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پنجشنبه 97كارشناسي ارشد
پنجشنبه و جمعهچهار شنبه 96/9/1696/9/22

 6 و 97/2/7

پنجشنبه و جمعهيكشنبه 96/11/8يكشنبه 9796/11/1سراسري
 7 و 97/4/8

فني و حرفه اي 
متعاقباً اعالم خواهد شدكارداني نظام جديد

متعاقباً اعالم خواهد شدكارشناسي ناپيوسته
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چند نكته
 درباره تكمیل ظرفیت دکتری 96

اطالعيه   سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

تكميل ظرفيت
 آزمون    كارشناسي  ارشد 96

با حضور ریيس جمهور برگزار شد : 

تقدیـر از نفـرات بـرتـر 
آزمون سراسری 96 

برنامه ریزي
 درسي 

ناگهان چقدر 
زود دیر مي شود ! 

صفحه  10

مطالعه امروز

ضامن موفقيت فردا
مراسم آغاز سال تحصيلی دانشگاه ها و موسسات 
رييس جمهور،  حضور  با  شنبه  روز  عالی  آموزش 
روسای  بهداشت،  وزير  علوم،  وزارت  سرپرست 
و  سنجش  سازمان  مديران  و  رئيس  دانشگاه ها،  

دانشجويان برگزار شد.
آیین آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی و فناوری کشور صبح شنبه با حضور رییس 
جمهور در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

رییس  روحانی  والمسلمین دکتر حسن  حجت االسالم 
برتر آزمون سراسری  نفرات  از  این مراسم  جمهور، در 

فنی،  و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه های   1396 سال 
علوم تجربی، علوم انسانی، زبان های خارجی، هنر و نیز 
نفرات برتر هر کدام از این پنج گروه از سهمیه ایثارگران 

تقدیر کرد.
رییس  ترتیب  به  جمهور،  رییس  سخنرانی  از  پیش 
دانشگاه تهران، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
تهران، یکی  از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه  یکی 
و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  اساتید،  از 
سخنرانی  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  سرپرست 

کردند.

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

  اعالم  ظرفيت  پذیرش  

رشته محل هاي جدید 

و تكميل ظرفيت برخي از 

رشته هاي آزمون  ورودي  

 »Ph.D« دوره دكتری

)نيمه متمركز(

 سال  1396

Mghodsi
Text Box
همين صفحه
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام حسين )ع( فرمودند:
اي مردم ! در خوبي ها با يكديگر رقابت كنيد 
و در بهره گرفتن از فرصت ها شتاب نماييد و 
كار نيكي را كه در انجامش شتاب نكرده ايد، 

به حساب نياوريد.

از نافرماني خدا در نهان ها بپرهيزيد؛ چه آن 
كه بيننده است، هم او داوري كننده است.

حضرت امام حسين )ع(  فرمودند: 
من نماز را دوست دارم.

1 ـ از آنجا كه  برخي از دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  
عالي براي  پذيرش  دانشجو اعالم  ظرفيت  جديد كرده 
يا ظرفيت برخي از كدرشته  محل هاي تحصيلي آزمون 
مذكور تكميل نگرديده است، بنابراين، تمام داوطلبانی 
كه در آزمون ياد شده ثبت نام و شركت كرده  اند و با 
مثبت  كل  نمره  داراي  خود  آزمون  كارنامه  به  توجه 
هستند، مي توانند بر اساس ضوابط و شرايط درج شده 
در دفترچه راهنماي شركت در آزمون )شمارة 1( و دفترچه 
راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )شمارة 2( آزمون 
ياد شده و همين طور اطالعيه های سازمان سنجش، تا 
تاريخ شنبه 22 مهر ماه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش كشور به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه 
و نسبت به انتخاب كدرشته  محل هاي تحصيلي مطابق 

با رشته امتحاني خود اقدام كنند. 
از  گروه  آن  جداول  كه  است  يادآوري  به  الزم  2 ـ 
كدرشته هاي تحصيلي آزمون دكتري 96 كه در مرحله 
تكميل ظرفيت اقدام به پذيرش دانشجو مي كنند، در 

سايت سازمان سنجش درج شده است.
به  نسبت  مي تواند  مورد  حسب  بر  داوطلب  هر  ـ   3
رشته  با  مطابق  محل  كدرشته   15 حداكثر  انتخاب 

امتحاني خود در اين مرحله اقدام نمايد.
كدرشته  هاي  از  يك   هر  در  نهايي   گزينش   ـ   4
تحصيلي  اعالم شده در اين اطالعيه، بر اساس شرايط 
و ضوابط مندرج  در دفترچه هاي راهنماي شركت در 
آزمون و انتخاب رشته هاي تحصيلي )شمارة 1و 2( و 

اطالعيه های قبلی آزمون  ياد شده انجام  خواهد شد. 
ـ  آن گروه  از داوطلباني  كه  قباًل در رديف پذيرفته    5

 1396 سال   »Ph.D« دكتري  آزمون  نهايي  شدگان 
شده اند،  اعالم  شده  پذيرفته  عنوان  به  و  گرفته  قرار 
نيز مجاز به شركت در مرحله تكميل ظرفيت هستند.

6 ـ چنانچه داوطلبان پيشگفته در بند پيشين، در اين 
مرحله از پذيرش، متقاضي رشته هاي تحصيلي مرحله 
شدگان  پذيرفته  رديف  در  و  شوند  ظرفيت  تكميل 
آنان  قبلي  قبولي  بگيرند،  قرار  نيز  مرحله  اين  نهايي 
بايد  ضوابط  اساس  بر  و  مي شود  تلقي  »كان لم يكن« 
در كدرشته قبولي جديد ثبت نام كرده و ادامه تحصيل 
دهند و هيچ گونه تقاضايي بعد از اعالم نتايج، پذيرفته 

نخواهد شد.
آزمون  ظرفيت  تكميل  مرحله  متقاضيان  تمام  ـ   7
دكتري 96 بايد حداكثر تا تاريخ سي ام بهمن ماه سال 

جاري موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد گردند.
از كدرشته  نيمسال پذيرش دانشجو در هر يك  ـ   8
تكميل  به   مربوط  جداول  در  شده  درج  محل هاي 
است،  آمده  سنجش  سازمان  سايت  در  كه  ظرفيت، 
محل  مؤسسه  يا  دانشگاه  نظر  و  امكانات  با  متناسب 

قبولي، در نخستين ترم تحصيلی ممكن خواهد بود.
برابر ظرفيت هر يك  نتايج معرفي شدگان چند  9 ـ 
از كدرشته محل  هاي درج شده در جداول مربوط به 
مرحله تكميل ظرفيت، كه در سايت سازمان سنجش 
از  جاري  ماه  آبان   15 دوشنبه  تاريخ  در  است،  آمده 
انجام  براي  سنجش  سازمان  اينترنتي  سايت  طريق 

مراحل مصاحبه دانشگاه ها اعالم خواهد شد.
موفق باشيد

چند نكته درباره تكمیل ظرفیت دکتری 96

بنياد  و  تحصيلی  شهریه،  وام های  تقاضای  ثبت 
وام های  ثبت  سامانه  و  است  شده  فعال  علوی 

مذکور ۲۴ آبان ۹۶ بسته می شود. 
بر اساس جدول زمان بندی، پرداخت تسهيالت نيمسال 
تقاضای  ثبت  دانشجويان،  رفاه  صندوق   ،96-97 اول 
از 15 مهر ماه  بنياد علوی  و  وام های شهريه، تحصيلی 
)ديروز( فعال شده، و سامانه ثبت وام های مذكور 24 آبان 

96 بسته می شود.
علوم،  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق  اعالم  اساس  بر 
چنانچه تأييد و ارسال ليست وام های ياد شده به صندوق 

رفاه تا قبل از تاريخ 24 آبان 96 انجام شود، در صورت 
صحت مدارك و مستندات، تا پايان بهمن ماه به حساب 

دانشجويان واريز می شود.
الزم به يادآوري است كه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 

نمی توانند از اين وام استفاده كنند.
گفتني است كه وام بنياد علوی، به دانشجويان روزانه و 
دانشگاه های  و  آموزشكده ها  دولتی،  دانشگاه های  شبانه 
و  می شود  پرداخت  و  شده  تعيين  زمان  در  پيام نور 
دانشجويان مجرد 6/000/000 ريال و متأهل 8/000/000 

ريال دريافت می كنند.

از 15 مهر:

 سامانه ثبت تقاضای سه وام دانشجویی فعال شده است
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ضوابط و مقررات آموزشی 

دانشجویان دوره دكتری 

دانشگاه آزاد اعالم شد

دکتـری  دوره  جدیـد  بخشـنامه  اسـاس  بـر 
مقـررات  و  ضوابـط  اسـامی،  آزاد  دانشـگاه 
اعـام شـد.  دوره  ایـن  دانشـجویان  آموزشـی 
بخشنامه جديد دوره دكتری دانشگاه آزاد، با هدف ارتقاء 
سطح كيفی فعاليت های آموزشی اين دانشگاه تدوين و به 

واحدهای دانشگاه ابالغ شده است.
دانشگاهی  واحد  كه  است  تأكيد شده  بخشنامه  اين  در 
موظف است برنامه درسی مصوب را برای دوره ای كه در 

آن با مجوز دانشگاه دانشجو پذيرفته است، اجرا كند.
هفته  شانزده  شامل  هفته،  تحصيلی هجده  نيمسال  هر 

آموزش و دو هفته ارزشيابی پايان نيمسال است.
حداقل  تخصصی،  دكتری  دوره  در  تحصيل  مجاز  مدت 

شش نيمسال و حداكثر هشت نيمسال تحصيلی است.
در صورتی كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، 
واحد دانشگاهی اختيار دارد كه به پيشنهاد استاد/ استاد 

راهنما، مدت تحصيل را حداكثر تا دو نيمسال تحصيلی 
افزايش دهد. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته 
ادامه  در خصوص  تصميم گيری  برای  وی  پرونده  نشود، 

تحصيل به كميسيون موارد خاص ارجاع می شود.
از  كه  است  واحد   36 دكتری  دوره  واحدهای  تعداد 
اين تعداد، 15 تا 18 واحد آن واحدهای درسی و 18 
تا 21 واحد پژوهشی است كه در برنامه درسی مصوب هر 

رشته لحاظ می شود.
دانشجوی دوره دكتری تخصصی موظف است كه در هر 
نيمسال تحصيلی حداقل 6 و حداكثر 10 واحد درسی از 
دروس مصوب سرفصل رشته )با احتساب دروس جبرانی( 
را انتخاب و ثبت نام كند؛ مگر آنكه كمتر از 6 واحد درسی 

باقی مانده داشته باشد.
دكتری،  دوره  دانشجويان  آموزشی  سطح  ارتقاء  برای 
گذراندن دروس جبرانی به تعداد 4 تا 10 واحد درسی 
در نيمسال اول تحصيل يا حداكثر نيمسال دوم تحصيل 

الزامی است.
دروس جبرانی مشترك گذرانده شده برای تمام پذيرفته 
آزمون دوره دكتری تخصصی  بدون  و  آزمون  با  شدگان 
با رعايت ضوابط ياد شده در مصوبه 16 آذرماه سال 95 

شورای برنامه آموزشی و درسی دانشگاه انجام می شود.
پذيرفته شدگان با آزمون، كه در برخی از دروس امتحانی 
خود در آزمون دكتری تخصصی نمره خام كمتر از 33/33 
يا نمره آزمون )درج شده در كارنامه( آنها كمتر از 50 درصد 
نمره كل )5000( كسب كرده اند، الزم است مطابق نظر 
گروه تخصصی، از دروس مرتبط با دوره كارشناسی ارشد 
به ميزان 6 واحد )عالوه بر دروس جبرانی مشترك( را به 

عنوان دروس جبرانی بگذرانند.
پذيرفته شدگان بدون آزمون دوره دكتری تخصصی، بايد 

در صورت تشخيص گروه آموزشی، از دروس مرتبط با دوره 
كارشناسی ارشد به ميزان حداكثر 6 واحد درسی )عالوه بر 
دروس جبرانی مشترك( را به عنوان دروس جبرانی بگذرانند.

