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صفحه  11

یادداشت  هفته

25 شوال ، سالروز شهادت 

حضرت امام جعفرصادق ) علیه السالم ( 

برتمام مسلمانان تسلیت باد 

سازمان سنجش آموزش کشور به اطالع منتخبان المپیاد 
نهایی  مرحله  که  رساند  می  غیرمتمرکز(  و  )متمرکز 
ـ دانشجویی کشور در  المپیاد علمی  بیست و دومین 
در   96/4/30 جمعه  و   96/4/29 پنجشنبه  روزهاي 
پردیس فني و مهندسي شهید عباسپور دانشگاه شهید 

بهشتی برگزار می شود.
ضمناً کارت ورود به جلسه آزمون ها با ارائه کارت ملی 
یا شناسنامه عکس دار در ساعت 7 صبح روز پنجشنبه 
و  می شود  ارائه  آزمون ها  برگزاری  محل  در   96/4/29

شروع فرآیند برگزاری آزمون 7:30 صبح است.
برنامه زمان بندی  و  المپیاد  اسامی منتخبان  همچنین 

دانشجویی  ـ  علمي  المپیاد  سایت  طریق  از  آزمون ها 
  http://Olympiad.sanjesh.org آدرس:  به  کشور 
قابل دریافت است. ضمناً  داوطلبانی که تمایل به استفاده 
از خوابگاه دارند، از بعد از ظهر چهارشنبه مورخ 96/4/28  

می توانند به پردیس مذکور مراجعه نمایند.
آدرس محل برگزاری آزمون و خوابگاه:

تهران: تهرانپارس – فلکه چهارم – بلوار وفادار شرقی 
و  فنی  پردیس   – عباسپور  شهید  بلوار   – بهار(  )بلوار 

مهندسی شهید عباسپور.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

چقدر از عاليق تحصیلي خود آگاهید؟

صفحه  4

صفحه  12

صفحه  8

رویاهایت را به خاطر بسپار !

حرکت از نو !

کنکوری ها !

این روزها وقتتان را 
تلف نکنید 

پنجشنبه و جمعه 29 و 30 تیر ماه برگزار می شود:

مرحله نهایی بیست و دومین
 المپیاد علمی- دانشجویی

صفحه  11

اطالعیه سازمان  سنجش آموزش  کشور در خصوص:

رشته هاي ادبیات نمایشي، 
مجسمه سازي، موسیقي ایراني، موسیقي 
جهاني، کتابت و نگارگري، آهنگسازي، 
بازیگري ـ کارگرداني، طراحي صحنه، 

نمایش عروسکي و عکاسي درآزمون 
سراسري سال 1396

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره:

 تمدید مهلت  اعالم و مشاهده سوابق 
تحصیلي دوره پیش دانشگاهي  
داوطلبان آزمون  سراسري  96
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
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بیش از ده روز از برگزاري آزمون سراسري سال 96 
این  در  کننده  شرکت  داوطلبان  اکثر  و  نمي گذرد 
نیمه  در  که  آن  اولیه  نتایج  اعالم  انتظار  در  آزمون، 
با توجه  به سر مي برند.  اعالم مي شود  اول مرداد ماه 
به شرایط زماني و فرصت هاي باقي مانده تا اعالم نتایج 
که پس  مهلتي  و  آزمون سراسري سال 1396  اولیه 
واجد  داوطلبان  به  سنجش  سازمان  سوي  از  آن  از 
شرایط براي انتخاب رشته هاي تحصیلي در گروه هاي 
آن  بر  مي شود،  داده  آزمون  این  پنجگانه  آزمایشي 
پیِش  »یادداشت هفته« شماره هاي  شدیم که ستون 
رو تا زمان اعالم نتایج اولیه و مهلت انتخاب رشته را 
به موضوعاتي در ارتباط با آشنایي با عالیق تحصیلي 
خود، آشنایي با استعدادها و توانایي هاي خود، آشنایي 
در  ورود  از  هدف  و  عالي«  »آموزش  و  »دانشگاه«  با 
آن، و آشنایي با رشته هاي تحصیلي اختصاص داده و 
در فرصت هاي بعدي، که مقارن مهلت انتخاب رشته 
رشته هاي  انتخاب  فرم  تکمیل  به  راجع  بود،  خواهد 
تحصیلي که به صورت اینترنتي است با شما در این 

ستون سخن بگوییم.
شناخت عاليق تحصيلي 

اجازه بدهید که در همین ابتداي بحث و طرح موضوع، 
گفتارمان را با حدیثي مشهور از یکي از معصومان)ع( 
که چندان بي ارتباط با عنوان »یادداشت« ما در این 
بدان  را  سخنمان  و  کرده  آغاز  نیست  نشریه  شماره 
متبرك نماییم. از معصوم)ع( روایت شده است: »من 
عرف نفسه فقد عرف ربّه« )هر کس خود را شناخت، 
این حدیث  است(.  شناخته  را  خداي خویش  تحقیقاً 
و ده ها و بلکه صدها حدیث شریف از این دست، که 
در اهمیت شناخت از خود و خودشناسي آمده است، 
تنها به کار سامان دادن آخرت انسان ها نمي آید، و از 
آنجایي که خداوند عالمیان، حکیم است و هیچ عمل 
بر  بنا  نیز  را  انسان  باشد،  حکمت  بدون  نمي تواند  او 
حکمت بالغه خویش، که در آفرینش تمام موجودات 
انسان  جمله  از  جانداران  و  نباتات  و  جمادات  از  اعم 
استعدادهاي  از  مجموعه اي  بردارنده  در  است،  جاري 
دیگر  انسان  به  انسان  یك  از  که  خود  بي کران 
است که مي تواند در چگونگي  آفریده  است،  متفاوت 
مواجه شدن آدمیان با امور دنیوي شان و رفع امور آنها 

بسیار اثربخش باشد. 
با این مقدمه کوتاه مي خواهیم عنوان کنیم که نخستین 
گام در انتخاب رشته تحصیلي براي هر فرد، شناخت 
و آگاهي فرد از خود و عالیق تحصیلي واقعي خویش 
این  که  شویم  متذکر  باید  جا  همین  در  البته  است؛ 

شناخت و آگاهي فرد از خود، تنها به عالیق تحصیلي 
به  توجه  با  آدمي  که  آنجایي  از  بلکه  برنمي گردد؛  او 
ادراکات حّسي و عقلي خود در مواجهه با هر چیز که 
انتخاب  به  دست  مي آید،  الزم  زندگي اش  ادامه  براي 
مي زند، ناگزیر از درك این شناخت، آگاهي و آشنایي 
با عالیق خود در تمام امور مربوط به زندگي فردي اش 
مي باشد؛ منتها در انجام برخي از امور مانند: انتخاب 
زندگي،  شریك  و  همسر  انتخاب  تحصیلي،  رشته 
انتخاب دوستان مناسب و ... نوعاً این »شناخت«ها و 
»آگاهي« ها رنگ و بویي دیگر مي یابند و در مقایسه با 
آگاهي و شناختي که انسان از عالیقش راجع به غذاها، 
میوه ها، تفریحات و ... دارد، از اهمیت بمراتب بیشتري 
او  که  شناختي  و  آگاهي  در  زیرا  مي شوند؛  برخوردار 
مي خواهد راجع به انتخاب رشته تحصیلي یا دوستان 
یا همسر و شریك مناسب براي زندگي مشترك پیدا 
آگاهي  و  شناخت  آشنایي،  این  درجه  چه  هر  کند، 
راجع به گزینش بهترین گزینه ها در موارد پیشگفته، 
بیشتر و عمیق تر باشد، آدمي از موفقیت مطلوب تري 
در زندگي آینده اش برخوردار شده و در چنین مواردي 

کمتر دچار شکست هاي احتمالي خواهد شد.
به همین خاطر، بهتر آن است که هر داوطلب کنکور، 
اولیه  نتایج  اعالم  زمان  تا  باقي مانده  روزهاي  این  در 
با  امسال،  سراسري  آزمون  رشته  انتخاب  مهلت  و 
سنین  الزمه  نوعاً  )که  هیجان  گونه  هر  از  دوري 
غالب جامعه  از جّو  پرهیز  جواني است( و همین طور 
براي  که  خلوتي  در  ناآگاه،  افراد  توصیه  و  سفارش  و 
با  و  کند  رجوع  خود  درون  به  مي سازد،  فراهم  خود 
و  دارد  قلبي خویش  از عالیق  که  و شناختي  آگاهي 
وجود  در  که  دروني  استعدادهاي  شناخت  همچنین 
او چون گنجي پنهان نهفته است، به جست و جوي 
عالیق دروني خود نسبت به رشته هاي دانشگاهي که 
آشنایي  از  پیش  بپردازد. مطمئناً  اوست  نظر  مطلوب 
داوطلب با رشته هاي مختلف تحصیلي و پرداختن وي 
به این موضوع که کدام یك از این رشته ها زودتر او 
را به جریان یك زندگي بي دغدغه متصل مي سازند، و 
همین طور پیش از آشنایي او با استعدادها و توانایي هاي 
خود، که بحث ما در ستون »یادداشت هفته« شماره 
بعد خواهد بود، پرداختن عمیق به عالیق تحصیلي از 
سوي فرد داوطلب، مي تواند او را در آشنایي با مراحل 

بعد یاري نماید.
در شماره آینده، ادامه مطلب را با همدیگر پي خواهیم 

گرفت.
موفق باشيد 

چقدر از عاليق تحصیلي خود آگاهید؟

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
همة خير در خانه اي نهاده شده است و كليدش 

را زهد و بي رغبتي به دنيا قرار داده اند.

آ نكه به زشتي هاي مردم نِگرد و آن را ناپسند 
انگارد، سپس چنان زشتي را براي خود روا دارد، 
ناداني است و چون و چرايي در ناداني او نيست.

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
پيروي و اطاعت از پروردگار، خدمت كردن به 
به  او در زمين است، و هيچ چيز در خدمت 

پروردگار، برابر نماز نيست.
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مصوبه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی:

نمرة دروس اختیاری در معدل 

اعمال می شود
بر اساس مصوبة شورای عالی برنامه ريزی آموزشی، 
نمرة دروس اختياری با تأثير در معدل در کارنامه 

درج می شود. 

