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برنامه زماني آزمون هاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1397

سالنام آزمون
ثبت نام

برگزاري آزمون
تااز

)Ph.D( جمعه 96/12/4سه شنبه 96/9/7چهار شنبه 9796/9/1دكتري

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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25 محّرم ، سالروز شهادت 

سّیدالساجدین و زین العابدین ،

 حضرت امام علی بن الحسین 

)علیه السالم(،برتمام مسلمانان تسلیت باد

تا 27 مهر ادامه دارد  : 

ثبت نام تكمیل ظرفیت 

آزمون  كارشناسي  ارشد 96

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 مصاحبه معرفي شدگان رشته 
فوریت هاي پزشكي در آزمون 

كارشناسي ناپیوسته سال 96

موفقیت، پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن !

براي شروع مطالعه جدي :

 پاییز را دریابید ! 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 ثبت نام آزمـون كـارشناسـي ارشـد فراگیــر
 پیـام نـور بهمـن96 )نوبـت هجـدهـم(

تا 25 مهر تمدید شد  :

تكمیل ظرفیت دكتری 96

تكمیل ظرفیت؛ چرا و به چه علت ؟

آخرین مهلت ثبت نام وام های 

دانشجویان علوم پزشكی اعالم شد
به  شاغل  دانشجویان  ثبت نام  مهلت  آخرین 
برای  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  تحصیل 

وام های تحصیلی، ضروری و عتبات اعالم شد. 
الزم به یادآوري است كه دانشجویان علوم پزشکی، برای 
ثبت نام وام تحصیلی تا ۲۵ مهرماه ۹۶ )فردا( فرصت دارند.

و  ضروری  وام  ثبت نام  برای  دانشجویان  این  همچنین 
عتبات تا ۳۰ مهرماه ۹۶ فرصت دارند.

گفتني است كه تمامی دانشجویان باید برای ثبت نام به 
پورتال صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت مراجعه 
كنند. ضمناً مهلت های زمانی اعالم شده تمدید نخواهد 

شد.

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

معرفي  شدگان  چندبرابرظرفیت 
رشته  هاي نیمه  متمركز 
در آزمون  سراسري 96
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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 سجاد )ع( فرمودند:
مبادا با دروغگو همنشین شوي كه او چون سراب 
است؛ دور را به تو نزدیك كند و نزدیك را به تو 

دور نماید.

]و به پسر خود محمد بن حنفیه فرمود:[ پسَركم ! از 
درویشي ]فقر[ بر تو ترسانم؛ پس، از آن به خدا 
پناه بَر كه درویشي ]فقر[ دین را زیان دارد و ِخرد 

را سر گردان كند و دشمني پدید آَرد.

رسول مکّرم اسالم )ص(  فرمودند: 
با  نماز  هنگام  نمازگزار  همانا   ! مردم  اي 
مناجات  مرتبه اش  بلند  و  بزرگ  پروردگار 

مي كند؛ پس باید بداند كه چه مي گوید.

مطابق معمول هر ساله و پس از اعالم نتایج آزمون هاي 
این  در  شده  پذیرفته   داوطلبان  ثبت نام  و  مختلف 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاهي  مراكز  در  آزمون ها 
ظرفیت  تکمیل  مرحله  در  دانشجو  پذیرش  عالي، 
آزمون هاي برگزار شده از سوي سازمان سنجش آغاز 
مناسبي  فرصت  مرحله،  این  بدین ترتیب،  و  مي گردد 
را براي داوطلباني كه در یك آزمون شركت كرده اند، 
ولي در مرحله گزینش نهایي هر آزمون، نام آنها جزو 
پذیرفته شدگان آن آزمون نبوده است، فراهم مي آورد 
آزمون مورد  از شركت مجدد در  و پیش  بار دیگر  تا 
قرار  علمي  سنجش  ترازوي  در  دیگر  بار  یك  نظر، 
صورت  در  تا  نمایند  امتحان  را  خود  بخت  و  گیرند 
پذیرفته شدن در این مرحله )تکمیل ظرفیت( بتوانند 
در همین سال تحصیلي جدید كه تازه آغاز شده است، 
ادامه تحصیل در رشته مورد عالقه خود در  اقدام به 

مقطع موردنظر نمایند.
مرحله  در  دانشجو  پذیرش  چرایي  خالصه،  طور  به 
تکمیل ظرفیت هر یك از آزمون ها به قرار ذیل است:

باعث  تکمیل ظرفیت  در مرحله  دانشجو  پذیرش   -1
پذیرش  با  مانده  خالي  ظرفیت هاي  كه  مي شود 
داوطلبان داراي شرایط پر شده و بدین ترتیب، مراكز 
تمام  از  استفاده  با  بتوانند  عالي  آموزش  مؤسسات  و 
مکان  از  اعم  شده،  ایجاد  آموزشي  فضاي  ظرفیت 
تربیت  به   ،... و  الزم  آموزشي  تجهیزات  و  مناسب 
نیروهاي مستعد در رشته هاي گوناگون دانشگاهي در 

مقاطع مختلف تحصیلي بپردازند. 
۲- از سوي دیگر، اعالم آمادگي براي شركت در مرحله 
تکمیل ظرفیت، از طرف هر یك از داوطلباني كه هنگام 
اعالم نتایج نهایي هر یك از آزمون ها پذیرفته نشده اند، 
و  زمان  در  با صرفه جویي  داوطلب  كه  مي شود  باعث 
در  مجدد  وي صرف شركت  از سوي  كه  هزینه هایي 
وارد  بعد خواهد شد، زودتر  آزمون موردنظر در سال 
عرصه آموزش عالي شده و پس از طي دوران تحصیل 
نیز سریع تر به عرصه كار و فعالیت یا مقطع تحصیلي 
باالتر وارد شود و در زمان كوتاه تري به موفقیت هاي 

مطلوب خود دست یابد. 
این ویژگي در مورد داوطلبان مرد شركت كننده در 
هر آزمون، كه خدمت دوره ضرورت وظیفه عمومي را 
نگذرانده اند، بارزتر است؛ چرا كه بسیاري از داوطلبان 
آزمون ها، كه مشمول خدمت وظیفه عمومي مي شوند، 
با توجه به قوانین و مقررات این دوره، به لحاظ شرایط 

سني و ... نمي توانند پیش از گذراندن خدمت سربازي، 
شركت  خود  موردنظر  آزمون  در  بار  چندمین  براي 
نمایند، و در صورت پذیرفته نشدن در آزموني كه در 
آن شركت كرده اند، باید خود را براي انجام خدمت زیر 
پرچم به یکي از حوزه هاي نیروي انتظامي به منظور 
اعزام به این دوره معرفي كنند. حال با توجه به فاصله 
زماني نسبتاً كوتاه مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ها از 
نهایي،  نتایج  اعالم  تا  واجد شرایط  داوطلبان  ثبت نام 
بسیاري از مشموالن امکان استفاده از چنین فرصتي 
را براي ادامه تحصیل در یکي از مقاطع آموزش عالي 

كه موردنظر آنهاست خواهند داشت.
ایجاد كد رشته محل هاي  امکان  اوقات،  از  ۳- برخي 
خاص در زمان مقرر براي دانشگاه و مراكز و مؤسسات 
در  ترتیب  بدین  و  نمي گردد  فراهم  عالي  آموزش 
است،  زماني كه الزم  در  نمي توانند  آنها  مثال،  فرض 
مشخصات و شرایط پذیرش در كد رشته یا كد رشته  
محل هاي ایجاد شده را براي درج در دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته داوطلبان هر آزمون )دفترچه شماره ۲(، 
كه هر ساله از سوي سازمان سنجش منتشر مي شود، 
به این سازمان اعالم نمایند؛ لذا پس از اعالم اسامي 
در  معموالً  كه  آزمون،  هر  نهایي  پذیرفته شدگان 
شهریورماه انجام مي شود، این فرصت مهیا مي شود تا 
رشته هایي كه دیر هنگام به جمع رشته هاي پذیرنده 
پذیرش  به  اقدام  مرحله  این  در  پیوسته اند،  دانشجو 
فراهم  ظرفیت هاي  از  بدین ترتیب  و  نمایند،  دانشجو 

شده زودتر استفاده مي شود.  
آزمون  داوطلبان  پیشگفته،  موارد  به  عنایت  با  حال 
كارشناسي ارشد سال 1۳۹۶ كه در این آزمون ثبت نام 
با  مي توانند  بوده اند،  حاضر  آزمون  جلسه  در  و  كرده 
اعالم  درباره  سازمان سنجش  اطالعیه  مفاد  به  توجه 
ظرفیت  تکمیل  و  جدید  رشته هاي  پذیرش  ظرفیت 
برخي از كد رشته محل هاي آزمون ورودي تحصیالت 
سال  ناپیوسته(  كاشناسي ارشد  )دوره هاي  تکمیلي 
شده  درج  هفته نامه  از  شماره  همین  در  كه   ،1۳۹۶
و همچنین جداول مربوط به رشته هاي مورد پذیرش 
در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون كارشناسي ارشد كه 
به همراه اصل اطالعیه در سایت سازمان سنجش آمده 
تا پایان روز  است، در صورت دارا بودن شرایط الزم، 

۲7 مهرماه متقاضي شركت در این آزمون شوند.

موفق باشید

تكمیل ظرفیت؛ چرا و به چه علت ؟
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26 مهر:

آخرین مهلت ثبت نام دانشجویان 

مشمول در سامانه »سقا«

مراسم  در  شرکت  متقاضی  مشمول  دانشجویان 
اربعین حسینی، تا پایان روز ۲۶ مهر ماه برای ثبت نام 
در سامانه »سقا« براي دریافت مجوز خروج رایگان 

فرصت دارند. 
سامانه »سقا« برای ثبت و دریافت مجوز خروج اربعین برای 
دانشجویان به نشانی: www.sagha-noor.ir   راه اندازی 

شده است.
دانشجویان مشمول )معافیت تحصیلی( كه قصد حضور در 
پیاده روی اربعین حسینی را دارند، با ثبت نام در این سامانه 
می توانند به صورت رایگان مجوز خروج از كشور را دریافت 

كنند.
با ثبت نام در سامانه »سقا« دیگر نیازی به قراردادن ودیعه 
سه میلیون تومانی نزد نظام وظیفه نیست؛ لذا تعهد نامه 
محضری براي ضمانت كفایت می كند و همچنین نیاز به 
ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست و در نتیجه دانشجویان 
نباید هزینه ثبت در دفاتر اسناد رسمی را پرداخت كنند. 
از دیگر خدمات سامانه »سقا«، دریافت اسکان در نجف و 

كربال برای كاروان های دانشجویی است.

رئیس صندوق رفاه خبرداد:

ثبت نام وام عتبات تا پایان مهرماه 
ادامه دارد

رئیس صندوق رفاه وزارت علوم گفت: ثبت نام برای 
دریافت وام عتبات، تا پایان مهرماه ادامه دارد. 

ذوالفقار یزدان مهر گفت: ثبت نام برای دریافت وام عتبات 
از طریق صندوق رفاه وزارت علوم آغاز شده است و تا پایان 

مهرماه ادامه دارد. 
وی افزود: دانشجویانی كه قصد رفتن به پیاده روی اربعین 

را دارند نیز می توانند این وام را دریافت كنند.
رئیس صندوق رفاه وزارت علوم خاطرنشان كرد: مبلغ وام 
عتبات برای دانشجویان مجرد، یك میلیون تومان و برای 

دانشجویان متأهل، یك میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
یزدان مهر عنوان كرد: دانشجویان پس از فارغ التحصیلی 

طی ۶۰ ماه اقساط این وام را پرداخت خواهند كرد.
باید  دانشجویان  وام،  این  دریافت  برای  كرد:  تأكید  وی 

تضمین دهند و تضمین این وام نیز بسیار راحت است.
رئیس صندوق رفاه وزارت علوم گفت: متقاضیان دریافت 
وام عتبات، باید یك تعهد محضری برای دریافت وام عتبات 

دهند و پس از آن وام به آنها تعلق می گیرد.

راه اندازی صفحات علمی
 دانشجویان پیام نور در فضای مجازی

دانشگاه  اطالعات  فناوری  و  آمار  دفتر  مدیرکل 
پیام نور، از راه اندازی صفحات »homepage« علمی 

دانشجویان دوره دکتری خبر داد. 
دانشجویان  علمی  صفحات  اندازی  راه  از  تنها،  جعفر 
پی گیری  و  تالش  با  گفت:  و  داد  خبر  دكتری  دوره 
راستای  در  و  اطالعات  فناوری  و  آمار  دفتر  كارشناسان 
 homepage الکترونیك، صفحات دولت  اهداف  تحقق 
آدرس: با  دانـشگاه  دكـتری  دوره  دانشـــجویان  علمی 
http://stu.phd.pnu.ac.ir آماده بهره برداری شده است.

پیام نور،  دانشگاه  دكتری  مقطع  دانشجویان  افزود:  وی 
ضمن تکمیل و به روزرسانی صفحه پروفایل شخصی خود 
به  نسبت  دانشگاه، می توانند  اینترنتی رسمی  آدرس  در 
درخواست فعال سازی پست الکترونیك جدید دانشگاه و 

خدمات مرتبط با آن از طریق سامانه مذكور اقدام كنند.
پیام نور  دانشگاه  اطالعات  فناوری  و   آمار  دفتر  مدیركل 
به  این خدمت  ارائه  براي  برنامه ریزی الزم  اظهار داشت: 
سایر دانشجویان مقاطع دیگر نیز صورت گرفته و در آینده 

نزدیك به بهره برداری می رسد.

نرخ كار دانشجویی دانشجویان
 علوم پزشكی اعالم شد

و  بهداشت  وزارت  دانشجویی  کل  مدیر  ابالغ  با 
آموزش پزشکي، نرخ هر ساعت کار دانشجویی در 

سال تحصیلی ۹۷-۹۶ مشخص و اعالم شد.

برای مقاطع كارشناسی و پایین تر به ازای هر ساعت كار، 
و  كارشناسی ارشد  مقاطع  برای  و  ریال،  هزار   ۳۰ مبلغ 
دكتری عمومی مبلغ ۳۵ هزار ریال به ازای هر ساعت در 

نظر گرفته شده است.
در فعالیت های خاص دانشجویی، به تشخیص هیأت رئیسه 
درصد  فعالیت حداكثر ۲۰  مجاز  ساعت  دانشگاه، سقف 
از دانشجویان به كار گرفته شده در هر دانشگاه تا 1۰۰ 
ساعت در ماه و تا مبلغ 4۲ هزار ریال به ازاء هر ساعت كار 

دانشجویی قابل افزایش خواهد بود.

