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اعالم رشته ها و مواد امتحانی 
آزمون ورودی مقطع 

کارشناسي ارشد ناپيوسته
سال ۱۴۰۲

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

برنامه زماني ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری سال ۱۴۰۲ 

وزیر علوم:

آیين نامه جامع مدیریت دانشگاه ها بازنگری می شود
از فناوری، و تحقیقات علوم، وزیر
مدیریت جامع آییننامه در بازنگری
دانشگاههاومؤسساتآموزشعالی
خبردادوگفت:درآییننامهجدید،
عضو پارک، رئیس که داریم تصمیم

شورایدانشگاهشود.
آیین  در  زلفی گل،  محمدعلی  دکتر 
تأسیس  سالروز  اولین  گرامی داشت 
علوم،  وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاونت 
و  علمی  پژوهش های  سازمان  در  که 
در  کرد:  اظهار  برگزار شد،  ایران  صنعتی 
توسعه  برنامه  تدوین  شاهد  حاضر،  حال 
به  بودجه  الیحه  ارسال  و  کشور  هفتم 
دولت هستیم و باید از این فرصت نهایت 
احکام  و  برنامه  تدوین  را هم در  استفاده 
کمبودهای  احصاء  هم  و  هفتم  توسعه 

بودجه داشته باشیم.
وزیر علوم، با اشاره به اینکه با مرور تاریخ 
تأسیس پارک ها و با توجه به مدت کمی 
می گذرد،  پارک ها  تأسیس  سن  از  که 
گفت:  ارزشمندی هستیم،  اتفاقات  شاهد 
دهه  علم،  ترویج  دهه  انقالب،  اول  دهه 
دوم با تأسیس مقطع دکتری، دهه تولید 
علم، دهه سوم، بحث کیفیت تولید علم و 
استانداردسازی، و دهه چهارم، دهه تولید 

ثروت از دانش، نامگذاری شده است.
دکتر زلفی گل، با بیان این مطلب که بحث 
آموزش پژوهش محور و پژوهش آموزش 
کارآمادگی  میزان  که  آموزشی  و  محور 
از  یکی  دهد،  ارتقاء  را  دانش آموختگان 
است،  علوم  وزارت  مهم  سرفصل های 

تصریح کرد:
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این راه بی نهایت !
یادداشت هفته

سالم ! سالمی چو بوی خوش آشنایی به تمام داوطلبان 
پُرشمار  مخاطبان  که  سراسری  آزمون های  عزیز 

آزمون های سراسری هستند.
در شمارۀ پیشین، در این ستون از »طرحی نو« برای 
شما سخن گفتیم و تأکید کردیم که علی رغم فرمودۀ 
سقف  را  »فلک  که  نداریم  آن  قصد  حافظ،  حضرت 
بشکافیم«! با این حال، در این شماره، بر مبنای همین 
عهدی که با شما بسته ایم، سعی ما و مجموعه همکاران 
کوشا و پُرتالشمان بر آن قرار گرفته است که بتوانیم 
در  شما  یاری گر  سودمند،  مقاالت  و  جستارها  ارائه  با 
راستای راه پُر پیچ و خمتان تا رسیدن به قلّه پیروزی 

باشیم.

در همین مجال، خاطرنشان می کنیم که پیمودن این 
مسیر و امتداد گام های لغزان و لرزان ما در آن، که به 
منظور یاری رساندن به شما در آغاز این راه بی نهایت 
قرار گرفته است، مستلزم همراهی شما عزیزان است؛ 
لذا انتظار ما از دوستان خواننده آن است که با ارسال 
انتقادات، نظرات و پیشنهادهای خود، به پُر بارتر شدن 

نشریه خودشان کمک کنند.
پیک ســـنجش: الکترونیکـــی  پســـت  نشـــانی 

peyk@sanjesh.org است.
گرمی  به  همراهی،  و  همدلی  این  در  را  شما  دست 

می فشاریم.
مدیراجرایی

اطالعات آماری آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 
سازمان  آزمون های  سایر  همچون  نیز،   1400 سال 
سنجش آموزش کشور، به همت معاونت فنی و آماری 
آماری  »کارنامه  کتاب  در  و  تجمیع  سازمان،  این 
سال 1400«  ناپیوسته  کارشناسی  به  کاردانی  آزمون 
ثبت نام کنندگان،  توزیع  است.  شده  منتشر  و  تدوین 
شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان این آزمون، به تفکیک 
مهندسی،  و  فنی   پزشکی،  )علوم  آموزشی  گروه 
کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر، 
امتحانی،  و دامپزشکی(، برحسب جنسیت، رشته های 
شکل  به  و  بررسی  و...   بومی  استان  نهایی،  سهمیه 
جدول و نمودار ارائه شده است. استادان، دانشجویان، 
دیگر  و  اجرایی  مسؤوالن  و  برنامه ریزان  پژوهشگران، 
عالقه مندان می توانند از اطالعات و داده های اجمالی و 

مقایسه ای این کتاب بهره ببرند.

کارنامهآماریآزمون
کاردانیبهکارشناسی
ناپیوستهسال1400

معرفی کتاب
زهراحسنخانی

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش

به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور از طریق پست 
الکترونیکــی )ایمیــل( ذیل آماده دریافت هرگونــه اطالعات و اخبار در موارد مرتبــط با حفاظت آزمون ها 

می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

دوره هفتمین در ثبتنام مهلت و برگزاری تاریخ
و بورس کل اداره سوی از MSRT زبان آزمون
اموردانشجویانوزارت اعزامدانشجویانسازمان

علوماعالمشد.
دانشجویان،  اعزام  و  بورس  کل  اداره  اعالم  اساس  بر 
 MSRT مهلت ثبت نام در هفتمین دوره آزمون زبان 
)امروز(  ماه  آذر  روز دوشنبه هفتم  از ساعت 12 ظهر 
آغاز می شود و تا ساعت 24 روز سه شنبه 15 آذر ماه 

ادامه دارد .
زبان  آزمون  دوره  هفتمین  که  است  یادآوری  به  الزم 
می شود.  برگزار  ماه  آذر   25 جمعه  روز   ،MSRT
 ،MSRT زبان  آزمون  دوره  هفتمین  متقاضیان 
آدرس:  به  سجاد  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند، 
 https://msrttest .saorg .ir/login .aspx
نسبت به ثبت نام خود در این دوره از آزمون زبان اقدام 

کنند .

انگلیسی زبان آزمون هشتمین و شصت نامنویسی
،(MHLE)وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی
روز تا و است شده آغاز ماه آذر 6 یکشنبه روز از

چهارشنبه23آذرماهادامهدارد.
فرآیند ثبت نام در این آزمون، تا روز چهارشنبه 23 آذر ماه 
ادامه دارد و بر اساس تقویم آموزشی این آزمون، کارت ورد 

به جلسه در روز سه شنبه 29 آذرماه منتشر می شود .
الزم به یادآوری است که شصت و هشتمین آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 )MHLE(، روز پنجشنبه اول دی ماه برگزار می شود . ضمناً نتایج این دوره از آزمون زبان انگلیسی وزارت  

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 10 روز پس از برگزاری آزمون، یعنی 11 دی ماه، اعالم می شود .

تا  23 آذر ماه ادامه دارد

ثبت نام آزمون زبان انگليسی وزارت بهداشت

از امروز آغاز می شود

MSRT ثبت نام در هفتمين دوره آزمون زبان



شماره 1303  دوشنبه 7 آذر 1401 قرآنکریم:وهرکسانسانیراازمرگرهاییبخشد،چناناستکهگوییهمهمردمرازندهکردهاست.

3هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اخبار هفته

مشاور رئيس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش: 

15۷ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی سال 1402 ثبت نام کردند
روابط مدیرکل و رئیس مشاور
آموزش سنجش سازمان عمومی
کشور،گفت:تعداد15۷هزارنفردر
متمرکز نیمه دکتری مقطع آزمون
مؤسسات و دانشگاهها (Ph .D)
ثبتنام 1402 سال عالی آموزش

کردند.
فرصت  افزود:  کریمیان  علیرضا  دکتر 
دکتری  مقطع  ورودی  آزمون  ثبت نام 
و  دانشگاه ها   )Ph .D( متمرکز  نیمه 

 ،1402 سال  عالی  آموزش  مؤسسات 
ساعت 24 پنجشنبه 3 آذرماه به پایان 

رسید .
وی افزود: هر داوطلب، بر اساس ضوابط 
ثبت نام  راهنمای  دفترچه  در  مندرج 
کدرشته  یک  در  آزمون،  در  شرکت  و 
مربوط  آزمون  در  و  ثبت نام  امتحانی 

شرکت  کرده است .
آزمون  شد:  یادآور  کریمیان  دکتر 
متمرکز  نیمه  دکتری  مقطع  ورودی 

مؤسسات  و  دانشگاه ها   )Ph .D(
منظور  به   1402 سال  عالی  آموزش 
دکتری  مقطع  در  دانشجو  پذیرش 
نوبت  روزانه،  دوره های  در  تخصصی 
دانشگاه  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  دوم، 
پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
پردیس  و  مشترک  غیرانتفاعی،  عالی 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  خودگردان 
پنجشـنبه روز  در  عـالـی،  آمــوزش 
11 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود .

ادامهازصفحهاول
بــرای  نظــری  آموزش هــای  صرفــاً   
جــوان مــا اگرچــه یــک ضــرورت اســت، 
ــور  ــرایط کش ــت. ش ــی نیس ــی کاف ول
ــا در  ــگان م ــه دانش آموخت ــد ک می طلب
بحــث مهــارت محــوری توانمنــد باشــند. 
بنیــان  حکمــت  بایــد  دانشــگاه ها 
دانشــگاه ها  فعالیــت  یعنــی  باشــند؛ 

ــد. ــد باش ــد هدفمن بای
نتیجــه  ایــن  بــه  امــروز  افــزود:  وی 
رســیده ایم کــه شــأن و شــخصیت علمــی 
و فنــاوری کشــور، بایــد متــوازن باشــد و 
ــم و  ــوری در شــأن عل شــخصیت کاریکات
فنــاوری کشــور نیســت. بــرای انجــام ایــن 
کار، نیــاز داریــم کــه فکــر کنیــم و تجربــه 
را ارزان بخریــم و از طریــق مطالعــات 

ــم. ــه دســت بیاوری ــی، آن را ب فرامل
ــدی  ــت جدی ــتا مأموری ــن راس در همی
ــرار  ــاوری داده ام و ق ــت فن ــه معاون را ب
ــی را  ــث کار و کارآفرین ــه بح ــت ک اس
ــی بررســی و آن  ــه فرامل ــک مطالع در ی
ــاً  ــد دائم ــا بای ــم. پارک ه ــی کنی را بوم
پی گیــری،  را  دنیــا  فنــاوری  و  علــم 

ــد. ــی کنن ــه و بوم مطالع
وزیــر علــوم، در ادامــه، بیان کــرد: تکالیف 
پارک هــا، در مقایســه بــا دانشــگاه ها، 
ــوع  ــت. ن ــاوری اس ــم و فن ــق عل در خل
ــگاه ها در  ــا و دانش ــه پارک ه ــان ب نگاهم
اجــراء،  و  برنامه ریــزی  سیاســتگذاری، 

بایــد متفــاوت باشــد. بــه همیــن دلیــل، 
معاونــت فنــاوری را از معاونــت پژوهشــی 

جــدا کرده ایــم.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــر زلفــی گل، ب دکت
نکتــه دیگــری کــه بســیار مهــم اســت و 
از آن غافــل بوده ایــم، بحــث یکپارچگــی 
کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  علــم 
ــه  ــوط ب ــث مرب ــی، مباح ــوم طبیع عل
پزشــکی، فنــی و مهندســی، دامپزشــکی 
و  می شــود  شــامل  را  کشــاورزی  و 
خروجــی آن بــه رفــاه و افزایــش طــول 
عمــر و ســالمت بشــر منجــر می شــود؛ 
ــک  ــانی کم ــوم انس ــه عل ــی ک در حال
ــه  ــن نتیج ــه ای ــم ب ــا بتوانی ــد ت می کن
از دســتاوردهای علــوم  برســیم کــه 
طبیعــی چگونــه بــرای آرامــش اســتفاده 
ــی،  ــدم یکپارچگ ــل ع ــه دلی ــم. ب کنی
یــک شــکافی بیــن علــوم افتــاده اســت 
و بایــد تحقیقــات چنــد رشــته ای را 

