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روز  چند   ،1396 سال  سراسری  آزمون  برگزاری  تا 
مناسب  خاطر،  همين  به  است.  نمانده  باقی  بيشتر 
ديديم كه در ستون »يادداشت هفته« واپسين شماره 
پيش از برگزاری كنكور، از چگونگی استفاده بهينه از  
با شما  آزمون  و جلسه  كنكور  به  مانده  آخر  روزهای 

سخن بگوييم.
الف – آخرین روزهای باقی مانده تا كنكور

بپردازيد  استراحت  به  را  آزمون  از  قبل  روز  1- چند 
را كنار  اين هنگام، ديگر مطالعه مطالب جديد  در  و 
فقط  مطالعه  اين  آخر،  روزهای  اين  در  زيرا  بگذاريد؛ 
برايتان  ثمری  هيچ  و  می كند  بيشتر  را  شما  استرس 

نخواهد داشت. 
حوزه  كامل  و  دقيق  شناسايی  به  روزها  اين  در   -2
امتحانی خود بپردازيد. برای انجام اين كار، بهتر است 
كه به شناسايی حوزه امتحانی تان از روی نقشه شهر يا 
منطقه محل سكونتتان اكتفا نكنيد؛ بويژه در شهرهای 
بزرگ يا بسيار بزرگ مانند تهران، شخصاً به شناسايی 
تاكسيرانی،  خطوط  همين طور  و  آمد  و  رفت  مسير 
آزمون،  برگزاری  روز  در  تا  بپردازيد   ... و  اتوبوسرانی 
هنگام خروج از خانه، با خاطری آسوده به سمت محل 

برگزاری كنكور حركت كنيد. 
تا  مانده  باقی  روز  چند  اين  در  كه  كنيد  سعی   -3
كرده  سپری  خانواده  كنار  در  را  خود  اوقات  كنكور، 
برای حضور در  را  اين كانون گرم، آرامش الزم  و در 

جلسه آزمون سراسری برای خود فراهم نماييد. 
4- از پناه بردن به افكار وسواس گونه راجع به همه 
چيز، بويژه موفق شدن يا نشدن در آزمون سراسری، 
پرهيز كنيد. به خاطر داشته باشيد كه برای موفقيت 
در آزمون سراسری پيِش رو، به فكری باز و ذهنی پويا 

و پرنشاط نياز داريد؛ پس آن را پريشان نكنيد.
5- شب برگزاری كنكور، حتماً غذای كافی اما سبك 
بخوريد و از خوردن غذاهايی كه تا به حال نخورده ايد 
يا آن دسته از غذاهايی كه دارای چربی زياد و ميزان 
از  كنيد؛ همچنين  بااليی هستند، خودداری  نشاسته 
اضطراب  رفتن  باال  موجب  كافئين داركه  مواد  مصرف 

می شود، خودداری نماييد.
6- شب برگزاری كنكور، زودتر از شب های پيش از آن 
و به اندازه كافی بخوابيد تا سر جلسه آزمون خواب آلود 

نباشيد .
ب – روز آزمون سراسری

از  1- صبح روز آزمون حداقل يكی دو ساعت زودتر 
روزهای قبل از خواب برخيزيد.

2- برای بيدار شدن بی دغدغه از خواب، می توانيد به 

يكی از اعضای خانواده بسپاريد كه شما را بيدار كند تا 
آنكه نگران شنيدن زنگ ساعت باشيد.

3- اگر به استحمام روزانه عادت داريد، حتماً قبل از 
خوردن صبحانه و خروج از خانه، برای شروع يك صبح 

با نشاط، اين كار را انجام دهيد.
4- صبحانه تان را كه الزم است شامل مواد مغذی و 
قندی مثل، مربا، كره و عسل باشد، به طور كامل ميل 
تا از جهت خون رسانی به قوای فكری شما در  كنيد 

جلسه آزمون خللی ايجاد نشود. 
به  آزمون الزم است  برگزاری  5- وسايلی كه در روز 
كارت  يا  شناسنامه  شامل:  باشيد  داشته  خود  همراه 
ملی عكس دار، كارت ورود به جلسه، مداد مشكی نرم 
قبل  از  را  تراش  و  پاك كن  كافی،  تعداد  به  پررنگ  و 
از بردن وسايلی چون تلفن همراه  آماده كنيد. ضمناً 
يا ماشين حساب و ... به همراه خود در جلسه آزمون، 
وسايل  داشتن  همراه  به  چون  نماييد؛  خودداری 
پيش گفته در سر جلسه آزمون سراسری، حتی اگر از 

آنها استفاده نشود، تخلف و تقلب محسوب می شود.
6- يك بطری متوسط آب يا آب ميوه شيرين همراه 
چند شكالت با خود به جلسه آزمون ببريد تا هنگام 

تشنگی يا افت فشار خون از آنها استفاده نماييد.
7- با كفش و لباس مناسب، راحت و خنك در جلسه 

آزمون حضور يابيد.
8- يك ساعت پيش از آغاز آزمون، در حوزه امتحانی 
خود حضور پيدا كنيد و احتمال بروز ايجاد مشكالتی 
در مسير حوزه امتحانی چون ترافيك و ... را در نظر 

بگيريد.
9- آزمون خود را با ياد خدا آغاز كنيد و برای آرامش 

به او پناه ببريد. 
10- پرسش ها را به دقت بخوانيد و سپس به انتخاب 

»درست ترين« گزينه هر پرسش بپردازيد.
11- مواظب باشيد كه اگر پاسخ سؤالی را نمی دانيد، 
چهار  از  يكی  انتخاب  به  تصادفی  و  حدسی  طور  به 
غلط،  پاسخ  انتخاب  صورت  در  زيرا  نپردازيد؛  گزينه 
اگر  همچنين  شد.  خواهد  منظور  برايتان  منفی  نمره 
به سؤالی پاسخ نداديد، كنار شماره سؤال در دفترچه 

سؤاالت عالمت بگذاريد تا دچار اشتباه نشويد.
نظر  در  را  سؤالی  هر  به  پاسخ  برای  الزم  وقت   -12
داشته باشيد و سعی كنيد كه با پاسخ به پرسش های 
به  دادن  پاسخ  برای  را  زمانی  آغاز،  در  آسان تر 
حل  به  آخر  در  و  كنيد  پس انداز  دشوار  پرسش های 

سؤاالت دشوارتر بپردازيد.             
موفق باشید

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند :
از هفتاد نماز  ،  بهتر  با بوی خوش )عطر(  يك نماز 

بدون بوی خوش است.

پیامبر مكّرم اسالم )ص( فرمودند :
هرگاه دنيا در نظر امت من بزرگ آيد ، شكوه اسالم از 
آنان گرفته شود، و هرگاه امر به معروف و نهی از منكر 

را وا گذارند، از بركت وحی محروم گردند.

توصیه های آ خر در واپسین روزها

چون سختی به نهايت رسد، گشايش در رسد ، و چون 
حلقه های بال سخت به هم آيد ، آسايش درآيد.
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از مهر ماه به دانشجویان پرداخت می شود:

پرداخت وام ضروری ۲5 میلیون ریالی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، از پرداخت 
وام ضروری ۲۵ میلیون ریالی از مهر ۹۶ به دانشجویان 

به منظور حمایت از پایان نامه های كاربردی خبر داد. 
دكتر ذوالفقار يزدان مهر گفت: به منظور حمايت آن دسته 
محور  تقاضا  و  كاربردی  پايان نامه های  كه  دانشجويان  از 
داشته باشند، از مهرماه 96 مبلغ 25 ميليون ريال از طرف 

صندوق رفاه تحت عنوان وام ضروری پرداخت می شود.
وی ادامه داد: همچنين به دانشجويان دوره دكتری، عالوه 
بر وام ويژه كه از طريق بانك پرداخت می شود، وام تحصيلی 

با ضوابط صندوق نيز پرداخت شود.
اين  افزود:  علوم  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق  رئيس 
صندوق، در كنار وام مذكور، بيش از 20 نوع وام ديگر نيز 
به دانشجويان پرداخت می كند و دانشجويان می توانند با 
استفاده از اعتبار تضامنی كه به صندوق رفاه واگذار كرده اند، 
از ساير تسهيالت، از جمله وام تحصيلی، ازدواج، مسكن، 
وديعه مسكن متأهلی، ضروری، پايان نامه و ... استفاده كنند.

از سوی دانشگاه آزاد اعالم شد: 

شیوه نامه تسهیالت آموزشی 
دانشجویان شاهد و ایثارگر

شیوه نامه تسهیالت آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر 
رشته های غیر پزشكی دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ شد . 

و  شاهد  دانشجويان  ويژه  آموزشی  تسهيالت  شيوه نامه 
ايثارگر رشته های غير پزشكی دانشگاه آزاد اسالمی برای 
دوره های تحصيلی از كاردانی تا دكتری تخصصی تدوين 

شده است.
ايثارگر می تواند  و  دانشجوی شاهد  اين شيوه نامه،  طبق 
با تأييد ستاد شاهد دانشگاه، تنها در 4 نيمسال تحصيلی 

حداقل 10 واحد درسی انتخاب كند.
انجام  دليل  به  كه  ايثارگری  و  شاهد  دانشجوی  همچنين 

معالجات پزشكی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه 
درس يا دروس شركت كند، رعايت حد نصاب 10 واحد در 
طول نيمسال برای وی الزامی نيست، و در صورت تأييد ستاد 
شاهد، آن نيمسال جز سنوات تحصيلی وی به شمار نمی رود.

ضمناً اگر دانشجوی شاهد و ايثارگر، به دليل انجام معالجات 
پزشكی ناشی از صدمات جنگ يا متأثر از آن نتواند در 
امتحان درس يا دروس اخذ شده، شركت كند، اين غيبت 
گواهی  ارائه  با  و  شده  محسوب  موجه  غيبت  وی،  برای 
تأييد پزشك معتمد واحد دانشگاهی و ستاد  پزشكی و 
شاهد می تواند حداكثر تا پايان نيمسال بعدی در امتحان 

بعدی در امتحان مجدد آن درس شركت كند.
همچنين در صورتی كه درس به صورت پيش نياز يا پس 
نياز باشد، دانشجو می تواند حداكثر تا قبل از زمان حذف و 
اضافه نيمسال بعد، در امتحان آن درس يا دروس شركت و 

نمره قبولی را اخذ كند.
گفتنی است كه تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت 
دانشجوی شاهد و ايثارگر در جلسات درس يا امتحان، با 

ستاد شاهد واحد دانشگاهی است.

عالوه بر مرخصی تحصيلی مجاز، اعطای دو نيمسال مرخصی 
تحصيلی بدون احتساب در سنوات و بدون اخذ شهريه در 
دوره كاردانی و كارشناسی ناپيوسته و چهار نيمسال در دوره 

كارشناسی پيوسته با تأييد ستاد شاهد بالمانع است.
ضمناً اگر مرخصی برای معالجات پزشكی، ناشی از صدمات 
ارائه گواهی پزشكی و تأييد ستاد شاهد  با  جنگ باشد، 
واحد دانشگاهی، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلی دانشجو 

به شمار نمی رود.
دانشجوی شاهد و ايثارگر، كه به تشخيص كميته منتخب 
ستاد، توانايی ادامه تحصيل در رشته خود را نداشته باشد، 
می تواند برای يك بار از امتياز تغيير رشته و يك بار نيز 
از امتياز تغيير گرايش هم تراز در گروه آموزشی مربوط 

استفاده كند.
تغيير رشته، پس از تأييد اداره كل امور شاهد و ايثارگران 
سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسالمی قابل طرح و بررسی 

در كميسيون موارد خاص دانشگاه است.
الزم به يادآوری است كه اين شرايط، برای دوره های بدون 

آزمون امكان پذير نيست.

از ۲0 تیر ماه آغاز می شود:

ثبت درخواست های نقل و انتقال 
دانشجویی دانشگاه آزاد

اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیركل 
انتقال  و  نقل  درخواست  برای  ثبت نام  مهلت  گفت: 
دانشجویان این دانشگاه از ۲0 تیرماه آغاز می شود و 

تا ۲0 مردادماه ادامه دارد. 
دائم  انتقال  متقاضی  دانشجويان  گفت:  صامت  عليرضا 
يا مهمانی می توانند از تاريخ 20 تيرماه تا 20 مرداد با 
درخواست   www.monada.iau.ir سامانه:  به  مراجعه 

خود را ثبت كنند.
وی خاطرنشان كرد: تنها به آن دسته از درخواست هايی 
كه در سامانه منادا ثبت شده باشد، پاسخ داده می شود 
اين  به سازمان مركزی  از مراجعه حضوری  و متقاضيان 

دانشگاه خودداری كنند.
اظهار  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجويی  امور  مديركل 
دانشگاه،  اين  انتقال  و  نقل  درخواست های  نتايج  داشت: 
پيش از شروع ثبت نام نيمسال اول 96-97 به دانشجويان 

اطالع رسانی خواهد شد.
صامت گفت: نقل و انتقال های دانشجويی، مطابق با آيين نامه 
قبلی انجام می شود و دانشجويان با مراجعه به سامانه منادا 

می توانند از جزئيات آيين نامه نقل و انتقال مطلع شوند.

