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بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت 
در آزمون ورودی دوره دکتری )Ph.D( می رساند که 
پذیرش دانشجو در سال 1397 بر اساس قانون “سنجش 
در  تکمیلی  تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و 
 94/12/18 مصوب  عالي”  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها 
آیین نامة  همچنین  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس 
پذیرش  و  سنجش  “شورای  مصوبات  و  مربوط  اجرایي 
دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی” به شرح ذیل 
انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که تمام متقاضیان 
ورود به دورة دکتری در کلیه رشته های مصوب دفتر 
و مؤسسات  ها  دانشگاه  از  اعم  عالی،  آموزش  گسترش 
آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد 
 )Ph.D( اسالمی، در آزمون ورودی دوره های دکتری
شرکت نمایند. الزم به ذکر است که پذیرش بر اساس 
قانون مذکور و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط 
مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون مذکور )که 
در زمان ثبت نام از سوي این سازمان منتشر می شود(، 

صورت خواهد گرفت.
در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  فوق،  قانون  اساس  بر 
مقطع دکتری ناپیوسته، بر حسب هر یک از شیوه های 
»آموزشی ـ پژوهشی« و »پژوهش محور« به شرح زیر 

انجام می شود:
الف ـ دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش 
برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشیـ  پژوهشی، 

بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی 
آزمون دكتری سال 1397
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)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با 

موارد مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:
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مردي به خدمت پیامبر اکرم )ص( آمد و در 
حالي که حضرت بر فراز منبر بود از او پرسید: 

بهترین مردم کیست؟
از  که  آن کس  فرمودند:  اسالم )ص(  پیامبر 
همه بیشتر امر به معروف و نهي از منکر کند 

و آن کس که از همه پرهیزگارتر باشد.

اندك  به  از دنیا  یاد مرگ بسیار کند،  آ ن که 
از  گفتارش  دانست  که  آ ن  و  شود،  خشنود 
کار  به  آنچه  در  جز  آید،  به حساب  کردارش 

اوست، زبان نگشاید.

پيامبر مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
خداوند  گستردة  سفرة  نماز،  که  باشید  آگاه 
پنج  روزي  را  آ ن  خداوند  که  است  زمین  در 
بار براي اهل رحمتش )افراد شایستة رحمت( 

گوارا نموده است.
با برگزاري آزمون سراسري سال 1396 و رقابت علمي 
تنگاتنگ صدها هزار داوطلب در بزرگترین و مهم ترین 
براي  چیز  همه  فعاًل  کشور،  ساالنه  علمي  مسابقه 
داوطلبان این آزمون، تمام شده است و اکنون فصلي 
براي یک زندگي پُر شور و نشاط و بدون کنکور است؛ 
یک زندگي معمولي با تمام فراز و نشیب هایي که در 

گذراندن آن با آنها مواجهیم.
تأکید ما روي این موضوع و بیان این مقدمه، بیش از آنکه 
بخواهد از امري بدیهي سخن بگوید، پافشاري بر نکته اي 
است که ما بارها با عبارات گوناگون در قالب گفتارهاي 
این ستون و همچنین مجموعه مقاالتي که درباره آمادگي 
داوطلبان کنکور در این نشریه منتشر کرده ایم، آورده ایم، 
و این نکته عبارت است از آنکه: کنکور، تنها بخشي از 

زندگي است و تمام زندگي نیست.
اگر هر داوطلبي به این نکته توجه کافي داشته باشد، 
به آساني خواهد توانست با مسأله اي به نام »کنکور« 
کنار بیاید و در صورت عدم قبولي در رشته مطلوب 
خود، آن را در درون خویش هضم کند و همچنین در 
صورت کسب موفقیت نسبي یا کامل در آن، قادر به 
ایجاد ظرفیت الزم در وجود خود براي مغرور نشدن 
به این پیروزي باشد و بتواند به این مهم دست پیدا 
کند که کنکور، تنها یک راه )از میاِن راه هاي گوناگون( 

براي رسیدن به موفقیت است؛ نه یک هدف. 
از  باال،  سطرهاي  در  شده  ذکر  موارد  به  پرداختن 
آزمون  داوطلب  هزاران  بدانیم  که  مي آید  الزم  آنجا 
سراسري، همه ساله در مواجه شدن با عدم موفقیت 
در این آزمون یا پذیرفته نشدن در رشته یا دانشگاه 
دلخواه خود، به نوعي آینده و آرمان و در یک کالم، 
زندگي خویش را به اشتباه تباه شده مي پندارند و تمام 
پل هایي که ما را به شور و شعف ها و شادي هاي قابل 
حرکت  و  نشاط  از  شار  سر  زندگي  یک  در  دسترس 

آفرین پیوند مي زنند، از پیش خراب شده مي بینند.
ذهن  در  اکثراً  که  مي شود  ناشي  آنجا  از  اشتباه  این 
خود، موفقیت در »کنکور« را یک رستگاري عظیم و 
شکست در آن را نیز یک فرجام تلخ ترسیم مي کنیم و 
به صورت »صفر و یک«ي  به آن مي اندیشیم؛ اما غافل 
از آنکه، همان گونه که گفته شد، کنکور، تنها بخشي از 
زندگي است، تمام زندگي نیست، و هر عدم موفقیتي 
از این دست، مي تواند مقدمه پیروزي هاي بزرگ بعدي 

در عرصه زندگي باشد. 
نکته دیگري که در ارتباط با بحث پیشگفته یادآوري 
توجه  با  که  است  این  این ستون الزم مي آید  در  آن 
در  سراسري  آ زمون  داوطلبان  نسبي  کاهش  به 

سال هاي اخیر و همین  طور افزایش ظرفیت رشته هاي 
دانشگاهي در گروه هاي آزمایشي مختلف، در اکثر این 
گروه ها داوطلبان به صورت بسیار گسترده و با درصد 
قابل توجهي در یکي از رشته هاي انتخابي شان پذیرفته 
مي شوند و رقابت فشرده میان داوطلبان، تنها بر سر 
در  و  است  طرفدار  پُر  دانشگاهي  رشته هاي  از  برخي 
غیر از این رشته ها، اکثریت این داوطلبان ـ همان گونه 
از  یکي  در  شدن  پذیرفته  از  نباید  ـ   شد  گفته  که 
رشته هاي دانشگاهي مورد نظرشان کاماًل ناامید باشند.

آنچه در سطرهاي پیشین گفته  به  بنا  و  این حال  با 
شد، توصیه ما به داوطلبان کنکور در این فرصت چند 
هفته اي که تا زمان اعالم نتایج اولیه آزمون سراسري 
96 و مهلت انتخاب رشته باقي مانده، آن است که در 
این فرصت ارزشمند و پس از یک استراحت کوتاه و 
پُر شور و نشاط، به شناسایي عالیق علمي و تحصیلي 
خود و همچنین بررسي رشته هاي تحصیلي موجود در 
گروه آزمایشي خود، که در آزمون آن شرکت کرده اند، 
و  اطالعات  جمع بندي  با  جدي  طور  به  و  بپردازند 
فارغ التحصیالن  والدین،  طریق  از  که  آگاهي  هایي 
رشته هاي مورد نظر، دانشجویان، مشاوران آموزش و 
پرورش، آشنایان و اطرافیان و همین  طور دوستاني که 
در سال هاي پیش در رشته هاي مورد نظر آنها تحصیل 
شغل هاي  از  یکي  در  فارغ التحصیلي  از  پس  و  کرده 
مرتبط با رشته تحصیلي شان مشغول به کار در یکي 
دست  به  شده اند،  غیردولتي  یا  دولتي  بخش هاي 
مي آورند، از هم  اکنون به انتخاب رشته  تحصیلي خود 
اواسط  تا در مهلتي که در  بپردازند  به صورت ذهني 
این  انجام  براي  سنجش  سازمان  سوي  از  مردادماه 
باز و داشتن  با ذهني  بتوانند  کار تعیین خواهد شد، 
آگاهي هاي الزم در مورد هر رشته، به انجام این کار 
در فضایي آرام اقدام کنند و بدین  ترتیب بتوانند در 
یکي از رشته هاي دانشگاهي که مورد نظر آنها بوده یا 
پذیرفته  آنهاست  اید ه آل  رشته  به  رشته  نزدیک ترین 
شده و به ادامه تحصیل بپردازند؛ ضمن آنکه هم  اکنون 
براي  درسي  برنامه ریزي  و  اندیشیدن  فرصت  بهترین 
کساني است که با توجه به نحوه گذراندن آزمونشان، 
از همین االن مطمئنند که در هیچ رشته اي یا حداقل 
پذیرفته  آنهاست  نظر  در رشته دلخواهشان که مورد 
نمي شوند؛ پس بهتر است که این دسته از داوطلبان 
را  آن  و  ببرند  را  استفاده  نهایت  فرصت ها  این  از  نیز 
حضور  براي  دقیق  برنامه ریزي  به  و  بدانند  غنیمت 
موفقیت آمیز در آزمون سراسري سال آینده بپردازند. 
موفقيت شما آرزوي ماست

پس از كنكور؛ فصل نشاط و زندگي
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تصویب برنامه درسی »بازیگری« در 
دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی

ناپيوسـته  کارشناسـی  دوره  درسـی  برنامـه 
حرفـه ای »بازیگـری« در دانشـگاه جامـع علمی 

ـ کاربـردی بـه تصویـب رسـيد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی وزارت علـوم، در دویسـت 
برنامه ریـزی  شـورای  جلسـه  هشـتمین  و  پنجـاه  و 
آموزشـی و درسـی علمـی- کاربـردی، برنامـه درسـی 
دوره کارشناسـی ناپیوسـته حرفـه ای »بازیگـری« بـه 

تصویـب رسـید.
دوره کارشناسـی ناپیوسـته حرفـه ای بازیگـری، یکـی 
از دوره هـای تخصصـی در زیرگـروه هنرهـای نمایشـی 
اسـت کـه هـدف آن، تربیـت بازیگـران حرفـه ای مـورد 

نیـاز حـال و آینده کشـور اسـت.
همچنیـن هـدف از آمـوزش کارشـناس در این رشـته، 
و  مختلـف  نقش هـای  در  کـه  اسـت  افـرادی  تربیـت 
درصحنه هـای مختلـف در سـینما و تئاتـر بتواننـد بـا 
اجـرای فیگـور و بیـان احساسـات و تغییـر چهـره بـا 
حـرکات بـدن و ژسـت های مختلـف، ایفاگـر نقش های 

مختلـف باشـد.
حرفـه ای  توانمندی هـای  و  قابلیت هـا  جملـه  از 
دانش آموختـگان ایـن رشـته را می تـوان بازیگـری در 
نقش هـا و ژانرهـای کالسـیک، بازیگـری در نقش هـای 
اصلـی حـوزه سـینما، تئاتـر و تلویزیـون، بازیگـری در 
نقش هـای کمـدی سـینما، تئاتـر، گویندگـی رادیـو و 
تلویزیـون و مجری گـری اجراهـای زنـده، بازیگـری در 
نقش هـای آیینـی و مذهبـی و سـنتی، آمـوزش رشـته 
بازیگـری در آموزشـگاه های هنـری، قـدرت تحلیـل و 