ــم. ــاء دهی ارتق
جداســازی  بــه  اشــاره  بــا  وی، 
ــکی از وزارت  ــوم پزش ــگاه های عل دانش
را  روشــی  می شــود  گفــت:  علــوم، 
ــا  ــگ ب ــا هماهن ــه اینه ــرد ک ــاد ک ایج
ــم  ــود عل ــر می ش ــد؛ مگ ــم کار کنن ه
از علــم شــیمی جــدا  داروســازی را 
ــن  ــا ای ــبختانه در پارک ه ــرد؟ خوش ک
ــا در  ــه گروه ه ــم و هم ــکل را نداری مش

کار کننــد. کنــار هــم می تواننــد 

ــدود  ــه ح ــالم اینک ــا اع ــوم، ب ــر عل وزی
بــه  مربــوط  دنیــا  علــم  درصــد  دو 
جمهــوری اســالمی اســت، گفــت: اگــر 
امــروز در بحــث فنــاوری و شــرکت های 
دانش بنیــان مشــکل داریــم، دلیلــی 
ــور را  ــم کش ــد عل ــه تولی ــود ک نمی ش
کنــار بگذاریــم؛ نیــاز امــروز جامعــه 
داشــته های  کــه  نمی شــود  دلیــل 
قبلــی خودمــان را نادیــده بگیریــم. ایــن 
هنــر مــا اســت کــه بــا تدویــن قوانیــن، 
ــه  ــم ک ــویق کنی ــی را تش ــه علم جامع
در زمینــه فنــاوری و ثــروت هــم فعــال 

ــوند. ش
ــکوی  ــد را س ــش تولی ــون جه وی، قان
دانســت  فنــاوری  بــه  علــم  پرتــاب 
بــرای  قانــون،   13 مــاده  گفــت:  و 
اگــر  اســت.  فوق العــاده  دانشــگاه ها 
خواســتیم بــه یــک هــدف مقدســی 
ــد  ــود، و بای ــه نمی ش ــا توصی ــیم، ب برس
فکــر کنیــم و قوانینــی را تصویــب کنیــم 
کــه اجــراء آن، جمعیــت مــورد نظــر را 

ــد. ــت کن ــدف هدای ــمت ه ــه س ب
ــه  ــری در آیین نام ــوم، از بازنگ ــر عل وزی
و  دانشــگاه ها  مدیریــت  جامــع 
ــر داد و  ــی خب ــوزش عال ــات آم مؤسس
ــد،  ــت جدی ــه مدیری ــت: در آیین نام گف
تصمیــم داریــم کــه رئیــس پــارک علــم 
دانشــگاه  فنــاوری، عضــو شــورای  و 
ــا  ــه پارک ه ــم ک ــالش داری ــد و ت باش

ارتبــاط  یکدیگــر  بــا  دانشــگاه ها  و 
سیســتماتیک داشــته باشــند.

همچنیــن  افــزود:  زلفــی گل  دکتــر 
وزارت  نظــارت  مرکــز  رئیــس  از 
شــاخص های  تــا  خواســته ایم  علــوم 
اثربخشــی در وزارت علــوم را احصــاء 
ســامانه  راســتا  همیــن  در  و  کنــد 
نظــام  را تحــت عنــوان  هوشــمندی 
ــدازی  ــاب« راه ان ــره وری »ن ــاء به ارتق
خواهیــم کــرد تــا هــر لحظــه کــه اراده 
ــم،  ــک شــاخص را رصــد کنی ــم ی کردی
ــر  ــن ســامانه زی ــر باشــد، و ای امکان پذی
مجموعــه »آی اس ســی« خواهــد بــود.

ــات  ــی اوق ــزود: خیل ــان، اف وی، در پای
از  کــه  می شــود  ایــن  از  صحبــت 
مــا  دانش بنیــان،  تحقیقــات  طریــق 
ــا  ــر ب می توانیــم محصــوالت رقابــت پذی
دنیــا را تولیــد کنیــم. مــن معتقــدم کــه 
ــوآوری  ــاوری و ن ــه بحــث فن ــا ب ــر م اگ
می توانیــم  کنیــم،  جــدی  توجــه 
ــت  ــه رقاب ــم ک ــد کنی ــی تولی محصوالت
بــه  بایــد  پارک هــا  باشــند.  ناپذیــر 
شــرکت ها تأکیــد کننــد کــه بــرای 
بخــش تحقیــق و توســعه خــود هزینــه 
رقابت ناپذیــر  محصــوالت  و  کننــد 
تولیــد کننــد. هنــر نــوآوری ایــن اســت 
ــه  ــد ک ــد کن ــی را تولی ــه محصوالت ک
ــد و  ــه وجــود می آی ــار ب ــن ب ــرای اولی ب

باشــد. رقابت ناپذیــر 

وزیر علوم:

آیين نامه جامع مدیریت دانشگاه ها بازنگری می شود
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بررسی

آزمـون  و شـرکت در  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـالع  بـه 
ورودی مقطع کارشناسي ارشـد ناپیوسـته سـال 1402 
قانـون  براسـاس  دانشـجو  پذیـرش  کـه  می رسـاند 
»سـنجش و پذیـرش دانشـجو در دوره هـاي تحصیالت 
عالـي  آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  در  تکمیلـی 
»مصـوب 94/12/18 مجلـس محترم شـورای اسـالمی 
مصوبـات  و  مربـوط  اجرایـي  آیین نامـة  همچنیـن  و 
»شـورای سـنجش و پذیـرش دانشـجو در دوره هـاي 
تحصیـالت تکمیلـی »و مطابـق این اطالعیه و شـرایط 
و  ثبت نـام  راهنمـای  دفترچـه  در  منـدرج  ضوابـط  و 

پذیـرش آزمـون مذکـور، کـه در زمـان ثبت نـام )16 تا 
22 آذر ماه سـال 1401( از سـوی این سـازمان منتشر 
می شـود، صـورت خواهـد گرفـت. عناویـن رشـته هاي 
از  یـک  هـر  دروس  ضرایـب  و  گرایش هـا  امتحانـی، 
مجموعه هـای امتحانـی ایـن آزمـون، بـه شـرح جدول 
ذیـل اطالعیـه کـه در سـایت سـازمان سـنجش آمـده 

بود. اسـت، خواهـد 

نکاتمهم:
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 توجـه بـه امـکان اصـالح عناوین رشـته ها یا 
سـایر اطالعـات در جـداول مجموعه هـای امتحانـی 
تـا زمـان شـروع ثبت نـام، مـالک نهایـی، اطالعـات 
درج شـده در دفترچـه راهنمـای ثبت نـام خواهـد 

. د بو
رشـته های  تمـام  در  کارشناسي ارشـد  آزمـون   -3
 12 جمعـه  و   11 پنجشـنبه  روزهـای  در  امتحانـی، 

شـد. خواهـد  برگـزار   1401 سـال  مـاه  اسـفند 

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی
مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۲

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

روش ساختن 
نمرات خام و تراز در آزمون ها

نمره خام
پس از برگزاري آزمون، با توجه به استانداردهاي دقیق و فني، پاسخنامه های داوطللبان 
در قرنطینه قرائت  مي شود و پس از اعمال کنترل  هاي الزم مبتني بر خواندن صحیح 
آنها، مرحله تصحیح پاسخنامه آغاز مي شود. هر یک از پاسخنامه ها دو بار با دقت هاي 
مختلف قرائت مي شود تا صحت قرائت آنها محرز شود، و در موارد معدودی که بین دو  
قرائت هر یک از پاسخنامه ها مغایرت وجود دارد، پاسخنامه ها مجدداً بررسی مي شود.

پس از تأیید صحت پردازش پاسخنامه ها، تعداد گزینه هاي صحیح و غلط، با توجه 
به روش زیر  نمره خام  آزمایشي، استخراج و  به کلید سؤاالت در هر درس و گروه 

محاسبه مي شود:

به  عبارت  دیگر، نمره خام عبارت است از نمره اکتسابي از سوی هر داوطلب در هر 
درس آزمون، که به صورت درصد بیان مي شود.

بیان  درصد  به  چون  خام،  نمره  فوق،  فرمول  در  که  مي شود  نشان  خاطر   :1 نکته
مي شود، در 100 ضرب مي شود.

به  صورت  به گزینه ها  پاسخ  از  منظور جلوگیري  به   فرمول،  این  اساس  بر  نکته2:
ارزش سؤاالت صحیح کسر  از  ازاء هر سؤال غلط، یک  سوم  به  و تصادفي،  حدسي 

مي شود.
نکته3: در آزمون های مقاطع مختلف، دروس امتحاني از نظر تعداد سؤاالت متفاوت 

هستند؛ براي مثال، در در گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني آزمون سراسری سال 
1400، درس فیزیک دارای 40 و درس ریاضي دارای 50 سؤال بود )براي اینکه اثر 

تعداد سؤاالت از بین برده شود، عبارت مذکور تقسیم  بر تعداد سؤاالت شده است(.
مثال: وضعیت پاسخگویي داوطلب به درس ریاضی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و 

فنی  سال 1401 که شامل 50 سؤال بود، به شرح زیر است:
تعداد پاسخ هاي صحیح: 14

تعداد پاسخ هاي غلط: 4
تعداد پاسخ هاي سفید )بدون پاسخ(: 32

پس نمره خام این داوطلب در  این درس، عبارت است از:
نمرۀ داوطلب در درس )به درصد(

نمره داوطلب در درس )به درصد(

نکتهمهم:دامنه تغییرات نمرات خام دروس در محدوده 33/3 - تا 100 است؛ یعني 
اگر داوطلبي به همه این 50 سؤال پاسخ غلط داده باشد، نمرۀ وي عبارت است از:

و اگر به تمام سؤاالت این درس پاسخ درست داده باشد، نمرۀ وي عبارت است از:

ضمنآرزويتوفیقروزافزونبرايداوطلبانآزمونسراسري،دراینمقاله،بهروشساختننمرهخاموترازدروسامتحانيآزمونهای
مختلف،کهدرکارنامهنتایجاولیهداوطلباندرجميشود،پرداختهميشود.

مژگاناحتشامحسینی
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گزارش

گزارش پذیرش دوره هاي مهندسی فناوری و
کارشناسي حرفه ای )ناپيوسته( نظام آموزش مهارتی

دانشگاه جامع علمی ‑ کاربردی سال 1401
وزارت به وابسته دانشگاههاي از یکي علمي-کاربردي، جامع دانشگاه  
کالن ساختار در متحوالنه نگاه با که است فناوري و تحقیقات علوم،
آموزشهايکاربرديشغلمحور،بهعنواندانشگاهنسلسوموباهدف
تصویب با 13۷1 سال مهرماه در کشور کار نیروي مهارت سطح ارتقاء
شورايگسترشآموزشعاليتأسیسشدوازسال13۷3آغازبهکارو

پذیرشدانشجوکرد.
این دانشگاه با هدف ارتقاء سطح مهارت نیروي متخصص، کارآفرین و داراي مهارت 
نیاز کشور در بخش هاي مختلف صنایع، معادن، کشاورزي، هنر و خدمات،  مورد 
فعالیت می کند و برای دستیابي به اهداف برنامه هاي توسعه اي کشور و تأمین نیروي 
انساني ماهر مورد نیاز، با ترویج فرهنگ و مهارت هاي کسب و کار دانش بنیان و نیز 
ارتقاء توانایي هاي علمي، فناوري و مهارتي، به دو شکل عمده دوره هاي بلندمدت 
)شامل  کوتاه مدت  دوره هاي  و  ناپیوسته(  کارشناسي  و  کارداني  دوره هاي  )شامل 
اصلي: صنعت،  آموزشي  گروه  چهار  در  و  تک پودمان(  و  تک درس  آزاد،  دوره هاي 
کشاورزي، مدیریت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر بر اساس بخشنامه شماره 
2/16897 مورخ 86/9/25 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، به تربیت نیروی انسانی 

می پردازد.
این  مهارتی  آموزش  نظام  ناپیوسته  کارشناسي  دوره  پذیرش  در  شرکت  الزمة 
دانشگاه، داشتن مدرک دورۀ کارداني)پیوسته و ناپیوسته( است. بر اساس مصوبه 
جلسة 102 مورخ 96/8/7 دفتر برنامه ریزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوري، شرکت دارندگان مدارک تحصیلي کارشناسي پیوسته، کارشناسي ارشد و 
دکتري، در این پذیرش بالمانع است و این دسته از داوطلبان مي بایست معدل کل 
و نام رشتة مقطع کارداني و یا در صورت داشتن کارشناسي پیوسته، معدل کل و 

نام رشته مقطع کارشناسي خود را در زمان ثبت نام درج نمایند.