جزئیات برگزاری آزمون
 زبان دكتری دانشگاه پیام نور اعالم شد

پیام نور،  دانشگاه  آزمون  و  سنجش  مرکز  رئیس 
جزئیات نحوه برگزاری آزمون زبان دکتری تخصصی 

)ETPNU(  آبان ۹۶ این دانشگاه را اعالم کرد.
دكتر محمد علی ابراهیمی، رئیس مركز سنجش و آزمون 
دانشگاه پیام نور، با بیان اینکه زمان ثبت نام این آزمون، از 
۲۲ لغایت ۲7 مهرماه سال جاری است، گفت: ثبت نام به 
صورت الکترونیکی و ازطریق پرتال پیام نورـ  مركز سنجش 

و آزمون صورت می گیرد.
زمان دریافت  و  ماه  آبان  را 7  آزمون  برگزاری  زمان  وی 
افزود:  و  كرد  اعالم  ماه  آبان   7 تا   ۲ از  را  آزمون  كارت 
آزمون زبان دكتری تخصصی )ETPNU( آبان ماه ۹۶، 
به صورت الکترونیکی در چهار استان آذربایجان شرقی، 

اصفهان، تهران و فارس برگزار می شود.
رئیس مركز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، با عنوان 
اینکه هزینه ثبت نام داوطلبان مبلغ ۸۵۰.۰۰۰ ریال است، 
هنگام  در  الکترونیکی  به صورت  هزینه  این  كرد:  اظهار 
ثبت نام از طریق سایت پرداخت خواهد شد و داوطلبان 
به هیچ وجه مبلغ ثبت نام را به صورت دستی و در شعب 

پرداخت ننمایند.
داوطلبان براي كسب اطالعات بیشتر و رفع مشکل احتمالی 
می توانند با شماره تلفن: ۲۲4۵۸۲۹7-۰۲1 تماس حاصل 

نمایند.
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پیرو اطالعیه مورخ 13۹۶/۶/۲8 مندرج در پایگاه اطالع رساني این سازمان، بدین وسیله 
توجه معرفي شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته  تحصیلي نیمه متمركز كارشناسي 
ناپیوسته فوریت هاي پزشکي دانشکده و دانشگاه هاي علوم پزشکي )كد رشته محل هاي 
11۹7 تا 1۲۳۲ مربوط به كد رشته امتحاني 114 گروه آموزشي پزشکي( در آزمون 
كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1۳۹۶ را به  منظور انجام مراحل مصاحبه و سایر 

مراحل گزینش رشته  تحصیلي ذي ربط، به موارد زیر جلب مي نماید:
داوطلباني كه اسامي آنان در ردیف معرفي  شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته تحصیلي 

نیمه متمركز فوریت هاي پزشکي دانشکده و دانشگاه هاي  علوم  پزشکي )كد رشته محل هاي 
11۹7 تا 1۲۳۲ مربوط به كد رشته امتحاني 114 گروه آموزشي پزشکي( اعالم گردیده، 
الزم است با توجه استان محل اقامت خود و در نظر گرفتن مندرجات جدول ذیل، منحصراً 
به دانشگاه مجري انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش خود مراجعه نموده و از مراجعه 
به سایر دانشگاه هاي مجري جداً خودداري نمایند. عدم مراجعه داوطلب به دانشگاه مربوط 
براي مصاحبه و سایر مراحل گزینش، به منزله انصراف از پذیرش در این رشته تحصیلي 

تلقي خواهد شد.  

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 تاریخ و محل برگزاري مصاحبه از معرفي شـدگان چند برابر 
ظرفیت پذیرش رشته  تحصیلي نیمه متمركز فوریت هاي پزشكي 

در آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1396

شهر و دانشگاه  مجري قطب
داوطلبان استان هاي مراجعه کننده نشاني محل مصاحبه و تستمصاحبه

با توجه به محل اقامت
تاریخ مصاحبه 

و یا آزمون
ترتیب حرف اول 

ساعت مراجعهنام خانوادگي

كرج – دانشگاه علوم 1
پزشكي البرز

پیروزي  خیابان  مؤذن،   شهید  بلوار  كرج،  البرز،  استان 
شمالي، خیابان شهید صیاد شیرازي)جنب دانشکده فني 
شهید بهشتي(، مركز آموزش  فوریت هاي پزشکي، تلفن هاي 

مركز: ۳4۳۵۶۳۰7 و ۳4۳۵۶۳۰۸ – كد ۰۲۶

آذربایجان شرقي، اردبیل، البرز، قزوین، قم، گیالن و مازندران
از حرف »الف« تا حرف »ذ«سه شنبه 1۳۹۶/۸/۲۳

۸:۳۰ صبح تا 14:۰۰ از حرف »ر« تا حرف »غ« چهارشنبه 1۳۹۶/۸/۲4

از حرف »ف« تا حرف »ي«پنجشنبه 1۳۹۶/۸/۲۵
مدارك و وسایل مورد نیاز:  1- سه قطعه عکس، ۲- اصل و تصویر شناسنامه عکسدار، ۳- اصل و تصویر كارت ملي، 4- مدارك نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه، ۵- اصل یا گواهي موقت مدرك كارداني یا گواهي فراغت 
از تحصیل، ۶- اصل گواهینامه رانندگي،  7- اصل و تصویر گواهي دوره هاي باز آموزي )شامل سمینارها، كنگره هاي ملي و بین المللي، المپیاد و ...( ۸- اصل كارت عضویت در بسیج و سوابق فرهنگي، اجتماعي یا ورزشي 

)با مدرك و گواهي معتبر(، ۹- گواهي دو سال سابقه كار مرتبط )شامل حکم كارگزیني، پایان طرح و ...( 1۰- لباس و كفش ورزشي مناسب براي آزمون عملي آمادگي جسماني. 
توجه: داوطلبان گرامي باید كلیه شرایط الزم براي ورود به رشته تحصیلي فوریت هاي پزشکي )اعالم شده در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش كشور( را دارا باشند و طبق جدول 

زمان بندي با مدرك كامل مراجعه نمایند.

۲
كرمانشاه - دانشگاه 

علوم پزشكي 
كرمانشاه

كرمانشاه ، میدان ایثار، بلوار دولت آباد ، دانشکده پیراپزشکي، 
تلفن دانشکده: ۳۸۲7۸۲۸1 – ۰۸۳ 

از حرف »الف« تا حرف »ي«یکشنبه 1۳۹۶/۸/۲1ایالم و كردستان
۸:۳۰ صبح تا 1۳:۰۰

از حرف »الف« تا حرف »ي«دوشنبه 1۳۹۶/۸/۲۲كرمانشاه
مدارك و وسایل مورد نیاز:1- اصل شناسنامه عکسدار، ۲- اصل و تصویر كارت ملي، ۳- اصل و تصویرگواهینامه مدارك دوره كارداني، 4- پنج قطعه عکس 4×۳ جدید، ۶- گواهي سابقه دو سال اشتغال به كار در مراكز 

فوریت هاي پزشکي،  7- اصل و تصویر گواهینامه رانندگي، ۸- لباس و كفش ورزشي مناسب براي امتحان عملي.

مشهد - دانشگاه علوم ۳
پزشكي مشهد

مشهد ، خیابان ابن سینا ، چهارراه دكترا ، دانشکده پرستاري 
و مامایي  

خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان  شمالي و گلستان
سه شنبه 1۳۹۶/۸/۰۹

 قبل از مراجعه حضوري، به 
۸:۰۰ صبح تا 1۳:۰۰ توضیحات ذیل توجه شود.  چهارشنبه 1۳۹۶/۸/1۰

پنجشنبه 1۳۹۶/۸/11
مدارك و وسایل مورد نیاز: 1- یك قطعه عکس 4×۳، ۲- اصل و تصویر شناسنامه یا كارت ملي یك سري، ۳- اصل و تصویر مدرك كارداني یا مدركي دال بر فراغت از تحصیل در رشته فوریت هاي پزشکي، 4- گواهي 

سابقه دو سال كار از سازمان هاي دولتي مبني بر انجام كار در پایگاه هاي اورژانس تا تاریخ برگزاري آزمون، ۵- گواهي هاي علمي، پژوهشي، فرهنگي و ... )در صورت دارا بودن(، ۶- لباس و كفش ورزشي مناسب.  
توضیحات:1- معرفي شدگان الزم است قبل از مراجعه حضوري براي مصاحبه در تاریخ هاي مندرج در جدول فوق، از تاریخ 1۳۹۶/7/۲۲ لغایت 1۳۹۶/7/۳۰ با مراجعه به نشاني ذیل نسبت به انجام پیش ثبت نام در سامانه 

مربوط اقدام نمایند )ثبت نام حضوري در زمان انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود(: Medemerg.mums.ac.irـ  آزمون عملي غیر متمركز كارشناسي ناپیوسته فوریت هاي پزشکي
۲- حضور افراد براي انجام آزمون غیر متمركز ضروري است، ۳- درصورت بروز هرگونه مشکل در روند ثبت نام اینترنتي، معرفي شدگان مي توانند از طریق شماره تلفن: ۰۹1۵۸۲7۰۵۰۹ با آقاي مجید رهبان از ساعت 

۸ صبح الي 1۶ تماس حاصل نمایند.

یزد - دانشگاه علوم 4
پزشكي یزد

یزد ، بلوار دانشجو، مجتمع آموزشي پژوهشي امام رضا)ع(، 
دانشکده پیراپزشکي، تلفن: ۳1۶۸۲1۵۲ ، ۳۶۲4۰۶۹1 و 

۳۶۲4۵۹۵۶ – كد ۰۳۵ 

اصفهان، چهارمحال و بختیاري، سیستان و بلوچستان، كرمان 
و یزد 

از حرف »الف« تا حرف »خ«دوشنبه 1۳۹۶/۸/۰۸

۹:۰۰ صبح تا 1۵:۰۰  از حرف »د« تا حرف »ظ«سه شنبه  1۳۹۶/۸/۰۹

از حرف »ع« تا حرف »ي«چهارشنبه 1۳۹۶/۸/1۰

مدارك  و وسایل مورد نیاز: 1- اصل و تصویر شناسنامه عکسدار، ۲- اصل و تصویر كارت ملي، ۳- اصل و تصویر گواهي موقت كارداني، 4- چهار قطعه عکس جدید پشت نویسي شده، ۵- اصل و تصویر كارت پایان خدمت، 
۶- اصل و تصویر گواهینامه رانندگي، 7- داشتن دو سال سابقه كار مرتبط در پایگاه هاي اورژانس كشور با مهر و امضاء رئیس مركز مدیریت حوادث فوریت هاي پزشکي استان مربوط، ۸- لباس و كفش ورزشي مناسب.

شیراز - دانشگاه ۵
علوم پزشكي شیراز

نشاني محل مصاحبه: شیراز، میدان نمازي، دانشکده پرستاري و 
مامایي حضرت فاطمه)س( تلفن:۳۶474۲۵4- ۰71

نشاني محل برگزاري تست ورزش: شیراز، بلوار چمران، بلوار 
نیایش، مجتمع تفریحي ورزشي والیت

بوشهر، خوزستان، فارس، كهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان
از حرف »الف« تا حرف »ذ«یکشنبه 1۳۹۶/۸/۲1

۸:۰۰ صبح تا 1۳:۰۰  از حرف »ر« تا حرف »غ«دوشنبه 1۳۹۶/۸/۲۲

از حرف »ف« تا حرف »ي«سه شنبه 1۳۹۶/۸/۲۳

مدارك و وسایل مورد نیاز: 1- اصل و تصویر شناسنامه عکسدار، ۲- اصل و تصویر كارت ملي، ۳- اصل گواهي موافقت مركز اورژانس، 4- گواهي دو سال سابقه كار، ۵- چهار قطعه عکس 4×۳، ۶- داشتن لباس و كفش 
ورزشي مناسب الزامي است.

توجه: به همراه داشتن تأییدیه دو سال سابقه كار با مدرك كارداني فوریت هاي پزشکي در مركز اورژانس 11۵ الزامي است.

همدان - دانشگاه ۶
علوم پزشكي همدان

همدان ، بلوار شهید فهمیده ، دانشگاه علوم پزشکي همدان، 
دانشکده پرستاري و مامایي ، تلفن: ۳۸۳۸۰1۵۰- ۰۸1 و 

۰۸1 - ۳۸۳۸۰۵۳۵
آذربایجان غربي، زنجان، لرستان، مركزي و همدان

از حرف »الف« تا حرف »ر«سه شنبه 1۳۹۶/۸/۰۹

۸:۰۰ صبح تا 1۲:۰۰  از حرف »ز« تا حرف »ق«چهارشنبه 1۳۹۶/۸/1۰

از حرف »ك« تا حرف »ي«پنجشنبه 1۳۹۶/۸/11

مدارك و وسایل مورد نیاز: 1- اصل و تصویر شناسنامه عکسدار، ۲-  اصل و تصویر كارت ملي، ۳- اصل  و تصویر آخرین مدرك تحصیلي، 4- اصل  و تصویر كارت پایان خدمت، ۵- تأییدیه داشتن دو سال سابقه كار مرتبط 
در پایگاه هاي اورژانس كشور با مهر و امضاء رئیس مركز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي استان مربوط، ۶- اصل  و تصویر گواهینامه رانندگي، 7- یك قطعه عکس پشت نویسي شده، ۸-  لباس و كفش ورزشي مناسب.

توجه: دو سال سابقه كار باید پس از اخذ مدرك كارداني باشد.

تهران – دانشگاه علوم 7
پزشكي شهید بهشتي

نیایش،  تقاطع  از  پایین تر  ولي عصر)عج(،  خیابان  تهران، 
**از روز شنبه 1۳۹۶/۸/۰۶ تا روز چهارشنبه 1۳۹۶/۸/1۰تهران، سمناندانشکده پرستاري و مامایي، تلفن: ۸۸۶۵۵۳۶۵ - ۰۲1

* داوطلبان الزم است به منظور اطالع از مدارك مورد لزوم و سایر جزئیات برنامه مصاحبه، به سایت اینترنتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهید بهشتي مراجعه نمایند.