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  بخشنامة  به  توجه  با 
اختیاری  به دروس  مربوط  تبصرة 2  اصالح  در خصوص 
زندگی  مهارت  دروس  علوم،  وزارت  قبلی  بخشنامة 
تمدن  و  فرهنگ  مقدس،  دفاع  دانشجویی، ارزش های 
اسالم و ایران، شناخت محیط زیست، مدیریت بحران و 
استاندارد سازی در چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف 
واحدهای دوره، ارائه شده و با ثبت نمرة دروس و تأثیر در 
معدل در کارنامة تحصیلی دانشجو درج می شود؛ لذا تمام 
دانشگاه ها و مؤسسات، ملزم به رعایت تبصرة مذکور و درج 
نمرة دروس یاد شده در کارنامة تحصیلی دانشجو با تأثیر 

بر معدل هستند.
در  علوم،  وزارت  آموزشی  برنامه ریزی  عالی  شورای 
بخشنامه ای به دانشگاه ها، مؤسسه ها و مراکز آموزش عالی 
دولتی و غیردولتی سراسر کشور اعالم کرد: »پیرو بخشنامة 
شمارة 2089۵2/ 2 مورخ 22 آذر 9۵ در خصوص ارائة 
مورخ  جلسة 882  مصوبة  به  استناد  با  اختیاری  دروس 
23 بهمن 9۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی اصالحیة 

تبصرة 2 به شرح زیر ابالغ می شود:
تبصرة 2: »دروس مذکور در چهارچوب سنوات مجاز و 
مازاد بر سقف واحدهای دوره ارائه و با ثبت نمرة دروس و 

تأثیر معدل در کارنامة دانشجو درج می شود.«
در بخشنامه ای که پیش از این بخشنامه صادر شده بود آمده 
بود: به تمام مؤسسه های آموزش عالی اجازه داده می شود 
تا از مجموع دروس پیشنهادی سایر دستگاه های اجرایی، 
دانشجویی،  زندگی  مهارت  درسی،  اولویت  )با  مواردی 
کار آفرینی، ارزش های دفاع مقدس، فرهنگ و تمدن اسالم 
و ایران، شناخت محیط زیست، مدیریت بحران، استاندارد 
سازی( با رعایت مقررات آموزشی در دوره های کاردانی و 

کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( به عنوان دروس اختیاری 
به دانشجویان ارائه کنند.

دانشگاه های  بود: در  آمده  بخشنامه  این  یك  تبصرة  در 
دولتی، ارائة درس مذکور تا حداکثر دو درس رایگان و در 
سایر مؤسسات منوط به پرداخت هزینه از سوي دانشجو 
خواهد بود. همچنین در »تبصرة 2 این بخشنامه عنوان 
شده بود: دروس مذکور در چهارچوب سنوات مجاز و مازاد 
بر سقف واحدهای دوره ارائه و بدون تأثیر در معدل، در 

کارنامة دانشجویان درج می شود.«

در سامانه عتبات:

نتایج قرعه کشی هفدهمین دورة 

عتبات دانشگاهیان اعالم شد
دانشگاهيان  عتبات  دورة  هفدهمين  کشی  قرعه 
انجام شد و نتايج قرعه کشی در سامانة عتبات در 

اعالم شده است. 
قرعه کشی متقاضیان هفدهمین دورة عتبات دانشگاهیان 
به صورت اینترنتی انجام شده و نتایج آن در سامانه عتبات 

در سایت: www.labbayk.ir اعالم شده است.
نتایج  مشاهدة  لینك  به  مراجعه  با  می توانند  متقاضیان 
قرعه کشی در سایت لبیك و با استفاده از کد ملی و شمارة 
شناسنامه خود، از نتایج قرعه کشی با خبر شده و وضعیت 

خود را مشاهده کنند.

کسانی که به عنوان زائر اصلی یا ذخیره اعالم شده اند، باید 
اقدام به نهایی کردن ثبت نام در سامانة عتبات کنند. بدیهی 
است که نهایی نشدن ثبت نام تا تاریخ مذکور، به معنای 

انصراف است و زائران ذخیره جایگزین خواهند شد.
آن دسته از ثبت نام کنندگانی که نامشان به عنوان زائر 
اصلی یا ذخیره انتخاب نشده است، مي توانند در برنامه ها 
دانشگاهیان،  عتبات  و  عمره  ستاد  مختلف  مسابقات  و 
بویژه مسابقات کانال تلگرامی لبیك که در این ایام برگزار 

می شود، شرکت کنند.
telegram.me/labbayk_ir  :کانال تلگرامی لبیك به آدرس
درگاهی براي ارتباط دانشگاهیان عالقه مند عمره و عتبات 
دانشگاهیان با ستاد است که مسابقات مختلفی با جوایز 
آن  در  زیارتی  سفرهای  هزینة  کمك  و  عتبات  سهمیة 
برگزار می شود. در این کانال، آخرین اخبار و مطالب مرتبط 

با عمره و عتبات دانشگاهیان منتشر مي شود.
عتبات  به  تشرف  متقاضیان  از  ثبت نام  است که  گفتني 
دانشگاهیان، از 10 تیرماه در سایت لبیك آغاز شده بود و 
تا 24 تیر ماه ادامه داشت و در این مدت بیش از 96 هزار 
نفر از دانشگاهیان براي اعزام به عتبات در سایت لبیك 

ثبت نام کردند.
در هفدهمین دورة عتبات دانشگاهیان، که از 1۵ مرداد 
آغاز مي شود و تا آبان ماه ادامه خواهد داشت، 14 هزار نفر 

از دانشگاهیان سراسر کشور به عتبات اعزام خواهند شد.

تا  آخر هفته منتشر می شود:

کلید آزمون کارشناسي ارشد 

علوم پزشکی 

بيان  با  پزشکی،  آموزش  سنجش  مرکز  رئيس 
اينکه کليد آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی 
سال ۹۶ تا آخر اين هفته منتشر می شود، گفت: آنچه 
به نام کليد آزمون در برخی از کانال های تلگرامی 

منتشر شده است، مورد تأييد اين مرکز نيست.
دکتر پورکاظمی، رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی 
آزمون  کلید  اینکه انتشار  بیان  بهداشت، با  وزارت 
کارشناسي ارشد علوم پزشکی 96 در برخی از کانال های 
آزمون  دو  کلید  گفت:  است،  اعتبار  فاقد  تلگرامی 
کارشناسي ارشد علوم پزشکی و دستیاری دندانپزشکی 
خواهد  قرار  مرکز  این  اطالع رسانی  پایگاه  روی  بزودی 

گرفت.
آزمون های  کلید  انتشار  دقیق  تاریخ  خصوص  در  وی، 
تا  امر  این  اظهار کرد: پیش بینی می کنیم که  یاد شده، 

پایان هفتة جاري عملی شود.
آزمون، پس  این  افزود: کلید سؤاالت  پورکاظمی  دکتر 
از انتشار، روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به 
خواهد  مالحظه  قابل    www.sanjeshp.ir آدرس: 

بود.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: 
آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی، در ۵3 رشته 
و مجموعه رشته، در چهار نوبت صبح و عصر روزهای 

پنجشنبه و جمعه 22 و 23 تیرماه 96 برگزار شد.
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چنـد روز از برگـزاري آزمـون سراسـري گذشـته اسـت 
و بسـياري از شـما داوطلبـان عزيـز، بـا اينكـه تقريبـاً 
چـه  احتمـاالً  و  داده  امتحـان  چگونـه  كـه  مي دانيـد 
نتيجـه اي خواهيـد گرفـت، تـا حـدي نگـران و سـر در 
گـم بـوده و بـراي مشـخص شـدن نتيجـه ايـن آزمون 
لحظـه شـماري مي كنيـد. گـر چـه نگرانـي شـما قابل 
درك و طبيعـي اسـت، امـا مي توانيـد در ايـن روزهـا 
و  ورزش  جملـه  از  بسـياري،  فعاليت هـاي  كنـار  در 
تفريـح، كارهـاي ديگـري نيـز انجـام دهيـد تـا آرامش 
بيشـتري داشـته و همچنيـن از زمـان و نيـروي خـود 

بـه نحـو مؤثـري اسـتفاده كنيـد. ما پيـش از 
ايـن بارها دربـاره قانون جـذب و نقش 

آن در رسـيدن بـه اهـداف، براي 
شـما صحبت كرده ايـم، اما از 

آنجايي كه شـما اكنون در مرحله خاصي از راه رسـيدن 
بـه اهـداف خود هسـتيد، و از طرف ديگـر از نظر فكري 
هـم ممكـن اسـت تـا حـدي درگيـر نتيجـه آزمونتـان 
باشـيد، الزم دانسـتيم تـا براي همه شـما عزيـزان، چه 
كسـاني كـه امتحـان را بخوبـي گذرانـده، چـه كسـاني 
كـه از آزمـون خـود راضي نيسـتند و چـه دانش آموزان 
عزيـزي كه هنـوز آزمون سراسـري را تجربـه نكرده اند، 
مطالـب ديگـري دربـاره قانـون جـذب و نقـش ذهـن و 

انـرژي آن در رسـيدن انسـان ها بـه هـدف بگوييـم.

حتماً شـما بـه دنبال اهدافي هسـتيد و براي رسـيدن 
بـه آنهـا تـاش مي كنيـد، و احتمـاالً هـدف شـما از 
شـركت در كنكـور نيـز تحقـق بعضـي از ايـن اهـداف 
اسـت. در ايـن مقالـه، سـعي مـا بـر آن اسـت تا شـما 
را بـا روش هايـي كـه افـراد بسـياري در سراسـر دنيـا 
بـا كمـك آنهـا بـه موفقيت هـاي بزرگـي رسـيده انـد، 
آشـنا كنيـم؛ پس شـما هـم امتحـان كنيـد و از نتايج 

آن لـذت ببريـد.

خود را الیق موفقیت بدانید
بـراي رسـيدن بـه موفقيت، بايـد خود را اليـق موفقيت 
و توانگـري بدانيـد و بـه توانـا بـودن خـود ايمـان 
داشـته باشـيد تـا بتوانيـد قدم هـاي بعدي را 
بـا اطمينـان و قـدرت تمـام برداريـد. 

رویاهایـت را 
به خاطـر بسپـار !
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بدانيد كه ذهن انسـان داراي قدرت نهفته اي اسـت كه، 
اگـر بـه آن دسـت يابد، مي توانـد كارهـاي فوق العاده اي 
را انجـام دهـد، و الزمه دسـتيابي به اين قـدرت دروني، 
بـاور آن اسـت. خبـر خـوب اينكـه شـما هـم مي توانيد 
بـه ايـن قدرت دسـت پيدا كنيـد. براي رسـيدن به اين 
توانايـي، فقـط بايـد ايـن بـاور را در خـود ايجـاد كنيـد 
كـه قدرتمنـد هسـتيد و مي توانيـد به قـدرت ذهني كه 
در شـما نهفتـه اسـت دسـت پيـدا كنيد و بر مشـكات 
غلبـه كنيـد؛ پس هميشـه با خـود اين عبـارت را تكرار 
كنيـد: مـن توانـا هسـتم و قـدرت ذهنـي ام، بزرگترين 

مشـكات را از مقابلـم بـر مي دارد.