الف( ضوابط و شرایط  ثبت نام:
 244759/2 شمارۀ  کارشناسي  و  کارداني  دوره هاي  آموزشي  آیین نامة  استناد  به 
مورخ 93/12/24 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دانشگاه جامع علمی - کاربردی 

با شرایط زیر اقدام به پذیرش دانشجو می نماید:
1- دارندگان مدرک کارداني بین مقطعي قبل از تاریخ 86/6/31 با گذراندن 68 تا 
70 واحد درسي، صرف نظر از میانگین کل نمرات، و دارندگان مدرک بین مقطعي 
بعد از تاریخ 86/6/31 با گذراندن حداقل 68 واحد درسي و حداقل معدل کل 12. 
2- داوطلباني که بعد از تاریخ 86/6/31 در مقطع کارداني دانش آموخته شده باشند، 

صرفاً با معدل کل 12 به باال می توانند متقاضی پذیرش در این دوره شوند.
3- دانشجویان سال آخر دوره کارداني که حداکثر تا تاریخ 1401/06/31 موفق به 
اخذ مدرک شده اند )این داوطلبان مي بایست کاربرگ تأیید معدل خود را تکمیل 

می نمودند و در صورت پذیرش به مرکز آموزشي محل قبولي ارائه می کردند(.
4- شوراي گسترش آموزش عالي، براساس آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل 
و غیررسمي در آزمون های ورودي مقاطع باالتر به شماره 2/77633 مورخ 92/5/28 
ابالغ شده از سوی معاون محترم آموزشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، موارد 

زیر را مقرر کرده است: 
الف( دارندگان مدرک معادل کارداني مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
ابالغ  تاریخ  از  قبل  که  کشور،  استخدامي  و  اداري  امور  سازمان  معادل  مدرک  و 

بر  فرهنگي)مبني  انقالب  عالي  شوراي   77/9/3 مورخ   432 شماره  جلسة  مصوبة 
ممنوعیت برگزاري دوره هاي معادل( در دوره هاي معادل پذیرفته شده اند، به شرط 
دورۀ  در  مي توانند  معادل،  مدارک  دارندگان  جامع  آزمون  در  قبولي  گواهي  ارائه 

کارشناسي ناپیوسته دانشگاه جامع علمی-کاربردی شرکت نمایند.
ب( با توجه به مصوبة 771 مورخ 94/08/26 و نامة شماره 99/5714/دش مورخ 
99/04/30 شوراي عالي انقالب فرهنگي، دارندگان مدارک معادل، که طي سال هاي 
1377 الي 1381 به دوره هاي مذکور راه یافته اند، حسب مورد، مي  توانند به شرط 
آیین نامة  تسهیالت  از  معادل،  مدارک  دارندگان  جامع  آزمون  قبولي  گواهي  ارائه 
شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمي در آزمون های ورودي مقاطع باالتر به 
شمارۀ 2/77633 مورخ 1392/5/28 )و با توجه به بند مذکور(، براي ادامة تحصیل 

در مقطع باالتر بهره مند شوند. 
5- طبق مفاد نامة شمارۀ 2/21/11473 مورخ 94/1/29 دفتر برنامه ریزي آموزش 
عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، ممنوعیتي براي ادامة تحصیل مجدد دارندگان 

مدرک کارشناسي ناپیوسته در همان مقطع در رشته هاي دیگر وجود ندارد.
6- مدارک داخلي مراکز و مؤسساتي مانند دانشگاه امام حسین)ع(، نیروي انتظامي، 
دانشگاه پلیس، سپاه پاسداران، مالک اشتر، امام علي)ع(، دانشگاه صدا و سیما و 
 ... و  صنعتي  مدیریت  سازمان  بانکداري،  مؤسسة   1377 سال  از  بعد  ورودي هاي 

غیرقابل قبول است و مدرک معادل محسوب نمي شود. 
7- مدارک داخلي تمامي مراکز و مؤسسات، غیرقابل قبول بوده و مدرک معادل 

محسوب نمي شود.
حوزه  مدیریت  صادر شدۀ  مدرک  اساس  بر  که  علمیه،  حوزه  فضالء  و  8- طالب 
علمي  مزایاي  تمامي  از  ترتیب،  به  گذرانده اند،  را  دو  و  یک  سطح  دورۀ  علمیه، 

دانش آموختگان دورۀ کارداني و کارشناسي این دانشگاه بر خوردار خواهند بود. 
عنوان  درنظر گرفتن  بدون  برحسب ضوابط،  آزاد مي توانند،  داوطلبان سهمیة   -9
مدرک کارداني خود و بر اساس عالقه مندي به هر یک از رشته هاي تحصیلي، در 

این پذیرش ثبت نام کرده و نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمایند. 
10- آن دسته از داوطلباني که بدون توجه به رشتة تحصیلي و نوع مدرک کارداني خود 
ثبت نام نمودند، الزم است که تمامي دروس پیش نیاز یا جبراني رشتة قبولي خود را با در 

نظر گرفتن گروه آموزشي مربوط و مطابق با سرفصل برنامه مصوب، بگذرانند. 
11-هیچ دانشجویي مجاز نیست که هم زمان در دو رشته یا دو مقطع در مؤسسه هاي 
دولتي و یا غیردولتي تحصیل نماید و در صورت تخلف، طبق آیین نامة انضباطي با 

این گونه دانشجویان رفتار خواهد شد. 
12- تغییر رشته، مرخصي تحصیلي، انتقال و مهمان شدن در نیمسال اول تحصیلي، 
مجاز نیست و از نیمسال تحصیلي دوم به بعد، براساس مجموعة قوانین و مقررات 
آموزشي دانشگاه جامع علمي - کاربردي، این گونه درخواست ها قابل بررسي است.

13- تحصیل هم زمان مدرسان در مرکز جامع علمي-کاربردي محل تدریس، ممنوع 
است و منجر به غیرفعال سازي کد مدرس خواهد شد. 

14- کارکنان مراکز آموزش علمي - کاربردي، اعم از رسمي، پیماني، قراردادي، شرکتي، 
قرارداد پاره وقت، مشاوره و یا سایر موارد مشابه، مجاز نیستند کدرشته هاي مربوط به 
مرکز آموزشي را که در آن خدمت مي کنند، انتخاب نمایند، و چنانچه این موضوع رعایت 
نگردد و در آن مرکز آموزشي پذیرفته شوند، قبولي آنان لغو خواهد شد و به هیچ وجه 

نمي توانند داوطلب تحصیل در آن کدرشته محل یا کدرشته محل هاي دیگر باشند. 
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در ضمن، چنانچه تحصیل این گونه افراد در مراکز آموزش علمي - کاربردي، در هر 
مرحله اي از تحصیل، براي این دانشگاه محرز گردد، با متخلف، برابر قوانین و مقررات 

آموزشي دانشگاه جامع علمي - کاربردي رفتار خواهد شد.

ب( فرآیند  ثبت نام:
  سامانة  ثبت نام در این پذیرش، به صورت اینترنتي از روز سه شنبه 1401/3/31 تا 
روز سه شنبه 1401/4/7 فعال بود و این مهلت از تاریخ 1401/4/7 تا 1401/4/14، 
از  دسته  آن  براي  بیشتر  تسهیالت  نمودن  فراهم  منظور  به  همچنین  شد.  تمدید 
اتخاذ شد که  متقاضیانی که موفق به ثبت نام در این دوره ها نشده بودند، ترتیبي 
بتوانند در تاریخ های 1401/6/4 تا 1401/6/8 نسبت به ثبت نام یا ویرایش اطالعات 

 ثبت نامی خود اقدام نمایند.
- مطابق جدول شماره 1، در این دوره ها، تعداد52223 نفر داوطلب  ثبت نام کردند 

که از این تعداد، 37135 نفر مرد و 15088 نفر زن بودند. 

جدولشمارۀ1
ثبتنامشدگانبهتفکیکگروهآموزشیوجنسیتسال1401

نام گروه 
آموزشی

مردزن
در صدکل

درصدتعداددرصدتعداد

1694532.45  88.33 11.6714967 1978صنعت

7641.46 58176.05  18323.95کشاورزی

مدیریت 
و خدمات 
اجتماعی

798732.23 16794  67.77 2478147.45

973318.64 49.24 4793 494050.76فرهنگ و هنر

100 52223 71.11 37135  1508828.89جمع

نمودارشمارۀ1

نمودارشمارۀ2

جدولشمارۀ2
مقایسۀبینثبتنامشدگانسالهای1400و1401

جمعتعداد مردتعداد زندورهسال

134693122144690مهر 1400

66831611122794بهمن1400

150883713552223مهر1401

ج( روش گزینش دانشجو:
1- گزینش دانشجو در کدرشته  محل های تحصیلی، براساس معدل مستندات کل 
کاردانی، نوع مدرک کاردانی، سهمیه های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی  
جامع  دانشگاه  به ضوابط  عنایت  با  متقاضیان  عمومی  به صالحیت های  توجه  با  و 
که  آزاد،  سهمیة  متقاضیان  و  می شود  انجام  مربوط  مصوبات  و  کاربردی   - علمی 
مدرک کاردانی آنان مرتبط با رشته های تحصیلی انتخابی است، در اولویت پذیرش 

برای آن رشته قرار می گیرند. 
داوطلبان  به  یکسان،  اولویت  با  هر کدرشته محل،  در  باقي مانده  ظرفیت  2- ضمناً 
از  پس  داوطلب،  هر  مي یابد.  اختصاص  غیرمرتبط  کارداني  مدارک  با  آزاد  سهمیة 
انتخاب صرفاً یک گروه آموزشي، مي تواند از کدرشته محل هاي همان گروه آموزشي، 
با توجه به جنسیت پذیرش، به  حداکثر بیست کدرشته محل را براساس عالقه و 

ترتیب اولویت، انتخاب نماید.
3- هر داوطلب، براساس میزان عالقه مندي خود به رشته هاي تحصیلي و با توجه به 
شرایط اختصاصي هر یک از مراکز آموزشي و رشته هاي تحصیلي، منحصراً مي تواند 
کشاورزي،  صنعت،  زیرگروه های:  شامل  اصلي،  آموزشي  زیرگروه  چهار  از  یکي  در 

مدیریت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر، برابر ضوابط شرکت نماید.
از  یک  هر  در  و  متمرکز  صورت  به  دانشگاه ها،  این  در  دانشجو  پذیرش   -4
کدرشته محل هاي تحصیلي براساس معدل کل مندرج در گواهینامه داوطلب، نوع 
ایثارگران  و  رزمندگان  شاغل،  آزاد،  سهمیه هاي  و  غیرمرتبط(  یا  )مرتبط  مدرک 
گرفته  مراجع ذي صالح صورت  تشخیص  به  به شرایط عمومي  توجه  با  و  بومي  و 
است و داوطلبان سهمیه آزاد، که مدرک کارداني آنان مرتبط با رشته هاي تحصیلي 

انتخابي شان بوده است، در اولویت پذیرش آن رشته قرار گرفته اند. 
5- متقاضیان سهمیة شاغل، صرفاً در یک زیرگروه آموزشی و در یک رشته، مجاز به 
انتخاب حداکثر بیست کدرشته محل مرتبط با شغل خود می شوند. الزم به یادآوری 
انتخاب هاي  تمامي  آموزشي،  زیرگروه  چند  از  رشته  انتخاب  صورت  در  که  است 