  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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پیرو اطالعیه مورخ 1۳۹۶/۰7/1۹، بدین وسیله به اطالع كلیه متقاضیان ثبت نام و شركت 
در آزمون كارشناسي ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 1۳۹۶)نوبت هجدهم( 
مي رساند كه ثبت نام براي شركت در آزمون مذكور از طریق پایگاه اطالع رساني این 
سازمان از روز یکشنبه 1۳۹۶/۰7/۲۳ آغاز شده است و در روز یکشنبه 1۳۹۶/۰7/۳۰ 
پایان مي پذیرد؛ لذا كلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام كه داراي شرایط عمومي و اختصاصي 

به شرح ذیل هستند، مي توانند در آزمون مذكور ثبت نام و شركت نمایند.

شرایط ثبت نام:
الف( هر داوطلب  بر اساس  عالقه  فقط مي تواند در یك كدرشته  امتحاني )بر اساس ضوابط 
مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون( ، ثبت نام  و در امتحان مربوط 

شركت  نماید.
ب( داوطلبان الزم است كه پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، به  منظور ثبت نام  شخصاً 
به پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به 

تکمیل تقاضانامه ثبت نامي اینترنتي اقدام نمایند.
 ج( ثبت نام  براي  شركت  در آزمون  سال 1۳۹۶ به روش ذیل امکان پذیر است:

1- مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان براي تهیه كارت اعتباري ثبت نام )سریال 
1۲ رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام.

۲- تهیه فایل عکس اسکن شده داوطلب بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنماي 
ثبت نام.

۳- آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.
4- ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور در زمان مقرر 

)1۳۹۶/۰7/۲۳ لغایت 1۳۹۶/۰7/۳۰(.
۵- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتي انجام مي  شود، داوطلبان 
الزم است با استفاده از كارت هاي عضو شبکه شتاب كه پرداخت الکترونیکي آنها فعال 
است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني مذكور و پرداخت مبلغ 7۰۰/۰۰۰ )هفتصد هزار( 

ریال به عنوان وجه ثبت نام شركت در آزمون اقدام نمایند.

د  ( تذكرات  مهم:
1- مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.

۲- مسؤولیت  صحت  كلیه  مندرجات  تکمیل  شده  )مندرجات  فرم  تقاضانامه( به  عهده  
داوطلب  خواهد بود.

۳- پس از پایان مهلت مرحله ویرایش اطالعات تقاضانامه، اعمال هیچ گونه تغییري در 
مندرجات فرم  تقاضانامه  ثبت نام امکان پذیر نیست؛ بنابراین،  داوطلب  باید در زمان تکمیل 

اطالعات تقاضانامه نهایت دقت را به كار گیرد.
4- هر موقع  مشخص  شود كه  داوطلب،  حقایق  را كتمان  نموده  یا واجد یکي  از شرایط و 
ضوابط مندرج  در  دفترچه  راهنما  نیست، در هر مرحله اي  از آزمون  )ثبت نام ، شركت  در 

آزمون ، پذیرفته شدن ، حین  تحصیل  در دانشگاه  و ...( محروم  خواهد شد.

دستورالعمل و نحوه تكمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
به داوطلبان توصیه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، 
ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تکمیل نموده و سپس بر 
اساس فرم پیش نویس با مراجعه به پایگاه اینترنتي این سازمان، اطالعات الزم را بر اساس 

بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. راهنماي جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه 
نرم افزاري ثبت نام اینترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطالع بیشتر مي توانند 
به این راهنما مراجعه نمایند. ضمناً داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات ثبت نام دقت 
نمایند. بدیهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه 
ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذیرفته شدن در آزمون، قبولي وي )كان لم یکن( 

تلقي شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.

زمان توزیع كارت اینترنتي ،برگزاري و محل آزمون:
براساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون كارشناسي ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن 
ماه سال 1۳۹۶)نوبت هجدهم( در روز جمعه مورخ 1۳۹۶/1۰/۰۸ برگزار خواهد شد. 
داوطلبان الزم است كه از روز چهار شنبه مورخ 1۳۹۶/1۰/۰۶ لغایت روز پنجشنبه مورخ 
1۳۹۶/1۰/۰7 با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان نسبت به تهیه پرینت كارت 
شركت در آزمون و برگ راهنماي شركت در آزمون اقدام نمایند. محل آزمون داوطلبان 
براساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند ۲۸ تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا 
مقتضي است كه داوطلبان با مراجعه به جدول شماره ۵  دفترچه راهنماي  ثبت نام و درج 

كد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.

نـكات و توصیه هاي  مـهم :
1( با توجه به تأثیر ۲۰ درصدي معدل دوره  كارشناسي، اكیداً توصیه مي گردد كه داوطلبان، 
معدل دوره كارشناسي خود را با توجه به توضیحات مندرج در دفترچه با دقت درج 
نمایند. شایان ذكر است كه معدل كارشناسي تراز شده و میانگین وزني آنها تأثیر بیست 

درصدي در نمره كل داوطلبان خواهد داشت.
۲( اگر از طریق كافي نت اقدام به ثبت نام مي نمایید، تأكید مي شود كه تمام مراحل ورود 
اطالعات ثبت نامي را شخصاً انجام دهید یا بر انجام امور مربوط، در كافي نت نظارت مستقیم 

داشته باشید.
۳( با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه 
در ارسال عکس داوطلبان )این موضوع براي داوطلباني که ثبت نام آنان توسط 
دیگران انجام مي شود رخ داده است( تأکید مي گردد که عالوه بر کنترل اطالعات 
ثبت نامي، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالي دقت نمایید تا اشتباهاً عکس 
داوطلب دیگري به جاي عکس شما ارسال نگردد. بدیهي است که در صورت 
ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق 

مقررات با وی رفتار خواهد شد.
4( توصیه  مي شود كه داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده ۶ رقمي و 
كدپیگیري 1۶ رقمي، یك نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و مندرجات آن را كنترل نموده 

و نزد خود نگهداري نمایند.
۵( هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیك  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش و در صورت لزوم  از طریق رسانه هاي 

گروهي  اعالم  خواهد شد. 
۶( در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( 
سازمان اقدام نموده یا در ساعات اداري با شماره تلفن گویاي : 4۲1۶3- 0۲1 با روابط 

عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور تماس  حاصل  نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در 
آزمون كارشناسي ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 

بهمن ماه  سال 1396 )نوبت هجدهم(
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 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
با تبلیغات و  با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که   و ... می رساند 
به  اقدام  داوطلب   مشخصات  با  نظر،  مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی  وعده های 
به عنوان  این سازمان  افراد می نمایند،  این  از  قابل توجهی  و اخذ مبالغ  کالهبرداری 
ناظر آزمون های  بین المللی در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع 

قضائی، موارد ذیل را  برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان 
در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
10 سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم 
خواهند شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در 
یکی  مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به 

عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند و 
در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرك ( اثبات گردد، برابر مقررات 
برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال 
با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند  محروم خواهند شد و 
مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از 

متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی 

خواهد شد.

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی 
پیشرفته مي رساند: 

روز  صبح  پیشرفته،  انگلیسی  زبان  آزمون  دوره  یکمین  و  بیست  و  صد   -1
پنجشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۷ به طور همزمان در 10 شهرستان مختلف کشور شامل 
شهرستان های: اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، چابهار، شیراز، کرمانشاه، 
گرگان، کیش و مشهد برگزار خواهد شد. برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از 
روز سه  شنبه ۹۶/۷/۲5 روي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور 
به آدرس: www.sanjesh.org قرار مي گیرد تا داوطلبان بتوانند با وارد کردن 
اطالعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام  خانوادگي، سال تولد و شماره کارت 
ملی نسبت به پرینت آن اقدام نمایند. بدیهي است که هر داوطلب براي شرکت 
در جلسه آزمون باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت 

ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه نماید.
توضیح: چنانچه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون هر گونه اشکالی در كارت ورودی 
خود مشاهده نمودند، مي توانند در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/7/۲۶ صبح از ساعت ۸:۰۰ تا 
1۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت 14:۰۰ تا 17:۰۰ با در دست داشتن كارت شناسایي معتبر 
و دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نموده و نسبت 

به اصالح و رفع اشکال احتمالي كارت خود اقدام نمایند.
تذکر مهم: داوطلباني كه شماره پرونده و كدپیگیري ثبت نام خود را فراموش نموده اند، 
سیستم  به  ورود  و  سازمان سنجش  سایت  به  مراجعه  با  پرونده  شماره  دریافت  براي 

پاسخگویي اقدام نمایند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمایند. 
۲- آدرس باجه هاي رفع نقص کارت:

كارگر  خیابان  تهران:  تهران،  ادبیات خارجی دانشگاه  و  زبان ها  ۲-1- دانشکده 
شمالی )امیرآباد(، بعد از تقاطع جالل آل احمد، بین خیابان هاي 1۵ و 1۶.

۲-۲- دانشگاه اصفهان: اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، درِ شمالی دانشگاه، 

ساختمان اداره كل آموزش.
۲-3- دانشگاه تبریز: تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، روبروی كتابخانه مركزي، مدیریت خدمات 

آموزشی دانشگاه.
۲- 4- دانشگاه دریانوردي و علوم دریایي چابهار: چابهار، بلوار دانشگاه دریانوردي و 

علوم دریایي چابهار، دانشکده سابق مدیریت، دفتر مركز زبان دانشگاه.
۲-5- دانشگاه شیراز: شیراز، خیابان ساحلی، ساختمان امور فرهنگی دانشگاه شیراز.

۲-۶- دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان: گرگان، خیابان شهید بهشتي، 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعي گرگان.

۲-۷- دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد، بلوار وكیل آباد، درِ اصلي دانشگاه فردوسی 
مشهد، جنب سازمان مركزي، مدیریت آموزشی دانشگاه.

۲-8- دانشگاه هرمزگان – بندرعباس: آزاد شهر، بلوار افروز شهابي پور، مجتمع 
آموزشي پژوهشي بصیرت )مجتمع گفت و گوي تمدن ها(.

۲-۹- پردیس بین المللي کیش – دانشگاه صنعتي شریف: جزیره كیش، میدان 
.B13 مركز زبان - اتاق ،B امیركبیر، ساختمان آموزش، الین

۲-10- دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمانشاه: كرمانشاه، شهرك ژاندارمري، دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد كرمانشاه، معاونت پژوهشی.

ضمناً به اطالع مي رساند كه واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت در این باره از این 
تاریخ لغایت ۹۶/7/۲۶ همه روزه به غیر از ایام تعطیل و در ساعات اداری آماده پاسخگویي 
به سؤاالت داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگویي به سؤاالت خود 
مي توانند به بخش پاسخگویي اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: 
www.sanjesh.org مراجعه یا با شماره تلفن 4۲1۶3- 0۲1 تماس حاصل نموده و از 

مراجعه حضوری خودداري نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

 تاریخ  و نحوه  پرینت كارت  صد و بیست و یكمین دوره 
 )Tolimo:E-A2017( آزمون زبان انگلیسي پیشرفته
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ناپیوسته  ارشد  كارشناسي   آزمون   در  شركت كننده  داوطلبان   به  اطالع   بدین وسیله  
سال 1۳۹۶ مي رساند نظر به  اینکه  بعضي  از دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي پس 
از اعالم نتایج، عالوه  بر ظرفیت هاي  مندرج  در دفترچه  راهنماي  انتخاب  رشته هاي  
تحصیلي )شماره  ۲(، براي  پذیرش  دانشجو اعالم  ظرفیت  نموده اند و همچنین بعضی 
كدرشته محل های  از  برخی  در  تکمیل ظرفیت  تقاضای  عالی  آموزش  مؤسسات  از 
خود را دارند، لذا داوطلبانی كه در آزمون مذكور ثبت نام كرده و در جلسه امتحانی 
حاضر بوده اند، بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه ها، برگ راهنماي آزمون 
مذكور و این اطالعیه مي توانند از تاریخ ۹۶/۰7/۲4 الي ۹۶/۰7/۲7 به پایگاه اینترنتي 
مراجعه   www.sanjesh.org نشاني:  به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان 
و بر اساس كارنامه نتایج اولیه آزمون در رشته و گرایش مربوط، نسبت به انتخاب 
كدرشته محل هاي مورد عالقه خود از جدول مندرج در این اطالعیه كه در سایت 

سازمان سنجش درج شده است، اقدام نمایند. 
الف( موارد قابل  توجه :

این  در  اعالم شده  تحصیلي   از كدرشته   محل هاي  در هر یك   نهـایي   گـزینش    - 1
اطالعیه كه در سایت سازمان سنجش درج شده است، مطابق  شرایط و ضوابط مندرج  
در دفترچه هاي  راهنماي شماره  1 و ۲ آزمون  كارشناسي ارشد ناپیوسته  سال  1۳۹۶ 

انجام  خواهد شد. 
۲ -  آن  دسته  از داوطلباني  كه  اسامي  آنان  به  عنوان  پذیرفته  شده  نهایي  در یکي  از 
شده  است، حق   اعالم   خاص   شرایط  داراي   یا  بورسیه   تحصیلي   محل هاي   كدرشته  
انتخاب كدرشته محل هاي مندرج در این اطالعیه را كه در سایت سازمان سنجش 

درج شده است، ندارند.
۳ - چنانچه  هر یك  از داوطلبان، كه  فهرست  آنان  به  عنوان  پذیرفته  شده  نهایي  از 
طریق پایگاه اینترنتي این سازمان اعالم  گردیده  )به  غیر از كدرشته محل هاي  بورسیه  

وكدرشته  محل هاي  داراي  شرایط خاص  كه  مطابق  بند ۲ فوق  حق  شركت  ندارند(، در 
ردیف  پذیرفته شدگان  هر یك  از كدرشته  محل هاي این اطالعیه كه در سایت سازمان 
قبلی(  اعالم  شده   )قبولي   قبلي  آنان   قبولي   قرار گیرند،  است،  سنجش درج شده 
»كان  لم  یکن«  تلقي  مي گردد و باید براي  ادامه  تحصیل  به  محل  قبولي  جدید مراجعه  
نمایند؛ لذا به  پذیرفته شدگان  تأكید مي شود كه در انتخاب كدرشته محل هاي مندرج 
در این اطالعیه كه در سایت سازمان سنجش درج شده است، دقت  كافي را  مبذول  