تجزیـه فیلمنامـه و نمایشـنامه نـام بـرد.
بازیگـر  می تواننـد  رشـته  ایـن  آموختـگان  دانـش 
نقش هـای اصلـی سـینما، تلویزیـون، تئاتـر )رادیویـی، 
تلویزیونـی و صحنـه ای(، گوینـده و مجـری برنامه هـای 
بازیگـر  زنـده،  اجراهـای  و  تلویزیونـی  و  رادیویـی 
نقش هـای کمـدی و آیینـی مذهبـی تئاتـر، تلویزیون و 

سـینما، کارشـناس هنری در حوزه نمایـش تلویزیون و 
سـینما، کارشـناس هنـری در حوزه بازیگـری و مدرس 

بازیگـری در مراکـز آموزشـی باشـند.
بازیگـری  دوره  تخصصـی  دروس  از  برخـی  همچنیـن 
بـازی  سـنتی،  آیینـی -  نمایش هـای  کارگاه  شـامل: 
اصـول گویندگـی،  نمایش هـای کالسـیک جهـان،  در 
در  بـازی  کارگاه  صحنـه ای،  اجـرای  و  مجری گـری 
نمایش هـای کمـدی، کارگاه اجرای نمایشـنامه خوانی، 
کارگاه بـازی در نمایش هـای واقع گـرا و بازیگـری برای 

اسـت. و سـینمایی  تلویزیونـی  دوربین هـای 
گفتنـی اسـت کـه آمـوزش در محیـط کار دوره نیـز 
مشـتمل بر ۵1۲ سـاعت آمـوزش عملـی در محیط کار 

واقعـی خواهـد بود.

تا ۲۵ تیرماه تمدید شد:

مهلت ثبت نام وام ویژه دكتری 
مشـاور وزیر و رئيـس صندوق رفاه دانشـجویان 
وزارت علـوم، از تمدیـد مهلت ثبت نـام وام ویژه 

دکتری تـا ۲۵ تيرماه جـاری خبر داد. 
مشـاور وزیـر و رئیس صنـدوق رفاه دانشـجویان وزارت 
علـوم، از تمدیـد مهلـت ثبت نـام وام ویـژه دکتـری تـا  

۲۵ تیرمـاه جـاری خبـر داد.
به گـزارش روابط عمومـی وزارت علـوم، ذوالفقار یزدان 
مهـر اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه اسـتقبال گسـترده 
دانشـجویان دکتـری و بـه منظـور پوشـش حداکثـری 
متقاضیـان، مهلـت ثبت نـام وام مذکـور تـا ۲۵ تیرمـاه 

جـاری تمدید شـد.

وام،  ایـن  از  اسـتقبال دانشـجویان  بـه  اشـاره  بـا  وی، 
دانشـجویان  از  نفـر  تاکنـون حـدود 1۵ هـزار  افـزود: 
انـد. ایـن وام ثبت نـام کـرده  دکتـری بـرای دریافـت 

مشـاور وزیـر و رئیس صنـدوق رفاه دانشـجویان وزارت 
علـوم تأکیـد کـرد: بـا برنامه ریزی هـای صـورت گرفته، 
ایـن وام بـه تمام دانشـجویان متقاضـی پرداخت خواهد 

. شد
یـزدان مهـر، بـه رونـد پرداخـت ایـن وام اشـاره کرد و 
افـزود: همـان طـور کـه قبـاًل اعـالم کردیم، بـه محض 
تأییـد و ارسـال لیسـت متقاضیـان از سـوي دانشـگاه 
مربـوط، مراحـل پرداخـت در صنـدوق آغـاز و حداکثـر 
ظـرف 1۵ روز وام پرداخـت می شـود. ضمنـاً تعـدادی 
لیسـت نیـز مربوط بـه وام تحصیلی دکتـري به صندوق 

ارسـال شـده اسـت که تا پایان همین هفته به حسـاب 
دانشـجویان واریـز می شـود.

از  دکتـری،  ویـژه  وام  میـزان  کـرد:  تصریـح  وی 
بـه   9۳ سـال  تومـان  میلیـون   ۷۰۰ و  میلیـارد  سـه 
11۰ میلیـارد تومان در سـال جـاری افزایش پیدا کرده 
و تمهیداتـی در صنـدوق رفـاه دانشـجویان اندیشـیده 
شـده اسـت کـه براسـاس آن بـه تمـام متقاضیـان وام 
سـوی  از  نگرانـی  جـای  بنابرایـن،  می گیـرد؛  تعلـق 

دانشـجویان دکتـری وجـود نـدارد.

از روز گذشته آغاز شده است:

توزیع كارت ورود به جلسه آزمون 
كارشناسي ارشد پزشكی دانشگاه آزاد

 
آزمـون  جلسـه  بـه  ورود  کارت  توزیـع 
کارشناسی ارشـد گـروه پزشـكی دانشـگاه آزاد 
)روز یكشـنبه ۱۸ تيرمـاه(  از دیـروز  اسـالمی، 

اسـت.  شـده  آغـاز 
کارشناسی ارشـد  آزمـون  جلسـه  بـه  ورود  کارت 
رشـته های گـروه پزشـکی سـال9٦ در روزهـای 1۸ تـا 
۲۳ تیرمـاه از طریـق سـایت مرکـز سـنجش آمـوزش 
در  پذیـرش  داوطلبـان  و  می شـود  توزیـع  پزشـکی 
دانشـگاه آزاد اسـالمی نیـز در این تاریخ باید نسـبت به 

دریافـت کارت ورود بـه جلسـه خـود اقـدام کننـد.
مطابـق جـدول  مختلـف،  رشـته های  برگـزاری  زمـان 
منتشـر شـده در دفترچه راهنمای ثبت نـام، در روزهای 

پنجشـنبه و جمعـه ۲۲ و ۲۳ تیـر مـاه خواهـد بود.
بـا توجـه به لزوم اجرای ماده 9۰ قانون برنامه پنجسـاله 
ششـم توسـعه اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی، مبنی 
بـر اختصـاص سـهمیه ۵ درصـد بـه جانبـازان کمتر از 
۲۵ درصـد جانبـازی و همسـر و فرزندان آنها و همسـر 
و فرزنـدان رزمنـدگان بسـیجی دارای حداقـل ٦ مـاه 
حضـور داوطلبانـه در جبهـه، مقـرر شـد کـه داوطلبان 
آزمـون کارشناسی ارشـد پزشـکي دانشـگاه آزاد، مجدداً 

فقـط مجـاز به تغییـر و انتخاب سـهمیه باشـند.
لـذا داوطلبـان بایـد پیـش از دریافـت کارت ورود بـه 
جلسـه آزمـون، بـا کد رهگیری خود وارد سـامانه شـده 
و درصـورت نیـاز بـه تغییر سـهمیه خـود، گزینـه »نیاز 
بـه ویرایـش سـهمیه را دارم« را انتخاب کـرده و پس از 
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تغییـر سـهمیه، گزینه »تأییـد و دریافـت کارت و برگه 
راهنمـا« را بزنند.

داوطلبـان بایـد، در صورتـی کـه نیـاز به تغییر سـهمیه 
سـهمیه  ویرایـش  بـه  »نیـاز  گزینـه  باشـند،  نداشـته 
نـدارم« و سـپس گزینه »تأیید و دریافـت کارت و برگه 
راهنمـا« را انتخـاب کننـد. ایـن زمـان، آخریـن فرصت 

بـرای تغییـر سـهمیه خواهـد بود.
)جامعـه  ایثارگـران  بـه  مربـوط  سـهمیه  متقاضیـان 
هـدف بنیـاد شـهید( هسـتند و بایـد کـد ملی خـود را 
وارد کننـد. متقاضیـان سـهمیه مربـوط بـه رزمنـدگان 
بسـیجی )فقـط رزمندگانی کـه مدت حضـور در جبهه 
دارنـد و همسـر و فرزنـدان آنـان( بایـد کـد رهگیـری    
1۲ رقمـی را، کـه قبـاًل بـا مراجعه بـه مراجـع ذی ربط 
طبـق بنـد ۵ - 1 - الـف دفترچـه راهنمـای ثبت نـام 

دریافـت کرده انـد، در قسـمت مربـوط وارد کننـد.
سـاعت          صبـح  نوبـت  آزمون هـای  کـه  اسـت  گفتنـي 
9 صبـح، و آزمون هـای نوبـت عصـر، سـاعت 1۵ برگزار 

می شـود.

تصویب دوره مدیریت
 كسب و كار اینترنتی 

در دانشگاه علمی ـ كاربردی

ناپيوسـته  کارشناسـی  دوره  درسـی  برنامـه 
حرفـه ای »مدیریـت کسـب و کار اینترنتـی« در 
دانشـگاه علمـی ـ کاربـردی به تصویب رسـيد. 
حرفـه ای  توانمندی هـای  و  قابلیت هـا  جملـه  از 
واحدهـا  در  مدیریـت  رشـته،  ایـن  دانش آموختـگان 
و بازارهـای اینترنتـی، شـناخت و بـه کارگیـری مفـاد 
و قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه کسـب و کار، تأمیـن 

اطالعـات و راه انـدازی بازارهـای اینترنتـی، شناسـایی 
نیازهـای مشـتریان از طریـق راه انـدازی سیسـتم های 
مجـازی و ارائـه خدمات فروش و معرفـی محصوالت در 

اسـت. اجتماعـی  شـبکه های 
رشـته  ایـن  آموختـگان  دانـش  کـه  اسـت  گفتنـي 
و کار  بازاریابـی کسـب  بازرگانـی،  می تواننـد مشـاغل 
اینترنتی، مدیر برنامه ریزی و منابع انسـانی بازار کسـب 
و کار اینترنتـی، مدیـر خرید و فروش سـازمان ها، مدیر 
تأمیـن اطالعـات و ارتباطـات بازارهـای الکترونیکـی را 

کنند. احـراز 
برخـی از دروس تخصصـی دوره مدیریـت کسـب و کار 
پژوهش هـای  اینترنتـی،  بازاریابـی  شـامل:  اینترنتـی 
اینترنتـی، جمـع آوری الکترونیکـی اطالعـات، مدیریت 
وب، فناوری هـای نویـن ارتباطـی، تحلیـل سـایت های 
قوانیـن  اینترنتـی،  تبلیغـات  بازاریابـی،  و  بازرگانـی 
الکترونیـک،  تجـارت  در  اینترنتـی  جرایـم  و  حقوقـی 
پـروژه تخصصـی کسـب وکار اینترنتـی و آینـده نگری 

در تجـارت الکترونیکـی اسـت.