۲۲ تیر ماه:

برگزاری آزمون 
كارشناسی ارشد گروه های پزشكی 

برگزاری  از  پزشكی،  آموزش  مركز سنجش  رئیس 
روز  در  پزشكی  گروه های  كارشناسی ارشد  آزمون 

پنجشنبه ۲۲ تیر ماه خبرداد.
ورود  كارت  كرد:  اظهار  پوركاظمی  محمد حسين  دكتر 
به جلسه آزمون كارشناسی ارشد، از روز يكشنبه 18 تير 
روی سايت سازمان سنجش آموزش پزشكی به آدرس: 

www قابل دسترسی است. .sanjeshp .ir
آزمون  در  شركت  برای  كرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
كارشناسی ارشد گروه های پزشكی، مجموعا 79 هزار و 346 
نفر ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد، 58 هزار و 139 نفر زن 

و مابقی مرد هستند.
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ضمن قبولی طاعات و عبادات شما داوطلبان عزیز در ماه مبارك رمضان و تبریك عید سعید 
فطر، بدین وسیله به اطالع کلیه خواهران  و برادرانی که  در آزمون  سراسری  سال 1396 ثبت  نام  
علوم  های آزمایشی  گروه  داوطلبان  اختصاصی  و  عمومی  آزمون  که  می رساند  نموده اند 
ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه مورخ 96/4/15، داوطلبان گروه آزمایشی 
هنر در بعد از ظهر پنجشنبه مورخ 96/4/15، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح 
جمعه مورخ 96/4/16 و داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی در بعد از ظهر جمعه 
مورخ 96/4/16 در 372 شهرستان و بخش مختلف کشور )به شرح جدول شماره 1( برگزار 
خواهد شد. کارت های  شرکت در آزمون برای  کلیه  داوطلبان  آزمون  سراسری سال 1396 
براساس  مندرجات  بند »الف « این  اطالعیه  روی پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش 
کشور قرار می گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص 
احتمالی، باید »مطابق بند »ب« این اطالعیه« به حوزه های رفع نقص کارت مندرج در 

جدول شماره 2 مراجعه نمایند.
الف- نحوه  و زمان پرینت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون

فنی ،  و  ریاضی   علوم   آزمایشی   گروه های   داوطلبان   کلیه   آزمون   در   شرکت   کارت های  
در  راهنمای شرکت  برگ  به همراه  زبان های خارجی ،  و  انسانی ، هنر  علوم  تجربی ، علوم 
96/4/14 برای  مورخ  چهارشنبه  روز  لغایت   1396/4/11 مورخ  یکشنبه  روز  آزمون، از 
نشانی: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  روی  پرینت  و  مشاهده 
 www.sanjesh.org  قرار می گیرد؛ لذا کلیه  داوطلبان  متقاضی شرکت  در آزمون ، برای 
پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطالع رسانی 
مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام )12 رقمی( و 
شماره شناسنامه یا شماره پرونده و کد پی گیری ثبت نام )16 رقمی( و نام و نام خانوادگی، 
کدملی و سریال شماره شناسنامه یك نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون 
تهیه نمایند. بدیهی است داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی متقاضی شده اند، باید 
عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت 
کارت گروه آزمایشی دوم یا گروه های آزمایشی دوم و سوم )گروه های آزمایشی هنر و زبان های 
خارجی( خود نیز اقدام نمایند. داوطلبان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصرًا به 
روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه 
امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است که برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن 
پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه 

آن الزامی است ؛  لذا کلیه داوطلبان باید برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند.
تذكر مهم: چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به شماره پرونده یا 
کد پی گیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شود، الزم است با 
مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب نام 
آزمون و تعیین موضوع پی گیری، نسبت به دریافت اطالعات مربوط به شماره پرونده، یا کد 
پی گیری ثبت نام اقدام نماید و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننماید. الزم به ذکر است 
این امکان برای داوطلبانی فراهم است که در سیستم پاسخگویی عضو باشند؛ لذا ضرورت 
دارد داوطلبانی که اطالعات فوق را مفقود نموده اند، با عضویت در این سیستم نسبت به 

بازیابی این اطالعات اقدام نمایند.
ب- محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون

 محل رفع نقص کارت شرکت در  آزمون کلیه داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی 
بر مبنای  شهرستان  محل   زبان های  خارجی،   و  انسانی ، علوم  تجربی ، هنر  و فنی ، علوم 
اقامت فعلی  آنان ، که  در بند 44 تقاضانامه  ثبت  نام مشخص کرده اند، به  شرح  جدول شماره  

1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 این اطالعیه است.
ج- درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات كارت شركت در آزمون، داوطلبان الزم 

است كه به شرح زیر اقدام نمایند.
1- داوطلبانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی هستند و نسبت 
به مندرجات کارت شرکت در آزمون در بندهای 1، 3، 4، 7، 12، 15، 16، 21، 22، 23 و 
24 شامل نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره 

ملی، کد دانش آموزی و منطقه اخذ دیپلم، سال و بخش محل اخذ مدرك پیش دانشگاهی، 
عنوان مدرك پیش دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ مدرك پیش دانشگاهی، کد دانش آموزی 
مقطع پیش دانشگاهی مغایرتی مشاهده نمودند، الزم است که برای اصالح مورد یا موارد 
مذکور، حداکثر تا تاریخ 96/4/18 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصیلی 
خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند. ضمنًا داوطلبانی که مشمول 
فوق  بندهای  در  مندرج  اطالعات  در  مغایرتی  چنانچه  نیستند،  تحصیلی  سوابق  اعمال 

مشاهده نمودند، می توانند نسبت به ویرایش آنها اقدام نمایند. 
2-داوطلبانی که نسبت به مندرجات کارت شرکت در آزمون در بندهای 13، 14، 17، 18، 
19، 20 و 26 شامل سری و سریال شناسنامه، محل تولد، سهمیه، معدل کتبی نهایی دیپلم، 
محل اخذ مدرك ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرك دیپلم و وضعیت تحصیلی و اشتغال مغایرتی 
مشاهده نمودند، الزم است که برای اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 96/04/16 
منحصرًا به سایت اینترنتی سازمان سنجش )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه به 

توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند.
تبصره 1- داوطلبان نظام جدید، که سال اخذ مدرك دیپلم آنان سال 1384 به بعد است و 
مدرك پیش دانشگاهی خود را در یکی از سال های 91 الی 95 اخذ نموده اند و مشمول اعمال 
سوابق تحصیلی هستند، چنانچه خواستار ویرایش اطالعات مندرج در بندهای 1 ،3 ،4، 7 ، 
12، 15، 16، 21، 22، 23 و 24 کارت شرکت در آزمون خود هستند، با توجه به اینکه در 
زمان ثبت نام اولیه نسبت به تأیید بندهای فوق اقدام و کد سوابق تحصیلی دریافت نموده اند، 
در این مرحله هیچ گونه ویرایشی درخصوص اطالعات فوق انجام نخواهد شد، و الزم است 
که برای اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 96/4/18 به منطقه آموزش و پرورش 

محل اخذ مدرك تحصیلی خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند.
تبصره 2- در صورت مشاهده هرگونه مشکل درخصوص نمرات آموزش وپرورش، اطالعات 
سوابق تحصیلی، عدم ارسال آنها به سازمان سنجش، مشمول یا غیر مشمول بودن، الزم 
است که حداکثر تا تاریخ 96/4/18 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ دیپلم خود مراجعه 

نمایید.
 - داوطلبان، درصورتی که مغایرتی در اطالعات مندرج در بندهای 2، 6، 8، 9 و 10 )جنس، 
دین، زبان خارجی امتحانی، معلولیت و بهیار( کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، 
ضروری است که از روز سه شنبه 96/4/13 لغایت روز چهارشنبه 96/4/14 از ساعت 8:30 
الی 12:00 و 14:00 الی 18:00 با به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر )کارت ملی یا 
شناسنامه عکسدار( شخصَا به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع 

نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 این اطالعیه پرینت کارت مراجعه نمایند.
3- چنانچه سهمیه درخواستی داوطلبی غیر از سهمیه مناطق است و در بند 26 کارت 
شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج گردیده است، الزم است که به ترتیب ذیل عمل نمایند:

3-1- کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه های بنیاد شهید و امورایثارگران، رزمنده 
ستاد کل نیروهای مسلح، فرزند و همسر رزمندگان و ایثارگران ارگان های سپاه پاسداران، 
ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی برای اعالم مغایرت و تکمیل اطالعات 
مربوط به جانباز یا ایثارگر حداکثر تا تاریخ 96/4/16 منحصرًا به قسمت ویرایش اطالعات در 
سایت این سازمان مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصالح و تکمیل 
موارد اقدام نمایند تا درصورت تأیید سهمیه از سوی ارگان مربوط، سهمیه برای آنها اعمال 
گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی قابل 

قبول نیست. 
3-2- سایر متقاضیان استفاده از سهمیه )رزمنده داوطلب بسیجی و رزمنده وزارت جهاد 
کشاورزی( برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود، حداکثر تا تاریخ 96/4/18 به ارگان 
مربوط )ستاد مشترك سپاه پاسداران-وزارت جهادکشاورزی( مراجعه نمایند. بدیهی است 
که در صورت دارا بودن سهمیه و تأیید از سوی ارگان ذی ربط، سهمیه درخواستی اعمال 
می گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی در 

این زمینه قابل پذیرش نیست.
3-3- آن دسته از داوطلبانی که براساس اطالعیه مورخ 96/3/7 این سازمان درخصوص 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاریخ  برگزاری، نحوه  پرینت كارت و محل رفع نقص 
كارت شركت در آزمون سراسری  سال 1396
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اعمال سهمیه 5 درصدی ایثارگران )موضوع ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور( در تاریخ های 96/3/18 لغایت 96/3/23 موفق 
به تکمیل فرم مربوط نگردیدهاند، الزم است که همزمان با پرینت کارت شرکت در آزمون، 
از تاریخ 96/4/12 لغایت 96/4/18 برای اعالم وضعیت سهمیه خود وارد سامانه مربوط 
شوند. همچنین چنانچه داوطلبی قباًل متقاضی سهمیه شده و سهمیه وی از سوی ارگان 
مربوط تأیید نشده و به عدم اعمال آن معترض است، باید مجددًا نسبت به تکمیل اطالعات 

خود در سامانه اقدام نماید.
ضمنًا داوطلبانی که اطالعات آنان در سیستم سجایای بنیاد شهید و امور ایثارگران شناسایی 
نشده، الزم است که برای پی گیری اعمال سهمیه خود به بنیاد شهید استان محل پرونده 

خود مراجعه نمایند.
4- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب، دارای اشکاالتی از جمله: فاقد مهر عکس، 
واضح نبودن عکس، درج عکسی به جزء عکس داوطلب )اشتباه عکس( و ... است، ضروری 
است که از روز سه شنبه 96/4/13 الی روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 از ساعت 8:30 
الی 12:00 و 14:00 الی 18:00 با به همراه داشتن دو قطعه عکس 4×3، کارت ملی یا 
شناسنامه عکسدار شخصَا به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه 

براساس جدول شماره 2 مراجعه نمایند و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
تبصره: در صورتی که در این خصوص، کارت داوطلب دارای اشکال است و تا روز قبل از 
آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننماید، مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وی رفتار 

خواهد شد.
5- چنانچه شماره داوطلب مندرج روی کارت شرکت در آزمون، چه به صورت عددی یا به 
صورت حروف، ناخواناست، ضروری است که از روز سه شنبه 96/4/13 الی روز چهارشنبه 
به نماینده  الی 18:00 شخصَا  الی 12:00 و 14:00  از ساعت 8:30  مورخ 96/4/14 
سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط براساس جدول شماره 

2 این اطالعیه مراجعه نمایند و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
6- داوطلبان گروه آزمایشی هنر، در صورت عالقه مندی به رشته های ذیل، به منظور شرکت 
در آزمون عملی باید نسبت به انتخاب حداکثر دو مجموعه از رشته های تحصیلی جدول 
ذیل منحصرًا به صورت اینترنتی از تاریخ 1396/4/17 تا 1396/4/22 از طریق پایگاه 
اطالع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org اقدام نمایند. با توجه به اینکه 
پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی مورد نظر در آزمون سراسری سال 1396 به صورت 
متمرکز و با شرایط خاص صورت می پذیرد، داوطلبانی که اقدام به انتخاب یك )1( مجموعه 
از مجموعه های رشته های تحصیلی ذی ربط برای شرکت در آزمون عملی اقدام می نمایند، 
باید نسبت به پرداخت مبلغ 250/000 )دویست و پنجاه هزار( ریال بابت هزینه آزمون عملی 
در هر یك از مجموعه های فوق به صورت اینترنتی با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه 
شتاب، از تاریخ فوق اقدام نمایند. داوطلبان، در صورتی که متقاضی و عالقه مند به شرکت در 
آزمون عملی دو/2 مجموعه از مجموعه های رشته های تحصیلی ذیل هستند، باید نسبت به 
پرداخت مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال به صورت اینترنتی اقدام نمایند. بدیهی است 
که عدم اعالم عالقه مندی و عدم پرداخت هزینه آزمون عملی در تاریخ تعیین شده، به منزله 

عدم امکان پذیرش آنان در این رشته ها خواهد بود.
 آزمون عملی برای داوطلبان متقاضی در روز پنجشنبه مورخ 96/5/12 برگزار خواهد شد و 
داوطلبان الزم است که برای اطالع از زمان پرینت کارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاری 
آزمون، به اطالعیه ای که در تاریخ 96/5/8 در پایگاه اطالع رسانی این سازمان قرار می گیرد، 

مراجعه نمایند.

7- آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام آزمون موفق به اعمال بند مؤسسات غیرانتفاعی 
و دانشگاه پیام نور نشده اند، می توانند با پرداخت مبلغ 102/000 ریال )معادل یکصد و دو 
هزار( به صورت الکترونیکی با استفاده از کارت های عضو شبکه بانکی شتاب از طریق سایت 
سازمان سنجش و در قسمت ویرایش اطالعات، نسبت به عالمت گذاری بند فوق از تاریخ 

96/4/11 لغایت 96/4/16 اقدام نمایند.
8- به اطالع داوطلبان عالقه مند به رشته های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش 
و پردیس های دانشگاه فرهنگیان می رساند  تربیت دبیر شهید رجایی  در دانشگاه های 
که توضیحات الزم درخصوص نحوه اعالم عالقه مندی از داوطلبان برای پذیرش در این 

دانشگاه ها، در مرحله انتخاب رشته اطالع رسانی خواهد شد.
9- آن دسته از داوطلبان عالقه مند به انتخاب رشته های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاه 
آزاد اسالمی، که پذیرش در آنها براساس آزمون صورت می پذیرد، باید ضمن شرکت در آزمون، 
پس از اعالم نتیجه اولیه آزمون سراسری و دریافت کارنامه، برای انتخاب رشته به سایت مرکز 

آزمون دانشگاه آزاد اسالمی مراجعه نمایند.
د- تذكرهای  مهم 

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت 
ملی یا اصل شناسنامه عکسدار، الزامی است.