دارند؛ در غیر این صورت،  هیچ گونه  اعتراضي  قابل  قبول  نخواهد بود. 
4- نیمسال پذیرش دانشجو در هر یك از كدرشته محل هاي مندرج در این اطالعیه 
یا  دانشگاه  نظر  و  امکانات  به  بسته  است،  كه در سایت سازمان سنجش درج شده 

مؤسسه محل قبولي، در اولین نیمسال تحصیلي ممکن خواهد بود.
از  بیش   جدید  شده   اعالم   ظرفیت   كه   امتحاني   كدرشته هاي   از  دسته   آن   در   -۵
یك  محل  تحصیل  باشد، داوطلبان  در صورت  تمایل  مي  توانند با توجه به مندرجات 
كارنامه، كلیه  كدرشته  محل هاي  مورد عالقه  خود را )حداكثر تا ۲۰ كدرشته محل( 

به ترتیب  اولویت، انتخاب  نمایند.
۶- هر داوطلب  منحصراً مجاز به  انتخاب  كدرشته  تحصیلي  خواهد بود كه  در آزمون 

كدرشته  امتحاني  مربوط شركت  كرده  باشد. 
7- ضمناً اضافه مي نماید كه واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت در رابطه با این 
اطالعیه، از این تاریخ لغایت ۹۶/۰7/۲7 همه روزه به غیر از ایام تعطیل و درساعات 
اداری آماده پاسخگویــي به سؤاالت است؛ لذا داوطلبان گرامي مي توانند در صورت 
نیاز، فقط بـا شماره تلفن : 4۲1۶3-0۲1 تماس حاصل و از مراجعه حضوري در این 

خصوص جداً خودداري فرمایند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه   سازمان  سنجش  آموزش  كشور در باره  : 

 اعالم  ظرفیت  پذیرش  رشته هاي جدید 

و همچنین تكمیل ظرفیت برخي از كدرشته محل هاي 

آزمون  كارشناسي  ارشد ناپیوسته سال  1396

اطالعیه سازمان سنجش آموزش  كشور :

GRE و  TOEFL قابل توجه متقاضیان شركت در آزمون های 

تنها  كه  می رساند   GRE و    TOEFL آزمون های  در  شركت  متقاضیان  اطالع  به 

مداركی از سوی این سازمان مورد تأیید و گواهی قرار می گیرد كه مركز برگزاری آزمون، 

مجوز الزم را از این سازمان دریافت نموده و تحت نظارت این سازمان قرار داشته باشد.

تافل  مركز  نام  به  مؤسسه ای  اصفهان  شهر  در  كه  است  شده  حاصل  اطالع  اخیرًا 

برگزاری  به  اقدام  سازمان،  این  سوی  از  الزم  مجوزهای  دریافت  بدون  سپاهان، 

آزمون های TOEFL  و GRE می نماید؛ لذا یادآوری می گردد كه مدارك داوطلبانی 

كه در مركز یاد شده در آزمون شركت نمایند از نظر این سازمان دارای اعتبار نیست و 
برای ارسال به مراكز آموزشی، مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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هر سال، داوطلبان زیادی در آزمون سراسري شركت می كنند و از میان این جمع پر 
شمار، فقط گروهی خاص به خواسته و هدف خود، كه ادامه تحصیل در رشته و دانشگاه 
مورد نظرشان است، نایل می شوند. در واقع، این عده به طور كامل به هدف خود رسیده و 
پیروز می شوند. با توجه به اینکه در حال حاضر، عده بسیار زیادی از شما داوطلبان گرامی، 
مشغول مطالعه برای یك حضور موفق در آزمون سراسري هستید، در این مقاله الزم دیدیم 
تا از راه های موفقیت و پیروزی در این آزمون با شما صحبت كنیم تا با توجه به این موارد 
و عمل به آنها، در همین مراحل اولیه كار بتوانید موفق شده و به هدفتان برسید. برای 

موفقیت در این آزمون، حتماً موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:
1- بخواهید و پافشاری كنید

وینسنت تی. لمباردی می گوید: »تفاوت بین یك فرد ناموفق و موفق، عدم توانایی یا كمبود 
دانش او نیست؛ بلکه نخواستن اوست.« آرزو، معني دیگری برای خواسته است. برای موفق 
شدن باید، بیشتر از هر چیز دیگری، آرزوی موفق شدن داشته باشید. افراد موفق، لزوماً 
باهوش تر و قوي تر از دیگران نیستند؛ ولی آرزوی آنها بیشتر است و آرزوی فراوانی برای 
دیدن تحقق هدفشان دارند. آیا شما هم این آرزوی فراوان را دارید؟ بدون آرزو، انگیزه 

رسیدن به هدف را نخواهید داشت. 
یکی از مهم ترین و اصلی ترین عوامل موفقیت، این است كه شما واقعاً بخواهید موفق شوید، 
و برای رسیدن به این موفقیت، پافشاری و سماجت به خرج دهید. وقتی شما چیزی را 
می خواهید، تمام انرژی های دنیا دست به دست هم می دهند تا شما را به آن خواسته و 
هدف مورد نظرتان برسانند؛ پس ابتدا اهداف خود را از شركت در آزمون سراسري مشخص 
كنید و سپس با تالش و كوشش فراوان و با فرستادن انرژی های مثبت، برای رسیدن به 
این اهداف پافشاری كنید و به هیچ وجه به خود اجازه ندهید تا انرژی ها و سخنان منفی یا 
اتفاقات ناگوار، شما را از رسیدن به هدفتان بازدارند. اگر یك بار یا حتی چندین بار، شکست 
را تجربه كردید، باز هم ناامید نشوید؛ بلکه مجدداً تالش و پافشاری كنید و مطمئن باشید 

كه این بار موفق خواهید شد.
2- انگیزه داشته باشید

بسیاری از دانش آموزان، از لحاظ توانایي و برخورداري از استعداد یادگیري، بسیار شبیه 
به هم هستند، ولي در پیشرفت تحصیلي، تفاوت هاي زیادی با یکدیگر دارند. این تفاوت، 
نه تنها در تحصیل، بلکه در سایر فعالیت هاي غیرآموزشي این افراد هم به چشم مي خورد. 
شاید از خود سؤال كرده باشید كه چرا چنین تفاوتي وجود دارد و چه چیزي عامل 
ایجاد این تفاوت است. یکي از عوامل توجیه كننده این مطلب، عالقه و انگیزه است. 
عالقه و انگیزه دانش آموزان، هم نقش علت را بازي مي كند و هم نقش معلول را؛ یعني 
یادگیرندگان عالقه مند به یك موضوع، نسبت به یادگیرندگان كم عالقه، موفقیت بیشتري 
كسب مي كنند، و دوباره، این موفقیت بیشتر، سطح عالقه و انگیزه آنها را نسبت به این 
موضوع و موضوع هاي مشابه آن افزایش مي دهد؛ پس حتماً به خاطر داشته باشید كه این 
موتور مهم موفقیت و پیروزی را، یعنی عالقه به كاری را كه انجام می دهید و عالقه به 
هدفی را كه می خواهید به آن برسید، همیشه درنظر داشته باشید. برای ایجاد عالقه و 
انگیزه كافی هم حتماً سعی كنید كه به اهداف خود فکر كرده و همیشه آنها را در ذهن 

خود مرور كنید.

3- تمركز كنید
از عوامل بسیار مؤثر براي افزایش بهره وري در مطالعه و درك بهتر درس ها و موفقیت در 
تحصیل، داشتن تمركز حواس به هنگام مطالعه است؛ یعني فرد این توانایي را در خود 
ایجاد كند كه با اختیار و توجه، دقت خود را روي موضوع یا كاري كه انتخاب كرده، با میل 
و اراده متمركز كند و از توجه به سایر موضوعات و كارها خودداري كند. براي ایجاد تمركز 
حواس، باید عواملي را كه مانع از تمركز مي شوند، شناخت و در جهت رفع آنها اقدام كرد. از 
جمله این عوامل می توان به بي عالقگي به موضوع مورد مطالعه، ناهماهنگي اراده و تخیل، 

مشغول بودن ذهن و ... اشاره كرد.
4- برنامه ریزی كنید

كمتر شخصی را می توان یافت كه بدون برنامه ریزی، به موفقیت رسیده باشد. برنامه ریزی، 
جزو قدم های اصلی و اولیه موفقیت است و بدون آن، رسیدن به هدف، دشوار است. برای 
آماده شدن به منظور یك حضور مطلوب در آزمون سراسري نیز، برنامه ریزي در قالب 
برنامه هاي كوتاه مدت و دراز مدت، امري الزم است؛ پس برای موفقیت در آزمون سراسري، 
یك برنامه روزانه، هفتگی، ماهیانه و بلند مدت داشته باشید و برای عمل به آن، با تمام 
وجودتان تالش كنید. اگر جزو افرادی باشید كه از ابتدا كارهای خود را با بی نظمي و بدون 
برنامه انجام می داده اید، شاید در ابتدا عمل به برنامه تدوین شده سخت باشد، اما كم كم 

خواهید دید كه چقدر راحت می توانید با برنامه، درس خوانده و موفق شوید.
5- هدف خود را تعیین كنید

برنامه ریزي صحیح، هنگامي امکان پذیر است كه هدف، بخوبي تعیین و تعریف شده باشد؛ 
ضمن آنکه باید تصویر روشني از آن هدف وجود داشته باشد تا كارها و تالش هاي الزم در 
راستاي رسیدن به آن، به نتیجه برسد. اهداف مي توانند بلند مدت و كوتاه مدت باشند و 
حتي هدف كوتاه مدت را مي توان به گام هاي كوچك تر تقسیم كرد؛ مثاًل اگر هدف بلند 
مدت، قبولی در رشته خاص در دانشگاهی خاص است، مي توان هدف كوتاه مدت را مطالعه 
درست و كامل دروس در پایان هر سه ماه دانست و گام های كوچك را مطالعه هفتگی، 

روزانه و حتی مطالعه بخشی از دروس بر شمرد.
6- خیال پردازی كنید

جیمز آلن می گوید: »خیالی كه شما در ذهنتان آن را می ستایید و ایده آلی كه در صدر 
قلبتان می نشانید، همان چیزی است كه زندگی تان را با آن می سازید و تبدیل به همان 
می شوید.« برای موفق شدن، باید به موفقیت فکر كنید، و فقط از راه تعمق در موفقیت 
است كه می توانید آرزوی موفق شدن را خلق كنید. باید خیال واضحی از آنچه كه دوست 
دارید آن را به دست آورید، داشته باشید. این آرزو و خواسته، باید شما را از پا درآورد. اگر 

این آرزو شما را از پا درآورد، باالخره روزی تحقق خواهد یافت.
7- جرأت داشته باشید و خود را باور كنید

دیل كارنگی می گوید: »كسی به بعیدترین نقطه می رسد كه می خواهد كاری را انجام دهد 
و جرأت انجامش را دارد. قایق اطمینان از ساحل دور نمی شود.« آیا جرأت انجام كارهای 
غیرممکن را دارید؟ هیچ وقت نباید در زندگی تان، زمانی باشد كه شما سعی بر انجام 
غیرممکن ها نداشته باشید. غیرممکن ها هستند كه شما را پرورش می دهند و به شما آن 

چیزی را نشان می دهند كه باید به آن تبدیل شوید.

موفقيت، پيش رفنت است، نه به نقطه پايان رسيدن !
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بسیاری از داوطلبان، وقتی حرف آزمون سراسري و آزمون به میان می آید، خود را دست 
كم می گیرند و موفقیت در رشته ها و دانشگاه های خوب را در حد خود نمی دانند و یا از 
مطالعه و یادگیری بعضی از مباحث سخت نگرانند یا احساس می كنند آن طور كه باید و 
شاید، مطالعه و آمادگی الزم را برای شركت در آزمون ندارند. همین ترس و افکار منفی 
باعث می شود تا فرد، خود را پایین تر و كمتر از حدی تصور كند كه هست یا می تواند باشد، 

و به این صورت برای موفقیت تالش نمی كند. 
شروع كنید و جرأت داشته باشید و از دایره آسایش و راحتی خود دورتر بروید و خودتان را 
رشد دهید. میزان كاری را كه انجام می دهید، افزایش دهید و انتظاراتتان را بیشتر نمایید و 
قوه تصور و خیالتان را تقویت كرده و به توانایی ها و قابلیت های خود اطمینان نموده و آنها 

را باور كنید. باز هم تکرار می كنیم: باور كنید كه می توانید.
8- متعهد و وفادار باشید

ماریو آندرتی می گوید: »آرزو، كلید انگیزه است، ولی اراده و تعهد است كه موجب پی گیری 
مداوم هدفتان می شود؛ تعهد به برتری كه شما را قادر می سازد به موفقیتی كه به دنبالش 
هستید برسید.« آیا اراده دارید؟ فرد مصمم بیشتر از هزاران فرد بی عالقه، موفق می شود. 