 درباره آینده فکر کنید 
داشـته  مي توانيـد  كـه  تمرينـي  مهم تريـن  و  اوليـن 
باشـيد، جهـت يابي بـراي آينده اسـت تا بيشـتر درباره 
آينده تـان بدانيـد. ايـن موضـوع، يكـي از معمول تريـن 
نتايـج  اسـت.  موفـق  انسـان هاي  و  رهبـران  صفـات 
تحقيقـات روي تعـداد زيـادي از افـراد موفق مشـخص 
كـرد كـه آينده نگـري، يكـي از صفـات مشـترك آنهـا 
بـوده اسـت. مـردم آينـده نگر مي انديشـند كـه به كجا 
مي رونـد و آن را بـا موقعيـت كنونـي مقايسـه مي كنند؛ 
همچنيـن بـه ايـن فكـر مي كننـد كـه در آينـده چـه 
نبايـد  تغييراتـي  چـه  و  شـود  انجـام  بايـد  تغييراتـي 
صـورت گيـرد. مـردم موفق تصـور واضحـي از اينكه كه 
هسـتند، چـه مي خواهنـد و قصد به دسـت آوردن آنچه 

را مي خواهنـد، دارنـد. 

در چه فعالیتي موفق ترم؟
اگـر مي خواهيـد يـك فعاليـت جديـد را شـروع كنيد، 
ولـي نمي دانيـد كـه چـه كاري را انجـام دهيـد و براي 
انتخـاب هـدف خـود بيـن چنـد گزينـه سـر در گـم 
هسـتيد، هدفـي را انتخـاب كنيـد كـه در آن زمينـه 
تجربـه داشـته و آن را دوسـت داريـد. ابتـدا هـدف 
خـود را بـه اهـداف كوچكتـر تقسـيم كنيد تـا مرحله 
ايـن  بـه مرحلـه موفقيـت را احسـاس كنيـد. حتمـاً 
اهـداف را بـه ترتيبـي كـه بايـد بـه آنهـا دسـت يابيد 
در جايـي يادداشـت كنيـد و هـر روز بـه آنهـا مراجعه 
كنيـد و سـعي كنيـد تخميـن بزنيـد كـه چنـد درصد 
از هدف هـاي كوچـك )تقسـيم شـده ( بـرآورده شـده 
اسـت. بـا توجـه بـه تجربـه قبلـي، مشـكات كار را 
بسـنجيد و بـراي آنهـا راه حل پيدا كنيد و اشـتباهاتي 
را كـه در گذشـته از شـما سـر زده اسـت، يادداشـت 
كنيـد و سـعي كنيد كـه از تكـرار آنها اجتنـاب كنيد. 
نقـاط قـوت كار خود را هم يادداشـت كنيد و به دنبال 
بهبـود آنهـا باشـيد. به ياد داشـته باشـيد كه هميشـه 
مي توانيـد هـر كاري را كـه بخوبـي انجـام داده ايـد باز 
هـم بهتـر انجـام دهيد؛ بـه عبـارت ديگر، بهبـود، يك 

اسـت. پايان ناپذير  فراينـد 

از سختي ها نهراسید
انسـان هاي بـزرگ و موفـق، هميشـه از شـرايط موجود 
بـه نفـع خود اسـتفاده مي كننـد؛ حتي اگر يكـي از اين 
شـرايط،  شكسـت يا مشـكات بسـيار باشـد؛ زيـرا آنها 
از شكسـت، تجربيـات جديـد مي آموزنـد و قوي تـر و 
راسـخ تر بـه سـمت موفقيـت حركـت مي كننـد. هر چه 
مشـكات يـك هـدف بيشـتر باشـد رقبـا هـم كمترند؛ 
پـس از شـرايط نترسـيد؛ زيـرا آنچـه مهـم اسـت، اراده 
و قـدرت شماسـت؛ شـمايي كه بـه اراده و قـدرت الهي 
متصـل هسـتيد؛ بنابراين، شـما قدرتمنديـد و فقط بايد 

ايـن قـدرت را طلـب كنيد.

پشتکار و آینده نگري
موفقيـت بـا خطـر كـردن و اراده قـوي امـكان پذيـر 
اسـت، نـه بـا راحـت طلبـي؛ البتـه خطـر كـردن بـه 
معنـي بـدون فكـر عمـل كـردن نيسـت؛ بلكـه در عين 
حـال كـه ريسـك مي كنيـد بايـد پيش بيني هـاي الزم 
را انجـام دهيـد و بـراي بـروز شكسـت احتمالـي جايي 
را در محاسـبات خـود بـاز كنيـد. بـراي جلوگيـري از 
شكسـت يـا مقابله بـا مشـكات احتمالـي، برنامه ريزي 
كنيـد؛ بنابرايـن، بـا ايـن بـاور كـه خـدا شـما را يـاري 
مي كنـد و اطمينـان به موفقيـت، خود را دلگـرم به كار 
نگـه داريـد و بزرگتريـن مشـكات را با قـدرت از مقابل 

خـود برداريد.

عالقه به هدف
بـراي موفقيـت، بايـد عاشـق كار و هـدف خود باشـيد؛ 
البتـه بـدون عاقـه بـه هـدف هم مي تـوان موفق شـد، 

ولـي ايـن موفقيت، عميـق و پرشـكوه نخواهـد بود. 

ناامید نشوید
هميشـه بـه يـاد داشـته باشـيد كـه آينـده را نمي توان 
پيـش بينـي كرد؛ پس هميشـه امـكان به وجـود آمدن 
شـرايط مسـاعد يـا فـوق العـاده اي وجـود دارد كـه در 
سـخت ترين  در  بنابرايـن،  نمي گنجـد؛  مـا  محاسـبات 
از وقت هـا، در  نااميـد نشـويد. بعضـي  شـرايط هرگـز 
حالـي كـه تـاش مي كنيـد، كمـي صبـر و بي خيالـي 
نتايـج مثبـت فوق العاده اي دارد. هميشـه بـه خدا توكل 
كنيـد و از نتايـج معجـزه آسـاي آن بهره منـد شـويد. 

 رويا ها برای روان، مانند اكسـيژن برای ريه ها هسـتند؛ 
اگـر به سـمت آنهـا حركت كنيـم هورمون های شـادی 
آزاد خواهنـد شـد و بـا ناديـده گرفتـن آنها احساسـات 
بـد را تقويـت كرده ايـم. نااميـدی و افسـردگی شـايد 
چيـزی جز دلسـرد شـدن ذهن شـما نسـبت بـه امكان 
شـكل گرفتـن روياهايتان نباشـد. شـايد فكـر كنيد كه 
در حـال حاضـر رويايـی نداريـد و بـه خاطـر بی توجهی 
بـه روياهايتـان دلسـرد و افسـرده هـم نيسـتيد، ولـی 
اگـر بـه گذشـته خـود نـگاه كنيـد خواهيـد ديـد كـه 
در زندگـی خـود نسـبت بـه انجـام كارهـای مختلفـی 

شـور و شـوق داشـته ايد، امـا چـون بـرای انجـام آنهـا 
برنامه ريـزی و تاشـی نكـرده بوديـد خود به خـود آنها 

را ناديـده گرفته ايـد.

 رویاهایتان را نادیده نگیرید
بعضـی از افـراد بـه خـود دروغ می گوينـد و اين گونه به 
خـود تلقيـن می كننـد كـه آنچـه اكنـون دارنـد همـان 
چيـزی اسـت كـه می خواسـته اند؛ ماننـد فـردی كـه 
می خواهـد مدير يك سـازمان بزرگ باشـد و برای خود 
كار كنـد، امـا در عمـل فقط به يك سرپرسـتی سـاده و 
كار كـردن بـا دسـتمزدی ناچيـز رضايت می دهـد. اين 
فـرد در حقيقـت به ناخـودآگاه خود می گويـد كه مدير 
شـدن راهـی طوالنـی و خسـته كننـده اسـت و بـراي 
رسـيدن بـه آن، اسـترس زيـادی را بـرای بـاال رفتن از 
پله هـای ترقـی بايـد تحمـل كنـم؛ پـس بهتر اسـت كه 
از خيـر آن بگـذرم؛ حتـی بعضـی از افـراد، كـم كـم به 
دروغـی كه بـه ناخـودآگاه خـود می گويند اعتقـاد پيدا 
می كننـد و دچـار تضـادی می شـوند كـه به افسـردگی 
شـديد منجـر می شـود. تـا زمانـی  كـه روياهـای خـود 
مانـد؛ البتـه  باقـی خواهيـد  افسـرده  نكنيـد  زنـده  را 
نبايـد قناعـت را بـا سـركوب روياهـا اشـتباه بگيريـد. 
قناعـت، ابـزاری قدرتمنـد اسـت و افرادی كه ايـن ابزار 
شـگفت انگيز را دارنـد، راحت تـر می تواننـد بـه اهـداف 

واالی خـود دسـت پيـدا كنند.

 قبول مسؤولیت برد و باخت
در  را  موفقيـت  قانـون  مهم تريـن  بتوانيـد  بايـد  شـما 
زندگـی خـود بـه كار گيريـد. ايـن قانون شـايد بسـيار 
سـاده بـه نظر برسـد، ولـی به همـان اندازه مؤثر اسـت: 
»مسـؤوليت هـر بـرد و باخـت زندگـی خـود را فقـط 

خودتـان بـه عهـده بگيريـد.«
ايـن مسـأله، مهم تريـن پايـه و اسـاس موفقيـت اسـت. 
بياموزيـد كـه مسـؤوليت صـد در صـد زندگـی  بايـد 
خـود را بـه عهـده بگيريـد. مهـم نيسـت كـه هسـتيد، 
خـود  فقـط  و  شـما  هسـتيد؛  كجـا  و  می كنيـد  چـه 
موفـق  افـراد  هسـتيد.  زندگی تـان  مسـؤول  شـما 
هيـچ گاه وقايعـی را كـه در برابـر آنهـا روی می دهـد، 
مقصـر نمی داننـد يـا شـرايط و ديگـران را بـه خاطـر 
عـدم موفقيـت خـود سـرزنش نمی كننـد، و در عـوض 
مسـؤوليت صـد در صـدي كنتـرل موقعيتـی را كـه در 
آن قـرار دارنـد، به عهـده می گيرنـد و در نهايت زندگی 
خـود را دگرگـون می كننـد. تـا زمانـی كه شـما خود را 
مسـؤول صـد در صد زندگـی و كارهای خودتـان بدانيد 
كنتـرل زندگـی خـود را در دسـت خواهيـد داشـت و 
خواهيـد توانسـت كه كارهـا را به سـرانجام و نتيجه در 

خـور آن برسـانيد. 

