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 منابع آزمون تشریحي درس تجزیه و تحلیل 

نمایشنامه رشته   كارگرداني از كد رشته 

امتحاني 1357 آزمون كارشناسی ارشد 96
بدین وسیله منابع آزمون تشریحي درس تجزیه وتحلیل  نمایشنامه 
از کد رشته امتحاني 1357 آزمون ورودي تحصیالت تكمیلي سال 
1396 براي اطالع آن دسته از داوطلباني که براساس مندرجات 
کارنامه اولیه، مجاز به انتخاب رشته در رشته  کارگرداني شده  و 
حداقل یكي از کدرشته محل هاي مورد عالقه خود را  از کدرشته 
امتحاني 1357، انتخاب نموده اند،  به شرح ذیل براي شرکت در 

آزمون پروژه  تشریحي درس مذکور اعالم مي گردد.
 1- هملت اثر ويليام شكسپير، 2- باغ آلبالو اثر آنتوان 
لوركا،  گارسيا  فدريكو  اثر  خون  عروسي   -3 چخوف، 
4- هملت ماشين اثر هاينر مولر، 5- اتفاق مي افتد اثر 
ديويد هر، 6- شاه مي ميرد اثر اوژن يونسكو، 7- آنتيگونه 
اثر سوفوكل، 8- اتوبوسي به نام هوس اثر تنسي ويليامز، 
9- ايوب دلتنگ خسته  خندان )در كتاب نمايشنامه هاي 
منطق الطير             -10 رابط،  حكيم  خسرو  اثر  صحنه اي( 
)فقط دو بخش مقاله ثانيه: در سخن هدهد با مرغان براي 
طلب سيمرغ، و مقاله ثالثه: عذر بلبل( اثر شيخ فريدالدين 

عطار نيشابوري.
الزم به ذکراست که داوطلبان موظفند تمام کتب معرفي شده 

را مطالعه نمایند.
داوطلبان الزم است براي اطالع از زمان برگزاري آزمون تشریحي 
پایگاه  در  درتاریخ 96/4/12  که  اطالعیه ای  به  مذکور،  رشته 

اطالع رساني این سازمان منتشر خواهد شد، مراجعه نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

آخرين فرصت ها تا آزمون سراسري 96

دوران كوتاه باقي مانده تا كنکور؛ با اهمیت و طالیي

روزهــا و فرصـت  هـا
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الكترونیكی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه 

با موارد مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الكترونیكی:

hefazatazmon@sanjesh.org

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
پیامبر مكّرم اسالم )ص( فرمودند:

به  امر  از  بهتر  انفاقي  هیچ  که  خدا  به  قسم 
معروف نیست.

روزه  و  است،  زبان  روزه  از  بهتر  قلب،  روزه 
زبان، بهتر از روزه شكم است.

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
خداوند عّز و جّل فرموده است: از صبر و نماز 
کمک بگیرید ) و فرمودند که منظور پروردگار 

از صبر، روزه است(.
که   1396 سراسري  آزمون  برگزاري  آغاز  تا  امروز  از 
در روزهاي 15 و 16 تیرماه برگزار مي گردد، حداقل 
17 روز باقي مانده است و تا چشم به هم بزنیم، این 
فرا مي رسد.  و موسم »کنكور«  نیز مي گذرد  روز   17
حال با توجه به این شرایط ویژه  زماني براي داوطلبان 
آزمون سراسري سال جاري، شایسته دانستیم مواردي 
را که رعایت آنها در روزهاي باقي مانده تا »کنكور« از 
سوي داوطلبان این آزمون، راه هاي رسیدن به موفقیت 
را براي آنها هموارتر مي سازد، در این ستون به طور 
موارد،  این  که  توضیح  این  با  کنیم؛  بیان  فهرست وار 
کسب  براي  آنها  به  عمل  که  نیستند  مواردي  تمام 
و  نظر مي رسد،  به  آزمون سراسري الزم  در  موفقیت 
مي توانید  نیز  گرامي  داوطلبان  شما  از  یک  هر  البته 
آنها  با  نزدیک  از  که  زمینه،  این  در  را  دیگري  موارد 

برخورد کرده اید، به موارد ذیل اضافه کنید:
در این روزهاي آخر و فرصت هاي پایاني، دیگر زماني 
در  باید  بلكه  نیست؛  دروسي  هیچ  مطالعه  آغاز  براي 
این ایام، تنها به مرور نكات کلیدي هر یک از دروس 
و جمع بندي آنها پرداخت. جمع بندي مطالب، زماني 
تنها  و  خوانده  را  دروس  همه  ما  که  مثمرثمر هست 
قصد مرور آنها را داشته باشیم تا از یادگیري کامل آن 

دروس اطمینان حاصل کنیم.
در جمع بندي دروس، بهتر است مواردي که در ذیل 

مي آید رعایت شود:
1- مرور درس هاي مطالعه شده.

2- مرور آخرین نكات مهم و کلیدي هر درس که آنها 
را به صورت جداگانه یادداشت کرده اید.

و  و مطالعه  آزمون  3- جبران ضعف ها  وکاستي هاي 
بازخواني آن دسته از مطالبي که به پرسش هاي مربوط 

به آنها پاسخ نداده یا پاسخ نادرست داده ایم.
4- براي خواندن درس هایي که در طول سال، فرصت 
مطالعه آنها را به دست نیاورده ایم، بهتر است که بعد از 
مرور درس هاي مطالعه شده، و در صورتي که فرصتي 

باقي ماند، اقدام کنیم.
تغییر  مرحله  این  در  را  مطالعه خود  5- هرگز روش 
ندهید؛ به عبارت دیگر، به همان  صورتي که تا به حال 
مطالعه کرده و به آن شیوه خو گرفته اید، مطالعه خود 
این زمان، دیگر فرصتي براي  ادامه دهید؛ زیرا در  را 

آزمودن سایر روش هاي مطالعه باقي نمانده است.
6- به هیچ وجه از ساعات خواب خود در این ایام، کم 
مطالعه  بازده  خواب،  ساعات  از  کاستن  چون  نكنید؛ 
قابل  به صورت  را  بازدهي شما  و  یادگیري  و کیفیت 

توجهي کاهش مي دهد.
خود  براي  روزها  این  در  منظمي  غذایي  برنامه   -7
پرانرژي  و  تازه  سالم،  غذاهاي  از  و  ببینید  تدارک 

استفاده کنید، و در عین حال پرخوري هم نكنید.
8- مطالعه خود را از یک ساعت مشخص شروع و در 

یک ساعت مشخص تمام کنید.
و  سراسري  آزمون  درباره  را  خود  کلي  نگرش   -9
شما  به  آزمون  این  در  پاسخگویي  براي  که  سؤاالتي 

همراه  واقع نگرانه اي  خوشبیني  با  داد،  خواهند  ارائه 
باشید؛  مثبت اندیش  آن  درباره  مجموع  در  و  کنید 
مطمئن باشید که داشتن نگرش بدبینانه درباره آزمون 
سراسري، تأثیر خوشایندي بر آزمون شما و چگونگي 

به انجام رساندن آن نخواهد گذاشت.
10- آرامش خود را حفظ کنید و دراین باره به موارد 

ذیل توجه کنید:
در  بخصوص  خود،  لحظات  و  حاالت  همه  در   - الف 
به  توکل  سراسري،  آزمون  به  نزدیک  روزهاي  این 
و  ما  دهنده  آرامش  بهترین  که  را،  الیزال  پروردگار 
سرفصل همه خوبي هاست، فراموش نكنید و همواره از 
او یاري بخواهید و براي حل مشكالت و برطرف نمودن 

کاستي ها و ناخوشي ها به او پناه ببرید.
ب - حفظ آرامش دروني از سوي داوطلب و اطرافیان 
این  والدین، مهم ترین چیزي است که در  بویژه  وي، 

روزها بسیار حیاتي و سرنوشت ساز است. 
پ - در این روزهاي آخر قبل از برگزاري آزمون، براي 
هرگونه  با  شدن  درگیر  از  باید  دروني،  آرامش  حفظ 
ما  از  امروزین هر یک  مسائل هیجاني که در زندگي 
کم و بیش به چشم مي خورد، حتي االمكان خودداري 
رواني خسته  و  با تن  داوطلباني که  باشید  آگاه  کرد. 
آزمون سراسري حضور  در جلسه  پریشان  و خاطري 
مي یابند، هر چند که از آمادگي درسي و علمي باالیي 
از ذخیره هاي  بخوبي  نمي توانند  باشند،  برخوردار  نیز 
ذهني شان در این چند ساعت )جلسه آزمون سراسري( 
استفاده نمایند، و به نتیجه مطلوبي که در انتظار آن به 

سر مي برند نخواهند رسید. 
11- پرداختن به ورزش و تفریح در این ایام، از دیگر 
بنابراین،  نكات مهمي است که الزم به نظر مي رسد؛ 
نكات ذیل را درباره ورزش و تفریح در این روزها به 

خاطر داشته باشید:
و  تفریح  و  ورزش  به  اندازه  از  بیش  پرداختن   - الف 
همچنین دوري کامل داوطلب از این دو در این ایام، 
به یک اندازه اشتباه است؛ پس تعادل را در انجام این 

موارد از یاد نبرید.
ب - در این فرصت، براي حفظ شادابي و نشاط و باال 
بردن روحیه خود، بهتر است که به انجام ورزش هاي 
یک  در  پیاده روي  مانند:  دسترسي  قابل  و  مناسب 
فضاي مناسب چون پار ک ها و بوستان هاي شهري یا 
باغات روستایي، دوچرخه سواري، شنا و بازي هاي مورد 
والیبال،  فوتبال،  میز،  روي  تنیس  مانند:  خود  عالقه 
شطرنج و... بپردازید و بدین ترتیب، تن و روان خود را 
شاداب و پرنشاط ساخته و براي حضوري شكوهمند 

در این مسابقه بزرگ کشوري آماده شوید.
پ - اختصاص حداکثر دو تا سه ساعت در هر شبانه روز 
براي انجام ورزش هایي که در بند پیش از آنها صحبت 
شد، مناسب به نظر مي رسد؛ در هر صورت، میانه  روي 

در انجام این کار و هر کار دیگري را فراموش نكنید.
موفق باشيد

آخرين فرصت ها تا آزمون سراسري 96
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زمان انتخاب واحد ترم تابستاني 
دانشگاه پیام نور اعالم شد

 

سال  تابستاني  دوره  آموزشي  تقويم  براساس 
انتخاب واحد  تحصيلي 95-96 دانشگاه پيام نور، 
تير   8 از  دانشگاه  اين  دانشجويان  تابستاني  ترم 
96 آغاز مي شود.به گزارش دانشگاه پيام نور، زمان 
دانشگاه  دانشجويان  تابستاني  ترم  واحد  انتخاب 
از   96 تير   14 لغايت   96 تير   8 تاريخ  از  پيام نور 
مطابق  و  آموزشي  خدمات  جامع  سيستم  طريق 
برنامه زمان بندي شده براي دانشجويان دوره هاي 
و  مي پذيرد  انجام  كارشناسي ارشد  و  كارشناسي 
دانشجوياني كه درخواست مهمان شدن دارند، از 
تاريخ 1 تير 96 لغايت 12 تير 96 مي توانند در اين 

زمينه اقدام كنند.
دروس قابل ارائه در دوره تابستاني، حداکثر 8 واحد و 
آموزشي  از طریق سیستم  آزمون  دریافت کارت  تاریخ 
و  بود  خواهد  امكان پذیر  مرداد   26 تاریخ  از  گلستان 
 96 28 مرداد  تاریخ  از  نیز  امتحانات  زمان برگزاري 

لغایت 4 شهریور 96 اعالم شده است.
مراکز  در  تابستاني  دوره  که  است  توضیح  به  الزم 
و  حذف  امكان  و  نمي شود  اجرا  دانشگاه  مرزي  برون 

اضافه دروس در دوره تابستاني نیز مقدور نیست.