به ازای هر 10 واحد جبرانی، يك نيمسال تحصيلی به 
مدت مجاز تحصيل دانشجو افزوده می شود.

كسب نمره قبولی 14 در دروس جبرانی الزامی است، و 
نمره مذكور در ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو 

محاسبه نمی شود.
محتوای دروس جبرانی به تشخيص شورای گروه آموزشی 

خواهد بود.
دانشجو می تواند حداكثر برای دو نيمسال تحصيلی با كسب 
موافقت واحد دانشگاهی، از مرخصی تحصيلی استفاده كند. 
درخواست مرخصی تحصيلی بايد قبل از شروع ثبت نام در 
هر نيمسال تحصيلی به واحد دانشگاهی تسليم و موافقت 
واحد دانشگاهی كسب شود. موافقت واحد دانشگاهی با 
مرخصی تحصيلی دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلی 
وی صورت می گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل 

دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود.
ارزيابی جامع، كسب ميانگين كل  به مرحله  برای ورود 
حداقل 16 از تمام واحدهای آموزشی دوره الزامی است. 
همچنين، اخذ نمره قبولی در آزمون زبان خارجی )ترجيحاً 
زبان انگليسی( كه بيش از سه سال از اخذ آن نگذشته 

باشد، الزامی است.
غير  در  است؛  ارزيابی جامع 16  در  قبولی  نمره  حداقل 
ديگر  بار  يك  است كه صرفاً  مجاز  دانشجو  اين صورت، 
در ارزيابی جامع شركت كند و آن را با موفقيت بگذراند؛ 
وااّل پرونده دانشجو برای تصميم گيری در خصوص امكان 
شركت مجدد در ارزيابی جامع، به كميسيون موارد خاص 

دانشگاه )سازمان مركزی( ارجاع می شود.

اطالعيه   سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

زمان اعالم  ظرفيت هاي جدید یا تكميل ظرفيت برخي از كدرشته محل هاي آزمون  

ورودي  دوره هاي  كارشناسي  ارشد ناپيوسته   سال  1396
آزمون  نهايي  نتايج  اعالم  با  رابطه  در  سازمان  اين   96/6/10 مورخ  اطالعيه  پيرو 
شركت كننده  داوطلبان   به  اطالع   1396بدين وسيله   سال  ناپيوسته  كارشناسي ارشد 
در آزمون  مذكور مي رساند كه اطالعيه اين سازمان، حاوي كدرشته محل هاي جديد 
يا تكميل ظرفيت برخي از كدرشته محل هاي دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، 
خواهد  درج  سازمان  اين  رساني  اطالع  پايگاه  در  مورخ 1396/7/22  روز  شنبه  در 

شد و كليه متقاضيان مي توانند از روز دوشنبه مورخ 1396/7/24 لغايت پنج شنبه 
مورخ 96/7/27 از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان، نسبت به انتخاب كدرشته 

محل هاي مورد عالقه خود اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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اگر برنامه اي منظم نداشته باشيم كه وقت خود را براي 
تلف  را  زيادي  زمان  كنيم،  تنظيم  آن  با  كارها  انجام 
خواهيم كرد. همچنين اگر از همان روز اول سال يا ترم 
تحصيلي، برنامه اي مرتب و منظم نداشته باشيم، روز به 
روز تكاليف درسي مان به روي هم انباشته شده و هر چه 
مي شود،  جمع  بيشتري  تكليف  كنيم،  تعلل  بيشتر 
رغبت  شود،  جمع  هم  روي  تكاليف  بيشتر  چه  هر  و 
مدتي  از  و پس  كمتر خواهد شد  ما  در  كار  به  شروع 
و  درس  از  تنفر  بي حوصلگي،  ماندگي،  عقب  احساس 
مدرسه و دلهرة شكست بر ما غلبه خواهد كرد و اعتماد 
پيشرفت  و  موفقيت  عامل  مهم ترين  كه  را،  نفس  به 
محسوب مي شود، از ما خواهد گرفت؛ پس عاقالنه است 
خود  براي  تكاليف  انجام  و  مطالعه  براي  برنامه اي  كه 
به  براي خود طرح مي كنيم،  برنامه اي كه  طرح كنيم. 
برنامة كالس مدرسه يا دانشگاه، فعاليت ها، كار و ساعات 

خورد و خواب ما بستگي خواهد داشت. 
يك برنامة خوب، برنامه اي است 

شرايط  به  توجه  با  كه 
امكانات  و 

و  زماني  اقتصادي،  اجتماعي،  عوامل  )كليه  موجود 
آنجا  از  بنابراين،  ريزي شود؛  فردي( طرح  خصوصيات 
ديگري  با  ما  از  كدام  هر  فردي  و  عمومي  شرايط  كه 
متفاوت است، ممكن است برنامه اي كه براي ما مناسب 

باشد، براي ديگران نامناسب باشد.
اگر تصور مي كنيد كه تنظيم برنامه و وقت، ممكن است 
زندگي را بيش از حد برنامه ريزي شده و محدود كند و 
لذت شادي را از شما بگيرد، بدانيد كه در اشتباه هستيد. 
هدف از تنظيم برنامه و وقت، حذف ضرورت هاي زندگي 
نيست، بلكه تنظيم وقت به شما امكان مي دهد تا بتوانيد 
هر طور كه مي خواهيد، از زندگي خود بهره بگيريد و 
وقت خود را صرف انجام كارهاي بيهوده نكنيد. داشتن 
»برنامة مشخص مطالعه« نيروي تمركز حواس را زياد 
مي كند و مانع از خطر »انباشتن مغز« در آخرين دقايق 

پيش از امتحان مي شود.
 تنظيـــم بــرنامه 
 ، لعه مطا

به  را  بيشتري  موفقيت هاي  كه  مي سازد  قادر  را  شما 
تنظيم وقت مي توانيد  ياري  به  زيرا شما  آوريد؛  دست 
از دوران تحصيلي خود بهرة بيشتري بگيريد. همچنين 
با كمك تنظيم وقت مي توانيد زندگي متعادلي داشته 
باشيد و از بازي يا كار خود لذت ببريد و از فرصت هايي 
كه برايتان پيش مي آيد، نهايت استفاده را به عمل آوريد 

و بر زندگي و كار خود، نظارت بيشتري داشته باشيد.
در تنظيم برنامه و وقت مطالعه، موارد زیر را مّد 

نظر قرار دهيد:
1ـ قبل از هر چيز، برنامة كالسي خود را بررسي كنيد 
و ساعات هر درس و ساعاتي را كه براي  انجام تكاليف 
مربوط به آن درس الزم است، حساب كنيد. براي اين 
منظور مي توانيد فهرستي تهيه كنيد و در آن، كارهاي 
ثابت و كارهاي متغير خودتان را مشخص كنيد. كارهاي 
غذا،  وعده هاي  درس،  جلسات  مانند:  اعمالي  به  ثابت 
بايد  ... گفته مي شود كه شما  و  خواب، وظايف شغلي 
هر روز در ساعتي معين آنها را انجام دهيد، و كارهاي 
متغير، مانند: مطالعه، تكاليف درسي، اوقات استراحت، 
 ... و  مي گذرد  دوستان  با  كه  اوقاتي  تلويزيون،  ديدن 
اموري هستند كه شما مي توانيد در هر ساعتي 
همه  ضمناً  دهيد.  انجام  را  آنها  مايليد،  كه 
كاغذ  روي  دهيد،  انجام  بايد  كه  را  آنچه 
ممكن  صورت،  اين  غير  در  بنويسيد؛ 
است كه بعضي از كارها اصاًل انجام 

نشود.
2 ـ برنامه بايد »قابل انعطاف« 
گردد  تنظيم  چنان  و  باشد 
حوادث  با  برخورد  در  كه 
پيش بيني  اتفاقات  و 
انعطاف پذير  نيز  نشده 
پس  باشد؛  اجرا  قابل  و 
»آزاد«  ساعت هاي  بايد 
كرد  پيش بيني  برنامه  در 
جاي  به   را  آن  بتوان  تا 
به  رفته  دست  از  فرصت هاي 
كار برد؛ ضمن اينكه الزم نيست 
تحصيلي  سال  يك  براي  برنامه ها 
وضع شود؛ بلكه حتي مي تواند براي 
نيمي از آن يا تنها براي يك ماه باشد، و از 
اين هم فراتر، مي توان برنامه را جوري تنظيم 
كرد كه در مراحل اوليه بتوان هر هفته برنامه ها 

را با تغييراتي اجرا نمود.

