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19 و 21 ماه مبارک رمضان ، سالروزضربت 
خوردن و شهادت حضرت مولی الموحدین 
طالب  ابی  بن  علی  امام  امیرالمؤمنین 
)علیه السالم( ، بر تمام مسلمانان و شیفتگان 

آن شیربیشة توحید تسلیت باد

هر چه مي خوانم، زود فراموش مي كنم !

با برنامه ریزی دقیق :

قدر این روزها را بدانیم

به مناسبت شب های مبارک قدر

چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي!

درس خواندن در واپسین روزها )بخش پایانی(

صفحه  6
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صفحه  12

تا 25 خرداد ادامه دارد :

 انتخاب رشته آزمون 
كـارشناسـی ارشـد 96 

چند نكته درباره انتخاب رشته 
 آزمون كارشناسي ارشد 96

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 رشته محل هاي جدید و برخي اصالحات 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون 

كارشناسي ارشد 96 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 تمدید مهلت دریافت عالقه مندي 
اعمال سهمیه 5 درصد ایثارگران 

درآزمون سراسري 96
قبولي  آرزوی  اطالعیه مورخ 96/3/7 و ضمن  پیرو 
طاعات و عبادات داوطلبان عزیز در ماه مبارك رمضان، 
بدین وسیله به اطالع داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون 
سراسري سال 1396 مي رساند که با توجه به امكان فراهم 
شده در راستاي اجراي ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مبني بر ایجاد 
و اعمال سهميه 5 درصد براي جانبازان با جانبازي 
كمتر از 25 درصد، همسر و فرزندان آنان و همچنین 
همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه مدت حضور 
داوطلبانه در جبهه در آزمون مذکور براي داوطلبان واجد 
شرایط، به منظور مساعدت با داوطلباني که تا این تاریخ 
از  استفاده  براي  عالقه مندي  اعالم  به  موفق   )96/3/21(
این سهمیه نگردیده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که این 
مهلت تا روز سه شنبه مورخ 96/3/23 )فردا( تمدید شود؛ 
لذا داوطلبان واجد شرایط، در صورت تمایل براي استفاده 
سه شنبه  روز  وقت  پایان  تا  مي توانند  مذکور،  سهمیه  از 
مورخ 96/3/23 )فردا( به پایگاه اطالع رساني این سازمان 
به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به اعالم 

عالقه مندي و تكمیل فرم مربوط اقدام نمایند.
از  دسته  این  براي  سهمیه  اعمال  که  است  بدیهي 
داوطلبان، پس از بررسي و تأیید از سوي ارگان ذي ربط 

صورت خواهد پذیرفت.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الكترونیكی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

شب های مبارک قدر ، موسم بازشدن درهای آسمان و لحظات استجابت دعا 

و شکل گرفتن تقدیرآدمیان ، گرامی باد

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
هر کس شب قدر را احیاء دارد و مؤمن باشد و 
به روز جزا اعتقاد داشته باشد، تمام گناهانش 

آمرزیده مي شود.

و  )ع(  امام حسن  به  )از وصيت آن حضرت 
امام حسين )ع( چون ابن ملجم ـ كه نفرين 

خدا بر او باد ـ وي را ضربت زد(
خدا،  از  ترسیدن  به  مي کنم  سفارش  را  شما 
پِي  دنیا  چند  هر  مخواهید؛  را  دنیا  اینكه  و 
شما آید، و دریغ مخورید بر چیزي از آنكه به 
دستتان نیاید، و حق را بگویید و براي پاداش 
)آن جهان( کار کنید، و با ستمكار در پیكار 

باشید، و ستمدیده را یار.

امام  به  )ع(  علي  حضرت  وصيت هاي  )از 
از  پس  كه  )ع(  حسين  امام  و  )ع(  حسن 

ضربت خوردن و در بستر شهادت فرمود:(
نماز،  که  چرا  نماز؛  دربارة   ! را  خدا   ! را  خدا 

ستوِن دین شماست.

از روز گذشته )یكشنبه 21 خرداد ماه( مهلت انتخاب 
آزمون  رشته  انتخاب  به  مجاز  داوطلبان  براي  رشته 
ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1396 
پنج شنبه         روز  پایان  تا  مهلت  این  و  است  شده  آغاز 
25 خرداد ماه ادامه دارد. به همین مناسبت، شایسته 
دیدیم که مفاد این ستون را در این شماره، به یاد آوري 
چند نكته مهم درباره همین موضوع اختصاص دهیم. 

این نكات به شرح زیر است:
1ـ الزم است که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون 
کارشناسي ارشد سال 96، در آغاز به طور دقیق، دفترچه 
)دفترچه شماره  انتخاب رشته هاي تحصیلي  راهنماي 
را مطالعه کنند و سپس کد رشته محل هاي مورد   )2
نظر خود را از این دفترچه استخراج کرده و پس از آن، 
آنها را در فرم پیش نویس   )این فرم در دفترچه شماره 
2 مندرج گردیده است( درج کنند و پس از اطمینان 
از صحت رشته محل هاي انتخابي خود، در تاریخ مقرر، 
کارت  اطالعات  کردن  وارد  با  رشته،  انتخاب  براي 
اعتباري، شماره شناسنامه یا کد رهگیري، که در پایان 
ثبت نام اولیه از سوي سیستم به داوطلب داده مي شود، 
نسبت به ثبت کد رشته محل هاي انتخاب خود و تكمیل 

فرم یاد شده اقدام کنند.
نهایي  تأیید  از  پس  که  است  یادآوري  به  الزم  2ـ 
از سوي داوطلب، رسید 15 رقمي  انتخابي  رشته هاي 
از سوي سیستم در اختیار وي قرار داده خواهد شد؛ در 
غیر این صورت، انتخاب رشته داوطلب تكمیل نگردیده 

است.
3ـ به داوطلبان عزیز توصیه مي شود که قبل از اقدام 

به تكمیل نهایي فرم انتخاب رشته خود، توضیحات و 
اطالعات مربوط به آن، مانند: محل تحصیل، نوع دوره، 
میزان شهریه و ... و همچنین اطالعات مندرج در بخش 
پیوست های دفترچه راهنمای انتخاب رشته را حسب 

مورد مطالعه کنند و آنها را مّد نظر داشته باشند. 
4ـ سیستم انتخاب رشته، تا حدودي به صورت هوشمند 
پیش بیني گردیده است؛ به گونه اي که مي تواند در حد 
امكان، خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب 
رشته اینترنتي به آنان یادآوري کند؛ بنابراین، شایسته 
است که داوطلبان، نسبت به رفع خطاهاي داده شده 

اقدام کنند. 
5ـ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد 
سازمان  اطالعیه هاي  که  است  الزم  همچنین   ،96
و  دهنده  بورس  نهادهاي  و ضوابط  و شرایط  سنجش 
مؤسساتي را که به صورت شرایط خاص اقدام به پذیرش 
انتخاب  راهنماي  بر دفترچه  )عالوه  داشجو مي نمایند 
به  یادآوري شد(  این  از  رشته هاي تحصیلي که پیش 

طور دقیق مطالعه کنند.
6ـ  آن گروه از داوطلبان عالقه مند به انتخاب رشته هاي 
آزاد  دانشگاه  دانشگاهي  واحدهاي  و  مراکز  تحصیلي 
اسالمي، باید براي اطالع از زمان و نحوه انتخاب رشته، 
در مهلت تعیین شده براي انتخاب رشته )تا پایان روز 
25 خرداد ماه 96( به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد 
اقدام  از طریق همین سایت،  اسالمي مراجعه کنند و 
به انتخاب رشته براي رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي 

نمایند.
                                                  موفق باشيد

چند نكته درباره انتخاب رشته  آزمون كارشناسي ارشد 96
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از سوی صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم اعالم شد:

فهرست شعب بانکی براي 
دریافت وام ویژه دكتری

صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، ليست شعب 
بانکی براي دريافت وام ويژه دكتری را اعالم كرد. 
بر اساس اين ليست، ۳۹۶ شعبه بانکی در سراسر 

كشور خدمات وام دكتری ارائه می كنند. 
کشور  سراسر  از  بانكی  شعب  از  اطالع  برای  متقاضیان 
می توانند به سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به 

آدرس: http://www.swf.ir مراجعه کنند.
اتوماسیون  سامانه  در  دکتری  ویژه  وام  تقاضای  ثبت نام 
صندوق رفاه دانشجویان از روز شنبه 13 خرداد ماه 96 
آغاز شده است و دانشجویان تا 15 تیرماه 96 فرصت دارند 
با مراجعه به این اتوماسیون، نسبت به ثبت تقاضانامه خود 

اقدام کنند.
وام ویژه دکتری صرفاً به دانشجویان روزانه قابل پرداخت 
متقاضی  از سوی  باید  وام  پرداخت کننده  شعبه  و  است 
از  دو  و  یک  شماره  فرم  تكمیل  همچنین  شود.  تعیین 
سوي متقاضی و بارگذاری در سامانه فاز دو صندوق رفاه 

دانشجویان از سوي کارشناس دانشگاه باید انجام بگیرد.
مذکور،          وام  ماهیانه  مبلغ  که  است  یادآوري  به  الزم 
هفت میلیون ریال است که هر سه ماه یک بار به حساب 

دانشجویان واریز خواهد شد.
برای آن دسته از دانشجویانی که پایان نامه آنها تقاضامحور و 
کاربردی باشد، عالوه بر وام مذکور، وام دیگری تحت عنوان 
ضروری پایان نامه متقاضی متعاقباً از سوی صندوق رفاه 

دانشجویان وزارت علوم پرداخت می شود.
مبلغ              تا  دکتری  ویژه  وام  پرداخت  که  است  گفتني 
150 میلیون ریال با ارائه مدرك یک ضامن امكان پذیر 
خواهد بود، و در صورت افزایش مبلغ وام بیش از مبلغ فوق، 
معرفی ضامن دوم نیز الزامی است. ضمناً دانشجویانی که 
در سنوات مجاز در فرصت مطالعاتی هستند، در صورت 
تأیید معاون دانشجویی دانشگاه، می توانند از وام مذکور 

بهره مند شوند.
تحویل فرم ها از طرف دانشجویان به منزله ثبت نام اولیه 

محسوب می شود؛ بنابراین، دانشجویان پس از تأیید وام 
از سوی دانشگاه، به همراه مدارك اعالم شده و شیوه نامه، 
به شعبه محل انتخابی مراجعه کنند. الزم به ذکر است که 
شروع پرداخت مبالغ وام، یک سال پس از پایان سنوات 
مجاز، کارمزد آن چهار درصد و تعداد اقساط آن به میزان 

ماه های دریافت وام خواهد بود.

15 تير:

آخرین مهلت دریافت آثار دهمین 

جشنواره ملی حركت
از  ملی حركت  دهمين جشنواره  آثار  ثبت  سامانه 
روز چهارشنبه 17 خرداد ماه جاری آغاز به كار كرده 

است و تا 15 تيرماه اين آثار را دريافت خواهد كرد.
دسترسی به سامانه ثبت آثار دهمین جشنواره ملی حرکت، 
تنها برای کارشناسان انجمن های علمی دانشگاه ها و مراکز 
و  علمی  انجمن های  تمام  و  است  ممكن  عالی  آموزش 
برگزیده  دانشگاهی  مرحله  در  که  دانشجویی،  گروه های 
محل  دانشگاه  طریق  از  را  آثارشان  می توانند  شده اند، 

تحصیل خود در این سامانه ثبت کنند.
امسال دانشجویان به صورت فردی نیز می توانند آثار خود را 
در بخش های رقابتی شامل پژوهش، فضای مجازی، کتاب، 
اختراع و کارآفرینی از طریق دانشگاه به جشنواره حرکت 

ارسال کنند.
این سامانه تا 15 تیرماه، آخرین مهلت فراخوان جشنواره، 

در دسترس خواهد بود.
گفتني است که دسترسی به این سامانه، از طریق آدرس: 

harekatfestreg.ir امكان پذیر است.

