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نکته

از آزمون های سنتی و الکترونیک 
)آن الین( چه می دانیم؟

یادداشت هفته

فعالیت ها،  الکترونیکی،  دستگاه های  از  استفاده  با  آنها 
پاسخ ها، نمره ها و بازخوردهای الزم فراگیران، طراحی، 
آزمون  این  همچنین  می شود.  گزارش  و  ذخیره  ارائه، 
می تواند در چندین قالب مختلف، مانند: اسناد متنی، 
یا  ویدئو،  تصویر،  صدا،  مثل:  رسانه ای،  چند  قالب های 
در قالب شبیه سازی های پیچیده و بازی های گوناگون 

ارائه شود.
آزمون الکترونیکی نیز می تواند به شکل فردی و گروهی 
به  یا در مقیاس جمعیتی بزرگ،  اندک، و  و در تعداد 
صورت هم زمان یا غیر هم زمان برگزار شود. از روش های 
ارزیابی  برای  الکترونیکی  آزمون  در  که  مختلفی 
آزمون دهندگان وجود دارد، می توان به سؤال های چند 
گزینه ای، پاسخ های صحیح غلط، پر کردن جای خالی، 

مرتب کردن یا جور کردن سؤال ها اشاره کرد.
از ارزیابی الکترونیکی، تنها برای سنجش یادگیری های 
نمی شود،  استفاده  کالسی  آزمون های  و  الکترونیکی 
بلکه  از این ارزیابی نیز می توان به مثابه استراتژی هایی 
گرفت.  یاری  آموزشی  نظام های  توسعه  خدمت  در 
بدون شک، آزمون الکترونیکی مزایای فراوانی دارد که 
متفاوت  آن،  سطح  و  برگزاری  نوع  به  بسته  می تواند، 

باشد.
مزیت های اصلی آزمون الکترونیکی عبارتند از:

• نمره گذاری فوری و راحت تر؛
• تحلیل سریع داده ها؛

• تنوع در قالب های سؤال؛
• بازخورد سریع برای فراگیران، استادان و مؤسسات؛

• حذف زمان رفت و آمد به محل آزمون؛
• اعالم نتیجه آزمون، بالفاصله پس از پایان آزمون؛

• دسترسی سریع به پاسخنامه و جواب های تشریحی 
سؤاالت؛

• شرکت در آزمون در زمان های دلخواه؛
به سؤاالت )در آن می توان  تعیین زمان پاسخگویی   •
پاسخ  X سؤال  تعداد  به  Y دقیقه  تعیین کرد که در 

داده شود(؛
• امکان استفاده از رسانه های ویژه، مانند: ویدئو، صدا 

یا تصاویر؛
• امکان استفاده ترکیبی از انواع سؤاالت، اعم از سواالت 

تستی، درست یا غلط، چند گزینه ای و انواع دیگر. 
برشمرده  آزمون ها  این  برای  که  احتمالی  کاستی های 
می شود، دغدغه های بجا و درستی به شمار می آید که 
عموماً قابل حل است؛ دغدغه هایی چون امنیت آزمون 
سرعت  فنی،  تجهیزات  فناوری،  بودن  اعتماد  قابل  و 
اینترنت، دانش و مهارت های کامپیوتری و طرح برخی 
از سؤاالت خاص، که هر کدام، برای خود یک راه حل 

دارد.
داوطلبان  الکترونیکی،  آزمون های  از  استفاده  برای 
مرورگرهای:  هستند.  وب  مرورگر  یک  نیازمند  تنها 
ویندوزها(  تمامی  در  )موجود   Internet Explorer
و Firefox به خوبی با آزمون های الکترونیکی سازگار 
یکدیگر،  با  مرورگرها  مقایسه  به  توجه  با  اما  هستند، 
 Google Chrome استفاده از آخرین گونه مرورگر

در این مورد توصیه می گردد.
و  دولتی  دستگاه های  و  مؤسسات  سازمان ها،  امروزه، 
غیر دولتی بسیاری در کشورمان، از آزمون الکترونیک 
نیز  را  قابل قبول متقاضیان  برده و رضایت مندی  بهره 
کسب نموده اند؛ به عنوان نمونه، در این زمینه می توان 
به آزمون های سامانه آموزش کارکنان، نرم افزار آزمون 
آن الین مدرسه برای برگزاری آزمون های دانش آموزان، 
متقاضیان  آزمایشی  آزمون های  شاد،  اجتماعی  شبکه 

ورود به آموزش عالی و نظایر آن اشاره کرد.

سنتی  آزمون های  در  کاغذ  تأمین  سنگین  هزینه های 
و مبتنی بر کاغذ از یک سو، و مسائل امنیتی گسترده 
دیگر،  سوی  از  آزمون  از  فیزیکی  حفاظت  پیچیده  و 
ضرورت به کارگیری آزمون های الکترونیک را بیش از 

پیش آشکارتر کرده است.
)آزمون  آن  اهمیت  لحاظ  به  آزمون ها  از  برخی  گرچه 
ورودی دانشگاه ها و آزمون هایی که دارای گواهی نامه های 
)آزمایشگاه،  خاص  امتحانی  مواد  برای  یا  معتبراست( 
نقاشی و طراحی، موسیقی و ...( می بایست در محل های 
جاری  آزمون های  از  بسیاری  اما  شود،  برگزار  ویژه ای 
آن الین  صورت  به  می توان  را  نیاز  مورد  آزمون های  و 
برگزار کرد که نیازی به حضور داوطلبان در مکان تحت 
کنترل ندارد و شرکت کننده می تواند از محل سکونت 

یا کار خود، در آن شرکت کند.
از  آن  فرایند  در  که  است  امتحانی  آن الین،  آزمون 
اطالعات  فناوری  ورود  از  ناشی  که  اینترنت،  اتصال 
می شود  استفاده  است،  یادگیری  و  آموزش  حوزۀ  به 
در  موجود  نظام های  در  مالحظه ای  قابل  پیشرفت  و 
ارزیابی آزمون های الکترونیکی به وجود آورده است؛ به 
طوری که از چنین نظام هایی در مدارس، دانشگاه ها و 
نیز  بین المللی  و  ملی  سطوح  در  مختلف  سازمان های 

کمک گرفته می شود. 
در  که  است  آزمون هایی  شامل:  الکترونیکی،  آزمون 

از  اینترنت )آن الین(، چه  بر  از آزمون مبتنی  به استفاده  تمایل  امروزه، 
طریق کامپیوتر و چه با استفاده از اپلیکیشن های تلفن همراه، در سطوح 
با  دانشگاهی،  سطح  عالی ترین  تا  ابتدایی  مقطع  از  آموزشی،  مختلف 

استقبال مواجه شده و مورد توجه ویژه عموم مردم قرار گرفته است.
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3هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اخبار هفته

ادامه از صفحه اول
 لذا در نظر داریم تا تمام اعضاء هیأت  علمی 
در سازمان سنجش کد اختصاصی داشته 
استاد  بتوانند  کنکور  برتر  افراد  و  باشند 
مورد عالقه خود را انتخاب کنند. اگر طرح 
»استادمحوری« اجرا شود، عدالت آموزشی 
هم برقرار می شود. همچنین استادان تراز، 
برای اینکه صاحب دانشجوی ممتاز شوند، 
دیگر نیازی ندارند که به پایتخت مهاجرت 

کنند.
وی تأکید کرد: ضمناً اگر استادان دانشگاه ها 
طرح هایی داشته باشند که آن طرح ها بر 
نیازها  این  و  باشد  نیازهای جامعه  مبنای 
»نان«  نیازها  و  ایده ها  نظام  سامانه  در 
ثبت شده  باشد، می توانند معادل ظرفیت 
و  دکتری  مقاطع  برای  خود،  دانشگاه 
استعدادهای  دانشجوی  کارشناسی ارشد، 

درخشان جذب کنند.
اینکه  بیان  با  زلفی گل،  محمدعلی  دکتر 
استعدادهای درخشان در آزمون سراسری، 
می توانند از قوانین کنونی استفاده کنند، 
سوی  از  که  نخبه ها  سرباز  کرد:  تصریح 

پایان نامه  گذراندن  برای  نخبگان  بنیاد 
معرفی می شوند، می توانند از قوانین فعلی 
این  از  بنیاد نخبگان هم  استفاده کنند و 

افراد حمایت می کند.
سایر  خصوص  در  ادامه،  در  علوم،  وزیر 
گفت:  محوری،  استاد  طرح  اجراء  شرایط 
مصوبات امروز جلسه شورای استعدادهای 
درخشان، در راستای فرمایش مقام معظم 
و  تصمیم ها  فرمودند  که  است  رهبری 
محوری  مقاله  صرفاً  علمی  معیارهای 
نباشد؛ بنابراین، ما نیز بر اساس مصوبات 
توجه  با  دانشگاه،  استادان  به  جلسه،  این 
به مرتبه علمی، اجازه دادیم که دانشجوی 
استعداد درخشان را خودشان بپذیرند؛ به 
این شرط که طرح استادمحوری در راستای 

حل نیازهای جامعه باشد.
وی، درباره دانشگاه های پایلوت اجراء طرح 
برای  طرح  این  گفت:  نیز  استادمحوری، 
استعدادهای درخشان در تمام دانشگاه های 
کشور اجرا می شود و تمام اعضاء هیأت علمی 
تمایل   استعدادهای درخشان  به جذب  که 

دارند، می توانند در این طرح مشارکت کنند.

شیوه  اینکه  بیان  با  زلفی گل،  دکتر 
جذب  فراخوان  در  حضور  یعنی  قبلی، 
اجرا  هم  درخشان،  استعدادهای  برای 
برای  استادان،  کرد:  تصریح  می شود، 
»محور«  درخشان،  استعدادهای  جذب 
قرار می گیرند و شرط اجراء استادمحوری 
مقطع  در  که  دانشجویانی  که  است  این 
طرح  این  در  کارشناسی ارشد  یا  دکتری 
جذب می شوند، رساله یا پایان نامه خود را 
بر مبنای نیازهای جامعه ارائه دهند، و اگر 
طرح در سامانه ایده ها و نیازها »نان« ثبت 
نیاز را  اما استاد دانشگاه این  نشده باشد، 
شورای  در  مّدنظر  و طرح  دهد  تشخیص 
آن طرح  تصویب شود،  دانشگاه  پژوهشی 

می تواند در سامانه »نان« ثبت  شود. 
وزیر علوم گفت: در این شرایط، یک استاد 
دانشگاه می تواند طرح های خود را در سامانه 
نیازها ثبت کند و براساس تعداد طرح های 
ثبت شده خود، دانشجوی کارشناسی ارشد 
مازاد  سهمیه  این  کند.  جذب  دکتری  یا 
حساب  به  کنکور  سهمیه  جزو  و  است 
نمی آید و هر عضو هیأت علمی می تواند در 

این فرآیند، دانشجو جذب کند. 
موضوع  اینکه  بیان  با  زلفی گل،  دکتر 
حق التدریس هم برای این فرآیند در نظر 
موضوع  کرد:  تصریح  است،  شده  گرفته 
حق التدریس در این طرح، با شرایط عادی 
این  و  است،  آن  بر  مازاد  و  است  متفاوت 
است؛  رهبری  فرموده  براساس  تصمیم، 
ایشان فرموده اند که پژوهش ها براساس نیاز 

جامعه باشد. 
دفتر  ایجاد  درباره  پایان،  در  علوم،  وزیر 
تعامل نیروهای مسلح در دانشگاه ها، گفت: 
این موضوع جدیدی نیست و این دفاتر در 
گذشته هم وجود داشته است. تصمیم بر 
این است که یک کارشناس اداری، که در 
استخدام ستاد کل نیروهای مسلح است، 
در هر دانشگاه حضور یابد و تقاضای سرباز 
کسری  و  پسادکتری  امریه های  نخبگان، 
قراردادهای  همچنین  و  سربازی  خدمت 
و  پی گیری  را  دفاعی  صنایع  با  استادان 
کار،  این  انجام  مجموع،  در  تسهیل  کند. 
وقت  رفتن  هدر  از  جلوگیری  منظور  به 

دانشجویان است. 

طرح استادمحوری برای استعدادهای درخشان 
وزیر علوم خبر داد

آزمون  برگزاری  از  آموزش کشور،  آزمون های سازمان سنجش  امور  معاون 
متقاضیان تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کاالـ  سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی )سال 1401(، در  روز 

جمعه 29 مهر ماه در شهر تهران خبر داد.
با  به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر حسن مروتی، 
اعالم این خبر، گفت: یک هزار و 570 متقاضی، در آزمون متقاضیان تأسیس و 
فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کاال ـ سازمان راهداری و حمل و نقل 
تعداد، این  از  که  کردند  ثبت نام    1401 سال  شهرسازی  و  راه  وزارت  ای  جاده 
38 درصد زن و 62 درصد دیگر مرد هستند، و این آزمون صبح روز جمعه 29 مهر 

ماه در شهر تهران برگزار شد.
وی، در پایان، خاطرنشان کرد: نتایج این آزمون،  تا اوایل آذرماه از سوی سازمان 

سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.