شکست ها را نادیده بگیرید
اگر روی شكسـت ها تمركـز كنيد، آنهـا بزرگتر خواهند 
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شـد و آن گاه شكست های بيشـتری نصيب شما خواهد 
شـد؛ پـس راهی برای ناديـده گرفتن شكسـت ها بيابيد. 
اگر شكسـت ها سـنگين هسـتند و فراموش كـردن آنها 
مشـكل اسـت، آن شكسـت ها را روی يـك تكـه كاغـذ 
بنويسـيد و سـپس آن كاغذ را نابود كنيـد و توجه خود 
را از آن بگردانيـد و فكـر كردن و صحبـت كردن درباره 
آنهـا را متوقـف كنيد؛ ضمنـاً از كسـانی كه خاطرات آن 
شكسـت ها را در ذهـن شـما تداعـی می كننـد دوری 
نماييـد و بـه سـوي موفقيـت حركـت كنيـد. بجنبيـد؛ 

منتظر چه هسـتيد؟!

 بردن را نهادینه کنید
خـوب اسـت كـه موفقيت های قبلـي خـود را روی يك 
كاغـذ يـا حتی روی ديوار بنويسـيد و آنهـا را ثبت كنيد 
و يـك بايگانـی از آنها داشـته باشـيد و با هر كسـی كه 
می توانيـد دربـاره آنهـا صحبـت كنيـد و كاميابی هـای 
ايـن  بـه  را  خـود را جشـن بگيريـد؛ همچنيـن خـود 
را  ديگـران  موفقيت هـای  كـه  عـادت دهيـد  مسـأله 
ببينيـد و روی آنهـا تمركـز نماييد. هر چه بيشـتر روی 
موفقيـت تمركـز كنيـد، آن را  بيشـتر كسـب خواهيـد 
كـرد. هميـن االن، ايـن كار را انجام دهيـد. در آينده ای 
نزديـك پيشـرفت ها و موفقيت هـاي ديگـر خـود را نيز 

لمـس خواهيـد كرد. 

اکنون آن را انجام دهید
يكـي از خصوصيـات مردم موفـق، اقدام سـريع و بدون 
وقفـه پـس از هـدف گزيني اسـت. ايـن موضـوع باعث 
مي شـود تـا در كار شـما تعللـي پيـش نيايـد و دچـار 

شـك و ترديد نشـويد.

کنترل خود را به دست ترس ندهید
ترس چيسـت و اصـوالً چرا ما مي ترسـيم؟ ترس چيزي 
نيسـت جـز يك احسـاس و هيجـان كـه آن را در ذهن 
خـود مي پرورانيم و مشـكل از آنجا شـروع مي شـود كه 
ايـن احساسـات و هيجان ها بـر زندگي ما اثـر نا مطلوب 
مي گذارنـد. مـا از انجام بعضـي از كارها وحشـت داريم؛ 
چـون مي ترسـيم كـه بـا شكسـت مواجـه شـويم. ايـن 
مسـأله ممكن اسـت بـه خاطر  شكسـت هايي باشـد كه 
واقعـاً در گذشـته تجربـه كرده ايـم يا حتـي واقعاً چنين 
شكسـتي را تجربـه نكرده ايـم، ولـي از اينكـه ممكـن 
اسـت شكسـت بخوريم، مي ترسـيم. بيشـتر مواقع، ما از 
چيـزي مي ترسـيم كـه حتـي يـك بار هـم بـا آن روبرو 
نشـده ايم. آيـا ايـن نكتـه، احمقانـه نيسـت؟ حقيقـت 
ايـن اسـت كـه مـا مي توانيـم انواعـي از شكسـت ها را 
در ذهـن خـود تصـور كنيـم؛ آن گاه بـاور مي كنيـم كه 
ايـن شكسـت ها بـه حقيقـت خواهـد پيوسـت و حتـي 
بـراي رسـيدن به هدف تـاش هم نمي كنيـم، و همين 
جاسـت كـه دچـار خطا شـده ايم؛ چـون بـه خاطر يك 
احتمـال، حتـي از تـاش كـردن مي ترسـيم و موفقيت 
هـم بـدون تـاش و كوشـش معنايـي نـدارد. مـارك 

توايـن سـخن جالبـي در ايـن زمينـه دارد. او مي گويد:
»مـن در زندگـي خـود سـختي هاي زيـادي را تحمـل 
كـرده ام؛ در حالـي كـه تعـداد كمـي از آنهـا واقعـاً رخ 
داده اند.« منظور اين اسـت كه بسـياري از اين مشـقات 
در ذهـن او بـوده  و هيـچ گاه در دنياي بيـرون براي وي 

تحقـق پيـدا نكرده اند.

مطالعه زندگي افراد موفق
بـدون  كـه  موفـق،  افـراد  زندگي نامه هـاي  خوانـدن 
امكانـات خاصـي توانسـته اند بـه موفقيت هـاي بزرگـي 
دسـت پيـدا كننـد، همانند روشـن كردن موتـور، توليد 
انگيـزه در شماسـت؛ بـه هميـن دليـل، خوانـدن ايـن 
گونـه كتاب هـا و داسـتان ها را، آن هـم بـه طـور مرتب، 
به شـما توصيـه مي كنيم؛ چـون فوق العاده مؤثر اسـت.

در رسـيدن بـه اهـداف، ايـن نـكات را حتمـاً بـه خاطر 
باشيد: داشـته 

1- تصميـم بگيريـد كه واقعـاً در زندگي چـه چيزهايي 
را مي خواهيـد بـه دسـت آوريـد. اكثـر مردم ايـن عمل 

الزم را انجـام نمي دهنـد.
مشـخص  و  واضـح  طـور  بـه  مي خواهيـد،  آنچـه   -2
بنويسـيد و آن را قابـل اندازه گيـري سـازيد. اگـر عنوان 
هدفي را ننويسـيد، آنچه در ذهن شماسـت، يك نقشـه 

خيالـي اسـت و اثـري بـه دنبـال آن وجود نـدارد.
3-يـك فرجـه بـراي اهـداف خـود تنظيم كنيـد. ذهن 
ناخـودآگاه شـما روي هدف هـاي مشـخص هـر لحظـه 

پيشـرفت مي كنـد.
4- يـك ليسـت از آنچـه كـه مي خواهيـد بـه دسـت 
آوريـد، تهيـه كنيـد و بـه ليسـت خـود هـر چيـزي از 
وظايـف جديـد و فعاليت هـاي نـو را كـه مي خواهيـد 
بيفزاييـد، اضافـه كنيـد و آن را تـا هنگامي كـه كامـل 

شـود، نگـه داريـد.
5- ليسـت خـود را بـا يـك نقشـه سـازمان دهيـد و در 
ايـن نقشـه، مشـخص كنيد كه شـما بـراي رسـيدن به 
هدفتـان بـه چـه چيزهايـي نيـاز داريد تـا ابتـدا آنها را 
انجـام دهيـد، و چـه چيـزي را بعـداً بايد انجـام دهيد و 
چـه راه حل هايـي بـراي رسـيدن به اهـداف خـود بايد 

در ايـن نقشـه پيـاده كنيد.
6- تصميـم بگيريـد كه هـر روز آن كاري را انجام دهيد 
كـه شـما را بـه هدفتـان نزديك تـر مي كند. ايـن نظم و 
ترتيب در عمل اسـت كه شـما را قادر مي سـازد هر روز 
مقـدار حركتتـان را بهبود بخشـيد. عمل روزانـه، انگيزه 
شـما را افزايـش داده و بـه شـما انـرژي مي دهـد. اگـر 
شـما هدف هايتـان را بنويسـيد، در همـه اوقـات صبـح، 
ظهـر و شـب بـه آنها فكـر مي كنيـد، و تنها سـؤالي كه 
مي پرسـيد ايـن اسـت كـه چگونـه مي توانيد آنهـا را به 

دسـت آوريد.
رويـاي خـود را دنبـال كنيـد و اجـازه ندهيـد كـه هيچ 
كس روياي شـما را بدزدد، و در راه رسـيدن به رويايتان 
فقـط از قلـب خـود فرمـان بگيريـد. بـه ايـن داسـتان 
توجـه كنيـد تـا ببينيـد كـه اصـرار بـر هـدف و دنبـال 

كـردن آن، تـا چـه حـد مي توانـد در رسـيدن شـما بـه 
آن هـدف، كمكتان كند. اين داسـتان، داسـتان پسـري 
اسـت كـه فرزنـد يـك تعليـم دهنـده اسـب دوره گـرد 
بـوده و از اصطبلـي بـه اصطبل ديگـر، از مسـابقه اي به 
مسـابقه ديگـر و از مزرعـه اي بـه مزرعه ديگـر مي رفت 
تـا اسـب ها را آمـوزش دهـد. وقتي كـه او سـال آخـر 
دبيرسـتان بـود از وي خواسـته شـد تـا در يـك صفحه 
بنويسـيد كـه در آينـده مي خواهـد چـه كاره شـود. آن 
پسـر، هفـت صفحـه در توصيـف هـدف خـود، يعنـي 
داشـتن يـك مزرعـه پـرورش اسـب، نوشـت. او دربـاره 
رويـاي خـود بـا تمـام جزئياتش نوشـت و حتي شـكلي 
از يـك مزرعـه چنـد صـد متـري را، كـه در آن محـل 
اصطبل ها و مسـير مسـابقه مشـخص شـده بود، كشيد. 
او تمـام آرزوهـاي خـود را در آن پـروژه قـرار داد و روز 
بعـد آن را به معلـم خود داد. دو روز بعد، نوشـته هايش 
به دسـت خـودش بازگشـت. معلم در صفحـه اول، يك 
نمـره بسـيار پاييـن با رنـگ قرمز داده بود و نوشـته بود 
»بعـد از كاس بيـا پيش من.« پسـر بـا صفحات حاوي 
روياهايـش بـه ديـدن معلم خود رفت و از او پرسـيد كه 