داوطلب حذف خواهد شد.
6- داوطلبان داراي وضعیت پذیرش شاغل، مي توانستند، عالوه بر کدرشته محل هاي 
داراي ظرفیت پذیرش )صرفاً شاغل(، از کدرشته محل هایي که پذیرش آزاد دارند، نیز 

در همان زیرگروه مربوط به کدرشته محل با پذیرش شاغل، انتخاب رشته نمایند.
شده  ذکر  تعاریف  با  آنها  شرایط  ولي  داشته اند،  کار  به  اشتغال  که  داوطلباني   -7
تطبیق نداشته است، نمي توانستند از سهمیه شاغل مراکز آموزشي مندرج در این 

جدول، استفاده نمایند، و در صورت پذیرفته شدن، قبولي آنها لغو شده است.
- حداقل سابقة کار مرتبط براي داوطلبان سهمیه شاغل مراکز آموزشي، یک سال 

است.
8- مسؤوليت هرگونه مغایرت در معدل کل کارداني اعالم شده از سوي داوطلب، به 
هر دلیل، از جمله: ورود اشتباه معدل کل یا عدم آگاهي داوطلب از معدل مندرج در 
گواهینامه کارداني وی، متوجه خود شخص بوده و در صورت پذیرفته شدن، قبولي 

فرد لغو شده است. 
9- نظر به محدودیت ظرفیت کدرشته محل ها و به منظور افزایش احتمال قبولي، 
در  از یک کدرشته محل  بیش  انتخاب  به  نسبت  که  بود  توصیه شده  داوطلبان  به 

اولویت هاي انتخابي خود اقدام نمایند.
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)ثبت نام،  پذیرش  از  مرحله  هر  در  که  بود  شده  یادآوری  داوطلبان  به   -10
متقاضي  که  شود  مشخص  اگر   ،)... و  دانشگاه  در  تحصیل  حین  پذیرفته شدن، 
حقایقی را کتمان نموده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه نیست، از 

ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

د( ضوابط سهميۀ ایثارگران: 
به  رسانی  خدمات  جامع  قانون   70 ماده  اجرایی  نامة  آیین   3 ماده  اساس  بر   
مشموالن  وزیران،  محترم  هیأت   1401/5/12 مورخ  جلسة  مصوب  ایثارگران 
تحصیالت  و  سراسری  آزمون  مقطع  هر  در  یک بار  صرفاً  سهمیه،  از  استفاده 
تکمیلی، می توانند در دورۀ روزانه دانشگاه های دولتی از سهمیه استفاده نمایند، 
و چنانچه پس از قبولی و  ثبت نام در رشته محل مذکور، از ادامة تحصیل انصراف 
مقطع  آن  در  سهمیه  این  از  استفاده  حق  مجدداً  ننمایند،  یا  ثبت نام  دهند 

ندارند. را  تحصیلی 
به  خدمات رسانی  جامع  قانون   70 ماده  اجرایی  نامة  آیین   4 ماده  اساس  بر   
مجدد  استفاده  وزیران،  هیأت   1401/5/12 مورخ  جلسة  مصوب  ایثارگران 
تحصیالت  و  سراسری  آزمون های  در  مقطع  هر  در  شده  پذیرفته  مشموالن 
تکمیلی در دوره های شبانه)نوبت دوم(، پیام نور، غیر انتفاعی، پردیس بین الملل، 
سهمیة  از  پرداز  شهریه  دوره های  سایر  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  خودگردان، 
این   3 مادۀ  بر  عالوه  تحصیل،  از  انصراف  صورت  در  نامه،  آیین  این  مشموالن 
آیین نامه، حداکثر تا یک بار دیگر بالمانع است. با توجه به موارد فوق، داوطلبان 
حرفه ای)ناپیوسته(  کارشناسی  و  فناوری  مهندسی  دوره های  پذیرش  مرحله 
دانشگاه جامع علمی -کاربردی سال 1401، که دارای یک بار قبولی با استفاده 
از سهمیة ایثارگران در سال 1400 یا قبل از آن هستند و از رشتة قبولی خود 
و  نمایند  استفاده  این سهمیه  از  بار دیگر  انصراف داده اند، می توانستند که یک 

مشمول مادۀ 4 آیین نامة مذکور شوند. 
اجرایی فوق  نامه  آیین   4 مادۀ  توضیح است که داوطلبانی که مشمول  به  الزم 
زمان  ثبت نام  در  را  خود  انصراف  یا  عدم  ثبت نام  گواهی  می بایست  هستند، 
ارائه  مربوط  عالی  آموزش  مؤسسه  یا  دانشگاه  به   1401 سال  قبولی  رشتة  در 

می نمودند.

هـ( تخصيص ظرفيت:
در تعدادی از مجموعة  ثبت نامی که ظرفیت آنها خالی مانده باشد، تکمیل ظرفیت 

تا سقف ظرفیت مصوب شورای گسترش آموزش عالی صورت می گیرد.
- مطابق جدول شماره 3، تاکنون تعداد 51461  نفر در چهار گروه اصلی پذیرفته 

شده اند که 29.11% آنان زن و 70.89 % مرد بودند.

جدولشمارۀ3
پذیرفتهشدگانبهتفکیکگروهآموزشیوجنسیتنوبتمهرماه1401

نام گروه آموزشی
مردزن

در صدکل

درصدتعداددرصدتعداد

 31.91 16420 88.12 14469 11.88 1951صنعت

1.48 764  76.05 581 23.95 183کشاورزی

مدیریت و 
47.74 24568  67.78 32.2216652 7916 خدمات اجتماعی

18.87  9709 477849.21  493150.79فرهنگ و هنر

51461100  3648070.89 1498129.11جمع

بر اساس جدول شمارۀ 3، بیشترین تعداد پذیرفته شده، متعلق به گروه آموزشی 
مدیریت و خدمات اجتماعی با تعداد 24568 نفر، و کمترین تعداد پذیرفته شده، 

مربوط به گروه آموزشی کشاورزی با 764 نفر است.

جدول شمارۀ 4؛ تعداد پذیرفته شدگان را در مقایسه با ظرفیت پذیرش به تفکیک 
گروه آموزشی نشان می دهد.

جدولشمارۀ4
مقایسهتعدادپذیرفتهشدگانوظرفیت،بهتفکیکگروهآموزشینوبت

مهرماهسال1401
مقطع، دوره 

ظرفیت خالی ماندهظرفیتتعداد پذیرفته شدهگروه آموزشیو سال

کارشناسی 
مهر 1401

164209129374873صنعت

76443953631کشاورزی

مدیریت و 
خدمات 
2456811527090702اجتماعی

97095002540316فرهنگ و هنر

51461260983209522جمع کل

جدولشمارۀ5
برنامۀزمانیثبتنام،انتخابرشتهواعالمنتایجسال1401دریکنگاه

1401/3/31تا 1401/4/7ثبت نام  و انتخاب رشته

1401/4/7تا 1401/4/14تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته

هم زمان با  ثبت نامانتخاب کد رشته محل

1401/6/1تا 1401/6/4دومین مجدد  ثبت نام و انتخاب رشته 

1401/6/4تا 1401/6/8سومین فرصت مجدد  ثبت نام انتخاب رشته 

52223تعداد کل  ثبت نام شدگان

1401/7/6اعالم اسامی پذیرفته شدگان نهایی

51461تعداد پذیرفته شدگان

209522تعداد ظرفیت خالی مانده
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آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم )دوره دوم متوسطه(

شرکت تعاونی خدمات آموزشیسال تحصيلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بدین وسیله  متعال،  به درگاه خداوند  و سپاس  با حمد 
می رساند  دوازدهم  پایه  عزیز  دانش آموزان  اطالع  به 
سال  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  که 
تحصیلی 1401-1402 از سوی شرکت تعاونی خدمات 

آموزشی به  منظور:
)1( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سال 1402؛
)2( ارزیابی معلومات مکتسبه داوطلبان در زمینه دروس 

اختصاصی در مقاطع زمانی مختلف؛ 
)3( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب 

در زمینه دروس اختصاصی؛ 
مقایسه  منظور  به  الزم  زمینه های  آوردن  فراهم   )4(
نمرات مکتسبه در زمینه دروس اختصاصی هر داوطلب 
با داوطلبان شهرستان و استان محل تحصیل و همچنین 

داوطلبان سراسر کشور؛ 
در  حضور  برای  داوطلب  آماده سازی  و  آشنایی   )5(
جلسة  در  حضور  اضطراب  کاهش  و  آزمون  جلسات 

برگزاری آزمون سراسری سال 1402؛
نتیجه  به  توجه  با  آموزشی  واحدهای  به  کمک   )6(

آزمون، برگزار می گردد؛

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش 
دوازدهم«، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کتاب های  مطالعة  درست  شیوۀ  با  کامل  آشنایی   
درسی؛

کتاب های  مطالب  به  داوطلب  نگاه  عمیق تر شدن   
درسی هر پایه؛

و  استاندارد  چهارگزینه ای  پرسش های  با  آشنایی   
مفهومی در هر درس؛

ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛

آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در 
طول سال تحصیلی؛

صورت  به  آزمون  برگزاری  نوع  انتخاب  امکان   
حضوری یا غیر حضوری )آن الین(؛

نحوۀ برگزاري
آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:

این آزمون ها در سه فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« 
و در 14 نوبت برگزار می شود، آزمون  های تابستانه فقط 
آزمون  های مرحله  ای و جامع  و  به صورت غیرحضوری 
برگزار  )آن الین(  غیرحضوری  و  دو صورت حضوری  به 

می شوند.

نحوۀزمانبندیآزمونهابهشرحجدولزیراست.ضمنًازمانشروعثبتنام،ازروزیکشنبهمورخ
1401/06/2۷است:

گروههایآزمایشیتاریخبرگزاریآزمونمهلتثبتناماینترنتیآزمونهایآزمایشی

انه
ست

علوم ریاضی و فنی،1401/05/28آزمونبرگزارشد.اولتابستانهتاب
علوم تجربی 
و علوم انسانی 1401/06/18آزمونبرگزارشد.دومتابستانه

ای
ـه
ــ
حل
مر

1401/07/29آزمونبرگزارشد.مرحله1

علوم ریاضی و فنی،
علوم تجربی، 
علوم انسانی

 هنر 
و زبان های خارجی )انگلیسی(

1401/08/20آزمونبرگزارشد.مرحله2

1401/09/04آزمونبرگزارشد.مرحله3

1401/09/081401/09/25مرحله4

مرحله5
1401/10/051401/10/23(جمعبندینوبتاول)

1401/10/271401/11/14مرحله6

1401/11/181401/12/05مرحله۷

1401/12/021401/12/19مرحله8

مع
جا

جامعنوبتاول
1402/01/071402/01/25(پایه)

1402/01/291402/02/15جامعنوبتدوم

1402/02/191402/03/05جامعنوبتسوم

1402/03/091402/03/26جامعنوبتچهارم

فاز اول، آزمون های تابستانه است که در دو نوبت و در 
ماه  های مرداد و شهریور 1401 به صورت غیرحضوری 
)آن الین( برگزار گردید. هدف اصلی آزمون های تابستانه، 

ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان بوده است.
توجه: آزمـون های تابستـانه، فقط بـرای سـه گــروه 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم 

انسانی برگزار گردید.
در  کـه  اسـت  مـرحلــه ای  دوم، آزمــون هـای  فاز 
اسفند  پایان  تا  تحصیلی  سال  ابتدای  از  هشت نوبت 
صورت  به  دانش  آموزان  انتخاب  براساس   1401
خواهند  برگزار  )آن الین(  غیرحضوری  یا  حضوری 
شد. آزمـون های مرحــله ای، بر اسـاس تقسیـم بنـدی 
منـابـع درسی برگـزار می شـود؛ به طـوری کـه در هر 