تا پایان شهریور ماه راه اندازی خواهد شد:

سامانه خدمات الکترونیکی دانشجویی 

از  علوم،  وزارت  دانشجويان  امور  سازمان  رئيس 
سامانه  تدوين»  كار  درصد   80 از  بيش  پيشرفت 
خدمات الكترونيكی دانشجويی«  خبر داد و گفت: 
اين سامانه تا پايان شهريور ماه جاری راه اندازی 
خواهد شد و مورد استفاده عموم دانشجويان قرار 

خواهد گرفت.
به  موبوط  امور  کرد:  اظهار  صدیقی  مجتبی  دکتر 
 ، دانشجویان«  الكترونیكی  خدمات  ارائه  جامع  »طرح 
شد  دنبال  دانشجویان  امور  سازمان  گذشته در  سال 
که  شد  سعی  طرح  این  طراحی  ابتدایی  مراحل  در  و 
و  شناسایی  را  الكترونیكی  خدمات  ارائه  فرآیندهای 
برنامه ریزی  صورت  به  را  خدمات  مختلف،  مراحل  در 
خدمات  تمام  توانستیم  نهایت،  در  کنیم؛  دنبال  شده 
دانشجویی را به صورت آن الین و بدون نیاز به مراجعه 

حضوری به دانشجویان ارائه دهیم.
وی، در ادامه، با بیان اینكه » سامانه خدمات الكترونیكی 
آن  فاز  دو  که  شده  طراحی  فاز  سه  در  دانشجویی« 
راه اندازی شده است، تصریح کرد: در حال حاضر، تمام 
به  ارائه می دهد،  دانشجویان  امور  خدماتی که سازمان 
صورت الكترونیكی است؛ یعنی در اداره کل دانشجویان 
داخل، خدماتی نظیر خرید مدارک دانشجویان، انتقال 
به  خارج  از  دانشجویان  انتقال  دانشجویان،  مهمانی  و 
داخل، صدور گواهی نامه های اشتغال به تحصیل، تأیید 
طرح  قالب  در  اداره،  این  خدمات  سایر  و  وظیفه  نظام 

»الكترونیكی خدمات«ارائه خواهد شد.
بورس  کل  اداره  کرد:  تأکید  همچنین  صدیقی  دکتر 
تمام  نیز  دانشجویان  امور  سازمان  خارج  دانشجویان 
دانشجویان  مطالعاتی  فرصت  ارائه  نظیر  خود  خدمات 
دکتری، بورسیه خارج، آزمون های زبان، صدور معافیت 
به  اعزام  به  مایل  که  دانشجویانی  برای  تحصیلی 
تعهدات  پیگیری  ارزی،  تسهیالت  ارائه  هستند،  خارج 

دانشجویان و ... را به صورت الكترونیكی ارائه می کند.
افزود:  علوم  وزارت  دانشجویان  امور  سازمان  رئیس 
ارائه  نظیر  غیرایرانی  دانشجویان  کل  اداره  فعالیت های 
خدمات به دانشجویان غیرایرانی در کشور در حوزه های 
کشور  به  آمد  و  رفت  آن،  تمدید  و  گذرنامه  اقامت، 
دیگر  امور  برخی  و  فارغ التحصیلی  مدرک  خود، صدور 
انجام  الكترونیكی  خدمات  ارائه  سیستم  طریق  از  نیز 
می گیرد و ما در این طرح، اولویت خود را به اداراتی که 
مراجعه کننده بیشتری دارد، قرار داده ایم؛ اگرچه سایر 

ادارات نیز وارد این طرح شده اند.
معاون وزیر علوم همچنین ادامه داد: خدمات اداره کل 
مواردی  در  دانشجویان  امور  سازمان  دانش آموختگان 
را  خارج  دانشجویان  تحصیلی  مدارک  ارزیابی  نظیر 
ارائه می کنیم؛ به طوری که  الكترونیكی  نیز به صورت 
دانشجویان می توانند مدارک آماده خود را روی سیستم 
قرار دهند و تا موقع برگشت به داخل کشور، ارزشیابی 

مدارک آنها بدون نیاز به اصل مدرک، آماده باشد.
جامع  سیستم  از  کرد: بخشی  اضافه  صدیقی  دکتر 

آماده  جاری  اردیبهشت  در   ، الكترونیكی  خدمات  
و راه اندازی شد، اما تا اواخر شهریور به طور کلی این 
ادارات کل خواهد شد. در حال حاضر  سیستم تحویل 
نیز ادارات و سازمان ها در حال استفاده از این سیستم 
نواقص  رفع  حال  در  اینكه پیمانكار  ضمن  هستند؛ 
سیستم است تا وقتی مورد استفاده کامل قرار گرفت، 

هیچ گونه مشكلی نداشته باشد.
خاطرنشان  پایان،  در  دانشجویان،  امور  سازمان  رئیس 
درصد   80 حدود  طراحی  کار  حاضر،  حال  کرد: در 
آن  کامل  به طور  و  است  رسیده  اتمام  به  فوق  سامانه 
را تا پایان شهریور تحویل می گیریم و در شش ماه دوم 
سال نیز نواقص و مشكالت آن رفع شده و مورد استفاده 

عموم دانشجویان قرار خواهد گرفت.

از 27 خرداد ماه آغاز شده است:

بررسی تقاضای نقل و انتقال دانشجویان 
علوم پزشکی 

و  انتقال  برای  درخواست  ثبت  يكماهه  فرصت 
پزشكی  علوم  دانشگاه های  دانشجويان  مهمانی 
بررسی  و  يافت  پايان   96-97 اول  نيمسال  براي 

دانشگاه ها از 27 خرداد آغاز شده است. 
علوم  دانشگاه های  دانشجویان  مهمانی  و  انتقال  سامانه 
روزهای  در   97 -96 اول  نیمــسال  براي  پزشـكی 
25 اردیبهشت تا 25 خرداد فعال بود و دانشجویان تا یک 
ماه فرصت داشتند درخواست های خود را در این سامانه 

ثبت کنند.
در  را  الزم  مدارک  مهلت،  این  در  متقاضی،  دانشجویان 
نقص  اعالم  و  مدارک  بررسی  و  بارگذاری کردند  سامانه 
از سوي دانشگاه مبدأ و ویرایش آن از سوي دانشجو در 

روزهای 27 خرداد تا 10 تیرماه 96 صورت می گیرد.
تیرماه   31 تا  تیر   11 روزهای  در  مبدأ  دانشگاه  سپس 
ویرایش ها را بررسی و رسیدگی می کند و نتیجه را اعالم 

می کند.
پس از آن، روزهای 1 مرداد تا 15 مرداد 96 فرصت بررسی 
مدارک و اعالم نقص از سوي دانشگاه مقصد و ویرایش از 

سوي دانشجوست.
الزم به یادآوري است که رسیدگی و اعالم نتیجه از سوي 
تا 5 شهریور 96  مرداد  روزهای 16  در  دانشگاه مقصد، 

انجام می گیرد.
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گفتني است که نتیجه انتقال و مهمانی، در تاریخ 16 مرداد 
تا 5 شهریورماه 96 از سوي دانشگاه مقصد اعالم خواهد 

شد.

از 10 تیر ماه آغاز مي شود: 

ثبت نام هفدهمین دوره عتبات 
دانشگاهیان 

متقاضيان اعزام به هفدهمين دوره عمره و عتبات 
دانشگاهيان مي توانند از 10 تير ماه به مدت 10 روز 

ثبت نام كنند.
ثبت نام براي هفدهمین دوره عمره و عتبات دانشگاهیان 
مي توانند  متقاضیان  و  مي شود  آغاز  ماه  تیر   10 از 
درخواست خود را از طریق سامانه جامع عمره و عتبات 
 http://samaneh.labbayk.ir :دانشگاهیان به نشاني

ثبت  کنند. 
و  کارکنان  استادان،  همه  که  است  یادآوري  به  الزم 

دانشجویان دانشگاه هاي سراسر کشور به مدت 10 روز 
عالیات  عتبات  به  اعزام  دوره  هفدهمین  در  مي توانند 

شرکت کنند.

از 1۸ تیر ماه آغاز می شود:

مصاحبه دكتری دانشگاه آزاد

گفت:  اسالمي  آزاد  دانشگاه  آموزشی  معاون 
دانشگاه  اين  مصاحبه های دوره دكتری تخصصی 
از 18 تيرماه آغاز مي شود و طی سه هفته به پايان 

می رسد. 
هماهنگی  جلسه  در  لطفی،  زاده  حسین  فرهاد  دکتر 
استانی،  صورت  به  دانشگاه  این  دکتری  مصاحبه های 
گفت: مصاحبه  آزمون دکتری تخصصی امسال این دانشگاه 

برای اولین بار به صورت استانی برگزار می شود.
وی اظهار داشت: سیاست تمرکز زدایی در دانشگاه آزاد، 
است  قرار  و  است  دانشگاه  برنامه های سرپرست  از  یكی 
تا حد امكان، اختیارات را از سازمان مرکزی به استان ها 

بتوانیم  تا  کنیم  اعتماد  دانشگاه  بدنه  به  و  کرده  واگذار 
به  را  شایسته  تری  خدمات رسانی  و  پاسخگویی  سیستم 

دانشجویان ارائه دهیم.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: بر همین اساس، مقرر 
دوره  مصاحبه  به  دعوت شدگان  مصاحبه  انجام  که  شد 
دکتری تخصصی سال 96 به صورت غیرمتمرکز برگزار 
شود؛ به این معنی که هر مرکز استان، متولی برگزاری 
جلسات مصاحبه رشته های مختلف واحدهای آن استان 

باشد.
مصاحبه  پردازش  کرد:  عنوان  لطفی  زاده  حسین  دکتر 
قبولی  این صورت است که  به  آزمون دکتری تخصصی 
داوطلب  کتبی  نمره  درصد   50 اســاس  بر  داوطلب 

و 50 درصد سوابق علمی و مصاحبه او صورت می گیرد.
وی ادامه داد: اتفاق دیگری که برای اولین بار افتاده است، 
این است که یک داوطلب، بر اساس اولویت های انتخابی 
و نمره ای که در آزمون کتبی کسب کرده است، به جای 
اینكه تنها در یک مصاحبه شرکت کند، ممكن است در 
چند محل واجد شرایط دعوت به مصاحبه شده باشد؛ به 
عبارت دیگر، وي برای شرکت در مصاحبه می تواند به چند 

استان مراجعه کند.
برنامه ریزی  دکتر حسین زاده لطفی عنوان کرد: طوری 
شده است که داوطلبان با داشتن زمان مناسب و بدون 
هیچ مشكلی بتوانند بین استان ها جابجا شوند. امیدواریم 
که از این طریق نیز رضایت مندی داوطلبان افزایش پیدا 
کرده و مراکز استان ها هم بتوانند مصاحبه های شایسته ای 

انجام دهند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاریخ اعالم اسامي  معرفي شدگان چند برابر ظرفیت در كد رشته هاي 

امتحاني داراي شرایط خاص، بورسیه و داراي آزمون عملي و تشریحي در 

آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1396

ضمن آرزوی قبولي طاعات و عبادات داوطلبان عزیز در ماه مبارک رمضان و با توجه 

به زمان اعالم شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 2( آزمون 

ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1396، بدین وسیله به اطالع کلیه 

داوطلبان متقاضي کدرشته محل هاي شرایط خاص، بورسیه و داراي آزمون عملي و 

تشریحي مي رساند که اطالعیه این سازمان در خصوص اعالم اسامي معرفي شدگان 

و  منابع  امتحاني،  مواد  حاوي  که  مذکور،  امتحاني  کدرشته هاي  ظرفیت  برابر  چند 

برنامه زماني انجام مراحل آزمون عملي، تشریحي یا مصاحبه است، در روز یكشنبه 

96/4/4 منتشر خواهد شد.