۱ـ آزمون متمرکز )50 درصد(
۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(

3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی )30 درصد(
پذیرش  و  سنجش  محور:  پژوهش  دکتری  ـ  ب 
اساس  بر  محور،  پژوهش  ناپیوسته  دکتری  دوره  برای 

معیارهای زیر صورت می گیرد:
۱ـ آزمون متمرکز )30 درصد(

۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(
3ـ مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(

4ـ تهیه طرح واره )20 درصد(
سازمان  سوي  از  متمرکز(  )آزمون  اول  مرحلة  اجرای 
سوابق  به  مربوط  امتیاز  و  کشور  آموزش  سنجش 
از   ... و  علمی  مصاحبه  فناوری،  و  پژوهشی  آموزشی، 
سوي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو 

انجام خواهد شد.
دانشجو،  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس  بر 
متمرکز  آزمون  مواد  تکمیلی،  تحصیالت  دوره هاي  در 

دکتری )Ph.D( سال 1397 به شرح زیر خواهد بود:
الف( آزمون زبان       با ضریب )1(
ب( آزمون استعداد تحصیلی       با ضریب )1(

یا  کارشناسی  سطح  در  تخصصی  دروس  آزمون  ج( 

کارشناسی ارشد        با ضریب )4(
سنجش و پذیرش برای کلیه دوره ها شامل: روزانه، نوبت 
دوم )شبانه(، پژوهش محور، پردیس های خودگردان، 
انتفاعي،  غیر  مؤسسات  خارج،  به  اعزام  بورس  پیام نور، 
دانشگاه آزاد اسالمی و .... بر اساس قانون فوق صورت 
خواهد گرفت؛ لذا کلیه متقاضیان ورود به دوره دکتری 
)Ph.D( و همچنین دستیاری دامپزشکی سال 1397 

الزم است در این آزمون ثبت نام و شرکت نمایند. 
سایر شرایط و ضوابط

مقطع  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  تمام  ۱ـ 
در  توانند  می  ای  حرفه  دکتری  و  کارشناسی ارشد 
صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، 

در آزمون ورودی شرکت نمایند.
در  کارشناسی ارشد،  دوره  معادل  مدرك  دارندگان  ۲ـ 
صورتی که مشمول آیین نامه شماره 2/77633 مورخ 
متبوع  وزارت  آموزشی  معاون  سوي  از  که   92/5/28
ابالغ شده است باشند، می توانند در این آزمون شرکت 

نمایند.
از  مهرماه  در  دانشجو  پذیرش  برای  مؤسسات  3ـ 
داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل آورند که حداکثر 
 )1397 )سال  سال  همان  شهریورماه  یکم  و  سی  تا 

برای  فارغ التحصیلی  تاریخ  شوند.  فارغ التحصیل 
وجود  صورت  در  آنان  تحصیل  شروع  که  داوطلبانی 
ظرفیت نیمسال دوم است، سی ام بهمن ماه همان سال 

)سال 1397( خواهد بود.
4ـ پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال 1396، 
چه در دانشگاه محل قبولي ثبت نام کرده و چه ثبت نام 
را   1397 سال  آزمون  در  شرکت  اجازه  باشند،  نکرده 

ندارند و یک سال محروم از آزمون هستند.
در  خارج،  به  اعزم  بورس  دروة  پذیرفته شدگان  ۵ـ 
صورتي که روند پذیرش آنها تا زمان ثبت نام آزمون در 
سازمان امور دانشجویان تکمیل نشده و در داخل نیز در 
دوره هاي روزانه پذیرفته نشده باشند، اجازة شرکت در 

آزمون دکتري سال 1397 را دارند.
6ـ سایر شرایط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام 
و شرکت در آزمون ورودي دکتري نیمه متمرکز سال 

1397 درج خواهد شد.
الزم به یادآوري است که جداول رشته ها و مواد آزمون 
)Ph.D( سال 1397، همراه  ورودي دوره هاي دکتري 
اصل این اطالعیه ، در سایت سازمان سنجش درج شده 

است.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های 

دكتری)Ph.D( سال 1397

ه  1
فح

 ص
ه از

دام
ا
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و  خوانده اید  بسیار  کنکور  از  قبل  روزهای  آخرین  از 
شنیده اید؛ اما روز بعد از کنکور چطور؟ راستی روز بعد 

از این مسابقه نفس گیر چه می کنید؟ 
داوطلبان  سراغ  به  سؤال  این  با  آزمون  از  بعد  و  قبل 
آنها  پاسخ های جالبی شنیدیم که جمع بندی  و  رفتیم 

جمالت زیر بود:
صبح  تنظیم   5 برای  را  ساعت  کنکور،  از  بعد  * روز 
نیشخند  یک  بعد  شوم؛  بیدار  و  بزند  تا زنگ  می کنم 
می زنم و خاموشش می کنم و با آرامش دوباره می خوابم!

* برای 12 ساعت تمام، بازی کامپیوتری می کنم. پدر 
و مادرم هم قول داده اند که هیچ کاری به کارم نداشته 
که  را  بازی هایی  تمام  راحت،  خیال  با  من  تا  باشند 

دوست دارم انجام دهم !
* می خوابم. هر چقدر دلم خواست می خوابم؛ چیزی که 

این روزها خیلی کمبودش را حس می کنم. 
* نمی دانم چه کنم؛ فکر کنم که روزهاي بعد از کنکور، 
احساس  می کنی؛  خأل  احساس  باشد؛  بدی  روزهاي 

بی هدفی. ترجیح می دهم که به آن فکر نکنم. 
عده ای هم از برنامه سفر با خانواده، تفریح با دوستان، 
مطالعـه کتـــب غیر درسی ، کالس های ورزشی، سرگرم 
خوردن  غصه  و  کردن  گریه  و  اینترنت  با  شدن 

برای  نتیجه آزمون ! سخن می گفتند. 

چه باید كرد؟
فکر  و  شماست  حق  تفریح  و  استراحت  روزها  این 
هم  آن  برای  غصه خوردن  و  آزمون  نتیجه  به  کردن 
نتیجه ای جز هدر دادن عمر ارزشمند و ساعت خوش 
اما خوب  داشت؛  نخواهد  همراه  به  شما  براي  جوانی 
است،  گذشته  کنکور  از  روزی  چند  که  اکنون  است 
سراغ کلید سؤال ها بروید تا به طور نسبی از درصدهای 
است  آن  در  کار  این  انجام  فایده  با خبر شوید.  خود 
که با واقع بینی بیشتری منتظر اعالم نتایج اولیه تان 
با دیدن کارنامه خود چندان متعجب  و  خواهید شد 
نخواهید شد و فرصت محدودی که برای انتخاب رشته 

کردن  اعتراض  یا  خوردن  غصه  به  داشت،  خواهید 
نخواهد گذشت.

با جست و جو كردن عنوان رشته ها 
در موتورهای جست و جوگري مثل 

»گوگل« یا »یاهو« اطالعات مفیدی كسب 
خواهید كرد؛ اطالعاتی كه هیچ مشاور یا 
راهنمایی با این دقت و جزئیات نمی تواند 

در اختیارتان قرار دهد

با رشته های دانشگاهی بیشتر آشنا شوید 
یک  فقط  که  نکنید  فکر  یعنی  نباشید؛  شناس«  »یکه 
یا دو رشته دانشگاهی، مناسب و ایده آل است و مابقی 
رشته ها  را باید کنار گذاشت. بسیاری از داوطلبان که 
در ابتدا چنین تصوری داشته اند، بعد از ورود به دانشگاه 
متوجه شده اند که اشتباه کرده اند و رشته های دیگر نیز 
بسیار جالب هستند و حتی بعضی از آنها تمایل دارند  
رشته ای را که سال ها آرزویش را داشتند و اوج آمال و 
آرزوهایشان بود، تغییر دهند و در رشته دیگری تحصیل 

کنند.
حاکم  جّو  اساس  بر  ما  جوانان  از  بسیاری  متأسفانه 
را  خود  دانشگاهی  رشته  دیگران،  دیدگاه  و  جامعه  بر 
توانایی هاي خود و حتی  به عالیق،  انتخاب می کنند و 

بازار کار یک رشته توجهی ندارند. 
به طور مثال، هر ساله با دانشجویانی روبرو می شویم که بعد 
از چند سال تحصیل در رشته پزشکی، از اینکه تحصیل 
در این رشته در شهری دیگر را به تحصیل در رشته ای در 
شهر محل زندگی خود ترجیح داده اند، پشیمان هستند و 
معتقدند که هفت سال دوری از خانواده و زندگی در خوابگاه، 
بسیار دشوار است؛ مخصوصاً با توجه به آنکه درس های رشته 
پزشکی نیز بسیار حجیم و سنگین است. این مسأله در رابطه 
با سایر رشته های اسم و رسم دار این روز گار هم صدق 
رشته ای  به  براستی  که  داوطلبانی  هستند  البته  می کند؛ 
خاص عالقه مندند و با تحمل سختی های موجود، موفق نیز 

می شوند؛ اما چه خوب است که این روزها به جای اینکه 
زانوی غم بغل بگیرید و  به »ای کاش ها« و »اگرها« بپردازید 
یا تا ظهر بخوابید و مابقی روز را صرف بازی های کامپیوتری 
با رشته های دانشگاهی هم آشنا شوید؛ حتی  ... کنید،  و 
رشته هایی که تصور می کنید در بین 100 انتخاب، آخرین 

انتخابتان هم نخواهد بود !

اطالعات الزم را از كجا می توان كسب كرد؟
دارای  کشور  دانشگاه های  اتفاق  به  قریب  خوشبختانه 
با دانشگاه ها و امکانات  سایت هستند و شما می توانید 
مکان  از  حتی  و  شوید  آشنا  بخوبی  وسیله  بدین  آنها 
راه های دستیابی  هر دانشگاه در شهرهاي مورد نظر و 
جو  و  با جست  همچنین  کنید.  آگاهی کسب  آنها،  به 
جو گري  و  جست  موتورهای  در  رشته ها  عنوان  کردن 
مثل »گوگل« یا »یاهو« اطالعات مفیدی کسب خواهید 
کرد؛ اطالعاتی که هیچ مشاور یا راهنمایی با این دقت و 

جزئیات نمی تواند در اختیارتان قرار دهد. 
گفت و گو با دانشجویان سال های آخر و فارغ التحصیالن 
بعضی  گاه  البته  باشد؛  مفید  می تواند  نیز  رشته  یک 
شده اند  رشته ای  وارد  ناخواسته  به  خود  افراد،  این  از 
نمی توانند  رشته شان،  به  نبودن  عالقه مند  دلیل  به  و 
راهنمای خوبی برای شما باشند، و حتی به دلیل عدم 
موفقیتشان، نگاهی منفی به رشته مورد نظر یا فضای 
دانشگاه دارند که باید با دیِد باز و نگاه موشکافانه اي به 

پاي صحبت آنها نشست.