برنامه ریزي درسي



5 17 مهر ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره  27

3ـ برنامه اي كه مناسب حالتان باشد، طرح ريزي كنيد. 
در تنظيم برنامه پيش بيني كنيد كه وقتي را براي مطالعه 
هر درس در نظر بگيريد و در آن وقت، حداكثر آمادگي 
را براي انجام آن كار داشته باشيد؛ مثاًل اگر مطالعه زبان 
انگليسي براي شما مشكل است، و در ضمن مناسب ترين 
وقتي كه شما مي توانيد تماس حواس و نيروي خود را 
زود  صبح هاي  كنيد،  صرف  درس  اين  مطالعه  كار  در 
است، موقع تنظيم برنامه مواظب باشيد كه مطالعة زبان 
ثابت شده  كه  انگليسي را براي صبح بگذاريد. از آنجا 
است هر آنچه پيش از خوابيدن فرا گرفته شود ديرتر 
مطالعة  كه  است  بهتر  كلي  طور  به  مي گردد،  فراموش 
درس هاي مشكل را براي شب و پيش از خواب بگذاريد، 
و مطالعه دروس حفظي مانند: زبان، تاريخ، اجتماعي و 

... را به ساعات اوليه صبح موكول نماييد.
نكته اي كه ذكر آن در اينجا ضرورت دارد، اين است كه 
ساعاتي كه از آنها نام برديم، معموالً بهترين ساعات براي 

مطالعه دروس مختلف هستند، اما 
براي هر فردي  لزوماً  اين ساعات 
كه  طوري  به  نيستند؛  چنين 
ممكن است تمايل و رغبت بعضي 
مختلف،  دروس  مطالعه  براي 
برخالف ساعات گفته شده باشد؛ 
مطالعه  ساعت  بهترين  بنابراين، 
با  كه  است  وقتي  فرد،  هر  براي 
بيشترين اشتياق و عالقه مي  تواند 

در آن زمان مطالعه كند.
كنيد.  مشخص  را  اولويت ها  4ـ 

بايد  پشيماني،  و  شكست  احساس  از  پيشگيري  براي 
كارهايي  چه  و  هستند  مهم  كارهايي  چه  كه  بدانيد 
درجة اهميت و ارزش كمتري دارند. اولويت ها مي تواند 
اولويت هاي درجه يك  به شكل زير تقسيم بندي شود: 
)تكاليف و وظايفي كه در حال حاضر بايد مشغول انجام 
آن باشيد(، اولويت هاي درجه دو )تكاليف و وظايفي كه 
اولويت هاي  تا  انداخت  تأخير  به  را  آنها  انجام  مي توان 
درجة يك انجام شود(، و اولويت هاي درجه سه )تكاليفي 
انجام  ديرتر  را  آنها  مي توان  و  نيستند  مهم  خيلي  كه 

داد(.
انجام فعاليت هاي درجه  وقت كافي و مناسبي را براي 
يك در نظر بگيريد و برنامه كار خود را طوري تنظيم 
كنيد كه اولويت هاي درجه يك را در اوقاتي كه حداكثر 
و  دهيد  انجام  داريد،  اوقات  آن  در  را  نشاط  و  كارآيي 
از  ساعاتي  به  را  دو  درجه  و  اهميت  كم  وظايف  انجام 
داريد،  ساعات  آن  در  كمتري  كارآيي  و  انرژي  كه  روز 
اختصاص دهيد؛ مثاًل اگر دو روز آينده، امتحان نيم ترم 
يا نيم ثلث رياضي داريد، الزم است كه امتحان رياضي 
به عنوان اولويت درجه يك، مّد نظر شما قرار گيرد و 

وقت كافي براي مطالعه آن در نظر گرفته شود.

5 ـ براي مطالعة هر درس، وقت كافي منظور كنيد و 
بدانيد وقتي كه براي مطالعه يك درس در نظر مي گيريد، 
الاقل بايد برابر زماني باشد كه در كالس صرف آن درس 
مي شود. قاعده كلي آن است كه هر ساعت درس مدرسه 
نياز به دو ساعت مطالعه دارد، اما بعضي از دروس كه 
شما در آن ضعيف هستيد و همين طور ماهيت بعضي 
از دروس )مثاًل رياضي( طوري است كه بيش از دو برابر 

ساعت درس، نياز به تمرين و مطالعه دارد.
6 ـ برنامه هاي خود را بيش از اندازه فشرده و متراكم 
نكنيد. همچنين بيش از توانايي هاي خود، براي خودتان 
كه  بپردازيد  اموري  به  فقط  و  نكنيد  تعيين  تكليف 
داريد،  اختيار  در  كه  فرصتي  يا  مهلت  در  مي دانيد 

مي توان آنها را انجام داد.
به  نزديك  را حتي االمكان  درس  هر  مطالعة  وقت  ـ   7
ساعت آن درس تعيين كنيد و تا آنجا كه ممكن است، 
درس  آن  ساعت  از  پس  بالفاصله  را  درس  هر  مطالعة 

انجام دهيد. عادت كردن به مطالعة هر درس بالفاصله 
دارد؛  بسزايي  اهميتي  درس،  آن  كالس  اتمام  از  پس 
مخصوصاً در مورد درس هايي كه معلم آن دروس را به 
صورت سخنراني ارائه مي دهد. اين امر باعث مي شود كه 
فراموشي مطالب در ذهن شما به ميزان زيادي كاهش 

يابد.
8 ـ مرور هفتگي درس ها را در برنامه تان منظور نماييد. 
در برنامه خود الاقل هفته اي يك ساعت را براي مرور 
كردن هر درس در نظر بگيريد. حتي اگر درسي تكليف 
باشد  شده  حل  آن  مسائل  و  شده  انجام  مربوطه اش 
احتياج به حداقل يك بار »مرور« خواهد داشت. با اين 
گرفته هاي  ياد  منظم مي توانيد  مرور  كوتاه  فرصت هاي 

خود را تازه كرده و حضور ذهنتان را افزايش دهيد.
9 ـ در بين مطالعه دو موضوع شبيه يا مربوط به هم، 
درس ديگري مطالعه كنيد. در مطالعة دو موضوعي كه 
مضمونشان به هم نزديك است، اين احتمال هست كه 
بر اثر امر »تداخل« فراموشي ايجاد شود؛ پس اگر ناگزير 
از مطالعة درس هاي مشابه، به دنبال هم هستيد، بهتر 
مختصري  وقفه  و  استراحت  درس،  دو  ميان  كه  است 

منظور شود.

10 ـ حجم مطالب مطالعه شده در هر جلسه را طوري 
در نظر بگيريد كه بتوانيد تمام آن مطالب مورد نياز را 
در آن جلسه مطالعه كنيد. انجام اين امر، سبب انسجام 
اعمال شما خواهد شد؛ اما زياد روي آن تأكيد و اصرار 
يا سهولت  از دشواري  زيرا گاهي تخمين شما  نورزيد؛ 
يادگيري مطالب، درست نيست و در نتيجه نمي توانيد 
گرفته ايد،  نظر  در  جلسه  يك  براي  كه  را  آنچه  تمام 
مطالعه كنيد؛ در اين صورت، هيچ گاه به مطالعه سريع 
و سطحي نپردازيد؛ به عبارت ديگر، ميزان كار خود را با 
مطالبي كه ياد مي گيريد، بسنجيد، نه با حجم آنها يا با 
ساعاتي كه مطالعه مي كنيد؛ زيرا از آ نجا كه دشواري و 
سهولت دروس مختلف، متفاوت است، ممكن است كه 
اين دروس، ساعات  از  براي مطالعه يك حجم مساوي 

متفاوتي الزم باشد.
برنامه سازيد و هرگاه در  انجام  به  را مقيد  11 ـ خود 
اجراي آن كوتاهي كرديد، براي خود جريمه اي در نظر 
ساعت  در  نتوانستيد  اگر  بگيريد. 
مقرر، درستان را مرور كنيد يا به 
بپردازيد،  تكاليف آن درس  انجام 
خواب،  ساعت  از  مقداري  قاعدتاً 
تفريح يا تعطيل خود را به اين امر 
را  موضوع  اين  و  دهيد  اختصاص 
مّد نظر داشته باشيد كه در ساية 
تالش، سخت كوشي و نظم است 
برسيد.  موفقيت  به  مي توانيد  كه 
بخوبي  را  كارتان  هرگاه  ضمناً 
انجام داديد، به خود پاداش دهيد.

با ثبات  بياموزيد و در رفتار خود  12 ـ »نه« گفتن را 
باشيد و به طرزي قاطعانه، اما با خوشرويي و ادب، به 
كه  بفهمانيد  خود  كنندگان  تلفن  و  مهمانان  دوستان، 

شما گرفتار هستيد.
و  مناسب  مطالعه،  براي  را  پيرامون خود  محيط  ـ   13
آماده نگه داريد. تلفن همراه، تلويزيون و ضبط صوتتان 
را خاموش كنيد و اجازه ندهيد كه اين وسايل وقتتان 
را تلف كنند. پيش از شروع مطالعه، همة مواد و وسايل 
مورد نياز خود را فراهم كنيد و سعي كنيد كه هر روز 
در جاي ثابتي مطالعه كنيد. همچنين از اين جاِي ثابت، 

فقط براي مطالعه استفاده كنيد.
14 ـ هنگام مطالعه، افسرده، مضطرب، عبوس و اخمو 
نباشيد و به مطالعه به عنوان يك ميدان جنگ و كارزار 
نگاه نكنيد؛ بلكه برعكس، آن را دوست داشتني تصور 
و  شاد  مطالعه،  هنگام  كه  است  الزم  همچنين  كنيد. 
سرحال باشيد و خواندن را با يك لبخند شروع كنيد؛ 

قطعاً موفق مي شويد.

اگر تصور مي كنيد كه تنظيم برنامه و وقت، ممكن است زندگي را بيش از حد 

برنامه ریزي شده و محدود كند و لذت شادي را از شما بگيرد، بدانيد كه در 

اشتباه هستيد. هدف از تنظيم برنامه و وقت، حذف ضرورت هاي زندگي نيست، 

بلكه تنظيم وقت به شما امكان مي دهد تا بتوانيد هر طور كه مي خواهيد، از 

زندگي خود بهره بگيرید و وقت خود را صرف انجام كارهاي بيهوده نكنيد.
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تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  های  سال   طی 
سال یازدهم متوسطه نقش تعیین کننده  ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ به طوری که سوابق تحصیلی 
سال یازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری هم اکنون یکی از عوامل مهم تعیین 

کننده کیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش کشور، با استفاده از بیش از 
دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون  های آزمایشی برای آمادگی دانش آموزان 
های  آزمون   طراحی  به  اقدام   )97-96( آینده  تحصیلی  سال  برای  متوسطه،  دوره 
یازدهم متوسطه  دانش آموزان سال  برای جامعه هدف  و جامع  تابستانه، مرحله  ای 
)سال دوم( که امتحانات نهایی را در پیش دارند نموده است. این آزمون  ها با ماهیتی 
جدید از نظر محتوا، بودجه  بندی و اجرا گامی مهم در براي پاسخگویی به نیاز موجود 
در این زمینه است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز سال یازدهم متوسطه 

و همچنین مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان  ها قرار گیرد.

آزمون های سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی  های زیر است:
دانش آموزان  نمودن  آماده  ضمن  که  تستی  مفهومی  سؤاالت  ارائه    
برای شرکت در امتحانات ترم اول و نهایی سال یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این 
دانش آموز  برای  بعد،  سال  سراسری  آزمون   سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  را  عزیزان 

فراهم می  نماید.
P بودجه بندی منابع درسی براساس برنامه درسی دبیرستان  ها.

P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون  های قبل.
P ارائه گزارش  های تحلیلی، مقایسه  ای و مدیریتی برای دبیرستان  هایی که دانش  آموزان 

سال یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون  ها شرکت می  دهند.
P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بالفاصله پس از پایان هر آزمون.