آرزو، اراده و تعهد، از لحاظ استراتژیك، شما را در موقعیت موفقیت قرار می دهند.
    بسیاری از داوطلبان هدف دارند و خوب برنامه ریزی می كنند، اما وقتی زمان عمل فرا 
می رسد، یا اصاًل اهل عمل نیستند یا اینکه كم كم دست از تالش بر می دارند. اگر به هدف 
خود متعهد و وفادار نباشید، بمرور انرژی و توان الزم را برای رسیدن به آن هدف، از دست 
خواهید داد. برای هر یك از ما اتفاق می افتد كه روزهایي ناامید شده و دست از كار بکشیم 
و خسته یا بیمار شده و نتوانیم تالش كافی داشته باشیم و انرژی ما برای مدتی تحلیل 
رود. این موضوع مهم نیست؛ مهم این است كه بتوانیم خود را از این شرایط بیرون آورده 
و دوباره تالش كنیم. براي انجام این كار نیز الزم است كه پیوسته اهداف خود را در منظر 
چشمانمان تجسم كرده و به خود یادآوری كنیم كه برای رسیدن به هدفمان باید تالش 

و كوشش نماییم.
9- نرخ شكست خود را دو برابر كنید 

توماس جی. واتسون می گوید: »می خواهید فرمولی برای موفقیت به شما ارائه بدهم؟ خیلی 
ساده است؛ نرخ شکست خود را دو برابر كنید ! شما به شکست به عنوان دشمن موفقیت 

می نگرید؛ ولی اصاًل این طور نیست. 
شاید شکست شما را دلسرد كند یا 
شاید از آن چیزی یاد بگیرید؛ پس 
پیش بروید و اشتباه كنید. هر كاری 
كه می توانید، بکنید؛ چون باید به یاد 
داشته باشید كه آنجا جایی است كه 

موفقیت را خواهید یافت.« 
برخی از داوطلبان تصور می كنند كه 
از همان ابتدای زمان آمادگی برای 
آزمون سراسري، باید همه تست ها 
را درست جواب دهند، همه نکات را 
بدانند و همه آزمون ها را با موفقیت 
تصور،  این  اما  بگذرانند؛  سر  پشت 
راه  در  است  ممکن  نیست.  درست 

هدفی كه می خواهید به آن برسید سختی زیادی را تحمل كنید، شکست بخورید و حتی 
یك یا چند سال پشت آزمون سراسري بمانید؛ اما مهم این است كه این شکست ها به 
شما درس موفقیت بدهد؛ درس چگونه بودن و چگونه تالش كردن برای سال بعد؛ پس اگر 
می خواهید موفق شوید، بدانید كه شکست خوردن، به خودي خود، بد نیست؛ ضمن آنکه 
هیچ فردی با چند شکست كوچك، موفق نمی شود. شکست، راه رسیدن به موفقیت است؛ 

پس، از زمین خوردن نترسید و این بار، محکم تر و حساب شده تر قدم در راه بگذارید.
10- به سمت موفقیت بروید 

ماروا كالینز می گوید: »موفقیت به سمت شما نمی آید، بلکه شما باید به طرفش بروید.« 
موفقیت از آسمان در آغوش شما نمی افتد؛ باید به دنبالش بروید، تعقیبش كنید و بیشتر از 
هر چیز دیگری آن را بخواهید. همه عزیزان داوطلب دوست دارند كه در آزمون سراسري، 
دارنده رتبه برتر شوند و عالقه دارند كه در یکي از بهترین رشته هاي گروه آزمایشي خود در 
بهترین دانشگاه ها پذیرفته شوند؛ اما نکته مهم این است كه بدانیم برای رسیدن به آن، چه 
می كنند. یك فرد تنبل موفق نخواهد شد؛ فقط كسانی كه برای رسیدن به هدف زحمت 
بکشند، موفق خواهند شد؛ پس تالش كنید، تالش كنید و باز هم تالش كنید و با این 
تالش ها، گام به گام، به سوی موفقیت و اهدافتان حركت كنید. مطمئن باشید در راهی 
كه در پیِش رو دارید، موانع زیادی خواهد بود؛ اما این خواستن، انگیزه، عالقه، برنامه، تعهد 
و وفاداری تان به هدف، خسته نشدن و استواری شماست كه باالخره همه چیز را شکست 

داده و شما را به موفقیت خواهد رساند. 
 و حرف پایانی اینكه:

 موفقیت، پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن ! هر روز صبح در آفریقا، آهویی از 
خواب بیدار می شود و برای زندگی كردن و امرار معاش، در صحرا می چرد. آهو می داند كه 
باید از شیر سریع تر بدود؛ چرا كه در غیر این صورت، طعمه شیر خواهد شد. شیر نیز برای 
زندگی و امرار معاش در صحرا می گردد و می داند كه باید از آهو سریع تر بدود، تا گرسنه 
نماند. مهم این نیست كه تو شیر باشی یا آهو؛ مهم این است كه با طلوع آفتاب از خواب 

برخیزی و برای زندگی ات، با تمام توان و وجود، شروع به دویدن كنی.
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اطالعیه  سوم  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره  :

  ظرفیت هاي جدید یا تكمیل ظرفیت 
 برخي از كدرشته  محل هاي تحصیلي 

 »Ph.D« آزمون  ورودي  دوره دكتری
)نیمه متمركز( سال  1396 و همچنین 

تمدید مهلت انتخاب رشته 
پیرو اطالعیه هاي مورخ ۹۶/۰7/1۲ و ۹۶/۰7/17 بدین وسیله  به  اطالع  داوطلبان  
شركت كننده در آزمون ورودي  دوره دكتری»Ph.D«  )نیمه متمركز( سال 1۳۹۶ 
مي رساند كه با توجه به وصول اصالحات و همچنین اعالم رشته محل هاي جدید، 
عالوه بر رشته هاي تحصیلي مندرج در اطالعیه هاي فوق از سوي دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي )به شرح جدول مندرج در سایت سازمان سنجش( و به منظور مساعدت 
براي انتخاب رشته در این مرحله، مقرر گردید به داوطلبان ذي ربط اجازه داده شود تا 

پایان روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰7/۲۵ نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.
لذا متقاضیان الزم است بر اساس مندرجات این اطالعیه و همچنین اطالعیه هاي 
مورخ ۹۶/۰7/1۲ و ۹۶/۰7/17، نسبت به انتخاب كدرشته محل هاي مورد عالقه خود 
حداكثر تا پایان روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰7/۲۵ منحصراً از طریق پایگاه اطالع رساني 

این سازمان اقدام نمایند. 
ضمناً داوطلباني كه قباًل انتخاب رشته نموده اند نیز، در صورت تمایل و با توجه 
به مندرجات این اطالعیه كه در سایت سازمان سنجش آمده است، مي توانند نسبت 

به اصالح و ویرایش اولویت هاي انتخابي خود تا تاریخ فوق الذكر اقدام نمایند.
   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

پیرو اطالعیه مورخ ۹۶/7/1۲ این سازمان و با توجه به اعالم تعدادي از دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي مبني بر اخذ مجوز پذیرش در برخي از رشته هاي تحصیلي 
آزمون ورودي  دوره دكتری »Ph.D« نیمه متمركز سال 1۳۹۶بعد از تاریخ مذكور، 
به  اطالع  كلیه داوطلبان  واجد شرایط )شرایط در اطالعیه 1۳۹۶/7/1۲ درج گردیده 
است( شركت كننده در آزمون مذكور مي رساند كه در صورت عالقه مندي و وجود 
رشته هاي تحصیلي مربوط به رشته امتحاني آنان در ردیف رشته محل هاي جدید كه 
همراه اطالعیه در سایت سازمان سنجش درج گردیده است، مي توانند با توجه به مفاد 
اطالعیه مورخ 1۳۹۶/7/1۲ این سازمان و این اطالعیه، نسبت به انتخاب آنها در ردیف 

رشته هاي انتخابي مرحله تکمیل ظرفیت خود اقدام نمایند. 
در  نموده اند،  رشته  انتخاب  ظرفیت  تکمیل  مرحله  در  قباًل  كه  افرادي  ضمناً 
صورت وجود رشته هاي مربوط به رشته امتحاني آنان، مي توانند نسبت به ویرایش و 

اصالح انتخاب رشته خود اقدام نمایند. 

   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه  دوم سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره  : 

ظرفیت هاي جدید یا تكمیل ظرفیت برخي

 از كدرشته محل هاي تحصیلي جدید در دوره هاي 

»Ph.D« مختلف آزمون  ورودي  دوره دكتری

 نیمه متمركز سال  1396

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

برگزاری آزمون زبان سوئدی در ایران

 بدیـــن وســـیله بـــه اطـــالع هموطنـــان عزیـــز می رســـاند کـــه بـــه منظـــور ارائـــه هـــر 
ـــازمان  ـــی، س ـــان گرام ـــه هموطن ـــی ب ـــوزش عال ـــه آم ـــهیالت در زمین ـــتر تس ـــه بیش چ
ـــوئدی )SWEDEX( را  ـــان س ـــون زب ـــار آزم ـــن ب ـــرای اولی ـــور ب ـــوزش کش ـــنجش آم س

در کشـــور برگـــزار می نمایـــد.
نـــام  دارد    SWEDEX زبـــان ســـوئدی  تخصصـــی  بین المللـــی  آزمون هـــای 
کـــه بـــر اســـاس چهارچـــوب جامـــع شـــورای اروپـــا، بـــه عنـــوان مرجـــع و مقیـــاس 
ـــی  ـــازمان دولت ـــه از س ـــده و دارای تأییدی ـــناخته ش ـــوئدی ش ـــان س ـــش زب ـــنجش دان س

Swedish Institute  اســـت. 
ایـــن آزمـــون بـــرای اولیـــن بـــار در ایـــران بـــا همـــکاری ســـازمان ســـنجش آمـــوزش 
ـــزار  ـــوئدی Swedworks International برگ ـــاز س ـــب امتی ـــرکت صاح ـــور و ش کش
ـــه ســـایت اینترنتـــی شـــرکت  ـــام ب ـــرای کســـب اطالعـــات بیشـــتر و ثبت ن خواهـــد شـــد. ب

ـــه آدرس اینترنتـــی: www.swedex.ir مراجعـــه  فرماییـــد.  برگـــزار کننـــده آزمـــون ب
ــالك 204 ،  ــد، پـ ــان زنـ ــان کریمخـ ــران، خیابـ ــهر تهـ ــون: شـ ــزاری آزمـ ــل برگـ محـ

ــور.              ــوزش کشـ ــنجش آمـ ــازمان سـ سـ

   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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ضمن آرزوي موفقیت   براي داوطلبان   گرامي ، بدین  وسیله  نظر معرفي  شدگان  چند برابر 
ظرفیت رشته  هاي  مختلف  تحصیلـي نیمه  متمركز دانشگاه ها  و مؤسسات  آموزش  عالي، 
رشته آموزش علوم ورزشي پردیس هاي دانشگاه هاي فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائي 
تهران و رشته هاي تحصیلي مقطع كارداني گروه آموزش پزشکي در مرحلـه پذیرش صرفاً 
براساس سوابق تحصیلي را به  منظور شركت  در مراحل  مصاحبه، معاینه یا آزمون عملي، 

به  نکات زیر معطوف  مي دارد:
الف( براساس  ضوابط مربوط به  گزینش  رشته  هاي  نیمه   متمركز، معرفي شدگان  هر یك  از 
كدرشته هاي  نیمه   متمركز تا چند برابر ظرفیت  در هر كد رشته  با توجه  به  نمره  كل  از بین  
كلیه داوطلباني  كه  كدرشته  یا رشته هاي  مربوط را انتخاب  نموده اند، استخراج  و اسامي  آنان  

در هر رشته  درج  گردیده  است.
نحوه گزینش معرفي شدگان  چندبرابرظرفیت و سایر ضوابط رشته هاي تحصیلي  ب( 
نیمه متمركز در دفترچه  شماره  ۲ راهنماي  انتخاب رشته هاي تحصیلي درج  گردیده  است  و 
داوطلباني  كه  در هر یك  از كد رشته هاي  متمركز انتخابي  قبل  از كد رشته هاي  نیمه  متمركز 

پذیرفته شده  اند، در ردیف  واجدین  شرایط رشته هاي  نیمه متمركز قرار نگرفته  اند. 
ج( در زمان انتخاب رشته هاي تحصیلي آزمون سراسري سال1۳۹۶، محدودیتي براي 
انتخاب رشته هاي نیمه متمركز، از نظر تعداد كد رشته وجود نداشته و داوطلبان مي توانستند 
در صورت تمایل، كد رشته هاي نیمه متمركز مورد نظر خود را كه واجد شرایط و ضوابط 
آن باشند انتخاب نمایند. بدیهي است كه با توجه به ضوابط و كسب حد نصاب نمره علمي 
الزم، هر داوطلب در هر دوره از هر گروه آزمایشي )1 یا ۲ گروه آزمایشي(، حداكثر 
در ۲ كد رشته نیمه متمركز با توجه به اولویت هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، 

مصاحبه یا معاینه از سوي سازمان معرفي مي گردد.
د( معرفي شدگان رشته هاي نیمه متمركز نیازي به انتخاب رشته مجدد ندارند. این داوطلبان 
براساس اولویت بندي رشته هاي خود در فرم انتخاب رشته گزینش خواهند شد. فقط الزم 
است كه در مراحل  مختلف  مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش یا آزمون عملي )مثل 

رشته علوم ورزشي، مربي گري ورزشي و آموزش تربیت بدني( شركت نمایند. 
باشند،  داشته   توجه  سال ۹۶  سراسري  آزمون  متمركز  رشته هاي  پذیرفته شدگان  ه ( 
چنانچه  در ردیف  معرفي شدگان  چند برابر ظرفیت هر یك  از رشته  هاي  نیمه  متمركز قرار 
گرفته اند، در صورتي كه براي  انجام  مراحل  مختلف  مصاحبه، معاینه یا آزمون عملي رشته  
یا رشته  هاي  نیمه متمركز اعالم شده ، مراجعه  نموده و به عنوان پذیرفته شده  نهایي  هر یك 
از رشته هاي تحصیلي  نیمه  متمركز اعالم  قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي  قبلي آنان  در 
رشته  متمركز لغو شده و باید در رشته قبولي نیمه متمركز ثبت نام و ادامه تحصیل نمایند. 
بدیهي است  كه امكان بازگشت و ادامه تحصیل این دسته از پذیرفته شدگان در رشته قبولي 

متمركز میسر نیست. 
و( كلیه معرفي شدگان چندبرابرظرفیت باید قبل از مراجعه به مؤسسه ذي ربط، براي اطالع از 
برنامه زمان و مکان، مدارك مورد نیاز و شرایط عمومي و اختصاصي براي انجام مراحل مصاحبه، 
معاینه یا سایر مراحل گزینش حتماً به پایگاه اطالع رساني مؤسسه محل مصاحبه مراجعه نمایند. 
ز( اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي مختلف تحصیلي نیمه متمركز پس از انجام مراحل 
مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش و پس از گزینش علمي نهایي در نیمه اول بهمن ماه 

سال جاري فقط از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
»برنامه زمان و مكان مراجعه معرفي شدگان چند برابرظرفیت رشته هاي 

 مختلف تحصیلي نیمه متمركز  «
مربي گري  و  علوم ورزشي  نیمه متمركز  تحصیلي  كدرشته هاي  معرفي شدگان   -1
آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  شبانه  روزانه،  دوره هاي  ورزشي 

تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان

طبق مصوبه كلیه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شده چند برابر ظرفیت هر 
یك از كد رشته هاي تحصیلي نیمه متمركز علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دوره هاي 
پردیس هاي  تربیت بدني  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  شبانه  روزانه، 
دانشگاه فرهنگیان در سایت سازمان اعالم شده است در صورت تمایل برای شركت در 
سایر مراحل )آزمون عملی( باید نسبت به پرداخت مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ )دویست هزار( ریال 
بابت هزینه آزمون عملي به صورت اینترنتي با استفاده از کارت هاي بانکي عضو 
شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، همزمان با اعالم نتایج 
معرفي شدگان از تاریخ ۹۶/۷/۲4 لغایت ۹۶/۷/30 با مراجعه به پایگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمایند. الزم به توضیح است كلیه داوطلباني كه در 
رشته تحصیلي نیمه متمركز علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دوره هاي  روزانه ، شبانه  
دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  یا رشته آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه  
فرهنگیان در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفیت قرار گرفته اند، فقط باید یك بار 

هزینه مذكور را پرداخت نمایند. 
همچنین داوطلبان ضرورت دارد كه براي اطالع از زمان و محل برگزاري آزمون عملي، 
محل اخذ گواهي سالمت كامل جسم و روان و میزان هزینه اخذ این گواهي، به اطالعیه اي 
كه در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۸/1۵ در پایگاه اطالع رساني این سازمان و همچنین نشریه 

پیك سنجش منتشر مي گردد مراجعه نمایند. 
نیمه متمركز  تحصیلي  رشته هاي  ظرفیت  برابر  چند  معرفي شده  داوطلبان   :1 تذكر 
علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دوره هاي روزانه، شبانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان توجه داشته باشند در صورت 
عدم پرداخت هزینه آزمون عملي، براي آنان كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد. بدیهي 
است كه نداشتن كارت ورود به جلسه آزمون عملي موجب  حذف  آنان  از آزمون عملي و 

گزینش نهایي خواهد شد.
تذكر 2: كلیه معرفي شدگان چندبرابرظرفیت رشته هاي نیمه متمركز آموزش تربیت بدني 
پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش عالوه بر موضوع بند 
)ه ( این اطالعیه باید طبق اطالعیه اي كه در نیمه دوم آذر ماه از سوي این سازمان براي 
شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صالحیت هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا از 
سوي آموزش و پرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شركت نمایند، در 
غیر این صورت؛ این عدم شركت، به منزله انصراف فرد از ادامه گزینش تلقي مي گردد، 
به عبارتي كلیه داوطلبان معرفي شده دانشگاه فرهنگیان باید حائز شرایط مصاحبه و 
بررسي صالحیت هاي عمومي بوده، تا درگزینش نهایي كه براساس ضوابط این سازمان در       

بهمن ماه انجام مي گردد، باشند. 
2- معرفي شدگان  رشته       تحصیلي موسیقي نظامي )كد 27111(  دانشگاه هنر )محل 

تحصیل پردیس كرج(- بورسیه ارتش جمهموري اسالمي ایران
برابر ظرفیت  آنان به عنوان معرفي شده چند  طبق مصوبه كلیه داوطلباني كه اسامي 
تمایل  صورت  در  است  شده  اعالم   )۲7111 )كد  نظامي  موسیقي   رشته       تحصیلي 
برای شركت در سایر مراحل )آزمون عملی و گزینش نهایی( باید نسبت به پرداخت                                        
مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ )دویست و پنجاه هزار( ریال بابت هزینه آزمون عملي به صورت اینترنتي 
به وسیله كارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب كه پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، 
همزمان با اعالم نتایج معرفي شدگان از تاریخ ۹۶/۷/۲4 لغایت ۹۶/۷/30 با مراجعه به 
پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمایند. ضمناً داوطلبان ضرورت 
دارد كه براي اطالع از زمان و محل برگزاري آزمون عملي، به اطالعیه اي كه در روز دوشنبه 
مورخ ۹۶/۸/1۵ در پایگاه اطالع رساني این سازمان و همچنین نشریه پیك سنجش منتشر 

مي گردد مراجعه نمایند. 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

اعالم اسامي  معرفي  شدگان  چند برابر ظرفیت رشته  هاي  
مختلف  تحصیلي نیمه  متمركز دانشگاه ها  و مؤسسات  

آموزش  عالي در آزمون  سراسري  سال 1396
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تذکرخیلي مهم: با توجه به اینکه این رشته محل داراي بورسیه ارتش جمهوري اسالمي 
است معرفي شدگان عالوه بر انجام آزمون عملي، باید براي شركت در مراحل گزینش و 
جدول برنامه زمان بندي مربوط، طبق توضیحات بند 11 این اطالعیه اقدام نمایند. 
الزم به تأكید است در صورتي كه داوطلبي در هر كدام از مراحل فوق )آزمون عملي و 

مراحل گزینش( شركت ننماید از گزینش نهایي حذف خواهد شد.
3- معرفي شدگان  رشته هاي      تحصیلي مهندسي برق، مهندسي كامپیوتر، مهندسي 
با دانشگاه  تا  27533( دوره مشترك  دانشگاه   تهران  مكانیك )كدهاي 27531 

ایندیانا پردو آمریكا
ظرفیت  برابر  چند  معرفي شدگان  عنوان  به  آنان  اسامي  كه  داوطلباني  از  دسته  آن 
كدرشته هاي تحصیلي فوق اعالم شده است؛ الزم است براي اطالع دقیق از زمان و مکان 
انجام مصاحبه و مدارك مورد نیاز پس از انتشار این اطالعیه، به پایگاه اطالع رساني این 

دانشگاه به نشاني: ut.ac.ir مراجعه نمایند.            
4- معرفي شدگان  كلیه رشته هاي تحصیلي دانشگاه  اطالعـات  و امنیت ملي 

به  و  امنیت ملي متعاقباً  از متقاضیان كلیه رشته هاي تحصیلي دانشگاه اطالعات و 
سایر  و  معاینه  مصاحبه،  مراحل  انجام  براي  فوق  دانشگاه  از سوي  مستقیم  صورت 
مراحل مختلف گزینش دعوت به عمل خواهد آمد؛ به عبارت دیگر، در این مرحله، 

اسامي براي این كد رشته ها اعالم نمي شود.
مهندسي  و  دریانوردي  دریا-  مهندسي  معرفي شدگان  رشته هاي      تحصیلي   -5
ماشین آالت دریایي )كدهاي 27001 و 27002 ( دانشگاه علوم دریایي امام خمیني 

)ره( نوشهر
داوطلباني  كه  اسامي  آنان  به  عنوان  معرفي  شده  كدرشته هاي      تحصیلي فوق در دانشگاه 
علوم دریایي امام خمیني )ره( نوشهر اعالم  گردیده ، الزم  است كه  براي  انجام  مراحل  
مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش  با در دست  داشتن  مدارك شناسایي الزم مطابق 
جدول ذیل از ساعت 7:۳۰ صبح به آدرس: تهران- بلوار نلسون ماندال- خیابان شهید 

عاطفي شرقي- ساختمان شركت ملي نفتکش مراجعه نمایند. 
برنامه زمان بندي مراجعه داوطلبان  رشته هاي      تحصیلي دانشگاه علوم دریایي امام 

خمیني )ره( نوشهر
روز و تاریخنام رشته

شنبه مورخ ۹۶/8/۶ مهندسي دریا-دریانوردي

یکشنبه مورخ ۹۶/8/۷ مهندسي ماشین آالت دریایي
6- معرفي شدگان  رشته پرستاري )كد 27007( دانشكده پرستاري بانك ملي ایران 
داوطلباني  كه  اسامي  آنان  به  عنوان  معرفي  شده  رشته  پرستاري دانشکده پرستاري بانك ملي 
ایران اعالم  گردیده ، الزم  است  كه براي  انجام  مراحل  مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش  
با در دست  داشتن  اصل كارت ملي یا اصل شناسنامه، كارنامه سازمان سنجش و كارنامه پیش 
دانشگاهي از ساعت 8 صبح مطابق جدول ذیل به آدرس: تهران- خیابان فردوسي جنوبي- 
ادارات مركزي بانك ملي-  بیمارستان بانك ملي-  طبقه هفتم-  واحد آموزش مراجعه نمایند. 

برنامه زمان بندي مراجعه داوطلبان  رشته پرستاري دانشكده پرستاري بانك ملي 
ایران »بر اساس حرف اول الفباي نام خانوادگي«

آقایان حروف الفبا
)الف تا ي(

خانم ها 
)الف تا د(

خانم ها 
)ذ تا ع(

خانم ها 
)غ تا ي(

۹۶/08/13۹۶/08/14۹۶/08/1۶۹۶/08/1۷روز مراجعه
7- معرفي شدگان رشته هاي تحصیلي پزشكي كارداني فوریت هاي پزشكي )كدهاي  
27053 ، 27054 و 27886( و تكنسین سالمت دهان )كد 27037 ( دانشگاه علوم 
پزشكي بقیه ا... )عج(- تهران  و دندانپزشكي )كد 27014( سهمیه سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش
     معرفي شدگان رشته هاي تحصیلي كارداني فوریتهاي پزشکي )كدهاي ۲7۰۵۳ ، 
۲7۰۵4 و ۲7۸۸۶(، تکنسین سالمت دهان )كد ۲7۰۳7( دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا... 
انقالب اسالمي در  پاسداران  تهران و دندانپزشکي )كد ۲7۰14( سهمیه سپاه  )عج(- 
دانشگاه علوم پزشکي ارتش، الزم است براي انجام مراحل مختلف گزینش در روز دوشنبه 
مورخ 96/08/01 با توجه به موارد ذكر شده و به آدرس ذیل مراجعه نمایند. مدارك 
مورد نیاز شامل: 1۲ قطعه عکس 4×۳ – یك سري اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه 
خود، پدر و مادر و در صورت تأهل همسر داوطلب )كپي شناسنامه ها تمام صفحات باشد(- 
اصل و كپي مدرك تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي یا گواهي موقت پایان تحصیالت 
متوسطه- ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهي )یك سري كپي( - مدرك مشخص كننده 

وضعیت نظام  وظیفه براي برادران )یك سري كپي( – گواهي عضویت در بسیج، سوابق 
ایثارگري و ... در صورت دارا بودن. تذکر: با توجه به لزوم اسکن مدارك كلیه كپي ها در 

برگه قطع A4 گرفته شود. 
توضیحات: 1- حتي االمکان داوطلبان از آوردن همراه خودداري فرمایند. ۲- مدت زمان 
انجام سیر مراحل گزینش از ساعت 7:۰۰ صبح الي 1۸:۰۰ )۶ بعدازظهر( مي باشد. ۳- عدم 
حضور داوطلب در روز مشخص شده به منزله انصراف تلقي گردیده و پس از تاریخ اعالم 

شده، دانشگاه هیچ مسؤولیتي را نخواهد پذیرفت.
آدرس مراجعه: تهران ـ میدان ونك ـ خیابان مالصدرا ـ خیابان شیخ بهایي جنوبي- 

كوچه شهید نصرتي- دانشگاه علوم  پزشکي بقیه ا... )عج(. 
8- معرفي شدگان  رشته هاي    تحصیلي  تربیت مروج سیاسي و مربي گري عقیدتي 
)كدهاي 27117 و 27165( مركز آموزش عالي تربیت مربي عقیدتي سیاسي 

سپاه -  قم 
    داوطلباني كه اسامي آنان در ردیف معرفي  شدگان چند برابر ظرفیت كد رشته    هاي 
اعالم  تربیت مربي عقیدتي سیاسي سپاه - قم  تحصیلي  فوق در مركز آموزش عالي 
گزینش   مراحل  سایر  و  معاینه  مصاحبه،  مراحل   انجام   براي   كه   است  الزم   گردیده، 
ازتمام صفحات-  گرفت  رو  یك سري  و  عکسدار  شناسنامه  اصل  داشتن  در دست   با 
كارت ملي و یك سري رو گرفت از پشت و رو در یك صفحه - یك سري رو گرفت 
و  متوسطه  نمرات سه ساله  ریز  از  رو گرفت  دانشگاهي-  پیش  و  دیپلم  گواهینامه  از 
پیش دانشگاهي- شش قطعه عکس4×۳ با زمینه سفید تمام رخ - مدارك ایثارگري و 
آنان و خانواده معظم  یا اعضاء درجه یك خانواده  ایثارگران و جانبازان  براي  جانبازي 
ذیل  جدول  مطابق  ساعت 8:00 صبح  از  بسیج.  در  فعالیت  و  عضویت  سابقه  شهدا، 
به آدرس: قم - بلوار الغدیر - بعد از دانشگاه قم- مجتمع آموزش عالي نمایندگي در 
سپاه - دانشکده عقیدتي سیاسي شهید محالتي)ره( - معاونت آموزش مراجعه نمایند. 
اسکن   jpg فرمت  با  را  شده  یاد  مدارك  است  الزم  معرفي شدگان  توضیح: 
مراجعه  از  قبل  معرفي شدگان  نمایند.  ارائه   )CD( فشرده  لوح  صورت  به  و  نموده 
نمایند.  مراجعه   www.smc.ac.ir نشاني:  به  مركز  اینترنتي  آدرس  به  حضوري 

برنامه زمان بندي مراجعه داوطلبان  رشته هاي    تحصیلي مركز آموزش عالي تربیت 
مربي عقیدتي سیاسي سپاه - قم

»بر اساس حرف اول الفباي نام خانوادگي«
ش تا يالف تا سحرف اول نام خانوادگي

یکشنبه ۹۶/08/0۷شنبه ۹۶/08/0۶روز و تاریخ مصاحبه
9- معرفي شدگان  رشته   تحصیلي كارداني علوم  انتظامي )كد 27164( دانشگاه 

علوم انتظامي  امین وابسته به نیروي  انتظامي  جمهوري  اسالمي  ایران 
دانشگاه  در  فوق  تحصیلي  كد رشته    معرفي شده   عنوان   به   آنان   اسامي   كه   داوطلباني  
معاینات  انجام  اولیه،  ثبت نام  براي  كه   است  الزم   گردیده،  اعالم   امین  علوم انتظامي  
تعیین  زمان بندي  برنامه  برابر  و...  جسماني  آمادگي  آزمون  مصاحبه،  پزشکي،  اولیه 
نمایند.  مراجعه  استان(  )مركز  خود  سکونت  استان محل  گزینش  هسته  به  شده 
نشاني:  به  اینترنتي  پایگاه  در  استان ها  استخدام  و  گزینش  مدیریت هاي  )آدرس 

www.estekhdam.police.ir قابل مشاهده است(.
مدارك مورد نیاز:  به همراه داشتن شماره داوطلبي آزمون سراسري، اصل كارت ملي، 
شناسنامه و روگرفت از تمام صفحات آن، شش  قطعه عکس 4×۳  تمام  رخ جدید )عکس  
رایانه اي و اسکن شده نباشد(، اصل مدرك تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي به همراه 
روگرفت مربوطه- پرینت قبولي اولیه در آزمون سراسري سال1۳۹۶، اصل و روگرفت 