2- دِر حوزه های امتحانی صبح ها رأس  ساعت  7:00 )هفت( صبح و بعدازظهرها رأس 
آزمون  برگزاری  فرآیند  شروع  و  شد  خواهد  بسته  ظهر(  از  بعد  نیم  و  )دو  ساعت 14:30 
صبح ها راس  ساعت  7:30 )هفت و سی دقیقه( و بعداز ظهرها رأس ساعت 15:00 )سه 
بعد از ظهر( آغاز می گردد؛ لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن دِر حوزه های امتحانی 

ممانعت به عمل خواهد آمد.
3- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون، عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه 
آزمایشی مربوط ، الزم است که اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه 

نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاک کن و یك سنجاق یا سوزن به همراه داشته  باشد.
4- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی، از جمله کیف دستی، ساك دستی، هرگونه دستگاه 
ارتباطی )از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، 
انگشتر هوشمند و ...(، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه ُنت و یادداشت و نظایر آن و 
همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیدًا خودداری نمایند. بدیهی است که به همراه 

داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند:
4-1- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذی ربط بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات 

و جرایم در آزمون های سراسری، که بخشی از آن در بند »هـ« آمده است، رفتار خواهد شد.
4-2- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه، در 

صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچ گونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
5- برای  آن  دسته  از داوطلبان  متقاضی شرکت در آزمون گروه های  آزمایشی  علوم  ریاضی  و 
فنی ، علوم  انسانی ، علوم  تجربی و زبان های خارجی ، که عالقه مندی  خود را برای  شرکت  در 
آزمون  گروه  آزمایشی  هنر با گذاشتن  عالمت  در ردیف  38 تقاضانامه  اعالم  داشته اند، کارت  
شرکت در آزمون  گروه هنر نیز جداگانه  صادر گردیده  است . این  دسته  از داوطلبان،  الزم  است  
که پرینت کارت  شرکت در آزمون گروه  هنر را نیز عالوه  بر پرینت کارت  شرکت در آزمون  گروه 
آزمایشی  مربوط ، از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت  دارند؛ 
به عبارت دیگر، برای  این  قبیل  داوطلبان  دو کارت  شرکت در آزمون  صادر شده  است  که  الزم  
است  پرینت هر دو کارت  شرکت در آزمون را از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 

آموزش کشور  دریافت  نمایند.
6- برای  آن دسته  از داوطلبان  متقاضی شرکت در آزمون گروه های  آزمایشی  علوم  ریاضی  و 
فنی ، علوم  انسانی ، علوم  تجربی و هنر، که عالقه مندی  خود را برای  شرکت  در آزمون  گروه  
آزمایشی  زبان های  خارجی  نیز با گذاشتن  عالمت  در ردیف  39 تقاضانامه  مشخص  کرده اند، 
کارت  شرکت در آزمون گروه آزمایشی زبان های  خارجی  نیز صادر گردیده  است . این  دسته  
از داوطلبان ، الزم  است  که پرینت کارت  شرکت در آزمون گروه  آزمایشی  زبان های  خارجی  
را نیز، عالوه  بر کارت  گروه  آزمایشی  مربوط ، از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
آموزش کشور دریافت  دارند؛ به  عبارت دیگر، برای  این  قبیل  از داوطلبان،  دو کارت  شرکت در 
آزمون صادر شده  است  که  الزم است  پرینت هر دو کارت  شرکت در آزمون را از طریق پایگاه 

اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت  نمایند.
7- برای  آن دسته  از داوطلبان  متقاضی شرکت در آزمون گروه های  آزمایشی  علوم  ریاضی  و 
فنی ، علوم  تجربی  و علوم  انسانی،  که عالقه مندی  خود را برای  شرکت  در گروه  آزمایشی هنر و 
همچنین  گروه آزمایشی  زبان های  خارجی  با عالمتگذاری  در ردیف های  38 و 39 تقاضانامه  
مشخص  کرده اند، سه  کارت  شرکت در آزمون )یك  کارت  مربوط  به  گروه  آزمایشی  اصلی  علوم  
ریاضی  و فنی یا علوم  تجربی  یا علوم  انسانی  و دو کارت  دیگر به  ترتیب  برای  گروه  های آزمایشی 
هنر و زبان های  خارجی ( صادر شده  است . این  قبیل  از داوطلبان  باید پرینت هر سه  کارت  
شرکت در آزمون را از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت  دارند.

8- داوطلبان شاغل در شغل بهیاری، که دارای دیپلم بهیاری بوده و در آزمون سراسری 
سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی ثبت نام نموده اند، عالوه بر پاسخگویی به دروس 
عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی مربوط، باید به دروس اختصاصی بهیاری نیز که در 
دفترچه شماره 3 درج گردیده است، پاسخ دهند. برای این قبیل داوطلبان، روی کارت 
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شرکت در آزمون در قسمت بهیاری، کلمه »بلی« مشخص شده است.
9- داوطلبان  نظام  جدید آموزش  متوسطه گروه  آزمایشی  علوم  انسانی  که دارای دیپلم علوم 
و معارف اسالمی و عنوان  گواهینامه  دوره  پیش دانشگاهی  نظام جدید آنان  علوم  و معارف  
اسالمی  )کد 18( است، با توجه  به  ضوابط ، الزم  است  که عالوه  بر دروس  اختصاصی  گروه  
مذکور، درس  اصول، عقاید و فقه  را نیز امتحان  دهند؛ لذا به این داوطلبان توصیه  می شود 
که  به  مندرجات  برگ راهنما، که  به همراه  کارت  شرکت در آزمون از طریق پایگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت  و پرینت است، توجه  نمایند. وضعیت  چنین  
داوطلبانی  که  با توجه  به  ضوابط  )از لحاظ  نوع  گواهینامه  دیپلم و دوره  پیش دانشگاهی (، 
الزم  است  درس  اصول ، عقاید و فقه  را امتحان  دهند، دقیقًا در برگ راهنمای  شرکت  در آزمون  

مشخص  شده  است .
10- برای  آن  دسته  از داوطلبانی  که  یکی  از بندهای  1یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 ردیف  29 )بند 
معلولیت( تقاضانامه  ثبت نام  را عالمتگذاری  نموده  و مدرك  مورد تأیید از سازمان بهزیستی 
را نیز در زمان ثبت نام برای سازمان سنجش ارسال نموده اند، در مقابل  عنوان  معلولیت  در 
کارت  شرکت در آزمون، نوع  معلولیت  درج  شده  است . چنانچه  داوطلبی  یکی  از بندهای  
در  شرکت  کارت   در  ولی   نموده،  ارسال  نیز  را  تأیید  مدرك  مورد  و  عالمتگذاری   را  مذکور 
آزمون وی عنوان معلولیت مشخص  نشده ، الزم  است  که در یکی از روزهای سه شنبه مورخ 
96/4/13 یا چهارشنبه مورخ 96/4/14 )روزهای قبل از آزمون( با به همراه داشتن گواهی 
معلولیت، مراتب  را سریعًا به  نماینده  سازمان  سنجش  آموزش  کشور مستقر در باجه رفع  نقص  

براساس جدول شماره2 اطالع  دهد تا قبل  از برگزاری  آزمون  وضعیت  وی  مشخص  گردد.
11- داوطلبان  مشمول  هر یك  از بندهای 3 و 4 مندرج در بند )ج( و همچنین بند 10 مندرج 
در بند )د( فوق، الزم  است که  قبل  از برگزاری  آزمون،  با مراجعه به باجه رفع نقص براساس 
جدول شماره 2 اطالعیه، وضعیت  خود را مشخص کرده  باشند. بدیهی  است  که در حین  

اجرای  آزمون  و بعد از آن  اقدامی  انجام  نخواهد شد.
12- از آنجا که  براساس  ضوابط  آزمون  سراسری  سال 1396 منحصرًا آن  دسته  از داوطلبان  
دوره   دانش آموز  یا  بوده  پیش دانشگاهی   مدرك   دارای  که   متوسطه  آموزش   جدید  نظام  
پیش دانشگاهی  هستند، مجاز به  ثبت نام  و شرکت  در آزمون  سراسری  بوده اند، بنابراین،  آن  
دسته  از داوطلبان  نظام  جدید آموزش  متوسطه که  به  دوره  پیش دانشگاهی  راه  نیافته اند، 
مجاز به  شرکت  در آزمون  سراسری  سال 1396 نیستند و بدیهی  است  که در صورت  شرکت  در 

آزمون،  از گزینش  نهایی  حذف  خواهند شد.
13- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در برای بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های 
برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطالعات برای 
ارزیابی حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه 
امتحانی خود در آزمون سراسری سال 1396 از تاریخ 96/4/15 لغایت 96/4/22 به صورت 

اینترنتی از طریق پایگاه اطالع رسانی این سازمان اقدام نمایید.
و  پنجگانه  آزمایشی  گروه های  سؤال  دفترچه های  خصوص  در  مهم  نكاتی   -  14

شخصی سازی آنها:
در آزمون سراسری سال 1396 به هر داوطلب در کلیه گروه های آزمایشی یك پاسخنامه و        
2 دفترچه سؤال )آزمون عمومی»دفترچه شماره 1« و آزمون اختصاصی »دفترچه شماره 
2«( در قالب دو بسته نایلونی داده می شود. این بسته ها شخصی سازی شده و مشخصات 
داوطلبان روی پاسخنامه و جلد دفترچه سؤاالت درج گردیده است. داوطلبان شاغل در شغل 
بهیاری، که دارای دیپلم بهیاری هستند در گروه آزمایشی علوم تجربی و داوطلبان دارای 
مدرك دیپلم و پیش دانشگاهی علوم و معارف اسالمی در گروه آزمایشی علوم انسانی، عالوه 
بر پاسخگویی به سؤاالت دفترچه های عمومی )دفترچه شماره 1( و اختصاصی )دفترچه 
شماره 2( باید به سؤاالت دفترچه اختصاصی شماره 3 نیز پاسخ دهند. داوطلبان در کلیه 
گروه های آزمایشی باید پاسخ سؤاالت دفترچه های عمومی و اختصاصی را در همان یك برگ 

پاسخنامه تحویل شده عالمتگذاری نمایند.
ه - مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 5 - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن 

هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد 

از قبیل:
1 - ارائه مدرك یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

2 - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل 
اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

3 - ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های 

حافظه دار.

د - کمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.

و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارك و دفاتر 
مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این 
امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین 
برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده 6 - هیأت های رسیدگی به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازات های زیر را درباره 
متخلفان دارند:

الف - در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعالم 
به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5(: محرومیت از گزینش علمی در آزمون 
همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یك تا ده 

سال بعد.
تبصره - آراء هیأت های بدوی جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون قابل تجدید 

نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون هاست.
ماده 7 - در مورد مشموالن بندهای )د(، )هـ(، )و( )ز( و )ح( ماده )5( هیأت های رسیدگی 
تا یك  متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون )10.000.000( ریال 
میلیارد )1.000.000.000( ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم 

دادگستری معرفی می نمایند.
ماده 8 - ارتکاب هر یك از اعمال موضوع ماده )5(، چنانچه در قالب عضویت در یك گروه 
یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به 
حداکثر مجازات محکوم می گردد. مجازات هر یك از اعضاء، که در ارتکاب تخلفات و جرایم 

فوق دخالتی نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.
ماده 9 - رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر 
قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های انتظامی اعضای 
هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب، عالوه بر مجازات مندرج در 

مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات نیز محکوم می گردد.
این  در  مندرج  مجازات های  از  یکی  به  فردی  قطعی  محکومیت  صورت  در   -  10 ماده 
قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیات رسیدگی به تخلفات در 
آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشی مربوط 
از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرك به وی خودداری خواهد نمود، و چنانچه گواهی 
فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به ابطال آن 

گواهی هستند.
ماده 11 - چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق 
تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و 
دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های 
بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، از داوطلب در یك یا چند درس عمومی و اختصاصی 
امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج 

حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوی است.
ماده 12 - هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی، که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت 
در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند، چنانچه در تخلفات ماده )5( مشارکت 
داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه بر محرومیت دائمی 
از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین 
محکوم می شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول 

آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره - در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز هستند، عالوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط، 

مدعی العموم نیز می تواند رأسًا نسبت به اعالم جرم و پی گیری تخلفات آنان اقدام نماید.
درخاتمه  اضافه  می  نماید که  واحد پاسخگویی  غیرحضوری  آزمون  سراسری  سال 1396 برای  
کلیه  داوطلبان،  همه  روزه  به غیر از ایام تعطیل و در وقت اداری، آماده  پاسخگویی  به  سؤاالت  
است؛ لذا داوطلبان،  درصورت  نیاز می توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی 
این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org  یا با شماره  تلفن: 42163 – 021 به  طور 
مستقیم  )واحد پاسخگویی  غیرحضوری  آزمون  سراسری  سال  1396 با روابط  عمومی  سازمان  

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

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

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

صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال 
خواهد شد.                                       روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی  در آزمون سراسری سال 1396 
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تبریك  و همچنین عرض  رمضان  مبارك  ماه  در  عزیزان  عبادات شما  و  قبولی طاعات  ضمن 
پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، بدین وسیله از داوطلبانی که فهرست اسامی 
آنان در پایگاه اطالع رسانی این سازمان به عنوان معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های 
ناپیوسته سال  ارشد  کارشناسی  ورودی دوره های  آزمون  در  بورسیه  یا  و  دارای شرایط خاص 
1396 درج گردیده، دعوت می نماید که با توجه به نکات ذیل و براساس برنامه زمانی مشخص 
تشریحی،  آزمون  اختصاصی،  آزمون  مصاحبه،  برای  ذیربط،  محل  کدرشته  به  مربوط  شده 
آزمون پروژه و سایر مراحل گزینش مورد لزوم به نشانی مشخص شده مراجعه نمایند. بدیهی 
از گزینش در کد  انصراف داوطلب  به منزله  برای شرکت در مراحل فوق،  است عدم مراجعه 
رشته که محل یا رشته محل های انتخابی مربوط تلقی می گردد و فرصت دیگری برای انجام 

مراحل مذکور وجود نخواهد داشت.
پایگاه  به  به محل مصاحبه  مراجعه  برای  اقدام  از  قبل  داوطلبان مذکور الزم است  یادآوری: 
اطالع رسانی مؤسسه مورد نظر )درصورت وجود( مراجعه تا چنانچه تغییری در برنامه زمانی 

مصاحبه به عمل آمده، از آن مطلع شوند.    
ضمنًا شایان ذکر است: 

1- کلیه داوطلبانی که در کد رشته  امتحانی1131، 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 
1358، 1360، 1362 و 1364 مجاز به انتخاب رشته شده اند و نسبت به تکمیل فرم انتخاب 
در  شرکت  برای  است  الزم  مورد  حسب  نموده اند،  اقدام  مقرر  موعد  در  خود  اینترنتی  رشته 
امتحانی اسامی  این کد رشته های  برای  نمایند. بدیهی است  اقدام  پروژه  آزمون  یا  مصاحبه 
چند برابر اعالم نخواهد شد و به داوطلبانی که مبادرت به انتخاب کد محل تحصیل مربوط، 
ننموده اند توصیه می گردد برای شرکت در مصاحبه و یا دریافت کارت شرکت در پروژه اقدام 

ننمایند.   
2- آن دسته ازداوطلبانی که باتوجه به اولویت کدرشته محل های انتخابی شانس قبولی در 
رشته های انتخابی قبل از کدرشته های شرایط خاص و بورسیه )کدرشته های موضوع 
این اطالعیه( و همچنین دانشگاه شاهد را داشته اند در فهرست معرفی شدگان چند برابر 
قرار نگرفته اند. بدیهی است این داوطلبان در صورت هرگونه سؤال پس از اعالم نتایج نهایی 
)شهریور ماه( و با توجه به کارنامه کدرشته محل های انتخابی می توانند با این سازمان مکاتبه 

نمایند.
الف – نام و کد رشته های امتحانی که پذیرش دانشجو در برخی از کد رشته محل های 

تحصیلی آن به صورت شرایط خاص یا بورسیه می باشد:

شرایط  دارای  رشته های  گزینش  مراحل  سایر  و  مصاحبه  در  شرکت  زمانی  برنامه  ـ  ب 
خاص و یا بورسیه 

)1( داوطلبانی که اسامی آنان در پایگاه اطالع رسانی این سازمان به عنوان معرفی شده یك 
و یا دو کد رشته محل دارای شرایط خاص و یا بورسیه از رشته امتحانی مربوط درج شده، الزم 

است با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه های راهنمای شماره 1 و 2 آزمون ورودی 
دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396، مفاد شرایط و ضوابط اختصاصی کدرشته 
محل های دارای شرایط خاص و بورسیه )مندرج در بند »ح« از صفحه 253 الی 257  دفترچه 
راهنمای شماره 2 درج شده است( و این اطالعیه در موعد مقرر برای انجام مصاحبه، آزمون 
این صورت در  نمایند. در غیر  به محل ذی ربط مراجعه  یا سایر مراحل گزینش  و  اختصاصی 

گزینش نهایی در کدرشته محل انتخابی مربوط گزینش نخواهند شد.
اختصاصی  ضوابط  و  شرایط  است  الزم  فوق  بند  شرایط  بودن  دارا  بر  عالوه  داوطلبان   )2(  
باشند. داوطلبان  نیز دارا  را  بورس دهنده  یا دستگاه اجرایی  و  مؤسسه دارای شرایط خاص 
می توانند برای کسب اطالعات دقیق تر به پایگاه اطالع رسانی مؤسسه ذی ربط مراجعه نمایند.