آزمون متقاضیان 
تأسیس و فعالیت 

شرکت هاي 
حمل  و نقل 

بین المللي کاال 
برگزار شد

دکتر مروتی، معاون سازمان سنجش آموزش کشور:

ایثارگـر  و  شـاهد  امـور  کل  مدیـر 
ثبت نـام  آغـاز  از  بهداشـت،  وزارت 
آموزشـی  جشـنواره  »هفتمیـن 
جایزه ملـی ایثار« ویژه دانشـجویان 
شـاهد و ایثارگر دانشـگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشـور از روز سی ام 

مهر مـاه خبـر داد.
این  اعالم  با  جاودان،  غالمعلی  دکتر 
ایثارگر  و  دانشجویان شاهد  افزود:  خبر، 
سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
سایت: به  مراجعه  با  می توانند  کشور 

https://vsa.behdasht.gov.ir
را  جشنواره  این  اطالعات  و  اخبار 
نامه  آیین  و طبق ضوابط  کنند  دریافت 
جشنواره )درج شده در سایت اداره کل 
امور شاهد و ایثارگر( و از طریق سامانه:
  https://melliisar.behdasht.gov.ir

ثبت نام خود را انجام دهند.
ضوابط  و  شرایط  به  اشاره  با  وی، 
خاطرنشان  جشنواره،  این  در  شرکت 
مقطع  پنج  در  جشنواره،  این  کرد: 

دکتری  کارشناسی ارشد،  کارشناسی، 
تخصص  و  تخصصی  دکتری  حرفه ای، 
امتیاز  و  معدل  شرط  لحاظ شدن  با  و 

ایثارگری برگزار خواهد شد.
وزارت  ایثارگر  و  شاهد  امور  کل  مدیر 
پرونده  ارزیابی  کرد:  تصریح  بهداشت، 
از  صرفاً  کننده،   شرکت  دانشجویان 
طریق سامانه جشنواره ملی ایثار صورت 
می  گیرد و حداکثر 15 نفر از دانشجویان 
گروه هدف، که باالترین امتیاز در مقطع 
- رشته مربوطه را کسب کنند، به عنوان 
برگزیدگان نهایی این جشنواره به بنیاد 
شهید و امور ایثارگران معرفی می شوند.

از 30 مهر ماه آغاز شده است 

ثبت نام هفتمین جشنواره آموزشی جایزه ملی ایثار
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فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
در  نوین  نگرشی  ایجاد  ضرورت  بر 
آموزش،  در  انگیزش  و  نظام سنجش 
پژوهش، فناوری و نوآوری تأکید کرد.

علوم،  وزارت  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  پنجاه  در  زلفی گل،  محمدعلی  دکتر 
هفتمین اجالس معاونان پژوهش و فناوری 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و 
فناوری کشور، که در سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران برگزار شد، با اشاره به 
رتبه اول تولید علم ایران در منطقه و رتبه 
15 در جهان، بر ضرورت حفظ و ارتقاء این 

جایگاه تأکید کرد.
ستاد  با  جلسه  در  گفت:  علوم  وزیر 
برای  که  شد  مقرر  مسلح  نیروهای  کل 
پایان نامه ها و رساله هایی که در راستای 
کسری  می شوند،  نوشته  نیازها  رفع 

خدمت در نظر گرفته شود.
گذشته،  ماه   14 حدود  کرد:  اظهار  وی 
قرار  بین المللی  نمایه  تحت  مجله   20
گرفته است؛ این در حالی است که طی 
مجله   101 فقط  گذشته،  سال  چهل 

نمایه شده است.
وزیر علوم افزود: نمایه سازی مجالت چند 
ُحسن دارد: مرجعیت علمی پیدا می کنیم 
و مقاالتی که چاپ می شود، به سرجمع 
مقاالت ایران اضافه می شود و رتبه علمی 
ایران را ارتقاء می دهد و همچنین باعث 

رشد علمی نویسندگان می شود.     
دکتر زلفی گل، با اشاره به اینکه مقرر شده 
پایه  مجالت  این  سردبیران  به  که  است 
تشویقی اعطا شود، گفت: به ازاء هر 5 سال 
مدیریت مجله علمی نمایه شده بین المللی، 
اگر  و  می شود،  اعطا  تشویقی  پایه  یک 
کسی توانست، عالوه بر نمایه بین المللی، 
ضریب تأثیر باال هم بگیرد، باز هم یک پایه 

تشویقی به وی خواهیم  داد.
به  دولت سیزدهم  توجه  به  اشاره  با  وی، 
هر  جمهور  رئیس  گفت:  عالی،  آموزش 
ماه حداقل یک جلسه را به آموزش عالی 
اختصاص داده است که این موضوع اصاًل 
طی 40 سال گذشته سابقه نداشته است؛ 
ضمن اینکه شورای عالی عتف نیز بعد از 
11 سال با حضور رئیس جمهور برگزار شد.
پی گیر  اینکه  بیان  با  زلفی گل،  دکتر 
آزمایشگاه های  که  هستیم  موضوع  این 

هنوز  ولی  کنیم،   تجهیز  را  دانشگاه ها 
گفت:  نرسیده ایم،  مطلوب  نتیجه  به 
و معاون  امیدوارم رئیس جمهور محترم 
اول رئیس جمهور، که در این رابطه قول 
مساعد داده اند، به تحقق آن کمک کنند.
ما  که  مطلب  این  بیان  با  علوم،  وزیر 
نگرشی نوین به نظام سنجش و انگیزش 
نوآوری  و  فناوری  پژوهش،  آموزش،  در 
پایه های  در  جدید  نگرش  این  و  داریم 
میزان  گفت:  است،  مشهود  تشویقی 
به  پایه   10 یا   7 از  تشویقی،  پایه های 
60 پایه افزایش یافته است و استادان بر 
اساس میزان تالش خود می توانند از آن 

بهره مند شود.
وی، با اشاره به اینکه ما نگاه ویژه ای به 
مرحله بعد از استاد ممتازی داریم و 4 پایه 
نظر گرفته ایم،  در  آن  برای  نیز  تشویقی 
گفت: در این رابطه، یک افزایش حقوق 
هیأت  در  که  کرده ایم  طراحی  را  دائمی 

دولت هم  تصویب شده است.
اعطاء  افزود:  همچنین  زلفی گل  دکتر 
هیأت  اعضاء  برای  تشویقی  پایه های 
علمی که در مرحله پیمانی هستند، نیز 

تعریف شده است.
فناوری  معاون  داد:  ادامه  علوم  وزیر 
تولید  از  حمایت  آیین نامه  علوم،  وزارت 
دانش بنیان را تدوین کرده  که در هیأت 
معاونان  از  و  است،  شده  تصویب  دولت 
پژوهشی و فناوری دانشگاه ها می خواهیم 
که این آیین نامه را چندین بار مطالعه و 
و  تحلیل  دانشگاه خود  رئیسه  هیأت  در 
بررسی کنند؛ چرا که ظرفیت های خوبی 

در این آیین نامه دیده شده است.
جمهور،  رئیس  افزود:  گل  زلفی  دکتر 
به  نخبگان  جمع  در  جدیدی  اصطالح 

ما  نگاه  اساس،  همین  بر  و  بردند  کار 
رئیس  کند.  تغییر  علوم  وزارت  در  باید 
پیشرو  دانشگاه های  به  اشاره ای  جمهور 
ما  باید  و  داشتند  پیرو  دانشگاه های  و 
جزو  دانشگاه هایمان  که  کنیم  تالش 

دانشگاه های پیشرو باشند.
پژوهشی  معاونان  به  خطاب  علوم،  وزیر 
رئیس  با  گفت:  دانشگاه ها،  فناوری  و 
دانشگاه رایزنی کنید که حوزه پژوهشی 

را از نظر مالی مستقل کند.
وی، با اشاره به پی گیری ها برای عملیاتی 
گفت:  فناوری،  و  پژوهش  بیمه  شدن 
عملیاتی  طرح  این  که  می کنیم  تالش 
شود و بنده این موضوع را چندین بار در 
هیأت دولت مطرح کردم  که امیدوارم با 

آن موافقت شود.
دکتر زلفی گل، در ادامه، به سامانه ایده ها 
و نیازها اشاره کرد و گفت: برای استادانی 
و  کارشناسی ارشد  نامه های  پایان  که 
شده  ثبت  نیازهای  براساس  را  دکتری 
پایه های  در سامانه »نان« تعریف کنند، 

تشویقی لحاظ خواهد شد.
وی بیان کرد: مقام معظم رهبری تأکید 
کردند که سیستم مقاله محوری به سمت 
و  پژوهش  معاونان  از  برود.  محوری  نیاز 
جلسات  برای  که  می خواهم  فناوری 
فناوری  و  پژوهش  معاون   12 بعدی، 
دانشگاه ها را براساس شاخص های تعیین 
شده مشخص کنند تا از آنها تقدیر شود.

دانشگاه ها  از  برخی  داد:  وزیر علوم دامه 
دیپلماسی علمی دارند، ولی برخی دیگر 
خیر، که این دانشگاه ها باید پی گیری های 
و  باشند،  داشته  راستا  این  در  را  الزم 
در  را  موضوع  این  که  می کنم  خواهش 
معاونان  از  همچنین  دهید.  قرار  اولویت 

می خواهم  دانشگاه ها  فناوری  و  پژوهش 
که آیین نامه تعامالت ملی و بین المللی را 
بنویسند و در هیأت رئیسه دانشگاه خود 

آن را تصویب کنند.
وی، با تأکید بر موضوع مرجعیت علمی، 
از دانشگاه ها  گفت: به طور مثال، برخی 
را  کسی  کشوری  نمونه  استاد  برای 
که  است  مشخص  و  نکرده اند،  معرفی 
شما  نیست.  حواسش  مربوطه  مدیر 
مرجع  استادان  که  کنید  دقت  معاونان 
را  خود  دانشگاه  برتر  پژوهشگران  و 

شناسایی کنید و آنها را افزایش دهید.
دکتر زلفی گل، با تأکید بر ضرورت استفاده 
از ظرفیت پسادکتری فناوری، گفت: چند 
نیروهای مسلح  با ستاد کل  روز گذشته، 
قرار شد رخ  اتفاق  جلسه داشتیم و چند 
کل  ستاد  شد  قرار  اینکه  نخست  بدهد. 
معظم  مقام  از  را  پسادکتری  امریه  مجوز 
رهبری بگیرند. همچنین قرار شد که در 
هر دانشگاهی، نماینده ستاد کل نیروهای 
مسلح مستقر شود و قراردادهای هر دانشگاه 
با نیروهای مسلح، از سوی آن فرد انجام و 
پی گیری شود؛ از طرف دیگر مقرر شد برای 
پایان نامه ها و رساله هایی که در راستای رفع 
نیازها نوشته می شوند، نیز کسری خدمت 

داده شود.
وزیر علوم، در پایان، تأکید کرد: در راستای 
مرجعیت علمی، شما معاونان باید کمک 
این  کنید که در هیأت رئیسه دانشگاه ها 
موضوع مطرح شود تا کسانی که از پایه های 
تشویقی استفاده می کنند، نخست کارنامه 
دیگر،  از طرف  و  آنها طراحی شود،  برای 
به  عضو هیأت علمی، یک صفحه مطلب 
پایه های  در  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو 

اطالعات علمی و سامانه دانا داشته باشد.

وزیرعلومدراجالسمعاونانپژوهشوفناوریدانشگاهها

اتخاذ نگرشی نوین در نظام سنجش و انگیزش آموزش عالی ضروری است
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ثبت نـام بیسـت و پنجمین دوره 
قالـب  در  دانشـجویی،  ازدواج 
طـرح ملـی همسـفر تا بهشـت 
)سـفر به مشـهد مقـدس( آغاز 
تـا دانشـجو  زوجیـن  و  شـد 

30 آبـان مـاه بـرای ثبت نـام در 
ایـن دوره فرصـت دارند.

دانشـگاه معارف اسـالمی اعالم کرد: 
دوره  پنجمیـن  و  بیسـت  ثبت نـام 
قالـب طـرح  ازدواج دانشـجویی، در 
ملـی همسـفر تـا بهشـت )سـفر بـه 

مشـهد مقـدس( آغـاز شـد.
زوجینـی کـه حداقل یک نفـر از آنها 
دانشـجو بـوده و تاریـخ رسـمی عقد 
آنـان در فاصلـه زمانـی 1 فروردیـن 
 1401 شـهریور   31 الـی   1400
باشـد، مجـوز ثبت نـام در ایـن دوره 

را خواهنـد داشـت.
ملـی  طـرح  در  شـرکت  مـالک 
»همسـفر تا بهشـت«، دانشجو بودن 
حداقـل یکـی از زوجیـن در تاریـخ 
دانشـجو  )نـه  اسـت  عقـد  رسـمی 
الزم  ثبت نـام(.  زمـان  در  بـودن 
بـه ذکـر اسـت کـه آخریـن مهلـت 
ثبت نـام در ایـن دوره، 30 آبـان  مـاه 

اسـت.
نفــر  دو  هــر  کــه  مــواردی  در 
زوجین، دانشــجو باشــند، الزم اســت 
ــوان  ــه عن ــا ب ــک از آنه ــط ی ــه فق ک
داوطلــب اصلــی در ســامانه ثبت نــام 
بــه منظــور قطعی شــدن  نمایــد. 
دانشــجو  زوجیــن  ثبت نــام، 
از  بعــد  بالفاصلــه  می بایســت 
ثبت نــام، مشــخصات خــود را شــامل 
شــماره  و  نــام  و  )نام خانوادگــی 
ــا  ــا ب ــان ایت ــجویی در پیام رس دانش
نشــان ازدواج دانشــجویی )# ازدواج_
تلفــن:  شــماره  بــه  دانشــجویی( 
09902351588 )صرفــاً پیــام در 
ــا  ــر ت ــد و حداکث ــال کنن ــا( ارس ایت
دو هفتــه پــس از ثبت نــام اولیــه 
در ایــن ســامانه، گام هــای بعــدی 
ــاب  ــام و انتخ ــدن ثبت ن ــا نهایی ش ت

کاروان را طــی نمــوده و تأییــد نهایی 
را از ســامانه یــاد شــده اخــذ کننــد.