برای سال تحصيلی جديد اجرا می شود:

افزایش ۱۰ تا ۱5 درصدی شهریه متغیر 
دانشگاه های غیر انتفاعی

گفت:  غيرانتفاعی  دانشگاه های  اتحاديه  رئيس 
شهريه متغير مؤسسات و دانشگاه های غيرانتفاعی 
حداقل 1۰ و حداكثر 15 درصد برای سال تحصيلی 

جديد اضافه می شود. 
دکتر علی آهون منش، درباره افزایش شهریه دانشگاه های 
غیرانتفاعی برای سال تحصیلی جدید، گفت: تعیین شهریه 
را وزارت علوم برعهده هیأت امناء موسسات غیرانتفاعی قرار 

داده است.
وی ادامه داد: اما برای اینكه شهریه نوسان پیدا نكرده و 
افزایش زیادی پیدا نكند، اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی 
توصیه کرده است که افزایش شهریه بین 10 تا 15 درصد 

باشد و مؤسسات براساس مصوبه هیأت امنا اقدام کنند.
رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی، با بیان اینكه حداقل 
10 درصد و حداکثر 15 درصد شهریه می تواند افزایش یابد، 
خاطرنشان کرد: شهریه ثابت افزایش پیدا نكرده است و فقط 

شهریه متغیر نسبت به سال های قبل تغییر پیدا می کند.

شرایط اعطای جایزه های تحصیلی به 
دانشجویان برتر اعالم شد

»اعطای  آيين نامه  اساس  بر  نخبگان،  ملی  بنياد 
جايزه های تحصيلی به دانشجويان صاحب استعداد 
برتر« در سال تحصيلی ۹۶-۹7 تسهيالت ويژه ای 
فناوری  پژوهش،  آموزش،  جايزه  چهار  قالب  در  را 
برتر  استعداد  صاحب  دانشجويان  به  فرهنگ،  و 

دانشگاه ها و پژوهشگاه های كشور اعطا می كند.
بنیاد ملی نخبگان، بر اساس آیین نامه »اعطای جایزه های 
تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر« تسهیالت 
ویژه ای را در قالب چهار جایزه آموزش، پژوهش، فناوری 
و فرهنگ، شامل موارد متعددی از قبیل راتبه دانشجویی، 
اعتبار فن یاری،  پژوهش یاری،  اعتبار  آموزش یاری،  اعتبار 
اعتبار توان مندی آموزشی، اعتبار ارتباطات علمی، اعتبار 
توان مندی کارآفرینی و ... به دانشجویان صاحب استعداد 

برتر دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور اعطا می کند.
کارشناسی،  دوره های  دانشجویان  اساس،  این  بر 
کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی همه 
رشته های  فوق تخصص  و  تخصص  دوره های  و  رشته ها 
علوم پزشكی، که در سال های مجاز تحصیل )دانشجویان 
دوره کارشناسی چهار سال، دانشجویان دوره کارشناسی 
هفت  حرفه ای  دکتری  دوره  دانشجویان  سال،  دو  ارشد 
دوره های  و  تخصصی  دکتری  دوره  دانشجویان  سال، 
تخصص علوم پزشكی چهارسال و دانشجویان دوره های 
فوق تخصص در رشته های علوم پزشكی سه سال( در هر 
یک از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی یا دانشگاه آزاد اسالمی تحصیل می کنند، می توانند 

از این جوایز بهره مند شوند.
بررسی پرونده دانشجویان، منوط به ثبت کامل اطالعات 
نخبگان         ملی  بنیاد  اطالعاتی  سامانه  در  متقاضی 
»شروع  گزینه  انتخاب  سپس  و    )soraya.bmn.ir(
برای  پرونده  بررسی  »درخواست  فرایند  در  فرایند« 
جایزه های تحصیلی« در بخش »درخواست ها«ی سامانه 

است.
متقاضیان، برای بهره مندی از این جوایز، باید حائز بیشترین 
امتیاز از فعالیت های نخبگانی و همچنین دارای دست کم 
در  برنز  یا  نقره  طال،  مدال  ویژگی های »کسب  از  یكی 
رتبه  جهانی«، »کسب  و  ملی  دانش آموزی  المپیادهای 
برتر در آزمون های سراسری ورود به دانشگاه های کشور 
)رتبه های کشوری زیر 1000 ورود به دوره کارشناسی یا 
دکتری حرفه ای در گروه های ریاضی و فنی، علوم تجربی، 
علوم انسانی، هنر یا زبان های خارجی و رتبه های زیر 50 
در مجموعه امتحانی در دوره کارشناسی ارشد(«، »کسب 
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ضمن آرزوی قبولي طاعات و عبادات داوطلبان عزیز در ماه مبارك رمضان، بدین 
ناپیوسته  کارشناسي ارشد  دوره هاي  ورودي  آزمون  داوطلبان  کلیه  اطالع  به  وسیله 
سال 1396 مي رساند که براي مشاهده نتایج اولیه آزمون خود مي توانند به پایگاه 
اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه نمایند. داوطلبان 
براي دسترسي به نتیجه آزمون خود، الزم است که شماره داوطلبي یا شماره پرونده و 
همچنین مشخصات شناسنامه اي )نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه و تاریخ تولد( یا 

اطالعات کارت اعتباري خود را وارد نمایند. 
ضمناً آن دسته از داوطلباني که بر اساس مفاد کارنامه مذکور مجاز به انتخاب 
رشته هاي تحصیلي در این آزمون شده اند، الزم است که براساس مفاد این اطالعیه، 
نسبت به دریافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 2( و همچنین 
تكمیل فرم انتخاب رشته هاي اینترنتي خود در موعد مقرر به ترتیب زیر اقدام نمایند.

1- دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 2( این آزمون، که شامل 
شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته هاست، از روز پنجشنبه مورخ 96/3/11 در 

پایگاه اطالع رساني این سازمان قابل دریافت بوده است. 
2- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته هاي تحصیلي توصیه مي شود که ابتدا نسبت به 
مطالعه دقیق دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )دفترچه شماره 2( اقدام 

نموده و کدرشته محل هاي مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب عالقه مرتب نموده 
و پس از آن در فرم پیش نویس )نمونه اي که به همین منظور در دفترچه راهنماي شماره 2 قرار 
دارد( درج نمایند و پس از اطمینان از صحت رشته محل هاي انتخابي خود، از روز 
یكشنبه 96/3/21 لغایت ساعت 24:00 روز پنج شنبه 96/3/25، براي انتخاب رشته 
با وارد کردن اطالعات کارت اعتباري، شماره شناسنامه یا کد رهگیري که در پایان 
ثبت نام اولیه از سوي سیستم به داوطلب داده شده است )درج این اطالعات براي ورود 
به برنامه انتخاب رشته اینترنتي ضروري است( نسبت به ثبت کد رشته محل هاي 
انتخابي و تكمیل فرم مذکور اقدام نمایند. بدیهي است که پس از تأیید نهایي رشته هاي 
انتخابي از سوي داوطلب، رسید 15 رقمي از سوي سیستم در اختیار داوطلب قرار داده 

خواهد شد؛ در غیر این صورت، انتخاب رشته آنان تكمیل نگردیده است.
3ـ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، قبل از اقدام به تكمیل فرم انتخاب رشته بندهاي 
ذیل را مشاهده مي نمایند که در صورت عالمتگذاري در یكي از این موارد، به آنها اجازه 
انتخاب رشته داده مي شود. بدیهي است هر زمان  مشخص  شود که  داوطلب  حقایقي را 
عمداً یا سهواً کتمان  نموده ، در هر مرحله  )پذیرفته شدن ، حین  تحصیل   و ...( که باشد، 
از این آزمون  و آزمون  سال  بعد محروم  خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب 

مي گردد.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 انتشار كارنامه نتایج اولیه 

و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته هاي تحصیلي براي 

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته  در آزمون ورودي 

دوره هاي كارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱396

رتبه اول تا سوم در المپیادهای ملی دانشجویی«، »کسب 
رتبه برتر در آزمون های سراسری علوم پزشكی کشور اعم 
از آزمون های جامع علوم پایه، پیش کارورزی، دستیاری در 
رشته های پزشكی، دندان پزشكی و داروسازی و دستیاری 
فوق تخصصی پزشكی«، »کسب عنوان دانشجوی ممتاز 
کشوری«،  نمونه  دانشجوی  عنوان  »کسب  دانشگاه«، 
»برگزیده شدن در جشنواره های علمی، پژوهشی،  فناورانه 
مورد تأیید بنیاد«، »برگزیدگان هنری، ادبی یا قرآنی )بر 
مسابقه های  در  شدن  »برگزیده  بنیاد(«،  مقررات  اساس 
ملی و جهانی مهارت« و »ثبت اختراع برگزیده بر اساس 
برگزیده«  اختراع های  از  و پشتیبانی  آیین نامه شناسایی 

باشند.
دانشجویان بایدحدنصاب مورد تأیید بنیاد را از فعالیت های 
نخبگانی )شامل فعالیت های فناورانه، پژوهشی و آموزشی( 
به دست آورند و همچنین دارای بیشترین امتیاز در بین 

سایر متقاضیان باشند.
بررسی داشتن حد نصاب الزم و کسب بیشترین امتیاز 
در بین متقاضیان، بر اساس فعالیت های نخبگانی اعالمی 

متقاضی، از سوي سامانه اطالعاتی بنیاد محاسبه و نتیجه 
آن از طریق سامانه به متقاضی اعالم می شود.