چـرا نمـره پايينـي به او داده اسـت.
معلـم در پاسـخ بـه او گفـت: اين يك هدف غيـر واقعي 
براي پسـري در شـرايط توسـت. تو فرزند يـك خانواده 
دوره گـرد از خانـواده سـطح پايينـي هسـتي و بـراي 
رسـيدن بـه هدفـت، هيـچ سـرمايه اي نـداري. بـراي 
داشـتن يـك مزرعه پـرورش اسـب، مقدار زيـادي پول 
الزم اسـت. بـراي تحقـق اين رويـا تو بايد يـك زمين و 
اسـب هايي بـا نـژاد اصيـل بخـري و آنهـا را تكثير كني 
كـه همـه اينهـا مقـدار زيـادي پـول الزم دارد. بـراي 
انجـام چنيـن كاري، هيـچ راهـي وجـود نـدارد؛ پس از 
آن، معلـم اضافـه كـرد: اگـر تـو دوبـاره بـا واقع گرايـي 
بيشـتري ايـن مطالـب را بنويسـي، مـن هـم در نمـره 
تـو تجديـد نظـر مي كنـم. پسـر به خانـه رفـت و مدت 
طوالنـي در ايـن مـورد فكـر كـرد؛ باالخـره بعـد از يك 
هفتـه، او دوبـاره همـان صفحات را بدون هيـچ تغييري 
بـه معلمـش برگردانـد و بـه او گفـت: شـما مي توانـي 
نمـره پاييـن را بـراي مـن نگـه داري و مـن هـم روياي 

خـود را بـراي خـودم نگه مـي دارم!
سـال ها گذشـت تـا اينكـه آن پسـر، يـك مزرعه اسـب 
بسـيار بـزرگ ايجـاد كـرد و تمـام اهدافـش بـه همـان 
صـورت كـه خواسـته بـود محقـق شـد. او در چنيـن 
شـرايطي در يـك تـور يك هفتـه اي معلـم قديمي خود 
را ديـد و بـه او گفـت كـه تا چه حـد از اينكـه رويايش 
را نگـه داشـته خوشـحال اسـت؛ پـس شـما نيـز اجازه 
ندهيـد كـه هيـچ كس رويـاي شـما را بـدزدد. آن را به 
خاطـر بسـپاريد و فقـط از قلـب خـود فرمـان بگيريد و 

آنچـه را كـه دوسـت داريـد انجـام دهيد.
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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 و 
پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي” 
مصوب 94/12/18 مجلس محترم شورای اسالمی و همچنین آیین نامة اجرایي مربوط 
و مصوبات “شورای سنجش و پذیرش 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 گسترش آموزش عالی، اعم از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی، در آزمون ورودی 
دوره های دکتری )Ph.D( 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.
بر اساس قانون فوق، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته، بر حسب 
هر یك از شیوه های »آموزشی ـ پژوهشی« و »پژوهش محور« به شرح زیر انجام 

می شود:
به دوره دکتری  برای ورود  و پذیرش  ـ پژوهشی: سنجش  آموزشی  الف ـ دکتری 

ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
1ـ آزمون متمرکز )۵0 درصد(

2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(
3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی )30 درصد(

ب ـ دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش 
محور، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

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

3ـ مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(
4ـ تهیه طرح واره )20 درصد(

اجرای مرحلة اول )آزمون متمرکز( از سوي سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز 
مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ... از سوي دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در دوره هاي تحصیالت تکمیلی، 

مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1397 به شرح زیر خواهد بود:

الف( آزمون زبان       با ضریب )1(
ب( آزمون استعداد تحصیلی       با ضریب )1(

ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد       با ضریب )4(
سنجش و پذیرش برای کلیه دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پژوهش محور، 
پردیس های خودگردان، پیام نور، بورس اعزام به خارج، مؤسسات غیر انتفاعي، 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. 
ساير شرايط و ضوابط

و دکتری حرفه ای  کارشناسی ارشد  مقطع  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  تمام  1ـ 
می توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در آزمون ورودی 

شرکت نمایند.
2ـ دارندگان مدرك معادل دوره کارشناسی ارشد، در صورتی که مشمول آیین نامه 
شماره 2/77633 مورخ 92/۵/28 که از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده 

است باشند، می توانند در این آزمون شرکت نمایند.
3ـ مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل 
آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریورماه همان سال )سال 1397( فارغ التحصیل 
شوند. تاریخ فارغ التحصیلی برای داوطلبانی که شروع تحصیل آنان در صورت وجود 

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 نکرده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال 1397 را ندارند 

و یك سال محروم از آزمون هستند.
5ـ پذیرفته شدگان دروة بورس اعزم به خارج، در 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.
۶ـ سایر شرایط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي 

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

است.  
 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های 

دکتری)Ph.D( سال 1397

بـــه اطـــالع متقاضیـــان شـــرکت در آزمون هـــای TOEFL  و GRE می رســـاند 
کـــه تنهـــا مدارکـــی از ســـوی ایـــن ســـازمان مـــورد تأییـــد و گواهـــی قـــرار می گیـــرد 
ـــت  ـــوده و تح ـــت نم ـــازمان دریاف ـــن س ـــوز الزم را از ای ـــون، مج ـــزاری آزم ـــز برگ ـــه مرک ک

ـــد. ـــته باش ـــرار داش ـــازمان ق ـــن س ـــارت ای نظ
ـــام مرکـــز  ـــه ن ـــرًا اطـــالع حاصـــل شـــده اســـت کـــه در شـــهر اصفهـــان مؤسســـه ای ب اخی

ـــه  ـــدام ب ـــازمان، اق ـــن س ـــوی ای ـــای الزم از س ـــت مجوزه ـــدون دریاف ـــپاهان، ب ـــل س تاف
برگـــزاری آزمون هـــای TOEFL  و GRE می نمایـــد؛ لـــذا یـــادآوری می گـــردد کـــه 
ـــن  ـــر ای ـــد از نظ ـــرکت نماین ـــون ش ـــده در آزم ـــاد ش ـــز ی ـــه در مرک ـــی ک ـــدارك داوطلبان م
ـــه مراکـــز آموزشـــی، مـــورد تأییـــد قـــرار  ـــرای ارســـال ب ســـازمان دارای اعتبـــار نیســـت و ب
ـــور ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــی س ـــط عموم نخواهـــد گرفت.رواب

اطالعیه سازمان سنجش آموزش  کشور :

GRE و  TOEFL قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون های 
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  »بعد از کنکور «؛ طی یك سال گذشته، بارها و بارها این 
عبارت را تکرار کرده اید؛ زیرا مطالعة پی گیر و مداوم برای 
آزمون سراسری، وقتتان را محدود کرده بود و نمی توانستید 
به بسیاری از کارهایی که به انجام آنها تمایل دارید، بپردازید؛ 
کارهایی که به این روزها موکول کرده بودید؛ اما اکنون که 
را  و عالقة خود  اشتیاق  انگار همة  دارید  را  فرصت الزم 
برای انجام آن امور از دست داده اید. تا یك ماه پیش، همة 

آرزویتان این بود که هر چه زودتر کنکور بدهید تا بتوانید 
فیلم ها و سریال های مورد عالقه تان را بدون عذاب وجدان 
و نگاه های شماتت آمیز والدین تماشا کنید. می خواستید به 
سالن های ورزشی بروید و ساعت ها به ورزش مورد عالقه تان 
بپردازید. می خواستید کتاب های غیردرسی بخوانید و یا با 
دوستانتان گپ و گفت داشته باشید؛ اما حاال که فرصت 
مورد نظرتان رسیده است، حوصله پرداختن به هیچ کدام را 

ندارید و فقط منتظرید که هر چه زودتر نتایج اولیه آزمون 
سراسري و رتبه ها را اعالم کنند تا از این دلشوره و نگرانی 

در بیایید. 
این احساس، طبیعی است؛ اینکه بعد از یك سال برنامة 
منظم و حساب شده، ناگهان احساس خأل کنید و ندانید 
که از زمان موجود چطور باید استفاده کنید، چیز عجیبی 
از 30 سال  بعد  که  افرادی  را  مشابه  این حس  نیست. 

کنکوری ها !

این روزها وقتتان را تلف نکنید
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به آن  اگر  کار،  بازنشسته می شوند، دارند؛ موقعیتی که 
توجه نشود، می تواند به افسردگی فرد منجر شود؛ اما شما 
دادن  انجام  برای  بسیاری  کارهای  فترت،  دوران  این  در 
دارید؛ کارهایی که هم نشاطتان را حفظ می کند و هم آنکه 

برای شما الزم و مفید است. 

آشنایی با رشته های دانشگاهی 
انجام دهید،  مهم ترین کاری که می توانید در این روزها 
اطالع از رشته های دانشگاهی است. سعی کنید که دربارة 
همة رشته هاـ  حتي هر چند در ابتدای امر حس می کنید 
آنها عالقه ای ندارید ـ اطالعات کسب کنید؛ زیرا  به  که 
زمانی که نتایج اولیه آزمون سراسري می آید، فرصت شما 
زیادی  زمان  و  نیست  زیاد  چندان  رشته،  انتخاب  برای 
اطالع  کسب  برای  ندارید.  کافی  اطالعات  برای  کسب 
جوگر،  و  جست  موتورهای  به  می توانید  زمینه،  این  در 
یا  اخیر  سال های  فارغ التحصیالن  دانشگاه ها،  سایت های 
دانشجویان سال های سوم و چهارم رشته های مختلف و 
مراجعه  دانشگاهی«  با رشته های  بیشتر  کتاب »آشنایی 
نمایید. دقت کنید که برای موفقیت در یك رشته تحصیلی، 
باید به نکات مختلفی توجه داشته باشید که از آن جمله 
می توان به عالقه، مطابقت رشته با توانمندی های شما، بازار 

کار رشته مورد نظر و امکان ادامه تحصیل اشاره نمود.

آشنایی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
مورد  دانشگاه  امکانات  به  توجه  با  دانشگاه ها،  از  برخی 
نظر و استادانی که در آن دانشگاه تدریس می کنند، در 
رشته یا رشته هایی مطرح تر هستند؛ بنابراین، خوب است 
که در فرصت موجود، دربارة دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی، رشته هایی که در هر دانشگاه ارائه می شود، جایگاه 
دانشگاه در رشته مورد نظر )دانشجویان آن هر ساله چه 
تعداد مقاله و پروژه علمی و تحقیقاتی ارائه می دهند، چند 
نفر در المپیادهای دانشجویی پذیرفته شده اند یا چند نفر 
از آن دانشگاه در رشتة مورد نظر شما در آزمون تحصیالت 
تکمیلی رتبة خوبی کسب کرده اند(، امکان رفت و آمد به 
دانشگاه )اگر  دانشگاه در شهری غیر از محل سکونت شما 
واقع شده است درباره امکان اسکان، نحوه ایاب و ذهاب 
به دانشگاه و فاصلة دانشگاه با شهری که در آن زندگی 
جغرافیایی  موقعیت  دانشگاه،  رفاهی  امکانات  می کنید(، 
دانشگاه و ... اطالعات الزم را کسب کنید . برای به دست 
آوردن این اطالعات، می توانید به  سایت های هر دانشگاه یا 

دانشکده مراجعه نمایید. 