 کلیه معرفي شدگان باید مطابق برنامه زماني اعالم شده در اطالعیه فوق، در آزمون 

عملي و تشریحي شرکت نموده و همچنین براي انجام مصاحبه در رشته هاي داراي 

شرایط خاص و بورسیه به دانشگاه ها یا ارگان هاي ذي ربط مراجعه نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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کمتر از بیست روز تا آزمون سراسری باقی مانده است؛ دورانی که برای تمام داوطلبان 
آزمون سراسری، مهم و سرنوشت ساز است و باید با یک برنامه ریزی دقیق و حساب 
شده به پیش بروند تا بهترین و بیشترین بهره را از زمان باقی مانده ببرند. در اینجا 
تالش می کنیم تا برنامه ای برای آنان که نمی دانند در این مدت چه باید بخوانند و 
چگونه خود را برای آزمون سراسری آماده سازند، ارائه بدهیم. ذکر این نكته الزم است 
که برنامه ارائه شده، یک حكم غیرقابل تغییر نیست و داوطلبان می توانند، با توجه 
به توانایی، آمادگی و برنامۀ مطالعاتی که تاکنون  داشته اند، شیوه یا برنامۀ دیگری را 

برای مطالعه خود انتخاب نمایند. 

برگزاری كنکورهای سال  های گذشته 
بی شک، یكی از کارهایی که هر داوطلبی باید انجام دهد، شبیه سازی کنكور و تمرین 
آن با استفاده از سؤال های کنكور سال  های گذشته است، و چون شما تمام درس ها 
این  انجام  برای  آزمون هاست.  این  برگزاری  برای  زمان  بهترین  اکنون  را خوانده اید، 
کار، الزم است که آزمون های سراسری گروه آزمایشی خود را در پنج سال گذشته 
با شرایط مشابه آزمون سراسری از خود بگیرید؛ یعنی داوطلبان گروه های آزمایشی 
علوم ریاضی و فني، علوم تجربی و علوم انسانی رأس ساعت 8 صبح  با لباسی که 
سر جلسۀ آزمون خواهند پوشید، پشت میز و صندلی بنشینند و به سؤال های آزمون 
روی پاسخنامه ای مشابه با پاسخنامه آزمون سراسری در همان زمان مقرر شده در 
آزمون سراسری به سؤال ها پاسخ دهند. هدف از انجام این کار آن است که بتوانید 
جلسه آزمون سراسري را در زمینه های علمی، زمانی و روانی شبیه سازی کنید و هنر 
امتحان دادن و تنظیم وقت را بیاموزید )داوطلبان گروه های آزمایشي هنر و زبان های 
خارجی باید رأس ساعت 14 این کار را انجام دهند؛ زیرا آزمون این دسته از عزیزان 

بعد از ظهر برگزار می شود(.
خوب است که آزمون های سراسری را هر دو یا سه روز یک بار برگزار نمایید و در 
فاصلۀ بین دو آزمون، اشكال هایی را که در سؤال های هر درس داشته اید، بررسی و 
رفع نمایید؛ یعنی پس از هر آزمون و کنترل پاسخ ها و درصد گیری، سؤال ها و پاسخ ها 
را مجدداً بررسی کنید. می بینید که به بعضی از سؤال ها جواب نداده  و بعضی را اشتباه 
پاسخ داده اید. حال باید درباره هر سؤال تصمیم بگیرید؛ اینكه دلیل عدم پاسخگویي 

یا پاسخ غلط شما به هر پرسش چه بوده است.
آیا مبحث مورد نظر را خوب نخوانده اید و اکنون نیز فرصتی برای مطالعۀ عمیق و جزء 
به جزء آن ندارید؟ آیا نیاز به مروری کوتاه و مجمل دارید؟ آیا الزم است که برای این 
مبحث چند تا تست بزنید یا بهتر است که خود کتاب درسی یا جزوۀ کمک آموزشی 

خود را بار دیگر مرور کنید؟  
یا  مبحث  به  کنید  سعی  و  دهید  انجام  را  درست  انتخاب  موجود،  فرصت  در  حال 
مباحثی در هر درس مسلط شوید. نگران بقیۀ ضعف هایتان نباشید؛ زیرا چند بار دیگر 
هم امتحان خواهید داد و در هر بار قسمتی از مشكالت و نیازهایتان معلوم می شود. 
وقتی این کار را پس از هر آزمون تكرار کنید، خواهید دید که هر بار، نسبت به دفعۀ 
اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنید و پراکندگی  قبل، احساس آرامش، تسلط و 
ذهنی تان برطرف می شود، و در نهایت پیش از برگزاری آزمون سراسری، به تسلط و 

جمع بندی مطالب می رسید. 
فقط حواستان باشد که سر خودتان کاله نگذارید و برای رفع اشكال، تنها به خواندن 
پاسخنامه اکتفا نكنید. نكتۀ دیگر اینكه هنگام برگزاری آزمون، استراتژی خودتان را 
در پاسخ به سؤال های آزمون سراسری بیابید و طبق همان عمل کنید؛ برای مثال، 
عده ای از داوطلبان، تكنیک زمان های نقصانی را برای صرفه جویی در وقت و تنظیم 
وقت به کار می برند؛ یعنی 25 تست هر درس عمومی را در زمانی کمتر از زمان تعیین 
شدۀ کنكور پاسخ می دهند تا بتوانند در انتهای پاسخ به دفترچۀ عمومی، 10 تا 15 
دقیقه ذخیره کنند و سپس از این زمان برای پاسخ به سؤال های وقت گیر)سؤال هایی 
که مطمئن هستند می توانند به آنها پاسخ دهند، اما زمان بر است(  که در مرحلۀ اول 
زمان ذخیره شده، سراغ درس هایی  این  در  یا  استفاده کنند؛  نداده اند،  پاسخ 

می روند که ضریب بیشتری دارد. این روش را برای سؤال های 
دروس اختصاصی نیز به کار می برند. 

عده ای در دفترچۀ عمومی یا اختصاصی، ابتدا به سراغ درسی 
می روند که بر آن درس تسلّط بیشتری دارند تا انرژی مثبت 
کسب کنند. عده ای دیگر هم ابتدا به سراغ درسی می روند 
طبق  نیز  داوطلبان  از  و تعدادی  دارد  باالتری  ضریب  که 
چون  می دهند؛  پاسخ  دفترچه،  در  درس ها   آمدن  روند 

و  مضطرب  را  آنها  موجود،  نظم  زدن  برهم  که  معتقدند 
را  پاسخنامه  دارد که خانه های  احتمال  و  پریشان می کند 

نیز به اشتباه پر کنند. 
معتقدید  که  را  روشی  هر  که  بگوییم  می خواهیم 
واقع  مؤثر  موفقیت شما  در  و می تواند  است  درست 
شود، در آزمون هایی که می دهید، امتحان کنید تا 
بر آن روش مسلّط شوید، و اگر متوجه شدید که 
روشتان صحیح نیست، همین حاال به فكر انتخاب 

روش دیگر باشید. 

شركت در همایش ها و كالس های جمع بندی 
دروس 

برگزاری  زمان  کنكور،  به  مانده  هفته  چند 
این  است.  جمع بندی  کالس های  و  همایش ها 
کالس ها به ذات خود مفید یا مضر نیستند، و 
این شما هستید که با انتخاب صحیح یا اشتباه 
خود می توانید نقش این کالس ها را در پیشرفت 
خودتان یا حرام شدن وقت و انرژی و سرمایه تان 

تأثیر  تحت  که  می گوییم  فقط  ما  کنید.  تعیین 
و  همایش ها  گونه  این  جنجالي  و  کاذب  تبلیغات 

با شرکت  باشید که  و مطمئن  نگیرید  قرار  کالس ها 
یا همایش، درصد  بندی  در چند ساعت کالس جمع 
کرد؛  نخواهد  استثنایی  پیشرفتی  در یک درس،  شما 
اما اگر مدرس این کالس ها را بشناسید و سطح کالس 

و دانش آموزان با شرایط علمی شما تناسب داشته باشد، این 
کالس ها می تواند مفید واقع شود. 

توّرق سریع 
سه یا چهار روز مانده به کنكور )روز قبل از کنكور شامل 
آن نمی شود( به مرور یادداشت ها و خالصه برداری های 
خود بپردازید. شما می توانید در این مدت، کتاب های 
درسی تان را یک به یک باز کنید و قسمت هایی را که 
کرده اید  نشان دار  خودکار(  یا  رنگی  مداد  مارکر،  )با 
مطالعه کنید. بدیهی است که فقط وقت آن را دارید 
بخوانید.  کرده اید،  نشان دار  که  را  قسمت هایی  تا 
جزوه هایتان را نیز به همین روش مرور سریع کنید؛ 
و  نویسی ها  مرور خالصه  به  زمان،  این  در  واقع  در 

بار،  آخرین  برای   و  می پردازید  برداری ها  یادداشت 
کلیۀ نكات و مطالب باارزش را مرور خواهید کرد. 

گفتنی است که آنچه را که باید در روز آخر انجام دهید و 
همچنین اصولی را که باید در روز آزمون رعایت کنید و در 

نظر داشته باشید، در گزارش دیگری خدمتتان ارائه می کنیم. 

دوران كوتاه باقي مانده تا كنکور؛ با اهمیت و طالیي
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام و شرکت در آزمون تعیین صالحیت 
فراخوان  )موضوع  تهران  استان  دانشگاه جامع علمي– کاربردي  تدریس در  متقاضیان 
متقاضیان جذب تدریس در دانشگاه جامع علميـ  کاربردي بهمن ماه سال 1395 و قبل 
از آن( مي رساند که براي ادامه روند ثبت نام و شرکت در این آزمون، از روز دوشنبه مورخ 
1396/3/29 لغایت روز یكشنبه 96/4/4 منحصراً به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و در صورتي که رشته تحصیلي 
آنها متناسب با رشته هاي مورد نیاز اعالم شده در جدول ذیل است، نسبت به تكمیل 

فرایند ثبت نام اقدام نمایند.
لذا ضرورت دارد که کلیه متقاضیان، در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط 
و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز، نسبت 

به ثبت  نام در آزمون فوق اقدام نمایند. 
داوطلبان باید با توجه به مندرجات جدول ذیل همین اطالعیه و با عنایت به نوع مدرک و 

رشته تحصیلي، نسبت به انتخاب یک عنوان رشته تحصیلي اقدام نمایند. 
شرایط عمومي: 

1- تدین به دین مبین اسالم یا یكي از ادیان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ایران.