شامل  امتیاز  دارای  نخبگانی  فعالیت های  مصادیق 
پژوهشی،  )آموزشی،  دانشگاه  در  علمی  »موفقیت های 
فناورانه و ...(«، »کسب رتبه برتر در آزمون های علمی )مانند 
المپیادهای  پزشكی،  علوم  سراسری  آزمون های  کنكور، 
دانشجویی و ...(«، »برگزیده شدن در جشنواره های علمی، 
پژوهشی،  فناورانة مورد تأیید بنیاد )مانند جشنواره های 
خوارزمی، رازی، فارابی ، رویش و ...(« و »برگزیده شدن 
در جشنواره های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت های قرآنی 

مورد تأیید بنیاد« است.
بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، با 
نرم افزار  کمک  به  دانشجویان  امتیازهای  اینكه  به  توجه 
تخصصی محاسبه می شود، الزم است که »همه اطالعات 
به طور کامل در سامانه بارگذاری شود«. ضمناً »فرصت 
نهایی برای تكمیل پرونده و ارائه درخواست، ششم شهریور 
ماه امسال است و ضروری است که دانشجویان، اطالعات 
خود را به همراه مدارك مثبته حداکثر تا این تاریخ در 

گزینه  سپس  و  کنند  بارگذاری  بنیاد  اطالعاتی  سامانه 
»شروع فرایند« را در فرایند »درخواست بررسی پرونده 
»درخواست ها«ی  بخش  در  تحصیلی«  جایزه های  برای 

سامانه انتخاب کنند.«
دانشجو در طول تحصیل،  میانگین کل  مالك محاسبه 
 96 شهریور  اول  تاریخ  تا  دانشجو  شده  کسب   میانگین 
است و با توجه به بسته شدن سامانه اطالعاتی در تاریخ 
میانگین  آخرین  دانشجویان،  که  است  الزم  شهریور،   6

کل خود را حداکثر تا این تاریخ در سامانه ثبت کنند.
چنانچه در هر مرحله از بررسی، مشخص شود که متقاضی، 
اطالعاتی خالف واقع را بارگذاری کرده است، متقاضی نه 
بنیاد محروم  از تمام تسهیالت  بلكه  این جایزه،  از   فقط 
به دستگاه های ذی ربط  نیز  می شود و عدم صداقت وی 

اعالم و به لحاظ حقوقی موضوع پی گیری می شود.
الزم به یادآوري است که تحویل اطالعات،  بررسی اطالعات 
و اعالم نتایج، صرفاً از طریق سامانه اطالعاتی بنیاد و به 

شكل الكترونیكی صورت می پذیرد.
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دوره  تحصیل  محل  و  رشته  کارشناسي،  و  کارداني  )معدل  فوق  اطالعات   -3-1
کارشناسي و تاریخ فارغ التحصیلي( مورد تأیید است. □ 

دوره  تحصیل  محل  و  رشته  کارشناسي،  و  کارداني  )معدل  فوق  اطالعات   -3-2
کارشناسي و تاریخ فارغ التحصیلي( مورد تأیید نبوده و داراي مغایرت است. □ 

3-3- حداکثر تا تاریخ 96/6/31 در مقطع کارشناسي فارغ التحصیلي خواهم شد □ 
فارغ التحصیل نخواهم شد □

تذكرات مربوط به بند 3 فوق: 1- در صورتي که داوطلبان بند دوم را عالمتگذاري 
نمایند به آنها اجازه اصالح و ویرایش معدل، دانشگاه محل تحصیل و تاریخ فراغت از 
تحصیل داده خواهد شد، و پس از ویرایش این موارد و تأیید آنها، اجازه انتخاب رشته 

به آنان داده مي شود. 
2- داوطلباني که در ردیف پذیرفته شدگان نهایي قرار بگیرند و به هنگام ثبت نام در 
مؤسسه محل قبولي، داراي مغایرت معدل باشند، با توجه به مصوبات و دستورالعمل هاي 
مربوط، ابتدا از آنان ثبت نام مشروط به عمل خواهد آمد و پس از بررسی وضع علمی، 
چنانچه نمره قبولی را دارا نباشند، قبولی آنان لغو خواهد شد؛ پس الزم است که 
داوطلبان، معدل خود را براساس مفاد بند »تذکرات خیلي مهم در رابطه با معدل« 
مندرج در صفحه 2 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 2( این آزمون 
مورد بررسي قرار دهند تا بین معدل اعالم شده به این سازمان و معدلي که به هنگام 

قبولي ارائه خواهند نمود، مغایرتي نباشد. 
3- چنانچه در ردیف پذیرفته شدگان این آزمون قرار بگیرید و تا تاریخ 96/6/31 موفق 
به دریافت مدرك کارشناسي خود نگردید، قبولي شما باطل خواهد شد؛ لذا چنانچه به 
دالیلی احتمال فارغ التحصیلی خود را تا تاریخ فوق نمی دهید، الزم است که حداکثر 
تا تاریخ 96/5/15 شخصاً با همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت شناسایی عكسدار 
معتبر به سازمان سنجش مراجعه و نسبت به تكمیل فرم انصراف از گزینش در آزمون 
سال 96 اقدام کرده و رسید دریافت دارید یا با ارسال درخواست کتبی )اثر انگشت 
و امضاء داوطلب در ذیل درخواست الزامی است( به همراه تصویر شناسنامه یا کارت 
ملی، موضوع عدم فارغ التحصیلی خود را از طریق  پست سفارشی به آدرس: تهران، 
صندوق پستی 1365-15875 به اداره ثبت نام – واحد تحصیالت تكمیلی این سازمان 
به نحوی ارسال نمایید که تا تاریخ مذکور) 96/5/15( واصل شود تا از گزینش حذف 
گردید. بدیهی است به درخواست هایی که بعد از تاریخ تعیین شده به این سازمان واصل 
شود، ترتیب اثرداده نخواهد شد و کلیه تبعات آن متوجه شخص داوطلب خواهد بود. 
الزم به تأکید است داوطلبانی که در دوره روزانه در آزمون سال 96 پذیرفته شوند، حق 

شرکت در آزمون سال 97 را نخواهند داشت.
4- به اطالع داوطلبان کدرشته امتحانی 1152 )مجموعه مدرسی معارف اسالمی(، که 
با توجه به مفاد کارنامه نتایج اولیه این آزمون مجاز به انتخاب رشته شده اند، مي رساند 
از آنجایي که شرط ورود داوطلبان متقاضي در کدرشته امتحاني مذکور به دانشگاه، 
عالوه بر کسب نمره علمي الزم، احراز  شرایط عمومي رشته مدرسي معارف اسالمي و 
نتیجه مصاحبه  معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري 
در دانشگاه هاست، لذا این دسته از داوطلبان، الزم است که عالوه بر دارا بودن شرایط 
فوق و همچنین شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در 
آزمون مذکور )دفترچه شماره 1(، حداکثر یک هفته پس از اعالم نتایج اولیه، براي طي 
مراحل پذیرش به پایگاه اطالع رساني معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان به نشاني:
 www.asatid.org مراجعه و ضمن ثبت نام در این سامانه، منتظر اعالم زمان 
مصاحبه از سوي معاونت مذکور باشند. بدیهي است که عدم ثبت نام در این سامانه، به 
منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقي مي گردد. ضمناً الزم به ذکر است که در 
گزینش نهایي، وضعیت علمي داوطلباني که مبادرت به تكمیل فرم انتخاب رشته هاي 
تحصیلي اینترنتي خود در موعد مقرر ننمایند یا نتیجه مراحل مذکور از سوي معاونت 
فوق الذکر به صورت منفي به این سازمان اعالم گردد، مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. 

5- تذكرات مهم: 
الف ـ به داوطلبان گرامي توصیه مي گردد که قبل از اقدام به تكمیل نهایي فرم انتخاب 

رشته خود، توضیحات و اطالعات مربوط به آن )محل تحصیل، نوع دوره، میزان شهریه 
و ...( و همچنین اطالعات مندرج در بخش پیوست های دفترچه راهنمای انتخاب رشته 

راحسب مورد مطالعه نموده و مّد نظر داشته باشند. 
ب ـ سیستم انتخاب رشته، تا حدودي هوشمند پیش بیني گردیده تا در حد امكان، 
خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اینترنتي به آنان تذکر دهد         
)به عنوان مثال: انتخاب کد رشته محلي که داوطلب در آزمون آن شرکت نكرده و یا 
اینكه در گرایشي از گرایش هاي رشته امتحاني خود مجاز به انتخاب رشته نگردیده 
است و ...(؛ لذا الزم است که داوطلبان نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام نمایند. 
ج ـ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، الزم است که اطالعیه هاي این سازمان، دفترچه 
راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي و شرایط و ضوابط ارگان هاي بورس دهنده و 

مؤسساتي را که به صورت شرایط خاص پذیرش مي نمایند، به دقت مطالعه نمایند.
د- داوطلبان متقاضي رشته  محل هاي بورسیه داراي شرایط خاص، ضمن مطالعه دقیق 
شرایط و ضوابط این گونه رشته ها، توجه داشته باشند که منحصراً مجاز به انتخاب 
حداکثر 2 کدرشته محل از این نوع کدرشته محل ها هستند و الزم به توضیح است 
که تاریخ دقیق اعالم اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفیت و برنامه زماني مصاحبه 
و سایر مراحل گزینش از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان در تاریخ  96/3/29 به 

اطالع کلیه داوطلبان خواهد رسید.
تبصره: انتخاب کد رشته محل هاي تحصیلي دانشگاه هاي شاهد و امام صادق )ع( از 
شرط محدودیت انتخاب حداکثر 2 کدرشته محل رشته هاي داراي شرایط خاص و 

بورسیه مستثني هستند.
)رشته   1148  -1139-1131 امتحاني  کدرشته هاي  متقاضي  داوطلبان  کلیه  هـ 
مدیریت امور شهري(-1350-1351-1352-1356-1357-1358-1360– 1362 و 
1364 که مجاز به انتخاب رشته شده باشند الزم است که براي اطالع از زمان مصاحبه 
علمي یا تاریخ برگزاري آزمون هاي عملي، تشریحي و پروژه به اطالعیه  این سازمان 
که در تاریخ 96/3/29 از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان و روز دوشنبه مورخ 

96/4/5 در نشریه پیک سنجش منتشر مي شود، توجه داشته باشند.
و- داوطلبان الزم است براي اطالع از اطالعیه احتمالي اصالحیه دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته یا رشته هاي جدید تا پایان مهلت انتخاب رشته )96/3/25( به پایگاه 
اطالع رساني این سازمان مراجعه کنند تا در صورت صدور این اطالعیه از محتواي آن 

اطالع حاصل نمایند.
ز- آن دسته از داوطلبان عالقه مند به انتخاب رشته هاي تحصیلي مراکز و واحدهاي 
دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، باید پس از اعالم نتیجه اولیه آزمون و دریافت کارنامه، 
براي اطالع از زمان و نحوه انتخاب رشته در محدوده زماني 96/3/21 لغایت 96/3/25 
به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني: www.azmoon.org مراجعه 
نمایند. انتخاب رشته براي رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي با استفاده از کد دسترسي 
مندرج در کارنامه اعالم نتایج اولیه آزمون به طور مجزا و از طریق دانشگاه مذکور 
انجام مي پذیرد. بدیهي است داوطلباني که در یكي از رشته هاي دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي یا دانشگاه آزاد اسالمي پذیرفته شوند، مي توانند به دلخواه خود منحصراً 

در یكي از مؤسسات ثبت نام و مشغول به تحصیل شوند.
ح- پس از مشاهده کارنامه نتایج اولیه آزمون، آن دسته از داوطلباني که در خصوص 
مندرجات کارنامه )به غیر از معدل کارداني و کارشناسي، نام رشته تحصیلي یا نام محل 
اخذ مدرك کارشناسي( خود سوالي دارند، ضمن توجه به توضیحات مربوط به کارنامه، 
که در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و در سایت این سازمان درج گردیده است، الزم 
است که حداکثر تا تاریخ 96/4/4 منحصراً از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي در 
پایگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمایند؛ لذا از داوطلبان تقاضا مي شود از ارسال 
نامه پستي و مراجعه حضوري اکیداً خودداري نمایند. بدیهي است به کلیه مواردي که 
از طریق دیگري یا بعد از تاریخ 96/4/4 واصل شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با شماره تلفن  421۶۳-۰21 نیز 

در میان  بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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یكي از مهم ترین موانعي که بر سر راه یادگیري و آ موزش جویندگان علم 
و دانش قرار دارد، فراموشي  است. بدون شک، مي توان فراموشي را یكي از 
دالیل مهم عدم توفیق در یادگیري و رشد به حساب آورد؛ امري که بسیاري 

از دانش آموزان با آن دست به گریبانند.
فراموشي چيست و چگونه مي توان آن را تعريف كرد؟

فراموشي به معناي دقیق کلمه، یعني شكست در نگهداري یا از دست دادن 
اثر حافظه که عوامل گوناگوني ممكن است در آن نقش داشته باشند. ذکر این 
نكته الزم است که منظور از فراموشي در بحث ما، به هیچ وجه زاییده نقص 

مغز نبوده و فرض بر این است که مغز به طور طبیعي کار مي کند.