)3( به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعالم شده برای داوطلب در این اطالعیه، 
مراحل  سایر  و  اختصاصی  آزمون  مصاحبه،  نتیجه  که  شد  خواهند  داده  شرکت  داوطلبانی 

گزینش آنان توسط مراجع ذی ربط تایید شده باشد.
آزمون اختصاصی،  یا  انقضای مهلت مقرر برای شرکت در مصاحبه  از  )4( بدیهی است پس 
هیچ گونه تقاضایی قابل پذیرش نمی باشد. لذا به داوطلبان تاکید می شود که در مهلت مقرر 

تعیین شده به محل ذیربط مراجعه نمایند.    
1- پژوهشكده  امام  خمینی )ره ( و انقالب  اسالمی 

و مدارك مورد  و مواد مصاحبه، مکان مصاحبه  از زمان  برای اطالع  معرفی شدگان می توانند 
نیازی که الزم است معرفی شدگان در روز مصاحبه به همراه داشته باشند به پایگاه اطالع رسانی 
نمایند. شماره تماس ضروری  www.ri-khomeini.ac.ir مراجعه  به نشانی  پژوهشکده  این 

.021-51085538
 ۲- پژوهشكده  مطالعات واژه گزینی - تهران

کلیه معرفی شدگان الزم است برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش در روز دوشنبه مورخ 
ایستگاه  از  بعد  حقانی،  شهید  بزرگراه  شرقی  ضلع  ونك-  میدان  تهران-  آدرس  به   96/4/19
متروی حقانی، خروجی کتابخانه ملی و فرهنگستان های جمهوری اسالمی ایران، سمت راست، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، طبقه اول پژوهشکده مطالعات و واژه گزینی مراجعه نمایند.
شماره های تلفن برای کسب هرگونه اطالع: 88642458 – 88642465 - 09126073027
 مدارك مورد نیاز: دو قطعه عکس رنگی پشت سفید 3*4 – کپی و اصل تمام صفحات شناسنامه 

و کارت ملی - پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تکمیلی سال 1396.
3- دانشكده  روابط بین الملل وزارت امور خارجه

از کلیه معرفی شدگان روزهای یك شنبه مورخ 96/4/18 لغایت چهار شنبه 96/4/28در محل 
این دانشکده مصاحبه به عمل خواهد آمد.

 مدارك الزم در هنگام مصاحبه: )1( اصل شناسنامه یا کارت ملی و کپی آن، )2( دو قطعه عکس 
4×3، )3( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تکمیلی سال 1396، )4( مدرك زبان به 

شرح اعالم شده در دفترچه شماره 2 راهنمای انتخاب رشته سنجش، )5( رزومه علمی. 
 http://www.sir.ac.ir :ضمنًا کلیه اطالعات مورد نیاز از طریق سایت این دانشکده به نشانی

به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 
4- دانشكده  صدا و سیمای  جمهوری  اسالمی ایران – واحد قم

معرفی شدگان الزم است برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از تاریخ 96/4/17 لغایت 
96/4/27 به پایگاه اطالع رسانی مؤسسه به نشانی www.qomirib.ac.ir   مراجعه نمایند  

5-  دانشكده  غیر انتفاعی اصول  الدین 
برای  ذیل  جدول  مندرجات  براساس  و  زیر  مدارك  داشتن  همراه  با  می توانند  معرفی شدگان 

انجام مصاحبه به آدرس شعبه مربوط مراجعه نمایند.
جنسکد محلساعتروزتاریخشعبه

دزفول
زن912189 الی 16دوشنبه96/4/12 

مرد912192 الی 16سه شنبه96/4/13

تهران 
داوطلبان کدرشته محل های 12190، 12191 و 12651 و 12652 جهت تحویل مدارك و تنظیم زمان 

مصاحبه در تاریخ های 11 و 96/4/12  از ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
ضمنا تاریخ مصاحبه 96/4/18 می باشد.

خیابان   – ولیعصر)عج(  میدان  شمالی  ضلع   – ولیعصر)عج(  خیابان  تهران:  مرکز  نشانی   -1
شهید فخاری – پالك 21 – تلفن 021-88934037-88934036

تلفن:   – ناحی  شهید  ورزشگاه  جنب  جنوبی–  خمینی  امام  خیابان  دزفول:  مرکز  نشانی    -2
061-42321663

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص:

اعالم اسامی  معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در آن دسته از كد رشته های امتحانی دارای 
شرایط خاص و بورسیه به همراه برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل  گزینش 

رشته های ذی ربط و همچنین  تاریخ ، زمان و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون  عملی و 
یا  پروژه در كد رشته های امتحانی 1131، 1350، 1351، 135۲، 1356، 1357، 1358، 

1360، 136۲ و 1364  آزمون ورودی دوره های كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396
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مدارك مورد نیاز: )الف( ارائه مدرك کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا 
گواهی پایان تحصیالت و ریز نمرات  آن. )ب( تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی. )ج( 
دو قطعه عکس پشت نویسی شده. )د( یك عدد پوشه )ه  ( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون 

تحصیالت تکمیلی سال 1396. )و( تکمیل فرم مشخصات داوطلب.
ضمنًا آدرس وب سایت دانشکده www.osoolqom.ir  اعالم می گردد.

6- دانشكده غیرانتفاعی رفاه – تهران )ویژه خواهران(
کلیه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشکده الزم است براساس جدول ذیل  برای انجام 

مصاحبه مراجعه نمایند.
ساعتزمان مصاحبهکدرشته محلرشته امتحانی

شنبه 1567496/4/31مشاور خانواده

9:00 صبح لغایت 

16:00 )4 بعداز ظهر(

یك شنبه 1414996/5/1روانشناسی عمومی

دوشنبه 1381396/5/2حقوق خانواده

سه شنبه 1246196/5/3فقه و مبانی حقوق اسالمی

چهارشنبه 1851996/5/4آموزش ریاضی

پنجشنبه 1191496/5/5مطالعات فرهنگی

 
 مصاحبه به صورت عمومی و تخصصی رشته مربوطه انجام خواهدشد.

مدارك مورد نیاز: کارت شناسایی - پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تکمیلی سال 
.1396

آدرس: تهران - میدان بهارستان- ضلع شرقی مجلس شورای اسالمی- خیابان عالمه شریف 
رضی- ابتدای خیابان مردم- خیابان شهید ندایی پور.  

 www.refah.ac.ir :تلفن تماس 35074282- 021 - سامانه اینترنتی
7- دانشگاه  اصفهان

معارف  و  الهیات  مجموعه   1111 امتحانی  رشته   ظرفیت  چندبرابر  شدگان  معرفی  کلیه  از 
اسالمی- علوم قرآنی )کدرشته محلهای 12113 و 12138( این دانشگاه در تاریخ 96/4/12 
از ساعت 10:00 صبح در این دانشگاه با شرایط زیر مصاحبه به عمل خواهد آمد. )1( توانایی 
و  حفظ  رتبه   )3( لیسانس.  مرتبط  مدرك   )2( ملی.  استانداردهای  با  منطبق  صحیح  قرائت 

قرائت. )4( گواهی آموزشی قرآن و حفظ. )5( نگارش های مرتبط به آموزش قرآن. 
8- دانشگاه اطالعات و امنیت ملی 

سازمان  این  اطالع رسانی  پایگاه  در  ظرفیت  برابر  چند  اسامی  دانشگاه  این  رشته های  برای 
دانشگاه  توسط  مقتضی  طریق  به  موارد  سایر  و  مصاحبه  برگزاری  زمان  است.  نشده  اعالم 

مذکور به اطالع داوطلبان ذی نفع خواهد رسید.
9- دانشگاه  امام صادق)ع(  

آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان چند برابر ظرفیت برای دانشگاه امام صادق)ع( 
راهنمای  دفترچه  انتهای  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  مفاد  مطابق  باید  است،  شده  اعالم 
انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی سال 1396 در موعد مقرر اقدام 

الزم را انجام داده باشند.
خانواده(  )حقوق  حقوق  و  اسالمی  معارف  رشته   متقاضی  خواهر  داوطلبان  اطالع  به  ضمنًا 
می رساند مصاحبه شفاهی از داوطلبان رشته های مذکور که در مرحله نخست آزمون کتبی 
برگزار  جاری  سال  10مردادماه  تاریخ  در  شوند،  پذیرفته  دانشگاه  این   )96/5/8 تاریخ  )در 

می گردد.
10- دانشگاه پیام نور

الف- به اطالع کلیه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت کد رشته امتحانی 1148 )رشته مدیریت 
امور شهری( می رساند این دانشگاه با توجه به عدم برگزاری مصاحبه در دوره مذکور، همان 
نمرات اکتسابی داوطلبان در آزمون را مالك قرار داده و نیازی به انجام مصاحبه ندارد و بنابراین 
در این مرحله اسامی چند برابر اعالم نمی شود و پذیرش نهایی نیز به صورت متمرکز خواهد 
بود. بدیهی است چنانچه پذیرفته شدگان شرایط مندرج در دفترچه راهنمای شماره یك این 
آزمون را برای رشته مدیریت امور شهری رعایت ننموده باشند، دانشگاه نسبت به لغو قبولی 

این دسته از داوطلبان اقدام خواهد نمود.
11- دانشگاه تهران

دانشگاه  ظرفیت  برابر  چند  معرفی شدگان  عنوان  به  آنان  اسامی  که  داوطلبانی  از  دسته  آن 
تهران اعالم شده است؛ الزم است برای اطالع دقیق از زمان و مکان انجام مصاحبه و بررسی 
صالحیت عمومی و مدارك مورد نیاز پس از انتشار این اطالعیه، به پایگاه اطالع رسانی این 

دانشگاه به نشانی ut.ac.ir مراجعه نمایند.
1۲- دانشگاه جامع امام  حسین  )ع ( - تهران

دانشگاه  ظرفیت  برابر  چند  معرفی شدگان  عنوان  به  آنان  اسامی  که  داوطلبانی  از  دسته  آن 
جامع امام حسین)ع( اعالم شده است؛ الزم است برای اطالع دقیق از زمان و مکان انجام 
مصاحبه و بررسی صالحیت عمومی و مدارك مورد نیاز پس از انتشار این اطالعیه، به پایگاه 

اطالع رسانی این دانشگاه به نشانی www.ihu.ac.ir مراجعه نمایند. 
و   1156  ،1155  ،1154 امتحانی  رشته های  کد  شدگان  معرفی  اسامی  است  ذکر  شایان 
1157 در این مرحله درج نگردیده است و داوطلبان باید موضوع را از طریق دانشگاه جامع 

امام حسین )ع( پیگیری نمایند.  

13- دانشگاه شاهد
دانشگاه  ظرفیت  برابر  چند  معرفی شدگان  عنوان  به  آنان  اسامی  که  داوطلبانی  از  دسته  آن 
شاهد )باتوجه به کد رشته امتحانی( اعالم شده است؛ الزم است برای اطالع دقیق از زمان و 
مکان انجام مصاحبه و بررسی صالحیت عمومی و مدارك مورد نیاز پس از انتشار این اطالعیه، 

به پایگاه اطالع رسانی این دانشگاه به نشانی shahed.ac.ir مراجعه نمایند.
ضمنًا تاریخ مصاحبه 15 و 16 تیر و 22 و 23 تیر 96 می باشد.