انجام شده،  تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله 
این،  بر  عالوه  می آید؛  عمل  به  امتحان  داوطلبان  از 
در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت های مربوط 
در  لیکن  می شود؛  گرفته  امتحان  نیز  قبل  مراحل  به 
هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکید بر منابع مربوط 
در  مثال،  )براي  می شود  طراحي  مرحله  همان  به 
مرحله سوم آزمون، قسمت هاي مربوط به آزمون اول 
بیشتر  تأکید که  این  با  و دوم هم منظور شده است؛ 

از قسمت سوم خواهد بود(. سؤاالت 
هـدف کلـی ایـن آزمون هـا، بررسـی و نـگاه دقیق تـر 
و  دوازدهـم  پایـة  درسـی  کتاب هـای  مطالـب  بـه 
ارزیابـی پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان در طـول 
سـال تحصیلـی اسـت؛ در این میـان، آزمـون ویژه ای 
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)آزمـون مرحلـة 5( در نظر گرفته  شـده اسـت که در 
پایـان امتحانات نوبـت اول، در تاریـخ 1401/10/23 
برگـزار خواهـد شـد و هـدف آن، جمع بنـدی مطالب 
تشـریحی  امتحانـات  از  پـس  کـه  اسـت  اول  نوبـت 
نوبـت اول برگـزار خواهـد شـد و طبـق آن، آمادگـی 
دانش آمـوزان بـر اسـاس پرسـش های چهارگزینـه ای 
اسـتاندارد مرتبـط بـا مطالـب ایـن نوبـت تحصیلـی 

مـورد سـنجش و ارزیابـی قـرار خواهـد گرفـت.
فاز سوم، آزمون های جامع. از ابتدای سال 1402 
و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 1402، چهار 
نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند 
مکمل  و  فرد  به  منحصر  ویژگی های  و  خصوصیات  و 
یکدیگر برگزار می شود. در آزمون جامع نوبت اول، تنها 

دروس پایه دهم یازدهم آزمون گرفته می  شود.
و  مرحله ای  آزمون های  از  یک  هر  برگزاری  از  پس 
بسیار  اطالعات  با  کارنامه ای  جامع،  آزمون  همچنین 
میانگین  دروس،  خام  نمره  شامل  ارزنده،  و  مفید 
رتبه  و  درس  هر  در  رتبه  برتر،  نفرات  خام  نمرات 
کشور  و  استان  شهر،  داوطلبان  با  مقایسه  در  کل 
قرار  داوطلبان  اختیار  در  اختصاصی  کل  نمره  و 
در  مندرج  اطالعات  اساس  بر  داوطلبان،  تا  می گیرد 
مرحله  هر  در  خود  آمادگی  میزان  از  کارنامه ها،  این 
ضعف  نقاط  رفع  به  نسبت  و  یافته  آگاهی  آزمون  از 
خود تا برگزاری آزمون مرحله بعد اقدام نمایند و در 
نهایت نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 
شرکت در آزمون سراسری سال 1402 کسب  نمایند.

زمان و نحوۀ توزیع اینترنتی کارت ورود به 
جلسه و کارنامه آزمون هاي آزمایشی سنجش: 

کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش 
سه شنبه  روز  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای 
سایت  طریق  از  منحصراً  آزمون،  هر  برگزاری  از  قبل 
نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت  اینترنتی 
و  می گردد  توزیع   www.sanjeshserv.ir
فوق الذکر،  اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  داوطلبان، 
اقدام  خود  جلسه  به  ورود  کارت  پرینت  به  نسبت 

می نمایند.
متقاضیان  تعداد  اگر  که  باشید  داشته  توجه  نکته: 
به  برای شرکت در آزمون حضوری  انتخابی،  در شهر 
حد نصاب نرسد، آزمون در یکی از شهرهای همجوار 

برگزار خواهد شد.
آزمایشی از آزمونهای نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
برگزاری  روز  همان  بعدازظهر  دوازهم، در  سنجِش
به  شرکت  این  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون،  هر 
می گردد.  نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر 
محاسبه  که  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً 
آخرین  اساس  بر  آزمایشی،  آزمون های  کل  نمره 
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  ضوابط  و  مصوبات 

انجام خواهد شد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

نحوهبرگزاری
آزمون

مبلغهرآزمون
تابستانهیا
مرحلهای

مبلغهرآزمون
جامع

1.300.000 ریال900.000 ریالحضوری

غیرحضوری 
850.000 ریال600.000 ریال)آن الین(

ثبت نام  هزینه های  و  فوق  شهریه  جدول  به  توجه  با 
تا  است  گردیده  فراهم  نیز  امکان  این  آن،  در  مندرج 
دانش آموزان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های 
صورت  به  و  موردنیاز   تعداد  به  را  دوازدهم  سنجِش 
هر  در  و  انتخاب  )آن الین(،  غیرحضوری  یا  حضوری 
دانش آموز  به عنوان مثال،  نمایند؛  ثبت نام  آنها  از  یک 
می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای غیرحضوری 

)آن الین( و یک نوبت آزمون جامع حضوری باشد.
سنجش،  آزمایشی  آزمون های  اینکه  به  توجه  با  البته 
دیگری  مکمل  یک  هر  که  است  آزمون هایی  مجموعه 
گام به گام  را  دانش آموز  آ نها،  تمامی  در  و شرکت  است 
دانش آموزان  که  می شود  توصیه  لذا  می نماید،  آماده تر 
به طور  جامع،   و  مرحله ای  آزمون های  کلیة  در  عزیز، 

یکجا ثبت نام نمایند.
متذکـرمیگـرددکهبعـدازثبتنامهـرآزمون،
چـهبـهصـورتحضـوریوچـهغیرحضـوری،
امـکانتغییـرنحـوهشـرکتدرآزمـونوجـود

رد. ندا
به  مربوط  انتخابی  جدول  که  است  ذکر  به  الزم 
به  مایل  که  آموزانی  دانش  برای  ثبت نام،  هزینه های 
انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم به صورت 
آزمون ها:  ثبت نام  اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفیقی 

www.sanjeshserv.ir درج شده است.
انتخاب  از  پس  و  ثبت نام  هنگام  در  که  شود  توجه 
ثبت نام  برنامه  دانش آموز،  سوی  از  آزمون  نوبت های 
اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه 

و ارائه می نماید.

نحوه ثبت نام:
دانش آموزان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی 
سنجش در سراسر کشور مي توانند با مراجعه به سایت 
بخش   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  شرکت 
آزمون ها مراجعه نموده و پس از وارد کردن شماره تلفن 
اصلی  صفحه  وارد  نیاز،  مورد  اطالعات  ثبت  و  همراه 
در  شخصی  اطالعات  تکمیل  ضمن  و  شده  )داشبورد( 
بخش پروفایل، نسبت به انتخاب آزمون های مورد نظر 
و  خرید  سبد  به  مراجعه  با  نهایت،  در  و  نموده  اقدام 
پرداخت وجه ثبت نام، اطالعات خود را برای شرکت در 

آزمون ها تکمیل نمایند. 

دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  گرامی،  دانش آموزان 
در  سؤال  هرگونه  داشتن  صورت  در  ثبت نام،  راهنمای 
خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه: 
نمایند.  حاصل  تماس  داوطلب(  )صدای   021-42966
و عصر 13:30  الی 12:30  تماس: صبح 8:30  ساعات 

الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: 
ثبت نام  سهولت  براي  هستند  مایل  که  دبیرستان هایی 
به  ثبت نام  خود  آموزان  دانش  از  گروهی  به صورت 
ثبت نام  دستورالعمل  دقیق  مطالعه  از  بعد  عمل آورند، 
در  مي توانند،  همکار،  آموزشی  مراکز  و  دبیرستان ها 
صورت داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 
12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره تلفن های: 

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
جمله  از  آزمون ها،  مراحل  و  نوبت ها  کلیه  ثبت نام   -1

آزمون جامع نیز، در این مرحله انجام می شود.
2- لطفاً در هنگام ثبت نام، دقت الزم را به عمل آورید؛ 

زیرا استرداد وجه امکان پذیر نیست.

ثبت نام به صورت تلفنی و حضوری:
طریق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  اینترنتی  سایت 

متقاضی  داوطلبان  همچنین  است.  امکان پذیر 
صورت  در  می توانند،  سنجش،  آزمایشی  آزمون های 
شرکت  مرکزی  دفتر  به  حضوری  مراجعه  با  تمایل، 
پل  تهران،  نشانی:  به  آموزشی،  خدمات  تعاونی 
کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید 
،30 پالک  سنایی،   105 کالنتری  روبروی   نژادکی، 

و شماره تلفن: 88321455-021 نسبت به ثبت نام در 
این آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند.

راهنمـای نحـوه ثبت نام  اینترنتی آزمـون های
آزمایشی سنجش

مراحل ثبت نام:

گام اول: مراجعه به صفحه ثبت نام و تأیید شماره تلفن
همراه و ثبت اطالعات اولیه؛

گام دوم:  تکمیل اطالعات شخصی در بخش پروفایل؛
انتخاب  و  آزمون ها  بخش  به  مراجعه  سوم:  گام 

آزمون های مورد نیاز؛
گام چهارم: مراجعه به سبد خرید در باالی صفحه و 
شبکه  عضو  بانکی  کارت های  طریق  از  هزینه  پرداخت 

شتاب.
شرکتتعاونيخدماتآموزشي
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»مدرسه«تنهاجاییهستکهمهارتهایمقابلهای(مهارتمواجههبامشکالت)کودکانو
نوجوانانراارتقاءمیدهد.دردورهاپیدمیویروسکرونا،بسیاریازمدارستعطیلشدند.
دورهتاریخیمدرسهنرفتن،باکاهشفعالیتبدن،زمانبیشتریرارویفضاهایمجازی
ورایانه(بازیهایبرخط،فیلمهاو...)سپریکردن،الگوهایخوابنامنظمورژیمغذایی
نامناسبدرکودکانونوجوانانمرتبطاست.دردورهتعطیلیمدارس،نوجوانانازیکیاز
مهمترینمحیطهایاجتماعیمحرومشدهوتحتتأثیرمنفیشرایطبهوجودآمدهقرار
گرفتند.تعطیلیمدارسوقرنطینهخانگیدرطیهمهگیریویروسکرونا،باعثاضطراب
وتنهاییجوانانشدوکودکانونوجواناندرایندوره،بامشکالتیمانندانزوایاجتماعی،
کاهشفعالیتاجتماعی،ناتوانیبرایرفتنبهمدرسه،مقرراتمنعرفتوآمدبرایافراد
زیر20سال،خطرازدستدادنعزیزانوندیدناعضاءخانوادهودوستانوسایرموارد
مواجهشدند؛بنابراین،ممکناستنوجوانانیکهدورهمدرسهغیرحضوریدرزمانشیوع
کروناراسپریکردهاند،بهخاطرانزوایاجتماعیشان،ازراهبردهایمقابلهایضعیفتری
درمواجههبااسترس،برخوردارباشند.راهبردهایمقابلهای،تالشهایسازگارانهایبرای
قابلتحملکردنموقعیتهایناراحتکنندهواسترسزاهستندکهداوطلبانبرایکنترل
استرسخود،بهکمکاینراهبردهامیتوانندمهارتهایمقابلهبامسألهرادرخودتقویت
معرفی مقابلهای راهبردهای مختصر، بهصورت که است مقاله،سعیشده این در کنند.

شوند.