ورزش كنید 
بسیاری از داوطلبان، در این یک سال، فعالیت جسمی 
را بسیار محدود  فعالیت خود  یا الاقل  نداشته  چندانی 
کرده اند. اکنون فرصت مناسبی است که با ثبت نام در 
به نرمش و پیاده روی،  یا پرداختن  یک کالس ورزشی 
باعث  ورزش  ضمن،  در  کنید؛  جبران  را  کمبود  این 

می شود که ذهنتان کمتر درگیر افکار منفی شود. 
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به همه شما کنکوری های عزیز که سرانجام توانستید با تمام سختی ها و مشکالت، در 
جلسه آزمون سراسري حاضر شوید، یک تبریک اساسی و درست و حسابی عرض می کنیم. 
امیدواریم که همه شما عزیزان به هدفی که در نظر دارید برسید و در سال تحصیلي جدید، 
خود را در جایگاهی که دوست دارید، ببینید. گرچه کنکور تمام شد، اما احتماالً براي 
بسیاری از شما عزیزان و حتی خانواده هایتان، هنوز صحبت ها در مورد کنکور و حواشی آن 
ادامه دارد؛ در واقع، بعد از آزمون، بیشتر داوطلبان نسبت به آزمون و نتیجه آن بی تفاوت 
نیستند و هر داوطلبی به دنبال یافتن کلید سؤاالت است تا بتواند نتیجه زحمات خود را 
محاسبه کند و تمام کنکوری ها روزشماری می کنند تا زمان اعالم نتیجه اولیه فرا برسد و 
نتیجه زحمات یکساله خود را ببینند؛ در این میان، داوطلبان را از نظر رضایت از کنکور و 

نتیجه ای که در پی آن هستند می توان به چند گروه تقسیم کرد:
     گروه اول، افرادی هستند که یقین دارند پذیرفته می شوند و صد در صد به عملکرد 
خود ایمان دارند، گروه دوم، افرادی هستند که در مورد نتیجه ای که کسب خواهند کرد، 
تردید دارند، و گروه سوم، افرادی هستند که یقین دارند که در این آزمون به نتیجه دلخواه 
خود نخواهند رسید و باید دوباره در کنکور شرکت کنند. در هر شرایط و در هر گروهی که 
هستید، نکته مهم این است که از حس و حال بعد از کنکور لذت ببرید و به خود فرصت 
استراحت و انجام کارهای مورد عالقه تان را بدهید؛ البته کارهایی هم وجود دارد که بعضی 
از شما داوطلبان می توانید انجام دهید؛ مثاًل آن عده که یقین دارند قبول می شوند، باید بعد 
از چند روز استراحت و رفع خستگی ناشی از آزمون، کم کم به فکر انتخاب رشته و دانشگاه 
مورد نظر خود باشند. این موضوع به شما کمک می کند تا با فراغ بال و در فرصت کافی، به 
انتخاب راه زندگی آینده خود بیندیشید و یک انتخاب درست و اصولی داشته باشید. اگر جزو 
داوطلبانی هستید که در مورد نتیجه ای که کسب خواهید کرد، تردید دارید، سعی کنید که 
با خوش بینی به فکر انتخاب رشته باشید؛ چون اگر بنا را بر قبول نشدن بگذارید و مجاز به 
انتخاب رشته بشوید، ممکن است که فرصت ها را از دست داده و با یک انتخاب نه چندان 
آگاهانه در هنگام انتخاب رشته، نتوانید اقدام مؤثری در این زمینه انجام دهید. به همین دلیل 
سعی کنید که در فرصت باقی مانده تا زمان انتخاب رشته، در کنار سایر کارهایی که انجام 
می دهید، به تحقیق و مشورت با مشاوران، خانواده و دوستان صاحب اطالع خود در این مورد 
و سایر موارد پرداخته و شرایط مناسب و درخور تالش خود را در نظر گرفته و یادداشت کنید.

حتماً از خود می پرسید پس گروه سوم چه کار کنند. داوطلبان عزیزی که مطمئن هستید 
با توجه به آزمونی که داده اید در رشته و دانشگاه مورد نظر خود پذیرفته نمی شوید یا اصاًل 
امکان قبولی تان وجود ندارد )البته این مورد اخیر با توجه به افزایش قابل توجه ظرفیت 
دانشگاه ها، تقریباً از بین رفته است و بیشتر داوطلبان اگر فقط قصد قبولی دارند، می توانند 
در یکی از رشته ها و دانشگاه های کم طرفدار پذیرفته شوند(، باید با پذیرش وضعیتی که 

در آن قرار گرفته اید، خود را برای رویارویي با شرایط و آینده بهتر، آماده کنید. 
نکته بسیار مهمی که در حال حاضر ممکن است ذهن برخی از داطلبان را به خود مشغول 
کند، آزمونی است که شما آن را سپری کرده اید. احتماالً، عالوه بر جواب صحیح گزینه ها 
و تطبیق آن با پاسخ های خودتان، ممکن است که مباحث زیادی، روزهای بعد از کنکور را 
برای شما آزار دهنده و به دور از شادی کند؛ اینکه »چرا بیشتر درس نخواندم؟«، »کاش 
می شد به گذشته برگردم و دوباره تالش کنم«، »چرا سؤاالت را کمتر به صورت مفهومی 
خوانده بودم؟« »چرا به عربی کمتر پرداختم؟« و موارد زیادی از این »چرا« ها می تواند 

آثار مخربی بر ذهن شما بگذارد؛ ذهنی که به خاطر ماه ها تالش و درگیری شما با کنکور، 
از قبل خسته و خواهان استراحت است. این دریغ و افسوس خوردن ها هم ممکن است 
در بین همه گروه های داوطلبان، چه آنهایی که خوب درس خوانده اند و چه آنهایی که از 
میزان تالش خود راضی نیستند، وجود داشته باشد؛ زیرا هر داوطلبی، بنا بر میزان تالش 
خود و وقتی که گذاشته است، توقع دارد که موفقیت کسب کند، و اگر این نتیجه با توقع 

او، هم خوانی نداشته باشد، ممکن است که آثار بدی روی وي بگذارد.
      به عنوان یک داوطلب، اکنون که در شرایط بعد از کنکور به سر می برید، باید تمام 
تالش خود را برای داشتن روزهای خوب و لحظات به یاد ماندنی به کار بگیرید. یادتان 
باشد، چه نتیجه خوبی کسب کنید و چه به نتیجه ای که مورد دلخواه شما نباشد برسید، 
این روزها تکرار نخواهند شد؛ زیرا این زمان، بخشی از عمر گران قدر شما است که دیگر 
باز نمی گردد. کنکور تمام شد؛ باز هم می گوییم که کنکور تمام شد و زندگی پس از کنکور 
همچنان ادامه دارد و اینک وقت زندگي است؛ پس، از آنچه خدای بزرگ به تو عطا کرده 
است استفاده کن و شاد باش. برای اینکه در روزهای بعد از کنکور تا اعالم نتایج اولیه، 
اوقاتی توأم با آرامش و خوشی را سپری کنیم و خستگی ماه های گذشته را بخوبی از خود 

دور نماییم، بهتر است که به موارد زیر دقت کنیم و تا حد امکان آنها را به کار گیریم.

آرامش داشته باشید
اضطراب، یک پدیده طبیعی است که در تمام سنین در ما وجود دارد و وجود کمی از آن 
در برخی از مواقع، چندان هم بد نیست؛ بلکه ممکن است که عامل پیشرفت ما نیز باشد؛ 
اما اضطراب بعد از آزمون، که حاصل نگرانی برای نتیجه آن است، احساس ناخوشایندی 
است که ممکن است تأثیر بدی بر شما بگذارد؛ بخصوص اینکه شما در ماه های قبل از 
کنکور نیز روزهای پر استرسی را گذرانده اید. مؤثرترین راه برای رسیدن به آرامش، یاد 
خداست. خدا در تمام لحظات، پشتیبان و نگهدار ماست. قطعاً لحظات بسیاری را به یاد 
می آوریم که در اوج ناامیدی، نیرویی ما را حمایت کرده است؛ پس نگران چه هستید 
وقتی که عظیم ترین نیروها شما را حمایت می کند؟ لحظه ای به درون خود توجه کنید و 
حضور خدا را بر تمام حوادث زندگی خود و دیگران، با ایمان و اطمینان باور کنید. آن گاه 
متوجه خواهید شد که او به طور یقین، بهترین ها را برای شما در نظر گرفته است؛ پس 
اگر بهترین ها برای شما خواست خدای بزرگ است، چرا باید مضطرب و نگران نتیجه 
آزمون شوید؟ با خود بگویید که شاید من این امتحان را بخوبی پشت سر نگذرانده ام، اما از 
وضعیت دیگر داوطلبان نیز خبر ندارم؛ عالوه بر این، انسان در بیشتر مواقع نمی داند که چه 
چیزی در آینده به درد زندگی او خواهد خورد. ممکن است شما فکر کنید که با کنکوری 
که داده اید در رشته پزشکی قبول نخواهید شد، اما اگر به خدای بزرگ توکل کنید و از او 
کمک بخواهید و امور زندگی خود را به دستان پر قدرت او بسپارید، حتماً این موضوع را 
درك خواهید کرد که شاید رشته دیگری که شما در آن پذیرفته می شوید، بیشتر از این 

رشته در ارتقاي شغلی و اجتماعی شما مؤثر باشد. 

برای خود برنامه تفریحی ترتیب دهید
قدر روزهای بعد از کنکور را بدانید و از آن لذت ببرید. این روزها تکرار نشدنی هستند؛ زیرا 
پس از گذشت این ایام و تعطیالت تابستاني، یا باید به دانشگاه بروید و باز هم شروع به 
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کنکور متام شد ؛ 
اينك وقت زندگے است !

درس خواندن و تحصیل کنید، یا اینکه خود را برای برگزاري کنکوری دیگر آماده کنید؛ 
پس تا می توانید به ذهن و جسم خود استراحت داده و با یک برنامه تفریحی از اوقاتتان 
لذت ببرید. در این برنامه تفریحی می توانید وقت گذرانی با دوستان، نوشتن، طراحی، رفتن 
به سینما، گردش و ورزش کردن را بگنجانید؛ در این میان، بخصوص اختصاص ساعاتی 
از روز به ورزش کردن، می تواند تأثیر مثبتی روی جسم و روان شما داشته باشد. ورزش و 
فعالیت بدنی مرتب، بهترین راه جلوگیری از تنش و آرام کننده روح و جسم است. با انجام 
ورزش های مفرح و شادی برانگیز، سطح آندروفین را در بدن خود باال برده و به این ترتیب، 

حس خوشی و سرحالی را درخود افزایش دهید.