2- تابعیت جمهوري اسالمي ایران.
3- التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران. 

4- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومي یا معافیت دائم از خدمت در زمان ثبت نام. 
کارت یا برگ معافیت موقت و هرگونه گواهی صادره به صورت موقت قابل قبول نیست 

)مالک محاسبه تاریخ 1396/06/31 است(.
5- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان.

6- عدم سابقه محكومیت جزایي مؤثر.
7- نداشتن منع استخدام به موجب آراء مراجع قضایي. 

شرایط اختصاصي:
1- سن متقاضیان شرکت کننده در این فراخوان تا تاریخ 1396/6/31 حداقل 28 سال و 

حداکثر70 سال تمام تعیین می گردد. 
2- دارا بودن مدرک کارشناسي ارشد و باالتر 

3- مطابقت داشتن رشته فارغ التحصیلي متقاضیان با عناوین رشته هاي تخصصي مورد نیاز 
دانشگاه مندرج در جدول ذیل این اطالعیه.

4-ثبت نام متقاضیان داراي معلولیت هاي جسمي- حرکتي، نابینا و کم بینا در این آزمون، 
بالمانع است.

تذكر مهم: این فراخوان فقط مختص متقاضیان استان تهران است.
الزم به تأکید است آن دسته از متقاضیاني که فاقد شرایط عمومي و اختصاصي مذکور 
باشند، حق شرکت در این آزمون را ندارند و بدیهي است که حتي در صورت کسب نمره 
علمي الزم، از ادامه مراحل جذب و صدور گواهي تدریس آنها جلوگیري به عمل خواهد آمد.

مراحل ثبت نام:
مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني فوق و تكمیل 	 

فرم تقاضانامه الكترونیكي.
 ارسال عكس: داوطلب باید یک قطعه عكس پرسنلي با مشخصات ذیل اسكن نموده 	 

و در قسمت مربوط بارگذاری نماید.
عكس 4×3 که در سال جاری گرفته شده باشد )عكس تمام رخ(.	•
عكس اسكن شده باید با فرمت jpg  باشد.	•
اندازه عكس اسكن شده باید حداقل 300×200 پیكسل و حداکثر 400×300 پیكسل باشد.	•

تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.	•
حجم فایل ذخیره شده عكس نباید از 70 کیلو بایت بیشتر باشد.	•
حاشیه های زائد عكس اسكن شده باید حذف شده باشد.	•
حتی االمكان عكس رنگي و دارای زمینه سفید باشد.	•

تبصره 1: اسكن عكس از روي کارت هاي شناسایي )کارت ملي، شناسنامه و...( قابل قبول نیست 
و داوطلبان الزم است که از اصل عكس خود مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسكن نمایند.

تبصره 2: عكس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره 3: در صورت ارسال عكس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت 

در آزمون از وي سلب مي گردد.
تذكر 1: به داوطلبان تأکید مي گردد که عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامي، حتماً نسبت 
به کنترل عكس ارسالي دقت نمایید تا اشتباهاً عكس داوطلب دیگري به جاي عكس شما 
ارسال نگردد. بدیهي است که در صورت ارسال عكس اشتباه، عواقب آن به عهده شخص 

وي خواهد بود.
تذكر 2: داوطلبان توجه داشته باشند که اسكن عكس و ارائه اطالعات صحیح، تضمیني 
خواهد بود تا داوطلب بدون هیچ مشكلي، نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 

در زمان مقرر اقدام نماید.
 پرداخت وجه ثبت نام:

مورخ  دو شنبه  روز  از  باید  آزمون  این  در  ثبت نام  منظور  به  شرایط،  واجد  متقاضیان 
1396/3/29 لغایت روز یكشنبه مورخ 1396/4/4 با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان 
سنجش آموزش کشور به نشاني:  www.sanjesh.org مبلغ 700/000 )هفتصد هزار( 
ریال را به عنوان هزینه ثبت نام به صورت الكترونیكي و با استفاده از کارت هاي بانكي متصل 
به شبكه شتاب پرداخت، و نسبت به تكمیل تقاضانامه ثبت نام و ارائه اطالعات مورد نیاز 

اقدام نمایند. 
توضيح 1: مدت زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نمی شود و متقاضیان باید در مدت زمان 
تعیین شده، نسبت به ثبت نام اقدام کرده و از موکول نمودن ثبت نام به روزهای پایانی 

خودداری نمایند.
توضيح 2: ثبت نام زمانی تكمیل می گردد که مراحل با موفقیت انجام شده و کد پي گیری 
از طریق سیستم به متقاضی اعالم شود. )متقاضیان شرکت در آزمون، باید پس از پایان 

ثبت نام، کد پي گیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل نزد خود نگهداری نمایند(.
توضيح 3: به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیچ گونه مسؤولیتی متوجه 
سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمي - کاربردي نخواهد بود و وجوه 

پرداختی افراد فاقد شرایط نیز عودت داده نخواهد شد.
تذكر مهم: شرکت در این آزمون و ثبت نام تكمیلي و قبولي در آن، هیچ گونه تعهد 
استخدامي یا جذب را براي این دانشگاه نخواهد داشت؛ لذا افرادي که حدنصاب الزم را در 
آزمون کتبی کسب نمایند، براي مراحل انجام مصاحبه و بررسي مدارک به تعداد مورد نیاز 
واجدان شرایط معرفي مي شوند. این افراد با درخواست مراکز تحت پوشش دانشگاه جامع 
علمي- کاربردي مي توانند به صورت حق التدریس، تدریس نمایند. بدیهی است در صورتي 
که اطالعات اعالم شده از سوي داوطلبان، مغایر با شرایط مندرج در این آگهي باشد، در 
هر مرحله از آزمون، اعالم نتایج اولیه، مصاحبه و حتي درصورت پذیرش نهایي، داوطلب 

حذف شده و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت كارت شركت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون، از روز چهار شنبه مورخ 1396/5/4 برای مشاهده و پرینت روی 
پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی فوق  قرار خواهد گرفت و 
آزمون نیز در روز جمعه مورخ 1396/5/6 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد. 
ساعت شروع و محل برگزاری آزمون، روي کارت شرکت در جلسه آزمون درج شده و 

هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. 

اطالعیه  دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی  در خصوص:

 شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام درآزمون تعیین صالحیت 
متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396
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مواد آزمون  )كتبی( عبارتند از:

ف
منابع امتحانينام درسردی

مباني نظري تكنولوژي آموزشي- هاشم فردانش-انتشارات تكنولوژي آموزشي1
سمت1387

اندازه گیري سنجش و ارزشیابي- علي اکبرسیف- سنجش و ارزشیابي تحصیلي2
نشردوران1383

مهارت هاي آموزشي پرورشي )جلداول(- حسن شعباني- روش ها و فنون تدریس3
انتشارات سمت 1394

تذكرات :
1- پس از برگزاري آزمون کتبي و استخراج نتایج اولیه، از بین دارندگان نمره حدنصاب، 

اسامي چندبرابر ظرفیت استخراج و براي مرحله مصاحبه معرفي خواهند شد.
2- قبل از ثبت نام مندرجات اطالعیه موجود در سایت با دقت مطالعه شود. 

3- این آزمون مربوط به متقاضیان استان تهران است.
 4- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون، پس از طی مراحل گزینشی، مصاحبه و بررسي 
مدارک میسر بوده و اسامی پذیرفته شدگان از طریق پایگاه اطالع رساني دانشگاه جامع 

علمي-کاربردي به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
5- الزم به ذکر است که صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تأیید اطالعات ارسالی 
بررسی  آزمون  از  بعد  داوطلبان  مدارک  و  ننموده  ایجاد  داوطلب  براي  حقي  و  نیست 

خواهد شد.

كد 
تعدادعنوان رشته مدرس )رشته تحصیلي مورد تقاضا براي تدریس(رشته

2اطالعات و حفاظت اطالعات111

5ایران شناسی-کلیه گرایش ها112

3ایمنی صنعتی-ایمنی، بهداشت و محیط زیست113

8پدافند غیرعامل114

1پیراپزشكی-آناتومی115

1پیراپزشكی-ژنتیک116

3پیراپزشكی-فیزیوتراپی117

2پیراپزشكی-فیزیولوژی118

1پیراپزشكی-کاردرمانی119

1پیراپزشكی-گفتاردرمانی120

26تربیت بدنی و علوم ورزشی-کلیه گرایش ها121

3تغذیه122

45حقوق-کلیه گرایش ها123

3خدمات بهداشتی و درمانی124

10داروسازی125

20شهرسازی126

10طراحی پارچه و لباس127

10طراحی شهری- طراحی شهری128

2طراحی صنعتی129

1علوم زمین- زمین شناسی130

1علوم سیاسی و روابط بین الملل- روابط بین الملل131

1علوم سیاسی و روابط بین الملل-  علوم سیاسی132

4علوم مدیریت بهداشت و سالمت در بالیا133

10علوم و صنایع غذایی134

3علوم و مهندسی محیط زیست-کلیه گرایش ها135

1برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری-برنامه ریزی شهری136

5برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری-مدیریت شهری137

30حسابداری – کلیه گرایش ها138

7روان شناسی-روانشناسی بالینی139

3روان شناسی-روانشناسی تربیتی140

2روان شناسی-روان شناسی صنعتي و سازماني141

7روان شناسی-روان شناسی عمومی142

7روان شناسی-روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی143

15زیست شناسی کلیه گرایش ها144

3علم اطالعات و دانش شناسی-علوم کتابداری و اطالع رسانی145

1علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعات146

30علوم اجتماعی کلیه گرایش ها147

41علوم ارتباطات اجتماعی- کلیه گرایش ها148

2علوم تربیتی-آموزش و پرورش ابتدایی149

4علوم تربیتی-برنامه ریزی آموزشی150

4علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی151

3 علوم تربیتی-تكنولوژی آموزشی152

6 علوم تربیتی-مدیریت آموزشی153

3 علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی  آموزش عالی154

2 علوم جغرافیایی-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی155

11 علوم جغرافیایی-جغرافیا و برنامه ریزی شهری156

20 علوم جغرافیایی-جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری157

2 علوم جغرافیایی-جغرافیای سیاسی158

15 علوم سیاسی و روابط بین الملل-روابط بین الملل159

160MBA-22 مدیریت-مدیریت اجرایی

20 مدیریت-مدیریت بازرگانی-بازاریابی161

25 مدیریت-مدیریت بازرگانی-کارآفرینی162

20 مدیریت-مدیریت بحران163

1 مدیریت-مدیریت تكنولوژی-سیاست های تحقیق و توسعه 164

15 مدیریت-مدیریت در سوانح165

7 مدیریت-مدیریت دولتی-مدیریت تحول166

5 مدیریت-مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی167

15 مدیریت-مدیریت صنعتی168

10 مدیریت-مدیریت مالی169

11 مدیریت-مدیریت مالی-بیمه170

20 مدیریت-مدیریت هتلداری171

10 مدیریت کسب و کار و امور شهری-مدیریت کسب و کار-بازاریابی172

173
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هر گاه تحمل زندگی برایت دشوار شد و حس کردی که نمی توانی ادامه دهی، هر گاه 
فكر کردی که تاب برداشتن یک قدم دیگر را نداری، دست به دامان خدا شو و بدان 
که او ، هم قدمت خواهد شد و به تو نیرو خواهد بخشید. او یاری ات می کند که 
امروز و روزهای پیِش رو را به سالمت پشت سر بگذاری و از آزمون های دشوار به 

سالمت عبور کنی. 
مطمئن باش که در پناه عشق الهی می توانی در تمام پستی و بلندی های زندگی، 
سایۀ آسایشی بیابی؛ بویژه در این روزهای ماه رمضان که به قول موالنا »این دهان 
بستی دهانی باز شد / تا خورنده لقمه های راز شد«  اگر پیش از هر خواب شبانگاهی 
و هر بامداد  او را نیایش کنی، باور گرمی را در دلت حس می کنی و به رشد و 
کمال جدیدی می رسی؛ زیرا دانستن اینكه خداوند همواره و بی هیچ قید و شرطی 
به سخنانت گوش می دهد و دوستت می دارد، به تو نیرو، امید، آرامش و احساس 
حمایت شدن  می دهد و می بینی که با عشق او دست به چه کارهای شگفت انگیزی 

که نخواهی زد. 
در اینجا به داستان هایی دربارۀ عشق به پروردگار و تأثیر نیایش اشاره می کنیم؛ 
باشد که در این واپسین شب های عزیز ماه مبارک رمضان که در پیِش رو داریم، 
بتوانیم با نیایشی سرشار از ایمان و اعتماد، پلی مستحكم بین خود و پرودگارمان 

برقرار کنیم، و  بهتر از آن، در آغوش گرم او آرامش یابیم. 