مهدیاکبری

تقارن اسرتس با

تجارب نو و راهربدهای 

مقابله ای در داوطلبان

نوجوانی، مرحله  گذار رشد فیزیکی و روانی انسان است که 
تغییرات  گذار،  این  می دهد.  روی  جوانی  و  کودکی  میان 
زیستی )بلوغ جنسی(، اجتماعی، و روانشناختی را در بر 
می گیرد. نوجوانی به دو دوره تقسیم می شود: نوجوانی اولیه 
)13 تا 16 سالگی( و اواخر نوجوانی )17 تا20سالگی(. این 
تغییرات است که انسان را ملزم به سازگاری می کند؛ البته 
تغییرات بیش از حد، مّدنظر نیست؛ چون تجربه تغییرات 
بیش از حد در یک دوره زمانی کوتاه، اغلب این باور را ایجاد 
می کند که رویدادها قابل کنترل نیستند و به کاهش عزت 
نفس منجر می شوند، و حتی ممکن است که اضطراب یا 
با  معموالً  روانی  استرس  کنند.  ایجاد  زیادی  افسردگی 
تغییرات منفی زندگی، مانند از دست دادن شغل یا یکی 
از عزیزان، همراه است؛ با این حال، همه تغییرات، نیاز به 
نوعی سازگاری دارند؛ حتی تغییرات مثبت )مانند  قبولی در 
دانشگاه، مهاجرت به شهر دیگر برای ادامه تحصیل، ازدواج، 
استرسزا  میتوانند  خود  سهم  به  نیز   )... و  شدن  بچهدار 

باشند.
تغییرات در هر نوع زندگی، استرسزا هستند. استرس روانی 
در اصطالح رایج به فرآیندهایی اشاره می کند که در موقعیت 
روحی  و  شرایط جسمی  تنوع  به  تغییر،  با  همراه  جدید، 
کمک می کنند. سه دیدگاه برای تعریف و مطالعه استرس 
روانی وجود دارد. در دیدگاه اول، استرس روانی بر محیط، 
در دیدگاه دوم، بر ارگانیسم، و در دیدگاه سوم، بر تعامل 
بین ارگانیسم و محیط در طول زمان تأکید میکند. از نقطه 
نظر عصبشناسی، استرس روانی، سیستم عصبی سمپاتیک
می کند  فعال  را   )sympathetic nervous system(
را  آمینها  کاتکول  ترشح  و  قلب  ضربان  خون،  فشار  که 
هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال  محور  و  دارد،  دنبال  به 
را   )hypothalamic-pituitary-adrenal axis(
را  کورتیکواستروئیدها  آزادسازی  که  وا می دارد  فعالیت  به 

تنظیم می کند1. 
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 استرس با تغییرات عجین است؛ بدین ترتیب، به نظر 
میرسد کسانی که تالشی برای تغییر در زندگی ندارند و 
تمایل دارند که در ساحل آرام بدون چالش قرار بگیرند، 
کمتر استرس را تجربه می کنند؛ بنابراین، بسیاری از افراد 
اعمال  تغییراتی  خود،  زندگی  برای  باید  دارند  باور  که 
کنند، سطوح مختلفی از استرس را تجربه خواهند کرد. 
یکی از دالیل آن میتواند این نکته باشد که کارکرد مهم 
تکاملی مغز در انسانها، حفظ وضع موجود برای بقاست 
با سطوح مختلف استرس در زندگی، مغز  با مواجهه  و 
به تکاپوی بیشتری وادار میشود. برای بسیاری از افراد، 
سطوح متنوعی از تجربه به صورت ترس از خوب پیش 
نرفتن، ترس از شکست، ترس از دست دادن فرصت و ... 
این زمینه، آن است که  نمایان می شود. خبر خوب در 
باورهای پیشگویانه مبتنی بر استرس، همیشه درست از 
برای  بودن است1؛  بدبینانه  نهایت  و در  آب در نمیآید 
سؤالهای  به  پاسخگویی  زمان  در  که  داوطلبی  مثال، 
چهارگزینهای زیست شناسی، سطح باالیی از استرس را 
استرس در حین تست  تجربه  زمان  در  تجربه می کند، 
زنی، محتوایی این چنینی را در ذهن خود مرور میکند:

این چقدر سخته، من نمی تونم!
بعیده پاسخم درست باشه!

اگر غلط زده باشم چه؟ !
هیچی بابا کارم تمومه !

هیچی بلد نبودم !
چرا چیزی یادم نمیاد؟ 

و ...  
سؤاالتی  اکثر  در  که  میشود  متوجه  آزمون  از  بعد  اما 
بدی  عملکرد  قضا  از  داشته،  ضعیف  عملکرد  تصور  که 
وافی  و  کافی  تسلط  که  افرادی  بنابراین،  است؛  نداشته 
به موضوعات درسی دارند، استرس به آنها کمک می کند 
حین  در  خود  معلومات  و  یادگیری  توان،  همه  از  تا 
پاسخگویی استفاده کنند. این سوگیری در تمرکز حواس، 
مسألهای است که در همان لحظه آزمون، داوطلبان قادر 
این  با  مواجهه  یا  رویارویی  شیوه  نیستند.  آن  درک  به 
سطح از استرس، بسیار تعیین کننده است. به این شیوه، 
)coping Strategy( میگویند.  راهبردهای مقابلهای 
سازمان بهداشت جهانی انتظار دارد که دانشآموزان در 
دوره 12 ساله آموزش عمومی و رسمی، به این راهبردها 
تحمل  یا  سازگاری  شامل  معموالً  مقابله،  شوند.  مسلط 
رویدادها یا واقعیتهای منفی است. اگر داوطلبان بتوانند 
بزرگ  استرسهای  با  منفی)مواجهه  موقعیتهای  در 
کنند،  استفاده  خوب  مقابلهای،  راهبردهای  از  زندگی(، 
خواهند توانست که همچنان تصویر مثبتی از خود داشته 
باشند و تعادل ذهنی، عاطفی و هیجانی خود را حفظ 
از  عوامل تنشزا، سطحی  و  منابع  تمام  کنار  در  کنند. 
استرس که هر شخص تجربه می کند، به میزان زیادی، 
ادراک و قضاوت وی بستگی دارد.  نوع مقابله، نحوۀ  به 
و  دارد  استرس وجود  با  مقابله  برای  بسیاری  روش های 
بسیاری از این روش ها ماهیت روان شناختی دارد. افراد 
متفاوت، با توجه به ویژگی های شخصیتی خود، روشی 

به  برخی  می کنند.  انتخاب  استرس  با  مقابله  برای  را 
مشکالت زندگی با دید مثبت مینگرند، بعضی به دنبال 
آن  از  دیگر  عده ای  و  می گردند،  اجتماعی  حمایت های 
می گریزند. به کارگیری راهبردهای مقابله ای مناسب، به 
مردم کمک می کند تا با استرس و تأثیرات ناشی از آن 
کنار بیایند. این راهبردهای مقابله، به روش های آگاهانه 
با استرس های موجود در زندگی اشاره  و منطقی مدارا 
دارد. راهبردهای مقابله ای، تالش های رفتاری و شناختی 
هستند که به طور مداوم در حال تغییرند تا بتوانند بر 
خواسته های خاص بیرونی یا درونی، که فراتر از منابع و 
توانایی فرد هستند، فائق شوند2. این تعریف، شامل سه 

ویژگی است: 
1. راهبردهای مقابله ای، فرآیندهایی هستند که دائماً در 

حال تغییرند؛
2. راهبردهای مقابله ای، به طور خودکار انجام نمی شوند، 
برای  که  هستند  اکتسابی  و  شده   آموخته  الگوی  بلکه 
کار  به  استرسزا  و  تنش زا  موقعیت های  به  پاسخگویی 

گرفته می شوند.
فرد  و جسارت  تالش  نیازمند  مقابله ای،  راهبردهای   .3

برای مقابله با موقعیت استرس زا هستند.
استفاده  مسأله مدار  مقابله ای  راهبردهای  از  که  کسانی 

همچنین  می شوند.  سازگار  زندگی  با  بهتر  می کنند، 
افرادی که از سبک مقابلهای مسأله مدار استفاده میکنند، 
به طور مستقیم با مشکل روبرو میشوند و در صدد حل 
آن برمی آیند و سعی می کنند که منبع استرس را حذف 
کنند یا تغییر دهند؛ بر این اساس، راهبردهای مقابله با 
مشکل، مستقیماً بررسی می شوند. این وضع باعث نظم و 
انسجام فکری شده و آشفتگی هیجانی را کاهش می دهد؛ 
ضمن آنکه در سایه انسجام فکری و آرامش هیجانی به 
می شود.  شناسایی  بهتر  نیز  استرس  منبع  آمده،  دست 
در راهبرد مقابلهای هیجانمدار، آدمی برای جلوگیری از 
فرسودگی ناشی از هیجان های منفی، که منجر به درگیر 
مقابله   به  می شود،  مسأله  عملی  جریان های  با  نشدن 
با  مواجهه  در  این،  بر  عالوه  می آورد؛  روی  هیجانمدار 
مسائل الینحل نیز مردم به این شیوه مقابله دست می زنند. 
شیوه های بسیار متعددی برای مقابله با هیجان های منفی 
وجود دارد. بعضی از محققان، این شیوه ها را به دو دستة 
رفتاری و شناختی تقسیم کرده اند. تدابیر رفتاری، عبارت 
ورزش  قبیل:  از  فیزیکی،  تدابیر  به  زدن  از دست  است 
یا مصرف دارو، خالی کردن خشم خود بر سر دیگران، 
درخواست حمایت عاطفی دوستان برای دور نگه داشتن 
ذهن خود از مسأله و کم کردن از تهدید موجود، از راه 
تغییر معنای موقعیت. مکانیسم های راهبردهای مقابلهای 
مسأله مدار، ممکن است که به نوجوانان، امکان کنترل 
بیشتر بر مشکل خود را بدهند، اما راهبردهای مقابلهای 
هیجانمدار، ممکن است که گاهی به کاهش کنترل و 

مقابلة ناکارآمد و ناسازگاری منجر شوند. 3 
خیلی از صاحبنظران، از راهبردهای مقابلهای برای مهار 
تعارض ها )شامل تسلط، تحمل، کاهش دادن یا به حداقل 
از  فراتر  که  محیطی،  و  درونی  خواسته های  و  رساندن( 
توانایی شخص هستند، استفاده می کنند و مقابله را پاسخ 
سازش یافته جسم و روان در مقابل موقعیت های استرس زا 
تعریف می کنند. سه راهبرد مقابلهای تعریف شده است: 

مقابله، معموالً شامل سازگاری یا تحمل 
رویدادها یا واقعيت های منفی است

اگر داوطلبان بتوانند در موقعيت های 
منفی، از راهبردهای مقابله ای

خوب استفاده کنند، خواهند توانست
همچنان تصویر مثبتی از خود 

داشته باشند و تعادل ذهنی، عاطفی
و هيجانی خود را حفظ کنند
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سبک مقابله ای فعال)active coping styles(، سبک 
و   )avoidant coping styles(اجتنابی مقابلهای 
 .)negative coping styles(منفی مقابلهای  سبک 
همچنین  و  مسأله  حل  روی  فعال،  مقابلهای  سبک 
برنامه  ایجاد  میکند.  تمرکز  راهبردها  بودن  کاربردی 
مشورت  اتفاق،  بر  تأمل  برای  گذاشتن  وقت  عملیاتی، 
گرفتن از بعضی افراد و توانایی بیان احساسات در یک 
هستند.  فعال  مقابلهای  سبک  از  نمونههایی  هارمونی، 
روشهای  برنامهریزی  طریق  از  فعال،  مقابلهای  راهبرد 
اجتماعی  مجدد شناختی، حمایت  ارزیابی  مسأله،  حل 
و ....  میتواند سازگاری نوجوانان را تسهیل کند. سبک 
به  فعال،  مقابلهای  سبک  خالف  بر  اجتنابی،  مقابلهای 
روش غیرعملگرا )غیرکاربردی( با اجتناب از حل مسأله 
اشاره دارد. سرکوب کامل احساسات، کنارهگیری از همه 
چیز، مصرف بیش از حد الکل، دارو، غذا و سیگار، طرد 
حوادث و دور شدن از افراد، نمونههایی از رفتار مقابلهای 
با  اجتنابی،  یا  ناکارآمد  مقابلهای  سبک  است.  اجتنابی 
تمرکز بر اجتناب یا انکار مشکالت یا تفویض راه حل به 
عوامل خارجی از طریق اسناد بیرونی یا فرافکنی، منجر 
به افزایش مشکالت روانی - اجتماعی میشود. در نهایت، 
سبک مقابلهای منفی، شامل برآورد کردن بیش از حد 
)فاجعهسازی  مشکل  وجود  در  اغراق  و  مشکل  از  فرد 
مشکل(، از طریق سرزنش کردن دیگران و خود و انجام 