با توجه به موقعیت های مختلف برنامه ریزی کنید 
بر اساس نتایجی که ممکن است از آزمون خود بگیرید، در 
ذهن خود چندین تصمیم و انتخاب را برنامه ریزی کنید. 
به  امتحان  نتیجه  بریزید که  برای زمانی  را  برنامه  اولین 
همان خوبی یا حتی بهتر از آنچه فکر مي کردید، بشود، 
هدف و تصمیم دوم خود را برای زمانی برنامه ریزی کنید 
که نتیجه بدتر از انتظار شما شود، ولی هنوز برای شما 

بدترین حالت ممکن نیست، و برنامه ریزی سوم را برای 
زمانی آماده داشته باشید که احتمال دارد بدترین نتیجه 
ممکن را از آزمون خود بگیرید. در مورد این برنامه ها با 
تا  نیز صحبت کنید،  نزدیکتان  اطرافیان  و  خانواده خود 
دوران  چنین  در  هم  آن  درست،  تصمیمات  گرفتن  در 
پر استرسی، به شما کمك کنند. این برنامه ریزي ها استرس 
شما را به میزان زیادی کم و به شما کمك مي کند تا خود 
را از قبل، برای پذیرفتن هر نتیجه ای آماده کرده باشید و 
حتی در بدترین حالت ممکن، بتوانید بر خودتان مسلط 

شده و به صورت درست و منطقی، تصمیم بگیرید.

ورزش کنید 
ممکن است که درست بعد از آزمون، چندان حس و حال 
اینکه یك ورزش جدی را شروع کنید نداشته باشید، ولی 
مي توانید ورزشی متعادل را آغاز کنید؛ بخصوص که بسیاری 
از کنکوري ها در سال آخر تحصیلی خود و قبل از کنکور، از 
ورزش کردن غافل مي شوند. ورزش به شما آرامش مي دهد، 
مسکن  یك  مانند  و  کرده  ایجاد  آندورفین  شما  بدن  در 
طبیعی عمل مي کند. سعی کنید که ورزش های پر تحرك 
و هوازی، مانند دویدن، شنا، دوچرخه سواری و حتی تند 
راه رفتن را امتحان کنید. ورزش، نه تنها از استرس شما 
مي کاهد، بلکه وضعیت خوابتان را نیز بهتر کرده و بر حال 
عمومی شما تأثیر بسیار مثبتی مي گذارد. اگر در ابتدا برای 
انجام ورزش روزانه تنبلي تان مي آید، از حضور در یك برنامه 

ورزشی براي چند روز در هفته آغاز کنید.

یک زبان خارجي یاد بگیرید 
بگذار  که  می گفتید  پیش خود  مطالعه،  دوران  در  شاید 
در  می خوابم  و  ظهر   12 ساعت  تا  بدهم،  را  کنکورم 
این است که وقتی  اما واقعیت   ! َغلْط می زنم  رختخوابم 
کاری نداری، خوابت نمی آید و زودتر از همیشه از خواب 
برای خوابیدن لك  دوران مطالعه، دلت  در  اگر  می پری. 
زده بود، مال این است که سرت شلوغ بود و خوابیدن و 
استراحت کردن برایت لطف داشت؛ اما فرد همیشه بیکار 
استراحت  و  خوابیدن  از  خوبی  احساس  نمی تواند  هرگز 
کردن داشته باشد؛ چون پشت این استراحت، کاری برای 
انجام دادن ندارد؛ پس بهتر است که حتماً کاری ارزشمند 
و جدی برای انجام دادن داشته باشید. یکی از این کارها، 
شرکت در کالس های مؤسسات آموزش زبان  است. اگر 
زودتر در یك  نیستید، هر چه  انگلیسی مسلط  زبان  به 
مؤسسه ثبت نام کنید و سعی کنید که در این زبان، مهارت 
الزم را کسب کنید؛ زیرا یك دانشجوی موفق، کسی است 
که بتواند حداقل به یك زبان بین المللی مسلط باشد و 
در صورت نیاز، از کتاب هاي مرجع که به این زبان تألیف 
شده است، استفاده نماید؛ در ضمن در برخی از رشته های 
انگلیسی  زبان  به  از کتاب های درسی  برخی  دانشگاهی، 
است. اگر هم به زبان انگلیسی مسلط هستید،  به  آموزش 
یك زبان خارجی دیگر بپردازید . مطمئن باشید که هر چه 
دانشجوی  باشید،  مسلط  بیشتری  خارجی  زبان های  به 

موفق تری خواهید بود، و در نهایت، از موقعیت های بهتری 
در بازار کار بهره مند می شوید. 

حضور در کالس های کامپیوتر 
این روزها یکی از نشانه های باسواد بودن، تسلط فرد به 
نرم افزارهای مختلف و برنامه نویسی   است . در بسیاری از 
واحدهای دانشگاهی، دانشجو باید به یك یا چند نرم افزار 
مسلط باشد و در آگهی های استخدامی نیز تسلط فرد به 

نرم افزارهای مختلف، امتیازی مهم محسوب می شود. 

انرژی منفی ممنوع 
از نشخوار افکار خود بپرهیزید. نشخوار کردن افکار، یك 
چرخه معیوب است که باعث مي شود شما مدام به یك 
موضوع خاص فکر کنید؛ بدون اینکه موضوع جدیدی برای 
اضافه کردن به افکارتان وجود داشته باشد. این حالت، بعد 
از آزمون، زیاد اتفاق مي افتد؛ ولی باید به خاطر داشته باشید 
که نگرانی درباره موضوعی که در مورد آن دیگر کاری از 
نخواهد  تأثیر مثبتی  تنها  نه  نیست،  دست شما ساخته 
داشت، بلکه استرس شما را بیشتر مي کند. روش هایی برای 
مقابله با این چرخه معیوب وجود دارند: اول اینکه به جای 
تکرار افکار بیهوده، به دنبال راه حل باشید. نگران بودن در 
مورد نتایج بد آزمونی که گذشته است، هیچ چیز را در 
مورد آن تغییر نمي دهد؛ ولی مي تواند روی عملکرد شما 
در آینده تأثیر بگذارد. سعی کنید دالیلی را که موجب 
سراسري  آزمون  در  خود  دلخواه  نتیجه  به  شما  شده اند 
نرسید، پیدا کرده و در آینده از آنها درس بگیرید. انجام 
این کار، عملکرد شما را در آینده مثبت خواهد کرد. دوم 
اینکه سعی کنید بفهمید که از چه چیزی نگرانید. معموالً 
بخشی از استرس آزمون، مربوط به مسائل بعد از آزمون 
است. اینکه دیگران در مورد شما چه فکر مي کنند و چگونه 
در مورد شما قضاوت مي کنند یا چه انتظاراتی از شما دارند، 
ممکن است که شما را نگران کند. فهمیدن دلیل واقعی 
نگراني تان مي تواند به شما کمك کند تا بتوانید با چنین 
مسائلی راحت تر کنار بیایید، و در آخر، یك بازه زمانی 20 تا 
30 دقیقه ای را برای »نگران بودن« خود تعیین کنید. انجام 
این کار به شما کمك مي کند تا به جای نادیده گرفتن 
نگراني هایتان، تنها در این بازه زمانی که مشخص کرده اید، 
نگران باشید. زمان بگیرید و با تمام شدن وقِت »نگرانی«، 

شروع به پرورش افکار مثبت در ذهنتان کنید. 

بخندید و بخندانید 
کاری انجام دهید که شما را بخنداند. فیلم کمدی تماشا 
کنید و با کساني که به شما انرژی مثبت مي دهند معاشرت 
کنید، و این گونه از فشار درسی که در سال های اخیر روی 
شما بوده است، دور شوید. مطالعات نشان داده است که 
احساسات هم درست مانند یك بیماری ویروسی مي توانند 
منتقل شوند. اگر با کسانی باشید که همواره از نتایج آزمون 
اضطراب دارند و مدام درباره آن صحبت مي کنند، شما هم 

به آرامش نخواهید رسید.
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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 فیزیك«، 
»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.
نحوة زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است :

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت 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 نتايج هر نوبت از آزمون های آزمايشی 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 یك 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 یك آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزیز به کار گرفته است 
تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت  نام برای هر یك 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 یك نوبت آزمون جامع باشد.
البته، با توجه به اینکه آزمون  های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون  هایی 
است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمام آنها، داوطلب را گام  
به گام آماده تر می نماید، لذا توصیه می شود که داوطلبان عزیز در کلیۀ 
ثبت  نام  یکجا  به طور  نوبت آزمون(  آزمون  های مرحله  ای و جامع )8 

نمایند.
الزم به  ذکر است که جدول تکميلی مربوط به هزينه  های ثبت  نام، برای داوطلبانی 
که مايل به انتخاب آزمون  های آزمايشی سنجِش دهم به  صورت تلفيقی هستند، در 

سايت اينترنتی 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  شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم

 )سال اول دورة 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 280/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون 

حدوداً 217/500 ریال و مجموعاً 1/740/000 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 ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهندة ثبت نام 
اعتباری  کارت  خرید  از  بعد  داوطلبان،  که  است  الزم  و  نبوده  داوطلب  نهایی 
)دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت  نام 

خود را نهایی و شماره پرونده و کد 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: 42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 

8:30 الی 12:30 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 

888447۹1 الی 888447۹3 تماس حاصل نمایند.
نکات 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: لینك ثبت  نام آزمون  های 

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

 
شرکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان  سنجش آموزش  کشور در خصوص:

 رشته هاي تحصیلي ادبیات نمایشي، 
مجسمه سازي، موسیقي ایراني، موسیقي 
جهاني، کتابت و نگارگري، آهنگسازي، 
بازیگري ـ کارگرداني، طراحي صحنه، 

نمایش عروسکي و عکاسي درآزمون 
سراسري سال 1396

پيرو اطاعيه مورخ 96/4/17 در خصوص اعام زمان تاريخ آزمون عملي 
نمايشي،  )ادبيات  شامل  هنر  آزمايشي  گروه  تحصيلي  رشته هاي  مجموعه 
مجسمه سازي، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، كتابت و نگارگري، آهنگسازي، 
بازيگري ـ كارگرداني، طراحي صحنه، نمايش عروسكي و عكاسي( دانشگاه هـا و 
مؤسسات  آموزش  عالـي در آزمون  سراسري  سال  1396، بدين   وسيله   به اطاع 
كليه متقاضيان رشته هاي تحصيلي مورد نظر مي رساند كه الزم است به منظور 
آگاهي از زمان پرينت كارت، آدرس و زمان برگزاري آزمون به اطاعيه اي كه 
در تاريخ 96/5/1 در اين خصوص در پايگاه اطاع رساني اين سازمان و هفته نامه 
خبري و اطاع رساني )پيك سنجش( مورخ  96/5/2 درج مي گردد، مراجعه 

نمايند. 