علت هاي فراموشي
۱ـ بي عالقگي:

اولین عامل فراموشي، بي عالقگي به موضوع مورد مطالعه است. شكي نیست 
که عالقه مندي به درس یا هر موضوع دیگري، در یادگیري و به خاطر سپردن 
از سوي  بار  اولین  براي  این موضوع که  دارد.  بسیار مهمي  نقش  موضوع، 
هربارت، فیلسوف و روان شناس آلماني، مطرح شد، امروزه در روان شناسي 
آموزشي داراي اهمیت ویژه اي است. اصوالً تمرکز حواس در یادگیري عامل 
بسیار مهمي است و اگر فرد، به موضوع مورد مطالعه عالقه مند نباشد، انگیزه اي 
نیز براي ایجاد تمرکز نخواهد داشت. دست اندرکاران مسائل آموزشي بر این 
باورند که قسمت عمده ضعف قدرت دانش آموزان در به خاطر سپردن مطالب، 
به دّقت آنها برمي گردد؛ بنابراین، مي توان گفت که عدم توانایي در نگهداري 

آموخته هاي ما، همیشه دلیل بر ضعف حافظه ما نیست.

چگونه مي توان ایجاد عالقه كرد و بي عالقگي به فراگیري بعضي از 
مطالب را از بین برد؟

در درون انسان، عالقه به بسیاري از مسائل به طور خدادادي و فطري وجود 
دارد، و فراوان دیده مي شود که اشخاص به یک موضوع یا فعالیت خاص 

عالقه مند هستند؛ مثاًل بعضي به مسائل تجربي و عده اي به مسائل نظري 
عالقه دارند. طبیعي است که اگر شخص توان خود را صرف یادگیري موضوعي 
کند که چندان بدان عالقه مند نیست، وقت و استعداد خود را هدر داده است؛ 
بیاموزد که  را  باید موضوعي  انسان در شرایطي قرار مي گیرد که  ولي گاه 
عالقه اي به آن موضوع ندارد. این بي عالقگي دالیل متعددي مي تواند داشته 
باشد؛ گاه به دلیل درك نادرست از مطالب یا موضوعي خاص و گاه نیز به 
دلیل شكست قبلي در یادگیري موضوع درسي یا عدم ارائه صحیح آن است. 
چنین شخصي اول باید دلیل بي عالقگي خود را تجزیه و تحلیل کند و سعي 
کند که ضمن شناخت علت آ ن و بررسي هدفي که در پي آن است، در خود 
ایجاد انگیزه نماید؛ مثاًل، شخصي نسبت به ریاضیات بي عالقه است و ممكن 
است که دلیل این بي عالقگي، ندانستن اهمیت و جایگاه این درس مهم و 
میزان کاربرد آن در ادامه تحصیل یا زندگي وي باشد. چنین شخصي اگر در 
این باره کمي تأمل و تفكر کند، حتماً دیدگاهي غیر از آنچه که قباًل داشته 
است، پیدا خواهد کرد؛ یا اینكه دلیل بي عالقگي او پیچیدگي مطالب است؛ 
مثاًل دروس حفظي را خیلي آسان یاد مي گیرد و به ذهن مي سپارد، اما در 
یادگیري مطالب غیر حفظي و فهمیدني، با مشكل مواجه مي شود. دلیل این 
امر، آن است که ذهن او با مطالب عقلي و مشكل، انس کافي  نداشته است. 
چنین شخصي مي تواند گیرنده هاي ذهني خود را از طریق تفكر زیاد و سر و 
کار داشتن با مسائل عقلي تقویت کرده و کم کم حافظه خود را به کار گرفته 
و مشكل خود را رفع کند؛ حتي این گونه اشخاص ممكن است به مطالبي 
که قباًل هیچ گونه عالقه اي به خواندن آنها نداشته اند، عالقه مند شده و در 

فراگیري آنها موفق گردند.

2ـ عجله در یادگیري
دومین عامل مهم فراموشي، عجله است؛ به این معنا که شخص مي خواهد با 
عجله و خیلي سریع، موضوع مورد مطالعه را به پایان رساند. این امر مي تواند 
به کاهش شدیدي در درك و فهم موضوع منجر شود. مطالعه باید همراه با 

هر چه مے خوانم، زود فراموش مے كنم !
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آرامش فكري و روحي انجام شود و شخص سعي کند که در هنگام مطالعه، به 
هیچ موضوع دیگري به غیر از مطلبي که آن را مطالعه مي کند، فكر نكند. کسي 
که مي خواهد با شتاب هر چه تمام تر موضوع مورد مطالعه را به اتمام برساند، تمرکز 
خود را از دست مي دهد، و لذا هر چه بكوشد، مطالب خوانده شده را در نخواهد 
یافت. شاید براي شما نیز پیش آمده باشد که مطالب یک صفحه از کتابي را بارها از 
نظر گذرانده و خواندن آن را به طور مدام شروع کرده و به پایان رسانده باشید، اما 

وقتي که به خود آمده اید، دیده اید که هیچ چیز از آن را به خاطر نسپرده اید.

چگونه از عجله در مطالعه خودداري كنیم؟
براي حل این مشكل، قبل از هر چیز باید علت آن را بشناسیم تا بتوانیم در راه رفع 
و زدودن آن تالش کنیم. عجله در مطالعه عوامل گوناگوني دارد که به طور مختصر 

به بعضي از آنها اشاره مي کنیم:

الفـ  بي نظمي و نداشتن برنامه
یكي از علل مهم عجله در یادگیري، بي نظمي 
و نداشتن برنامه مناسب براي چگونه استفاده 
کردن از وقت است. نداشتن یک برنامه دقیق 
و واقع بینانه براي استفاده از وقت، براي همه 
افراد، بخصوص براي کساني که اهل مطالعه و 

تحقیق هستند، ضعف بسیار بزرگي به شمار مي رود. در همة امور نقش بسیار مهم 
نظم را نباید نادیده انگاشت و باید دانست که علت موفقیت علمي اکثر دانشمندان و 
متفكران، داشتن نظم در مطالعه و زندگي بوده است. بدین ترتیب، آناني که جایگاه 
نظم را در اداره امور زندگي شان دریافته و نظم را حاکم بر زندگي خود کرده اند، نقش 

شگفت انگیز آن را در موفقیت و پیشرفت خود بخوبي حس مي کنند.

چگونه اوقات خود را منظم كنیم؟
براي داشتن برنامه و نظم، باید دو امر را مّد نظر قرار داد:

اول آنكه براي هر درس یا موضوع مورد مطالعه، با توجه به محتوا و کمیت آن درس 
یا موضوع و اهمیت آن و همچنین با عنایت به میزان یادگیري در موضوع یا درس 
مذکور، باید ساعاتي را تعیین کنیم؛ مثاًل به دروسي که احتیاج به تمرین یا حل 

مسأله یا نیاز به تفكر دارد، وقت بیشتري اختصاص دهیم.
دوم آنكه هر درس یا موضوع را در وقت خاص خود مطالعه کنیم؛ یعني گذشته از 

اینكه باید براي هر درس یا موضوع، وقت مطالعه در نظر گرفته شود، باید این وقت 
در ساعات خاصي باشد و ساعات مطالعه تا جاي ممكن در هم تداخل نكنند و پس 

از گذشت مدتي، برنامه نیز مورد ارزیابي قرار گیرد.

فوائد نظم و برنامه ریزي
اولین فایده برنامه ریزي آن است که ذهن شخص نسبت به مسأله مورد نظرش 
شرطي مي شود؛ یعني بین احساس او و موضوع مورد مطالعه، رابطه اي به وجود 
مي آید و شخص قبل از شروع به مطالعه براي یادگیري هر چه بهتر آمادگي پیدا 

مي کند.
اگر  درس هاست.  تراکم  و  انباشت  از  جلوگیري  برنامه ریزي،  و  نظم  اثر  دومین 
دانش آموز یا دانشجو به طور منظم و بر اساس برنامه هاي از قبل تعیین شده هر 
آن درس  در ساعت خاص  را  روز، هر درس 
مطالعه کند، قطعاً هنگام امتحان با انبوهي از 
مطالب براي یادگیري روبرو نخواهد شد، و این 
نكته خود موجب مي شود که قبل از برگزاري 
امتحان در آرامش روحي به سر برده و احساس 
اضطراب نكند. مان در کتاب معروف خود به 
نام »اصول روان شناسي« اکیداً توصیه مي کند 
که تا حد امكان، مطالب کتاب را به قسمت هاي 
مختلف تقسیم کنید و سعي نكنید که خود را با شتاب براي امتحان آماده سازید. 
ممكن است بتوانید مطالب انباشته شده را یكباره یاد بگیرید، ولي به همان نسبت، 

امكان نگهداري مطالب براي مدتي طوالني تر نیز کمتر است.
سومین اثر مثبت نظم و برنامه ریزي، برخورداري از فرصت کافي براي مطالعه، 
تحقیق و انجام سایر امور زندگي و حتي تفریح در اوقات فراغت است. کساني که در 
زندگي از نظم و برنامه ریزي غافلند، همواره دچار کمبود وقت مي شوند و در نهایت 

نیز به هیچ یک از کارهایشان به نحو مطلوب نمي رسند.

بـ  عدم احساس مسؤولیت و نداشتن هدف
فقدان روح مسؤولیت پذیري در انسان، موجب بها ندادن به وقت و بي رغبتي در 
مطالعه است، و نداشتن هدف از مطالعه نیز موجب مي شود که شخص انگیزه الزم 

را براي تالش در این زمینه نداشته باشد.

اگر فرد، به موضوع مورد مطالعه عالقه مند نباشد، 

انگیزه اي نیز براي ایجاد تمركز نخواهد داشت

كسي كه مي خواهد با شتاب هر چه تمام تر موضوع مورد 

مطالعه را به اتمام برساند، تمركز خود را از دست مي دهد
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محدود،  زمان  این  در  که  می کنید  تصور  دارید؟  شكایت  زمان  و  وقت  کمبود  از 
نمی توانید به درس های باقی مانده و مطالب نخوانده بپردازید؟ آیا فكر می کنید که 

این روزها کمبود وقت، مسؤول گرفتاری های شماست؟ 
بزرگان گفته اند: »فرصت، به دست آمدنی نیست، بلكه به دست آوردنی است.« این، 
با  یعنی شما می توانید  است؛  دقیق  مدیریتی  و  نیازمند خالقیت  که  است  واقعیتی 
استفاده صحیح و دقیق از فرصت های موجود، زمان را گسترش دهید، و در عوض 

شما  زمان  دزدهای  آشفتگی،  و  بی نظمی  تنبلی، 
هستند؛ اما چگونه می توان زمان را در اختیار گرفت 
و از آن بهترین بهره برداری را کرد؟ در اینجا نكاتی 
چند برای استفادة بهینه از زمان باقی مانده تا آزمون 

سراسری ارائه می شود.
* طول مدت مطالعه را تعیین کنید. دقت کنید که 
بعد از چه مدت مطالعه احساس خستگی می کنید؛ 
آیا  است؟  مناسب  شما  برای  مطالعه  دقیقه   60 آیا 
90 دقیقه مطالعه برای شما مناسب است؟ بعضی از 
افراد، بنا به دالیل مختلف، به وقفه های مكرر در حین 
مطالعه نیاز دارند؛ در ضمن، درس های مشكل تر به 

وقفه های بیشتری احتیاج دارند. 
* از "زمان های مرده" استفاده کنید. گاه دانش آموزان علت درس نخواندن خود را 
معطلی در مطب دکتر یا مواردی مشابه ذکر می کنند. ما هم می پذیریم که نمی شود 
از این انتظارها خالص شویم، ولی نیاز نیست که یک گوشه بنشینیم و با انگشتان 
دستمان بازی کنیم. بهتر است چنین شرایطی را از قبل پیش بینی کنیم و یک کتاب 
یا جزوه  را همراه خودمان داشته باشیم و مطالعه کنیم. همچنین لحظاتی که در 
اتوبوس یا صف تاکسی هستیم و به سمت منزل یا محل تحصیل خود در حرکتیم یا 
اوقاتی که پیاده به سمت مقصدی می رویم و به نوعی نمی توانیم برنامه خود را دنبال 
کنیم، جزو اوقات مرده محسوب می شوند. هر فردی برای مدیریت زمان می تواند از 
انجام دهد؟ یک فرد موفق،  خود بپرسد که چه کارهایی را می تواند در وقت مرده 
همیشه برای وقت مرده خود، برنامه دارد و سعی می کند برخی از برنامه های خود را 
که می تواند در این زمان انجام دهد، موکول به آن کند تا نهایت استفاده را از زمان 
ببرد. حفظ لغات سخت زبان عربی، فرمول های ریاضی، شیمی، فیزیک و حفظ شعر 
یا آیه ای از قرآن یا مرور مطالب خوانده شده، نمونه هایی هستند که می توان آن را در 

وقت مرده انجام داد.