ضمنـاً در صـورت عـدم تأییـد اولیـه 
ثبت نـام تـا حداکثـر سـه روز کاری 
بعـد از ثبت نـام و ارسـال مشـخصات 
در پیام رسـان ایتـا، بـا شـماره تلفـن 
ازدواج  )سـتاد   02532103142
تمـاس  قـم(  اسـتان  دانشـجویی 

حاصـل کنیـد.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه کلیـه 
و  پذیرایـی  اسـکان،  هزینه هـای 
در  آموزشـی  فرهنگـی  برنامه هـای 
نهـاد  عهـده  بـه  مقـدس،  مشـهد 
نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در 
دانشـگاه ها خواهـد بـود و از طـرف 
ایـن دانشـگاه نیز کمک هزینه سـفر 

اهـدا خواهـد شـد.
همچنیـن امکان شـرکت جاماندگان 

به هیچ عنـوان  گذشـته  دوره هـای 
از  اسـاس،  ایـن  بـر  نیسـت؛  میسـر 
ازدواج  سـتاد  بـا  غیرضـرور  تمـاس 

فرماییـد. پرهیـز  دانشـجویی 
گفتنـی اسـت کـه امـکان ثبت نـام 
مجـدد  ازدواج  کـه  دانشـجویانی 
کرده انـد، نیـز وجـود نـدارد؛ مگـر 
در صورتی کـه هـر دو نفـر زوجیـن 
جشـن  بـه  پیشـین  سـال های  در 
نشـده  اعـزام  دانشـجویی  ازدواج 
باشـند؛ در ایـن صورت، سـتادهای 
ایـن  تأییـد  از  پـس  اسـتانی، 
بـا  نامه نـگاری  بـه  نسـبت  مـورد، 
دانشـجویی  ازدواج  مرکـزی  سـتاد 
)مفـاد( اقـدام نمـوده تـا در صورت 
صالحدیـد، اعـزام این گونـه زوج هـا 
و امـکان ثبت نـام آنـان بـه صـورت 

میسـر شـود. دسـتی 

ثبت نام بیست و پنجمین
دوره ازدواج دانشجویی

تا 30 آبان ماه ادامه دارد

ادامه از صفحه اول
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش 
اشاره  با  پورعباس،  عبدالرسول  دکتر  کشور، 
برگزاری  در  سنجش  سازمان  بودن  پیشرو  به 
آزمون های الکترونیک، گفت: لزوم وجود ساختاری 
همچنین  و  آیلتس  آزمون  برگزاری  در  منسجم 
است؛  اهمیت  حائز  بسیار  آزمون،  این  سالمت 
ضمن اینکه شفاف بودن فرایند اجرایی این آزمون، 
گام بزرگی در مسیر عدالت آموزشی کشور است و 
سازمان سنجش وظیفه نظارت بر برگزارکنندگان 
را  مردم  به  خدمت  درست  مسیر  در  آزمون  این 

دارد. 
رئیس سازمان سنجش، با اشاره بر ضرورت توسعه 
مؤثر  نقش  و  آیلتس  آزمون  الکترونیکی  برگزاری 
دانشگاه ها در برگزاری این آزمون، گفت: دانشگاه ها در 
این حوزه به خوبی می توانند نقش آفرینی کنند؛ چرا 
که با داشتن فضای فیزیکی مناسب و سابقه علمی، 
جایگزین  می توانند  دارند،  که  تجربه ای  و  آموزشی 
نوع  این  برگزاری  در  هتل ها  از  استفاده  در  خوبی 
آزمون ها باشند تا امنیت برگزاری آزمون نیز تضمین 

شود.
رئیس  مقام  قائم  حاجیلو،  محمدحسین  دکتر   
به  اشاره  با  نشست،  این  در  نیز  سازمان سنجش، 
حضور  و  آزمون  برگزاری  فرایند  قانونمندی  لزوم 
حاکمیتی  مجموعه  عنوان  به  سنجش  سازمان 
ناظر بر برقراری سالمت آزمون آیلتس، گفت: این 
با سازمان  آفسایت ها  و  مراکز  با همکاری  اهداف، 
سنجش برای نظارت هرچه بیشتر بر فرایند اجراء 

آزمون میسر می شود.
المپیاد  مرکز  رئیس  یادگارزاده،  غالمرضا  دکتر 
سازمان  بین الملل  آزمون های  امور  و  دانشجویی 
خصوص  در  گزارشی  ارائه  ضمن  نیز،  سنجش، 
اقدامات انجام شده مرتبط با آزمون آیلتس، گفت: 
به منظور سامان دهی تصمیم گیری در آزمون های 
در  بین الملل  آزمون های  شورای  بین المللی، 
سازمان سنجش تشکیل و آیین نامه اجرایی تبصره 
1 مصوبه 798 شورای عالی انقالب فرهنگی تدوین 

شده است.
اصلی  مراکز  مدیران  نشست،  این  پایان  در 
آیلتس،  آزمون  برگزارکننده  آفسایت های  و 
این زمینه مطرح  پیشنهادها و مسائل خود را در 

کردند.

ضرورت توسعه 
برگزاري الکترونیکي 

آزمون هاي آیلتس

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد
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آزمون  دوره  یکمین  و  چهل 
زبان دکتری تخصصی دانشگاه 
برگزار  ماه  آبان   29 پیام نور، 
می شود و متقاضیان شرکت در 
این آزمون،  از ۷ لغایت 23 آبان 
ماه فرصت دارند، برای ثبت نام 
آزمون  این  در  الکترونیکی 

اقدام کنند.
گفت:  حسینی  معصومه  دکتر 
آزمون  دوره  یکمین  و  چهل 
دانشگاه  تخصصی  دکتری  زبان 
پیام نور )PNUET(، روز یکشنبه
29 آبان ماه به صورت الکترونیکی در 
مراکز استان های: تهران، اصفهان، 
آذربایجان  هرمزگان،  خوزستان، 
بلوچستان،  و  سیستان  شرقی، 
مازندران، فارس، کرمان، کرمانشاه، 
گلستان، خراسان رضوی، همدان و 

یزد برگزار می شود.

وی تأکید کرد: متقاضیان شرکت 
آزمون  دوره  یکمین  و  چهل  در 
دانشگاه  تخصصی  دکتری  زبان 
ماه  آّبان  لغایت 23  از 7  پیام نور، 
پرتال  طریق  از  دارند،  فرصت 
دانشگاه پیام نور )مرکز سنجش و 
 )Exam.pnu.ac.ir آزمون: 
الکترونیکی در این  برای ثبت نام 

آزمون اقدام کنند.
آزمون  و  سنجش  مرکز  رئیس 
اینکه  عنوان  با  پیام نور،  دانشگاه 

مراکز  در  ثبت نامی  ظرفیت 
مجری محدود است، یادآور شد: 
هزینه ثبت نام در این آزمون، باید 
هنگام  در  الکترونیکی  به صورت 
ذکر  سامانه  طریق  از  و  ثبت نام 
داوطلبان،  و  شود  پرداخت  شده 
می بایست دقت داشته باشند که 
به  را  ثبت نام  مبلغ  وجه  به هیچ 
شعب  طریق  از  و  دستی  صورت 

بانک ها پرداخت نکنند.
بر اساس این گزارش، متقاضیان 
یا  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
رفع مشکالت احتمالی، می توانند 
با شماره تلفن: 021-22458297 

تماس حاصل کنند. 
چهل  که  است  یادآوری  به  الزم 
و دومین دوره آزمون مذکور نیز 
ماه  بهمن  روز سه شنبه 18  در 

برگزار خواهد شد.

زمان ثبت نام در چهل و یکمین دوره
 آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور

7 تا 23 آبان ماه

بین المللی  آزمون های  در  شركت  متقاضیان  اطالع  به 
به  توجه  با  می رساند  و...   TOEFL ، GRE،IELTS نظیر 
وجود تعدادی افراد و شركت های سود جو كه  با تبلیغات 
با  نظر،  مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی  وعده های  و 
مشخصات داوطلب  اقدام به كالهبرداری و اخذ مبالغ قابل 
توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر 
آزمون های  بین المللی در كشور، ضمن برخورد قانونی و 
معرفی این مراكز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مداركی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید 
قرار خواهند گرفت كه قباًل مجری آزمون از سوی این سازمان 
مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت 
آموزش كشور  از طریق سایت سازمان سنجش  وجه  هرگونه 
)بخش آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز بودن مركز اطمینان 

حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی كه مرتكب تخلف شوند برابر قانون برخورد 
خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون های 
این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
برگزار  سازمان  این  كه  آزمون هایی  در  شركت  از  سال   10
می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنین در 
صورتی كه متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در 
یكی مراكز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شركت 

آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.
بوده  قوانین  رعایت  به  آزمون ها موظف  برگزاری  مراكز   - 3
و بایستی از ثبت نام این افراد خودداری نمایند و در صورت 

تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.
4 - داوطلبانی كه با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه 
و  كنند  شركت  آن  در  و  نمایند  آزمون  مجریان  نمودن 
گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف 
آنها  به  مربوط  مدارك  آزمون ها،  برگزاری  مقررات  برابر 
باطل و از شركت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال محروم 
خواهند شد و با توجه به اینكه جعل هر گونه اسناد دولتی 
و استفاده از سند مجعول و شركت كردن به جای داوطلب 
مصوب  )تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  برابر  اصلی، 
همراه  به  كیفری  مجازات  و  می شود  تلقی  جرم   )1375
احكام  صدور  برای   متخلفان  از  گروه  این  داشت،  خواهد 

به مراجع قضائی معرفی می گردند. قضائی 
امتیاز  مؤسسات صاحب  قوانین  براساس  كه  می شود  یادآور 
آزمون های بین المللی، كلیه مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی 
شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم 
رعایت شرایط ثبت نام، از شركت متقاضی در آزمون ممانعت 
به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در 
روش های  به  كه  سودجو  شركت های  یا  افراد  با  زمینه  این 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی 

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

هشدار به متقاضیان
آزمون های بین المللی

در  کارآفرینـی،  ملـی  کنفرانـس  ششـمین 
روزهـای 13 و 14 دی مـاه 1401 در دانشـگاه 
صنعتـی شـریف برگـزار می شـود و آخرین 
مهلـت ارسـال مقاالت بـه ایـن کنفرانس، تا

11 آبان  ماه است. 
شریف،  صنعتی  دانشگاه  کارآفرینی  مرکز   
هدف  با  را  کارآفرینی«  ملی  کنفرانس  »ششمین 
و  نظر  تبادل  تعامل،  برای  مناسب  زمینه  ایجاد 
محققان،  دستاوردهای  ارائه  و  تجربیات  انتقال 
و  صنایع  و  سازمان ها  مدیران  و  پژوهشگران 
بهبود  سمت  به  »پیشروی  حوزه  در  کارآفرینان 
بین  مقیاس پذیر«  کارآفرینی  طریق  از  اقتصادی 
دانشگاه  در  کارآفرینی  زیست بوم  در  مؤثر  عوامل 

صنعتی شریف برگزار می کند.
طریق  از  اقتصادی  بهبود  سمت  به  »پیشروی 
ششمین  اصلی  محور  مقیاس پذیر«  کارآفرینی 
صنعتی  دانشگاه  کارآفرینی  ملی  کنفرانس 
شناخت  کارآفرینان/  »ویژگی های  و  است  شریف 
در  اقلیت ها  اجتماعی/  »کارآفرینی  کارآفرینی«، 
کارآفرینی«، »تأمین مالی کارآفرینی/ جمع سپاری«، 
»سیاست  استارتاپ ها/محوری«،  برای  »استراتژی 
خانواده محور«،  »کارآفرینی  نوآوری«،  محیطی/ 

و  سازمانی  »نوآوری  حاکمیت«،  و  تیم  »سازمان : 
و  دانش  »اقتصاد  دایره ای«،  سبز/اقتصاد  اقتصاد 
تغییرات  و  صنعت  در  »نوآوری  فنی«،  همکاری 
ساختاری«، »اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی«و 
از دیگر  نوپا«،  و  »شکل گیری شتاب دهنده جدید 
محورهای این کنفرانس دو روزه عنوان شده است.

الزم به یادآوری است که دانشگاه ها، دانشجویان، 
حوزه  محققان،  فعاالن  علمی،  هیأت  اعضاء 
سازمان های  و  صنایع  کارآفرینان،  و  کسب وکار 
دانش بنیان،  شرکت های  استارتاپ ها،  بزرگ، 
و  علم  پارک های  شتاب دهنده ها،  سرمایه گذاران، 
فناوری و مراکز رشد، مسؤوالن نهادهای دولتی و 
غیردولتی مرتبط با کارآفرینی و اشتغال و مدیران 
کنفرانس  این  اصلی  مخاطبان  نوپا،  شرکت های 

دو روزه هستند.
بنا بر اعالم روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، 
ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی در روزهای 13 
و 14 دی  ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف 
برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال مقاالت به این 
کنفرانس، 11 آبان  ماه اعالم شده است.  عالقه مندان 
آدرس: به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می توانند 

 entconf.sharif.ir مراجعه کنند.