نحوۀ زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
این آزمون ها در 3 فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 11 نوبت برگزار 

می شوند. فاز اول، آزمون های تابستانه بوده که در 3 نوبت برگزار خواهند شد. 
هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی مطالب کتاب های درسی پایۀ 
دهم خواهد بود. فاز دوم، آزمون های مرحله ای بوده که در 6 نوبت برگزار خواهند 
شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی 
تحصیلی  سال  طول  در  دانش  آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزیابی  و  یازدهم  پایۀ 
است. در این میان، آزمون ویژه  ای )آزمون مرحلۀ 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 براساس پرسش های 
چهارگزینه ای استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی مورد سنجش و 
ارزیابی قرار خواهد گرفت. فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در 2 نوبت برگزار 
پرسش  های  با  دانش  آموزان  کامل  آشنایی  ها،  آزمون   این  هدف  شد.  خواهند 
نوعی،  به  و   1397 خرداد  امتحانات  سؤاالت  با  مرتبط  و  همسو  چهارگزینه  ای 
مقدمۀ آمادگی برای آزمون سراسری سال 1398 است. تاریخ آزمون  ها در جدول 

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

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود.(
پس از برگزاری هریک از آزمون  های مرحله  ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه  ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه  های آزمایشی و .... در اختیار داوطلبان قرار می  گیرد 
آمادگی خود در  میزان  از  ها  کارنامه   این  در  اطالعات مندرج  براساس  داوطلبان  تا 
هر مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون 
مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیز با شرکت در آزمون   ها، آمادگی الزم را برای 

شرکت در امتحانات نهایی سال 1397 کسب می  نمایند. 

در عصر روز  از آزمون  های آزمايشی سنجِش يازدهم  نوبت  كارنامه نتايج هر 
برگزاری هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.Sanjeshserv.ir منتشر 
می  گردد. ضمناً به اطالع دانش   آموزان می  رساند که محاسبه نمره کل آزمون  های آزمایشی، 
براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط با آزمون 
سراسری سال 1396 خواهد بود. همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، 
همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به عالوه 
سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم بر مجموع کل ضرایب 
با  ارتباط  برای دانش  آموز در  امر می تواند تجربه مناسبی  این  محاسبه می شود، که 

شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهــم 
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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سنجِش  آزمون هاي  جلسه  به  ورود  كارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 
یازدهم:

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

جلسه خود اقدام می  نمایند.

شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
امکان  این  که  است  گرفته  نظر  در  تخفیفاتی  آزمون  نوبت  یک  از  بیش  متقاضیان 
را میسر می  نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل، از تخفیف بیشتری بهره  مند 
گردند و در این جهت برای سال 96-97 شیوه 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 یازدهم:

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 
به  عنوان مثال،  نمایند؛  انتخاب و ثبت  نام  نیاز و دلخواه،  تعداد مورد  به  را  یازدهم 
داوطلب می  تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله  ای و یک 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 تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر 
می  نماید لذا توصیه می  شود که داوطلبان عزیز در کلیۀ آزمون  های تابستانه، مرحله  ای و 

جامع )11 نوبت آزمون( به طور یکجا ثبت  نام نمایند.
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 
تعداد آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره  مند شوند. 
بدیهی است که مطلوب  ترین حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت  نام یکجا در 8 نوبت آزمون )6 مرحله + 2 جامع( است که در این صورت، با 

احتساب تخفیف ویژه 280/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون 217/500 ریال و 
مجموعاً 1/740/000 ریال است.

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.
الزم به  ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه  های ثبت نام، برای داوطلبانی 
تلفیقی  به  صورت  یازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون  های  انتخاب  به  مایل  که 
درج   )www.Sanjeshserv.ir( آزمون ها  ثبت  نام  اینترنتی  سایت  در  هستند، 

شده است.
نحوه ثبت نام:

پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه  مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجِش 
یازدهم 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 ها اقدام 

و کد رهگیري دریافت نمایند.
نكته مهم:

الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهنده 
ثبت  نام نهايی داوطلب نبوده و الزم است كه وي بعد از خريد كارت اعتباری 
)دريافت شماره پرونده و شماره رمز( به لينک ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت  نام 

خود را نهايی و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دريافت نمايد.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت  نام در صورت داشتن 
ویژه:             با خط  مـــــی  توانند  ثبت  نام،  و ضوابط  گونه سؤال در خصـوص شرایط  هر 
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 به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت  نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقیق دستورالعمل ثبت  نام مدارس همکار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي  توانند 
در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00  با شماره تلفن هاي: 

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.
نكات مهم:

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

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.
سایت  طریق  از  کشور  سراسري  داوطلبان  کلیه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
اینترنتي به نشاني: www.Sanjeshserv.ir امکان پذیر است و دفتر مرکزي شرکت 
ميدان  به  )نرسيده  شمالي  مفتح  خيابان  مطهري،  خيابان  تهران،  نشاني:  به 
هفت تير(، خيابان نوري اسفندياري، پالك 50، تلفن: 88321455 نیز آماده 

ثبت نام از مراجعان در ساعات اداري است.  
راهنمای نحوه ثبت  نام  اینترنتی آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم

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
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سال کنکوری  ها از تیر ماه آغاز می شود. این نکته را همه 
می دانند؛ اما عده ای به عادت سال های گذشتـه، فکر 
می  کنند تا مهر نشود، سال تحصیلی شروع نخواهد شد، و 
به همین دلیل تاکنون با جدیت شروع به درس خواندن 
نکرده یا اصاًل الی کتاب های درسی خود را باز نکرده اند و 
می خواهند از همین ماه )مهر ماه( که در آن به سر مي بریم، 
دگمه شروع را بزنند. این گروه از کنکوری ها باید بپذیرند 
که از سایر رقبای خود، که دو یا سه ماهی زودتر شروع 
کرده اند، عقب ترند و باید جدیت بیشتری داشته باشند؛ اما 
در عین حال مي توانند مطمئن باشند که هنوز دیر نشده 
است و می  توانند با  یک برنامه دقیق و منظم به هدف 
خود برسند. برای داشتن یک برنامه منظم و اصولی، حتماً 
باید به موارد زیر دقت کنید و حتی یک مورد را نیز از قلم 
نیندازید و بدانید که زمان به سرعِت برق و باد درگذر است 

و »ناگهان چقدر زود دیر مي شود !« 
 یک آزمون آزمایشی كافی است

بسیاری از داوطلبان در سال چهارم، خود را با آزمون های 
آزمایشی مؤسسات مختلف و کالس های کمک آموزشي 
از  خسته  نهایت  در  افراد  این  می کنند.  متعدد  خسته 
اظهار نظرهای معلم ها و مشاوران گوناگون، می مانند که 
چه کنند، چه بخوانند و حرف چه کسي را گوش بدهند، 
و مهم  تر از همه اینکه وقت الزم را برای درس خواندن 
و تست زدن ندارند؛ یعنی بیش از آنکه خودشان درس 
بخوانند، در کالس ها و آزمون های مختلف حضور دارند. 
به  داوطلبان،  از  دسته  این  که  است  داده  نشان  تجربه 
دلیل سردرگمی و خستگی بیش از حد، نتیجه ای در حد 
توانایی های خودشان به دست نخواهند آورد )شک نیست 
که این گروه نیز برای کالس هایي که مي روند و آزمون های 
متعددی که می دهند، دالیلی دارند. آنها می گویند که هر 
کالس یا آزمون، یک امتیازی دارد و این کالس ها در کنار 
هم می توانند تمام ضعف های آنها را پوشش دهند؛ اما توجه 
ندارند که وقت و توانایی آنها بی نهایت نیست و فقط کالس 
خوب کافی نیست؛ بلکه باید وقت مطالعه دروس ارائه شده 

را نیز داشت(. 
 تفريحات خود را محدودتر كنيد

از همین امروز تفریحات خود را محدود کنید. اگر به نحو 
موبایل،  کامپیوتری،  بازی  های  اینترنت،  به  اعتیاد آوری 
تلویزیون، تفریح و گردش با دوستان و ... عادت کرده اید، از 
همین امروز دست به کار شوید و به فکر تغییر رویه خود 

باشید.
 حضور در شبكه  های مجازی ممنوع! 

من آن قدر بزرگ شده ام که بدانم کی و چقدر از موبایلم 
استفاده کنم؛ یعنی می توانم مدیریت زمان داشته باشم 
در شبکه های  برای حضور  بیکاری ام  و  تفریح  وقت  از  و 
را همه کنکوری ها  این حرف  استفاده می  کنم.  مجازی 
کنید،  قضاوت  عادالنه  اگر  اما  می گویند؛  دانش آموزان  و 
اینکه  است؛  این  از  غیر  چیزی  واقعیت  که  پذیرید  می  
یک چشمتان به کتاب درسی است و با چشم دیگرتان 
موبایلتان را بررسي می کنید؛ یا اینکه هنگام مطالعه، فکر و 
ذهنتان پیش گروه های مجازی است که عضو آن هستید 
و می خواهید از آخرین گفت و گوها، عکس ها و فیلم هایي 
که رد و بدل شده است، مطلع شوید و در بهترین حالت، به 
جای خوابیدن و تجدید قوا یا ورزش و تفریح کردن،  چشم 
به موبایل می دوزید، و در نتیجه با چشم و ذهنی خسته به 

سراغ درس می روید. 
یا الاقل  امروز موبایلتان را خاموش کنید  از همین  پس 
از یک موبایل ساده که نمی تواند به شبکه های اجتماعی 
متصل شود، استفاده کنید. بدون شک، چند روز اول کالفه 
و سردرگم خواهید بود، اما بمرور، به این وضعیت عادت 
خواهید کرد و می بینید که چقدر زمان مطالعه و استراحت 
شما افزایش پیدا می کند و مهم  تر از آن، کیفیت مطالعه تان 

باالتر خواهد رفت. 
 زمان بندی خواب خود را اصالح كنيد

عده ای از جوانان و نوجوانان عادت دارند که در تابستان، 
شب ها تا دیروقت بیدار بمانند و روز بعد نزدیک ظهر از 
افراد در مهرماه، ساعت  از  خواب بیدار شوند. این دسته 
بیداری و خواب خود را بسختی با ساعات مدرسه  تطبیق 

می دهند. اگر شما نیز جزو همین دسته از  افراد هستید، 
حتماً شب  ها زودتر بخوابید و صبح ها زود از خواب بیدار 

شوید.
صبح ها زمان خوبی برای مطالعه درس هاست و ذهن شما 
آمادگی بیشتری برای کسب اطالعات دارد؛ پس بهتر است 

که این فرصت خوب را از دست ندهید.
صبحانه، مهم  ترین وعده غذایی

   شما هم حتماً بارها شنیده  اید که صبحانه، مهم  ترین وعده 
غذایی است. برخی از جوانان می گویند که صبح  ها میلی 
به غذا ندارند و حتی می گویند که اگر صبحانه  بخورند، 
دچار حالت تهوع می  شوند. بخش عمده ای از این احساس، 
تلقین و عادت است. سعی کنید که این عادت بد را ترک 
کنید و حتماً روز خود را با خوردن یک صبحانه مقوی 
آغاز نمایید. همچنین اگر شب  ها تا دیر وقت خوراکی و 
برای خوردن صبحانه  نخورید، صبح میل کافی  تنقالت 
خواهید داشت و از زنگ اول مدرسه با آمادگی کامل و 

بدون خواب آلودگی سر کالس حاضر خواهید شد.
فریب نخورید

متأسفانه کنکور برای عده ای فرصتی مناسب برای کسب 
درآمدهایی نجومی شده است. این افراد از بی تجربگی و 
رشته خوب  یک  در  قبولی  برای  داوطلبان  بسیار  عالقه 
به  با شعارهایی رنگین و جذاب  و  سوء استفاده می کنند 
به کمک  که  می گویند  عده ای  می روند.  داوطلبان  شکار 
ما می توانید بدون داشتن دانش و سواد، و فقط براساس 
مهندسی معکوس، به تست ها پاسخ صحیح دهید ! عده ای 
دیگر می گویند که با حضور در کالس آنها به بیش از 
90 درصد سؤال های درس ها پاسخ خواهید داد، و عده ای 
اعالم می کنند که در کتاب آنها بیش از 80 درصد سؤال های 

آزمون سراسری سال جدید پیش بینی شده است!