14- دانشگاه شهید مطهری
کلیه معرفی شدگان الزم است برای ثبت نام و سایر مراحل پذیرش به سامانه آموزش این دانشگاه 
به نشانی اینترنتی: www.golestan.motahari.ac.ir مراجعه نمایند و کلیه اطالعیه ها و امور 
نشانی  به  دانشگاه  این  رسانی  اطالع  پایگاه  و  فوق  سامانه  طریق  از  صرفًا  ثبت نام  به  مربوط 

www.motahari.ac.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. 
15- دانشگاه  صدا و سیمای  جمهوری  اسالمی ایران -  تهران

معرفی شدگان الزم است برای اطالع از جدول زمانبندی مصاحبه پس از انتشار این ویژه نامه 
به پایگاه اطالع رسانی  این دانشگاه به نشانی www.iribu.ac.ir مراجعه و با در دست داشتن 
بزرگراه  ابتدای  )عج(-  ولیعصر  خیابان  تهران:  آدرس  به  مصاحبه  روز  در  ذیل  مشروحه  مدارك 

نیایش – دانشگاه صدا و سیما اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.
نیاز: )1( اصل و یك برگ تصویر مدرك تحصیلی دوره کارشناسی. )2( گواهی  مدارك مورد 
        )3( گذرانده.  واحدهای  تعداد  و  معدل  قید  با  آخر  ترم  دانشجویان  برای  تحصیل  به  اشتغال 
6 قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده. )4( اصل و یك برگ تصویر تمام صفحات شناسنامه و 
کارت ملی. )5( مدرکی که روشن کننده وضعیت نظام وظیفه داوطلب باشد )یك سری برای 
برادران(. )6( یك برگ گواهی رسمی برای داوطلبان عزیز شاهد، ایثارگر و ... . )7( داوطلبان 
رشته کارشناسی ارشد تهیه کنندگی و کارشناسی ارشد رادیو درصورتی که آثار یا نمونه کارهای 
هنری تولید شده توسط خودشان از قبیل فیلم، عکس، نقاشی، شعر، صنایع دستی، داستان، 

فیلمنامه، نمایشنامه و آثار پژوهشی دارند به همراه داشته باشند.  
)1( دارا بودن کلیه شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در دانشگاه صدا  تذکرات: 
و سیما )مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته( برای کلیه معرفی شدگان الزامی است، 
در غیر این صورت از پذیرش ایشان ممانعت به عمل خواهد آمد. )2( عدم مراجعه داوطلبان 
در تاریخهای مقرر بمنزله انصراف قطعی تلقی شده و به مراجعات بعد از آن ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
16- دانشگاه  صنعتی  شریف

شرکت مگا موتور )گروه صنعتی سایپا(  
کلیه معرفی شدگان الزم است برای انجام مراحل مصاحبه در روز دوشنبه مورخ 96/4/19 از 
ساعت 9 الی 12 به آدرس کیلومتر 18 جاده قدیم کرج )بزرگراه فتح(، بلوار گلستانك، بلوار 

زامیاد، شرکت مگاموتور سایپا مراجعه نمایند.
               )2( ملی.  کارت  و  شناسنامه  کپی  و  اصل   )1( مصاحبه:  در  شرکت  برای  نیاز  مورد  مدارك 
آزمون تحصیالت تکمیلی سال 1396. )4(  اولیه  نتایج  پرینت کارنامه  دو قطعه عکس. )3( 

آخرین مدارك تحصیلی.
17- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کلیه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشکده الزم است براساس جدول ذیل  برای انجام 
مصاحبه مراجعه نمایند.

18- دانشگاه  صنعتی  مالك  اشتر 
این دانشگاه تاریخ های 96/4/17 لغایت 96/4/21 در تهران و 96/4/24 لغایت 96/4/26 
در شاهین شهر را جهت مراجعه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت در سال جاری در نظر گرفته 
آدرس  به  دانشگاه  سایت  وب  در  داوطلبان  مصاحبه  به  دعوت  اصلی  اطالعیه  ضمنًا   است. 

www.golestan.mut.ac.ir قرار گرفته و از طریق پیامك نیز اطالع رسانی خواهدشد.
19- دانشگاه عالمه طباطبایی

 17770 محل های  )کدرشته  بیم سنجی  رشته های  ظرفیت  برابر  چند  شدگان  معرفی  از  الف( 
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و   13940 محل های  )کدرشته  منطقه ای  مطالعات  و   1207 امتحانی  کدرشته  از   )17803 و 
13948( از کدرشته امتحانی 1130 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو این دانشگاه در روز یکشنبه 
مورخ 96/4/11 راس ساعت 9:00 صبح آزمون کتبی به عمل خواهد آمد و پس از آن مصاحبه 
ساعت  از  داوطلبان  است  الزم  و  آمد  خواهد  عمل  به  کتبی  آزمون  شدگان  پذیرفته  از  شفاهی 

8:00 صبح برای کنترل مدارك هویتی و دریافت کارت در مؤسسه حضور داشته باشند.
محل برگزاری آزمون و مصاحبه: تهران- خیابان شهید بهشتی - خیابان خالد اسالمبولی - 

خیابان هفتم بخارست- شماره 14- مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو. 
مدراك مورد نیاز: )1( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تکمیلی سال 1396. )2( چنانچه 
داوطلبان مدارکی دال برگذراندن آزمون های استاندارد زبان انگلیسی نظیر تافل و آیلتس دارند، 

مستندات مربوطه را همراه داشته باشند. )3( اصل کارت ملی یا شناسنامه برای احراز هویت. 
ب( از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته  مدیریت خدمات اجتماعی )کدرشته محل های 
11903 و 11909( از کدرشته امتحانی 1108 این دانشگاه در روزهای دوشنبه 96/4/19 
تهران-  نشانی  در  بعدازظهر(   4(  16:00 الی  صبح   8:00 ساعت  از   96/4/20 سه شنبه  و 
جنب  سابق(–  )کتابی  گل نبی  داود  شهید  خیابان   - همت  بزرگراه  تقاطع   – شریعتی  خیابان 

بیمارستان نگاه -  پالك 11 مصاحبه به عمل خواهد آمد. 
مدارك مورد نیاز: )1( اصل و تصویر مدرك کارشناسی. )2( اصل و تصویر کارنامه کارشناسی. 
)3( اصل و کپی سوابق پژوهشی)کتاب و مقاله(. )4( اصل و کپی سوابق آموزشی)تدریس(. 
)5( اصل و کپی سوابق اجرایی مرتبط. )6( اصل و کپی مدارك معتبر زبان خارجی. )7( اصل 

و کپی مدارك معتبر آشنایی با کامپیوتر. )8( اصل کارت ملی یا شناسنامه برای احراز هویت.
ج( کلیه معرفی شدگان کدرشته امتحانی1139)مددکاری اجتماعی(  الزم است برای انجام 
مراحل مصاحبه در روزهای دوشنبه 96/4/19 و سه شنبه 96/4/20 از ساعت 8:00 صبح 
لغایت 16:00 )4 بعدازظهر( به آدرس تهران- خیابان شریعتی – تقاطع بزرگراه همت - خیابان 

شهید داود گل نبی )کتابی سابق(– جنب بیمارستان نگاه -  پالك 11 مراجعه نمایند.
مدارك مورد نیاز: )1( اصل و تصویر مدرك کارشناسی. )2( اصل و تصویر کارنامه کارشناسی. 
)3( اصل و کپی سوابق پژوهشی)کتاب و مقاله(. )4( اصل و کپی سوابق آموزشی)تدریس(. 
)5( اصل و کپی سوابق اجرایی مرتبط. )6( اصل و کپی مدارك معتبر زبان خارجی. )7( اصل 

و کپی مدارك معتبر آشنایی با کامپیوتر. )8( اصل کارت ملی یا شناسنامه برای احراز هویت.
د( کلیه معرفی شدگان کدرشته امتحانی 1148 )رشته مدیریت امور شهری(  الزم است برای 
نشانی  به  صبح   8:30 ساعت  از   96/4/14 مورخ  چهارشنبه  روز  در  مصاحبه  مراحل  انجام 
حسابداری  و  مدیریت  دانشکده  همت-  شهید  بزرگراه  تقاطع  المپیك-  دهکده  بلوار  تهران- 

دفتر گروه مدیریت دولتی این دانشگاه مراجعه نمایند.
همراه داشتن مدارك ذیل برای انجام مصاحبه الزامی است:

)1( سوابق علمی و حرفه ای. )2( سوابق شغلی و سوابق پژوهشی. )3( مدرك فارغ التحصیلی 
کارشناسی. )4( رتبه کسب شده در آزمون کارشناسی ارشد. )5( اصل کارت ملی یا شناسنامه 

برای احراز هویت
۲0- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( - نوشهر 

 96/4/21 و   20 تاریخ های  در  مصاحبه  مراحل  انجام  برای  است  الزم  شدگان  معرفی  کلیه 
به آدرس نوشهر، خیابان شهید عمادالدین کریمی، مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم 

دریایی امام خمینی)ره( نوشهر مراجعه نمایند.
مقطع  تحصیلی  آخر  ترم  دانشجویان  برای   )1( مصاحبه:  در  شرکت  برای  نیاز  مورد  مدارك 
برای   )2( انتخاب رشته.  فرم صفحه 258 دفترچه  برابر  کارشناسی گواهی مخصوص معدل 
کارنامه  چاپی  نسخه   )3( کارشناسی.  دوره  نمرات  ریز  کارشناسی  مقطع  آموختگان  دانش 

دعوت به مصاحبه. 
پایگاه  به  مصاحبه  ضوابط  و  شرایط  سایر  از  اطالع  برای  است  الزم  شدگان  معرفی  ضمنا 

اطالع رسانی مؤسسه ذیربط مراجعه نمایند.
۲1- دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری 

کلیه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشگاه الزم است براساس جدول ذیل  برای انجام 
مصاحبه مراجعه نمایند.

رشتهساعتتاریخروزردیف

حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرم شناسی- 8/00 صبح96/4/11یك شنبه1
حقوق عمومی- حقوق دادرسی اداری

و 8/00 صبح96/4/12دوشنبه2 اطفال  کیفری  حقوق  خانواده-  حقوق 
نوجوانان- مدیریت دادگستری

و 8/00 صبح96/4/13سه شنبه3 اسناد  حقوق  تجاری-  نقل  و  حمل  حقوق 
قراردادهای تجاری- مدیریت نظارت و بازرسی

8/00 صبح96/4/14چهارشنبه4
حقوق ثبت اسناد و امالك – حقوق شرکتهای 
تجاری- مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی- 

حقوق بین الملل

مدارك مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه: )1( اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه. )2( اصل 
با تعهد 10 ساله به  و کپی کارت ملی. )3( اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 
قوه قضاییه )غیراز داوطلبانیکه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند(. )4( یك قطعه عکس 
4*3پشت نویسی شده. )5( اصل و کپی مدرك  کارشناسی و ریز نمرات. )6( تکمیل کاربرگ 
مربوطه )این کاربرگ در سایت دانشگاه بارگذاری خواهدشد(. )7( تصویر حکم کارگزینی برای 
داوطلبان کدرشته های مخصوص شاغالن قوه قضاییه. )8( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون 

تحصیالت تکمیلی سال 1396.
به  مصاحبه  چگونگی  مورد  در  دقیق  اطالعات  دریافت  برای  است  الزم  معرفی شدگان  کلیه 
پایگاه اطالع رسانی دانشگاه به نشانی  www.ujsas.ac.ir قسمت پرتال داوطلبان تحصیل 
چهارراه  از  بعد  انقالب-  خیابان   - تهران  آدرس:  نمایند.  مراجعه  قضائی  علوم  دانشگاه  در 

ولیعصر)عج(- نرسیده به پل کالج- خیابان خارك- پالك 9.
۲۲- دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم - سازمان اوقاف و امور خیریه

کلیه معرفی شدگان الزم است برای انجام مراحل مصاحبه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 
مورخ 14 و 96/4/15 مراجعه نمایند.

مکان مصاحبه: یکی از کدرشته محل های این دانشگاه که داوطلب برای انجام مصاحبه به 
آن معرفی شده است.

مدارك مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه: )1( تصویر فرم انتخاب رشته داوطلب. )2( تصویر 
و  پژوهشی  و  کارنامه داوطلب. )3( تصویر کارت ملی داوطلب. )4( تصویر مستندات علمی 

قرآنی و فرهنگی و ... 
۲3- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

از معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت ارگانهای بورس دهنده در رشته های مندرج  به شرح جدول 
ذیل در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری با همراه داشتن مدارك مورد نیاز مصاحبه 

بعمل خواهد آمد. 
مدارك مورد نیاز: مدرك کارشناسی – کپی کارت ملی و شناسنامه – دو قطعه عکس – ریزنمرات 

کارشناسی و پرینت خدمتی
تاریخ مصاحبهرشته 

10 و 96/4/11هوا فضا- آیرودینامیك، سازه و سوانح هوایی و صالحیت پروازی

12 و 96/4/13مخابرات سیستم و مخابرات موج و میدان
۲4- دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب – قم 

معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت الزم است برای اطالع از زمان و مکان مصاحبه و مدارك مورد 
نیاز به سامانه اینترنتی این دانشگاه به نشانی www.urd.ac.ir مراجعه نمایند.

۲5- دانشگاه غیرانتفاعی امیر المؤمنین)ع( – اهواز 
 از معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشگاه به شرح جدول ذیل مصاحبه بعمل خواهد آمد.

ساعتزمان مصاحبهرشته 

9 صبحشنبه 96/4/24علوم قران و حدیث

9 صبحیك شنبه 96/4/25کالم شیعه- زبان و ادبیات عرب

9 صبحدوشنبه 96/4/26 فقه و مبانی حقوق اسالمی
مدارك مورد نیاز:

1- کپی شناسنامه و کارت ملی. 2- اصل و کپی مدرك کارشناسی و ریز نمرات. 3- وضعیت 
نظام وظیفه. 4- دو قطعه عکس 4×3. 5- پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تکمیلی 

سال 1396. 
ضمنًا الزم است برای اطالع از زمان دقیق مصاحبه، منابع آزمون و مدارك مورد نیازی که الزم 
است معرفی شدگان در روز مصاحبه به همراه داشته باشند به سامانه اینترنتی مؤسسه مذکور 

به نشانی http://amiralmoemenin.ac.ir مراجعه نمایند.
– تلفن:  – پالك 29  امام موسی صدر- جنب پل چهارم  بلوار   – امانیه   – مکان مصاحبه: اهواز 

0611-3337525
۲6- دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم)ع( – قم 

معرفی شدگان الزم است برای تعیین نوبت مصاحبه در روزهای یك شنبه و دو شنبه مورخ 11 
و 12 تیر ماه 1396 از ساعت 9:00 صبح تا 13:00 بصورت حضوری و یا از طریق تماس با 

شماره تلفن 32136628-025 اقدام نمایند.  
تصویر  ملی؛  تصویرکارت  تمام صفحات؛  از  تصویر شناسنامه  یك قطعه عکس؛  مدارك الزم: 
کارت معافیت یا پایان خدمت )برای آقایان(؛ تصویر مدرك کارشناسی برای فارغ التحصیالن 
آخر؛ اصل گواهی  دانشجویان سال  برای  تا 96/6/31  از تحصیل  فراغت  یا اصل گواهی  و 

حوزوی بر اساس شرایط اعالم شده در دفترچه شماره 2. 
باقرالعلوم )ع(.  بلوار دانشگاه - دانشگاه  انتهای  – پردیسان -  محل برگزاری مصاحبه: قم   

برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه به نشانی www.bou.ac.ir مراجعه نمایند.
۲7- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران

لغایت   96/4/20 تاریخهای  در  مصاحبه  مراحل  انجام  برای  است  الزم  شدگان  معرفی  کلیه 
96/4/27 به دانشگاه مذکور مراجعه نمایند.

 )2( ملی.  کارت  و  شناسنامه  کپی  و  اصل   )1( مصاحبه:  در  شرکت  جهت  نیاز  مورد  مدارك 
ریز نمرات دوره کارشناسی. )3( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تکمیلی سال 1396.