* به مدت یک هفته، همه افكار، اندیشه ها و فعالیت های خود را روی کاغذ بیاورید. 
انجام این کار به شما کمک می کند تا درکی از آنچه می توانید در طول یک روز انجام 
هفته  یک  در  را  خود  شده  تلف  وقت های  می توانید  همچنین  باشید.  داشته  دهید 
محاسبه کنید. به این ترتیب و با شناسایی اوقات مفید و تلف شده، به زندگی خود 
سر و سامانی می دهید و بهتر می توانید کارها را سر موقع خودشان انجام دهید. درباره 
خودتان صادقانه قضاوت کنید و به دنبال زمان هایی باشید که می توانید از آنها به 

صورت عقالنی تر استفاده کنید.

* روی یک کاغذ با خط خوانا عبارت »وقت را تلف 
نكن« را بنویسید و آن را در جایی قرار دهید که دائم 
جلوی چشمتان باشد تا سرانجام ملكه ذهنتان شود. 
باشد،  زندگی تان کمتر  در  تلف کردن  وقت  هر چه 

کارها بهتر پیش می رود.

تعیین  دیگران  با  ارتباط  برای  را  زمان مشخصی   *
زنگ  شما  گوشی  دائم  که  زمانی  در  تمرکز،  کنید. 
با  دیگران  یا  می کنید  دریافت  ایمیل  می خورد، 
یكدیگر صحبت می کنند، بسیار سخت است. 30 دقیقه از زمان کار هر روز خود را 

از آن در کمال  با دیگران بگذارید. پس  ارتباط  برقراری  برای 
اگر  کنید.  تكمیل  را  بیشتری  کارهای  می توانید  تعجب 

از  نیاز،  زمان  در  دارید،  خود  مخصوص  اتاق  یک  
بستن در و گذاشتن عالمت »مزاحم نشوید« روی 
را  نترسید. در حال مطالعه درس هایتان، در ها  آن 
روی اینترنت هم ببندید و نگذارید حواس شما را 

پرت کند.

شما  زمانی  چه  کنید؛  پیدا  را  وقتتان  ُگِل   *
حس  را  خود  بهره وری  مقدار  باالترین  و  بیشترین 

شاید  یا  غذا  وعده  یک  صرف  از  پس  است  ممكن  می کنید؟ 
45 دقیقه پس از خوردن چایی یا قهوه صبحگاهی، با توجه به تجربه 

روزانه خود، سعی کنید که اوقات حداکثر بهره وری خود را پیدا 
کرده و از آن برای پیشرفت و انجام کار هایی مهم و برای 

زمان های حداکثر بهره وری خود برنامه ریزی کنید و با 
انرژی زیاد کار های خود را انجام دهید. بهتر است که 

با برنامه ریزی دقیق :

قدر این روزها را بدانیم

هر فردی برای مدیریت زمان می تواند از خود بپرسد 

كه چه كارهایی را می تواند در وقت مرده انجام دهد؟ 

برنامه  خود،  مرده  وقت  برای  همیشه  موفق،  فرد  یک 

كه  را  خود  برنامه های  از  برخی  می كند  سعی  و  دارد 

می تواند در این زمان انجام دهد، موكول به آن كند تا 

نهایت استفاده را از زمان ببرد
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انجام کار های روتین و روزمره را بگذارید برای زمان هایی که بهره وری شما کاهش 
پیدا کرده است. من همیشه به دانش آموزان می گویم که ُگِل وقتتان را به درس هایی 
که آنها را دوست ندارید، اختصاص دهید؛ چون برای درس هایی که آنها را دوست 
دارید، همیشه حال و حوصله خواهید داشت، و مشكل سر درس هایی است که به آنها 
عالقه ای ندارید. حقیقت آن است که انسان تمایل دارد کارهای راحت تر یا دوست 
باید  اما  کند؛  موکول  بعد  به  را  کارهای سخت  و  دهد  انجام  ابتدا  در  را  داشتنی تر 
بپذیریم که هیچ بعدی وجود ندارد! بنابراین، کارهایی را که پر اهمیت تر و زمان  بر  تر 
یا خسته کننده تر  هستند، ابتدا انجام دهید  ؛ ضمناً فراموش نكنید که انرژی انسان در 

اول وقت، خیلی بیشتر از سایر اوقات است. 
* محل مطالعة خود را مرتب کنید. مطمئناً در یک محیط نامرتب و کثیف نمی توان 
بخوبی تمرکز کرد. نمود محیط کاری و حتی محتویات درون کیف شما در ذهن شما 
آشكار خواهد شد، و اگر همه چیز مرتب و سر جایش باشد، ذهن شما هم مرتب تر و 
راحت تر درگیر مسائل می شود تا اینكه دغدغة ذهن شما یافتن یک خودکار در بین 
انبوهی از کاغذهای روی میزتان باشد! در پایان هر روز، محیط کاری خود را مرتب 

کنید تا روز بعد را با یک حس توأم با پاکیزگی و انرژی مثبت آغاز کنید.
* تقویم دیواری تهیه کنید. همه ما در خانة خود و درون کامپیوتر ها تقویم داریم، 
اما یک تقویم دیواری، قابل پنهان شدن از دید شما نیست و با وجود آن در محل 
زندگی، همیشه تاریخ قابل مشاهده است. این تقویم دیواری را جایی نصب کنید که 
قابل دیدن باشد )پشت سر خود نگذارید( و تاریخ های مهمی را که در ماه باید به یاد 

داشته باشید، به طور واضح عالمت بزنید. بدین ترتیب، 
شما می توانید تاریخ و گذشت روز، هفته و ماه را کنترل 

کنید و هیچ رویداد مهمي در آینده فراموش نمی شود. 
* سعی کنید برای یک روز با استفاده از کرنومتر، زمان 
شروع و پایان مطالعة خود را مشخص کنید، و حتی زمان  
نوشیدن، صحبت کردن یا تماشای منظره از پشت پنجره 
را محاسبه کنید. در انتهای روز، ممكن است شگفت زده 
شوید که چقدر ساعت مطالعاتی محدودی داشته اید؛ در 
به سختی مطالعه  روز  تمام  در  فكر می کردید  حالی که 

کرده اید. 
این  به  کنید؛  مدیریت  را  خود  تلفنی  مكالمه  زمان   *
طریق، احتمال انجام صحبت های طوالنی و غیر ضرور 

کاهش پیدا می کند. 

زنگ  شما  گوشی  دائم  كه  زمانی  در  تمركز،  كنید.  تعیین  دیگران  با  ارتباط  برای  را  مشخصی  زمان 

می خورد، ایمیل دریافت می كنید یا دیگران با یکدیگر صحبت می كنند، بسیار سخت است. 3۰ دقیقه از 

زمان كار هر روز خود را برای برقراری ارتباط با دیگران بگذارید. پس از آن در كمال تعجب می توانید 

كارهای بیشتری را تکمیل كنید. اگر یک  اتاق مخصوص خود دارید، در زمان نیاز، از بستن در و گذاشتن 

عالمت »مزاحم نشوید« روی آن نترسید. در حال مطالعه درس هایتان، در ها را روی اینترنت هم ببندید 

و نگذارید حواس شما را پرت كند
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اضطراب و نگرانی، یأس و نا امیدی، غم و اندوه و خشم 
که  هستند  ناخوشایندی  احساس های  عصبانیت،  و 
بحرانی دچار آن  و  افراد در لحظات سخت  از  بسیاری 
می شوند. شاید تو نیز در لحظات بحرانی و سرنوشت ساز 
زندگی، مثل دوران امتحانات یا آزمون سراسری، دچار 
در  را  تو  که  احساس هایی  باشی؛  شده  احساس ها  این 
جزیرة غربت و تنهایی، اسیر و بازدهی و کارایی ات را کم 
کرده اند؛ احساس هایی که حتی اجازه تفكر و تأمل  را به 
تو نمی  دهند و هر لحظه با کالمی و طعنه ای بی  قرارت 

می  سازند.
حتمی  را  تو  شكست  و  می  آید  سراغت  به  یأس  گاه 
را  تو  و  می آید  به سراغت  غم  دیگر،  لحظه ای  می  داند. 
بدبخت  ترین و تنهاترین فرد روی زمین معرفی می  کند 
که فرسنگ  ها با خوشبختی فاصله داری. زمانی اضطراب 
و  است  غلط  مطالعه ات  روش  که  می  گوید  نگرانی  و 
یا  دانش آموزان  سایر  به  نسبت  را  موقعیت  بدترین  تو 
داوطلبان داری و مطمئناً موفق نخواهی شد، و آن وقت 
انگشت نمای عام و خاص می  شوی و باید نگاه  های پر از 
طعنه و سرزنش این و آن را تحمل کنی. باالخره خشم 
به تو می  گوید که چرا باید بعضی  ها بهترین شرایط را 
داشته باشند و تو حتي از حداقل ها هم برخوردار نباشی. 
و  مصیبت  همه  این  امتحان،  یک  برای  باید  چرا  اصاًل 
و  می  کنند  تفریح  همه  چرا  و  کنی  تحمل  را  سختی 
خوش می  گذرانند، آن گاه تو باید سرت روی کتاب خم 
باشد و فقط درس بخوانی، و در نهایت تو می مانی که 

رهایی  ناخوشایند  احساس  های  این  چنگال  از  چگونه 
لحظات  در  می توان  آیا  هست؟  راهی  آیا  راستی  یابی. 