از سرزنش كردن خود دست بردارید
بسیاری از ما دائم در حال سر و کله زدن با خودمان هستیم؛ با افکاری که گاه و بی گاه 
به سراغمان می آید. متأسفانه در اغلب موارد، این فکرها و گفت  و گوهای درونی، چندان 
مثبت نیست و همین مسأله موجب می شود که همه فکرها و گفت  و گوهای درونی را بد 
و استرس  زا بدانیم؛ چرا که معموالً عادت داریم خودمان را به دلیل بروز اتفاقات گذشته 
محکوم  کنیم یا نگران و مضطرب پیش آمدن اتفاقات آینده باشیم؛ اتفاقاتی که هنوز 
پیش نیامده است و مشخص نیست که روزی به واقعیت می پیوندد یا نه. موضوع مهم 
این است که چنین افکار منفی ای می تواند امید به آینده را در فرد از بین ببرد و وي را 
برای طی مسیر زندگی، تنها و ناامید رها کند؛ اما چون اعمال ما نتیجه افکارمان است، اگر 
بتوانیم تفکراتمان را تغییر دهیم، حتماً قادر خواهیم بود که طور دیگری هم عمل کنیم 
و در نتیجه، زندگی متفاوتی نیز خواهیم داشت؛ پس در این مورد هم باید سعی کنید و 
با تمرین، افکار منفی را به فکرهایی مثبت و انرژی بخش تغییر دهید. به خود بگویید که 
کنکور تمام شده است و شما چه تالش کرده و امتحان بدی را گذرانده باشید و چه درس 
نخوانده و اکنون نادم و پشیمان باشید، نمی توانید برای جبران گذشته کاری انجام دهید؛ 
زیرا نمی توانید زمان را به عقب برگردانید؛ پس به جای جدال با این افکار، به خود قول 
دهید که پس از اعالم نتایج اولیه، حتماً تصمیم درستی در ارتباط با وضعیت خود بگیرید. 

به فكرهای مثبت بال و پر دهید
یکی از ویژگی های افکار منفی، طوالنی بودن و کامل شدن آنهاست. فکرهای منفی، آن 
قدر در ذهن باقی می ماند و دنبال هم می چرخد تا یک ماجرای تلخ و منفی بزرگ در 
ذهن شکل بگیرد. به جای اینکه افکار منفی و ناخوشایندی را درباره نتیجه خود تداعی 
کنید و اوقات خود را تیره و تار نمایید، سعی کنید که فکرهای شاد و مثبت را مانند یک 
فیلم طوالنی و نشاط  انگیز دنبال کنید. برخی از تجسم ها بسیار مفید خواهد بود و باید تا 
می توانید داستان را ادامه دهید و بگذارید که ساعت ها زمان شما را به خودش اختصاص 
دهد؛ در ضمن، خیلی بهتر است اگر این داستان را درباره خودتان بسازید و تصور کنید 
که به هدف هایتان رسیده اید. یکي از بهترین راه هاي پیدا کردن قانون شفابخش زندگي ، 
ساکت ماندن است ؛ یعني سخن نگفتن دربارة مشکالتتان ؛ پس قبل از اعالم نتایج اولیه، 
نفوس بد نزنید و منتظر نتیجه بمانید. به یاد داشته باشید که نتیجه شما در جمع کلی 
داوطلبان گروه آزمایشی تان سنجیده می شود؛ بنابراین، بدون درنظر گرفتن نتیجه آنها 

نمی توانید تصور کنید که چه رتبه ای کسب خواهید کرد. 

ابعاد موضوع را بسنجید
خودتان را یک سال بعد از این تصور کنید که در کنکور سال آینده نتیجه دلخواه را 
کسب نکرده اید؛ یعني زمان را یک سال به جلو ببرید و ببینید که چه اتفاقی خواهد افتاد. 
باور کنید اوضاع آرام تر از آن خواهد بود که شما تصورش را می کنید؛ زیرا عده ای از 
آقایان به سربازی رفته و در آینده با کوله باری از تجربه بازگشته و دوباره کنکور خواهند 
داد. از آنجایی که هر داوطلب مردی مجبور است بعد از گذراندن تحصیالت، در صورت 
مشمول بودن، به سربازی برود، پس فرقی نمی کند که این اتفاق کی بیفتد. عده ای دیگر از 
داوطلبان دوباره شروع به مطالعه می کنند و بدون تردید با یک برنامه درست و اصولی حتماً 
خواهند توانست نتیجه بسیار بهتری را در مقایسه با امسال کسب کنند؛ پس در این مواقع، 

شما متوجه مي شوید که این موضوع، آن قدر به ناراحتي و بي تابي شما احتیاج ندارد. 
     هرگاه مسأله اي به سراغ شما آمد، به یک نقطة بلند بروید و از آن باال به همه چیز نگاه 
کنید. آن گاه مي بینید که مسأله شما در مقیاس جهاني هیچ نیست . در چنین مواقعي سري 
هم به آسمان بلند کنید و از قدرت بي انتهاي خداوند در تمام مراحل زندگي مدد بگیرید. 
خداوند، براي غلبه بر دشواري هاي زندگي، ابزارهای مهمی در اختیار انسان گذاشته است 
که مهم ترین آنها امید و پشتکار است؛ پس با امید و پشتکار خود خواهید توانست اتفاقات 

را آن گونه که خود می خواهید رقم بزنید. 

هنر زندگی در لحظه حال را بیاموزید
آیا از آینده خود به طور قطع اطالع دارید؟ آیا می توانید بگویید که فردا چه اتفاقاتی زندگی 
شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ پس چرا باید زندگی خود را با نگرانی برای آینده 
فراموش کنیم؟ گذشته، بسیاري از افراد را مانند یک سیاهچاله بی انتها به سمت خود 
می کشد؛ در حالی که آینده، مانند حبابی بزرگ از سؤاالت، خواسته ها، امیال، امیدها، آرزوها 
و رویاهاست. ذهن بسیاری از ما به گونه ای طراحی شده است که همواره در حال فرار است؛ 
پس سعی کنید که به جای فکر کردن به نتیجه، در لحظه حال زندگی کنید. زندگی کردن 
در لحظه، به معنی آن است که به گذشته فکر نکنیم و نگران آینده نیز نباشیم؛ البته این 
مسأله به آن معنی نیست که در زندگی اهدافمان را مشخص نکرده یا خود را برای آینده 
آماده نکنیم؛ بلکه بدان مفهوم است که باید از گذشته پند گرفته و برای آینده، برنامه و 
هدف مشخصی را تعیین کنیم و در عین حال از زندگی کنونی خود نیز لذت ببریم. افرادی 
که در لحظه زندگی می کنند، کمتر گرفتار استرس می شوند و شادترند. افکار مثبت را 
بپذیرید و به آنها خوش آمد بگویید. حتماً به این موضوع توجه داشته باشید که فرصت ها 
هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد 
کرد. اگر فرصت ها از بین نمی روند و ما همیشه وقتی برای جبران اشتباهات خود داریم و 
کنکور هم از این موضوع مستثني نیست، پس چرا با افکار منفی و ناراحتی، نسبت به آن 
چه هنوز اتفاق نیفتاده است ذهن خود را درگیر و پریشان کرده و لذت زمان حال را نیز 
از بین ببریم؟ پس اکنون که از کنکور و تمام خستگی ها و استرس های آن رها شده ایم، 
روزهای بدون کنکور را دریابیم و از آن لذت ببریم و بدانیم که زندگي پس از کنکور 

همچنان ادامه دارد و اینک وقت زندگي است ! 
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رئیس سازمان سنجش گفت: نتیجه اولیه آ زمون سراسری به صورت 
کارنامه در نیمه اول مردادماه منتشر خواهد شد و تاکنون دانشگاه ها 

۷۴۰ هزار نفر ظرفیت به ما اعالم کرده اند. 
دکتر ابراهیم خدایی، در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی گروه آزمایشي علوم 
انسانی آزمون سراسري 9٦ در دانشکده فنی حرفه ای دخترانه ولی عصر )عج(، در 
جمع خبرنگاران، افزود: چهل و هفتمین دوره آزمون سراسری در همه حوزه ها 

در سر وقت خود آغاز شده و تاکنون مشکلی به ما گزارش نشده است.
وی گفت: 9۳۰ هزار داوطلب در این دوره از آزمون سراسري شرکت کرده اند که 

۵9 درصد آنها زن و ۴1 درصد مرد هستند.
دکتر خدایی یادآور شد: از میان گروه هاي آزمایشی آزمون سراسري 9٦، علوم 
آن،  از  و پس  دارد  را  داوطلب  تعداد  بیشترین  داوطلب  با ۵۸۰ هزار  تجربی 
علوم انسانی 1۸۴ هزار داوطلب، علوم ریاضی و فني  1۴۸ هزار داوطلب، هنر 
با احتساب عالقه مندان سایر گروه ها ٦1 هزار داوطلب، و زبان های خارجی با 

احتساب عالقه مندان سایر گروه ها 119 هزار داوطلب دارند.
رئیس سازمان سنجش اظهار داشت: نتیجه اولیه آزمون سراسري به صورت 
از سوی سازمان سنجش منتشر  اول مرداد ماه  کارنامه تنظیم شده و نیمه 
می شود و انتخاب رشته داوطللبان نیز در نیمه دوم مرداد ماه انجام خواهد شد؛ 

ضمن آنکه نتایج نهایی این آزمون نیز، نیمه دوم شهریور ماه اعالم می شود.
وی، با اشاره به ظرفیت پذیرش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، گفت: 
تاکنون ۷۴۰ هزار ظرفیت از سوی دانشگاه ها به ما اعالم شده است که این میزان 
قطعاً بیشتر خواهد شد. این ظرفیت بدون احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد خواهد 
بود، و البته پیش بینی می شود که این دانشگاه نیز حدود ۵۰۰ هزار نفر ظرفیت 

داشته باشد.
دکتر خدایي، درباره چالش هایی که امسال آزمون سراسری 9٦ با آن مواجه 
شده است، گفت: چالش اصلی ما استان های گرمسیری بودند که هماهنگی های 
الزم برای قطع نشدن برق در حوزه های آزمونی انجام می گرفت و پس از آن با 

همکاری نهادهای مختلف حفاظت و امنیت حوزه ها به طور کامل برقرار شد.
رئیس سازمان سنجش افزود: نکته دیگر در مورد آزمون سراسري 9٦ این است 
که سؤاالت امسال با درجه دشواری کمتری طراحی شده است. برداشت ما این 
بود که آزمون ما، بویژه در گروه آزمایشي علوم ریاضی و فني، کمی سخت است 
و داوطلبان نمرات پایین تری کسب می کنند؛ از همین رو، سؤاالت امسال کمی 

آسان تر است.
وی درباره تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسري 9٦ نیز گفت: از دو سال 
گذشته، بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش و مجلس شورای اسالمی، 
تأثیر سوابق تحصیلی به صورت تأثیر مثبت است؛ در واقع ۲۵ درصد سوابق 

دیپلم و ۵ درصد سوابق پیش دانشگاهی تأثیر مثبت دارد.