داوطلبان گرامی جهت اطالع از جزئیات تسهیالت و اشخاص واجد شرایط می توانند به سایت 
دانشگاه خاتم به نشانی Khatam.ac.ir/qmet مراجعه یا با تلفن  3-89174002 تماس 

حاصل نمایند.
۲8- دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث- قم

معرفی شدگان الزم است از تاریخ 96/4/12 برای آگاهی از اطالعات مرتبط با روز و ساعت 
مصاحبه ورودی در هر یك از کدرشته محل های معرفی شده و اطالع از مفاد کامل برنامه زمانی 

و مدارك مورد نیاز به سایت این دانشگاه به نشانی www.qhu.ac.ir مراجعه نمایند. 
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۲9- دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی 
- معرفی شدگان الزم است با در دست داشتن مدارك الزم برای انجام مراحل آزمون شفاهی در 

تاریخ مقرر به نشانی ذیل مراجعه نمایند. 
مدارك مورد نیاز: )1( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تکمیلی سال 1396، )2( 
داوطلب الزم است لیست تمامی دروس گذرانده شده در مقطع کارشناسی را به همراه نمره 
اخذ شده با احتساب معدل کل دروس گذرانده از دانشگاه مربوطه دریافت و کپی آن را همراه 
سایر مدارك ارائه نماید. )در صورتی که دانشگاه مربوطه امکان تحویل لیست نمرات را نداشته 
باشد بایستی داوطلب نام تمامی دروس و نمرات را در یك برگ درج نموده، ضمن امضاء و تأیید 
آن توسط خود داوطلب نسبت به ارائه آن اقدام نماید(. )3( ارائه اصل مدرك یا گواهی موقت 
فراغت از تحصیل و یك برگ تصویر آن برای کسانی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل 
شده اند. )4( ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان سال آخر از محل تحصیل با 
ذکر تعداد واحد گذرانده و میانگین معدل کل. )5( ارائه مدرك مربوط به وضعیت نظام وظیفه. 
)6( دو قطعه عکس 4×3. )7( تصویر کامل شناسنامه از تمام صفحات. )8( تصویر کارت ملی.

شرایط عمومی:
1- اعتقاد به دین مبین اسالم و نظام جمهوری اسالمی. 2- نداشتن منع ادامه تحصیل از نظر 
نظام وظیفه عمومی. 3- نداشتن سابقه محکومیت سیاسی و کیفری. 4- التزام و تعهد عملی 
به تقریب مذاهب اسالمی. 5- دارا بودن مدرك کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری.
شرایط اختصاصی:

1- دانشگاه تعهدی در برابر خوابگاه نخواهد داشت. 2- 50 درصد از هزینه های تحصیلی از 
پذیرفته شدگان اخذ می گردد. 3- دانشجویان ممتاز و رتبه های برتر از نیمسال تحصیلی دوم 
به بعد بر اساس مقررات و ضوابط دانشگاه از پرداخت بخشی از شهریه معاف خواهند شد.   
ــت. ــد داش ــدگان نخواه ــه ش ــته پذیرفت ــر رش ــای تغیی ــر تقاض ــدی در براب ــگاه تعه 4- دانش

5- دانشجویان بورسیه نهادهای مختلف از نظر تحصیلی تابع مقررات دانشگاه خواهند بود. 
روزانه تشکیل می شود. 7- درصورت تشخیص  و  تمام وقت  به صورت حضوری،  6- کالسها 

گروه آموزشی، واحدهایی به عنوان پیش نیاز و جبرانی ارائه خوهد شد.
مواد آزمون شفاهی: 

- کلیه رشته ها )رشته های فقه مقارن و حقوق خصوصی اسالمی، فقه مقارن و حقوق جزای 
اسالمی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسالمی، علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسالم، فلسفه و کالم 

اسالمی و ادیان ابراهیمی( در حد دروس دوره کارشناسی مربوطه می باشد.
- اطالعات عمومی و بین المللی در حوزه جهان اسالم.

- تاریخ برگزاری آزمون شفاهی برادران: روزهای چهار شنبه و پنج شنبه مورخ  96/4/14 و 
.96/4/15

- از ساعت 8:00 صبح الی 13:00 بعدازظهر.
و   96/4/12 مورخ   سه شنبه  و  دوشنبه  روزهای  خواهران:  شفاهی  آزمون  برگزاری  تاریخ   -

.96/4/13
- از ساعت 8:00 صبح الی 13:00 بعدازظهر.

مكان آزمون:  تهران،  خیابان انقالب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید مهرداد روانمهر، 
پالك 3، دانشگاه مذاهب اسالمی 

یادآوری مهم: داوطلبان گرامی می بایست پرسشنامه فردی دوره مذکور را از سایت دانشگاه 
پرینت گرفته و بعد از تکمیل، آن را در روز مصاحبه ارائه نمایند.

30- دانشگاه  غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت)ع( – اصفهان
معرفی شدگان الزم است برای انجام مراحل آزمون و مصاحبه با در دست داشتن مدارك مورد 
نیاز ذیل مطابق جدول زیر به نشانی اصفهان - بزرگراه شهید خرازی ـ ابتدای خیابان شهیدان 
غربی ـ دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( مراجعه نمایند. ضمنًا  داوطلبان برای کسب اطالعات 
به  یا  و  حاصل  تماس   108 الی   105 داخلی   031  -33372020 تلفن  شماره  با  می توانند 

پایگاه اینترنتی به نشانی www.icqt.ac.ir مراجعه نمایند. 
جدول برنامه زمانی دانشكده معارف قرآنی به تفكیك خواهران و برادران

زمان مراجعه خواهران

ساعت تاریخروز
رشته داوطلبحرف اول نام خانوادگیمراجعه

96/4/17شنبه

بح
 ص

8:
00

داوطلبین مجموعه های:از حرف »الف« تا حرف »ح«
علوم قرآنی کد 1111

فقه و حقوق کد 1112
فلسفه و کالم کد 1113

فلسفه کد 1116

از حرف »خ« تا حرف »س«96/4/18یکشنبه

از حرف »ش« تا حرف »ع«96/4/19دوشنبه

از حرف »غ« تا حرف »ل«96/4/20سه شنبه

از حرف »م« تا حرف »ی«96/4/21چهارشنبه

96/4/24شنبه 

بح
 ص

8:
00

از حرف »الف« تا حرف »چ«

داوطلبین مجموعه
  روانشناسی کد 1133

از حرف »ح« تا حرف »ش«96/4/25یك شنبه

از حرف »ص« تا حرف »ق«96/4/26دوشنبه

از حرف »ك« تا حرف »ی«96/4/27سه شنبه

زمان مراجعه برادران

ساعت تاریخروز
رشته داوطلبحرف اول نام خانوادگیمراجعه

96/4/13سه شنبه

بح
 ص

8:
از حرف »الف« تا حرف »ذ«00

داوطلبین کلیه رشته ها از حرف »ر« تا حرف »ظ«96/4/14چهارشنبه

از حرف »ع« تا حرف »ی«96/4/15پنجشنبه

- منابع مصاحبه برای داوطلبان زیر مجموعه علوم قرآن و حدیث: )1( تفسیر جزء اول قرآن بر 
اساس »تفسیر مجمع  البیان« و »تفسیر المیزان«. )2( تاریخ قرآن )دکتر محمد باقر حجتی(. 
)3( علم الحدیث و درایه الحدیث )استاد کاظم مدیرشانه چی(. )4( فقه درحد توضیح المسائل 
مراجع. )5( ترجمه و توضیح 10 خطبه اول نهج البالغه )مخصوص رشته نهج البالغه(. )6( 

سیری در نهج البالغه )استاد شهید مطهری( )مخصوص رشته نهج البالغه(.
»بدایه  کتاب  اسالمی:  فلسفه   )1( کاربردی:  اخالق  رشته  داوطلبان  برای  مصاحبه  منابع   -
الحکمه« عالمه طباطبایی. )2( فلسفه غرب: »کانت « مجتهدی. )3( اخالق: مبادی اخالق 
در قرآن )جلد 10 تفسیر موضوعی آیت اله جوادی آملی و اخالق در قرآن جلد 1 آیت اله مکارم 

شیرازی(. )4( منطق: کتاب »منطق« مظفر. )5( فقه در حد توضیح المسائل مراجع.
- منابع مصاحبه برای داوطلبان رشته شیعه شناسی و مذاهب اسالمی: )1( فلسفه اسالمی: 
المراد« عالمه حلی. )3(  کتاب »بدایه الحکمه« عالمه طباطبایی. )2( کالم: کتاب »کشف 

منطق: کتاب »منطق« مظفر. )4( فقه در حد توضیح المسائل مراجع.
 - منابع مصاحبه برای داوطلبان رشته روانشناسی اسالمی: )1( مباحث روانشناسی عمومی 
و روانشناسی تربیتی در حد کارشناسی. )2( تعلیم و تربیت اسالمی کتاب نگاهی دوباره به 

تعلیم و تربیت اسالمی دکتر خسرو باقری.
- منابع مصاحبه برای داوطلبان رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی کد 1112: )1( اصول فقه: 
کتاب اصول فقه عالمه مظفر جلد اول )مباحث الفاظ(. )2( فقه: کتاب الروضه البهیه فی شرح 
المعه الدمشقیه شهید ثانی، ابواب طهارت، نکاح، متاجر)بیع(، قصاص و دیانت. )3( حقوق 
حقوق  کتاب  جزا:  حقوق   )4( صفایی.  حسین  دکتر  قراردادها  عمومی  قواعد  کتاب  مدنی: 

جزای عمومی دکتر محمدعلی اردبیلی)قانون جدید(. 
مدارك مورد نیاز: )1( اصل شناسنامه عکسدار همراه با یك نسخه تصویر از همه صفحات آن. 
)2( اصل کارت ملی همراه با یك نسخه تصویر از آن. )3( اصل مدرك کارشناسی یا گواهی 
فراغت از تحصیل همراه با یك نسخه تصویر از آن. )4( تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی. )5( 
پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تکمیلی سال 1396 به همراه یك نسخه تصویر از 
آن. )6( سه قطعه عکس 4×3 جدید. )خواهران الزامًا با چادر(. )7( اصل کارت پایان خدمت، 
سوابق  از  نسخه  یك   )8( آن.  از  تصویر  با  همراه  خدمت  به  آماده  دفترچه  یا  و  دائم  معافیت 

فعالیتهای پژوهشی )در صورت انجام(.
31- دانشگاه فردوسی مشهد 

- کلیه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت کد رشته امتحانی 1148 )رشته مدیریت امور شهری( 
الزم است برای انجام مراحل مصاحبه در روز یك شنبه مورخ 96/4/18 ساعت 9:00 صبح در 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی – آزمایشگاه ژئومورفولوژی این دانشگاه حضور به هم رسانند.

مدارك مورد نیاز: )1( گواهی مربوط به اشتغال به کار مرتبط. )2( مدرك قبولی در آزمون زبان. 
)3( مدارك شناسایی. )4(پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تکمیلی سال 1396.

 3۲- دانشگاه  هنر اسالمی تبریز
از معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 96/5/1 و دوشنبه مورخ 
96/5/2 از ساعت 8:30 الی 16:00 به نشانی تبریز – خیابان آزادی – مابین میدان حکیم 
نظامی و چهارراه طالقانی – دانشکده چندرسانه ای - دانشگاه هنر اسالمی تبریز مصاحبه به 

عمل خواهد آمد و الزم معرفی شدگان کارت ملی و یا شناسنامه خود را همراه داشته باشند.
33- دانشگاه یزد  

کلیه معرفی شدگان الزم است برای انجام مراحل مصاحبه در تاریخ های 24 و 96/4/25 به 
دانشکده علوم اجتماعی واقع در پردیس اصلی دانشگاه یزد مراجعه نمایند.

مدارك مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه: )1( گواهی سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی. 
 )4( تحقیقاتی(.  طرح  و  مقاله  از  )اعم  پژوهشی  فعالیتهای   )3( شغلی.  سوابق  گواهی   )2(

مدارك مربوط به زبان انگلیسی. 
34- سازمان مدیرت صنعتی - تهران)غیرانتفاعی(

 ،96/4/11 تاریخهای  در  مصاحبه  مراحل  انجام  برای  است  الزم  شدگان  معرفی  کلیه 
96/4/12 و 96/4/18 صبح و بعداز ظهر به سازمان مدیریت صنعتی به نشانی تهران خیابان 
آموزش- طبقه سوم-  – ساختمان  – سازمان مدیریت صنعتی  نبش جام جم  ولی عصر)عج(- 

واحد تحصیالت تکمیلی مراجعه نمایند.
مدارك مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه: )1( گواهی داشتن دو سال سابقه کار. )2( تصویر 
و  )5( اصل  ملی.  کارت  تصویر  و  )4( اصل  تصویر شناسنامه  و  )3( اصل  کارشناسی.  مدرك 

تصویر کارت پایان وظیفه عمومی یا معافیت.
تلفن تماس: 021-22043005

35- مؤسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسالمی – قم 
معرفی شدگان الزم است برای اطالع از زمان مصاحبه با شماره تلفن 37840127-025 تماس 

حاصل  و یا به نشانی قم، بلوار بسیج )سی متری هنرستان( نبش کوچه 20 مراجعه نمایند.
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ج - برگزاری مصاحبه ورودی در کد رشته  امتحانی 1131 )مجموعه مطالعات جهان( و 
1148 )مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری( دانشگاه تهران

به  مجاز  جهان(  مطالعات  1131)مجموعه  امتحانی  کدرشته    در  که  داوطلبانی  کلیه   )1(
انتخاب رشته شده اند و نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام 
نموده اند، الزم است با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه های راهنمای شماره 1 و 
به محل ذیربط  انجام مصاحبه ورودی  این اطالعیه در موعد مقرر برای  آزمون و مفاد  این   2
مراجعه نمایند. در غیراین صورت در گزینش نهایی در کدرشته محل انتخابی مربوط گزینش 

نخواهند شد. بدیهی است اسامی داوطلبان مذکور در این اطالعیه اعالم نخواهد شد.
 )2( به هنگام گزینش نهایی در هر کد رشته محل از کد رشته های امتحانی فوق، داوطلبانی 
شرکت داده خواهند شد که نتیجه مصاحبه ورودی آنان توسط مؤسسه آموزش عالی ذیربط 

تایید شده باشد. 
در  نیاورد،  به عمل  آموزش عالی ذیربط مصاحبه  یا مؤسسه  دانشگاه  که  تبصره: در صورتی 
گزینش نهایی در کد رشته محل انتخابی مربوط بدون در نظر گرفتن نتیجه مصاحبه و منحصرًا 

براساس نمرات علمی مکتسبه در آزمون گزینش خواهند شد.
هیچ گونه  ورودی،  مصاحبه  در  شرکت  برای  مقرر  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی   -)3(
تقاضایی قابل پذیرش نمی باشد. لذا به داوطلبان تاکید می شود که در مهلت مقرر تعیین شده 

به محل ذی ربط مراجعه نمایند.
)4(- همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکس دار در روز مصاحبه الزامی می باشد. داوطلبان 
می توانند برای کسب اطالعات دقیق تر به پایگاه اطالع رسانی مؤسسه ذی ربط مراجعه نمایند.