بحرانی زندگی به ساحل آرامش رسید؟ 

دعا، ضامن آرامش
و  فیزیولوژیست  جراح،  پزشک،   ، کارل  الكسیس 
زیست شناس مشهور قرن بیستم فرانسه و برنده جایزه 
است  عبارت  نیایش   « در سال 1912، می گوید:  نوبل 
و  استعانت  و  یاری  طلب  مضطربانه،  نالة  از  تضرع، 
درونی  آرام  و  روشن  شهود  و  کشف  حالت  یک  گاهی 
اقلیم همه محسوسات؛ به عبارت  از  و مستمر و دورتر 
دیگر، می توان گفت که نیایش، پرواز روح به سوی خدا 
یا حالت پرستش عاشقانه نسبت به  آن مبدأ است که 
نیایش،  باالخره  و  است،  زده  سر  او  از  حیات  معجزة 
نمودار کوشش انسان برای ارتباط با آن وجود نامرئی، 
آفریدگار عقل کل، قدرت مطلق، خیر مطلق و منجی 

هر یک از ماست.«
این سیر روحانی انسان به سوی پروردگار، دارای فواید 
تمام  در  رو،  همین  از  و  است،  انكار  غیرقابل  و  بسیار 
از یک سو فرد  تأکید شده است؛ چرا که  بر آن  ادیان 
نیایش کننده، بویژه اگر مضطر باشد و با شور و حرارت 
دعا کنده هب تاقوا زا یرایسب ،دف و مقصودش نائل 
می  شود، و از سوی دیگر، نفس این عمل، دارای ارزش 
امنیتی  و  آرامش  انسان،  به  و  است  خاصی  اعتبار  و 
پایدار هدیه می  دهد و رفته رفته باعث صلح درونی و 

هماهنگی و سازش خوش فعالیت های عصبی و اخالقی 
می  شود و بزرگترین ظرفیت تحمل در برابر محرومیت، 

اتهام، اندوه، بیماری و درد را به انسان می  دهد. 
در واقع انسان به یاری دعا و توجه به خدا، شایستگي 
در  و  مي کند  پیدا  خداوند  فیض  درك  براي  بیشتري 
ناراحتي هاي  کردن  برطرف  براي  گاهي  تكیه  نتیجه 
خود می  یابد. نیایش، صفاي نگاه، متانت رفتار، انبساط 
و شادي دروني، چهره پر از یقین، استعداد هدایت و نیز 
استقبال از حوادث را به انسان ارمغان می  دهد و  چراغ 
این  نباید  البته  مي کند؛  روشن  انسان  دل  در  را  امید 
و  کردن  نیایش  صبح  تنها  که  کرد  فراموش  را  مطلب 
بقیه روز آن را فراموش کردن، چندان مفید نیست. باید 
عمیق خود  اثر  تا  داد  انجام  پیوسته  به طور  را  نیایش 
گفتة  به  نیایشی  .چنین  ندهد  دست  از  انسان  در  را 
انسان، یک نوع شكفتگي  کارل، در فعالیت هاي مغزي 
را  دالوري  و  قهرماني  روح  گاهي  و  باطني  انبساط  و 

تحریک مي کند. 
بیمارانی  از  دارد که  بسیاری وجود  موثق  اخبار  و  آمار 
سخن می  گوید که از بیماری هایی چون سرطان، عفونت 
یا  یافته،  شفا   ... و  ریوي  سل   ، مزمن  زخم هاي  کلیه، 
دورة نقاهت خود را بسرعت سپری کرده اند. نیایش، گاه 
با چنان سرعتي سالمت را به بیمار باز مي دهد که هرگز 
حتي جراحان و پزشكان  توانمند و متبحر نیز در طول 

تجربیاتشان آن را مشاهده نكرده اند.
البته باید توجه داشت که خداوند بر اساس حكمت خویش، 

به مناسبت شب  های مبارک قدر

چه مبارک

 سحري بود 

و چه فرخنده شبي !
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برخی از دعاها را، هر چند  که خیر 
باشد، سریع اجابت نمی کند یا حتی 
اجابت آنها را به مصلحت نمی داند؛ 
اما باید دانست که نفس دعا کردن 
آرامش،  خیر،  عامل  نیایشگر،  برای 
تقویت ایمان و نیروی اراده می  شود؛ 
بویژه اگر انسان در هنگام دعا نیتش 
این باشد که: »خدایا! من از تو طلب 
می کنم، ولی به تصمیم تو تسلیم و به 
آنچه مقدر کرده ای، راضی هستم. « 
این آرزوها که به صورت دعا به زبان 
می  آید و برآورده نمی شود، در سلسلة 

اعصاب، مغز، قلب و در کل، در آنچه شخصیت ما را تشكیل 
می  دهد و وجود واقعی و خارجی دارد، جایگزین می  گردد، 
و هر قدر آن آرزوها شدیدتر و حسرتمان از نرسیدن به آن 
تندتر و تیزتر باشد، اثر و یادگاری که در ضمیر ناخودآگاه 

ما به جا خواهدگذاشت، محكم  تر و نیرومندترخواهد بود. 
فعالیت های  در  و  شخص  حیات  در  انرژی  منبع  این 
بعدی او منشأ اثر بوده و می  تواند فرصت و موقعیت بروز 
و ظهور اعمالی را پیدا نماید و هم در نسل و فرزندان و 

هم خود شخص، در رستاخیز مؤثر واقع شود. 

شب های قدر، بهترین زمان برای نیایش 
و  آداب  و  شرایط  و  مكان  و  زمان  نقش  از  نمي توان 
ضوابطي که در دعا توصیه و سفارش شده است، غافل 

وجود  به  را  وضعیتي  مجموعاً  شرایط،  این  زیرا  بود؛ 
مي آورد که انسان با آرامش و اطمینان خاطر بیشتري 
درخواست خود را مطرح مي نماید؛ یعنی امكان خلوص 
و حضور قلب را براي دعا کننده فراهم می  آورد و  در 

نتیجه، راه استجابت  دعا، مهیا مي گردد. 
در اسالم، شب هنگام از ارزش و جایگاه خاصي، نسبت 
به سایر اوقات شبانه روز، برخوردار است؛ به طوري که 
در روایات اسالمي، اوراد و اذکار و اعمال ویژه اي چون 
وارد  روایتي  در  است.  یافته  اختصاص  بدان  نماز شب، 
»هر کس  و:  است«  نماز شب  مؤمن  که: »شرف  شده 
عذري دارد، مي تواند نماز شب خود را قبل از نیمه شب 
او  از دست  این وقت عزیز  تا  بخواند«  از خواب  قبل  و 
نرود. با این توضیح، هنگامي که خداوند در سوره قدر 
نزول  میان  ارتباط  في لیله القدر«  انزلناه  »انا  مي فرماید: 

بخوبي  قدر  و  شب  الهي،  آیات  و  برکات 
معلوم مي شود و نیز ارزش توسل و تمسک 
که  تأثیري  و  عزیز  وقت  این  در  به خداوند 
و  حوائج  رفع  و  دعا  استجابت  در  مي تواند 
به  مي گردد؛  مشخص  باشد،  داشته  نیازها 
همین خاطر، در روایات وارد شده است که 
این  قله  در  که  را  شب  بخصوص  مؤمنان، 
شب  با  و  دانسته  غنیمت  دارد،  قرار  اوقات 
زنده داري، تهجد و سحرخیزي، دست نیاز به 
درگاه ایزد یكتا برمي دارند و حاجت خود را 
طلب می  نمایند و از برکات معنوي و مادي و 
فیض رحماني و قدسي برخوردار مي گردند؛ 
بدین لحاظ، ارتباطي محكم میان عبادت و شب به طور 

عام و شب قدر به نحو خاص برقرار است.
است  ویژه اي  و  بسیار مقدس  زمان  قدر،  واقع شب  در 
معنوي  فیض  جمله  از  آسماني،  نزوالت  و  برکات  که 
انسان  حال  شامل  دعا،  استجابت  و  شفا  رحماني،  و 
آیات  زماني، طبق  مي گردد. چنین  نیازمند  و  نیایشگر 
قرآني و روایات اسالمي، در ماه مبارك رمضان و یكي از 
شب هاي نوزدهم، بیست  و یكم و بیست  و سوم این ماه 
عزیز دانسته شده است که توسل و تمسک به پروردگار 
همان  که  را،  مطلوب  نتیجه  مي تواند  شب ها  این  در 

استجابت دعاست، براي انسان به ارمغان آورد.

شب قدر، زمان بسیار مقدس و ویژه اي است كه بركات و نزوالت آسماني، از 

جمله فیض معنوي و رحماني، شفا و استجابت دعا، شامل حال انسان نیایشگر 

و نیازمند مي گردد. چنین زماني، طبق آیات قرآني و روایات اسالمي، در ماه 

مبارک رمضان و یکي از شب هاي نوزدهم، بیست  و یکم و بیست  و سوم این ماه 

عزیز دانسته شده است كه توسل و تمسک به پروردگار در این شب ها مي تواند 

آورد.  ارمغان  به  انسان  براي  دعاست،  استجابت  همان  كه  را،  مطلوب  نتیجه 

انسان به یاری دعا و توجه به خدا، شایستگي بیشتري براي درک فیض خداوند 

پیدا مي كند و در نتیجه تکیه گاهي براي برطرف كردن ناراحتي هاي خود می  یابد
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توجه به تست های كلی
در دوران جمع بندي، دیگر تست های موضوعی را مطالعه 
در  )بویژه  خوانده اید  که  را  آنچه  می خواهید  اگر  نكنید. 
دروس اختصاصی(، به بهترین شیوه مرور شود به سراغ 
تست های کلی بروید و در میان مجموعه های موجود از 
تست های کلی هم، فقط و فقط وقتتان را روی تست های 
آزاد بگذارید. هر  چند سال اخیر آزمون هاي سراسری و 
چند که دفترچه ای زدن تست ها )اول عمومی ها و بعد آن 
ترتیب دفترچه(، جلسه  به همان  دروس اختصاصی  هم 
کنكور را بیشتر برایتان شبیه سازی می کند، اما حقیقت 
»تست های  این  که  نمی کند  فرق  چندان  که  است  این 
کلی« را درس به درس بزنید یا دفترچه ای؛ مهم این است 
تا  برای هر درس را رعایت کنید و  که وقت پیشنهادی 
آنجا که برایتان ممكن است، خودتان را در وضعیتی قرار 
بدهید که جلسه کنكور در ذهنتان تداعی شود؛ مثاًل در 
یک اتاق خلوت روی صندلی بنشینید و همان طور رسمی 
)یا اسپرت( لباس بپوشید که قرار است روز امتحان بپوشید، 
و بعد آن هم وقت بگیرید و شروع به تست زدن کنید. 

تكرار و تمرین مداوم این کار، روز کنكورتان را بمراتب کم 
استرس تر و قابل تحمل تر می کند. 

سهم عمومی ها را زیاد كنید .
هرچه به کنكور نزدیک تر می شویم، وقت دروس »عمومی« 
را )که ماهیتاً حفظی ترند و احتمال فراموشی شان بیشتر 
است( باید در برنامه درسی تان بیشتر و بیشتر کنید؛ البته 
این حرف به آن معنی نیست که عمومی ها را بیشتر از 
اختصاصی ها بخوانید؛ بلكه منظور ما این است که اگر به 
عنوان مثال تا همین یک ماه گذشته، نسبت ساعات مطالعه 
دروس اختصاصی به عمومی در برنامه درسی شما 80 به 
20 بود، این نسبت را باید در یک ماه آخر به 70 به 30 
یا حتی 60 به 40 برسانید. بازیابی ذهنی مطالب حفظی 
در این روزهای پایانی، سطح تست زنی تان را در کنكور به 

وضوح افزایش می دهد.