دکتر خدایي، درباره میزان ظرفیت پذیرش بدون آزمون، یادآور شد: بر اساس 
قانون سنجش و پذیرش دانشجو، که از سال 9۲ اجرایی شده است، مطابق 
تکلیف قانونی، ما باید امسال به ۸۵ درصد ظرفیت بدون کنکور برسیم که حتماً 

این اتفاق رخ می دهد.
وی گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد ظرفیت آموزش عالی بدون کنکور است و 
داوطلبان، تنها می توانند با انتخاب رشته وارد دانشگاه شوند؛ اما رقابت اصلی در 

میان داوطلبانی است که می خواهند وارد دوره های روزانه شوند.
دکتر خدایی، درباره سهمیه ایثارگران در آزمون سراسري 9٦، گفت: امسال بر 
اساس قانون برنامه ششم توسعه، که سهمیه ایثارگران را ۵ درصد توسعه داده 
و اضافه کرده است، رزمندگان با شش ماه حضور در جبهه، همسران آنها و 
همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد نیز می توانند از این سهمیه استفاده 

کنند.
وی گفت: بر اساس قانون، اگر ۲۵ درصد سهمیه ایثارگران در کنکور 9٦ پر 

نشود، آن سهمیه به این سهمیه ۵ درصدی اختصاص می یابد.
رئیس سازمان سنجش تأکید کرد: پیش بینی می کنیم که در یک مجموعه از 
رشته های پر متقاضی در دانشگاه های پرمتقاضی، این ۳۰ درصد ظرفیت پر شود 

و ممکن است که ظرفیت پذیرش آزاد از آن متأثر شود.
وی ادامه داد: ما مکاتبات الزم را در این زمینه انجام داده ایم که با توجه به 
افزایش سهمیه ایثارگران، ظرفیت پذیرش آزاد کاهش پیدا نکند و امیدواریم 
مسؤوالن کمک کنند تا این اتفاق رخ دهد؛ اما در غیر این صورت، ممکن است 

که ظرفیت آزاد از این مسأله متأثر شود.
درباره  داوطلبان  به  و هشدار  اطالعیه سازمان سنجش  درباره  دکتر خدایی، 
کالهبرداری مجازی، افزود: ما با پلیس فتا و وزارت اطالعات، همکاری های الزم 
در این زمینه داریم و متأسفانه کالهبرداری در فضای مجازی بشدت زیاد شده 
است؛ تا حدی که افرادی که ادعا می کنند سؤال ها را در اختیار دارند، اما برای 
راحتی خیال داوطلبان اعالم می کنند که آزمون سراسری در حفاظت کامل 
انجام شده است. ما اصلی در سازمان سنجش داریم که می گوییم سؤال آزمون 

که طراحی شد، در آخر تنها از سوي داوطلب دیده می شود.
وی، با اشاره به اینکه داوطلبان در حفاظت آزمون و اعالم تخلفات، بهترین 
کمک ها را به ما کرده اند، گفت: با توجه به اطالعاتی که سال گذشته داوطلبان 
برخی از حوزه ها به ما گزارش کردند 1۰ نفر اخراجي داشتیم که این تخلفات در 
حوزه تخلفات داوطلبی و تقلب ها بود؛ به این صورت که داوطلبی از روی دست 

داوطلب دیگری نگاه کرده بود.
گفتني است که آزمون سراسری سال 9٦ در روزهای پنجشنبه و جمعه 1۵ و 
1٦ تیرماه در  ۳۷۲ شهرستان و ۴۷۸ حوزه امتحانی در کشور و ۲۷ حوزه در       

۲۳ کشور دنیا با حضور 9۳۰ هزار و ۲۰۸ داوطلب برگزار شد.

رئیس سازمان سنجش خبر داد:

اعالم نتیجه اولیه آزمون سراسري در نیمه اول مرداد
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ضمن تغییر نظام آموزشی از »پنج ـ سه ـ چهار« به »شش ـ سه ـ سه«، شرکت 
تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر آن شده است که 
آزمون های آزمایشی استاندارد را برای دانش آموزان تمام پایه های سال اول دورة دوم 
متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید. این آزمون ها در دو فاز کلی»مرحله ای و جامع« و 
در هشت نوبت برگزار می شوند. فاز اول، آزمون های مرحله ای بوده که در شش نوبت 
برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های 
درسی پایة دهم و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. 
در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلة 4( در نظر گرفته شده است که در پایان 
امتحانات نیمسال اول، در تاریخ 1396/11/6 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی 
مطالب نیمسال اول است که پس از امتحانات تشریحی نیمسال اول برگزار خواهد شد، 
و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان مطابق پرسش های چهارگزینه ای استاندارد مرتبط 
با مطالب این نیمسال تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت. فاز دوم، 
آزمون های جامع بوده که در دو نوبت برگزار خواهند شد. هدف این آزمون  ها، آشنایی 
کامل دانش  آموزان با پرسش  های چهارگزینه  ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات 

خرداد 1397 و به نوعی، مقدمة آمادگی برای آزمون سراسری سال 1399 است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم ، فقط در رشته  های تحصیلی »ریاضی ـ فیزیک«، 
»علوم تجربی« و »ادبیات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون  ها به ترتیبی 

برنامه  ریزی شده است تا شرکت کنندگان را برای امتحانات هر نیمسال آماده نماید.
الزم به ذکر است که بودجه بندی آزمون  های سنجِش دهم، به محض آماده شدن 
کتاب  های درسی این پایه از سوی وزارت آموزش و پرورش، از سوي شرکت به اطالع 
مدیران، مشاوران و دانش آموزان خواهد رسید و تاریخ آزمون  ها به  شرح جدول زیر 

اعالم می  گردد.
نحوۀ زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است :

زمان و نحوه توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش دهم :
کارت ورود به جلسه آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم برای کلیه داوطلبان سراسر 
از طریق سایت اینترنتی شرکت  کشور از روز سه  شنبه قبل از هر آزمون منحصراً 
و  می گردد  توزیع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  کارت  پرینت  به  نسبت  فوق الذکر  اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  داوطلبان 

جلسه خود اقدام می نمایند.
 کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش دهم در عصر روز برگزاری 
هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.sanjeshserv.ir منتشر 

می  گردد. 

شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم:

برای  گذشته،  سال هاي  سازمان سنجش، همچون  آموزشی  تعاونی خدمات  شرکت 
متقاضیان بیش از یک نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است که این امکان را 
میسر می نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل آزمون، از تخفیف بیشتری بهره مند 
گردند و در این جهت برای سال 96 - 97 شیوة اعمال تخفیف شهریه آزمون را برای 
متقاضیان بیش از یک آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزیز به کار گرفته است 
تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت  نام برای هر یک از دانش آموزان در کلیه مراحل، امکان 

پرداخت شهریه کمتری برای ثبت  نام فراهم شود.
جدول شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه  های ثبت  نام مندرج در آن، این امکان نیز 
فراهم گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون  های سنجِش 
دهم را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و ثبت نام نمایند؛ به  عنوان مثال، داوطلب 

می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله  ای و یک نوبت آزمون جامع باشد.
البته، با توجه به اینكه آزمون  های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون  هایی 
است كه هر یك مكمل دیگری است و شركت در تمام آنها، داوطلب را گام  
به گام آماده تر می نماید، لذا توصیه می شود كه داوطلبان عزیز در كلیۀ 
ثبت  نام  یكجا  به طور  نوبت آزمون(  آزمون  های مرحله  ای و جامع )8 

نمایند.
الزم به  ذکر است که جدول تكميلی مربوط به هزینه  های ثبت  نام، برای داوطلبانی 
که مایل به انتخاب آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم به  صورت تلفيقی هستند، در 

سایت اینترنتی ثبت  نام آزمون  ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شایان ذکر است که داوطلبان برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت  های بیشتری از آزمون  ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از 
مجموع آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم، از تخفیف باالتری نیز بهره  مند شوند. 

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم

 )سال اول دورۀ دوم متوسطه(در سال تحصیلی 96 - 97
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بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت  نام یکجا در 8 نوبت آزمون )6 نوبت مرحله  ای + 2 نوبت جامع( است که در 
این صورت، با احتساب تخفیف ویژه ۲۸0/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون 

حدوداً ۲۱7/۵00 ریال و مجموعاً ۱/740/000 ریال مي شود.
ضمناً به اطالع داوطلبان می  رساند که در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت  های 
آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت  نام اینترنتی به  طور خودکار، وجه را با احتساب 

تخفیف محاسبه می نماید.
نحوه ثبت نام :

پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجِش 
دهم، در سراسرکشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و 
مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت  نام در این آزمون اقدام و 

کد رهگیري دریافت نمایند.
الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهندۀ ثبت نام 
اعتباری  كارت  خرید  از  بعد  داوطلبان،  كه  است  الزم  و  نبوده  داوطلب  نهایی 
)دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینك ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت  نام 

خود را نهایی و شماره پرونده و كد پی گیری 16 رقمی دریافت نمایند.
صورت  در  ثبت نام،  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  گرامی  داوطلبان 
خط  با  می توانند  ثبت نام،  ضوابط  و  شرایط  خصوص  در  سؤال  گونه  هر  داشتن 
ویژه: 4۲966-0۲1 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 

8:30 الی 1۲:30 و عصر 13:30 الی 16:00 .

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

۸۸۸4479۱ الی ۸۸۸44793 تماس حاصل نمایند.
نكات مهم:

1- ثبت نام کلیه نوبت  ها و مراحل آزمون  ها از جمله آزمون جامع نیز در این مرحله 
در  تخفیف  از حداکثر  برخورداری  منظور   به  که  می شود  توصیه  و  مي شود  انجام 

شهریه پرداختی، ثبت  نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
2- وجه پرداخت شده بابت ثبت  نام، به هیچ عنوان قابل استرداد نیست؛ لذا داوطلبان 

در این خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
راهنمای نحوه ثبت  نام  اینترنتی آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم

مراحل ثبت  نام:
گام اول: پرداخت مبلغ ثبت  نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طریق 

کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به  صورت اینترنتی است(.
گام دوم: تکمیل فرم ثبت  نام )در سایت ارائه شده است: لینک ثبت  نام آزمون  های 

آزمایشی سنجش ـ ثبت  نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت  نام.