*       *        * 

کتاب  متن  روی  از  که  خواست  من  از  آموزگارمان  روزی 
تعلیمات دینی روخوانی کنم ؛ یعنی از آن 

این  با  بخش کتاب که 

کلمات تمام می شود: »خداوند مرا دوست می دارد.« آن را خواندم و کتاب را بستم. 
آموزگار گفت: »دوباره بخوان !« من با حرکات اغراق آمیز، کتاب را باز کردم و با 
لحنی تمسخرآمیز خواندم: »خداوند مرا دوست  می دارد.« آموزگار گفت: »دوباره!«  
بعد از هفت بار تكرار، آرام آرام حس کردم که حقیقتی در این جمله نهفته است و 

امكان دارد که خدا دوستم داشته  باشد، خود من، یعنی »مایا آنجلو« را . 
عظمت چنین کشفی ناگهان مرا به گریه انداخت. می دانستم که اگر خدا دوستم 
داشته باشد، می توانم شگفتی بیافرینم، می توانم دست به کارهای بزرگ بزنم، هر 
چیزی را بیاموزم و هر چیزی را به دست آورم؛ زیرا چه چیز می توانست مانع من 
شود وقتی خدا را داشتم؟ چون یک نفر هم ، هر که می خواهد باشد، به همراه خدا 

اکثریت را تشكیل می دهد. 
*مایا آنجلو، شاعر و نویسنده مشهور آمریكایی .

*       *        * 

 شخصی بود که نیمه های شب بر می خاست و در تاریكی و تنهایی ، به دعا و نیایش 
می پرداخت و با سوز و گداز خاصی »الّل الّل« می گفت. مدت ها او به چنان توفیقی 
دست یافته بود تا اینكه شیطان از حال و قال آن مرد خدا، بسیار غمگین شد و در 
کمین او قرار گرفت تا او را بفریبد .سرانجام در قلب او القاء کرد که : »ای بینوا ! چرا 
این قدر الّل الّل می کنی؟ دعای تو به استجابت نمی رسد؛ به این دلیل که مدت هاست 
خدا را صدا می زنی، ولی خدا حتی یک بار به تو لبیک نگفته است !« همین القاء 
شیطانی، قلب او را شكست و مأیوسانه می گفت : براستی چه فایده ؟ هر چه دعا 

می کنم ، نتیجه بخش نیست .... 
شبی با همین حال و دل شكسته و روح افسرده، خوابید و در عالم خواب، حضرت 
نیاز  افسرده ای؟! چرا راز و  این گونه مأیوس و  او گفت: چرا  به  پیامبر )ع(  خضر 
و نیایش با خدای خود را ترک نموده و پشیمان و نا امید، از مناجات خدا کنار 
کشیده ای؟! او در پاسخ گفت: »زیرا از در خانۀ خدا رانده شده  و چنین یافته ام که 
این در، به روی من بسته است؛ از این رو، نا امید شده ام.« حضرت خضر)ع( به او 
فرمود: »ای نیایشگر بینوا ! خداوند به من الهام کرد که به تو بگویم تو خیال می کنی 
جواب خدا را باید از در و دیوار بشنوی؟ همین که الّل الّل می گویی، دلیل آن است 
که جذبۀ الهی تو را به سوی خودش می کشاند و از جانب معشوق، کششی به سراغ 

تو آمده است و همین جذبه، لبیک خدا به تو است، چرا درست نمی اندیشی؟!
با استقامت باش، دلت را استوار ساز ! گوش قلب خود را به صدای این و آن نفروش و 
بدان که همان سوز و گداز پر درد تو، که از دل جانكاهت بر می خیزد، دلیل پذیرش 

تو در درگاه خداست .

*       *        *                   

اگر با دشواری های زندگی 
دست به گریبانی :

نیــا یـش
راه رهایے است
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آن  پنج دقیقه ای می شد که زن در  و  چهل 
ایستاده  کمک  منتظر  جاده  کنار  سرما  سوز 
بود. ماشین ها یكی پس از دیگری رد می شدند. 
انگار با آن پالتوی کرم رنگ اصاًل بین برف ها 
دیده نمی شد. به ماشینش نگاه کرد که رویش 
را محكم تر  بود. شالش  برف نشسته  حسابی 
تا  را  پشمی اش  کاله  و  پیچید  صورتش  دور 

روی گوش هایش پایین کشید.
یک ماشین قدیمی کنار جاده ایستاد و مرد 
جوانی از آن پیاده شد. زن، کمی ترسید، اما 
بر خودش مسلط شد. مرد جوان جلو آمد و به 
او سالم کرد و مشكلش را پرسید. زن توضیح 

داد که ماشینش، پنچر شده و کسی هم به کمک او نیامده است. مرد جوان از او 
خواست بیش از این در آن سرمای آزار دهنده نماند و تا او پنچرگیری می کند زن 
در ماشین بماند. او واقعاً از خداوند متشكر بود که مرد جوان را برایش فرستاده 
است. در ماشین نشسته بود که مرد جوان تق تق به شیشه زد. زن پولی چند 
برابر پول پنچرگیری در مغازه را، برداشت و از ماشین پیاده شد و بعد از اینكه از 
وی تشكر کرد، پول را به طرفش گرفت. مرد جوان، با ادب، پول را پس زد و گفت 
که این کار را فقط برای رضای خاطر خداوند انجام داده است و به او گفت: »در 

عوض، سعی کنید آخرین کسی نباشید که کمک می کند.« 
اولین  به طرف  بود،  و زن که بشدت گرسنه  از هم خداحافظی کردند  دو  آن 
رستوران به راه افتاد و از فهرست غذای رستوران یكی را انتخاب کرده بود که زن 
جوانی که ماه های آخر بارداری خود را می گذراند با لباس بسیار کهنه و مندرسی، 
به طرفش آمد و با مهربانی از او پرسید که چه میل دارد. زن، غذایی 80 دالری 
سفارش داد و پس از آنكه غذا را تمام کرد، یک اسكناس صد دالری به زن جوان 
داد. زن جوان رفت تا بیست دالر بقیه را برگرداند، اما وقتی بازگشت خبری از آن 
زن نبود؛ در عوض، روی یک دستمال کاغذی روی میز یادداشتی دیده می شد. 
زن جوان یادداشت را برداشت. در یادداشت نوشته شده بود که آن بیست دالر 
به عالوه چهارصد دالر زیر دستمال کاغذی برای وی گذاشته شده است تا برای 
زایمان دچار مشكل نشود. یادداشت برای آن زن بود و در آخر نوشته شده بود: 

»سعی کن آخرین نفری نباشی که کمک می کند.« 
به  که  و گفت  بود  محزون  بسیار  بازگشت،  خانه  به  زن جوان  که شوهر  شب 
خاطر پول بیمارستان نگران است؛ چون نزدیک زمان زایمان است و آنها آهی 

در بساط ندارند. زن جوان ماجرای آن 
روز را برایش تعریف کرد: درباره زنی با 
پالتوی کرم روشن که مبلغ کافی برای 
او گذاشته بود و نامه را هم به او نشان 

داد.
قطره اشكی از گوشه چشم مرد جوان 
فرو ریخت و برای همسرش تعریف کرد 
که آن روز صبح در جاده به همین زن 
برای رضای خداوند کمک کرده است ! با 
هیچ  هست،  »خدا«  تا  که  تصور  این 
که  نمی شود  قدر سخت  آن  لحظه ای 
را  شدنی ها  پس  کرد!  تحملش  نشود 

انجام ده و تمام نشدنی هایت را به »خداوند« بسپار .   

*       *        * 

روزی مردی خواب دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آنها نگاه می کند. 
از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند  هنگام ورود، دستۀ بزرگی 
تند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین می رسند، باز می کنند و آنها را داخل 
جعبه می گذارند. مرد از فرشته ای پرسید: شما چه کار می کنید؟ فرشته در حالی 
که داشت نامه ای را باز می کرد، گفت: اینجا بخش دریافت است و ما دعاها و 

تقاضاهای مردم را  از خداوند تحویل می  گیریم. 
مرد کمی جلوتر رفت. باز تعدادی از فرشتگـــان را دید که کاغذهـایی را داخل 
پاکت می گذارند و آنها را با  پیک هایی به زمین می فرستند. مرد پرسید: شما چه 
کار می کنید؟ یكی از فرشتگان با عجله گفت: اینجا بخش ارسال است، ما الطاف 
و رحمت های خداوند را برای بندگان به زمین می فرستیم. مرد کمی جلوتر رفت 
و یک فرشته را دید که بیكار نشسته است. مرد با تعجب از فرشته پرسید: شما 

چرا بیكارید؟!
دعاهایشان  که  مردمی  است.  جواب  تصدیق  بخش  اینجا  داد:  جواب  فرشته 
جواب  کمی  بسیار  عده  فقط  ولی  بفرستند،  جواب  باید  است،  شده  مستجاب 
می دهند. مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟ فرشته 

پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافی است بگویند: »خدایا شكر !« 

اگر پیش از هر خواب شبانگاهی و هر بامداد  او را نیایش 
كنی، باور گرمی را در دلت حس می كنی و به رشد و كمال 

جدیدی می رسی؛ زیرا دانستن اینکه خداوند همواره و 
بی هیچ قید و شرطی به سخنانت گوش می دهد و دوستت 

می دارد، به تو نیرو، امید، آرامش و احساس حمایت شدن  
می دهد و می بینی كه با عشق او دست به چه كارهای 

شگفت انگیزی كه نخواهی زد 
با استقامت باش، دلت را استوار ساز ! گوش قلب خود را به 

صدای این و آن نفروش و بدان كه همان سوز و گداز پر درد 
تو، كه از دل جانکاهت بر می خیزد، دلیل پذیرش تو در درگاه 