1- دانشكده روابط بین الملل وزرات امور خارجه
به کلیه داوطلبانی که در کد رشته امتحانی 1131 )مجموعه مطالعات جهان( در مرحله اول 
اعالم نتایج این آزمون مجاز به انتخاب رشته شده اند و نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته های 
را  این دانشکده  از کدرشته محلهای تحصیلی  اقدام و حداقل یکی  اینترنتی خود  تحصیلی 
لغایت  روزهای یك شنبه مورخ 96/4/18  کلیه داوطلبان در  از  نموده اند، می رساند  انتخاب 

چهار شنبه 96/4/28 در محل این دانشکده مصاحبه به عمل خواهد آمد.
 مدارك الزم در هنگام مصاحبه: )1( اصل شناسنامه یا کارت ملی و کپی آن، )2( دو قطعه 
عکس 4×3، )3( پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیالت تکمیلی سال 1396، )4( مدرك 
رزومه   )5( سنجش،  رشته  انتخاب  راهنمای   2 شماره  دفترچه  در  شده  اعالم  شرح  به  زبان 

علمی. 
نشــانی: بــه  دانشــکده  ایــن  ســایت  طریــق  از  نیــاز  مــورد  اطالعــات  کلیــه  ضمنــًا 

 http://www.sir.ac.ir به اطالع متقاضیان خواهد رسید.
۲- دانشگاه اصفهان 

به کلیه داوطلبانی که در کد رشته امتحانی 1131 )مجموعه مطالعات جهان( در مرحله اول 
اعالم نتایج این آزمون مجاز به انتخاب رشته شده اند و نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته های 
تحصیلی اینترنتی خود اقدام و حداقل یکی از کدرشته محل های تحصیلی این دانشگاه را 
انتخاب نموده اند، می رساند از کلیه داوطلبان در روز شنبه مورخ 96/4/24 در محل دانشکده 

زبانهای خارجی این دانشگاه مصاحبه بعمل خواهد آمد.
از   مدارك الزم در هنگام مصاحبه: اصل و تصویر مستندات سوابق آموزشی و پژوهشی اعم 

تالیف، ترجمه و شرکت در دوره ها و کارگاه های تخصصی.
3- دانشگاه تهران

الف( به کلیه داوطلبانی که در کد رشته امتحانی 1131 )مجموعه مطالعات جهان( در مرحله 
انتخاب  فرم  تکمیل  به  نسبت  و  شده اند  رشته  انتخاب  به  مجاز  آزمون  این  نتایج  اعالم  اول 
این  تحصیلی  محلهای  کدرشته  از  یکی  حداقل  و  اقدام  خود  اینترنتی  تحصیلی  رشته های 
و  شفاهی  و  کتبی  بخش  دو  در  مصاحبه  آزمون  که  می رساند  نموده اند،  انتخاب  را  دانشگاه 
مورخ  روز دوشنبه  انگلیسی(  یا  ژاپنی  زبان  به  ژاپن  )رشته مطالعات  رشته  اصلی هر  زبان  به 
96/4/12 در دانشکده مطالعات جهان واقع در انتهای خیابان کارگر شمالی، بین خیابانهای 
می گردد.  برگزار  جهان  مطالعات  دانشکده  تهران  دانشگاه  شمالی  پردیس  ورودی   16 و   15
نشانی به  دانشکده  وب سایت  در  مصاحبه  و  آزمون  تکمیلی  اطالعات  ذکراست  شایان 

 http://fws.ut.ac.ir برای داوطلبان در دسترس خواهد بود.
ب( به کلیه داوطلبانی که در کد رشته امتحانی 1148)مجموعه مدیریت کسب و کار و امور 
شهری( در مرحله اول اعالم نتایج این آزمون مجاز به انتخاب رشته شده اند و نسبت به تکمیل 
محل های  کدرشته  از  یکی  حداقل  و  اقدام  خود  اینترنتی  تحصیلی  رشته های  انتخاب  فرم 
تحصیلی این دانشگاه را انتخاب نموده اند، می رساند از کلیه داوطلبان در روز یکشنبه مورخ 
96/4/25 ساعت 8 صبح در دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران 

واقع در قم مصاحبه به عمل خواهد آمد.
ضمنًا به متقاضیان اعالم می گردد در روز مصاحبه رزومه و مدارك و سوابق علمی و اجرایی 

خودرا نیز به همراه داشته باشند.
د- آزمون مرحله دوم یا پروژه های عملی کد رشته های امتحانی  1350، 1351، 1352، 

1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364
 ،1360  ،1358  ،1357،1356  ،1352  ،1351  ،1350 امتحانی  رشته های  کد   -1

1362و 1364
- آزمون پروژه عملی کدرشته های امتحانی 1350، 1351، 1352، 1357، 1358و 1364 

در صبح و بعدازظهر روزهای چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه مورخ 21، 22 و 96/4/23 منحصرًا 
در شهر تهران  برای آن دسته از داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به 
انتخاب رشته شده اند و حداقل یکی از کدرشته محل های رشته های تحصیلی پروژه دار را نیز 
انتخاب نموده اند، بر اساس جدول ذیل برگزار خواهد شد. ضمنًا برای آن دسته از داوطلبانی 
که مجاز به شرکت در آزمون دو پروژه می باشند، دو کارت ورود به جلسه به صورت جداگانه 
قابل دریافت می باشد و الزم است دو روز قبل از برگزاری آزمون پروژه مربوط، هزینه برگزاری 
آزمون تشریحی، پروژه و یا عملی را به مبلغ 250/000 )دویست و پنجاه هزار( ریال بابت 
هزینه برگزاری آزمون هر پروژه به صورت اینترنتی که امکان آن در پایگاه اطالع رسانی  این 
کد  دریافت  از  پس  و  نموده  پرداخت  گردیده ،  فراهم   www.sanjesh.org نشانی  به  سازمان 
پرداخت هزینه آزمون عملی و درج این کد به همراه اطالعات کارت اعتباری و یا شماره پرونده 
و کد رهگیری در قسمت مربوط )پرینت کارت ورود به جلسه آزمون( نسبت به پرینت کارت 
ورود به جلسه خود و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام نمایند. )داوطلبانی که در دو پروژه 
شرکت می نمایند الزم است در دو مرحله نسبت به پرداخت مبلغ فوق به صورت اینترنتی اقدام 
نموده و سپس نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه در پروژه مربوط و برگ راهنمای شرکت 
در آزمون اقدام نمایند(. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت 
ورود به جلسه اینترنتی و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. 
لذا کلیه داوطلبان بایستی برای پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. آدرس حوزه برگزاری 
آزمون بر روی پرینت کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. کارت ورود به جلسه آزمون از روز 

دوشنبه مورخ 96/4/19 از طریق پایگاه اطالع رسانی این سازمان قابل پرینت می باشد.
تبصره1:  نظر به اینکه در کد رشته امتحانی 1352 )مجموعه معماری( چهار پروژه عملی و یا 
تشریحی برگزار می گردد، لذا برای آن دسته از داوطلبانی که در هر چهار پروژه کد مذکور مجاز 
شده باشند، یك کارت ورود به جلسه آزمون جداگانه در نظر گرفته شده است، که الزم است در 
صورت تمایل به شرکت در 1، 2، 3 و یا 4 پروژه، بابت هر یك از پروژه های مربوط مبلغ فوق را 

پرداخت نمایند و سپس نسبت به پرینت کارت پروژه مربوط اقدام نمایند.
تبصره 2: آزمون پروژه رشته طراحی صنعتی از کدرشته امتحانی 1356 در بعداز ظهر روز 
از  قبل  روز  دو  است  الزم  گرامی  داوطلبان  لذا  می گردد.  برگزار   96/4/15 مورخ  پنجشنبه 
برگزاری آزمون تشریحی، مبلغ 250/000 )دویست و پنجاه هزار( ریال بابت هزینه برگزاری 
آزمون عملی ویا پروژه  به صورت اینترنتی که امکان آن در پایگاه اطالع رسانی  این سازمان به 
نشانی www.sanjesh.org فراهم گردیده ، پرداخت نموده و پس از دریافت کد پرداخت هزینه 
آزمون عملی و درج این کد به همراه اطالعات کارت اعتباری یا شماره پرونده و کدرهگیری در 
قسمت مربوط )پرینت کارت ورود به جلسه آزمون( نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود 
و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ 96/4/13 از طریق پایگاه اطالع رسانی 
اقدام  جلسه  به  ورود  کارت  پرینت  برای  بایستی  داوطلبان  کلیه  نمایند.  اقدام  سازمان  این 

نمایند. آدرس حوزه برگزاری آزمون روی پرینت کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. 

2- منابع آزمون تشریحی درس تجزیه و تحلیل  نمایشنامه رشته کارگردانی از کد رشته 
امتحانی 1357 

تحلیل  و  تجزیه  درس  تشریحی  آزمون  منابع  سازمان،  این   96/3/23 مورخ  اطالعیه  پیرو 
نمایشنامه ازکد رشته امتحانی 1357 را به شرح ذیل برای اطالع آن دسته از داوطلبانی که 
براساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته در رشته  کارگردانی شده اند و حداقل 
یکی از کد رشته محل های مورد عالقه خود را  از کدرشته امتحانی 1357، انتخاب نموده اند، 

برای شرکت در آزمون پروژه  تشریحی درس مذکور اعالم می گردد.
1- هملت اثر ویلیام شكسپیر، 2- باغ آلبالو اثر آنتوان چخوف، 3- عروسی خون اثر 
فدریكو گارسیا لورکا، 4- هملت ماشین اثر هاینر مولر، 5- اتفاق می افتد اثر دیوید هر، 
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6- شاه می میرد اثر اوژن یونسكو، 7- انتیگونه اثر سوفوکل، 8- اتوبوسی به نام هوس 
اثر تنسی ویلیامز، 9- ایوب دلتنگ خسته  خندان )در کتاب نمایش نامه های صحنه ای( 
اثر خسرو حكیم رابط و 10- منطق الطیر)فقط دو بخش مقاله ثانیه: در سخن هدهد با 
مرغان برای طلب سیمرغ و مقاله ثالثه: عذر بلبل( اثر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری.

الزم به ذکراست داوطلبان موظفند تمامی کتب معرفی شده را مطالعه نمایند.
3- نمایش عروسكی كد 1356

ظهر  بعداز  و  صبح  در  عروسکی(  )نمایش   1356 امتحانی  رشته  کد  عملی  پروژه  آزمون  ـ 
روزهای یکشنبه مورخ 96/4/25 لغایت سه شنبه مورخ 96/4/27 بر اساس حروف الفبا نام 
خانوادگی )خواهران به ترتیب حروف الفبا از حرف »الف« الی حرف »ز« روز یکشنبه مورخ 
96/4/25 و از حرف »س« الی »ی« روز دوشنبه مورخ 96/4/26 و کلیه برادران روز سه شنبه 
مورخ 96/4/27( برای آن دسته از داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز 
از کدرشته محل های رشته های تحصیلی کد رشته  یکی  و حداقل  انتخاب رشته شده اند  به 
امتحانی 1356 را انتخاب نموده اند، به نشانی تهران - خیابان انقالب – درب اصلی دانشگاه 
تهران - پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران– دانشكده هنرهای نمایشی و موسیقی – 

گروه نمایش طبقه دوم برگزار خواهد شد. 
روز  از  مذکور  رشته  عملی  آزمون  جلسه  به  ورود  کارت  پرینت  برای  است  الزم  داوطلبان   -
 www.sanjesh.org پنجشنبه مورخ 96/4/22 به پایگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی
از  را قبل  یا عملی  و  پروژه  آزمون تشریحی،  برگزاری  نمایند. ضمنًا الزم است هزینه  مراجعه 
ریال  پنج هزار(  و  )دویست  مبلغ 250/000  به  مربوط،  آزمون  به جلسه  ورود  کارت  دریافت 
فراهم  فوق  نشانی  به  سازمان  این  اطالع رسانی  پایگاه  در  آن  امکان  که  اینترنتی  صورت  به 
با دریافت کد پرداخت هزینه آزمون عملی و درج این کد به  گردیده ، پرداخت نموده سپس 
همراه اطالعات کارت اعتباری و یا شماره پرونده و کد رهگیری در قسمت مربوط به پرینت 
کارت ورود به جلسه آزمون نسبت به پرینت کارت خود اقدام نمایند. بدیهی است برای شرکت 
یا  و  به جلسه و همچنین اصل کارت ملی  پرینت کارت ورود  آزمون همراه داشتن  در جلسه 
اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. لذا کلیه داوطلبان بایستی برای پرینت کارت ورود به 

جلسه اقدام نمایند.
اجرای  و  کنند  را مطالعه  داده شده  نمایشنامه های  باید 7 عنوان  داوطلبان  امتحانی:  مواد 
یکی از آنها را آماده نمایند اودیپ شهریار) سوفوکل (، عروسی خون )لورکا(، مستخدم ماشینی 
)هارولد پینتر(، شب هزار و یکم )بیضایی(، اسب های آسمان خاکستر می  بارند )نغمه ثمینی(، 
حکایت لوطیان مرد رند )آقاعباسی(، روایت عاشقانه ای از مرگ در ماه اردیبهشت )چرمشیر( 
و رزومه خود را نیز در جلسه آزمون به همراه داشته باشند. ضمنًا اجرا می تواند برداشتی کلی 
تحلیل کل  و  بود  اجرا حداکثر 10 دقیقه خواهد  زمان  و  باشد  آن  از  یا بخشی  نمایشنامه  از 
نمایشنامه ها باید مورد توجه داوطلبان قرار گیرد و  هر داوطلب باید اجرای مستقلی به صورت 