مدرك مشخص كننده وضعیت نظام وظیفه.  
تذكرات  مهم: 1- وضعیت نظام وظیفه قابل قبول باید یکي از موارد )الف- دفترچه آماده 
به خدمت بدون مهر غیبت. ب-گواهي اشتغال به خدمت سربازي. ج- كارت پایان خدمت. 
د-كارت معافیت غیرپزشکي. ح- ارائه گواهي معافیت تحصیلي از نظام وظیفه( باشد.       
۲- داوطلباني كه داراي معافیت پزشکي و همچنین فارغ التحصیالن مقاطع كارداني و 
باالتر مجاز به ثبت نام نیستند. ۳- داشتن قد براي داوطلبان 17۰ سانتیمتر مي باشد.       
4- داشتن مدرك تحصیلي پایان دوره متوسطه یا پیش دانشگاهي با حداقل معدل 14 
براي داوطلبان الزامي است. ۵- هسته گزینش استان ها در قبال داوطلباني كه در زمان 
تعیین شده مراجعه ننمایند، مسؤولیتي نخواهند داشت. ۶- سن استخدام 1۸ سال تمام 

)مبناي احتساب سن روز ثبت نام در آزمون سراسري خواهد بود(. 
تبصره1: در صورت دارا بودن هر یك از موارد ذیل ۲ سال به سن داوطلب اضافه مي گردد، 
الف( دارندگان كارت پایان خدمت وظیفه عمومي ب( بسیجیان فعال یا پلیس افتخاري 
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)داراي حداقل 1 سال عضویت( ج( جذب ویژه: خانواده جانبازان و كاركنان نیروهاي 
مسلح، نخبگان و استعداد برتر، دارا بودن مقام قهرماني كشوري و بین المللي در رشته هاي 

ورزشي و علمي و حافظان قرآن كریم. 
تبصره2: خانواده معظم شهداء و ایثارگران برابر قانون از تسهیالت سني پیش بیني شده 

بهره مند خواهند شد.
برنامه زمان بندي مراجعه داوطلبان   رشته    كارداني علوم  انتظامي  دانشگاه 

علوم انتظامي  امین »بر اساس حرف اول الفباي نام خانوادگي«
حروف 

 ن تا ي ل تا م ط تا گد تاشپ تا خالف تا بالفبا

روز 
۹۶مراجعه

/08
/01

۹۶
/08

/0۲

۹۶
/08

/03

۹۶
/08

/04

۹۶
/08

/0۶

۹۶
/08

/0۷

فوریت هاي  كارداني  و  پرستاري  دندانپزشكي،  پزشكي،  تحصیلي  رشته هاي   -10
پزشكي )كدهاي 27009، 27013 ،27006 و27045( بورسیه نیروي انتظامي در 

دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ایران 
   داوطلباني  كه  اسامي  آنان  به  عنوان  معرفي شدگان   كدرشته  هاي تحصیلي فوق الذكر 
ایران اعالم   انتظامي در دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي  بورسیه نیروي 
گردیده ، الزم  است  كه براي ثبت نام اولیه، انجام معاینات اولیه پزشکي، مصاحبه، آزمون 
آمادگي جسماني و ... مطابق جدول ذیل به هسته گزینش استان محل سکونت خود )مركز 
استان( مراجعه نمایند. آدرس مدیریت هاي گزینش و استخدام استان ها در پایگاه اینترنتي 

 به  نشاني www.estekhdam.police.ir قابل مشاهده مي باشد. 
مدارك الزم : 1- عکس 4×۳ تمام رخ جدید شش قطعه )عکس  رایانه اي و اسکن شده 
نباشد(. ۲- اصل شناسنامه و كارت ملي و روگرفت از تمام صفحات. ۳- اصل مدرك 
تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي  به همراه روگرفت مربوطه 4- پرینت قبولي اولیه در 
آزمون سراسري ۵- همراه داشتن شماره داوطلبي آزمون سراسري ۶- اصل و كپي از 
مدرك نظام وظیفه )گواهي اشتغال به خدمت سربازي ،كارت پایان خدمت، كارت معافیت 
غیر پزشکي، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت یا ارائه گواهي معافیت تحصیلي از 

نظام وظیفه(. 7- البسه و كفش ورزشي براي انجام آزمون آمادگي جسماني.
را  ثبت نام  شرایط  هستند،  پزشکي  معافیت  داراي  كه  داوطلباني   -1 مهم:  تذكر 
نیستند.  ثبت نام  به  مجاز  باالتر  و  كارداني  مقاطع  فارغ التحصیل  داوطلبان  ندارند. ۲- 
 1۸ استخدام  سن   -4 مي باشند.  متر  سانتي   17۰ داوطلبان  براي  قد  حداقل   -۳
بود(  خواهد  سراسري  آزمون  در  ثبت نام  روز  سن  احتساب  )مبناي  تمام  سال 
اضافه  داوطلب  سن  به  سال   ۲ ذیل  موارد  از  یك  هر  بودن  دارا  صورت  در  تبصره1: 
بسیجیان  ب(  عمومي  وظیفه  خدمت  پایان  كارت  دارندگان  الف(  مي گردد، 
خانواده  ویژه:  جذب  ج(  عضویت(  سال   1 حداقل  )داراي  افتخاري  پلیس  یا  فعال 
جانبازان و كاركنان نیروهاي مسلح، نخبگان و استعداد برتر، دارا بودن مقام قهرماني 
كریم. قرآن  حافظان  و  علمي  و  ورزشي  رشته هاي  در  المللي  بین  و  كشوري 

تبصره2: خانواده معظم شهداء و ایثارگران برابر قانون از تسهیالت سني پیش بیني شده 
بهره مند خواهند شد. 

 1۸ معدل  حداقل  با  پیش دانشگاهي  یا  متوسطه  پایان  تحصیلي  مدرك  داشتن   -۵
بورسیه  براي   1۶ معدل  وحداقل  دندانپزشکي  و  پزشکي  بورسیه  داوطلبان  براي 
در  استان ها  گزینش  هسته  است. ۶-  الزامي  پزشکي  فوریت هاي  كارداني  و  پرستاري 
قبال داوطلباني كه برابر زمان تعیین شده مراجعه ننمایند مسؤولیتي نخواهد داشت.

برنامه زمان بندي مراجعه داوطلبان رشته هاي تحصیلي پزشكي، دندانپزشكي، 
پرستاري و كارداني فوریت هاي پزشكي )كدهاي 27009، 27013 ،27006 
و27045(  بورسیه نیروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري 

اسالمي ایران »بر اساس حرف اول الفباي نام خانوادگي«
ص تا يالف تا ش

سه شنبه ۹۶/08/0۹دوشنبه ۹۶/08/08

11- معرفي شدگان  رشته هاي  تحصیلي پزشكي )كد 27008(، دندانپزشكي )كد 
27012(، علوم آزمایشگاهي )كد 27015(، كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي )كد 
27011(، كارشناسي فناوري اطالعات سالمت )كد 27016(، هوشبري )كد 27110(، 
كارداني فوریت هاي پزشكي )كد 27046(،  كارداني تكنسین سالمت دهان )كد 
پرستاري  و   )27111 نظامي)كد  موسیقي   ،)27003 )كد  عمل  اتاق   ،)27036

)كدهاي 27004 و 27005( دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ایران 
و رشته پزشكي )كد 27010( بورسیه ارتش جمهوري اسالمي ایران در دانشگاه علوم 

پزشكي شهید بهشتي- تهران 
 داوطلباني  كه  اسامي  آنان  به  عنوان  معرفي شدگان  هر یك از رشته هاي فوق الذكر اعالم  
گردیده ، الزم  است  كه براي  انجام  مراحل  گزینش،  با در دست   داشتن:   1- عکس 4×۳ 
تمام رخ 1۲ قطعه در سال جاري گرفته شده باشد ۲- اصل و سه نسخه رو گرفت برابر اصل 
شده از تمام صفحات شناسنامه عکس دار داوطلب و اصل و تصویر پشت و رو كارت ملي 
)سه سري( ۳- یك سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر 4- اصل و سه 
سري روگرفت از گواهي پیش دانشگاهي، گواهي موقت پیش دانشگاهي، مدرك پایان دوره 
متوسطه، گواهي موقت پایان دوره متوسطه و ریز نمرات پایان دوره متوسطه ۵- پرینت 
كارنامه كل تحصیلي براي داوطلباني كه در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري مشغول به تحصیل مي باشند. ۶- اصل و روگرفت از مدرك نظام وظیفه 
)گواهي اشتغال به تحصیل در دوره پیش دانشگاهي یا برگه سبز آماده به خدمت بدون مهر 
غیبت، كارت پایان خدمت، كارت معافیت دائم غیرپزشکي یا گواهي اشتغال به خدمت 
سربازي( 7- مشخصات  بستگان نسبي )پدر - مادر- خواهران –برادران – پدر بزرگ  و 
مادر بزرگ(. ۸- ارائه اصل گذرنامه )درصورت دارا بودن( ۹- داوطلبان شرایط دار )فرزند 
نظامي- شهید - جانباز از كار  افتاده  كلي- آزاده از كار  افتاده  كلي( باید اصل مدرك را به 
همراه داشته باشند.1۰- ارائه برگ قبولي سازمان سنجش و روگرفت برگ انتخاب رشته 
كامل شده. 11- لباس و كفش ورزشي مناسب براي داوطلبان ذكور )براي آزمون مقاومت 
جسماني( رأس ساعت 6:00 صبح مطابق جدول ذیل به  آدرس: تهران   - میدان حر – 
خیابان امام خمیني)ره( - نرسیده به چهار راه كمالي- مدیریت گزینش و استخدام نیروي 
زمیني ارتش جمهوري اسالمي ایران مراجعه  نمایند. تلفن تماس : ۶۶۹7۳14۶ )كد ۰۲1(. 
تذكرات  مهم: 1- از پذیرش داوطلبان داراي معافیت پزشکي و افرادي كه مدارك فوق را 
به همراه نداشته باشند امتناع خواهد شد. ۲- مراحل گزینش ۲ تا ۳ روز به طول مي انجامد 
)داوطلبان باید محل اسکان براي خود پیش بیني نمایند(. ۳- معرفي شدگاني كه بیش از 
یك كد رشته معرفي  شده اند الزم است فقط یك بار براي گزینش مراجعه نمایند و قبولي 
در مراحل گزینش در یك رشته  بمنزله قبولي در تمامي رشته هاي معرفي شده مي باشد. 
4- از آوردن وسایل غیر ضرور خودداري گردد. ۵- به دلیل شبانه روزي بودن دوره آموزش 

داوطلبان بورسیه باید مجرد باشند )داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند(. 
برنامه زمان بندي مراجعه داوطلبان رشته هاي تحصیلي دانشگاه علوم  پزشكـــي 

ارتش جمهوري اسالمي ایران

تاریخ  رشته تحصیليردیف
جنسمراجعه

پرستاري )خواهران()كد ۲7۰۰4(، پزشکي )خواهران( )كد 1
زن۲7۰1۰۹۶/۸/1۳( در دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي- تهران 

پرستاري )برادران()كد ۲7۰۰۵(، هوشبري )كد ۲711۰(، اتاق ۲
مرد۹۶/۸/14عمل)كد ۲7۰۰۳( و تکنولوژي پرتوشناسي )كد۲7۰11(

3
علوم آزمایشگاهي)كد ۲7۰1۵(، كارشناسي فناوري اطالعات 
سالمت )كد ۲7۰1۶( و كارداني تکنسین سالمت دهان )كد 

۲7۰۳۶( كارداني فوریت هاي پزشکي )كد ۲7۰4۶(
مرد۹۶/۸/1۵

پزشکي )برادران( )كد ۲7۰۰۸(، دندانپزشکي )كد ۲7۰1۲( و 4
مرد۹۶/۸/1۶موسیقي نظامي )كد ۲7111(

و  كارداني  فوریت هاي  پزشكــي   تحصیلي   معرفي شدگان  رشته   هاي   -12
عمومي  بهداشت  محیط،  بهداشت  هوشبري،  عمل،  اتاق  مامایي،  كارداني هاي 
گرایش هاي مبارزه با بیماري ها و بهداشت خانواده ، علوم آزمایشگاهي، بهداشت 
دهان  سالمت  تكنسین  و  صورت  و  فك  دهان،  رادیولوژي  تكنولوژي  حرفه اي، 
)دانشگاه هاي   علوم  پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني  كشور( اعالم گردیده، الزم 
است كه براي اطالع از برنامه زمان و مکان، مدارك مورد نیاز و شرایط عمومي و اختصاصي 
براي انجام مراحل مصاحبه، معاینه یا سایر مراحل گزینش، به پایگاه اطالع رساني مؤسسه 

محل معرفي چند برابر ظرفیت خود مراجعه نمایند. 
اینترنتي مندرج در  با سیستم پاسخگویي  را  داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود 
سایت این سازمان به نشاني: www.Sanjesh.org مطرح نموده یا با  شماره  تلفن:

4۲1۶3 )پیش شماره 0۲1( تماس حاصل نمایند.

روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور
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االن كه با شما داوطلبان گرامی صحبت می كنیم، بیشتر شما عزیزان، مشغول مطالعه و 
آمادگی برای كنکور هستید. ممکن است كه شرایط هر یك از شما با دیگر دوستان، هم 
كالسی ها و نیز سایر رفقایتان فرق كند، اما مهم این است كه حتماً مطالعه را شروع كرده 
باشید و با یك برنامه ریزی اصولی و حساب شده، پیش روید. »تا كجا پیش رفته اید؟« این 
سؤالي است كه شما در پایان هر هفته باید به آن پاسخ دهید و حتماً باید پاسخ شما به این 
سؤال، در مقایسه با هفته قبل، بهتر و خوشحال كننده تر باشد. برای اینکه بتوانید مطالعه 

خوبی داشته باشید و خوب پیش بروید، باید موارد زیر را حتماً در نظر داشته باشید:

1- با روحیه و با انگیزه باشید
در نظر داشتن هدف، یك محرك است كه آدم  را در هر مرحله از زندگی اش به پیش 
می برد. وقتی هدف مشخص باشد، آدم می داند كه به كجا می خواهد برود و متوجه می شود 
كارهایی  را كه دارد انجام می دهد عبث و بیهوده نیست. وقتی یك نفر هدف دارد، سعی 
می كند كه راه درست و مستقیِم رسیدن به آن هدف را هم پیدا كند. فرض كنید كه در 
یك شب تاریك، اگر هیچ نوری نباشد و یك كسی را مثاًل در یك بیابان رها كنند، وي 
نمی داند كه چطور خودش را نجات بدهد؛ اما وقتی كه همین شخص، یك سوسوی چراغی 
را از دور ببیند و بداند كه باید به آنجا برسد، خیلی زودتر و با آرامش خاطر و با كمترین 
هزینه به مقصودش می رسد. داوطلبان هم اگر هدفشان را از شركت در كنکور و قبول 
شدن در رشته و دانشگاهی كه آن را دوست دارند و آینده ای را كه مّد  نظرشان هست، 
مدام جلوی چشمانشان نداشته باشند و به آن فکر نکنند، مثل همان كساني هستند كه 
چراغ را نمی بینند، و قطعاً با سختی و هزینه بیشتري به مقصودشان می رسند، و یا شاید 

هرگز به آن هدف هم نرسند.
داشتن هدف، زمانی مؤثرتر است كه شما در طول یك سال، به طور مداوم برای رسیدن 
به آن هدف، تالش را از یاد نبرده و با جدیت درس بخوانید و ذهنتان را پویا و آماده نگه 
دارید و خود را به یادگیری بیشتر ترغیب و تشویق كنید، و در كنار آن، ذهن خود را به 
آینده ای نه چندان دور ببرید كه به عنوان دانشجوی رشته مورد عالقه خود در دانشگاه 
مورد نظرتان درس می خوانید و موفق و شاد هستید. یادتان باشد كه هر چقدر به ذهنتان 

میدان بدهید تا به اهداف زیبایتان فکر كند، شما با انگیزه تر و با انرژی بیشتري قدم در راه 
می گذارید و به سوی موفقیت پیش می روید.

2- نگران كم كاری تابستان نباشید
یکی از كارهایی كه داوطلبان كنکور باید انجام دهند،این است كه در تابستان، مطالعه را 
شروع كنند. مطالعه در تابستان، گرچه به فشردگی و جدیت پاییز نیست، اما باعث می شود 
تا داوطلبان، كمی خود را محك زده و كم كم در مسیر درس و مطالعه قرار گیرند؛ با این 
همه، این موضوع باعث نمی شود تا داوطلبانی كه در فصل تابستان مطالعه نکرده اند، ناامید 
شوند؛ زیرا برای بیشتر داوطلبان، درس خواندن در تابستان فقط برای آمادگی بیشتر است 
و مرحله اصلی مطالعه هم اكنون شروع شده است، و داوطلبان اگر از همین االن و با انگیزه 
شروع به درس خواندن كنند، می توانند قطعاً نتیجه مناسبی بگیرند؛ زیرا زمان زیادی را از 
دست نداده اند و می توانند با یك برنامه ریزی خوب و حساب شده، این فاصله را جبران كنند.

3-  توجه به میزان ساعات مطالعه 
هر چه به زمان برگزاري كنکور نزدیك تر می شویم، میزان ساعات مطالعه باید تغییر كند و 
بسته به نیاز داوطلب افزایش یابد. معموالً رتبه های برتر كنکور، در پاییز، هر هفته بین سی 
و پنج تا چهل و پنج ساعت درس می خوانده اند؛ البته، این میزان مطالعه در پاییز، در بین 
داوطلبان معمولی، بیشتر یا كمتر است. نکته مهم این است كه میزان مطالعه در پاییز باید 
نسبت به تابستان، حتماً افزایش یابد؛ اما مسأله مهم تر آن است كه نباید كیفیت را فدای 

كمیت كرد و فقط به ساعات مطالعه توجه داشت و از بازدهی مطالعه غافل ماند.
داوطلبان زیادی حتی در میان رتبه  های برتر وجود دارند كه میزان ساعات مطالعه آنها 
متوسط است؛ اما در همین ساعات مطالعه، به طور منظم و اصولی درس می خوانند، با 
برنامه ریزی پیش می روند و روی آنچه می خوانند، متمركز شده و فکر می كنند و تمرین و 
تست الزم را انجام می دهند؛ پس اگر شما داوطلبان عزیز، جزو آن دسته از عزیزانی هستید 
كه ساعات مطالعه كمتری دارید، نگران نباشید و سعی كنید كه این ساعات مطالعه را 

بمرور افزایش دهید و البته مطالب خوانده شده را هم بخوبی فرابگیرید.

براي شروع مطالعه جدي :

 پاييــز را دريابيـــد !
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4- تعادل بین پیش و پایه
دروس پایه، یعنی بیشتر دروس سال های دوم و سوم دبیرستان، در مقایسه با دروس 
پیش دانشگاهی، در طراحي سؤاالت كنکور، نقش كمتري ندارد و مجموع سؤاالتی كه از 
این دو سال طرح می شود، ممکن است حتی بیشتر از كتاب های پیش دانشگاهی باشد؛ 
بنابراین، به هیچ وجه نباید آنها را دست كم گرفت؛ اما اینکه بهتر است از كدام كتاب ها و 
از كی، مطالعه را شروع كنید، كاماًل به خود شما داوطلب عزیز بستگی دارد. نکته مهم این 

است كه در مطالعه خود، بین این دروس تعادل برقرار كنید.
برای ایجاد این تعادل و به خاطر اینکه بتوانید در كنکور، درصد مناسبی را در هر درس 
كسب كنید، الزم است كه قبل از هر چیز، به میزان توانایی خود در یك درس توجه كنید؛ 
اینکه چه مطالبی از یك درس را بخوبی و در حد تست زدن می دانید و در چه مباحثی از 
آن درس مشکل دارید و درس یاد شده، چقدر در رشته مورد نظر شما اهمیت دارد و طبق 
بودجه بندی سؤاالت كنکور، از كدام مباحث یك كتاب درسی، بیشتر سؤال می آید و شما 

تا چه اندازه بر مباحث و فصل ها مسلّط هستید، از این نوع سؤاالت هستند. 
بعد از پاسخ به این سؤال ها و توجه به این موضوع كه دروس پایه و پیش دانشگاهي از 
نظر نمره آوری تقریباً یکسان هستند، سعی كنید كه در ایام پاییز و بعد از آن، دو كار را با 

همدیگر انجام دهید: 
الف- برای خوب یادگرفتن دروس پیش دانشگاهی، وقتی به مدرسه می روید، درس ها را 
در كالس خوب گوش داده و آنها را فرا بگیرید، و اگر اشکال یا سؤالي برایتان پیش آمد، 
حتماً همان جا اشکاالتتان را از معلم خود پرسیده و رفع اشکال كنید و مباحث مشکل و 

تازه درس مورد نظر را تا جلسه بعدی مطالعه كنید و یاد بگیرید.
ب- برای بهتر یاد گرفتن دروس پایه، اگر قبل از این، آنها را خوب نخوانده اید، حتماً در 
برنامه ریزی درسی خود، زمانی را با توجه به اهمیت دروس و وضعیت خودتان در آن 

درس ها، براي فراگیري شان در نظر بگیرید.

5- نگاه درست به كنكورهای آزمایشی
یکی از كارهایی كه بسیاری از داوطلبان برای قبولی در كنکور انجام می دهند این است كه 
در كنکورهای آزمایشی مؤسسات مختلف شركت می كنند. با توجه به اینکه از آغاز فصل 
پاییز، میزان مطالعه و جدیت در آمادگی برای كنکور بیشتر می شود، ثبت نام در كنکورهای 
آزمایشی هم در میان داوطلبان از تب و تاب خاصی برخوردار می شود؛ بنابراین، قبل از 

اینکه دراین كنکورها ثبت نام كنید به این نکات توجه كنید:
الف- برنامه ریزی برای شركت در آزمون های این كنکورها با برنامه ریزی هر فرد تا حدی 
فرق می كند؛ مثاًل ممکن است كه شما در برنامه هفتگی و ماهیانه خود قصد داشته 
باشید كه فصل سوم زیست شناسي دوم را مطالعه كنید، اما كنکور آزمایشی كه شما در 
آن ثبت نام كرده اید، سؤاالت را از فصل هشت كتاب یا چند قسمت دیگر ارائه می دهد. 
این موضوع باعث می شود كه برنامه ریزی شما در هفته هایی كه كنکور آزمایشی دارید با 
بی نظمی خاصی مواجه شود؛ به عالوه، چون شما فرصت نکرده اید كه آن مبحث را مطالعه 
كنید، با كسب درصد كم در آن درس، دچار ناامیدی و نگرانی مي شوید؛ پس شركت در 
این كنکورهای آزمایشی، زمانی خوب است كه شما طبق برنامه آن مؤسسه پیش بروید. 
ضمناً این موضوع هم برای شما مشکالتی را پیش می آورد: اول اینکه برنامه هر فرد باید 
مختص خود او باشد و با توجه به روحیات و اطالعات او بسته شده باشد، و دوم اینکه 
بسیاری از سؤاالت این مؤسسات، استاندارد نیستند و نتیجه شما در این آزمون ها در بیشتر 

مواقع با واقعیت مطابقت ندارد. 
ب- زمانی شركت در كنکور آزمایشی معني و نتیجه درستی پیدا می كند كه شما بعد از 
هر امتحان، اشکاالت خود را در بیاورید و آنها را مرور كنید تا دیگر آن اشتباهات را تکرار 
نکنید؛ اما اگر بخواهید فقط امتحان داده و بعد كاری برای رفع اشکال یا حل تمرین ها انجام 

ندهید، این كنکورها فایده چندانی نخواهد داشت.

6- نظم داشته باشید
حتماً به این موضوع توجه داشته باشید كه ساعات مطالعه و میزان آن، باید از آغاز فصل 
پاییز نظم و شکل ثابتی به خود بگیرد تا بدن شما با توجه به آن، آماده مطالعه و استراحت 
شده و بازدهی خوبی داشته باشد. برای داشتن نظم در مطالعه، حتماً برنامه ریزی داشته 
باشید و خود را مقید به رعایت آن نمایید. ضمناً سعی كنید كه به دالیل پیش پا افتاده و 
ساده، این برنامه را به هم نزنید. نکته مهم تر این است كه ساعات مطالعه خود را بتدریج 
افزایش دهید تا به ساعات ایده آلی برسید كه باید یك داوطلب كنکور در طی مدت آمادگی 

برای آزمون در طول روز، مطالعه داشته باشد. 

7- وضعیت جسمی خود را در نظر بگیرید
درست است كه مطالعه داوطلبان از آغاز پاییز، شکل جدی تر و بیشتری به خود می گیرد، 
اما این به معنی آن نیست كه شما، بخصوص داوطلبان عزیزی كه در تابستان مطالعه 
نکرده یا كم مطالعه كرده اند، ساعات مطالعه را بشدت و به طور سریع افزایش دهید. حتماً 
به شرایط جسمی خود و توان مطالعاتی تان نیز توجه كنید و بیش از طاقت و توانتان از 
خودتان كار نکشید و متوقع نباشید. در این خصوص خود را با افراد دیگر مقایسه نکنید؛ 

زیرا هر شخصی توان خاص خود را دارد و توان هر فرد با دیگری تفاوت می كند. 
در زمان هایی كه خسته، عصبانی، حواس پرت و شتاب زده هستید، درس نخوانید. زمانی 
كه مغز انسان در حالت آرامش قرار دارد، مانند یك اسفنج، اطالعات را جذب می كند، 
یادگیری بی فایده است؛ زیرا در  برای  و برعکس زمانی كه استرس دارید، تالش شما 
چنین حالتی مغز اطالعات را دفع می كند. هیچ گاه در زمانی كه فکر شما به چیزهای 
دیگری مشغول است، خود را مجبور به درس خواندن و یادگیری نکنید؛ چون این كار 
چیزی جز اتالف وقت نیست؛ به همین دلیل، همیشه توصیه می كنیم كه به حواشی  و 
نتیجه كنکور و حرف مردم و دركل، موارد استرس زا فکر نکنید. شما فقط درس بخوانید و 

حداكثر تالشتان را انجام دهید و در نهایت، نتیجه را به خدا واگذار كنید.

8-  ناامیدی، دشمن یادگیری است
برخی از داوطلبان عزیز، بخصوص كسانی كه دیرتر از بقیه داوطلبان شروع به مطالعه 
می كنند یا اینکه دیرتر از بقیه، مطالب را فرا می گیرند، خود را به دلیل دیر شروع كردن 
خواندن دروس یا كندی در یادگیری، سرزنش می كنند، و حتی اگر پیشرفت مناسب و قوه 
یادگیری باالیی هم داشته باشند، همواره در استرس به سر می برند. به خاطر داشته باشید 
كه پاییز برای بیشتر داوطلبان، فصل آغاز مطالعه برای كنکور است؛ بنابراین، اگر از همین 
االن بتوانید بین سی تا پنجاه ساعت در هفته را به مطالعه اختصاص دهید، حتماً موفق 
خواهید شد. نکته دیگر هم اینکه اصاًل به این موضوع فکر نکنید كه توان یادگیری شما 
نسبت به دیگران كمتر است. اندیشیدن به این موضوع، فقط باعث ناامیدی شما می شود 
و توان یادگیری تان را كاهش می دهد. اگر هم واقعاً جزو این دسته از داوطلبان هستید، 

می توانید با تالش و كوشش بیشتر، كاستی های خود را جبران كنید.

9- پاییز را دریابید
به عنوان نکته پایانی، به همه شما عزیزان توصیه می كنیم كه همین االن، برآوردی از 
خودتان داشته باشید و وضعیت درسی خود را مشخص كنید و ببینید كه چقدر مطالعه 
كرده اید، چه میزان از درس ها باقی مانده اند و چقدر وقت دارید. به قول خودمان، ببینید 
كه »تا كجا پیش رفته اید؟« به خاطر داشته باشید كه حتماً مطالعه خود را به طور جدی 
شروع كرده و پاییز را دریابید؛ زیرا تعداد داوطلبانی كه از تابستان شروع كرده اند و میزان 
مطالعه آنها، زیاد نیست؛ اما بیشتر داوطلبان، مطالعه جدی خود را از پاییز به طور جدی 

شروع می كنند؛ پس باز هم تأكید می كنیم كه پاییز را دریابید ! 
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