 اگر حرف این افراد صحیح باشد، باید تمامی رتبه های برتر 
آزمون سراسری از کالس آنها عبور کرده، کتاب های آنها 
را خوانده یا با شیوه  های عجیب و غریب آنها به موفقیت 
رسیده باشند؛ در حالی که واقعیت جز این است و اکثر 

ناگهان چقدر زود دیر مي شود !
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قریب به اتفاق داوطلباني که در سال هاي گذشته رتبه  های 
هیچ  از  آورده اند،  دست  به  سراسری  آزمون  رقمی  تک 
اگر  یا  و  نبرده  اند  بهره  مدرسه  کالس های  جز  کالسی 
معلم خصوصی داشته اند، در حد یک درس، آن هم برای 
تقویت پایه ای خود در آن درس، بوده است. ضمناً تمامی 
آنها عالم می کنند که برای موفقیت در آزمون سراسری 
نمود و در  اتکا  به خود کتاب درسی  باید  اول  در درجه 
مرحله بعد می توان از تست های آزمون سراسری سال های 
گذشته بهره برد یا از  کتاب های کمک آموزشی خوب، که 
دبیران مجرب  معرفی می کنند، استفاده کرد؛ به عبارت 
دیگر،  هیچ یک از آنها به دنبال به دست آوردن قرص یا 
آمپولی  برای پاسخگویی به سؤال های کنکور نبوده اند ! بلکه 
بسختی زحمت کشیده و درس خوانده اند تا طعم موفقیت 

را چشیده اند.
شما نیز به دنبال بیراهه یا پیدا کردن راهی آسان برای 
رسیدن به مقصود خود نباشید؛ راهی که فقط جیب های 

عده ای را پر پول و وقت ارزشمند شما را حرام می کند.
شش دانگ حواستان به درس  باشد

  در کالس نشسته اید و به معلم نگاه می کنید، اما در حقیقت 
مصداق شعر »من در میان جمع و دلم جای دیگر است« 
فایده ای  هستید. چنین حضوری در کالس درس هیچ 
ندارد؛ اما اگر با شش دانگ حواستان در سر کالس حضور 
داشته باشید و گوِش دل به سخنان  معلمتان  بسپارید، 
می توانید ساعت حضور در کالس را نیز جزوی از ساعت 

مطالعاتی خود بدانید.
مطمئن باشید که در این صورت، بخش قابل توجهی از بار 
مطالعاتی شما در خانه کاسته خواهد شد؛ چون مطلب را 
در کالس فهمیده اید و حاال فقط الزم است  که به تثبیت 
اگر در  اما  بپردازید؛  آموخته شده در ذهن خود  مطالب 
برابر  باید حداقل دو  باشید،  نداشته  را  کالس دقت الزم 
80  یا 90 دقیقه زمان کالس وقت بگذارید تا بفهمید که 
موضوع درس چیست، و بدون اغراق، کار شما در منزل 
چندین برابر خواهد شد و تازه کیفیت الزم را هم نخواهد 

داشت.
در كالس حضور داشته باشيد

حضور نداشتن سر کالس درس، شما را از درس و کالس 
عقب خواهد انداخت. نگویید که از شاگردان حاضر در کالس 
خواهم پرسید و خودم مطالعه می کنم. تجربه نشان داده 
است که معلم ها در سر کالس درس با بیان نکات ظریف و 
استفاده از شگردهای مختلف، چیزی را می آموزند که سایر 
دانش آموزان نمی توانند به شما منتقل کنند و خودتان هم 
با کتاب درسی نمی توانید به آن نکات پی ببرید؛ پس تا حد 

امکان، از غیبت کردن در کالس بپرهیزید.
یادداشت برداری و خالصه نویسی ها را از همين 

حاال شروع كنيد
یادداشت برداری،  و  کردن  خالصه  که  است   درست 
زمانی از وقت شما را به خود اختصاص می  دهد، اما  این 

خالصه برداری  ها و یادداشت کردن نکات مهم یا نکاتی که 
شما فراموش می کنید، بخصوص در یک ماه آخر، بسیار 
کاربردی است؛ چرا که در روزهای نزدیک به زمان برگزاري 
کنکور، فرصتی برای مرور کل کتاب ها نیست، ولی این 
شما  حاشیه نویسی ها می تواند خوانده های  و  یادداشت ها 
را دوباره به خاطرتان بیاورد؛ پس از همین مهرماه، وقتی 
درسی را مطالعه می کنید، از »های الیت« کردن نکته های 
مهم، حاشیه نویسی و یادداشت برداری غفلت نکنید؛ زیرا 
این کار باید بمرور و همزمان با مطالعه دروس انجام گیرد.

شاكی نباشيد
   یکی از آفت های این سال، شاکی بودن است؛ اینکه مِن 
کنکوری از زمین و زمان شاکی باشم و در موفق نشدنم 
همه را جز خودم، مقصر بدانم، نتیجه ای جز عدم موفقیتم 

به همراه نخواهد داشت.
 بپذیرید که امکان دارد برنامه مدرسه یا یک معلم مطابق 
میل شما نباشد و نتوانید دقیقاً به آن عمل کنید؛ پس بهتر 
است که به جای اعتراض های مداوم و در نهایت قهر کردن 
با کتاب و مدرسه، سعی کنید تا راهکاری برای حل مشکل 

خود بیابید و از  شرایط موجود، بهترین بهره را ببرید.
آزمون سراسري  برتر  رتبه های  دارندگان  با  اگر مصاحبه 
را بخوانید، متوجه می شوید که برای آنها هم همه چیز 
ایده آل و مطابق میل نبوده است؛ اما با این حال، وقتشان را 
صرف اعتراض نمی کردند و واقعیت های موجود و ضعف ها 
و مشکالت را با نگاهی منطقی می پذیرفتند و به دنبال پیدا 

کردن راهی برای حل مشکل خود می گشتند.
كپی كردن = ظلم به خودتان  

تمرین هایتان زیاد است؟ درس ها را خوب یاد نگرفته اید و 
نمی توانید تمرینات آن دروس را حل کنید؟ دیشب مجبور 
بوده برای امتحان درس دیگری آماده شوید و وقتی برای 
حل کردن تمرین ها نداشته اید؟ معلمتان سخت گیر است 
و اگر تمرین تان را حل نکنید، تنبیه می شوید؟ این دالیل 
و ده ها دلیل و بهانه دیگر نیز اگر باشد، باز شما  نباید از 
روی دفتر دوست تان یا کتاب هایی که تمرین های درسی 
را حل کرده اند، کپی برداری کنید؛ چون به انجام این کار 
عادت خواهید کرد و زمانی به خود می آیید که می بینید 
وسط سال تحصیلی شده است و شما یک صفحه تمرین را 

خودتان با تأّمل و تفکر حل نکرده اید.
خیلی بهتر است که شما یک جلسه به دلیل بی توجهی 
یا کوتاهی کردن در انجام تکالیف درسي، تنبیه شوید تا 
اینکه مسائل کتاب یا  تمرین های اضافی دبیر را طوطی وار 

بنویسید و هیچ چیز از آنها درنیابید.
شيطنت و بازیگوشی حدی دارد 

   عده ای از دانش آموزان متأسفانه در تمام مدت کالس به 
دنبال پیدا کردن راهی برای خنداندن سایر دانش آموزان 
و به رخ کشیدن توانایی شان در طنازی هستند. مواظب 
باشید که شما یکی از این دانش آموزان نباشید؛ چون در 
کالس به جای گوش دادن به درس، تمام مدت حواستان 

به دنبال پیدا کردن عاملی برای شوخی و به قول معروف 
تکه پراندن خواهد گذشت و زمانی به خود خواهید آمد که 
می بینید هیچ کس شما و آینده تان را جدی  نمی گیرد و 
دوستان همکالسی تان نیز شما را فقط به چشم زنگ تفریح 

می بینند.
درس ها را تلنبار نكنيد

خودتان بهتر می دانید که امسال وقتی برای کوتاهی کردن 
و تنبلي ندارید؛ چون عالوه بر فراگیری درس های سال 
چهارم، باید دروس پایه را نیز مطالعه و مرور کنید؛ پس از 
همین مهر ماه، که هنوز حجم درس ها زیاد نشده است، هر 
روز و هر هفته مطالعه کنید و نگذارید حجم زیاد درس های 
خوانده نشده، شما را بترساند و ناخودآگاه به خود وعده 
مطالعه »از فردا« را بدهید که هیچ وقت هم این »فردا« 

نمی  آید!
ماشين حساب را كنار بگذارید

سرجلسۀ کنکور، امکان استفاده از ماشین حساب را ندارید؛ 
پس از همین امروز، محاسبات را، چه سخت و چه آسان، 
بدون استفاده از ماشین حساب انجام دهید. توجه داشته 
باشید که بسیاری از داوطلبان در دروس دارای محاسبات، 
بویژه ریاضي، فیزیک و شیمی، به جواب اصلی نمی رسند 
یا نمی توانند به همه سؤاالت پاسخ دهند؛ فقط برای اینکه 
در انجام محاسبات ضعیف هستند. این مسأله درباره درس 
ریاضی داوطلبان  گروه آزمایشي علوم انسانی نیز صدق 
می کند؛ پس نگویید که در ماه آخر این کار را انجام خواهم 
داد؛ چون نمی شود در طی یک ماه، محاسبات را بدون 
استفاده از ماشین حساب با سرعت و بدون اشتباه انجام داد. 
اگر این کار را تاکنون کنار نگذاشته اید، فرصت را از دست 
ندهید؛ حتی اگر در ابتدا نتایج شما در آزمون های تستی 