11 آبان ماه

آخرین مهلت ارسال مقاله به ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی

اخبار هفته
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ــه اطـــالع مخاطبـــان و خـــوانندگان گـرامـــی  بدیـــن وســیله ب
هفتـه نامـــه پیـک سنـجش می رسـاند کــه ایـن هفته نـامه، آمـاده 
دریافـــت نظــــرات، پیشنهـادهــــا و مقـــاالت ارزشمـــند اعضـای 
هیـــأت علمــی، پژوهشــگران و دانشــجویان فعــال مؤسســات 
ــزی،  ــعه و برنامه ری ــه های مطالـ ــگاهی در زمینـ ــز دانشـ و مراک
و  اســترس  بــا  مقابلــه  راه هــای  مؤثــر،  مطالعــه  شــیوه های 
اضطــراب، روان شناســی کنکــور، عوامــل مؤثــر در موفقیــت، معرفی 
ــی  ــتغال زایی و کارآفرین ــگاهی، زمینه هــای اش ــته های دانش رش
ــری ورود  ــای سراس ــان آزمون ه ــرای داوطلب ــد ب ــه می توان و... ک

ــود. ــد ب ــد، خواه ــد باش ــگاه ها مفی ــه دانش ب
ایــن هفته نامــه، انتظــار دارد بــا همــکاری و همیــاری ایــن 
عزیــزان، بتوانــد بــا اســتفاده از مطالــب علمــی ارســالی در 

موضوعــات پیشــگفته، نقــش خــود را، کــه یــاری رســاندن مــداوم 
بــه داوطلبــان آزمون هــای سـراســـری در تمام ایـــام ســال اســت، 

ــد. ــا نمای ــی ایف ــه خوب ب
ــا و  ــه از پژوهش ه ــالی، برگرفت ــب ارس ــه مطال ــت ک ــته اس شایس
ــع  ــا از مناب ــه آنه ــل ترجم ــا حاص ــخصی ی ــای ش ــت و جوه جس
ــع و مراجــع  ــر مناب ــه ذک ــر علمــی باشــد. بدیهــی اســت ک معتب

ــی اســت. ــاالت، الزام ــا ترجمــه مق ــن ی ــا تدوی ــف ی تألی
ــن نشــریه، در حــک و اصــالح  ــه اطــالع می رســاند کــه ای ــاً ب ضمن
یــا خالصــه کــردن مقــاالت و جســتارهای ارســالی در موضوعــات یاد 
شــده، و همیــن طــور درج یــا عــدم درج آنهــا در نشــریه، آزاد اســت.  

آدرس ایمیل:    
peyk@sanjesh.org   

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پیک سنجش

ــک از  ــر ی ــب دروس ه ــی و ضرای ــواد امتحان ــته ها، م ــام رش ــن اع ضم
ــال  ــری )Ph.D( س ــع دکت ــون ورودی مقط ــی آزم ــای امتحان مجموعه ه
1402 )بــه شــرح جــدول ذیــل کــه در ســایت ســازمان ســنجش آمــده 
ــون  ــن آزم ــرکت در ای ــام و ش ــان ثبت ن ــاع متقاضی ــه اط ــت(، ب اس
ــون  ــاس قان ــر اس ــال 1402 ب ــجو در س ــرش دانش ــه پذی ــاند ک می رس
ــی در  ــات تکمیل ــاي تحصی ــجو در دوره ه ــرش دانش ــنجش و پذی “س
ــس  ــوب 1394/12/18 مجل ــي” مص ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک دانش
ــوط و  ــي مرب ــة اجرای ــن آیین نام ــامی و همچنی ــورای اس ــرم ش محت
مصوبــات “شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو در دوره هــاي تحصیات 
ــدرج در  ــط من ــرایط و ضواب ــه و ش ــن اطاعی ــق ای ــی” و مطاب تکمیل
ــان  ــه در زم ــور، ک ــون مذک ــرش آزم ــام پذی ــای ثبت ن ــه راهنم دفترچ
ــر  ــازمان منتش ــن س ــوی ای ــال 1401( از س ــاه س ــان م ــام )آب ثبت ن

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــود، ص می ش
1- دکتــري آموزشــي – پژوهشــي: ســنجش و پذیــرش بــراي ورود بــه 
مقطــع دکتــري ناپیوســته آموزشــي - پژوهشــي بــر اســاس معیارهــاي زیــر انجــام 

مي گیــرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

ــری  ــع دکت ــرای مقط ــرش ب ــنجش و پذی ــور: س ــش مح ــری پژوه 2- دکت
ناپیوســته پژوهــش  محــور بــر اســاس معیارهــای زیــر صــورت می گیــرد:

1-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.
2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.

4-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.
اجــرای مرحلــة اول )آزمــون متمرکــز( از ســوی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 
و امتیــاز مربــوط بــه ســوابق آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری، مصاحبــه علمــی و ... از 
ســوی دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی پذیرنــده دانشــجو انجــام خواهــد شــد.

3- بــر اســاس مصوبــه شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو در دوره هــاي 
ــه  ــال 1402 ب ــری )Ph.D( س ــز دکت ــون متمرک ــواد آزم ــی، م ــالت تکمیل تحصی

ــود: ــد ب ــر خواه ــرح زی ش
)1( ضریــب  بــا  الف( آزمون زبان                
)1( ضریــب  بــا  ب( آزمون استعداد تحصیلی                           

ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد
با ضریب )4(

ــت دوم )شــبانه(،  ــه، نوب ــا، شــامل: روزان ــرای تمامــی دوره ه ــرش ب ســنجش و پذی
ــور، مؤسســات غیرانتفاعــي، دانشــگاه آزاد اســالمی  پردیس هــای خودگــردان، پیام ن
ــورا  ــط ش ــات مرتب ــی آن و مصوب ــه اجرای ــوق و آیین نام ــون ف ــاس قان ــر اس و... ب

انجــام خواهــد گرفــت. 
4- شــرایط و ضوابــط، در دفترچــة راهنمــاي ثبت نــام و شــرکت در آزمــون ورودي 

دکتــري نیمــه متمرکــز ســال 1402 اطــالع رســاني خواهــد شــد.
5- بــا توجــه بــه امــکان اصــالح عناویــن رشــته ها یــا ســایر اطالعــات در جــداول 
ــی، اطالعــات درج  ــام، مــالک نهای ــان شــروع ثبت ن ــا زم ــی ت مجموعه هــای امتحان

ــود. ــام خواهــد ب شــده در دفترچــه راهنمــای ثبت ن
ــال 1402 در روز  ــری س ــون دکت ــه، آزم ــورت گرفت ــای ص ــق برنامه ریزی ه 6- طب

پنجشــنبه مــورخ 1401/12/11 برگــزار خواهــد شــد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی
دوره های دکتری )Ph.D(  سال 1402

اطالعیه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

اطالعیه



پیامبر اکرم )ص(: یک نماز جماعت، بهتر از چهل سال نماز فُرادی در خانه است.شماره 1298  دوشنبه 2 آبان 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 8

اطالعیه

 پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی
در سال تحصیلی 1402-1403  بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

اطالعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص:

به اطاع می رساند که پذیرش متقاضیان 
ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 
1402-1403 بر اساس مصوبه »سیاست ها 
و ضوابط سامان دهی سنجش و پذیرش 
)پس  عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان 
مورخ  جلسه 843  متوسطه(«  پایان  از 
1400/4/15 شورای عالی انقاب فرهنگی 
1400/6۷92/دش شماره  به  اباغی 

مورخ 1400/5/5 و ماده واحده »تکمیل 
و  سیاست ها  از  موادی  اصاح  و 
پذیرش  و  سنجش  سامان دهی  ضوابط 
)پس  عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان 
متوسطه( مصوب 1400/4/15«  پایان  از 
جلسات 855 و 863 مورخ 1400/11/5 
انقاب  عالی  شورای   1401/3/1۷ و 
فرهنگی اباغی به شماره 1401/6310/دش

مورخ 1401/4/25 انجام می شود. نکات 
اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه 
در جلسات 31 مورخ 1401/6/14 و 32 
و  سنجش  شورای   1401/6/15 مورخ 
و مصوب شد  بررسی  دانشجو  پذیرش 

که به شرح ذیل است:
سابقه  دروس  ضرایب  و  نام   -1
دیپلم  و   6-3-3 نظام  دیپلم  تحصیلی 
واحدی/ سالی  نظام  پیش دانشگاهی  و 
متقاضیان  پذیرش  برای  واحدی  ترمی 
تحصیلی سال  در  عالی  آموزش  به  ورود 

سراسری  آزمون  طریق  از   1403-1402
سال  1402 به ترتیب مطابق پیوست های 

1 و 2 است. 
پایه  تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -2
گروه  های  در   6-3-3 نظام  دوازدهم 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402 
است.  قطعی  تأثیر  با  درصد  میزان 40  به 
نظام  دیپلم  تحصیلی  سوابق  تأثیر  میزان 
گروه  های  در  واحدی  واحدی/ترمی  سالی 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
سال  سراسری  آزمون  انسانی  علوم  و 
تأثیر قطعی، و میزان  با  30،1402 درصد 
تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام 
درصد  10 واحدی  واحدی/ترمی  سالی 

)در مجموع 40 درصد( با تأثیر قطعی در 
نمره کل سابقه تحصیلی است.

تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -3
و  دیپلم  یا   6-3-3 نظام  دوازدهم  پایه 
واحدی/ترمی  سالی  نظام  پیش دانشگاهی 

و  هنر  آزمایشی  گروه  های  در  واحدی 
سال  سراسری  آزمون  خارجی  زبان های 
1402 به میزان 26 درصد با تأثیر قطعی و 
فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی 
آزمون  کل  نمره  سهم  به  مابقی  و  است 

اختصاصی )کنکور( اضافه می شود. 
سهم  و  عمومی  دروس  سهم  حداکثر   -4
سابقه  کل  نمره  در  تخصصی  دروس 
تخصصی  دروس  سهم  جز  )به  تحصیلی 
آزمایشی  گروه های  برای  تحصیلی  سوابق 
بند 3  هنر و زبان های خارجی که مطابق 

اقدام می شود(، به شرح جدول ذیل است.

سهم دروس عمومی و تخصصی
در نمره کل سابقه تحصیلی

جمعتخصصیعمومیسال

1402261440

1403282250

 1404 و
303060بعد از آن

نمرات  تحصیلی،  سابقه  عمل  مالک   -5
سال  ماه  خرداد  پایان  تا  نهایی  امتحان 
پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از 
تعیین  تاریخ  تا  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزش  سنجش  سازمان  سوی  از  شده 

کشور است.
6- در آزمون سراسری سال 1402 و بعد 
از آن، برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی 
ناقص دارند یا کاًل سابقه تحصیلی ندارند، 
نسبت  به  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  سهم 
درگروه  داوطلب  موجود  تحصیلی  سوابق 
دروس  جز  )به  درخواستی  آزمایشی 
سهم  مابقی  و  می شود  اعمال  عمومی(، 
سهم  سقف  تا  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
به   4 بند  مطابق جدول  تخصصی،  دروس 
نمره کل آزمون اختصاصی )کنکور(  سهم 

اضافه می شود.
تبصره: همه داوطلبان )اعم از دانش آموزان 
فنی  نظری،  شاخه های  فارغ التحصیالن  و 
نظام های  تمامی  کاردانش  و  حرفه ای  و 
دروس  دارای  باید  پرورش(  و  آموزش 
عمومی سابقه تحصیلی باشند و در صورت 
نداشتن این سابقه، باید برای تولید آن از 
طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. 
ماده 2 مصوبه شورای  بند  2-2  7- طبق 

داوطلب،  هر  برای  فرهنگی،  انقالب  عالی 
از  حاصل  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  یک 
سابقه  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با 
توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در 

بند 1 این اطالعیه، ساخته می شود.
آزمون  دروس  ضرایب  و  عناوین   -8
سنجش  سازمان  سوی  از  )که  اختصاصي 
آموزش کشور برگزار می شود(، به تفکیک 
ذیل  جداول  شرح  به  آزمایشی،  گروه های 

است. 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ضریب نام درس

12ریاضي

9فیزیک

7شیمی

گروه آزمایشی علوم تجربی

ضریب نام درس

1زمین شناسي

7ریاضي

12زیست شناسي

7فیزیک

9شیمي

گروه آزمایشی علوم انسانی

ضریب نام درس

6ریاضي
2اقتصاد

8زبان و ادبیات فارسي)تخصصي(

5زبان عربي )تخصصي(
5تاریخ و جغرافیا

5علوم اجتماعي

5فلسفه و منطق

2روانشناسي

گروه آزمایشی هنر

ضریب نام درس

12درک عمومي هنر

5درک عمومي ریاضي-فیزیک

3خالقیت تصویري و تجسمي

گروه آزمایشی زبان های خارجی

ضریب نام درس

1زبان تخصصی

8-1- در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای 
هر داوطلب، طبق بند  1-2 ماده 2 مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی، یک نمره کل 
آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی 
در  وی  تخصصی  دروس  شده  تراز  نمرات 
آن گروه   آزمایشی که در آن شرکت کرده 
است )با توجه به ضرایب مندرج در بند 8 