دادن رفتارهای مخاطره آمیز علیه دیگران است. 4
به طور معمول، نوجوانان از ترکیبی از چندین نوع راهبرد 
مقابلهای استفاده میکنند که ممکن است در طول زمان 
تغییر کند. زمانی که افراد بتوانند از رفتارهای مقابلهای 
با  مقابله  برای  فشردهتر  و  فعالتر  شیوهای  به  فعال 

موقعیتها و احساسات منفی استفاده کنند، میتوانند 
با موفقیت بیشتری خود را با شرایط سخت سازگار 
کنند. افرادی که کمتر از راههای ارتباطی مقابلهای 
مشکالت  که  است  ممکن  میکنند،  استفاده 
سازگاری را تجربه کنند. الگوهای تغذیه و خواب 

راهبردهای  جمله  از  سرگرمیها،  و  ورزش  سالم، 
و سالم هستند. ورزش، خواب  مقابلهای مثبت 

مثابه  به  غذایی،  رژیم  داشتن  و  سالم 
در  مهم  رفتاری  فعالیتهای 

به شمار  استرس  با  مقابله 
می آیند. عوامل مقابلهای، 

که  نوجوانانی  برای 
افسردگی  نشانههای 
دارند،  اضطراب  و 
مهم است. داوطلبان 
جوانی که از الگوی 

منظم  خواب 
سالم  تغذیه  و 
میکنند  پیروی 
به  را  زمانی  و 

خود  سرگرمیهای 

اختصاص می دهند، میزان افسردگی و اضطراب پایینتری 
را در مقایسه با دیگر هم سن و ساالن خود تجربه می کنند. 
رفتارهای مقابلهای سالم و همچنین مهارتهای مقابلهای 
اضطراب  و  افسردگی  سطوح  با  است  ممکن  فعال، 
نوجوانان مرتبط باشند. با همهگیری کوید-19، استفاده 
از تکنولوژی افزایش قابل توجهی یافت و افراد از صفحات 
در  و  شدن  اجتماعی  برای  وسیلهای  عنوان  به  مجازی 
ارتباط بودن با دیگران در فرایند انزوای اجتماعی استفاده 
سطح  با  نوجوانان  توران،2020(.  و  میکردند)گوکل 
افسردگی باال، بیشتر از مقابله اجتنابی و منفی استفاده 
می کنند؛ در حالی که نوجوانان با سطح اضطراب باال در این 
دوران، بیشتر از راهبردهای اجتنابی استفاده میکردند؛ 
همچنان که نوجوانان با نمرۀ کل افسردگی و اضطراب باال، 
در این شرایط نیز، بیشتر از راهبردهای مقابلهای اجتنابی 
و منفی استفاده میکنند. افزایش مهارتهای مقابلهای 
فعال نوجوانان، یک عامل محافظت کنندۀ تأثیرگذار است. 
مانند:  راهبردهایی،  شامل  فعال،  مقابلهای  راهبردهای 
بازسازی شناختی، حل مسأله، تنظیم هیجان و حمایت 
عامل  یک  مثبت،  مقابله  که  حالی  در  است.  اجتماعی 
افسردگی  نشانههای اضطراب،  به  واکنش  محافظتی در 
و استرس در نوجوانان است، مقابله منفی، عامل خطری 
برای نشانه های اضطراب، افسردگی و استرس است. به 
نظر میرسد که بهبود مهارت مقابلهای فعال نوجوانان در 

این دوره، در حوزۀ سالمت روان پیشگیرانه و همچنین 
اثرات  آنها و کاهش  ارتقاء تابآوری روان شناختی  برای 

منفی، مهم باشد. 5
مقابله ای  روش  یک  عنوان  به   )Humor( طبعی  شوخ 
مثبت، مزایای زیادی برای سالمت عاطفی و روانی دارد؛ با 
این حال، شوخ طبعی ناسازگارانه، اثرات منفی بر سازگاری 
روانی دارد و آثار منفی سایر عوامل استرس زا را تشدید 
می کند. با داشتن یک نگاه طنزآمیز به زندگی، تجربیات 
استرسزا را میتوان به حداقل رساند. این روش مقابله، 
با حاالت عاطفی مثبت مطابقت دارد و به عنوان شاخص 
سالمت روان شناخته می شود. فرآیندهای فیزیولوژیکی 
نیز در تمرین شوخ طبعی تحت تأثیر آن قرار میگیرند؛ 
را  تنش عضالنی  است که  مثال، خندیدن ممکن  برای 
دهد،  افزایش  را  خون  به  اکسیژن  جریان  دهد،  کاهش 
در  اندورفین  و  شود  عروقی  قلبی  ناحیه  ورزش  موجب 
بدن تولید کند. استفاده از شوخ طبعی در کنار آمدن با 
احساسات میتواند، بسته به شرایط زندگی و سبک های 
اندوه،  و  غم  مورد  در  باشد.  متفاوت  فردی،  شوخ طبعی 
شکست در آزمون سراسری و از دست دادن شخصی در 
حوادث زندگی، مشخص شده است که خندههای واقعی 
هنگام صحبت، پاسخهای مثبت بیشتری را در افراد دیگر 
از  افراد،  که  است  ممکن  همچنین  می کند.  برانگیخته 
شوخ طبعی برای کنترل بر موقعیت ناتوانکننده و راهی 
برای فرار موقت از احساس ناتوانی استفاده کنند. ضمناً 
شوخ طبعی میتواند نشانهای از سازگاری مثبت و همچنین 

جلب حمایت و تعامل دیگران در زمان فقدان باشد. 
 عالوه بر آن، این افراد باید به سمت دریافت حمایتهای 
از مشاوران، روانشناسان، خانوادهها و معلمان  حرفهای 
اقدام  برنامه  اجراء  و  تدوین  آنکه  ضمن  شوند؛  گسیل 
سالمت روان در دوران همهگیری و پس از آن از سوی 
روشی  می تواند  بهداشت،  وزارت  و  پرورش  و  آموزش 
مؤثر برای کاهش استرس، حفظ و توسعة سالمت روان 

نوجوانان باشد.
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استفاده از شوخ طبعی در کنار آمدن با 
احساسات می تواند، بسته به شرایط 
زندگی و سبک های شوخ طبعی فردی، 
متفاوت باشد. در مورد غم و 
اندوه، شکست در آزمون 
سراسری و از دست دادن 
شخصی در حوادث 
زندگی، مشخص شده 
است که خنده های واقعی 
هنگام صحبت، پاسخ های 
مثبت بيشتری را در افراد 
دیگر برانگيخته می کند. 
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فاطمهقلخانباز

آزمونسراسریسال1362دردومرحلهتستی
پنج در و آزمایشی گروه شش با تشریحی، و
برای سنی شرایط ایجاد با و مختلف سهمیه
داوطلبان(حداکثر23سال)برگزارشد.دراین
عنوان به تحصیلی، استعداد و هوش آزمون،
یکیازدروسامتحـانعمومـی،ضریـبسـه
حـداکثـر میتـوانستند داوطلبـان و داشت
12رشتـهرادرپشـتکـارتورودبهجلـسه

نمایند. انتخاب آزمونخود
از  نیز همانند سال پیش  آزمون سراسری سال 1363 
آن بود؛ با این تفاوت که در این سال، آیین نامه تغییر 
رشته و محل تحصیل و نیز آیین نامه انتقال دانشجویان 
به اجرا درآمد. آزمون سراسری سال 1364 به صورت 
براساس  و  آزمایشی  گروه  چهار  با  و  مرحله ای  یک 
امکانات آموزشی مناطق مختلف کشور، سهمیه پنجگانه 
مناطق به عالوه سهمیه نهادهای انقالب اسالمی برگزار 
نیز  محروم  مناطق  سهمیه  و  بومی گزینی  طرح  شد. 
آنکه  بار در سال 1365 مطرح شد؛ ضمن  اولین  برای 
آیین نامه انتقال و جابجایی نیز در این سال لغو گردید؛ 
ولی بقیه موارد، شرایط و ضوابط آزمون سراسری سال 

1365 همانند سال قبل از آن بود. 

از سـال 1361 بـه مـدت پنـج سـال، پذیـرش داوطلبـان 
طبـق نظـر سـتاد انقـالب فرهنگـی بـر عهـده اداره کل 
گزینـش دانشـجو )زیـر نظـر معاونـت دانشـجویی وزارت 
فرهنـگ و آموزش عالی( بود، اما در سـال 1366 سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور احیـاء شـد و  برگـزاری آزمون 

سراسـری مجـدداً بـه ایـن سـازمان محـول گردید. 
 آزمون سال 1366 نیز همانند سال پیش از خود بود؛ 
با این تفاوت که سؤاالت تمامی گروه های آزمایشی این 
آزمون، به صورت تستی بود و انتخاب رشته داوطلبان 

هم در 14 رشته محل انجام شد. در این آزمون، پذیرش 
تمام  از  خارجی،  زبان های  با  مرتبط  رشته های  در 
سال  سراسری  آزمون  شد.  انجام  آزمایشی  گروه های 
1367 نیز همانند سال قبل از خود بود و فقط پذیرش 
کل  نمره  اساس  بر  خارجی،  زبان های  رشته های  در 
امتحان عمومی، با ضرایب خاص، از بین تمام گروه های 

آزمایشی انجام گرفت.
در فاصله سال های 1362 تا 1368، تعداد 2.992.843 
آزمون های  مجموع  در  شرکت کننده  داوطلب  نفر 
میان،  این  از  و  کرده اند  شرکت  سال ها  این  سراسری 
مجموعاً 356.829 نفر پذیرفته شده اند؛ به عبارت دیگر، 
از هر هشت نفر  11/92 درصد داوطلبان، یعنی تقریباً 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  در  زمانی  بازه  این  در  نفر،  یک 

آموزش دولتی پذیرفته شدند.
آزمایشی و  با چهار گروه  آزمون سراسری سال 1368 
به دو صورت تستی و تشریحی برگزار گردید. در آزمون 
سراسری این سال، سهمیه مناطق، از پنج منطقه به سه 
منطقه کاهش یافت و در مجموع، سهمیه ها به هشت 
امتحانی  مواد  و  رشته  انتخاب  ضمناً  رسید.  سهمیه 
این  با  بود؛   1367 سال  مانند  نیز  آزمایشی  گروه های 
تفاوت که معدل کتبی با تأثیر مثبت و ضریب یک در 

تغييرات
آزمون 
سراسری 
بعد از 
انقالب 
اسالمی

داوطلبانعزیز!درشمارهگذشته،بهضرورتشکلگیریسازمانسنجشآموزشکشوردرراستاینیازبهبرگزاریآزمونسراسری
انقالبفرهنگی،وقفهایدوسالهدر ایننکتهاشارهکردیمکهطبقتصمیمستاد به بهعدالتآموزشیپرداختیمو برایدستیابی
برگزاریآزمونسراسریرخدادودرسالهای1359وسال1360کنکوربرگزارنشد.همینطوراشارهکردیمکهآزمونسراسریدر
سال1361فقطبرایرشتههایپزشکی،فنیومهندسی،کشاورزی،والهیاتومعارفاسالمیبرگزارشدودرآن،عالوهبرسهمیه

مناطق،کهقباًلدرپذیرشداوطلبانورودبهدانشگاهمؤثربود،سهمیهرزمندگاننیزدرهمینسالاضافهگردید.