بدتر شود و تعداد اشتباهات تان نیز افزایش یابد.
پنج شنبه  و جمعه كليد موفقيت 

امید دو  به  به خانه می آیید،  از ظهر که  بعد  چهارشنبه 
روز تعطیل آخر هفته به استراحت و گردش می پردازید. 
و  بسته اید  به جمعه  امید  پنج شنبه هم همچنان چشم 
خیلی جدی وقت نمی گذارید، و چون پنج شنبه تا دیروقت 
بیدار می  مانید، صبح جمعه نیز دیر از خواب برمی خیزید و 
تا به خودتان بیایید، می شود غروب جمعه که بی حوصله و 
خسته هستید، و اگر خیلی هنر کنید، تمرین هایتان را حل 
می کنید و نگاهی گذرا به درس های فردایتان می اندازید و 
در طی هفته هم که فقط می رسید درس روز بعد را مطالعه 
کنید. برای همین، وقت الزم را برای مطالعه درس های پایه 
یا تست زدن پیدا نمی کنید؛ در حالی که اگر هیچ روزی 
به امید روز دیگر درس خواندن را رها نکنید و حداقل یک 
نیم روز پنج شنبه و کل جمعه را )یا برعکس( با جدیت 
صرف مطالعه و درس خواندن کنید، می توانید بدون عذاب 
وجدان، هم به تفریح و استراحت تان بپردازید و هم وقت 
الزم را برای مطالعه دروس پایه و تست زدن داشته باشید. 
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يكی از مشكالتی كه بيشتر داوطلبان آزمون سراسري با 
آن مواجه هستند، اين است كه كنكور و روند آن و افت 
و خيزهايی را كه ممكن است در مدت آمادگی برای آنها 
دليل،  به همين  و  نمی كنند  بخوبی درك  بيايد،  پيش 
آمادگی  دوره  طول  در  كوچكی  مشكل  يا  مانع  وقتی 
بی  نگرانی  دچار  می آيد،  پيش  آنها  برای  كنكور  برای 
دست  از  كار  ادامه  برای  را  خود  روحيه  يا  شده  مورد 
و  مشكالت  و  كنكور  با  اگر  كه  صورتی  در  می دهند؛ 
به  برايتان  دوره  اين  طی  در  است  ممكن  كه  مسائلی 
را  شرايط  براحتی  می توانيد  باشيد،  آشنا  بيايد،  وجود 
با  شويد.  عمل  وارد  اوضاع  بهبود  برای  و  كنيد  درك 
توجه به اينكه بيشتر داوطلبان كنكور، مطالعه خود را 
از مهر شروع می كنند، در اين مقاله درصدد هستيم كه 
شما را با افت و خيزهايی كه ممكن است در طول اين 

دوره داشته باشيد، آشنا نماييم تا 
بتوانيد با يك برنامه ريزی درست 
راهكارهای مختلف  با  و  اصولی  و 
بروز  از  متفاوت،  زمان های  در 
با  و  كرده  جلوگيری  مشكلی  هر 
انگيزه و روحيه باال درس بخوانيد.
برای  مطالعه  و  آمادگی  دوره 
داوطلبان  بيشتر  ميان  در  كنكور 

به سه مقطع تقسيم می شود: 

1- دوره شروع پرانرژی و شوق و اشتياق داوطلبان
در اين دوره، داوطلبان با عالقه زياد و با انگيزه بااليي 
كار خود را شروع می كنند. آنها، بنا به صالح ديد و نظر 
ميزان  و  خود  از  كه  شناختی  نيز  و  خانواده  مشاوران، 
معلومات و اطالعاتشان در دروس مختلف دارند، ميزان 
عالقه به رشته و دانشگاهی خاص، بسته به اينكه محصل 
برنامه ريزی  به  مبادرت   ... و  كنكوری  پشت  يا  هستند 
برای كنكور و مطالعه منابع آزمون سراسري می كنند؛ 
حتی عده ای تصميم می گيرند كه كتاب هاي بسياري با 
در  يا  كرده  خريداری  تست  يا  آموزشی  موضوع كمك 
مؤسسات و كالس های كنكور يا آزمون های آزمايشی و 
... شركت  كنند. خالصه، بيشتر داوطلبان در اين دوره، 
به خاطر اينكه تازه شروع به مطالعه می كنند، پرانرژی 

و با روحيه هستند.
صدق  آموزان  دانش  همه  برای  موضوع  اين  البته 
پشت  بخصوص  عزيزان،  اين  از  ای  عده  زيرا  نمی كند؛ 
كنكوری ها، به دليل مطالعه طوالنی و نتيجه نگرفتن از 
زحمت و تالش خود يا نگرانی از كنكور و ...، و برخی از 

دانش آموزان، به دليل اينكه قبل از تابستان هم مشغول 
برای  كافی  عالقه  و  انگيزه  يا  بوده اند  امتحان  و  درس 
انرژی كار را شروع  با  مطالعه ندارند، ممكن است  كه 
نكنند. اگر شما نيز جزو اين دسته اين افراد هستيد و 
از  قبل  می دانيد،  كنكور  در  شركت  به  مجبور  را  خود 
هر چيز به اين نكته توجه داشته باشيد كه همه راه ها 
به كنكور ختم نمی شود و شما می توانيد استعدادهای 
و  كنكور  در  ديگري جز شركت  زمينه هاي  در  را  خود 
شكوفايي  راستای  در  و  دريابيد  نيز  دانشگاه،  به  ورود 
اين  شما  خواست  اگر  اما  برداريد؛  قدم  استعدادها  اين 
است كه حتماً در دانشگاه پذيرفته شويد، بهترين راه، 
آن است كه با انرژی و نشاط و روحيه باال كار را شروع 

كنيد تا از تالش خود نتيجه كافی بگيريد. 
دوره مطالعه پر انرژی برای بيشتر داوطلبان در حدود 

دو تا سه ماه و شايد هم كمتر از يك ماه برای برخی 
از داوطلبان طول بكشد. مدت اين دوره هم، بستگی به 
هر  دارد.  شما  روحيه  و  خواندن  درس  و  مطالعه  نحوه 
عادت  آن  به  و  داشته  منظمی  برنامه ريزی  شما  چقدر 
دوره  اين  برويد  پيش  برنامه ريزی  با  و  باشيد  كرده 

طوالنی تر خواهد بود.

2- دلسردی و خستگی زودرس در دوره ميانی
نكته  اين  به  بايد  كنكور، حتماً  داوطلب  عنوان يك  به 
از  خستگی  و  دلسردی  دوره  كه  باشيد  داشته  توجه 
بيشتر  يا  عزيزان  شما  همه  برای  است  ممكن  كنكور، 
كنكوری ها به وجود بيايد؛ اما مهم اين است كه چگونه 
بموقع از بروز اين خستگی يا نااميدی جلوگيری كنيم. 
يك  وجود  با  كه  داريم  سراغ  را  دانش آموزان  از  خيلی 
از حركت و  نااميد شده  و  شروع عالی، در دوره ميانی 
باز  آنان  برای  را  ميدان  و  مانده  جا  دوستان  با  رقابت 
گذاشته اند؛ زيرا در اين دوره، با توجه به يكنواخت بودن 
كار، افكار منفی و مزاحم به سويشان هجوم می آورد و 
آرامش آنها را به هم می زند، و شايد در بعضی از موارد، 

به ترك مطالعه از سوي آنها نيز منجر شود. 
عوامل مختلفی ممكن است باعث خستگی يا دلسردی 
و كاهش انگيزه داوطلبان شود. نداشتن يك برنامه ريزی 
ياد گرفتن برخی  يا كمتر  نگرفتن  فرا  خوب و اصولی، 
از دروس، نداشتن جزوه يا كتاب های كمك آموزشی، 
آنها،  و ميزان پيشرفت  با داوطلبان ديگر  مقايسه خود 
نشدن  قبول  مورد  در  داوطلبان  به  منفی  افكار  هجوم 
.... از جمله اين  يا خوب نتيجه نگرفتن از تالششان و 

عوامل هستند.
اين دوره ممكن است برای هر داوطلبی، بسته به مدت 
باشد.  متفاوت  داوطلب،  توان  و  انرژی  يا  مطالعه  زمان 
ديرتر خسته  ديگر،  برخی  و  زودتر  داوطلبان  از  برخی 
می شوند و گروهی ممكن است تا زمان برگزاري كنكور 
نيز احساس خستگی نكنند؛ اما به خاطر داشته باشيد 
در  و  ماه  بهمن  در  معموالً  كه 
دچار  داوطلبان  بيشتر  راه،  نيمه 
به همين دليل،  رخوت می شوند. 
را دوران سرماخوردگی  اين دوره 
شما  اگر  می گويند.  نيز  كنكوری 
چنين  دچار  هم  عزيز  داوطلب 
مشكلی شديد، تعجب نكنيد؛ بلكه 
به فكر چاره باشيد. نكته مهم در 
اگر  كه  است  آن  دوره،  اين  مورد 
نخواهيد و نتوانيد به دليل خستگی و دلزدگی، به اندازه 
رقبای شما در همين دوره  كافی درس بخوانيد، حتماً 

حساس از شما پيشی خواهند گرفت. 
يا  كسالت  از  برای جلوگيری  كه  كارهايی  مهم ترين  از 
موارد  به  می توان  داد،  انجام  بايد  كنكور  رفع خستگی 

زير اشاره كرد:
1- برنامه ريزی خود را اصالح كنيد.

2- بيش از توانتان از خود توقع نداشته باشيد و از مغز 
و جسمتان كار نكشيد.

بر  غلبه  راه های  مورد  در  مشاورانتان  و  والدين  از   -3
افسردگی و خستگی و استفاده از آنها كمك بگيريد.

افراد و داوطلبان ديگر  با  را  به هيچ وجه، خودتان   -4
مقايسه نكنيد.

علل  از  يكی  مطالب،  نگرفتن  ياد  كه  صورتی  در   -  5
خستگی شماست، از معلم هايتان براي برطرف ساختن 

آن كمك بگيريد.
6 - چند روز بدون فكر كردن به كنكور و مسائل مربوط 
به آن، فقط و فقط استراحت كنيد يا به كارهای مورد 

عالقه تان بپردازيد.

مطالعه امروز، ضامن موفقيت فردا

آغاز مطالعه از ماه های قبل، بيشتر می تواند بر یادگيری بهتر و اصولی شما 

تأثير بگذارد و شما وقت بيشتری برای مرورهای بعدی مطالب خواهيد داشت؛ 

از طرف دیگر، دیر شروع كردن خواندن دروس، ممكن است باعث ایجاد 

استرس و نگرانی در بين برخی از داوطلبان شود، و همين استرس و اضطراب، 

خود بر ميزان یادگيری آنها تأثير می گذارد
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7 - روزانه، زمان كوتاهی را به ورزش كردن اختصاص 
دهيد.