 
شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در باره :

  سوابق تحصیلي دوره پیش دانشگاهي داوطلبان فارغ التحصیل سال جاري 

)9۵-96( در  آزمون  سراسري  سال 1396
بدین وسیله  به  اطالع  کلیه  داوطلبان  ثبت نام  کننده در آزمون  سراسري  سال 1396 مي رساند  که با توجه به عدم ارسال سوابق تحصیلي دوره پیش دانشگاهي داوطلبان 
فارغ التحصیل سال جاري )95- 96(  از سوي وزارت آموزش و پرورش تا این تاریخ، ضرورت دارد در خصوص مشاهده سوابق مذکور، به اطالعیه اي که در روز سه شنبه 

96/4/20 در سایت این سازمان درج خواهد شد، مراجعه نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص: 

قدرداني از تمام دستگاه هاي همكار در امر برگزاري آزمون سراسري  سال 1396
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با تشکر از کلیه دستگاه هاي اجرایي و 
عزیزاني که سازمان سنجش آموزش کشور را در مراحل مختلف برگزاري آزمون سراسري 
کلیه  از  امتنان  و  نموده اند  یاري  این وظیفه عظیم  نیکوتر  ایفاي هرچه  و  سال 1۳9٦ 
سنجش  سازمان  کارکنان  یکایک  تالش  از  قدرداني  و  آزمون  برگزاري  دست اندرکاران 
آموزش کشور، بدین وسیله به اطالع مي رساند که آزمون سراسري سال 1۳9٦ در گروه هاي 
آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم انساني، هنر، علوم تجربي و زبان هاي خارجي به ترتیب 
در صبح و بعدازظهر روزهاي پنج شنبه 1۵و جمعه 1٦ تیرماه 1۳9٦ در ۳۷۲ شهرستان و 
بخش مختلف کشور در ۴۷۸ حوزه امتحاني و همچنین ۲۳ کشور خارجي در ۲۷ حوزه 
امتحاني خارج از کشور، و بر اساس گزارش هاي رسیده از حوزه هاي مربوط، الحمدا... با نظم، 

کیفیت مطلوب و با امنیت کامل و مطابق برنامه زماني پیش بیني شده، برگزار گردید. 
سازمان سنجش آموزش کشور الزم مي داند از زحمات صادقانه کارکنان محترم 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )دولتي، غیرانتفاعي، دانشگاه 
پیام نور و مراکز تابعه، دانشگاه آزاد اسالمي و واحدهاي تابعه و دانشکده هاي فني و 

وزارت کشور،  نیرو،  وزارت  بودجه کشور،  و  برنامه  آزمون، سازمان  حرفه اي( مجري 
وزارت اطالعات، استانداران و فرمانداران محترم ، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، 
شهرستان ها،  پرورش  و  آموزش  مدیریت هاي  استثنایي،  پرورش  و  آموزش  سازمان 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نیروهاي 
انتظامي و نظامي، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران، سازمان بهزیستي 
کشور، وزارت راه و شهرسازي، سازمان هواپیمایي جمهوري اسالمي ایران، اورژانس، 
راه آهن جمهوري اسالمي  ایران، روزنامه هاي رسمي کشور، خبرگزاري ها و سایت هاي 
پستي،  مبادالت  و  تجزیه  کل  اداره  ایران،  اسالمي  جمهوري  پست  شرکت  خبري، 
شرکت واحد اتوبوسراني، پلیس راهنمایي و رانندگي، شرکت مترو تهران، بانک هاي 
عضو شبکه شتاب و همچنین کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان هایي که به نحوي 
از انحاء در ثبت نام و برگزاري آزمون سراسري سال 1۳9٦ همکاري نموده اند، صادقانه 
قدرداني نموده و توفیق بیشتر ایشان را درخدمت به اسالم و مسلمین از درگاه احدیت 

خواستار است.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 
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كنكور در  هند 
مجازی  شبکه های  در  زیر   عکس  روزه،  چند  این  در 
نه  »این  نوشته اند:  آن  توضیح  در  و  است  شده  پخش 
مانور زلزله است، نه آموزش تکاوری، بلکه در هندوستان 
بچه هایشان  به  که  هستند  والدین  کنکور،  جلسه  سر 
تقلب می رسانند. آنها خود را از در و دیوار مدرسه باال 
کشیده اند تا از پنجره های کالس ها به شکلی غیر قانونی، 
امتیاز  کسب  برای  را  فرزندانشان  نیاز  مورد  اطالعات 

بیشتر در تست به آنها برسانند!«  
تا حاال ما شنیده بودیم که در هند کنکور برگزار نمی شود 
و برای معدل نیز اهمیتی قائل نیستند. به همین دلیل 
و  خواندن  درس  از  فرار  برای  ایران  از  زیادی  جوانان 
دانشگاه های  در  و  می روند  هندوستان  به  دادن  کنکور 
آنجا تحصیل می کنند؛ دانشگاه هایی که هزینۀ تحصیل 
و  یکجا  صورت  به  را  دندانپزشکی  و  پزشکی  رشتۀ  در 
تحصیل  اواسط  دانشجویی  اگر  تا  می گیرند  جرینگی 
پیشاپیش  آنها  دهد،  انصراف  خواست  و  شد  پشیمان 

سود خود را کرده باشند ! 
اما اگر این عکس واقعي باشد، می توانیم به چند نکته 

برسیم :
1- کنکور در ایران با امنیت و نظم و انضباط بیشتری 
برگزاری  هنگام  بدون شک،  هند.  در  تا  میشود  برگزار 
آزمون سراسری، در هیچ کجای ایران، سر و کله کسی 
از در و پنجرۀ محل برگزاری آزمون سبز نمی شود تا به 

داوطلبی تقلب برساند ! 
به  نسبت  باالتری  فرهنگی  از سطح  ایرانی  والدین   -۲
باید  فرزندشان  که  می دانند  و  برخوردارند  ملل  سایل 
جان بکند و درس بخواند، نه اینکه آنها در یک عملیات 
انتحاری از در و دیوار آویزان شوند تا تقلب برسانند و 

فرزندشان را زورکی به دانشگاه بفرستند !
آبرومندتر  بسیار  ما  آزمون های  برگزاری  حوزه های   -۳
از حوزه هاي امتحاني سایر کشورهاست؛ این ساختمان 

مثل یک ساختمان نیمه کاره است !
 

كنكور در چین  

یک  هم  کنکورش  انگار  دنیا  کشور  جمعیت ترین  پر   
نمایش همگانی است. نگاه کنید، همه با لباس های فرم، 
یک رنگ و یکسان، و در حالتی مشابه،  کنکور می دهند. 
شما در این جمع کمتر کسی را  می بینید که در حالتی 
متفاوت به سؤال ها پاسخ بدهد؛ انگار از روی یک نفر، 
نیمکت هایشان  راستی  کرده اند!  پیست  کپی  را  مابقی 

هم پشت ندارد و باید تمام طول آزمون را  قوز کنند !

كنكور در ایران 

خبر  با  اصاًل  خانواده ها  می دادیم،  کنکور  ما  که  زمانی 
نمی شدند. خودمان صبح زود بیدار می شدیم، صبحانه 
می خوردیم و روی نوك پا لباس می پوشیدیم و از خانه 
را  دیگران  تعطیل،  روز  در  مبادا  که  بیرون  می زدیم 
بدخواب کنیم؛ اما این روزها، نه تنها تمام اهالی خانه، 
چند  اسکورت  با  بلکه  می کنند،  پشتیباني  را  بچه ها 
نفری به سر جلسۀ آزمون می برند و تمام مدت آزمون 
هم والدین در پشت درهای محل برگزاری، کتاب دعا 
امسال،  همین  آزمون  مثاًل  می مانند؛  منتظر  دست  در 
بیرون  از  والدین،  از  یکی  بگویم،  دروغ  اگر  شوم  کور 
آمدن فرزندش  از جلسه آزمون سراسری، فیلمبرداری 
جام  یا  جهانی  المپیاد  از  فرزندش  که  انگار  می کرد؛ 

جهانی با مدالی رنگین برگشته است! 

كنكور در افغانستان 

نکرد؟  بغض  و  دید  را  عکس  این  می شود  نمی دانم 
می شود شانه باال انداخت و گفت کاری از دست ما بر 
ذات  که  می داند  »کنکوری«  هر  شک  بدون  نمی آید؟ 
با اضطراب و نگرانی پیوند  هر امتحانی، بویژه  کنکور، 
خورده است؛ حال اگر قرار باشد که این آزمون سرنوشت 
ساز، روی زمین برفی و بدون  هر گونه امکانات ابتدایی 
برگزار شود، براستی آزمونی بسیار سخت و طاقت فرسا 

خواهد شد.  

كنكور ما و كنكور دیگران !
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   پيرو اطالعيه مورخ 96/4/4 بدين وسيله به اطالع داوطلبان گروه آزمايشي هنر عالقه مند به 
رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص گروه آزمايشي هنر در آزمون سراسري سال 1396 
مي رساند كه به منظور شركت در آزمون عملي رشته هاي ذي ربط بايد مطابق جدول ذيل 
نسبت به انتخاب حداكثر دو مجموعه از مجموعه هاي رشته هاي تحصيلي مربوط منحصراً 
به صورت اينترنتي از تاريخ 1396/4/17 تا 1396/4/22 از طريق پايگاه اطالع رساني  
پذيرش  اينكه  به  توجه  با  نمايند.  اقدام   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اين 
دانشجو در رشته هاي تحصيلي مورد نظر در آزمون سراسري سال 1396 به صورت متمركز 
و با شرايط خاص صورت مي پذيرد، داوطلباني كه اقدام به انتخاب يك مجموعه از مجموعه  
رشته هاي تحصیلي ذي ربط براي شرکت در آزمون عملي اقدام مي نمایند، باید نسبت 
به پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ )دویست و پنجاه هزار( ریال بابت هزینه آزمون عملي در 
هر یک از مجموعه هاي ذیل به صورت اینترنتي با استفاده از کارت هاي بانکي عضو 
شبکه شتاب، از تاریخ فوق اقدام نمایند. داوطلبان، در صورتي که متقاضي و عالقه مند 
به شرکت در آزمون عملي دو مجموعه از مجموعه  رشته هاي تحصیلي ذیل هستند، 
باید نسبت به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ )پانصد هزار( ریال به صورت اینترنتي اقدام 
نمایند. بدیهي است که عدم اعالم عالقه مندي و عدم پرداخت هزینه آزمون عملي و 
عدم شرکت در جلسه آزمون در تاریخ تعیین شده، به منزله عدم امکان پذیرش آنان 

در این رشته ها خواهد بود.
جدول شماره مجموعه و عنوان

رشته هاي تحصیلي داراي شرایط خاص گروه آزمایشي هنر

 

 
 الزم به توضیح است که آزمون عملي براي داوطلبان متقاضي مجموعه های ۲ و ۳ در 
روز پنجشنبه مورخ 9٦/۵/1۲ برگزار خواهد شد. داوطلبان الزم است که براي اطالع 
از زمان پرینت کارت و آدرس محل برگزاري آزمون، به اطالعیه اي که در این خصوص 
در تاریخ 9٦/۵/۸ در پایگاه اطالع رساني این سازمان قرار مي گیرد، مراجعه نمایند. 
در خصوص تاریخ آزمون سایر مجموعه ها نیز الزم است به اطالعیه ای که در تاریخ 

9٦/۴/۲۵ در سایت سازمان منتشر می شود، مراجعه شود.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

 زمان و نحوه اعالم 

عالقه مندي متقاضیان رشته هاي 

تحصیلي داراي شرایط خاص 

گروه آزمایشي هنر در آزمون 

سراسري سال 1396

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص:

 آزمون تشریحي براي داوطلبان 

كدرشته هاي امتحاني 13۵0، 13۵1، 13۵۲،  

13۵7 )گرایش تجزیه و تحلیل نمایشنامه 

و نمایشنامه نویسي(، 13۵8و 1364  در 

آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته سال1396 

كه منحصرًا اقدام به انتخاب رشته در سایت 

دانشگاه آزاد اسالمي نموده یا خواهند نمود
بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان شرکت کننده در کدرشته هاي امتحاني 1۳۵۰، 
1۳۵1، 1۳۵۲، 1۳۵۷)گرایش تجزیه و تحلیل نمایشنامه و نمایشنامه نویسي(، 1۳۵۸و 
1۳٦۴ در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1۳9٦ که مجاز به انتخاب رشته گردیده اند 
و منحصراً اقدام به انتخاب کد رشته محل در سایت دانشگاه آزاد اسالمي نموده یا خواهند 
ننموده اند(  رشته  انتخاب  کشور  آموزش  سازمان سنجش  سایت  در  عبارتی  )به  نمود 
مي رساند که براي شرکت در آزمون عملي و پرینت کارت شرکت در آزمون خود باید 
از تاریخ 9٦/۴/19 لغایت 9٦/۴/۲۰ به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش کشور 
به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه و پس از پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ )دویست و 
پنجاه هزار( ریال )معادل ۲۵۰۰۰ تومان( بابت هزینه آزمون عملي هر پروژه امتحاني به 
صورت اینترنتي با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب،  نسبت به پرینت کارت 

شرکت در آزمون یاد شده اقدام نمایند. 