خداست 
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نزدیک تر  سراسري  آزمون  برگزاري  زمان  به  چه  هر 
می شویم، حساسیت در نوع برنامه ریزی و دقت مطالعه 
برای کنكور در روزهای باقی مانده، بیشتر و بهتر احساس 
می شود. روزهای نزدیک کنكور برای داوطلبان و اولیای 
هیچ  بی  زیرا  است؛  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  آنها 
بهترین  مانده، الزم است که  باقي  تردیدي، در روزهاي 
انتخاب ها را داشته باشید تا نتیجه دلخواه را بگیرید؛ به 
و  آزمون  »اجراي  یا  نادرست  انتخاب  هر  دلیل،  همین 
تأثیرات  مي تواند  سوز«،  »وقت  و  بي حاصل«  خطاهاي 
مخربي بر نتیجه نهایي شما داشته باشد. همه شما، کم 
یا بیش، براي موفقیت در آزمون هاي سراسري، برنامه ها و 
تصمیمات مهمي را اتخاذ کرده و امروز حتماً به درستي 
یا نادرستي اعمال و کارآمدي یا ناکارآمدي این برنامه ها 
پي برده اید؛ بنابراین، اهمیت انتخاب هاي درست را بیش 

از پیش درک کرده اید. 
شما عزیزان باید توجه داشته باشید که داوطلبان موفق 
برنامه  روزها،  سایر  مشابه  کنكور،  نزدیک  روزهاي  براي 
برسند؛ در  به نتیجه  تا  به وظیفه فكر مي کنند  دارند و 
واقع، باید بخوبی متوجه باشید که برنامه ریزی و نحوه 
مطالعه شما در این روزهای آخر باید دقیق تر و بهتر باشد، 
و هر چه به کنكور نزدیک تر می شوید، باید برنامه تان را 
بر اساس اولویت تست زنی و رفع اشكال خود در دروس 
مختلف تغییر دهید. پراکنده کاري نكنید و حول برنامه 
خویش که بیشتر به آزمون اصالح )try and true( تكیه 
دارد، متمرکز شوید. شما باید در چند هفته باقی مانده تا 
زمان برگزاري آزمون سراسري، حتماً بیشتر وقت خود را 
به تست زدن و رفع اشكال در درس هایی که در تست زنی 

آنها نتیجه خوبی نگرفته اید، اختصاص دهید. 
و  از مطالعه  نتیجه گرفتن  بهتر  و  بیشتر  برای موفقیت 
کارتان، به اصل »عادي بودن« معتقد باشید و بدانید با 
بي خوابي و شب  بیداري یا فشرده  کاري در چند روز، تغییر 

زیادي در نتیجه آزمون شما حاصل نخواهد شد؛ بنابراین، 
برنامه  »آهسته و پیوسته« خود را ادامه دهید؛ حتي اگر در 
سطح متوسط یا پایین قرار داشته باشید. مواظب سالمتی 
جسم و روح خود در این روزهای باقی مانده باشید و حتماً 
که  همان طور  نكنید.  فراموش  را  در شب  کافی  خواب 
اشاره شد، مهم ترین کاری که شما باید در چند هفته آخر 
انجام دهید، بیشتر مرور و رفع اشكال از طریق تست زدن 

است. برای انجام این کار، باید چند اصل را رعایت کنید:
به  نگاهی  مرور،  آخرین  عنوان  به  چیز  هر  از  قبل   -1
خالصه ها و نكاتی که به عنوان مطالب مهم جمع آوری 
و یادداشت کرده اید، بیندازید و مطمئن شوید که تمام 
آنها را بخوبی می دانید. اگر متوجه شدید که برخی از این 
مطالب برای شما کاماًل قابل فهم نیست، حتماً رفع اشكال 
کنید تا در مراحل بعدی مشكلی نداشته باشید. مرور از 
لحاظ علمی، زمان های خاصی دارد، ولی اجرای این زمان ها 
شاید برای بسیاری از دانش آموزان دشوار باشد؛ به همین 
دلیل، در این مرحله نباید وسواس به خرج دهیم؛ فقط 
کوتاه مدت خود  از حافظه  است که شخص  این  هدف 

استفاده کند و برای مرحله بعد نیز آماده شود. 
الف- اصولي که پیش از مطالعه باید در نظر گرفت، شامل 
مواردي چون: تعیین هدف و انگیزه مطالعه، مدت زمان 
الزم، مقدار مورد مطالعه و اجتناب از برخي موارد از جمله: 

پر بودن معده، اضطراب هاي نابجا و تخیالت است. 
رعایت  باید  مطالعه،  حین  یا  هنگام  در  که  اصولي  ب- 
شود، شامل مواردي چون: مطالعه فعال و جدي، حفظ 
خانوادگي،  )جلسات  گر  اخالل  عوامل  از  دوري  آرامش، 
صداي تلویزیون و رادیو و محیط پر سر و صدا و ... (، ترک 
به  استراحت  دادن  تمرکز حواس،  از طریق  منفي  افكار 
ساعت،  یک  تا  دقیقه   45 )هر  مطالعه  هنگام  خود 

10 دقیقه( است.
پ- عمدتاً انسان، مطالب عمیق و استداللي )مثل ریاضي، 
آمار، حسابداري ( را در اوایل روز و بعد از استراحت، بهتر 

یاد مي گیرد و مطالب نظري )مثل فلسفه، زیست شناسي، 
منطق( را بعد از ظهر بهتر یاد مي گیرد و مطالب ذوقي 
ادبیات  صرف،  نظري  و  دستوري  قواعد  زبان،  مثل 
فارسي، زبان انگلیسي، تاریخ و جغرافیا( را در شب، 

بهتر یاد مي گیرد.
ت- در طول مطالعه، حافظه تصویري ) چشمي ( را 
فعال کنید. کد گذاري، رمز گذاري، عالمت گذاري و 
واژه سازي، روش هاي خوبي برای به خاطر آوردن مجدد 

موضوعاتی است که آنها را مطالعه کرده اید.
سؤاالت  از  تعدادی  که  کنید  سعی  مرور،  از  2- پس 
تشریحی را حل کنید. انجام  این کار به ذهن شما، آمادگی 
و  راه های سنجش  بهترین  از  یكی  و  بیشتری می دهد 
ارزیابی خود است. تعداد این تمرین ها، بستگی به قوت و 
ضعف شما در آن درس دارد؛ بنابراین، اگر احساس کردید 
که در یكی از درس ها احتیاج بیشتری به حل تمرین های 
گونه  این  که حل  شدید  متوجه  اگر  یا  دارید  تشریحی 
تمرین ها درصد یادگیری شما را باالتر می برد، حتماً وقت 

بیشتری را برای انجام آنها اختصاص دهید.
حل  سراغ  به  تشریحی،  سؤاالت  حل  از  پس   -3
تمرین های تستی بروید. به طور کلی، تست ها به دو نوع  
تست های  می شوند.  تقسیم  تألیفی  و  آزاد،  و  سراسری 
استاندارد هستند که حل  آزاد، تست هایی  و  سراسری 
طراحان  تفكر  طرز  و  کنكورها  با  می شود  باعث  آنها 
توصیه  پس  شویم؛  آشنا  گذشته،  سال های  در  کنكور 
ما به شما این است که ابتدا به سراغ این نوع تست ها 
بروید و پس از تسلط کامل پیدا کردن بر این تست ها و 
در صورت داشتن وقت کافی، به سراغ تست های تألیفی 
بروید؛ زیرا معموالً این تست ها حاوی دام های آموزشی 
و نكات خاصی هستند که دانستن آنها نیز ممكن است 
برای شما مفید و راهگشا باشد؛ البته اگر مشكل وقت 
دهید  انجام  می توانید  که  کاری  بهترین  دارید  زمان  و 
سایر  و  سراسری  آزمون  تست های  فقط  که  است  این 
آزمون های سازمان سنجش را پاسخ دهید. تجربه نشان 
کنكور،  به سؤاالت  نزدیک ترین سؤاالت  که  است  داده 

همین تست ها هستند. 
زیر  نكات  به  خانگی، حتماً  آزمون های  و  زنی  تست  در 
توجه کنید تا در جلسه آزمون، براحتی به سؤاالت پاسخ 

دهید:

روزهــا و فرصـت  هـا
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الف- بررسی اجمالی از سؤال ها داشته باشید
سؤال ها را به طور اجمالی بررسی کنید. راهنمایی ها را به 
دقت بخوانید و متوجه تعداد و نوع سؤال ها باشید و وقت 
خود را طبق ارزش سؤال ها زمان بندی کنید. این بررسی 
اجمالی می تواند کمک زیادی  به شما بكند و از احتمال 
بروز اشتباه در درک سؤاالت جلوگیری نماید؛ همچنین 

این کار، گام اساسی برای شروع کار تست زنی است.

ب- زمان را در نظر داشته باشید
و  زدن  تست  از  قبل  که  است  عواملی  از  یكی  زمان، 
باشد.  نظر  مّد  باید  تستی  آزمون های  به  پاسخگویی 
سعی کنید که وقت خود را با توجه به ارزش هر سؤال، 
زمان بندی کنید. بسیار مهم است مدت زمانی را که برای 
پاسخگویي به هر سؤال در نظر می گیرید، با مدت زمانی 
که برای پاسخگویی آن سؤال تعیین شده است، هماهنگ 

باشد. 

پ- سرعت عمل داشته باشید
برخی از افراد در انجام کارهایشان سرعت کمتری دارند. 
هدر  را  خود  وقت  از  میزانی  دالیلی،  به  بنا  افراد،  این 
می دهند. این زمان های از دست رفته در برخی از کارها 
و فعالیت ها چندان مشهود نیست، ولی در کارهایی چون 
تست زنی، بویژه سر جلسه کنكور، اهمیت اساسی دارد. 

دارند  بیشتری  تمرکز  که  کسانی  معموالً 
هنگام  باشند،  خوانده  خوب  را  مطالب  و 
پاسخگویی حضور ذهن دارند و با سرعت 
عمل بیشتری پیش می روند؛ ولی برخی از 
افراد، به دلیل کندی عمل و نه به خاطر 
از دست می دهند.  را  وقت  تمرکز،  فقدان 
این افراد باید بیشتر تمرین کنند و سرعت 
عمل خود را افزایش دهند. برای انجام این 
کار، بهتر است که آنها علت کندی عمل 
خود را تشخیص دهند و اقدام به رفع آن 

کنند. برای افزایش سرعت عمل، می توانید زمانی را برای 
انجام کارهای خود، بویژه تست زدن، اختصاص دهید و 
سپس سعی کنید که در این فاصله تعدادی تست بزنید، 
و بعد از آن، رفته رفته سعی کنید تعداد تست هایی را که 

در این فاصله زمانی می زنید، افزایش دهید.

ت- دقت كنید
اکثر اشتباهاتی که در هنگام تست زدن پیش 
می آید مربوط به افعال جمالت است. سؤاالتی 
و  »می شود«  چون  کلماتی  با  آخرشان  که 

»نمی شود«، »است« و »نیست« و »مي باشد« 
و »نمي باشد« و … تمام می شود، ممكن است 

که داوطلب را دچار خطا کند. عدم دقت در 
فرد  زدن، موجب می شود که  هنگام تست 

گزینه اشتباه را انتخاب کند. نكته دیگر اینكه 
در آزمون های چهار گزینه ای معموالً چهار گزینه 

شباهت زیادی به هم دارد و ممكن است که داوطلب 
با خواندن اولین گزینه، آن را صحیح بداند و از خواندن 

سه گزینه دیگر خودداری کند. توجه داشته باشید که هر 
چهار گزینه را حتماً بخوانید و با مقایسه آنها با یكدیگر، 

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

ث- در سؤاالت جور كردنی، بتدریج كه موارد را 
باهم جور می كنید، آنها را حذف كنید 

با به کارگیري این روش، پاسخ ها کمتر خواهند شد و 
احتمال کاربرد مجدد آنها کاهش خواهد یافت. در موقع 
است؛  درست  شما  حدس  اولین  معموالً  زدن،  حدس 
بنابراین، زیاد وسواس به خرج ندهید تا جواب را عوض 
پاسخ هایی  کنید؛ مگر در مواقعی که مطمئن هستید. 