خاطر  به  باشيد.  داشته  كافی  استراحت  و  خواب   -  8
درس  برای  خواب  ساعت  از  كاستن  كه  باشيد  داشته 
بلكه  نمی شود،  شما  پيشرفت  باعث  تنها  نه  خواندن، 

يادگيری و روند آن را نيز كاهش می دهد.
در  خود  تجسم  با  پيوسته  و  دهيد  اميد  خود  به   -  9
دانشگاه و رشته مورد نظرتان، انگيزه كافی در خودتان 

ايجاد كنيد.
از  و  كنيد  ستايش  را  خود  پيشرفت های   -10

موفقيت هايتان با خود صحبت كنيد.
11- اگر دانش آموز هستيد و به مدرسه مي رويد، حتماً 
برای  مطالعه  بين  در  را  مناسبی  استراحت  زمان های 

خود در نظر بگيريد.

3- دوره جهش ناگهانی
طول  در  كه  عزيزانی  آن  بخصوص  داوطلبان،  بيشتر 
ماه  سه  دو  در  كرده اند،  مطالعه  كمتر  قبل  ماه های 
پايانی تصميم می گيرند تا به صورت جدی و در ساعات 
طوالنی تري در مقايسه با گذشته، درس بخوانند. يكی 
زمان  به  شدن  نزديك  كار،  اين  انجام  اصلی  علل  از 
برای  كافی  وقت  نداشتن  احساِس  و  كنكور  برگزاري 
مطالعه دروس كنكور است؛ از طرف ديگر، داوطلبان با 
شنيدن اخبار كنكور از طريق راديو، تلويزيون و دوستان 
يا اطالع از مطالعه ساير دوستان و هم كالسی هايشان، 

متوجه شرايط شده و تصميم می گيرند كه به 
طور جدی و با تالشی چند برابر درس بخوانند.
در اين دوره، اگر داوطلب بتواند بر افكار منفی 
و مزاحم خود غلبه كند، می تواند موفق شود؛ 
به  رسيدن  و  مطالعه  برای  زياد ی  وقت  زيرا 
است،  مانده  باقی  كنكور  برگزاري  زمان 
برنامه ريزی  با  دوره  اين  در  وي  چنانچه  و 
درست و حساب شده ای كار خود را شروع 
كند، می تواند حتی از بسياری از رقبايش 

سبقت بگيرد و به نتيجه مطلوب 
و دلخواه خود برسد.

    نكته ای كه بايد به آن توجه 
داشته باشيد اين است كه اين 
می توانيد  شما  كه  موضوع 
با  هم  پايانی  ماه  سه  دو  در 
را  كنكور  جدی،  مطالعه 
نبايد  كنيد،  سپری  بخوبی 
تا  شما  كه  شود  باعث 
تالش  از  دست  زمان  آن 
تالش  كمتر  يا  برداريد 
از  مطالعه  آغاز  زيرا  كنيد؛ 

ماه های قبل، بيشتر می تواند بر يادگيری بهتر و اصولی 
تأثير بگذارد و شما وقت بيشتری برای مرورهای  شما 
دير  ديگر،  طرف  از  داشت؛  خواهيد  مطالب  بعدی 
ايجاد  باعث  شروع كردن خواندن دروس، ممكن است 
و  شود،  داوطلبان  از  برخی  بين  در  نگرانی  و  استرس 
همين استرس و اضطراب، خود بر ميزان يادگيری آنها 
تأثير می گذارد؛ پس اگر وقت كافی برای مطالعه داريد، 
و  آرامش مطالعه كنيد  با  و  اصولی  پيوسته،  به صورت 
اطمينان داشته باشيد كه انجام اين كار بر موفقيت شما 

تأثير زيادی خواهد گذاشت. 
نكته ای كه در ادامه اين بحث بايد به اطالع شما عزيزان 
برسانيم آن است كه دوره جهش ناگهانی برای بيشتر 
داوطلبان پيش می آيد؛ زيرا داوطلبان كم كم به زمان 
دليل  همين  به  و  می شوند  نزديك تر  كنكور  برگزاري 
مجبور هستند كه بر ميزان ساعات مطالعه خود افزوده و 
با جديت بيشتری مطالعه را ادامه دهند؛ به عالوه اينكه، 
دو گذرگاه و زمان بسيار مهم و سرنوشت ساز كنكور، 
يعنی عيد نوروز و خرداد ماه يا همان دوران جمع بندی، 
شما  همه  حتماً  دارد.  قرار  دوره  همين  در  تقريباً  نيز 
عزيزان می دانيد كه اين دو دوره طاليی، تأثير بسزايی 
در پيش افتادن و موفقيت شما در كنكور خواهد داشت؛ 
پس با يك برنامه ريزی اصولی و درست به استقبال اين 

جهش  و  شتاب  هم  اگر  و  برويد،  دوره ها 
ناگهانی داريد، بهتر است كه اين شتاب و 

جهش، به صورت اصولی و حساب شده باشد.
را  كنكور  براي  آمادگي  زمان  از  دوره  اين  اينكه  برای 

بخوبی سپری كنيد به موارد زير توجه داشته باشيد:
1- اگر در اين دوره بخوبی مطالعه كنيد، حتماً موفق 

خواهيد شد.
2- رقابت كنكور از اين دوره به بعد، بيشتر و شديدتر 
می شود؛ پس قدر وقت را بدانيد و بخوبی مطالعه كنيد 

تا از رقبايتان پيشی بگيريد.
3- قبل از عيد و برای دوران عيد نوروز و پس از آن، 
مورد  را  خود  برنامه  جمع بندی،  و  مرور  دوران  يعنی 
و  نقص  كه  كرديد  احساس  اگر  و  دهيد  قرار  ارزيابی 

مشكلی دارد، حتماً آن را اصالح كنيد.
هيچ  به  و  اصاًل  و  بسنجيد  قبل  ماه های  با  را  4- خود 
ساير  و  كالسی ها  هم  دوستان،  با  را  خودتان  وجه 
رقبايتان مقايسه نكنيد؛ زيرا شما واقعاً از ميزان مطالعه 

و اطالعات آنها چيزی نمی دانيد.  
بدانيد  باشيد و  اميدوار  5 - هميشه و در هر شرايطی 
كه كنكور، آزمونی از همه دروس است؛ پس ضعف شما 
در يك يا حتی چند درس، تأثير منفی فوق العاده ای بر 

رتبه شما نخواهد گذاشت.
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شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، به  عنوان 
مجموعه  ای که به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و کمک آموزشی به 
داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است، در سال 
تحصیلی 96-97 نیز همانند سال  های گذشته، مجموعه آزمون های آزمایشی سنجِش 
پیش را برای استفاده دانش آموزان پیش دانشگاهی و کلیه افرادی که خود را برای 
آماده  عالی  آموزش  و مؤسسات  دانشگاه ها  آزمون سراسری سال 1397  در  شرکت 

می  نمایند، طرح ریزی نموده است.
ویژگی  های آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش:

* برگزاری آزمون های تابستانه در مرداد و شهریور 96 با هدف ارزیابی از مطالعات 
تابستانی داوطلبان؛

* برگزاری آزمون  های مرحلــــه  ای مطابق با برنامه درســــی دبیرستان  ها براساس 
بودجه بندی جدید منابع درسی؛

* برگزاری آزمون های آزمایشی جامع با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ماه با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی 

داوطلبان در دروس پایه؛
* ارائه سؤاالت تستی هم تراز آزمون سراسری و همگام با پیشرفت برنامه درسی در 

طول سال؛
* اعالم نتایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛

* ارائه کارنامه نتایج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی 
و مقایسه با سایر داوطلبان؛

* ارائه دفترچه پاسخ  های کاماًل تشریحی به داوطلبان.
نحوه ی زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

چگونگي ثبت  نام و برگزاري آزمون  هاي آزمایشي سنجِش پيش 
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش پيش:

تابستانه در سه نوبت، طی ماه  های تیر، مرداد و شهریورماه سال جاری  آزمون  های 
)1396( برگزار می  شود.

بعد از برگزاری 3 نوبت آزمون تابستانه در تابستان، آزمون  های مرحله  ای در 6 نوبت 

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

مرحلۀ سوم خواهد بود(.
در بین شش آزمون مرحله   ای،آزمون مرحله چهارم تحت عنوان آزمون ارزیابی و جمع 
 بندی ترم اول به  منظور آشنایی بیش تر داوطلبان با پرسش های چهار گزینه  ای مباحث 
ترم اول برگزار می  شود که انتظار می  رود با توجه به برگزاری امتحانات ترم اول، 
داوطلبان در این آزمون با آمادگی کامل، دانسته های درسی خود را ارزیابی نمایند. 
          ،97 سال  ابتدای  از  فوق،  مرحله اي  آزمایشي  آزمون هاي  نوبت   6 برگزاری  از  پس 
4 نوبت آزمون  های آزمایشي جامع تا قبل از برگزاري آزمون سراسري سال 1397 با 
هدف رساندن داوطلبان به حداکثر آمادگی براي حضور در آزمون سراسری 1397 
برگزار مي شود. پس از برگزاري هر یک از آزمون هاي تابستانه، مرحله اي و همچنین 
آزمون هاي جامع، کارنامه اي با اطالعات بسیار مفید و ارزنده در اختیار داوطلبان قرار 
از میزان آمادگي  این کارنامه  ها  بر اساس اطالعات مندرج در  تا داوطلبان  مي گیرد 
خود براي شرکت در  آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا 
قبل از برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهایت آزمون سراسري اقدام نمایند. کارنامه 
داوطلبان در هر آزمون، بالفاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون از طریق سایت 

اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می  شود.
در  تعداد کثیر شرکت کنندگان  به  توجه  با  که  است  نکته ضروري  این  توضیح      
آزمون هاي سنجِش پیش، رتبه هاي اکتسابي داوطلبان معیار معتبري براي داوطلبان 
خواهد بود تا موقعیت علمي خود را نسبت به رقباي خود در یک جامعه آماري وسیع 

مورد ارزیابي قرار دهند.

سنجِش  آزمون هاي  جلسه  به  ورود  كارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 
پيش:

کارت ورود به جلسه آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش، برای کلیه داوطلبان سراسر 
کشور، از روز سه  شنبه قبل از هر آزمون منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی 
خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزیع می  گردد و داوطلبان با مراجعه به 

سایت اینترنتی فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می  نمایند.

روز  عصر  در  پيش  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتايج  كارنامه 
  www.sanjeshserv.irنشانی به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  هرآزمون  برگزاری 
منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش   آموزان می رساند که محاسبه نمره کل آزمون  های 
آزمایشی، براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال 1396 عمل خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس عمومی 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی  و 
بر  تقسیم  ضرایب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرایب( 

مجموع کل ضرایب محاسبه می  شود.