این اطالعیه( ساخته می شود. 
علوم  دیپلم  دارای  داوطلبان  برای   -2-8
آزمایشی  گروه  در  که  اسالمی،  معارف  و 
می کنند،  شرکت  انسانی  علوم  آزمایشی 
اختصاصی  آزمون  امتحانی  درس  منابع 
»زبان عربی« کتاب های »عربی، زبان قرآن 
1، 2 و 3«، و منابع درس امتحانی »تاریخ« 
کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
گرفته  نظر  در  اسالمی(«  دوره  در  )ایران 

 می شود. 
ثبت نام  نوبت های  از  یک  هر  در  تبصره: 
دیپلم  دارای  داوطلبان  اختصاصی،  آزمون 
علوم و معارف اسالمی، که در گروه آزمایشی 
علوم انسانی ثبت نام  می کنند، باید انتخاب 
کنند که صرفاً به دفترچه سؤاالت تخصصی 
»منابع  یا  انسانی«  علوم  دیپلم  »منابع  از 
دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و 

معارف اسالمی« پاسخ می دهند. 
اصلی  آزمایشی  گروه  سه  هر  در   -3-8
علوم  و  تجربی  علوم  فنی،  و  ریاضی  علوم 
ورزشي  علوم  رشته  عملي  آزمون  انسانی، 
یک   )1 )مجموعه  بدني  تربیت  آموزش  و 
به  آن  نمره  و  می شود  برگزار  سال  در  بار 
عنوان یک درس تخصصی با ضریب 12 در 
پذیرش  برای  اختصاصی  آزمون  کل  نمره 
رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه 

خواهد شد.
آزمون  هنر،  آزمایشی  گروه  در   -4-8
عملی یک بار در سال برگزار می شود و هر 
داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو 
مجموعه آزمون عملی از مجموعه های  ذیل 
عنوان درس  به  عملی  آزمون  نمره  دارد.  را 
تخصصی با ضریب 12 در نمره کل آزمون 
مرتبط  رشته های  پذیرش  برای  اختصاصی 
با آن رشته محاسبه خواهد شد. ضمناً فقط 
داوطلبانی می توانند رشته های دارای آزمون 
عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن 
مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته های 
گروه آزمایشی هنر، به جز موارد مندرج در 

جدول ذیل، آزمون عملی ندارد.
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اطالعیه

عنوان رشتهمجموعه

2

نقاشی

ارتباط تصویری

طراحی پارچه 

طراحي لباس

آموزش هنر

گرافیک

عنوان رشتهمجموعه

طراحی صنعتی3

ادبیات نمایشی4

مجسمه سازی5

نوازندگی موسیقي ایرانی6

نوازندگي موسیقي جهاني۷

کتابت نگارگری8

عنوان رشتهمجموعه

آهنگسازی9

بازیگری10

طراحی صحنه11

نمایش عروسکی12

عکاسي13

سینما14

زبان های  آزمایشی  گروه  در   -5-8
زبان های  از  اختصاصی  آزمون  خارجی، 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی، 
در  داوطلب  و  می شود  برگزار  ایتالیایی 
را  زبان ها  این  از  یکی  باید  ثبت نام،  زمان 
داوطلبانی  کند.  انتخاب  پاسخگویی  برای 
به  مربوط  رشته محل های  می توانند 
فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  زبان های 
که  کنند  انتخاب  را  ایتالیایی  و  روسی 
آن  به  مربوط  اختصاصی  آزمون  در  صرفاً 
انتخاب  اجازه  و  کرده  باشند  شرکت  زبان 
زبان  آن  به  مربوط  کدرشته محل های 

خارجی را که انتخاب نکرده اند، ندارند.
رشته محل های  انتخاب  برای  تبصره: 
)به  خارجی  زبان های  سایر  به  مربوط 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  جز 
ایتالیایی( محدودیتی وجود ندارد و مالک 
گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه 

به نوع آزمون زبان اختصاصی است.
هر  اختصاصی  آزمون  نوبت  هر  در   -6-8
آزمون  در  می توانند  دانش آموزانی  سال، 
سال  شروع  از  قبل  تا  که  کنند  شرکت 
)تا  به پذیرش آن آزمون  تحصیلی مربوط 
پایان شهریورماه( دیپلم خود را اخذ کنند، 
اجازه  پایین تر  پایه های  دانش آموزان  و 

شرکت در آزمون را ندارند.
9- در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه 

نمرات، شامل نمرات خام و نمره کل آزمون 
اختصاصی )طبق بند 1-2 ماده 2 مصوبه 
از  حاصل  فرهنگی(  انقالب  عالی  شورای 
دروس  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تخصصی آن نوبت آزمون،  برای هر گروه 
آزمایشی که داوطلب در آن شرکت کرده 

است، اطالع رسانی می شود.
به  ورود  برای  دانشجو  پذیرش   -10
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور، 
اگر  و  می شود،  انجام  سال  در  بار  یک 
در  آزمون  مختلف  نوبت های  در  داوطلب 
و  ریاضی  )علوم  اصلی  آزمایشی  گروه های 
انسانی( مختلفی  فنی، علوم تجربی، علوم 
شرکت کرده است، فقط برای پذیرش یک 
گروه های  عالوه  به  اصلی  آزمایشی  گروه 
خارجی  زبان های  و  هنر  شناور  آزمایشی 
اختصاصی  آزمون  در  شرکت  صورت  )در 

اقدام  می تواند  آزمایشی(  گروه های  این 
گروه  پذیرش،  از  قبل  باید  و  نماید 

آزمایشی خود را اعالم نماید.  
سراسری  آزمون  در  پذیرش  برای   -11
به  مربوط  نهایی  کل  نمره   ،1402 سال 
گروه آزمایشی درخواستی داوطلب، طبق 
شورای  مصوبه   3 ماده   3 و   2 بند های 
بندهای  سایر  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
ترکیب  از  اطالعیه،  این  در  مربوط 
اختصاصی  آزمون  کل  نمره  بیشترین 
دارای  اختصاصی  آزمون  نوبت های  در 
و  درخواستی  آزمایشی  گروه  اعتبار 
آزمایشی  گروه  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
تراز  نمرات  وزنی  )میانگین  درخواستی 
و  عمومی  دروس  تحصیلی  سابقه  شده 
شورای  مصوبه   2-2 بند  طبق  تخصصی 

فرهنگی( ساخته می شود.  انقالب  عالی 

12- مالک علمی برای پذیرش متقاضیان 
عالی،  آموزش  مؤسسات  و  مراکز  به  ورود 
پذیرش  سال  به  مربوط  نهایی  کل  نمره 
دانشجو )بند 11 این اطالعیه( است و رتبه 
نیز  داوطلبان  کشوری  رتبه  و  سهمیه  در 

براساس نمره کل نهایی ساخته می شود. 
13- در کارنامه نهایی برای پذیرش همان 
نمرات  اختصاصی،  آزمون  کل  نمره  سال، 
خرداد  پایان  تا  تحصیلی  سابقه  دروس 
آزمایشی  گروه  به  مربوط  سال  آن  ماه 
درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره 
کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه  
داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب 
در گروه آزمایشی درخواستی اطالع رسانی 

می شود. 
دبیرخانه
شورای سنجش و پذیرش دانشجو

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
9/05(3)عربی، زبان قرآن 9/052(3)عربی، زبان قرآن 2
16/52(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 16/523(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 3
11/80(3)زبان خارجی 11/804(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت3/445سالمت و بهداشت5
2/56علوم اجتماعی2/566علوم اجتماعی6
6/88(3)ریاضی 7/847(2)حسابان 7
12/02(3)زیست شناسی 4/638(3)هندسه 8
6/19(3)فیزیك 3/929ریاضیات گسسته9

9/91(3)شیمی 11/1210(3)فیزیك 10
7/49(3)شیمی 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
19/13(3)اصول عقاید 19/132(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 2
11/80(3)زبان خارجی 11/803(3)زبان خارجی 3
3/44سالمت و بهداشت3/444سالمت و بهداشت4
6/00(3)ریاضی و آمار6/005(3)ریاضی و آمار 5
7/80(3)علوم و فنون ادبی7/806(3)علوم و فنون ادبی 6
8/60(زبان تخصصی رشته) 3عربی5/107(زبان تخصصی رشته) 3عربی7
6/00(تخصصی رشته)3تاریخ7/008(3)تاریخ 8
3/50(3)احكام 6/009(3)جغرافیا  9

7/00(3)علوم و معارف قرآنی 7/0010(3)جامعه شناسی 10
5/10(2)فلسفه 5/1011(2)فلسفه 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 1

2
/(3)عربی، زبان قرآن 

(زبان تخصصی رشته) 3عربی
9/05

3
/(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 

(3) اصول عقاید 
16/52

11/80(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت5

 1402 برای سال 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام 
 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام 

در گروه علوم تجربی
  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیك نظام 

در گروه علوم ریاضی و فنی

عمومی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  علوم و معارف اسالمی نظام 
در گروه علوم انسانی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم  انسانی نظام 
در گروه علوم انسانی

 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام 
در گروه  های هنر و زبان های خارجی

  32 مصوبات جلسه1پیوست 
 1401/6/15مورخ 

شورای سنجش و پذیرش دانشجو

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی
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ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3

اطالعیه

ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3

ضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
38/58زبان فارسی 38/931زبان فارسی 1
38/58ادبیات فارسی 38/932 ادبیات فارسی2
39/52عربی39/863عربی3
313/09تعلیمات دینی وقرآن313/624تعلیمات دینی و قرآن4
312/27زبان خارجی 312/625زبان خارجی5
2/56زمین شناسی5/886حسابان6
36/88ریاضی 24/637هندسه7
9/02 وآزمایشگاه2زیست شناسی3/928جبرو احتمال8
4/64 وآزمایشگاه3فیزیک8/349 و آزمایشگاه3فیزیک9

9/91 و آزمایشگاه3شیمی7/4910 و آزمایشگاه3شیمی10
5/84زبان فارسی 6/161زبان فارسی 1
4/56معارف اسالمی4/882معارف اسالمی2
3/00زیست شناسی1/963حساب دیفرانسیل و انتگرال3
1/55(تجربی)فیزیک2/784(ریاضی)فیزیک4

عمومیعمومی

دیپلم 

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم ریاضی و فنی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم تجربی

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

تخصصی تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

دیپلم 

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

1/3

ضریبنام درس سابقه تحصیلی ردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
16/96زبان فارسی تخصصی16/961زبان فارسی تخصصی1
215/45اصول عقاید 315/452تعلیمات دینی و قرآن 2
312/54زبان خارجی 312/543زبان خارجی 3
6/00ریاضی6/004ریاضی4
7/02ادبیات فارسی تخصصی2/925ادبیات فارسی تخصصی5
5/81 ویژه علوم معارف3عربی 2/926آرایه های ادبی6
24/50تاریخ اسالم 3/837 ویژه علوم انسانی 3عربی 7
23/43جامعه شناسی 27/008تاریخ ایران و جهان 8
4/59فلسفه و منطق26/009جغرافیا 9

23/50اخالق 27/0010جامعه شناسی 10
25/25تفسیر و علوم قرآنی 5/1011فلسفه و منطق11
5/84زبان فارسی  5/841زبان فارسی1
5/21 اصول عقاید5/212معارف اسالمی2
2/15ادبیات عرب1/953ادبیات فارسی3
1/75 فقه و اصول1/284عربی4

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومیعمومی

تخصصی تخصصی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی
/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه علوم انسانی
ترمی / ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسالمی نظام سالی واحدی

واحدی در گروه علوم انسانی

دیپلم دیپلم 

عمومیعمومی

تخصصیتخصصی

2/3

ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3



شماره 1298  دوشنبه 2 آبان 1401 مقام معظم رهبری: دانشگاه، یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه  استکبار است.

11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

روابــط عمومــي ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــه 
ــار  ــکاس اخب ــریع در انع ــاني و تس ــهولت اطاع رس ــور س منظ
اطاع رســاني  کانــال  ایجــاد  بــه  اقــدام  ســازمان،  ایــن 

در پیام رسان های داخلی کرده است.
کاربـران محتـرم پیـام رسـان های داخلـی، بـا ورود به نشـانی های 
و  خبـر  واحـد  کانـال  در  عضویـت  بـا  مي تواننـد  شـده  اعـام 
اطاع رسـانی سـازمان سـنجش آموزش کشـور، از اخبـار و مطالب 

بهره منـد گردنـد. مرتبـط 

کانال اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور در پیام رسان های داخلی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 پیام رسان سروش:
http://splus.ir/sanjeshprnoet 

پیام رسان آی گپ:
https://igap.net/prnoetir 

پیام رسان گپ:
 https://gap.im/prnoetir
پیام رسان بله:   
https://ble.ir/prnoetir   

پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/prnoetir  

آزمـون  در  شـرکت  و  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـالع  بـه 
ورودی مقطـع کارشناسي ارشـد ناپیوسـته سـال 1402 
می رسـاند که پذیرش دانشـجو براسـاس قانون »سنجش 
و پذیـرش دانشـجو در دوره هـاي تحصیـالت تکمیلی در 
دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـي »مصـوب 94/12/18 
مجلـس محتـرم شـورای اسـالمی و همچنیـن آیین نامة 
اجرایـي مربـوط و مصوبات »شـورای سـنجش و پذیرش 
دانشـجو در دوره هـاي تحصیـالت تکمیلـی »و مطابـق 
ایـن اطالعیـه و شـرایط و ضوابـط منـدرج در دفترچـه 
راهنمـای ثبت نـام و پذیـرش آزمون مذکور، کـه در زمان 

ثبت نـام )16 تـا 22 آذر مـاه سـال 1401( از سـوی ایـن 
سـازمان منتشـر می شـود، صورت خواهد گرفت. عناوین 
رشـته هاي امتحانـی، گرایش ها و ضرایـب دروس هر یک 
از مجموعه هـای امتحانـی ایـن آزمـون، بـه شـرح جدول 
ذیل اطالعیه که در سـایت سـازمان سـنجش آمده است، 

خواهـد بود.
نکات مهم:

1- شـرایط و ضوابـط، در دفترچـة راهنمـاي ثبت نـام 
و شـرکت در آزمـون ورودي مقطـع کارشناسی ارشـد 

سـال 1402 اطـالع رسـاني خواهـد شـد.