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره:

 تمدید مهلت زمان اعالم سوابق تحصیلي دوره 
پیش دانشگاهي و مشاهده سوابق تحصیلي 

داوطلبان آزمون  سراسري  سال 1396
پيرو اطاعيه مورخ 96/4/20 بدين  وسيله  به  اطاع  كليه  داوطلبان  شركت  كننده 
فارغ التحصيل دوره پيش دانشگاهی سال جاري  آزمون  سراسری  سال 1396 كه  در 
تا   از داوطلباني كه  با آن دسته  )95 ـ 96( هستند مي رساند كه به منظور مساعدت 
تاريخ 96/4/24 براي اعام كد سوابق تحصيلی پيش دانشگاهی خود اقدامي ننموده اند، 
ترتيبي اتخاذ گرديده است كه داوطلبان مذكور بتوانند تا تاريخ 96/4/27 به سايت اين 
است كه  نمايند. دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي سال جاري، الزم  مراجعه  سازمان 
پس از دريافت كد سوابق تحصيلي دوره پيش دانشگاهي از سامانه جمع آوري اطاعات و 
سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري )مربوط به وزارت آموزش و پرورش( به نشاني:

http://dipcode.medu.ir  و ثبت آن در سايت سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت 
به مشاهده سوابق تحصيلي خود اقدام نمايند.

داوطلبان، در صورت موجود نبودن كد سوابق تحصيلی پيش دانشگاهی خود در 
سايت اين سازمان يا مشاهده اشكال در نمرات سوابقشان، بايد به اداره آموزش و پرورش 
منطقه اخذ مدرك تحصيلی خود مراجعه نمايند. بديهي است كه منحصراً مواردي كه از 
طريق وزارت آموزش و پرورش و حداكثر تا تاريخ 96/5/2 به اين سازمان واصل گردد، 
از سوي  اعام كد سوابق تحصيلی پيش دانشگاهی  اعمال خواهد شد. همچنين عدم 
داوطلبان ياد شده در سايت سازمان سنجش در اين بازه زمانی، موجب عدم اعمال سوابق 

تحصيلی پيش دانشگاهی در نمره كل نهايی آنان می شود و اين زمان قابل تمديد نيست.
ضمناً آن دسته از داوطلبانی كه در دروس ترميمی سال سوم )ديپلم( نيز شركت 
نموده اند، می توانند با توجه به توضيحات فوق، برای مشاهده سوابق تحصيلی و نمرات خود 

اقدام نمايند.
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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حدود ده روز از برگزاری آزمون سراسري سال 1396 
تا  هم  عزیز  داوطلبان  شما  از  خیلی  حتمًا  و  می گذرد 
االن، کلید سؤاالت را گرفته و تا حدودی می دانید که 
آزمون  از  بعد  مطمئنًا  و  کرده  برگزار  چگونه  را  کنکور 
همه  مانند  آزمون  یک  نیز،  کنکور  که  شده اید  متوجه 
آزمون هایی است که تاکنون در آن شرکت کرده بودید و 

ترس و اضطراب شما هم موردی نداشت. 
چندان  خود  آزمون  از  که  شما  از  بعضی  است  ممکن 
خوب  نتوانستم  که  »من  بگویند:  نیستند،  راضی 
خیلی  اینکه  »با  بگویند:  بعضی  یا  بدهم!«  امتحان 
تالش کردم، نمی دانم چرا نتوانستم آن طور که خوانده 
میان،  این  در  حتمًا  بدهم!«  جواب  سؤاالت  به  بودم 
تا  آزمون  پایان  از  بعد  که  هستند  هم  شماری  پر  گروه 
االن با این استرس و اضطراب به سر می برند که اصاًل 
قبول می شوند یا نه، و هر روز به مرور درصدها و جمع 
با  مشغولند.  خود  درست  و  غلط  جواب های  تفریق  و 
و  هستند  زیادی  تعداد  داوطلبان،  از  گروه  این  اینکه 
حتی می توان گفت که این موضوع تا حدودی در میان 
شرکت کنندگان طبیعی است، اما توصیه مي کنیم که 
زندگی  و  از ذهن خود خارج کرده  را  همه شما کنکور 
اینکه می گوییم به زندگی  عادی خود را سپری کنید. 
اگر  که  نیست  معنی  این  به  دهید  ادامه  خود  عادی 
در میان شما کسانی باشند که به هیچ وجه از آزمون 
مورد  نتیجه  که  می دانند  قطعًا  و  نیستند  راضی  خود 
نظر خود را به دست نخواهند آورد، دست روی دست 
همین  از  می توانند  آنها  بلکه  نکنند؛  کاری  و  گذاشته 
امروز و برای کسب یک نتیجه عالی و دلخواه، برنامه 
با استفاده از تجربه شان در  خوبی را ترسیم نمایند و 
آزمون سراسري 1396، خود را برای آزمون سراسري 
و  تالش  با  که  باشند  مطمئن  و  کنند  آماده   1397

کوشش می توانند به هر آنچه در نظر دارند، برسند. 
خود  به  که  است  آن  موضوع،  این  طرح  از  ما  منظور 
بقبوالنید کنکور تمام شد و دیگر زمان افسوس خوردن 
به  یا دیگران و حتی فکر کردن  و سرزنش کردن خود 
از  بیش  شما  انرژی  و  وقت  زیرا  نیست؛  نیز  آن  نتیجه 
این ارزش دارد که خود را برای آنچه که دیگر نمی توانید 
سرزنش  یا  شماتت  دهید،  انجام  تغییرش  برای  کاری 
کنید؛ در عوض به خود بگویید که شما آنچه در توان 
و  داده اید  انجام  خوب  نتیجه  کسب  برای  داشته اید، 
مهم نیز همین است که شما خود را در این ورطه قرار 
در  و  کرده  نگاه  موضوع  به  گونه  این  وقتی  داده اید. 
احساس  چقدر  که  می بینید  کنید،  قضاوت  موردش 
آرامش می کنید. می خواهیم در مورد »اریک مبانی« با 
شما صحبت کنیم. به نظر ما، او و شما شرایطی شبیه 

به یکدیگر داشته اید. 
در  که  بود  گینه  از  شناگری  مبانی،  موسی  اریک 
او  نشد.  برنده  ولی  کرد،  شرکت   ۲۰۰۰ سال  المپیک 
تا زمان شرکت در مسابقه، هیچ گاه یک استخر بزرگ 
ندیده بود و در کشورش در استخر یک هتل که فقط 

۲۰ متر طول داشت، تمرین می کرد. 
عالوه بر این، اریک هیچ گاه در یک مسیر ۱۰۰ متری، 
مسابقه شنا نداده بود. در حالی که دو شرکت کننده   
)از نیجریه و تاجیکستان( هر دو به علت شیرجه غلط 
شدند،  حذف  مسابقات  این  دور  از  مسابقه  شروع  در 
اریک به کار خود ادامه داد. او، سرش را از آب باال گرفته 
و به سختی پا می زد و به شنا کردن ادامه می داد. اریک، 
اولین طول استخر را با تقال و تالش فراوان طی کرد و 
هنگام پیمودن طول دوم استخر، نزدیک بود که غرق 
شود؛ ولی او، آنچه در توان داشت، انجام داد و تسلیم 
نشد. ۳۰ متر مانده به خط پایان، هفده هزار تماشاگر 
حاضر در ورزشگاه به تشویق او پرداختند و با هر پایی 
می شد. بلندتر  تماشاگران  تشویق  صدای  می زد،   که 

پنبه ای،  چوب  مانند  او  کار،  پایان  به  مانده  متر   ۱۰
وار  دیوانه  اما جمعیت،  پایین می رفت،  و  باال  آب  روی 
او را تشویق می کردند، و سرانجام، هنگامی که موسي 
استادیوم  سقف  رسید،  مسابقه  مسیر  پایان  به  مبانی 

از شدت تشویق تماشاگران در حال کنده شدن بود!
ثانیه طی  و ۵۲  را در یک دقیقه  اریک مسیر مسابقه 
سایرین،  رکورد  از  دیرتر  دقیقه  یک  یعنی  بود؛  کرده 
اما کسی به این موضوع توجه نکرد؛ چون اریک آنچه 
چه  می پرسید  حتمًا  بود.  داده  انجام  داشت،  توان  در 

شباهتی میان شما و او وجود دارد.
توان  آنچه در  بدانند که شما  اینکه وقتی دیگران  اول 
داشته اید، انجام داده اید، بدون توجه به نتیجه، آن را 

از شما خواهند پذیرفت و حمایتتان خواهند کرد.
در  گاه  هیچ  اریک   ...« کنید  توجه  جمله  این  به  دوم 
 »... بود  نداده  شنا  مسابقه  متری،   ۱۰۰ مسیر  یک 
شاید شما نیز جزو داوطلبانی هستید که تا قبل از روز 
کنکور، در یک امتحان )تستی و  از همه دروس( در بازه 

زمانی چهار ساعت شرکت نکرده بوده اید.
به اریک موسي مبانی توجه کنید که تا آخرین لحظه، 
راضی  خود  از  مطمئنًا  و  برنداشت  تالش  از  دست 
اما  نکرد،  کسب  را  دلخواهش  نتیجه  گرچه  او  بود. 
هم  شما  نیست.  بدهکار  خودش  به  که  می دانست 
چون اریک تا آخرین لحظه تالش کرده اید و به همین 
کردن  فکر  بدون   و  کنید  تحسین  را  خود  باید  دلیل، 
به نتیجه، از روزهای خود، بهترین استفاده را بکنید. 
فراموش نکنید که کنکور تمام شد و نگرانی، استرس 

اوضاعتان  شدن  نامناسب  به  فقط  شما،  اضطراب  و 
خود  کار  نتیجه  و  کنید  توکل  خدا  به  شود.  می  منجر 
را به او واگذار نمایید و مطمئن باشید که خدای بزرگ، 
که تمام هستی و کائنات مولود خواست و اراده اوست، 
برای شما بهترین ها را مقدر کرده است. با ایمان به این 
تفکر و دانستن این موضوع که کائنات و قانون جذب، 
تفکر شما را به حقیقت تبدیل می کنند، مثبت اندیش 
باشید و آینده خود را زیبا ببینید و برای زیبا ساختن 
آن تالش کنید و نتیجه تالشتان را به خدا واگذار کنید.