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش پيش ویژه دانش آموزان سال چهارم متوسطه و 

داوطلبان آزمون سراسری سال 97
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شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش:

برای  گذشته  سنوات  همچون  سنجش  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
متقاضیان بیش از یک نوبت آزمون تخفيفاتی را در نظر گرفته است که این امکان 
را میسر می  نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل از تخفيف بیشتری بهره  مند 
گردند و در این جهت برای سال 96-97 شیوه اعمال تخفيف 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 شهريه كمتری برای ثبت  نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش پيش: 

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 
مثال،  عنوان  به   نمایند؛  نام  ثبت   و  انتخاب  دلخواه،  و  نیاز  مورد  تعداد  به  را  پیش 

داوطلب می  تواند متقاضی 3 نوبت آزمون مرحله  ای و 3 نوبت آزمون جامع باشد.
البته باتوجه به اينكه آزمون  های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون  هايی 
داوطلب  آنها،  تمامی  در  شركت  و  است  ديگری  مكمل  يک  هر  كه  است 
لذا توصيه می  شود داوطلبان عزيز در  به گام آماده تر می  نمايد،  را گام 
طور  به  آزمون(  نوبت   13( جامع  و  مرحله  ای  تابستانه،  های  آزمون   كليۀ 

يكجا ثبت  نام نمايند.
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 
مند شوند.  بهره   نیز  باالتری  تخفیف  از  پیش،  آزمایشی سنجِش  آزمون  های  تعداد 
بدیهی است که مطلوب  ترین حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت  نام یکجا در 10 نوبت آزمون )6 مرحله  ای + 4 جامع( است که در این صورت با 
احتساب تخفيف ويژه 450/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون 221/000 ریال و 

مجموعاً 2/210/000 ریال است.
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.

برای  نام،  ثبت   هزينه  های  به  مربوط  تكميلی  كه جدول  است  ذكر  به   الزم 
داوطلبانی كه مايل به انتخاب آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش به  صورت 
 )www.sanjeshserv.ir( تلفيقی هستند، در سايت اينترنتی ثبت  نام آزمون  ها

درج شده است.

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

نمایند.
الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهندة ثبت  نام 
نهايی داوطلب نبوده و الزم است كه وي بعد از خريد كارت اعتباری )دريافت 
شماره پرونده و شماره رمز(، به لينک ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت  نام خود را 

نهايی و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دريافت نمايد.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت  نام در صورت 
با  توانند  می   ثبت  نام،  و ضوابط  در خصوص شرايط  گونه سؤال  هر  داشتن 
خط ويژه 42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. 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 به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت  نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقیق دستورالعمل ثبت  نام مدارس همکار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي  توانند 
در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00  با شماره تلفن  هاي: 

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

نكات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت  ها و مراحل آزمون  ها از جمله آزمون هاي جامع نیز در این 
مرحله انجام مي شود و توصیه می  شود که براي برخورداری از حداکثر تخفیف در 

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.
سایت  طریق  از  کشور  سراسري  داوطلبان  کلیه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
به  مرکزي شرکت  دفتر  و  است  امکان پذیر   www.sanjeshserv.ir نشاني:  به  اینترنتي 
نشاني: تهران، خيابان مطهري، خيابان مفتح شمالي )نرسيده به ميدان هفت 
تير(، خيابان نوري اسفندياري، پالك 50، تلفن: 88321455 نیز آماده ثبت نام 

از مراجعان در ساعات اداري است.  

راهنمای نحوه ثبت  نام  اینترنتی آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش
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
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اطالعيۀ بسيار مهم شركت تعاونی 
خدمات آموزشی

با توجه به استفادة غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
در کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های 
هرگونه  ممنوعیت  که  طور  همان  اجتماعی،  شبکه های  و  مجازی  فضای  اینترنتی، 
استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخۀ چاپی 
این سؤاالت درج گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های 
تلگرام، سایت ها و ...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی 
با ذکر منبع( ممنوع است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی 
آموزشی  تعاونی خدمات  یعنی شرکت  آن،  پدیدآورندة  به  متعلق  سنجش، منحصراً 
برای سایر  این سؤاالت  از  کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و استفاده 
مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة زمانی 
خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان 

از این امر به عمل خواهد آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گيري هر گونه سؤال در 

خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمي 
داوطلبان گرامی براي پي گیري هر گونه سؤال در خصوص نتایج مربوط به رشته هاي 

دانشگاه آزاد اسالمي مي توانند به روش هاي ذیل اقدام نمایند:
1- طرح  سؤال به صورت اینترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگویي به سؤاالت« مندرج در 

www. azmoon.org  : سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني
آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز  تلفنی  پاسخگویی  ستاد  با  تلفني  2- تماس 

اسالمي با شماره: 4743 - 021.
 3- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگویی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي 
به نشاني: تهران، انتهاي اتوبان شهید ستاري )شمال(، سازمان مرکزي دانشگاه آزاد 

اسالمي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

پيرو انتشار اطالعيه مورخ 96/7/4 به  اطالع  كليه داوطلبان  شركت كننده در آزمون 
اينكه   به   نظر  مي رساند  سال 1396  )نيمه متمركز(   »Ph.D« دكتری  دوره  ورودي  
ظرفيت   اعالم   دانشجو  پذيرش   براي   عالي  آموزش   مؤسسات   و  دانشگاه ها  از  برخي 
جديد نموده يا ظرفيت برخي از كدرشته  محل هاي تحصيلي آزمون مذكور تكميل 
نگرديده است، لذا كليه داوطلبانی كه در آزمون مذكور ثبت نام و شركت نموده  اند و 
با توجه به كارنامه آزمون داراي نمره كل مثبت هستند، مي توانند بر اساس ضوابط و 
شرايط مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون )شماره يك( و دفترچه راهنماي 
اين  اطالعيه های  و همچنين  آزمون مذكور  )شماره 2(  تحصيلي  انتخاب رشته هاي 
سازمان، از تاريخ 96/7/16 لغايت 96/7/22 به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش كشور به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به جداول پيوست 
اين اطالعيه )كه در سايت سازمان سنجش درج شده است(، برحسب مورد نسبت 
به انتخاب كدرشته  محل هاي تحصيلي )حداكثر 15 كدرشته محل( مطابق با رشته 

امتحاني خود اقدام نمايند. 
* موارد قابل  توجه:

1 - گزينش  نهايي  در هر يك  از كدرشته  هاي تحصيلي  اعالم شده در اين اطالعيه، 
مطابق  شرايط و ضوابط مندرج  در دفترچه هاي راهنماي شركت در آزمون و انتخاب 
رشته هاي تحصيلي )شماره 1و 2( و اطالعيه های قبلی آزمون  مذكور انجام  خواهد 

شد. 

نهایي آزمون  از داوطلباني  که  قبًا در ردیف پذیرفته شدگان  آن دسته     - 2
اعام  شده  پذیرفته  عنوان  به  و  گرفته  قرار   13۹۶ سال   »Ph.D« دکتري 
شده اند، مجاز به شرکت در مرحله تكميل ظرفيت هستند؛ لذا چنانچه این 
تحصيلي  رشته هاي  متقاضي  پذیرش،  از  مرحله  این  در  داوطلبان  از  دسته 
مرحله تكميل ظرفيت شوند و در ردیف پذیرفته شدگان نهایي این مرحله 
نيز قرار بگيرند، قبولي قبلي آنان »کان لم یكن« تلقي گردیده و مطابق ضوابط 
باید در کدرشته قبولي جدید ثبت نام کرده و ادامه تحصيل دهند و هيچ گونه 

تقاضایي بعد از اعام نتایج پذیرفته نخواهد شد.
مدرك  اخذ  به  موفق   1396/11/30 تاريخ  تا  حداكثر  بايد  متقاضيان  كليه   -3

كارشناسي ارشد گردند.
4 - نيمسال پذيرش دانشجو در هر يك از كدرشته محل هاي مندرج در اين اطالعيه 
)كه در سايت سازمان سنجش درج شده است(، متناسب با امكانات و نظر دانشگاه يا 

مؤسسه محل قبولي، در اولين ترم تحصيلی ممكن خواهد بود.
5- نتايج معرفي شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از كدرشته محل  هاي مندرج در 
اين  اینترنتي  از طریق سایت  تاریخ دوشنبه 13۹۶/8/15  در   اطاعيه،  اين 

سازمان براي انجام مراحل مصاحبه دانشگاه ها اعالم خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

  اعالم  ظرفيت  پذیرش  رشته محل هاي جدید و تكميل ظرفيت برخي از 

رشته هاي آزمون  ورودي  دوره دكتری »Ph.D« )نيمه متمركز( سال  1396
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و ضمن آرزوي موفقیت براي کلیه حافظان 
از حافظان  نهایي  پذیرفته شدگان  نفر  اسامي 91  بدین وسیله فهرست  قرآن،  محترم 
قرآن مجید داراي مدرک دیپلم و غیردیپلم و کارشناسي علوم  قرآني شرکت  کننده 
در آزمون کارشناسي ارشد سال 96 که در آزمون صحت حفظ از تاریخ  21 مرداد ماه 
به طي کلیه مراحل مربوط  لغایت 25 مرداد  ماه سال جاري شرکت کرده و موفق 
به  را  تا كنون مدارك ذيل  لذا داوطلبانی كه  اعالم مي شود؛  آزمون گردیده اند، 
سازمان سنجش ارسال نكرده اند، بايد با توجه به مقطع قبولي خود، نسبت 

به انجام موارد زير و ارسال مدارك الزم اقدام نمايند.
الف( مدارك الزم براي صدور مدرك كارشناسي علوم قرآني:

1ـ کپي شناسنامه )صفحه اول و در صورت لزوم صفحه توضیحات(.
2-  تصویر کارت ملي.

3ـ دو قطعه عکس4×3تمام رخ ، تهیه شده در سال جاري )پشت نویسي شده(.
که  غیردیپلم،  و  دیپلم  مدرک  داراي  قرآن  محترم  حافظان  است  الزم  تذكر مهم: 
به  تاریخ 96/7/30  تا  را  آنها در جدول شماره )1( آمده است، مدارک خود  اسامي 
آدرس: سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق پستي: 4378ـ 15875، حوزه 

معاونت فني و آماري سازمان ارسال نمایند.
ب( مدارك الزم براي معرفي دارندگان مدرك كارشناسي به منظور ادامه 

تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد:
1- تصوير مدرك كارشناسي که باید در یکي از رشته هاي زیر باشد:

 علوم قرآني با گرایش هاي علوم قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون قرائت مجید، 
تالوت و کتابت قرآن مجید، تربیت معلم قرآن و تربیت مربي عقیدتي سیاسي، الهیات 

و معارف اسالمي با گرایش علوم قرآن و حدیث.
2- فهرست دانشگاه هاي انتخابي مطابق دفترچه شماره 2 آزمون کارشناسي ارشد 

سال 1396 که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.
 )2( شماره  جدول  در  آنان  اسامي  که  کارشناسي  مدارک  دارندگان  مهم:   تذكر 
قرار دارد و داراي یکي از مدارک کارشناسي رسمي ذکر شده هستند، باید تا تاریخ 

96/7/20 مدارك خود را از طریق نمابر: 88922237-021 ارسال نمایند.   

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

پذیرفته شدگان نهایي

 حافظان محترم 

كل قرآن مجيد در 

سال 1396

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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