بدین طریق  و  بگذارید  کنار  است  غلط  را که می بینید 
تعداد پاسخ ها را محدود کنید تا احتمال پیدا کردن پاسخ 
جواب  زودتر  را  آسان  سؤاالت  کنید.  بیشتر  را  صحیح 
دهید. اگر احساس می کنید که سؤالی پیچیده است، وقت 
خودتان را زیاد روی آن سؤال تلف نكنید؛ بلكه کنار آن 

عالمت بگذارید تا بعداً به آن پاسخ دهید. 

می شود  داده  پاسخ  تصادفی  كه  ج-سؤاالتی 
شانس موفقیت فرد را كمتر می كند

موجب   ، ازموارد  دربسیاری  سؤاالت،  به  تصادفي  پاسخ 
کاسته شدن از امتیاز شما مي شود؛ چون هر پاسخ منفی 
امكان  تا جایی که  بنابراین،  نمره ای منفی در پی دارد؛ 
دارد، از انتخاب پاسخ های تصادفی پرهیز کنید. در نهایت 
پاسخ ها را مرور کنید، اما سعی در عوض کردن آن پاسخ ها 
اشتباه  می کنید  احساس  که  را  سؤاالتی  باشید.  نداشته 
پاسخ داده اید، یک بار دیگر بررسی کنید و به 
عقب برگردید و دوباره با دقت بیشتری مطالب 
مربوط به آن را بخوانید تا اشكال برطرف شود. 
به  پاسخگویی  در  که  را  آنچه  از  خالصه ای 
سؤاالت چهار گزینه ای و انتخاب گزینه صحیح، 
الزم می شود، مدتی همراه خود داشته باشید 
و مرور کنید؛ به این ترتیب، موارد بیشتري در 
ذهنتان حک خواهد شد و سر جلسه آزمون، 

بهتر خواهید توانست آنها را رعایت کنید.

چ- با انواع سؤاالت تستی آشنا شوید
دارد،  اهمیت  کنكور  در  آنچه  دقیق،  مطالعه  بر  عالوه 
با  با نوع سؤاالت تستی است. مسلماً کسی که  آشنایی 
در  باشد،  داشته  آشنایی  تستی  به سؤاالت  پاسخ  شیوه 
آزمون بهتر عمل می کند تا افرادی که هیچ گونه آشنایی با 
این شیوه نداشته باشند، و این امر با تمرین آسان می شود؛ 

روزهاي باقي مانده، یکی از مهم ترین زمان های كنکور است. در این 

روزها از وقت خود بهترین استفاده را بکنید و به هیچ وجه، خود را 

درگیر مباحث انتخاب رشته، تخمین رتبه و تراز نمره و مسائلي از این 

دست نکنید! پس از آزمون سراسري )تا صدور كارنامه و نتایج اولیه 

و انتخاب رشته آزمون سراسري(، چند هفته براي پرداختن به این 

مباحث وقت دارید 
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در ضمن، وقت باقی مانده، بهترین زمان ممكن برای تست زدن و آشنایی با 
سؤاالتی است که ممكن است در آزمون با آنها مواجه شوید.

مرحله آخر مطالعه، سنجش است. داوطلبان موفق، هر چند روز یک بار، در 
یک کنكور خانگي شرکت مي کنند و مي دانند که باالخره، آزمون سراسري 
هم یک آزمون مثل همین آزمون هاست. سعي کنید که حداقل هفته اي 
چند آزمون جامع از آزمون هاي سراسري سال هاي قبل را با رعایت »اصل 
شبیه سازي« براي خود برگزار کنید. این آزمون ها بهتر است که در همان 
ساعت استاندارد آزمون سراسري آغاز شوند و تمام ضوابط کنكور )زمان بندي 
دروس عمومي و اختصاصي، پاسخ برگ استاندارد، مداد HB  و پاک کن 
متناسب، عدم استفاده از ماشین حساب و ...( در آن مورد نظر قرار گیرند. 
هر چقدر این شبیه سازي، جدي تر باشد، مهارت هاي آزموني شما، بهتر 
شكل می گیرند. شما داوطلب عزیز! باید با تمرکز کامل در آزمون خانگي 
شرکت  کنید و نتیجه آن، از سوي خود شما یا والدینتان تصحیح شود و در 
اختیارتان قرار گیرد. پس از آزمون، شما متوجه نقاط قوت و ضعف خود 
می شوید؛ بنابراین، برنامه درسی خود را بر اساس این نقاط تنظیم کنید تا 

به تعادل مطالعاتی در این زمینه برسید. 
در تحلیل آزمون ها باید پاسخ تشریحی همه تست ها را )حتي تست هایي 
را که درست زده اید( بخوانید و روش کلي و مفهومي رفع اشكال هر تست 
را استخراج کنید. از به کار بردن روش هاي نكته اي، که به حل یک نوع 
استثنایي از تست ها مي انجامد، خودداري کنید. مطالعه پاسخ تشریحي 
تست هایي را هم که درست زده اید، مي تواند یكي از سه کاربرد زیر را داشته 

باشد: 
)مانند  شانسي  صورت  به  کاماًل  و  اشتباه  راه  از  که  است  ممكن  الف- 
روش هاي کلي که پس از حل یک تست، کشف مي کنید!(  به جواب درست 
رسیده باشید با مطالعه جواب تشریحي، این مشكل، که در صورت غفلت به 

برداشت اشتباه علمي منجر خواهد شد، برطرف مي شود. 
ب- ممكن است براي حل تستي که درست زده اید، از روشي نكته اي 
استفاده کرده باشید. با مطالعه پاسخ تشریحي، روش کلي و مفهومي حل 

تست را مي آموزید. 
پ-ممكن است که از روش مفهومي و صحیح به پاسخ درست رسیده باشید؛ 
اما از آنجا که ممكن است مطالعه پاسخ هاي تشریحي، به یادگیري روش 
)یا روش هاي( دیگري منجر شود، این کار بسیار 

مفید خواهد بود. 
این احتمال وجود دارد که شما در تعدادي از 
آن  بر  تأکید  با  باشید.  داشته  اشكال  سؤال ها 
رفع  جهت  در  توانید  می  سؤاالت،  و  مباحث 
اشكال آزمون، متمرکز  شوید؛ با این تأکید مجدد 
که آزمون بعدي دوباره فردا یا پس فردا گرفته 
خواهد شد و شما این گونه خود را ملزم 
کنید که در آزمون بعدی 
ت  ها شتبا ا

قبلی خود را تكرار نكنید. با تكرار این آزمون هاي متوالي، ذهن شما در یک 
فرایند »آزمون – اصالح« درگیر و متمرکز مي شود و این درگیري و تمرکز تا روز 
برگزاري کنكور ادامه مي یابد. هنگام تست زدن، حتماً به این نكته توجه کنید که 
وقت زیادی ندارید؛ بنابراین، تست ها را با توجه به بودجه بندی کنكور، دروسی 
یا دروسی که در رقابت شما سرنوشت ساز هستند،  که در آن اشكال دارید 
انتخاب کنید؛ در واقع در این مرحله، وقت خود را صرف تمام مباحثی که آنها 
را مرور کرده اید، نكنید، بلكه فقط از جاهای مهم تر، تست ها را انتخاب کنید؛ 
البته این کار باید زمانی صورت گیرد که شما در حال برگزاری یک آزمون شبیه 
سازی شده نباشید؛ زیرا در این هنگام باید تمام درس ها را مثل کنكور امتحان 

دهید و نمی توانید صرفاً دروس خاصی را انتخاب کنید.

 نتایجي كه از این روش حاصل مي شود عبارت است:
الف- داوطلب در تعدادي آزمون مشابه کنكور شرکت کرده است؛

ب-  داوطلب در حین آزمون، روي دانسته هاي خود متمرکز شده است؛
پ-داوطلب پس از آزمون، روي ندانسته ها یا اشتباه هاي خود متمرکز و دقیق 

مي شود و در صدد رفع آنها برمی آید؛
ت- داوطلب با تعداد زیادی از تست هاي مشابه کنكور آشنا مي شود و سعي 

مي کند که اشكال هاي خود را به صفر برساند؛
یا  به سؤال هاي عمومي  دادن  پاسخ  در هنگام  یاد مي گیرد که  داوطلب  ث- 
اختصاصي، روي همان سؤال ها، و درهنگام پاسخ دادن به سؤال هاي یک درس، 
روي همان درس، و در هنگام پاسخ دادن به سؤال هاي یک مبحث، روي همان 

مبحث، و هنگام پاسخ دادن به یک سؤال، روي همان سؤال متمرکز شود؛
ج- داوطلب در روزهاي نزدیک کنكور، تمرکز کردن را تمرین می کند و این 
موضوع به او کمک می کند تا در سر جلسه کنكور، تمرکز بهتر و بیشتری روی 

سؤاالت داشته باشد؛
چ- با برگزاری این آزمون ها، قدرت یادآوری داوطلب باالتر می رود؛

ح- داوطلب با توجه به نقاط قوت و ضعف خود، برای جلسه کنكور و پاسخ دادن 
به سؤاالت، یک برنامه ریزی مناسب و مطلوب انجام می دهد؛ در واقع داوطلب با 
انجام این آزمون ها بخوبی متوجه می شود که در کنكور باید از چه درسی شروع 

کند و برای هر درس باید چه مقدار زمان بگذارد.
در برنامه ریزی در روزهای آخر می توانید بر اساس دروس، روزها را تقسیم کنید و 
در هر مبحث، تست های آن درس را، بویژه آنهایی را که غلط زده یا نزده بودید، 
مجدداً بزنید، و در کنار انجام این کار، هر روز یک آزمون نیز برگزار کنید. در 
شیوه تست زدن نیز می توانید بر اساس سال های دبیرستان یا بر اساس دروس 

امتحاني، مطالعه و عمل کنید.
حتماً تست زني و بررسي کالسور ارزیابي آزمون را تا یک هفته مانده به کنكور 
ادامه دهید. برگزاري آزمون هاي جامع به قصد کشف و رفع سریع اشكاالت، تا 
هفته پایاني مي تواند تداوم یابد و انجام این کار برای شما مفید نیز هست؛ اما 
باز هم تأکید می شود که مطالعه مطالب جدید و دوره مباحث فّرار )مثل تاریخ 
...( در این روزها دیگر به هیچ وجه توصیه نمي شود. روزهاي باقي  ادبیات و 
مانده، یكی از مهم ترین زمان های کنكور است. در این روزها از وقت خود بهترین 
استفاده را بكنید و به هیچ وجه، خود را درگیر مباحث انتخاب رشته، تخمین 
رتبه و تراز نمره و مسائلي از این دست نكنید! پس از آزمون سراسري 
)تا صدور کارنامه و نتایج اولیه و انتخاب رشته آزمون سراسري(، چند 

هفته براي پرداختن به این مباحث وقت دارید. 
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است كه از پاييز سال 1375 

تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر هفته منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار و 

اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين تا پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم 

نتايج نهايى و معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از سوى سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى مانند: يادداشت هفته، اخبار، اطالعيه، گزارش 

خربى، گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى و ... به فراخور برنامه زماىن آزمون ها، 

كارداىن،  دوره هاى  دانشجويان  يا  دبريستان  آخر  سال هاى  )دانش آموزان  خود  جوان  مخاطبان  با 

كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان آزمون رسارسى، كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( 

همراه مى شود و در جهت راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از 

سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و دومني سال فعاليت خود، به مين همراهى و همگامى مخاطبان 

پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و همواره به شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

خوانندگان، بازديدكنندگان و عالقه مندان مى توانند طرح ها، عكس ها، مطالب، انتقاد ها و پيشنهادهاى 

خود را به نشاىن:  PEYK@SANJESH.ORG ارسال منايند. 