ما انسان ها گرایش داریم که از ابتدا با نتیجه کارهایي 
که انجام مي دهیم، زندگي کنیم. ما معمواًل اثر و نتیجه 
تمام تجربیاتي را که در زندگي به دست مي آوریم با خود 
به دوش مي کشیم، و به همین دلیل، زماني که انرژي 
قانون  مي کنیم،  نتیجه  آوردن  دست  به  صرف  را  خود 
جذب هم براي ما همان چیزي را به ارمغان مي آورد که 
در ذهنمان مي گذشته است؛ درست مانند یک چرخه 

علت و معلولي حقیقي.
نیز  موفق  فرد  یک  که  گفت  مي توان  دیگر  سوي  از 
نگاه  جامعه  به  مثبت  دید  با  او  دارد.  مشابهي  شرایط 
بهره مند  دارد،  زندگي  در  که  نعمت هایي  از  مي کند، 
مي شود، با شور و اشتیاق زیاد به زندگي ادامه مي دهد 
تکرار  خود  زندگي  در  را  تجربه هایي  چنین  روز  هر  و 
خود  زندگي  به  را  بیشتري  رضایت  و  شادي  و  کرده 

دعوت مي کند.
همان  به  زندگي  در  که  مي گوید  ما  به  جذب  قانون   
به  و  مي کنیم  تمرکز  آنها  روي  که  مي رسیم  چیزهایي 
به  انرژي مي دهیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم،  آنها 
هر چیزي که فکر کنیم همان چیز در زندگي برایمان 
متجلي خواهد شد؛ به عبارت دیگر، روي هر چیزي که 
تمرکز کنیم، آن را به زندگي مان فرا خوانده ایم. ممکن 
خوانده ایم،  فرا  خود  زندگی  به  ما  که  چیزی  آن  است 
اما  تفاوت کند،  با تصویری که در ذهن خود داشتیم، 

ماهیت هر دو در نهایت یکی است.
دادید،  انجام  را  کاری  که  وقتی  نکنید  فراموش  پس 
نتیجه و تصویر خوبی را از آن برای خود تجسم نمایید تا 
بهترین چیز ممکن برای شما اتفاق افتد. ذهن خود را با 
افکار منفی به هم نریزید و لحظه های زیبای زندگی را با 
فکر کردن به آنچه که تغییرش دیگر برایتان امکان پذیر 
نیست، خراب نکنید؛ اما با خودتان رو راست باشید، و 
اگر واقعًا فکر می کنید که با اعالم نتایج کنکور، نتیجه 
دلخواه را نخواهید گرفت، از همین امروز با یک کوله 
از تجربه ها ی مفید، مجددًا قدم در راه بگذارید  بار پر 
شروع  نو  از  شماست،  نظر  مورد  آنچه  ساختن  برای  و 

کنید.

حركت از نو !



13 26 تیر ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره  15

فراموش نکنید که کنکور تمام 

شد و نگرانی، استرس و اضطراب شما، 

فقط به نامناسب شدن اوضاعتان منجر می شود. به خدا توکل 

کنید و نتیجه کار خود را به او واگذار نمایید و مطمئن باشید که خدای بزرگ، که 

تمام هستی و کائنات مولود خواست و اراده اوست، برای شما بهترین ها را مقدر کرده است.

قانون جذب به ما مي گوید که در زندگي به همان چیزهایي مي رسیم که روي آنها تمرکز مي کنیم و به آنها انرژي 

مي دهیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، به هر چیزي که فکر کنیم همان چیز در زندگي برایمان متجلي خواهد شد
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پيــرو انتشــار اطاعيــه مــورخ 96/4/3 در پايــگاه اينترنتــي ايــن ســازمان و همچنيــن هفتــه نامــه خبــري و اطــاع رســاني پيك ســنجش روز دوشــنبه مــورخ 96/4/5 در 
خصــوص اعــام اســامي معرفي شــدگان چنــد برابــر ظرفيــت رشــته هاي بورســيه، داراي شــرايط خــاص و برنامــه زمانــي برگــزاري آزمــون تشــريحي يــا پــروژه عملــي 
ــي  ــه اطــاع آن دســته داوطلبان ــط در آزمــون ورودي تحصيــات تكميلــي )دوره هــاي كارشناســي ارشــد ناپيوســته( ســال 1396، بديــن وســيله ب كدرشــته هاي ذي رب
كــه در رشــته بازيگــري از كدرشــته امتحانــي 1357 مجــاز بــه انتخــاب رشــته شــده  و نســبت بــه تكميــل فــرم انتخــاب رشــته اينترنتــي خــود در موعــد مقــرر اقــدام و 
حداقــل يكــي از كــد رشــته محل هــاي تحصيلــي بازيگــري را انتخــاب نموده انــد، مي رســاند كــه الزم اســت بــراي شــركت در آزمــون عملــي، بــا توجــه بــه مــوارد، بــه 
شــرح ذيــل اقــدام نماينــد. بديهــي اســت كــه عــدم مراجعــه بــراي شــركت در مرحلــه فــوق، بــه منزلــه انصــراف داوطلــب از گزينــش نهايــي در كدرشــته محــل يــا رشــته 

محل هــاي انتخابــي مربــوط تلقــي مي گــردد و فرصــت ديگــري بــراي انجــام ايــن مرحلــه وجــود نخواهــد داشــت.
ضمنــاً شــايان ذكــر اســت آن دســته از داوطلبانــي كــه در ســايت ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور در زمــان مقــرر مبــادرت بــه انتخــاب كــد محــل تحصيــل از رشــته 

بازيگــري ننموده انــد، نمی تواننــد بــراي شــركت در آزمــون عملــي يــا دريافــت كارت شــركت در آزمــون اقــدام نماينــد. 

زمان و مکان انجام مصاحبه و پروژه آزمون عملي رشته بازیگري:
ــراي آقايــان و  - مصاحبــه و آزمــون پــروژه عملــي بازيگــري از كــد رشــته امتحانــي 1357 مطابــق جــدول ذيــل در روزهــاي 28، 29 ، 30 و 96/4/31 و 1 و 96/5/2 ب
روزهــاي 3، 4، 5، 6 و 96/5/7 بــراي خانم هــا )بــه ترتيــب حــروف الفبــاي نــام خانوادگــي( بــه نشــاني تهــران، ميــدان هفــت تيــر، خيابــان مفتــح جنوبــي، ضلــع جنوبــي 

ورزشــگاه شــهيد شــيرودي، خيابــان ورزنــده، جنــب تــاالر هنــر، پــاك 13، ســاختمان شــماره 2 دانشــكده ســينما و تأتــر دانشــگاه هنــر برگــزار مي گــردد. 
توضيــح: داوطلبــان الزم اســت بــراي تعييــن نوبــت مصاحبــه، قبــل از ســاعت 8:00 صبــح )از ســاعت 7:30( بــا همــراه داشــتن كارت ملــي يــا شناســنامه عكســدار و نيــز 

پرينــت كارنامــه نتايــج اوليــه آزمــون ارشــد 96 در محــل آزمــون حضــور داشــته باشــند.

- داوطلبــان الزم اســت بــراي پرينــت كارت ورود بــه جلســه آزمــون عملــي رشــته مذكــور، از روز دوشــنبه مــورخ 96/4/26 بــه پايــگاه اطاع رســاني ايــن ســازمان بــه 
نشــاني: www.sanjesh.org مراجعــه نماينــد. ضمنــاً الزم اســت هزينــه برگــزاري آزمــون عملــي را، كــه امــكان پرداخــت آن در پايــگاه اطاع رســاني مذكــور فراهــم 
گرديــده اســت ، قبــل از دريافــت كارت ورود بــه جلســه آزمــون مربــوط، بــه مبلــغ 250/000 )دويســت و پنجــاه هــزار ريــال( بــه صــورت اينترنتــي پرداخــت نمــوده و 
ســپس بــا دريافــت كــد پرداخــت مبلــغ اينترنتــي و درج ايــن كــد بــه همــراه اطاعــات كارت اعتبــاري يــا شــماره پرونــده و كدرهگيــري در قســمت مربــوط بــه پرينــت 
كارت ورود بــه جلســه آزمــون، نســبت بــه پرينــت كارت خــود اقــدام نماينــد. بديهــي اســت كــه بــراي شــركت در جلســه آزمــون، منحصــراً همــراه داشــتن پرينــت كارت 

ورود بــه جلســه، همچنيــن اصــل كارت ملــي يــا اصــل شناســنامه عكســدار الزامــي اســت. 

آمادگي داوطلبان باید به شرح ذیل باشد: 
الــف( بــه همــراه داشــتن اســناد و مــدارك مربــوط بــه ســوابق بازيگــري و ديگــر فعاليت هــاي تأتــري )الزامــاً بايــد بــه صــورت آلبــوم دســته بندي شــده ارائــه گــردد( . 
ب( آمادگــي اجــراي يــك قطعــه نمايــش بــه صــورت في البداهــه و بــه انتخــاب اســاتيد برگــزار كننــده آزمــون )در حيــن انجــام مصاحبــه(. ج( آمادگــي اجــراي يــك 
ــراي اجــراي  ــه آمادگــي الزم را ب ــا الزم اســت ك ــب باشــد(. د( خانم ه ــي داوطل ــاي قبل ــد از نمايش ه ــه مي توان ــن قطع ــب )اي ــه انتخــاب خــود داوطل ــش ب ــه نماي قطع
نقش»ســابين« از صفحــه 122-121 نمايشــنامه »هــراس« نوشــته »پيركرنــي« ترجمــه »محمدعلــي معيــري« چــاپ دوم 1349 انتشــارات »بنــگاه ترجمــه و نشــر كتــاب« 
داشــته باشــند )مطابــق متــن ذيــل(. هـــ( آقايــان الزم اســت آمادگــي الزم را بــراي اجــراي نقــش »ويلــي« از صفحــه 202 نمايشــنامه »مــرگ پيلــه ور« نوشــته »آرتــور 

ميلــر« و ترجمــه »علــي اصغــر بهــرام بيگــي« انتشــارات »رازي« چــاپ 1363 داشــته باشــند )مطابــق متــن ذيــل(. 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

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

عملي رشته بازیگري از کد رشته امتحاني 1357 آزمون ورودي تحصیالت 

تکمیلي )دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته( سال 1396
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

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 کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی  در آزمون سراسری سال 1396 
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