راه دانشگاه

در فاصله سال های 1362 تا 1368
تعداد 2.992.843 نفر داوطلب 

شرکت کننده در مجموع آزمون های 
سراسری این سال ها شرکت کرده اند 
و از این ميان، مجموعاً 356.829 نفر 

پذیرفته شده اند؛ به عبارت دیگر
11/92 درصد داوطلبان، یعنی تقریباً 
از هر هشت نفر یک نفر، در این بازه 

زمانی در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش دولتی پذیرفته شدند
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آزمون عمومی اعمال شد و با مصوبه هیأت دولت، حّد 
به  درصد   80 از  رزمندگان،  سهمیه  از  استفاده  نصاب 

75درصد کاهش یافت.
آزمـون سراسـری در سـال 1369 بـرای دومیـن بـار 
بـه صـورت دو مرحلـه ای برگـزار شـد و داوطلبانـی که 
می توانسـتند  فقـط  نمی یافتنـد،  راه  دوم  مرحلـه  بـه 
بـرای  نماینـد.  انتخـاب  را  کاردانـی  رشـته محل های 
اولیـن بـار در مراکـز تریبـت معلم بـا آزمون سراسـری 
دانشـجو پذیرفتـه شـد؛ ضمـن آنکـه امـکان انتخـاب 
رشـته داوطلبـان بـه 150 رشـته محـل افزایـش یافت 
و معـدل آنهـا بـا تأثیـر مثبـت و ضریـب دو در آزمـون 
عمومـی اعمـال شـد. در ایـن سـال طـرح بومی گزینی 
نیـز بـه اجـرا درآمـد. در فاصلـه سـال های 1367 تـا 
داوطلـب  نفـر   8.350.379 تعـداد  مجموعـاً   ،1369
شـرکت در آزمـون سراسـری بوده انـد و از ایـن میـان، 
مجموعـاً تعـداد 911.122 نفـر در این آزمـون پذیرفته 
شـده اند؛ بـه عبـارت دیگـر، 10.91 درصـد داوطلبـان، 
یعنـی تقریبـاً از هـر نه نفر یـک نفر، در ایـن آزمون در 

بـازه زمانـی یـاد شـده پذیرفتـه شـده اند.
همه  برای  سؤاالت   1370 سال  سراسری  آزمون  در 

مرحله ای  دو  به صورت  و  تستی  آزمایشی،  گروه های 
بود و در طرح بومی گزینی، نواحی بومی و قطب های 
آموزشی در این آزمون مطرح گردید؛ ضمن آنکه در 
و  شبانه  دوره های  در  بار  اولین  برای  نیز  سال،  این 
دانشجو  نیمه متمرکز  و  متمرکز  صورت  به  پیام نور، 

شد. پذیرفته 
نیز  آزمون سراسری سال های 1371، 1372 و 1373 
سال 1372  در  که  تفاوت  این  با  بود؛  گذشته  همانند 
معدل کتبی به صورت یک درس مستقل، با ضریب دو و 

تأثیر مثبت در نمره کل نهایی محاسبه گردید.
از سال 1374 تا 1376، همه شرایط و ضوابط آزمون 
تفاوت  این  با  بود؛   1372 سال  همانند  سراسری، 
بار  اولین  برای   1374 سال  سراسری  آزمون  در  که 
غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  در 
آزمون  در  شد.  پذیرفته  دانشجو  نیز  )نوع دوم( 
نظام  برای  فقط  معدل  نیز   1376 سال  سراسری 
با ضریب  به عنوان یک درس عمومی  قدیم  آموزشی 
آنکه  یافت؛ ضمن  مثبت  تأثیر  نهایی  گزینش  در  دو، 
سال  این  در  سراسری،  آزمون  سهمیه های  همچنین 

به 9 سهمیه افزایش یافت. 
ادامهدارد
--------------------------------

متنبرگرفتهشدهاز:
- مصاحبه شفاهی: توکلی، حسین)1392(. معاون اجراء 
آزمون ها و مشاور عالی سابق سازمان سنجش آموزش 

کشور.
 . کنکور  شناسی  جامعه  ابوالفضل)1398(.  آقابابا،   -

سازمان سنجش آموزش کشور.
- آرشیو دفترچه های آزمون سراسری.

راه دانشگاه

سؤال:اگردرآزمونهایسراسریسالهایگذشته،ازسهمیهایثارگرانبرایقبولیدردورههایغیرروزانهاستفاده
کردهباشم،آیامیتوانمدرآزمونسالجارینیزازسهمیهایثارگراناستفادهکنم؟

پاسخ: بله ،  اگر از سهمیه ایثارگران در دوره های غیر روزانه سال گذشته  استفاده کرده و یا حتی قبول شده  باشید، باز هم 
می توانید در آزمون سال جاری نیز برای پذیرش در تمامی دوره ها، از این سهمیه استفاده کنید.

تذکر:دوره های غیر روزانه، شامل: دوره های شبانه، پیام نور، غیر انتفاعی، شهریه پرداز، و دانشگاه آزاد اسالمی است.

آیا می دانید؟

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 پيک سنجش

در فاصله سال های 136۷ تا 1369
 مجموعاً تعداد 8.350.3۷9 نفر داوطلب 

شرکت در آزمون سراسری بوده اند
و از این ميان، مجموعاً تعداد

911.122 نفر در این آزمون پذیرفته 
شده اند؛ به عبارت دیگر، 10.91 درصد 

داوطلبان، یعنی تقریباً از هر نه نفر
یک نفر، در این آزمون در بازه زمانی

یاد شده پذیرفته شده اند
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معاون صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم:

دانشجویان شاغل فقط مشمول وام شهریه می شوند
رفـاه صنـدوق دانشـجویان امـور معـاون
براسـاس گفـت: علـوم، وزارت دانشـجویان
آییننامـهایـنصنـدوق،دانشـجویانشـاغل،
نمیشـوند، دانشـجویی وام دریافـت مشـمول
وتنهـاوامـیکـهبـهایـندانشـجویانتعلـق

اسـت. شـهریه وام میگیـرد،
دکتـر صمـد حـاج جبـاری گفـت: بـر اسـاس  آیین نامه 
صنـدوق رفـاه دانشـجویان وزارت علـوم، دانشـجویان 
غیرشـاغل می تواننـد از انواع وام های صندوق بر اسـاس 
اسـتفاده کننـد و دانشـجوهای  اعـالم شـده  مقـررات 
رفـاه  از صنـدوق  وام  دریافـت  شـرایط  حائـز  شـاغل، 

دانشـجویان وزارت علـوم نیسـتند .
صنـدوق،  ایـن  اسـاس  آیین نامـه  بـر  داد:  ادامـه  وی 
دانشـجویان شـاغل فقط امکان اسـتفاده از وام شـهریه 

را دارنـد؛ ضمـن آنکه دانشـجویی که بیمه پرداز باشـد، 
از نظـر صنـدوق رفـاه دانشـجویان وزارت علوم، شـاغل 

محسـوب می شـود .
دانشـجویان  رفـاه  دانشـجویان صنـدوق  امـور  معـاون 

وزارت علـوم، افـزود: شـرایط دریافـت ایـن وام بدیـن 
صورت اسـت کـه اگـر منابع بـرای دریافت وام شـهریه 
موجود باشـد و منابع بیشـتر از درخواسـت دانشجوهای 
غیرشـاغل باشـد، پس از ارائه وام شـهریه به دانشجویان 
غیرشـاغل، منابـع مـازاد باقـی مانـده، بـه پرداخـت وام 

شـهریه دانشـجوهای شـاغل اختصـاص می یابـد .
بـه شـروع سـال تحصیلـی  توجـه  بـا  داد:  ادامـه  وی 
1401-1402 ثبت نـام وام هـای دانشـجویی )تحصیلی، 
پرتـال  در  مهرمـاه  از 21  متأهلـی(،  شـهریه، مسـکن 
صنـدوق رفاه دانشـجویان بـه آدرس: bp .swf .ir آغاز 
شـده اسـت و تـا روز 16 آذر مـاه ادامـه خواهد داشـت . 
ضمنـاً ثبـت تقاضـای وام ضـروری نیـز از روز 21 مهـر 
مـاه آغاز شـده اسـت و تـا روز 16 آذر مـاه ادامه خواهد 

داشت .

استعداد دانشجوی پذیرش جزئیات
(Ph .D) دکتری دوره در درخشان
در 1402-1401 تحصیلـی سـال
دانشکدههایجدیدالتأسیسدانشگاه

تهراناعالمشد.
اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران، 
در اطالعیه ای، اعالم کرد: دانشگاه تهران 
و حمایت  هدایت  اجراء سیاست های  در 
فراهم  منظور  به  و  برتر  دانشجویان  از 
به  ورود  برای  آنان  جذب  زمینه  نمودن 
دوره دکتری، به استناد آیین نامه شورای 
علوم،  وزارت  درخشان  استعداد  هدایت 
داخلی  مصوبات  و  فناوری  و  تحقیقات 
شورای آموزشی دانشگاه و مجوز شماره 
 1401 /08 /15 مورخ   2 /21 /235342
دانش آموختگان  بین  از  علوم،  وزارت 
کامل  رعایت  با  کارشناسی ارشد،  مقطع 
دوم  نیمسال  برای  شده  اعالم  شرایط 
رشته  در   1402-1401 تحصیلی  سال 
رشته  و  دانشکده حکمرانی  آینده پژوهی 
مالیه،  و  تجارت  دانشکده  بیمه  اقتصاد 

دانشجو می پذیرد .
این اطالعیه می افزاید: ضروری است که 
متقاضیان، در صورت احراز شرایط )طبق 
شیوه نامه(، نسبت به ثبت نام و بارگذاری 
اطالعات در سامانه جامع آموزشی دانشگاه 
اقدام   ut.ac.ir.1ems آدرس:  به  تهران 

دکتری  داوطلبان  قسمت  روی  سپس  و 
کلیک  درخشان  استعداد  تخصصی 
نمایند . الزم به یادآوری است که پذیرش 
تاریخ از  دانشکده ها،  این  در  ثبت نام  و 

بود  خواهد  آذرماه   16 لغایت  آذرماه   5
و مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر 
اقدام به ثبت نام اینترنتی نکرده باشند، به 

هیچ وجه بررسی نخواهد شد .
تحصیـلی  رشـتـه  کـه  اسـت  گفتنـی 
بـدون  دکتـری  دوره  برای  تقاضـا  مورد 
آزمـون، باید با رشتـه تحصیـلی مقطـع 
باشد   مرتبـط  متقاضی  کارشناسی ارشد 
تمـامی رشتــه ها،  آینـده پژوهی:  )رشته 
صنایع  مهندسی  بیمه:  اقتصاد  رشته 
اقتصادی  سیستم های  )گرایش های 
اقتصاد  و  اقتصادی  علوم  اجتماعی(، 

قراردادهای  )تمامی گرایش ها(، مدیریت 
و  اجتماعی  آمار  گاز،  و  نفت  بین المللی 

اقتصادی.
یک  از  رشته  یک  در  فقط  داوطلبان 
مجموعه امتحانی می توانند ثبت نام نمایند 
باشند .  داشته  شرکت  مصاحبه  در  و 
همچنین تغییر رشته یا محل تحصیل افراد 
پذیرش  آیین نامه  اساس  بر  پذیرفته شده، 
بدون آزمون در مقطع دکتری، مجاز نیست .

ضمناً پذیرش نهایی متقاضیان، منوط به 
تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است .

شناسه  که  است  الزم  ثبت نام کنندگان 
کاربری و گذرواژه خود را که در سامانه 
و  ثبت نام  تکمیل  برای  نموده اند،  تعریف 
همچنین  کنند .  یادداشت  نتایج  اعالم 
نیاز به تکمیل شماره مجوز نامه در فرم 

ثبت نام الکترونیکی نیست و در تأیید آن 
مشکلی ایجاد نخواهد شد .

دانشگاه  آموزشی  خدمات  کل  اداره 
تهران، در پایان این اطالعیه، با تأکید بر 
آورده  متقاضیان،  حضوری  مراجعه  عدم 
است: داوطلبان، در صورت بروز هرگونه 
مشکل یا رفع ابهام و مشکالت سیستمی، 
به  انفورماتیک  مرکز  پشتیانی  سامانه  با 
و   ،Its3@ut.ac.ir ایمیل:  آدرس 
در  احتمالی  سؤاالت  پاسخگویی  برای 
ایمیـل: آدرس  به  شیـوه نامه  خصــوص 

نمـوده  یا  مکاتبه   Talent@ut.ac.ir
تلفن های:  شماره  با  اداری  ساعات  در 
)دفتر   66499203 - 61113205
استعداد درخشان دانشگاه تهران( تماس 

حاصل کنند .

جزئیات پذیرش دانشجوی استعداد درخشان
در دانشکده های جدیدالتأسیس دانشگاه تهران