نشانی سایت:

 peyk.sanjesh.org 
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

برگزاري آزمون زبان سوئدي در ایران
ـــه  ـــور ارائ ـــه منظ ـــه ب ـــاند ک ـــز مي رس ـــان عزی ـــالع هموطن ـــه اط ـــیله ب ـــن وس  بدی
ـــي،  ـــان گرام ـــه هموطن ـــي ب ـــوزش عال ـــه آم ـــهیالت در زمین ـــتر تس ـــه بیش ـــر چ ه
ـــوئدي  ـــان س ـــون زب ـــار آزم ـــن ب ـــراي اولی ـــور ب ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س

ــد. ــزار می نمایـ ــور برگـ )SWEDEX( را در کشـ
ــام  دارد  ــوئدی SWEDEX  نـ ــان سـ ــي زبـ ــی تخصصـ ــای بین المللـ آزمون هـ
ـــاس  ـــع و مقی ـــوان مرج ـــه عن ـــا، ب ـــوراي اروپ ـــع ش ـــاس چهارچـــوب جام ـــر اس ـــه ب ک
ســـنجش دانـــش زبـــان ســـوئدي شـــناخته شـــده و دارای تأییدیـــه از ســـازمان 

ـــت.  ـــی Swedish Institute  اس دولت
ـــا همـــكاري ســـازمان ســـنجش آمـــوزش  ـــران ب ـــار در ای ـــراي اولیـــن ب ایـــن آزمـــون ب
 Swedworks International ــوئدي ــاز سـ ــب امتیـ ــرکت صاحـ ــور و شـ کشـ
برگـــزار خواهـــد شـــد. بـــراي کســـب اطالعـــات بیشـــتر و ثبت نـــام بـــه ســـایت 
 www.swedex.ir :ـــی ـــه آدرس اینترنت ـــون ب ـــده آزم ـــزار کنن ـــي شـــرکت برگ اینترنت

مراجعـــه  فرماییـــد. 
ـــالک 204 ،  ـــد، پ ـــان زن ـــان کریمخ ـــران، خیاب ـــهر ته ـــون: ش ـــزاری آزم ـــل برگ مح

ـــور.              ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
   روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمدید مهلت تکمیل فرم بررسي 

صالحیت هاي عمومي داوطلبان در 

آزمون ورودي دوره دكتري

متمركز سال 1396  «Ph.D» نیمه 
که  داوطلباني  از  دسته  آن  اطالع  به  وسیله  بدین   ،1396/3/1 مورخ  اطالعیه  پیرو 
انجام مصاحبه و  براي  را  اولیه،  حدنصاب نمره علمي الزم  نتیجه  اعالم  به  با توجه 
تا موعد مقرر  و  ارزیابي تخصصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کسب نموده  
خود  عمومي  صالحیت هاي  بررسي  فرم  ارسال  و  تكمیل  به  موفق   )1396/3/16(
نشده اند، مي رساند که با توجه به تمدید مهلت تعیین شده، داوطلبان باید براي انجام 
بررسي صالحيت هاي عمومي خود حداکثر تا تاریخ 1396/3/31، مبلغ 330.000 
)سيصد و سي هزار( ريال از طریق سیستم پرداخت الكترونیک در سایت سازمان 
مشخصات  فرم  تكمیل  به  نسبت  سپس  و  نموده  پرداخت  کشور  آموزش  سنجش 
بررسي صالحیت هاي عمومي مندرج در سایت اطالع رساني این سازمان اقدام و کد 

پي گیري مربوط را دریافت نمایند. 
از  ننمايند،  اقدام  خصوص  اين  در  كه  داوطلباني  از  دسته  آن  است  بديهي 

مراحل گزينش نهايي حذف خواهند شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

31خرداد ، سالروز شهادت سردار سرافراز اسالم  

شهید دکتر مصطفی چمران ، گرامی باد

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 ایجاد فرصت مجدد براي متقاضیان  

اعمال سهمیه 5 درصد ایثارگران 

)موضوع ماده 90 قانون برنامه پنجساله 

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي كشور( در زمان پرینت كارت 

شركت در آزمون سراسري سال 1396

پیرو اطالعیه هاي مورخ 7 و 96/3/21 بدین وسیله به اطالع آن دسته از داوطلبان 
شرکت کننده در آزمون سراسري سال 1396 که موفق به اعالم عالقه مندي براي 
اعمال سهمیه 5 درصد براي جانبازان با جانبازي کمتر از 25 درصد، همسر و فرزندان 
آنان و همچنین همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه مدت حضور داوطلبانه 
توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون   90 ماده  )موضوع  مذکور  آزمون  در  جبهه  در 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور( در تاریخ 96/3/18 لغایت 96/3/21 در پایگاه 
اطالع رساني این سازمان نگردیده اند، مي رساند که در صورت داشتن شرایط، با توجه 
به اینكه فرصت مجددي براي اعالم عالقه مندي به سهمیه فوق از سوي این سازمان 
در زمان پرینت کارت از تاریخ 96/4/11 لغایت 96/4/16 در قسمت ویرایش اطالعات 
ایجاد گردیده است، مي توانند نسبت به اعالم عالقه مندي و تكمیل فرم مربوط اقدام 

نمایند. 
بدیهي است که اعمال سهمیه براي این دسته از داوطلبان، پس از بررسي و تأیید از 

سوي ارگان ذي ربط صورت خواهد پذیرفت.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان آزمون سراسري سال 1396 مي رساند که با توجه به 
ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي 
کشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شوراي اسالمي، و براساس مصوبه هفتمین 
جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 95/8/9 میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلي 
در آزمون سراسري سال 1396  همانند آزمون سراسري سال 1395 به صورت زیر است:

الف- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي 
که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک  یا چند درس آنها به صورت 
نهایي، سراسري و  کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق 
تحصیلي موجود دیپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به میزان حداكثر 25 درصد به نسبت 
سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.

ب- داوطلبان داراي مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني، 
علوم و معارف اسالمي و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 
90 - 91 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري 
و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود 
دوره پیش دانشگاهي )صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار 
شده است( به میزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به 

صورت تأثير مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال 

خواهد شد.       
     روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلي  در
 آزمون سراسري سال 1396 

بـــه اطـــالع متقاضیـــان شـــرکت در آزمون هـــاي TOEFL  و GRE مي رســـاند 
کـــه تنهـــا مدارکـــي از ســـوي ایـــن ســـازمان مـــورد تأییـــد و گواهـــي قـــرار 
ـــت  ـــازمان دریاف ـــن س ـــوز الزم را از ای ـــون، مج ـــزاري آزم ـــز برگ ـــه مرک ـــرد ک مي گی

ـــد. ـــته باش ـــرار داش ـــازمان ق ـــن س ـــارت ای ـــت نظ ـــوده و تح نم
ـــام  ـــه ن ـــه اي ب ـــان مؤسس ـــهر اصفه ـــه در ش ـــت ک ـــده اس ـــل ش ـــالع حاص ـــراً اط اخی
ـــازمان،  ـــن س ـــوي ای ـــاي الزم از س ـــت مجوزه ـــدون دریاف ـــپاهان، ب ـــل س ـــز تاف مرک
ـــادآوري  ـــذا ی ـــد؛ ل ـــاي TOEFL  و GRE مي نمای ـــزاري آزمون ه ـــه برگ ـــدام ب اق
ـــرکت  ـــون ش ـــده در آزم ـــاد ش ـــز ی ـــه در مرک ـــي ک ـــدارک داوطلبان ـــه م ـــردد ک مي گ
ـــز  ـــه مراک ـــال ب ـــراي ارس ـــت و ب ـــار نیس ـــازمان داراي اعتب ـــن س ـــر ای ـــد از نظ نماین

ـــت. ـــد گرف ـــرار نخواه ـــد ق ـــورد تأیی ـــي، م آموزش

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش  كشور :

 قابل توجه متقاضیان شركت 

درآزمون هاي

GRE و  TOEFL

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

 تاریخ  و نحوه  پرینت كارت  
صد و هجدهمین دوره 

آزمون زبان انگلیسي پیشرفته 
 )Tolimo:E-A2017(

بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون زبان انگليسی 
پيشرفته مي رساند: 

روز  صبح  پيشرفته،  انگليسی  زبان  آزمون  دوره  هجدهمين  و  صد   -1
برگ  شد.  خواهد  برگزار  تهران  شهر  در  منحصراً   96/4/1 مورخ  پنجشنبه 
راهنما و كارت شركت در اين آزمون، از روز سه  شنبه 96/3/30 روي پايگاه 
 www.sanjesh.org :اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس
قرار مي گيرد تا داوطلبان بتوانند با وارد كردن اطالعات خود شامل: شماره 
پرونده، نام و نام  خانوادگي، سال تولد و شماره كارت ملی نسبت به پرينت 
آن اقدام نمايند. بديهي است كه هر داوطلب براي شركت در جلسه آزمون، 
بايد، عالوه بر پرينت كارت شركت در جلسه آزمون، اصل كارت ملی يا اصل 

گذرنامه خود را ارائه نمايد.
اشكالی در کارت  آزمون هر گونه  چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در  توضيح: 
از  مورخ 96/3/31 صبح  روز چهارشنبه  در  مي توانند  نمودند،  مشاهده  ورودی خود 
با در دست داشتن  تا 18:00  از ساعت 14:00  بعدازظهر  تا 12:00 و  ساعت 8:00 
کارت شناسایي معتبر و دو قطعه عكس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع 
نقص مراجعه نموده و نسبت به اصالح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمایند.

فراموش  را  ثبت نام خود  پرونده و کد پي گیري  تذكر مهم: داوطلباني که شماره 
نموده اند، براي دریافت شماره پرونده با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود به 

سیستم پاسخگویي اقدام نمایند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمایند. 

2- آدرس باجه هاي رفع نقص كارت:

 دانشكده زبان ها و ادبيات خارجی دانشگاه تهران:  تهران، خیابان کارگر شمالی )امیرآباد(، 
بعد از تقاطع جالل آل احمد، بین خیابان هاي 15 و 16.

ضمناً به اطالع مي رساند که واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت در این باره، از این 
تاریخ لغایت 96/4/1 بجز ایام تعطیلي و در وقت اداري، آماده پاسخگویي به سؤاالت 
داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگویي به سؤاالت خود مي توانند 
نشاني:  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  اینترنتی  پاسخگویي  بخش  به 
www.sanjesh.org مراجعه یا با شماره تلفن: 42163- 021 تماس حاصل نموده 

و از مراجعه حضوری خودداري نمایند.
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