بترتیب یا بی ترتیب؟
مشاوران، عموماً دو شیوه تست زنی را به داوطلبان پیشنهاد 

می کنند: در شیوه اول، داوطلبان باید پاسخگویی به سؤاالت را 
از ابتدای دفترچه، یعنی از سؤاالت زبان و ادبیات فارسی آغاز 
کرده و پس از خواندن کامل و دقیق هر سؤال و چهار گزینه 
مربوط به آن، پاسخ صحیح را انتخاب کنند. اگر داوطلبی با 
سؤالی که قدرت پاسخگویی به آن را ندارد. برخورد کرد، 
باید کنار آن سؤال، عالمتی بزند تا در فرصت باقی مانده 
سؤال  آن  به  مجدداً  سؤاالت،  به  پاسخگویی  اتمام  از  پس 
پاسخ دهد؛ اما روش دومی هم هست که کارایی و نتیجه اش 
معموالً مطلوب تر از روش اول است: در این روش پیشنهادی، 
داوطلب می تواند پاسخگویی به سؤاالت را از دروسی که در 
آنها توانمندتر و قوی تر است، شروع کند؛ چرا که در این 
صورت، پاسخگویی به سؤاالت باعث تشویق و امیدوار شدن 
داوطلب خواهد شد؛ البته در این روش، داوطلب باید در زمان 
پاسخگویی به سؤاالت دقت داشته باشد تا شماره سؤال با 

شماره آن در پاسخنامه تطبیق داشته باشد.

تو تنها نیستی ! 
این ماه آخر و روزهای پایانی، هیچ وقت و برای هیچ کدام از 

درس خواندن در واپسین روزها
)بخش پاياني(
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داوطلبان کنكور، روزهای خوب و خوشایندی نبوده و نیست. 
همه کنكوری ها، حتی آنهایی که قرار است رتبه بیاورند و 
در رشته دلخواهشان قبول شوند، هیچ وقت از این روزهای 
پایانی خوششان نیامده است و نمی آید؛ پس نگران نباشید 
و خیال نكنید فقط خودتان هستید که در چنین شرایطي 
قرار دارید. همچنین خیال نكنید فقط خودتان هستید که 
از یادتان رفته است؛  احساس می کنید هرچه خوانده اید 
نه، به هیچ وجه این طور نیست، و این را مطمئن باشید 

که با دیدن سؤاالت در جلسه آزمون سراسري، 
مي توانید آنچه را که خوانده اید به یاد بیاورید و 
به آن پاسخ مثبت دهید؛ در واقع، دانستن همین 
نكته ساده که شما در چنین احساسات عجیب و 
غریبی تنها نیستید و رقبای دیگرتان هم با شما 
هم درد و هم داستانند، به شما کمک می کند که 
با این قبیل احساسات منفی، راحت تر کنار بیایید 
و بر اعصابتان مسلط باشید. یک ضرب المثل در 
زبان عربی هست که می گوید: »البلیه اذا عمت 
طابت«. شما که می خواهید عربی را 100درصد 
بزنید، حتماً می دانید که معنی این ضرب المثل 

چیست.

نکات مهم دوره جمع بندي
1- بیشتر روزهایي که تعطیل هستید، فرصت 
و  داشت  مطالعه خواهید  برای  مناسبی  بسیار 

این مسأله می تواند در نتیجه شما، تغییر زیادی ایجاد کند؛ 
اما اینكه در ماه جمع بندی به طور دقیق، چه کاری انجام 
دهیم، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چرا که اگر درست اقدام 
نكنیم، نتیجه مطلوبی نخواهیم گرفت. رعایت نكته های 
زیر، می تواند روش صحیح را در دوران جمع بندی برای 

شما ایجاد کند.
2- کالس هاي یادگیري تعطیل شود.

قباًل  که  جزواتي  و  یادداشت ها  از  منابع،  مرور  3- براي 
خوانده شده، استفاده شود و آنچه در آنها براي شما مهم 
به نظر رسیده است، باید دوباره خواني شود و نه همه آنها.

4-  حافظه بینایي )آنچه قباًل دیده شده( و حافظه شنوایي 
)آنچه قباًل شنیده شده( مرور شود؛ نه مطالب جدید. 

5-  مرور، نه خیلي سرسري و نه خیلي ریز و وسواسي و 
شامل نكات خط کشي شده، نكات استخراج شده و مانند 

آنها باشد.
6- ممكن است عده اي سؤال کنند که من هنوز درس ها را 
تمام نكرده ام، با این حال چگونه می توانم روش جمع بندی 
را اجرا کنم. در پاسخ این افراد باید گفت: اوالً زمان محدود 
است، و ثانیاً فراموش نكنید معنی جمع بندی این است 

که ابتدا درس هایی را که خوانده اید، مرور کنید و سپس 
نشده،  خوانده  دروس  برای  کردید(  وقت  که  )درصورتی 
برنامه ریزی کنید؛ البته اگر این توان را در خود سراغ دارید، 
مي توانید زمان جمع بندي تان را نسبت به دیگر داوطلبان، 
یک هفته کوتاه تر کرده و آن یک هفته را هم به خواندن 
با شماست که  انتخاب  اینجا  بپردازید.  موضوعات جدید 
کدام یک از دو پیشنهاد را، که با سبک خواندن و مطالعه 

شما هماهنگ تر است، برگزینید.

7- در دوران جمع بندی هم ما درحال دوره کردن هستیم، 
اما فصل ها و صفحه های مهم کتاب ها دوره می شود؛ زیرا با 
انجام چند دوره تست و آزمون های سال های قبل، تا حدود 
زیادی می توانیم مطمئن باشیم که اگرمبحث مهمی در 
کتاب ها بوده، درخالل این چند دوره آزمون مطرح شده 
انجام  را  غیرممكن  کارهای  که  نیست  قرار  ضمناً  است. 
دهید؛ بلكه می خواهید در یک فاصله زمانی محدود، بهترین 

و درست ترین کار را انجام دهید.
8- اگر در دوران جمع بندي، طبق روش اجراي آزمون، 
نتیجه آزمون اولتان خوب نشد، نباید این روش را رها کنید؛ 
زیرا هدف از زدن تست مجموعه ای در ابتدا، آموزش است، 
نه سنجش؛ یعنی شما بتوانید با توجه به وضعیت خودتان 
برای روزهاي باقی مانده تان برنامه ریزی کنید؛ به عبارت 
دیگر، آزمون به شما کمک می کند تا بتوانید برای خودتان 

برنامه شخصی بهتری تنظیم کنید.
استفاده  زمانتان  همه  از  شما  جمع بندی،  زمان  در   -9
می کنید. حتماً این سؤال مطرح مي شود که آیا الزم است 
نكنید  فراموش  باشید؛  داشته  برنامه ریزی  دفتر  هم  باز 
هنگامی که وقت شما کم و کارتان زیاد است، ضرورت 

داشتن یک برنامه منظم، از هر زمان دیگری، بیشتر است.
با  10- در دوران جمع بندی سعي در جابجایي درس ها 
یكدیگر نكنید؛ به طور مثال سعي نكنید تا به جاي دروس 
عمومي، زمان مطالعه دروس اختصاصي را افزایش  دهید. 
پیشنهاد ما به این خاطر است که هر درسی را می توان به 
طورکامل خواند. مطالعه دروس عمومي،  اوالً وقت زیادی 
نمی گیرد، و ثانیاً این دروس چون فّرار هستند، اگر در زمان 
نزدیک تر به کنكور خوانده )مرور( شوند، کمک بیشتری 
درس  یک  کامل  مطالعه  می کنند.  شما  به 
اختصاصی، که تاکنون آن را خوب نخوانده اید، 
زمانی  دلیل،  همین  به  است؛  گیر  وقت  بسیار 
را که می توانید روی جمع بندی همه درس ها 
بگذارید، براي خواندن تنها یک درس اختصاص 

ندهید.
11- در این مقطع زمانی )دوران جمع بندی(، 
برنامه شخصی، اهمیت ویژه ای می یابد؛ یعنی هر 
داوطلب، بسته به وضعیت درسی خود، به مرور و 
جمع بندی مطالب خوانده شده خود می پردازد و 
دفتر ارزیابی، گنجینه ای است که هر فرد نكته ها 
و اشكال های مخصوص به خود را در آن جمع 
آوری کرده است و با توجه به اینكه مرور بیست 
آزمون ممكن است میسر نباشد، مطالعه دفتر 
ارزیابی کاماًل راهگشاست و مي تواند شما را در 
دانستن نقاط قوت و ضعف خود بخوبي کمک 

کند.
حتماً  خود  سنجش  براي  جمع بندي،  دوران  در   -12
استفاده  قبل  سال هاي  سراسري  آزمون هاي  سؤاالت  از 
کنید؛ زیرا شبیه ترین سؤال ها به کنكور امسال، سؤال های 
سال های گذشته آزمون هاي سراسری و آزاد است. ضمناً 
بهترین کار در دوران جمع بندی، تكرار تست هایی است 
که قباًل داشته اید؛ چرا که عالوه بر یاد آوری و تسلّط روی 
همان تست ها، اشتباهاتی که قباًل داشته اید، نیز یاد آوری 
قبلی تان،  آزمون های  منبع،  بهترین  بنابراین،  می شوند؛ 
برداری های خودتان  ارزیابی و خالصه  بخصوص کالسور 

است.
13- قراراست که در زمان نظرگرفته شده برای هر درس 
دهید  انجام  را  کارممكن  بهترین  جمع بندي،  دوران  در 
و بهترین منبع را با توجه به وضعیت خود در آن درس 
انتخاب کنید. آزمون های قبلی هم ممكن است که یكی از 
منابع شما باشد. دقت کنید برای هردرس و مبحث، منبع 
و روشی را انتخاب کنید که به شما کمک کند در آزمون 

بعدی، کمی بهتر شوید.
در  که  هستید  مطمئن  اگر  جمع بندي،  دوران  در   -14

از  كدام  هیچ  برای  و  وقت  هیچ  پایانی،  روزهای  و  آخر  ماه  این 

داوطلبان كنکور، روزهای خوب و خوشایندی نبوده و نیست. همه 

رشته  در  و  بیاورند  رتبه  است  قرار  كه  آنهایی  حتی  كنکوری ها، 

دلخواهشان قبول شوند، هیچ وقت از این روزهای پایانی خوششان 

فقط  نکنید  خیال  و  نباشید  نگران  پس  نمی آید؛  و  است  نیامده 

خودتان هستید كه در چنین شرایطي قرار دارید

در دوران جمع بندي، براي سنجش خود حتمًا از سؤاالت آزمون هاي 

به  سؤال ها  شبیه ترین  زیرا  كنید؛  استفاده  قبل  سال هاي  سراسري 

و  سراسری  آزمون هاي  گذشته  سال های  سؤال های  امسال،  كنکور 

آزاد است
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دروسي آن قدر قوي هستید که احتیاج به مرور آن دروس 
بزنید؛ تكرار مي کنیم فقط  ندارید، مي توانید فقط تست 
درس هایي که در آنها بسیار قوي هستید؛ اما برای دروسی 
که نخوانده اید باید توجه داشته باشید که هیچ مرحله ای را 
نمی توان جایگزین دیگری کرد، و تا زمانی که روی مفاهیم 
هیچ  زدن  تست  باشید،  نداشته  اشراف  تمرین  و  کتاب 

کمكی به شما نمی کند.
را  مهم تر  مباحث  بندی،  از روش جمع  استفاده  با   -15
به دفعات مرور خواهید کرد؛ مثاًل اگر پس از اولین آزمون، 
روی مبحث نور هندسی فیزیک تمرکز کنید، این مبحث 
در تمام آزمون های بعدی که از خودتان می گیرید، تكرار 

دوره می شود.
نداشته اند،  خوبي  مطالعه  عید،  از  قبل  که  افرادي   -16
حتماً به خاطر داشته باشند که بهتر است به جای فكر و 
دغدغه درس های عقب مانده، به این فكر کنند که چگونه 
می توانند به حد ایده آل خودشان برسند، و مطمئن باشند 
که با مدیریت درست زمان در این روزها براحتي مي توانند 
نتیجه اي راضي کننده از تالش خود بگیرند؛ زیرا تجربه 

نشان داده است که هیچ تالشي بي ثمر نیست.
17- مباحث مهم تر را به دفعات مرور کنید.