2- بـا توجه بـه امکان اصالح عناوین رشـته ها یا سـایر 
اطالعـات در جـداول مجموعه هـای امتحانـی تـا زمان 
شـروع ثبت نـام، مـالک نهایـی، اطالعات درج شـده در 

دفترچـه راهنمـای ثبت نام خواهـد بود.
رشـته های  تمـام  در  کارشناسي ارشـد  آزمـون   -3
 12 جمعـه  و   11 پنجشـنبه  روزهـای  در  امتحانـی، 

شـد. خواهـد  برگـزار   1401 سـال  مـاه  اسـفند 

روابط عمومی
سازمان سنجش آموزش کشور

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1402
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تغییرات دفترچه راهنماي آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1402 
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

بـه اطـالع مي رسـاند که بر اسـاس مصوبه بیسـت و نهمین جلسـه شـورای سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو )بـه تاریـخ 17 اردیبهشـت مـاه سـال 1401(، مـواد و ضرایب 
آزمون اختصاصـي دو مجموعه ثبت نامـی »111 – مامایي)ویـژه خواهران(« 
و »114- فوریت هـاي پزشـکي پیش بیمارسـتاني« بـرای برنامـه پذیـرش 
»کاردانـي به کارشناسـي ناپیوسـته« سـال 1402 به شـرح ذیل تغییـر کرد. 

الزم بـه یـادآوري اسـت که مطابـق برنامه زمانـي اعالم شـده در درگاه اطالع رسـاني 
ایـن سـازمان، زمان انتشـار دفترچـه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته پذیرش سـال 
1402 از تاریـخ  1402/03/28 تـا 1402/04/04 و زمـان برگـزاري آزمـون نیـز روز 

جمعـه مـورخ 1402/06/03 خواهد بود. 

بهداشت مادر و کودک و بهداشت 
تنظیم خانواده

بیماری های زنان، بیماری های داخلی و جراحی 
در مامایی

جنین شناسی- نوزاد 
سالم- نوزاد نارس

بارداری- زایمان عادی و 
غیرعادی آناتومی لگن فیزیولوژی مواد

2 2 2 3 1 1 ضرایب

فیزیولوژي فارماکولوژي تروما و فوریت هاي داخلي فرآیند اطالعات و عملیات احیاء قلبي - ریوي آناتومي مواد

1 1 3 3 2 1 ضرایب

111 -  مامایی )ویژه خواهران(

114 -  فوریت های پزشکی - پیش بیمارستانی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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     بیشتر افرادی که کنکور را تجربه کرده اند، به این 
درست  مدیریت  به  گرچه  کنکور،  که  می رسند  نتیجه 
دمی  و  بی شاخ  غول  آن  واقعاً  اما  دارد،  نیاز  اصولی  و 
واقع  را می کرده اند؛ در  این فکرش  از  نیست که پیش 
از راهی که  انداز درست و قانون مند  اگر ما یک چشم 
باید طی کنیم، پیِش رویمان داشته  در پیش داریم و 
دهیم.  پایان  دغدغه ها  این  همه  به  می توانیم  باشیم، 
ممکن است برای همه داوطلبان در راهی که تا آزمون 
نگرانی ها  این  بیاید.  پیش  نگرانی هایی  دارند،  سراسري 
شرایط  به  بسته  و  داوطلبان  از  یک  هر  برای  می تواند 
هر کدام از آنها متفاوت باشد؛ اما مهم این است که این 
نگرانی، از هر جنسی که باشد، بر روند آمادگی مطالعاتی 
شما تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ به همین منظور در این 
مقاله درصددیم تا راهکارهایی را برای مقابله با نگرانی 
ارائه دهیم و از شما هم می خواهیم در لحظه هایی که 
در چنین شرایطی قرار می گیرید، حتماً از این راهکارها 

استفاده کنید.
    مهم تریـن و اساسـی ترین اصـل در مواجـه شـدن 
بـا نگرانـی در هر مـوردی، از جمله بـرای آمادگی در 
کنکـور، ایـن اسـت کـه زمانـي که نگـران مي شـوید، 
هـر چـه سـریع تر خودتـان را از ایـن وضعیـت رهـا 
انجـام  را  کاری  بتوانیـد چنیـن  اینکـه  بـرای  کنیـد. 
سـاده  راهـکار  چنـد  برسـید،  آرامـش  بـه  و  دهیـد 
اشـاره می کنیـم.  آنهـا  بـه  زیـر  در  کـه  دارد  وجـود 
هـر یـک از شـما داوطلبـان عزیـز بـا بـه کارگیـری 
ایـن راهکارهـا می توانیـد تـا حـد بسـیار زیـادی بـر 

شـوید. مسـلّط  خـود  نگرانی هـای 

آینده

به عنوان یک داوطلب کنکوری که قرار است آزمون سراسري پیِش رو را تجربه کنید، احتماالً تاکنون برنامه ها و تدابیری 
را برای کنکور در نظر گرفته و اقداماتی انجام داده اید؛ حتی ممکن است که بعضی از شما عزیزان، هنوز مطالعه ای نداشته 
و تصمیم دارید که از روزهای آینده شروع به خواندن دروس نمایید و یا اینکه هنوز نمی دانید از کجا و چگونه شروع 
کنید و مشغول مشورت و رایزنی با افراد با تجربه هستید. در هر شرایطی که به سر می برید، شروع یک کار، حتی برای 
داوطلبان عزیزی که پشت کنکور مانده اند، نیز ممکن است باعث نگرانی و دغدغه های گوناگون و خاصی شود. اینکه چه 
برنامه ریزی ای داشته باشید، کدام درس ها در اولویت باشد، چگونه مطالعه کنید و چگونه پیش بروید، و ده ها موضوع 

دیگر از این دست، ممکن است که مغز شما را درگیر کند و باعث نگرانی شما شود. 

! برخیزید و
با امید و لبخند به آینده

قدم در راه بگذارید 
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آینده

  به خود یادآوری کنید که این دوران برای 
هر داوطلبی وجود دارد

نگرانی ممکن است که در هر زمینه و در هر شرایطی 
و  بارها  حتماً  ما  همه  واقع  در  بیاید؛  ما  همه  سراغ  به 
بارها این موضوع را تجربه کرده ایم. وقتی فردی، تلفنش 
است،  مریض  می آید،  خانه  به  دیر  نمی دهد،  جواب  را 
تحقیق یا کار سنگینی را برعهده گرفته است، اضطراب 
شب های امتحان به سراغ او آمده است و  ... همه و همه 
سایر  و  موارد  این  مي شوند.  نگراني  بروز  موجب  ما  در 
دغدغه هایي از این دست، از جمله نگرانی های کوچک 
و بزرگی هستند که ممکن است تاکنون ذهن همه ما 
را درگیر کرده باشند. وقتی موضوعی مثل کنکور باعث 
زیادی  داوطلبان  بگویید  خود  با  می شود،  شما  نگرانی 
و  نگرانی  و  هستند  من  شرایط  در  که  دارند  وجود 
دغدغه هایی شبیه به دغدغه هاي من را تجربه می کنند. 
اینکه در چنین شرایطی هم ذات پنداری کنید، احساس 
اندازه اي  تا  حداقل  و  داد  خواهد  دست  شما  به  خوبی 

باعث آرامش شما خواهد شد. 

  هدف خود و تالش هایی را که تاکنون انجام 
داده اید، به یاد بیاورید

ممکن است عامل نگرانی شما این باشد که تالشی که 
کرده و درسی که تاکنون خوانده اید، در مقایسه با آن 
است.  نبوده  کافی  داشته اید،  انتظار  از خود  که  چیزی 
هم  زیرا  نگرانی هاست؛  انواع  جالب ترین  از  نگرانی  این 
می تواند مثبت و هم منفی باشد؛ مثبت از این نظر که 
بیشتر  تالش  به سمت  بیشتر  چه  هر  را  شما  می تواند 
نظر  این  از  منفی  و  دهد،  سوق  موفقیت  نتیجه  در  و 

مطالعه  و  تالش  روحیه  تا  شود  باعث  است  ممکن  که 
شما آسیب پذیر شود و موجب می شود از همان تالش 
چنین  اگر  بردارید.  دست  نیز  قبلی تان  کوشش  و 
نگرانی هایی به سراغتان آمد، به هدفتان فکر کنید؛ به 
از طریق موفقیت  آینده خود  برای  برنامه ای  اینکه چه 
را در کجا  بعد خود  نظر گرفته اید، سال  در کنکور در 
دارید،  این موضوع  به  نسبت  احساسی  و چه  می بینید 
هدفتان  به  رسیدن  برای  تاکنون  که  تالش هایی  به  و 
داشته اید، فکر کنید و به آنها ارزش و بها بدهید و خود 
را به خاطر همه آن تالش ها تمجید کنید. حتی اگر جزو 
آن دسته از داوطلبانی هستید که نه پشتوانه درسی و 
باز  تاکنون مطالعه داشته اند،  نه  علمی قوی ای دارند و 
هم به جنبه مثبت نگرانی تان بها بدهید؛ چون می توانید 
از این شرایط برای یک برنامه ریزی خوب درسی و یک 
استفاده  کنکور  در  آمادگي  براي  قوی  و  خوب  شروع 
امید و لبخند  با  کنید. منتظر چه هستید؟ برخیزید و 
به آینده، قدم در راه بگذارید و ایمان داشته باشید که 

نتیجه تالش خود را به زودی خواهید دید.
    برای اینکه از نگرانی های خود کم کنید، ابتدا خواسته 

مشخص  روشن  و  دقیق  صورت  به  را  خود  هدف  و 
بلند مدت خود را به اهداف  یا  کنید. هدف های بزرگ 
کوچکتر و کوتاه  مدت  تقسیم کنید و برای رسیدن به 
هدف گذاری های کوتاه مدت خود، دست به عمل بزنید. 
شما  که  همین  و  کرد،  عمل  باید  نیست؛  کافی  آرزو 
بخواهید و قدم در راه بگذارید، بسیاری از نگرانی هایی 
در  به شما  زیرا چیزی  رفت؛  بین خواهد  از  دارید،  که 
درونتان می گوید که »تو قدم در راه گذاشتی؛ پس طی 
کردن مسیر هم چیزی نیست«؛ در واقع همان خواستن 
باشید که  اطمینان داشته  از آن  بعد  و  اول مهم است 
در مسیر هدفتان، همه انرژی های مثبت، شما را یاری 

خواهند کرد.