تذکرات مهم: 
1- این داوطلبان الزم است که پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، براي دریافت 
شماره صندلي و آدرس محل برگزاري آزمون تشریحي در بازه زماني فوق )از 
تاریخ 9٦/۴/19 لغایت 9٦/۴/۲۰( در ساعت هاي ۸:۰۰ الي 1۲:۰۰ یا1۴:۰۰ الي 1۸:۰۰ 
به باجه رفع نقص به نشاني: تهران، خیابان انقالب، میدان فردوسي، بن بست شاهرود، 

دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه نمایند.
۲- داوطلبان متقاضي شرکت در پروژه هاي تشریحي رشته هاي امتحاني فوق توجه داشته 
باشند که مندرجات موضوع این اطالعیه، مخصوص افرادي است که در زمان مقرر 
)زمان انتخاب رشته 9٦/۳/۲1 لغایت 9٦/۳/۲۸( به سایت این سازمان مراجعه ننموده 
و انتخاب رشته نکرده اند و فراهم شدن شرایط شرکت در آزمون عملي یا تشریحي، 
منحصراً براي انتخاب رشته کنندگان رشته محل هاي تحصیلي کدرشته های امتحانی 

فوق دانشگاه آزاد اسالمي است.
۳- داوطلبان شرکت کننده در کد رشته امتحانی 1۳۵۸منحصراً می توانند حداکثر متقاضی 
شرکت در دو پروژه عملی از بین ارتباط تصویری، تصویرسازی و نقاشی شوند. ضمناً 
دانشگاه  آزاد اسالمی در رشته تصویر متحرك )انیمیشن( پذیرش  نداشته و  داوطلبان 

نمی توانند پروژه مذکور را انتخاب نمایند.
۴- ضمناً در رشته امتحانی 1۳۵۲دانشگاه آزاد اسالمی در رشته مطالعات معماری ایران 
پذیرش نداشته و لذا انتخاب پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران برای این 

داوطلبان مقدور نیست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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پیــرو انتشــار اطالعیــه مــورخ 9٦/۴/۳ در پایــگاه اینترنتــي ایــن ســازمان و همچنیــن هفتــه نامــه خبــري و اطــالع رســاني پیک ســنجش روز دوشــنبه مــورخ 9٦/۴/۵ در 
خصــوص اعــالم اســامي معرفي شــدگان چنــد برابــر ظرفیــت رشــته هاي بورســیه، داراي شــرایط خــاص و برنامــه زمانــي برگــزاري آزمــون تشــریحي یــا پــروژه عملــي 
ــي  ــه اطــالع آن دســته داوطلبان ــط در آزمــون ورودي تحصیــالت تکمیلــي )دوره هــاي کارشناســي ارشــد ناپیوســته( ســال 1۳9٦، بدیــن وســیله ب کدرشــته هاي ذي رب
کــه در رشــته بازیگــري از کدرشــته امتحانــي 1۳۵۷ مجــاز بــه انتخــاب رشــته شــده  و نســبت بــه تکمیــل فــرم انتخــاب رشــته اینترنتــي خــود در موعــد مقــرر اقــدام و 
حداقــل یکــي از کــد رشــته محل هــاي تحصیلــي بازیگــري را انتخــاب نموده انــد، مي رســاند کــه الزم اســت بــراي شــرکت در آزمــون عملــي، بــا توجــه بــه مــوارد، بــه 
شــرح ذیــل اقــدام نماینــد. بدیهــي اســت کــه عــدم مراجعــه بــراي شــرکت در مرحلــه فــوق، بــه منزلــه انصــراف داوطلــب از گزینــش نهایــي در کدرشــته محــل یــا رشــته 

محل هــاي انتخابــي مربــوط تلقــي مي گــردد و فرصــت دیگــري بــراي انجــام ایــن مرحلــه وجــود نخواهــد داشــت.
ضمنــاً شــایان ذکــر اســت آن دســته از داوطلبانــي کــه در ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در زمــان مقــرر مبــادرت بــه انتخــاب کــد محــل تحصیــل از رشــته 

بازیگــري ننموده انــد، نمی تواننــد بــراي شــرکت در آزمــون عملــي یــا دریافــت کارت شــرکت در آزمــون اقــدام نماینــد. 

زمان و مكان انجام مصاحبه و پروژه آزمون عملي رشته بازیگري:
ــراي آقایــان و  - مصاحبــه و آزمــون پــروژه عملــي بازیگــري از کــد رشــته امتحانــي 1۳۵۷ مطابــق جــدول ذیــل در روزهــاي ۲۸، ۲9 ، ۳۰ و 9٦/۴/۳1 و 1 و 9٦/۵/۲ ب
روزهــاي ۳، ۴، ۵، ٦ و 9٦/۵/۷ بــراي خانم هــا )بــه ترتیــب حــروف الفبــاي نــام خانوادگــي( بــه نشــاني تهــران، میــدان هفــت تیــر، خیابــان مفتــح جنوبــي، ضلــع جنوبــي 

ورزشــگاه شــهید شــیرودي، خیابــان ورزنــده، جنــب تــاالر هنــر، پــالك 1۳، ســاختمان شــماره ۲ دانشــکده ســینما و تأتــر دانشــگاه هنــر برگــزار مي گــردد. 
توضیــح: داوطلبــان الزم اســت بــراي تعییــن نوبــت مصاحبــه، قبــل از ســاعت ۸:۰۰ صبــح )از ســاعت ۷:۳۰( بــا همــراه داشــتن کارت ملــي یــا شناســنامه عکســدار و نیــز 

پرینــت کارنامــه نتایــج اولیــه آزمــون ارشــد 9٦ در محــل آزمــون حضــور داشــته باشــند.

- داوطلبــان الزم اســت بــراي پرینــت کارت ورود بــه جلســه آزمــون عملــي رشــته مذکــور، از روز دوشــنبه مــورخ 9٦/۴/۲٦ بــه پایــگاه اطالع رســاني ایــن ســازمان بــه 
نشــاني: www.sanjesh.org مراجعــه نماینــد. ضمنــاً الزم اســت هزینــه برگــزاري آزمــون عملــي را، کــه امــکان پرداخــت آن در پایــگاه اطالع رســاني مذکــور فراهــم 
گردیــده اســت ، قبــل از دریافــت کارت ورود بــه جلســه آزمــون مربــوط، بــه مبلــغ ۲۵۰/۰۰۰ )دویســت و پنجــاه هــزار ریــال( بــه صــورت اینترنتــي پرداخــت نمــوده و 
ســپس بــا دریافــت کــد پرداخــت مبلــغ اینترنتــي و درج ایــن کــد بــه همــراه اطالعــات کارت اعتبــاري یــا شــماره پرونــده و کدرهگیــري در قســمت مربــوط بــه پرینــت 
کارت ورود بــه جلســه آزمــون، نســبت بــه پرینــت کارت خــود اقــدام نماینــد. بدیهــي اســت کــه بــراي شــرکت در جلســه آزمــون، منحصــراً همــراه داشــتن پرینــت کارت 

ورود بــه جلســه، همچنیــن اصــل کارت ملــي یــا اصــل شناســنامه عکســدار الزامــي اســت. 
آمادگي داوطلبان باید به شرح ذیل باشد: 

الــف( بــه همــراه داشــتن اســناد و مــدارك مربــوط بــه ســوابق بازیگــري و دیگــر فعالیت هــاي تأتــري )الزامــاً بایــد بــه صــورت آلبــوم دســته بندي شــده ارائــه گــردد( . 
ب( آمادگــي اجــراي یــک قطعــه نمایــش بــه صــورت في البداهــه و بــه انتخــاب اســاتید برگــزار کننــده آزمــون )در حیــن انجــام مصاحبــه(. ج( آمادگــي اجــراي یــک 
ــراي اجــراي  ــه آمادگــي الزم را ب ــا الزم اســت ک ــب باشــد(. د( خانم ه ــي داوطل ــاي قبل ــد از نمایش ه ــه مي توان ــن قطع ــب )ای ــه انتخــاب خــود داوطل ــش ب ــه نمای قطع
نقش»ســابین« از صفحــه 1۲۲-1۲1 نمایشــنامه »هــراس« نوشــته »پیرکرنــي« ترجمــه »محمدعلــي معیــري« چــاپ دوم 1۳۴9 انتشــارات »بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب« 
داشــته باشــند )مطابــق متــن ذیــل(. هـــ( آقایــان الزم اســت آمادگــي الزم را بــراي اجــراي نقــش »ویلــي« از صفحــه ۲۰۲ نمایشــنامه »مــرگ پیلــه ور« نوشــته »آرتــور 

میلــر« و ترجمــه »علــي اصغــر بهــرام بیگــي« انتشــارات »رازي« چــاپ 1۳٦۳ داشــته باشــند )مطابــق متــن ذیــل(. 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 تاریخ و نحوه پرینت كارت ورود به جلسه و همچنین  زمان برگزاري آزمون  

عملي رشته بازیگري از كد رشته امتحاني 13۵7 آزمون ورودي تحصیالت 

تكمیلي )دوره هاي كارشناسي ارشد ناپیوسته( سال 1396
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1396 می رساند که با توجه 
به ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی کشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شورای اسالمی، و براساس مصوبه 
هفتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 95/8/9 میزان و نحوه تأثیر 
سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1396  همانند آزمون سراسری سال 1395 

به صورت زیر است:
و  علوم  و  انسانی  علوم  تجربی،  علوم  فیزیك،  ریاضی  دیپلمه های  از  دسته  آن  الف- 
معارف اسالمی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یك  یا 
چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و  کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال 
سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به 
میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر 

مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.
ب- داوطلبان دارای مدرك پیش دانشگاهی ریاضی فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی، 
علوم و معارف اسالمی و هنر که مدرك دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی  
90 - 91 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری 
و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی 
و  سراسری  نهایی،  صورت  به  که  دروسی  نمرات  )صرفًا  پیش دانشگاهی  دوره  موجود 
کشوری برگزار شده است( به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود 

داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می 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 نحوۀ تأثیر سوابق تحصیلی  در آزمون سراسری سال 1396 
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