18- سعي کنید که در هفتة اول تیرماه حتماً دوره و مرور 
کردن و تست زدن را به اتمام برسانید تا بتوانید اقدامات 

یک هفته مانده به کنكور را انجام دهید.
نهایت          در  و  کم 11 ساعت  که دست  کنید  19- سعی 
13 ساعت در روز درس بخوانید. اگر نمی توانید این کار 
را انجام دهید، علتش آن است که وقت تلف می کنید، نه 
اینكه وقت ندارید؛ پس باید برای خودتان از قبل برنامه 
زمانی دقیقی را معّین کنید و خود را مقّید سازید تا آن را 

انجام دهید.
20- اگر تا به حال مبحثی از درس های اختصاصی را هرگز 
نخوانده اید، بهتر است که آن را با مشورت مشاور خود، رها 
کنید؛ اما اگر آن درس، یک درس عمومی است، می توانید 
آن را بخوانید، ولی سعی نكنید که تسلّط شما بر آن درس 
خیلی زیاد شود؛ چون این کار به زمان زیادی احتیاج دارد 
با  کنید  ندارید؛ پس سعی  را  آن  انجام  فرصت  که شما 

خواندن مطلب های اصلی، درصد خود را افزایش دهید.
در  درس  هر  )از  کنكور  سؤال های  بودجه بندی  به   -21
سال های قبل، چند سؤال در کنكور مطرح شده است؟( 
توجه کنید، و اگر به مبحثی که سؤال کمی از آن مطرح 
کنید. توجه  کمتر  آن  به  دارید،  کمی  تسلّط   می شود، 
22- شرایط یک آزمون را در آزمون های سه روز یک بار یا 
دو روز یک بار خود رعایت کنید؛ یعنی سعی کنید همان 
شرایطی را که قرار است از نظر روحی و جسمی برای شما 
در آزمون سراسری ایجاد شود، در خود ایجاد کنید تا نتیجه 

آزمونتان واقعی شود.
23-  بعد از برگزاری آزمون، آن را تصحیح کنید و درصد و 
نتیجه های خود را به طور دقیق استخراج کنید و با استفاده 
از روش تحلیل آزمون، آن را تحلیل کنید. برای انجام این 
کار در هردرس، سؤال هایی را که به آنها اصاًل پاسخ نداده 
یا پاسخ صحیح نداده اید، معّین کنید و علت آن را بیابید. 
معلومات کم، بی دقتی و کمبود وقت می تواند دالیل پیش 
آمدن این موضوع باشد؛ سپس مبحثی را که در آن، این 

مسأله اتفاق افتاده است، بیابید.
24- اگر شما داوطلب آماده و در سطح مناسبي هستید 
و نتیجه خوبی در آزمون ها کسب کرده اید، می توانید هر 
دو روز یک بار آزمون بدهید، و در حقیقت، یک روز و نیم 
را برای رفع اشكال بگذارید؛ ولی اگر نتیجه هایتان رضایت 
بخش نیست، این کار را سه روز یک بار انجام دهید و دو روز 
و نیم برای اشكال ها وقت بگذارید. در این وقت ها، شما باید 
در هردرس، یک تصمیم مهم بگیرید و آن را عملی کنید؛ 
برای نمونه، در درس »فیزیک« با خود بگویید که تست 
فصل 2 فیزیک پیش دانشگاهی )به تعداد 100 تست( را به 
دقت خواهم زد و رفع اشكال خواهم کرد، و سعی کنید تا 

فاصله آزمون بعد، آن اشكاالت را برطرف کنید.
 اگر در هر آزمون، فكر کنید که آزمون بعدی، کنكور واقعی 
شماست، در این صورت، در هر آزمون، اشكال عمده خود را 
برطرف خواهید کرد، و به این ترتیب، هر آزمون شما نسبت 

به آزمون قبلی تان بهتر خواهد شد.
را در دوران جمع بندی، اصالح  25- ساعت خواب خود 
کنید. تحقیق ها نشان داده که هشت ساعت خواب در 
شبانه روز برای ذهنی آماده، الزم است؛ بنابراین، سعی کنید 
که در طول این یک ماه، به صورت تدریجی، طوری خواب 
خود را تنظیم کنید که در درجه اول،  هشت ساعت در 
شبانه روز بخوابید، و در درجه دوم، ساعت خواب و بیداری 
شما منظم باشد؛ یعنی برای نمونه، هر روز بین ساعت 23 
تا 24 بخوابید و بین ساعت 6 تا 7 صبح بیدار شوید. اگر 
عادت به خواب بعد از ظهر دارید، آن را طوری تنظیم کنید 
که بیشتر از 75 دقیقه نباشد؛ زیرا بعد از این زمان، خواب 
وارد مرحله عمیق شده و فرآیند بیداری، دشوار خواهد شد.
26- تا آنجا که امكان دارد، غذا را با کیفیت و کمیت بیشتر 
لبنیات  و  گوشت  مثل  پروتئیني  غذاهاي  از  کنید.  میل 
بیشتر استفاده کنید. حبوبات، گرچه پروتئین دارند، ولي 
به علت ایجاد نفخ و ناراحتي گوارشي در مقادیر زیاد توصیه 
نمي شوند. بگذارید بنیه جسمي  شما تقویت شود. از منابع 
طبیعي ویتامین ها، میوه ها و سبزي ها استفاده کنید و اگر 
را  اصولي  و  تغذیه کامل  تهیه یک  توانایي  مالي،  نظر  از 
ندارید، حتماً با تجویز پزشک به صورت کمكي و مكمل از 
قرص هاي ویتامین، مثل ب، آ، ث و مولتي ویتامین استفاده 

کنید. در ابتداي صبح و در صورت تمایل عصرها، کمي 
ورزش یا پیاده روي داشته باشید که براي توانمندي ذهني 
و فراگیري شما بسیار بسیار مؤثر است؛ حتي اگر انجام این 
کارها را تاکنون امتحان  نكرده اید، از این پس امتحان کنید 
تا اثر آن را در یادگیري خود بخوبي درك کنید. به هر حال، 
یادتان باشد مهم این است که تمام تالش خود را انجام 
دهید و نتیجه را به خدا واگذار کنید. مطمئن باشید که اگر 
در این یک ماه باقی مانده، خوب درس بخوانید، نتیجه شما 

تغییر زیادی خواهد کرد.

یک روش پیشنهادي
در باال، براي جمع بندي بهتر و نتیجه گیري مناسب تر از 
این دوران، به شما پیشنهاد شد تا از روش مطالعه، آزمون 
و تحلیل استفاده کنید. در اینجا براي آشنایي بهتر شما 
داوطلبان عزیز با این روش، مطالبي ارائه شده است که 
در صورت تمایل مي توانید آنها را به کار برید. ایام هفته را 
به دو بخش سه روزه به همراه روز جمعه، که معموالً اکثر 
دانش آموزان در این روز در کنكورهای آزمایشی شرکت 
می نمایند، تقسیم نمایید و در هر بخش سه روزه، به این 
شكل عمل نمایید که این 3 روز را به 6 نیمروز تقسیم 
کنید و در نیمروز اول، یک تست مجموعه ای را دقیقاً به 
مانند شرایط کنكور از خود امتحان بگیرید و پس از تحلیل 
این آزمون، هر نیمروز از این پنج نیمروز باقی مانده را به 
مطالعه یک درس بپردازید و سپس برای تعیین نیاز خود 
در هر درس، بخشی از آن درس را بخوانید که بیشترین 
تعداد سؤاالت غلط یا »نزده« شما در آزمون مذکور از آن 
بخش یا فصل کتاب باشد؛  به این ترتیب، اگر شما در 
بازه سه روزه بعدی، تست مجموعه ای دیگری را از خود 
آزمون بگیرید، این بار نیاز به مطالعه بخش های دیگری از 
دروس خواهید داشت که در آنها اشكال زیادتري داشته اید. 
بعد از اینكه چند بار به این صورت عمل کردید، خواهید 
دید که مهم ترین بخش های کتاب ها، که بیشترین ضعف 
را در آنها داشته اید، مطالعه شده است. الزم به ذکر است 
که شما باید در این ایام، به غیر از اجرای این روش، در هر 
روز حدود چند ساعت را به مطالعه و مرور مطالبي که قباًل 
آنها را به عنوان نكات مهم عالمت زده اید، اختصاص دهید. 
این زمان مي تواند با توجه به زمان آزمون ها، توان شما، 
برنامه ریزي تان و ... کم یا زیاد شود؛ اما از آنجایي که دیگر 
وقت چنداني باقي نمانده است، پیشنهاد مي شود که این 
زمان را به حداکثر برسانید. اگر هنوز  متقاعد نشده اید که 
این روش، مفید است، دست کم دو دوره )6 روز(، این کار 
را انجام دهید؛ در آزمون سوم، )روزهفتم( خواهید دید که 

چه تحولی در آزمون شما ایجاد شده است.
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان آزمون سراسري سال 1396 مي رساند که با توجه به 
ابالغ قانون اصالح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي 
کشور مصوب 1395/2/26 مجلس محترم شوراي اسالمي، و براساس مصوبه هفتمین 
جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 95/8/9 میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلي 
در آزمون سراسري سال 1396  همانند آزمون سراسري سال 1395 به صورت زیر است:

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

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

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

خواهد شد.            روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلي  در
 آزمون سراسري سال ۱396 

موسسه آموزش عالی کرمان دانشجو می پذیرد

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در باره:

 اعالم رشته محل هاي جدید و برخي از 

اصالحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون 

كارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱396 و همچنین 

زمان انتخاب رشته  محل هاي آزمون مذكور

ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات براي کلیه داوطلبان عزیز در ماه مبارك رمضان، پیرو 
ناپیوسته سال 1396  کارشناسي ارشد  آزمون  انتخاب رشته  انتشار دفترچه راهنماي 
به  داوطلبان مجاز  کلیه  اطالع  به  بدین وسیله  مورخ 96/3/15،  اطالعیه  و همچنین 
انتخاب رشته در آزمون فوق مي رساند که با توجه به صدور مجوز پذیرش رشته هاي 
جدید از سوي دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بعد از 
انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته براي برخي از دانشگاه ها  و مؤسسات آموزش 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  سوي  از  اصالحي  موارد  اعالم  به  توجه  با  همچنین  و  عالي 
آموزش عالي در برخي از موارد مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، اصالحیه 
 www.sanjesh.org :دفترچه مذکور به شرح مندرج در سایت این سازمان به نشاني

اعالم مي گردد. 
لذا داوطلبان گرامي باید پس از مالحظه این اطالعیه و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي 
تحصیلي، کدرشته محل هاي مورد عالقه خود را انتخاب و در مهلت مقرر )از تاریخ 96/3/21 
لغایت 96/3/25( به ترتیب اولویت نسبت به درج کدرشته محل هاي مربوط در فرم انتخاب 

رشته اینترنتي اقدام نمایند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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