  به داوطلبان موفق فکر کنید که همین مسیر 
را گذرانده اند

یـا  می گذاریـم  جدیـد  راه  در  قـدم  وقتـی  همیشـه، 
می خواهیـم کـه کار تـازه ای را انجـام دهیـم، ممکـن 
سـراغمان  بـه  هـم  مختلفـی  نگرانی هـای  کـه  اسـت 
بیایـد؛ از جملـه اینکـه: »آیـا موفـق می شـوم؟« »چـه 
سـختی هایی ممکـن اسـت در راهی کـه در پیش دارم، 
پیـش بیایـد؟« و ماننـد آن. ممکـن اسـت نگرانی هایـی 
از ایـن دسـت، ذهـن شـما را درگیـر کـرده و انـرژی 
شـما را کاهـش داده یـا از بیـن ببرد؛ در حالیکه بسـیار 
مهـم اسـت تـا شـما بـه عنـوان یـک داوطلـب آزمـون 
سراسـري، پـر انـرژی و بـا روحیـه باشـید. اگـر چنیـن 
نگرانی هایـی به سـراغتان آمد، سـعی کنید کـه آرامش 
خـود را حفـظ کنیـد و به ایـن نکته فکر کنیـد که چرا 
در حالیکـه هنـوز تجربـه ای در خصوص کنکـور ندارید، 

 بیشتر افرادی که کنکور را
تجربه کرده اند، به این نتیجه 

می رسند که کنکور، گرچه
به مدیریت درست و اصولی
نیاز دارد، اما واقعاً آن غول
بی شاخ و دمی نیست که

پیش از این فکرش را می کرده اند
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دچـار پیـش داوری های نگـران کننده شـده اید. یکی از 
مهم تریـن دالیـل، ممکـن اسـت این باشـد که افـراد یا  
داوطلبانـی بـرای شـما از سـختی ها و مشـکالت کنکور 
گفتـه  و ذهـن شـما را بـا صحبت هـای خود مشـّوش و 
آلـوده کرده انـد. بهتریـن راه بـرای فرار از ایـن وضعیت 
در چنیـن شـرایطی، ایـن اسـت کـه بـه سـراغ افـراد 
موفـق کنکـور برویـد و بـا آنهـا صحبـت کنیـد و از آنها 
در مـورد نگرانی هایـی کـه این افـراد در طـول آمادگی 
بـرای کنکـور داشـته و راه هایی کـه با کمـک گرفتن از 
آنهـا با ایـن نگرانی هـا مقابلـه می کرده اند، بپرسـید. آن 
وقـت خواهیـد دیـد که شـما تنها نیسـتید؛ فقـط مهم 
ایـن اسـت که چگونه بـا این نگرانی و اسـترس ها مقابله 
کنیـد. یادتـان باشـد افـراد موفـق کارهایـی را انجـام 
می دهنـد کـه باعـث پیشرفتشـان می شـود. اگـر شـما 
هـم کار کسـانی را کـه موفـق شـده اند، انجـام دهیـد، 
در پایـان بـه همـان نتایجـی که آنهـا به آن رسـیده اند، 
می رسـید. معجـزه ای در کار نیسـت؛ بلکـه موضوع یک 
قانـون در میان اسـت: »کافی اسـت بدانید کـه دیگران 

پیـش از شـما چـه کرده  انـد کـه موفـق شـده اند.«

  آنچه را تاکنون انجام داده اید، بررسی و در 
برنامه  خود تعادل ایجاد کنید

ممکـن اسـت در میـان راه احسـاس کنید که آنچـه تا به 
حـال خوانـده و زحمتـی کـه تاکنـون کشـیده اید، کافـی 
نبـوده اسـت و ایـن موضوع باعث نگرانی شـما شـود. قبل 
از هـر چیـز ایـن نکتـه را در نظر داشـته باشـید کـه برای 
آمادگـی در کنکـور، هیـچ وقـت دیـر نیسـت، و حتی اگر 
داوطلبـی وجـود داشـته باشـد که اندکـی دیرتـر از دیگر 
داوطبـان، امـا با تالش و کوشـش خوب شـروع به مطالعه 
جـدی نمایـد، بـاز هم می تواند نتیجه نسـبتاً خوبـی را در 
آزمـون سراسـری کسـب کنـد. نکتـه دیگر این اسـت که 
وقتـی چنیـن احساسـی به شـما دسـت داد، حتمـاً تمام 
کارهایـی را کـه تاکنـون انجـام داده ایـد، دوبـاره بررسـی 
کنیـد. ممکن اسـت کـه شـما بـرای آمادگـی در کنکور، 
از چشـمتان  داده ایـد کـه  انجـام  را  کارهـای مختلفـی 
دور مانـده اسـت؛ مثـاًل مدت هـا مشـورت کـرده، تـالش 
کـرده و یـک برنامه ریـزی خـوب انجـام داده ایـد. گرچـه 
برنامه ریـزی، جزئـی از حجـم دروس خوانـده شـده شـما 
نیسـت، امـا انجـام ایـن کار باعـث مي شـود تا شـما طبق 
قاعـده و اصـول درس بخوانیـد و همیـن موضـوع باعـث 

پیشـی گرفتـن شـما از رقبایتان می شـود. 

 سعی کنید که با خود صادق باشید. حتی اگر نگرانی 
شما بجا و درست باشد، نگران ماندن کاری را از پیش 
نمی برد و فقط باعث تحلیل انرژی شما و بازداشتن شما 
بهتری  اینکه حس  برای  ادامه کارتان می شود؛ پس  از 
نگاهی  که  کنید  سعی  درآیید،  نگرانی  از  و  کنید  پیدا 
دوباره به برنامه مطالعاتی خود داشته باشید و نقص ها و 
کمبودهای آن را بررسی نمایید و سپس، وقتی متوجه 
شدید که علت نارضایتی شما چیست، در صدد رفع آن، 

بهترین کارها را انجام دهید.

  در برنامه درسی خود تنوع ایجاد کنید
یکی از عواملی که ممکن است در طول آمادگی برای 
کنکور، برای هر داوطلبی ایجاد نگرانی و استرس نماید، 
برنامه مطالعاتی اوست. ممکن است پس از مدتی فکر 
کنید در برنامه ای که تنظیم کرده اید، اشکاالتی وجود 
دارد؛ مثاًل سهم یک درس اصلی در برنامه کم و سهم 
یک درس در برنامه تان زیاد است یا اینکه جایی را برای 
مرورهای هفتگی و ... در این برنامه در نظر نگرفته اید. 
حتی اگر برنامه شما، برنامه خوب و مقبولی باشد، باز 
آیا  که  دهد  آزار  را  شما  نگرانی  این  است  ممکن  هم 
برای  نه.  یا  ریخته اید  خودتان  برای  را  مناسبی  برنامه 
اینکه از این موضوع مطمئن شوید، الزم است که چند 
کار را انجام دهید. اول اینکه ببینید آیا تنوع درسی را در 
برنامه خود در نظر گرفته اید یا نه؛ اگر این طور نیست، 
حتماً با توجه به ضعف ها و نقاط قوت خود، درس ها را 
به شکل متنوع تر و طبق شرایط خودتان تنظیم کنید 
و برنامه تان را مجدداً به دانشجویانی که سال های قبل 
رتبه های خوبی کسب کرده و موفق بوده اند، نشان دهید 
و یا از معلمان و مشاورانتان کمک بگیرید و با آرامش 

دوباره شروع به مطالعه نمایید. 
ارزیابی  هر هفته دقایقی وقت صرف کنید و بررسی و 
بلند  و  مدت  کوتاه   اهداف  به  رسیدن  برای  که  کنید 
خصوصیات  چه  که  است  الزم  کنکور،  در  خود  مدت 
مقابله  مثاًل  کنید؛  ایجاد  خود  در  را  مهارت هایی  و 
مطالعة  برنامه ریزی،  دفتر  بهتر  تکمیل  با خواب زیاد، 
درس هر روز در همان روز، حل تمرین مستمر و مداوم 

و...
دقت کنید که برای طی مسیر در رسیدن به هدف بلند 
مدت خود، می توانید از قطب نما استفاده کنید تا از مسیر 
اصلی تان منحرف نشوید! منظور از به کارگیری قطب نما 
در این مسیر، همان برنامه راهبردی است. بررسی کنید 
که آیا جهت حرکت شما صحیح است یا خیر، و در کدام 
قسمت ها از برنامه جدا شده اید که باید در ایستگاه های 
به  کنید.  برنامه ریزی  نیز  قسمت ها  آن  برای  جبرانی 
باشید: »موفقیت، تکرار لجوجانه  کارهای  خاطر داشته 

ساده و درست است.«

  عالقه مندی هایتان را فراموش نکنید
بـرای  و  نیسـت  تک بعـدی  موجـود  یـک  انسـان، 
بـه همیـن  اسـت.  آفریـده شـده  کمـال  بـه  رسـیدن 

خاطـر، تنهـا کافـی اسـت کـه برای رسـیدن بـه کمال، 
اشـتیاق داشـته باشـد؛ عـالوه بـر ایـن، انسـان ظرفیت 
نامحـدودی دارد و انسـان موفـق کسـی اسـت کـه بـا 
تمـام تـوان از ظرفیت هایـش اسـتفاده می کنـد؛ بـا این 
همـه، بایـد توجه داشـت کـه همان گونه کـه داوطلبان 
عزیـز می تواننـد بـه صـورت نامحـدودی بـرای تحقـق 
برنامه هـای مطالعاتـی و آمادگـی خـود در کنکور تالش 
کننـد و وقـت بگذارنـد، بایـد زمانـی را نیـز بـرای خود 
و خواسته هایشـان در نظـر بگیرنـد. ایـن هم بخشـی از 
قابلیت هـای انسـان اسـت کـه اگـر بخواهـد، می توانـد 
همـه کارهـای خـود را به صـورت هم زمـان انجام دهد. 
رونـد آمادگـی بـرای کنکـور، ممکـن اسـت کـه بـرای 
بسـیاری از داوطلبان، با خسـتگی های روحی و جسمی 
فراوانـي همـراه باشـد؛ به خصـوص بـرای داوطلبانی که 
نتواننـد یـا نخواهنـد در برنامـه خـود، وقتـی را بـرای 
انجـام کارهـای دلخواه غیردرسی شـان در نظـر بگیرند. 
جسـم و روح هر یک از شـما داوطلبان نیز، مانند سـایر 
مـردم، از انجـام یـک کار متوالـی و یکنواخـت خسـته 
خواهـد شـد؛ پس خـود را، مخصوصـاً از همیـن ابتدای 

راه، فقـط و فقـط درگیـر درس خوانـدن و آمادگـی در 
کنکـور نکنیـد، و بسـته بـه اینکـه در چه سـطح علمی 
هسـتید و آمادگـی درسـی شـما از قبـل چقـدر اسـت، 
حتمـاً زمان هایـی هـر چنـد کوتـاه را در طـول هفتـه 
دلخـواه  برنامه هـای  و  تفریحـات  بـه  پرداختـن  بـرای 
خـود در نظـر بگیریـد. اگر در نظـر گرفتن ایـن زمان ها 
بـرای تفریـح و  انجـام کارهـاي مـورد عالقه تـان، باعث 
ایـن نگرانـی در شـما شـد کـه از درس خوانـدن عقـب 
افتاده ایـد، بـه خـود بگوییـد کـه داریـد بابـت زحمتـی 
کـه در طـول هفتـه کشـیده اید، بـه خودتـان پـاداش 
می دهیـد؛ پـس سـعی کنید خـوب درس بخوانیـد تا از 
پاداشـی که بـه خـود می دهید، نیـز لذت ببریـد. حتماً 
بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه داشـته باشـید که هـر چه به 
آخریـن روزهـای آمادگـي در کنکور نزدیک می شـوید، 
بایـد برنامـه مطالعاتـی خود را فشـرده تر کنیـد و مدت 
زمـان بیشـتری را بـه درس خوانـدن اختصـاص دهید؛ 
البتـه در همـان شـرایط هـم بـاز به یاد داشـته باشـید 
کـه جسـم و روح شـما نیـاز بـه اسـتراحت دارد، و اگـر 
بـا  نـه تنهـا  ایـن موضـوع را خـوب مدیریـت کنیـد، 
انـرژی بیشـتری درس خواهید خواند، بلکه بسـیاری از 

نگرانی هـای شـما هـم از بیـن خواهـد رفت.  

سعی کنید که نگاهی دوباره به 
برنامه مطالعاتی خود داشته 

باشید و نقص ها و کمبودهای آن 
را بررسی نمایید و سپس، وقتی 
متوجه شدید که علت نارضایتی 

شما چیست، در صدد رفع آن، 
بهترین کارها را انجام دهید

دقت کنید که برای طی مسیر در 
رسیدن به هدف بلند مدت خود
می توانید از قطب نما استفاده

کنید تا از مسیر اصلی تان
منحرف نشوید!

منظور از به کارگیری قطب نما
همان برنامه راهبردی است

آینده
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نظم

و  ساعت  در  کیلومتر   90 آهو  سرعت  می گویند 
سرعت شیر 5۷ کیلومتر در ساعت است؛ اما چرا 
بسیاری  می کند،  تعقیب  را  آهو  که شیر  هنگامی 
از اوقات او پیروز میدان می شود؟ تنها دلیلش آن 
است که در این مسابقة تعقیب وگریز، آهو مدام 
به پشت سر خود نگاه می کند و شیر، تنها و تنها، 

به هدف خود، یعنی آهو، خیره می شود.
این مثال برای شما عزیزان کنکوری هم صدق می کند. 
میدان  پیروز  علمی  مسابقة  این  در  می خواهید  اگر 
باشید، نباید مدام به اشتباهاتی که در گذشته کرده اید، 
فکر کنید یا از اینکه نسبت به دانش آموزان قوی و آماده، 
انرژی  خود  به  و  باشید  نگران  دارید،  ضعیف تری  پایة 
منفی بدهید. باید در این مسابقه، مهم ترین رقیب خود 
را در مسیر آمادگی برای آزمون سراسری، فقط و فقط، 
مقایسه کردن وضعیت درسی  بدانید؛ چرا که  خودتان 
شما  است.  اشتباهی  بسیار  کار  افراد،  سایر  با  خودتان 
باید این نکته را مّد نظر داشته باشید که همة افراد شبیه 
هم نیستند؛ بنابراین، مقایسه وضعیت درسی تان با سایر 
محض  اشتباه  مدرسه،  و  درس  کالس  در  خود  رقبای 
ببرید  کار  به  را  تالشتان  نهایت  می بایست  شما  است. 
تا نسبت به روز گذشته و هفتة قبل خودتان، عملکرد 
بهتری داشته باشید؛ به همین خاطر، برای اینکه بتوانید 
درسی  برنامه ریزی  دفتر  به  نیاز  برسید،  نتیجه  این  به 

دارید.
داشتن یک دفتر برنامه ریزی باعث می شود که شما در 
مورد نحوۀ درس خواندن، سرعت مطالعاتی، ساعت های 
مفید و غیرمفیدتان، اطالعات کافی داشته باشید و با ثبت 
آنها کار کنید. درست مثل  بتوانید روی  این اطالعات، 
ورزشکار های حرفه ای که رکوردشان را ثبت می کنند و 
برای بهتر کردن آن، تالش می کنند، یک دانش آموز که 
دارای هدف است نیز، با ثبت کردن ساعت مطالعه اش، 

تالش می کند که هر هفته اش بهتر از هفتة قبل باشد.
چگونه برنامه ریزی درسی کنیم؟

  اکنون چه می کنید؟
کارهایی را که در طول روز انجام می دهید، در این دفتر 
بنویسید؛ برای مثال، ذکر کنید که: چه زمانی از خواب 
زمان  چقدر  خوردنتان  شام  و  ناهار  می شوید؟  بیدار 
را  روز  در  چقدر  می خوابید؟  روز  میانة  در  آیا  می برد؟ 
فضای  در  حضور  یا  کامپیوتری  بازی های  انجام  صرف 
مجازی می کنید؟ چقدر تلویزیون می بینید یا موسیقی 
گوش می دهید؟ وقتی زمان های انجام امور یاد شده را با 
دقت تعیین کنید، هم زمان های آزادتان معلوم می شود 
و هم زمان هایی که به بطالت هدر می رود و می توانید 
بپردازید،  آنها  به  کمتر  حداقل  یا  کنید  حذف  را  آنها 

مشخص می شود.

 جّوگیر نشوید
هفتگی  روزانه،  اهداف  باید  خوب،  برنامه ریزی  یک 
مدت  کوتاه  نگاهی  فقط  یعنی  باشد؛  داشته  ماهانه  و 
کوتاه  مدتی  برای  فقط  وقتی شما  باشد؛ چون  نداشته 
برنامه ریزی کنید، حجم زیادی از درس ها را برای یک 
روز می گذارید و تصور می کنید که می توانید از پس این 
مطالعة حجیم و پرمشقت برآیید؛ اما در عمل فقط چند 
رعایت چنین  به  می توانید  هفته  نهایت یک  در  یا  روز 
طوری  روزتان  یک  برای  پس  باشید؛  پای بند  برنامه ای 
آزمون  برگزاری  زمان  تا  بتوانید  که  کنید  برنامه ریزی 

سراسری به اجرای آن متعهد باشید. 
برای شروع می توانید در روزهایی که مدرسه دارید، از سه 
یا چهار ساعت مطالعه در روز آغاز کنید و به مرور آن را به 
شش یا هفت ساعت برسانید، و در روزهای تعطیل هم از 
چهار یا پنج ساعت مطالعه در روز شروع کنید و آن را به 
هشت تا ده ساعت برسانید؛ حتی شاید به مرور هم بتوانید 

بیش از ده ساعت در روزهای تعطیل مطالعه کنید.
قطعی  حکم  یک  برنامه ریزی،  که  باشید  داشته  توجه 
نیست و شما باید شرایط و توانمندی های خود را موقع 
بروید؛  اساس آن جلو  بر  و  بگیرید  نظر  برنامه ریزی در 
نیز دست  را  باشید که خود  مواظب  اما در عین حال، 

کم نگیرید.

  تک درس مطالعه نکنید
در یک روز، فقط یک درس یا فقط دروس اختصاصی یا 
دروس عمومی را مطالعه نکنید. به طور معمول 70 درصد 
از وقت خود را در هر روز می توانید به دروس اختصاصی 
به دروس عمومی اختصاص دهید؛  را  و 30 درصد آن 
اما این حکم، یک حکم کلی نیست؛ چون امکان دارد 
که داوطلبی در یک درس اختصاصی، توانمندتر از یک 
یک  برای  که  باشد  داشته  نیاز  و  باشد  عمومی  درس 

اختصاصی خود،  دروس  از  بیشتر  عمومی، حتی  درس 
وقت بگذارد.

زمانی  را  سخت  و  پیچیده  مباحث  اینکه  دیگر  نکته 
مطالعه کنید که کارآیی و توان ذهنی بیشتری دارید، و 
تا حد ممکن، تعداد تست هایی را که قرار است در یک 
هفته کار کنید، مشخص کنید تا بتوانید برای تست ها 

هم برنامه ریزی کنید.

 مرور کنید
مـرور مباحث مطالعه شده، باعـث تسـلط شــما روی 
آن مباحث می شود. باید بپذیرید که یک داوطلب، هر 
چقدر هم که باهوش باشد، نمی تواند با یک بار مطالعة 
تسلط  و  برسد  آن  از  درستی  درک  به  خاص،  مبحثی 
الزم را در آن مبحث پیدا کند؛ پس حتماً در برنامه ریزی 
خود، زمانی را به مرور مطالب اختصاص دهید. در پایان 
هفته هم زمانی را مشخص کنید که اگر در طول هفته، 
بنا به هر علتی، نتوانستید درسی را مطابق با برنامه ریزی 
خود مطالعه کنید، در آن زمان بتوانید این کم کاری را 
جبران کنید؛ به عنوان مثال، می توانید پایان هفته را به 

انجام این کار اختصاص دهید.

  استراحت و تفریح؛ نیازهای الزم
شما یک ربات نیستید و نمی توانید چند ماه مداوم فقط 
درس بخوانید. داوطلبی که بدون توجه به زمان تفریح و 
استراحت خود، برنامه ریزی می کند. بعد از مدتی کوتاه 
از پا می افتد و همه چیز را رها می کند. عده ای نیز زمان 
زیادی را به استراحت و تفریح اختصاص می دهند. سعی 
کنید که جزو هیچ یک از این دو گروه نباشید. به طور 
بیست  مطالعه،  نیم  و  ساعت  یک  هر  از  بعد  متوسط، 

دقیقه تا نیم ساعت استراحت کردن، منطقی است.
خوب خوابیدن برای تمرکز و هوشیاری کامل الزم است؛ 
داشته  شبانه  خواب  ساعت  هشت  تا  شش  حتماً  پس 
مثاًل  بگیرید؛  نظر  در  را  زمانی  نیز  تفریح  برای  باشید. 
آخر هفته ها نیمی از روز را به تفریحی که دوست دارید، 
تفریحات،  این  به  پرداختن  نباید  اما  بدهید؛  اختصاص 

شما را از مسیر مطالعاتی تان دور کند.

  مکتوب کنید
ثبت ساعت مطالعاتی هر درس به صورت جداگانه و تعداد 
تست های زده شده، باعث ایجاد یک مقیاس اندازه گیری 
که  بفهمید  می توانید  مقیاس  این  طریق  از  می شود. 
نسبت به قبل، چه قدر پیشرفت داشته اید تا خودتان را 
بهتر از گذشته ارتقا بدهید؛ یا اگر عملکردتان نسبت به 
قبل افت کرده است، برای بهبود آن برنامه ریزی کنید؛ 
به همین دلیل، پر کردن دفتر برنامه ریزی خود را خیلی 

جّدی بگیرید.  

برنامه ریزی درسی؛ ضامن موفقیت در آزمون
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پژوهشـگاه  آموزشـی  معاونـت 
آموزشـی  دوره  سـومین  رویـان، 
در  را  دیجیتـال  زیست شناسـی 

می کنـد.  برگـزار  آبان مـاه 
زیست شناسی  آموزشی  دوره  سومین 
 ،)Digital Biology( دیجیتال 
ابزار  بیوانفورماتیک،  سرفصل های:  با 
 spss, زیستی،  فتوشاپ  تحقیق، 
 prism، endnote, mendely,

imagej برگزار می شود.
به  آبان  ماه   21 شنبه  روز  از  دوره،  این 
حضوری  صورت  به  جلسه   10 مدت 
برای کسب  برگزار می شود. عالقه مندان 
دوره،  این  در  ثبت نام  و  بیشتر  اطالعات 
می توانند  به وب سایت معاونت آموزشی 

پژوهشگاه رویان مراجعه کنند.
انجماد  حضوری  کارگاه  همچنین 
با  مزرعه  حیوانات  در  اسپرم 
سرفصل های: آشنایی با انواع روش های 
نگهدارنده های  با  آشنایی  انجمادی؛ 
روش  با  آشنایی  انجماد؛  در  مختلف 
روش  با  آشنایی  گاو؛  اسپرم  انجماد 
انجماد اسپرم خروس، ویژه دانشجویان 
و  زیستی  علوم  فارغ التحصیالن  و 
دامپزشکی و علوم دامی، روز پنجشنبه 

برگزار  صبح   9 ساعت  از  آبان  ماه   12
کسب  برای  عالقه مندان  می شود. 
اطالعات بیشتر و ثبت نام در این دوره، 

معاونت  وب سایت  به  می توانند  نیز 
مراجعه  رویان  پژوهشگاه  آموزشی 

کنند.

سومین دوره آموزشی زیست شناسی دیجیتال
معاونت آموزشی  پژوهشگاه رویان برگزار می کند

بین الملـل  امـور  مرکـز  رئیـس 
دانشـگاه پیام نـور، از فراهم شـدن 
بـرای  مشـموالن  جـذب  امـکان 
بین المللـی  مراکـز  در  تحصیـل 

داد. خبـر  پیام نـور  دانشـگاه 
از  دکتر مجتبی سلطانی احمدی، هدف 
توسعه کّمی و کیفی  را  این طرح  اجراء 
با  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  مرکز  این 
سازمان  در  صورت گرفته  پی گیری های 
و  معافیت  اخذ  امکان  ناجا،  نظام وظیفه 
بین المللی  مراکز  در  مشموالن  ثبت نام 

دانشگاه پیام نور فراهم شد.
دانشگاه  بین الملل  امور  مرکز  رئیس 
پیام نور گفت: مشموالن متقاضی تحصیل 
پیام نور،  دانشگاه  بین المللی  مراکز  در 

فرم های  تکمیل  از  پس  می بایست، 
طریق  از  الزم  مدارک  تهیه  و  ثبت نام 
از  معرفی نامه  دریافت  برای  تابع،  مراکز 
بین الملل  امور  مرکز  به  آموزش،  اداره 
دانشگاه واقع در سازمان مرکزی دانشگاه 

پیام نور مراجعه کنند.

باید  متقاضیان  اینکه  عنوان  با  وی، 
معرفی نامه را به مراکز پلیس +10 تحویل 
داده و درخواست معافیت تحصیلی خود 
امور  مرکز  داشت:  اظهار  کنند،  ثبت  را 
درخواست  رؤیت  از  پس  بین الملل، 
سازمان  »سخا«  سامانه  در  متقاضی 
معافیت  صدور  درخواست  وظیفه،  نظام 

متقاضی را در سامانه ثبت می کند.
دانشگاه  بین الملل  امور  مرکز  رئیس 
نظام  سازمان  داشت:  اذعان  پیام نور، 
مدارک  بررسی  از  پس  نیز  وظیفه، 
متقاضی، در صورت نداشتن منع قانونی، 
وی  تحصیلی  معافیت  صدور  به  اقدام 
خواهد کرد که معموالً این فرآیند حدود 

دو تا سه روز به طول می انجامد.

رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور: 

امکان تحصیل مشموالن در مراکز بین المللی پیام نور فراهم شد

پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز 
اعام کرد: با پذیرش مرحله تکمیل 
ظرفیـت در برخی از رشته محل ها 
سال  کارشناسی ارشد  آزمون  در 
موافقت  پزشکی  علوم  گروه   1401
شد و انتخاب رشته محل های مربوط 
به پذیرش در این مرحله، از ۷ آبان 

ماه آغاز می شود.
علوم  گروه  کارشناسی ارشد  آزمون 
حوزه   34 در   1401 سال  پزشکی 
امتحانی برای 86 رشته در دانشگاه های 
علوم پزشکی، در روزهای 5 و 6 خرداد 
در آن  نهایی  نتایج  و  شد  برگزار  ماه 
12 شهریور ماه سال جاری اعالم شد.

آزمون  نفر در  تعداد 59 هزار و 464 
رشته های  ناپیوسته  کارشناسی ارشد 
 1401 سال  پزشکی  علوم  گروه 
ثبت نام کردند، اما به دلیل شرکت در 
نهایی  ثبت نام کننده  تعداد  دو رشته، 

این آزمون 64 هزار و 175 نفر بود.
از این میان، تعداد 48 هزار و 481 در 
جلسه آزمون شرکت کردند و از میان 
کارشناسی ارشد  آزمون  در  حاضران 
ناپیوسته رشته های گروه علوم پزشکی 
 952 و  هزار   41 تعداد   ،1401 سال 
نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و در 
نهایت 5 هزار و 19 نفر در این آزمون 

قبول شدند.
در  پزشکی،  آموزش  سنجش  مرکز 
آزمون  درباره  اطالعیه  جدیدترین 
پزشکی  علوم  گروه  کارشناسی ارشد 
طی  است:  کرده  اعالم   1401 سال 
پی گیری های به عمل آمده، با پذیرش 
از  برخی  در  ظرفیـت  تکمیل  مرحله 

رشته محل ها، موافقت شد.
دانشگاه های  اسامی  راستا،  این  در 
مرحله  پذیرش  ظرفیت  و  پذیرنده 
ماه  آبان   7 تاریخ  در  ظرفیت،  تکمیل 
از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش 
داوطلبان  و  شد  خواهد  اعالم  پزشکی 
رهگیری،  کد  کردن  وارد  با  می توانند، 
نسبت به انتخاب رشته محل های مربوط 
در  تکمیل ظرفیت،  مرحله  پذیرش  به 

روزهای 7 تا 9 آبان ماه اقدام کنند.

7 تا 9 آبان ماه

انتخاب رشته محل های پذیرش 
مرحله تکمیل ظرفیت آزمون 

کارشناسی ارشد
 گروه علوم پزشکی 