انفرادی داشته باشد.
4- بازیگری كد 1357 

آزمون  برای  الزم  اطالعات  سایر  و  مصاحبه  برگزاری  زمان  درخصوص  سازمان  این  اطالعیه 
برروی    96/4/18 مورخ  یکشنبه  روز  در   1357 امتحانی  کدرشته  از  بازیگری  عملی  پروژه 
از داوطلبانی  www.sanjesh.org برای آن دسته  پایگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی 
که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته در رشته بازیگری شده اند و 
حداقل یکی از کد رشته محل های رشته های تحصیلی از کد رشته امتحانی 1357 را انتخاب 
آزمون مذکور منحصرًا در شهر تهران  به ذکر است  نموده اند، منتشر خواهد شد. ضمنًا الزم 

برگزار خواهد شد.
5- مجموعه رشته  موسیقی كد 1360  

تاریخ های  در  موسیقی(  هنرهای  )مجموعه   1360 امتحانی  رشته  کد  دوم  مرحله  آزمون  ـ 
ذیل به نشانی: تهران –خیابان ولیعصر )عج(- تقاطع خیابان امام خمینی)ره(، روبروی موزه 
ملی قرآن کریم، جنب تاالر محراب، هنرستان موسیقی پسران، طبقه دوم برای آن دسته از 
داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شده اند و حداقل 
یکی از کد رشته محل های رشته های تحصیلی کد رشته امتحانی1360 را انتخاب نموده اند، 

برگزار خواهد شد. 
- داوطلبــان الزم اســت بــرای پرینــت کارت ورود بــه جلســه در آزمــون مرحلــه دوم رشــته 
ــانی ــه نش ــازمان ب ــن س ــانی ای ــگاه اطالع رس ــه پای ــورخ 96/4/8 ب ــنبه م ــور از روز پنجش مذک

 www.sanjesh.org مراجعه نمایند. ضمنًا الزم است هزینه برگزاری آزمون تشریحی، پروژه 
و یا عملی را قبل از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مربوط، به مبلغ 250/000 )دویست 
پنجاه هزار( ریال برای هر یك از رشته های انتخابی )از یك تا چهار رشته در صورت انتخاب 
رشته در فرم اینترنتی( به صورت اینترنتی که امکان آن در پایگاه اطالع رسانی این سازمان به 
نشانی فوق فراهم گردیده ، پرداخت نموده سپس با دریافت کد پرداخت هزینه آزمون عملی 
و درج این کد به همراه اطالعات کارت اعتباری و یا شماره پرونده و کدرهگیری در قسمت 
مربوط به پرینت کارت ورود به جلسه آزمون نسبت به پرینت کارت خود در آزمون اقدام نمایند 
)داوطلبانی که در همه رشته های انتخابی برای مرحله دوم آزمون عملی شرکت می نمایند الزم 
است برای هر گرایش نسبت به پرداخت مبلغ فوق به صورت اینترنتی اقدام نموده و سپس 
نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه در مرحله مربوط در آزمون اقدام نمایند(. بدیهی است 
برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه اینترنتی و همچنین 

اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. لذا کلیه داوطلبان بایستی برای 
پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

- زمان برگزاری آزمون مرحله دوم :                                                       
الف- رشته آهنگسازی: روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 11 و 12 تیرماه 1396 )شروع آزمون 

تشریحی آهنگسازی ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه 11تیرماه(.
و چهارشنبه  آقا(  )داوطلبین  روزهای سه شنبه مورخ 96/4/13  ایرانی  نوازندگی  – رشته  ب 

مورخ 96/4/14 )داوطلبین خانم(. 
مورخ  پنج شنبه  روزهای  شناسی  موسیقی  و  جهانی  نوازندگی  رشته های  عملی  آزمون   – ج 

96/4/15 )داوطلبین آقا( و جمعه مورخ 96/4/16 )داوطلبین خانم(.
توضیح: داوطلبان الزم است در روزهای مقرر جهت تعیین نوبت آزمونها قبل از ساعت 8:00 

صبح )ساعت 7:30( در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.
-الزم است داوطلبان برای اجرای آزمون عملی به مطالب ذیل توجه فرمایند:

1- آزمون سرایش و شنوایی: 
برای داوطلبان رشته موسیقی ایرانی:	•

الف: سرایش: خواندن ملودی در مدهای موسیقی ایرانی یا گام های ماژور و مینور 
ب: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک 

ج: ریتم خوانی)ساده و ترکیبی( 
برای داوطلبان رشته موسیقی جهانی: 	•

الف: سرایش: خواندن ملودی در گامهای ماژور و مینور
ب: شنوایی: تک صدایی )ملودی تنال(، دو صدایی )تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک( 

ج: ریتم خوانی )ساده و ترکیبی( 
برای داوطلبان رشته آهنگسازی	•

الف: سرایش: خواندن ملودی در گام های ماژور و مینور
ب: شنوایی: تک صدایی )ملودی تنال(، دو صدایی )تشخیص فواصل هارمونیک و ملودیک(، 

آکوردشناسی )آکوردهای سه صدایی و چهار صدایی(
ج: پیانوی عمومی: اجرای یک قطعه از دوره کالسیک یا رومانتیک 

برای داوطلبان رشته موسیقی شناسی	•
 الف: سرایش: خواندن ریتم های ساده و ترکیبی 

ب: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک
۲- آزمون تخصصی: 

برای داوطلبان رشته موسیقی ایرانی: 	•
ساز تخصصی: )سازهای تار، سه تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، عود، قیچک( 

الف: اجرای ردیف: حفظ کامل یکی از ردیف های معتبر موسیقی ایرانی 
ب: بداهه نوازی: براساس گوشه، آواز یا دستگاه خواسته شده

ج: قطعه نوازی: ارائه پنج قطعه در فرم های پیش  درآمد، چهار مضراب، رنگ، ضربی و تصنیف 
از اساتید معتبر موسیقی ایرانی 

د: جواب آواز: اجرای دقیق آواز یا تصنیف ارائه شده
ر: دشیفراژ: اجرای یک قطعه از روی نت با انتخاب هیئت داوران

برای داوطلبان رشته موسیقی جهانی:	•
ساز تخصصی: )سازی از خانواده های بادی چوبی، بادی برنجی، زهی، پیانو، گیتار و هارپ( 
الف: اجرای سه قطعه کامل از چهار دوره باروک، کالسیک، رومانتیک یا معاصر )داوطلبان 
غیر ساز پیانو و گیتار و هارپ موظفند یکی از چهاردوره ها را  به طور کامل اجرا کنند، همراهی 

ساز پیانو نیز الزامی است.( 
ب: دشیفراژ: اجرای یک قطعه از روی نت با انتخاب هیأت داوران برای داوطلبان نوازندگی 

پیانو، هارپ و گیتار ضروری می باشد.
برای داوطلبان رشته آهنگسازی:	•

آزمون کتبی: نوشتن قطعاتی در بافت های مونوفونیک، هموفونیک، پلی فونیک در فرم های 
دو و سه بخشی، روندو، تم و واریاسیون و تنظیم برای ارکستر سمفونیک یا آنسامبل تعیین شده 

توسط ممتحنین )هیئت داوران( 
برای داوطلبان رشته موسیقی شناسی:	•

آزمون اجرای موسیقی  و  زبان  ارائه مقاله، سوابق تحصیلی، درک مطلب  مصاحبه ی علمی، 
)آشنایی با آواز یا یکی از سازهای موسیقی ایرانی، جهانی یا محلی(.

در پایان متذکر می شود واحد اطالعات و پاسخگویی به سؤاالت از این تاریخ لغایت روز 
آماده پاسخگویی  ایام تعطیلی  از  اداری به غیر  دو شنبه 96/4/28 همه روزه در وقت 
به سؤاالت می باشد. لذا داوطلبان گرامی می توانند برای ارسال سؤاالت خود از طریق 
سیستم پاسخگویی  اینترنتی مندرج در پایگاه اطالع رسانی این سازمان اقدام نموده 
و یا با شماره تلفن 42163 با پیش شماره 021 )با واحد پاسخگویی غیرحضوری روابط 
عمومی این سازمان( تماس حاصل نمایند. تاکید می گردد از مراجعه حضوری در این 

رابطه خوداری فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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تست زنے صحیح؛ شیوه ها و راه ها
آزمون  در  آمادگی  برای  تاکنون   ! عزیز  داوطلبان  شما 
را پشت سر گذاشته اید و کم  سراسری، مراحل مختلفی 
کم زمان آن می رسد تا خود و معلوماتتان را در این آزمون 
آزمون سراسری،  نتیجه  از  بسنجید. بخش بسیار مهمی 
بستگی به مهارت شما در تست زنی دارد؛ در واقع، تست 
زنی، مرحله ای است که شما در آن، حاصل تمام زحمات 
و مطالعه خود را روی پاسخنامه نشان می دهید؛ به همین 
دلیل چگونگی تست زنی در کنکور از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است. افراد بسیاری در امتحاناتی چون کنکور 
شرکت می کنند، اما قبول نمی شوند. در مواردی علل عدم 
قبولی آنها به مسائلی غیر از عدم مطالعه یا مطالعه ناکافی 
به  دادن  پاسخ  شیوه های  واقع،  در  آنها  می شود.  مربوط 
سؤاالت چهار گزینه ای را نمی دانند، و این مهارتی است 
که با کمی تکرار و تمرین به دست می آید. با به کارگیری 
این شیوه ها شما می توانید درصد پاسخ های درستی را که 
به سؤاالت می دهید، افزایش دهید و احتمال قبولی خود 
را باال ببرید. این نکات را به ذهن بسپارید و حتمًا تمرین 

کنید.

بررسی اجمالی از سؤال ها داشته باشید
سؤال ها را به طور اجمالی بررسی کنید، راهنمایی ها را به 
دقت بخوانید و متوجه تعداد و نوع سؤال ها باشید و وقت 
خود را طبق ارزش سؤال ها زمان بندی کنید. این بررسی 
اجمالی می تواند به شما کمك بسیاری بکند و از احتمال 
بروز اشتباه در درک سؤاالت جلوگیری نماید. همچنین این 

بررسی، گام اساسی برای شروع کار تست زنی است.

زمان را در نظر داشته باشید
و  زدن  تست  از  قبل  که  است  عواملی  از  یکی  زمان، 
پاسخگویی به آزمون های تستی باید مّد نظر باشد. یکی 
از مشکالتی که داوطلبان در حین پاسخگویی به سؤال ها 
شدن  دستپاچه  و  وقت  آوردن  کم  می شوند،  روبرو  آن  با 
آنهاست. برای برطرف نمودن این مشکل باید سعی کنید 

زمان بندی  سؤال  هر  ارزش  به  توجه  با  را  خود  وقت  که 
کنید و مدت زمانی که برای پاسخگویی به آن سؤال صرف 
می کنید، هماهنگ با تعداد سؤاالت باشد. یکی از راه های 
آزمون های مشابه کنکور در  برگزاری  موفقیت در کنکور، 
منزل است. خوب است برای مهارت در تست زنی در منزل 
نیز، شرایطی شبیه به آزمون سراسری به وجود بیاورید و 
ساعتی را که زمان آن قابل تنظیم باشد در نظر بگیرید و 
به تعدادی از آزمون های سال های قبل سازمان سنجش با 

زمان مشخص پاسخ دهید.

سرعت عمل داشته باشید
سرعت عمل، باعث استفاده مطلوب ما از زمان می شود 
و در آزمون های تستی اهمیت نیز بسزایی دارد. برخی از 
افراد در کارهایشان سرعت کمتری دارند. این گروه، بنا به 
دالیلی، بخشی از وقت خود را هدر می دهند. این زمان های 
از دست رفته در برخی از کارها و فعالیت ها چندان مشهود 
نیست، ولی در کارهایی چون تست زنی، بویژه سر جلسه 
تمرکز  که  کسانی  معمواًل  دارد.  اساسی  اهمیت  کنکور، 
بیشتری دارند و مطالب را خوب خوانده اند، در پاسخگویی 
حضور ذهن دارند و با سرعت عمل بیشتری پیش می روند، 
ولی برخی دیگر از افراد، به دلیل کندی عمل و نه به خاطر 
فقدان تمرکز، وقت خود را از دست می دهند. این افراد باید 
بیشتر تمرین کنند و سرعت عمل خود را افزایش دهند. 
این افراد برای انجام این کار، بهتر است که علت کندی 
کنند.  آن  رفع  به  اقدام  و  دهند  تشخیص  را  خود  عمل 
برای افزایش سرعت عمل می توانید زمانی را برای انجام 
کارهای خود، بویژه تست زدن، اختصاص دهید و سپس 
سعی کنید که در این فاصله تعدادی تست بزنید و رفته 
رفته بکوشید تعداد تست هایی را که در این فاصله زمانی 

می زنید، افزایش دهید.

دقت كنید
به  پاسخ  در  است.  دقت  زدن،  تست  در  دیگر  مهم  نکته 

مورد  خانه  که  کنید  دقت  باید  گزینه ای  چهار  سؤال های 
نظر را اشتباه پر نکنید. خیلی از داوطلبان با آمادگی کامل 
یک  با  ولی  می یابند،  حضور  سراسری  آزمون  جلسه  سر 
بی دقتی، پاسخ سؤالی را در یک خانه دیگر، که مربوط به 
سؤال دیگری است، پر می کنند، و بدون توجه به شماره 
سؤال ها، همه پاسخ ها را تا آخر جابجا می زنند. این مشکل، 
یکی از شایع ترین بی دقتی ها در تست زنی است که باعث 
از بین رفتن وقت و نمره داوطلب می شود؛ به همین دلیل 
دقت کنید که در موقع پر کردن پاسخنامه خود دچار چنین 
اشتباهی نشوید و شماره هر سؤال را با شماره پاسخنامه تان 
تطبیق دهید. سؤال ها و جواب ها را دقیقًا بخوانید؛ چون 
نکات ریزی در سؤال های چهار جوابی هست که ممکن 
اشاره  آنها  به  زیر  در  کند.  اشتباه  دچار  را  خواننده  است 

می کنیم.
اکثر اشتباهاتی که در هنگام تست زدن پیش می آید مربوط 
کلماتی  با  آخرشان  که  سؤاالتی  است.  جمالت  افعال  به 
چون »می شود« و »نمی شود«، »می باشد« و »نمی باشد«، 
است  ممکن  می شود،  تمام   … و  »نیست«  و  »است« 
تست  هنگام  در  دقت  عدم  کند.  خطا  دچار  را  داوطلب 
زدن، موجب می شود که فرد گزینه اشتباه را انتخاب کند. 
پاسخ هایی که از نظر قواعد دستوری با سؤال هماهنگی 
ندارند، غالبًا غلط هستند؛ مثاًل صورت مسأله به صورت 
جاهای  که  خواسته  می شود  شما  از  و  است  خالی  جای 
اصاًل  از گزینه ها  یکی  و  پرکنید  با جواب درست  را  خالی 
مناسب آن جای خالی نیست؛ چرا که از لحاظ دستوری 

جایش آنجا نیست.
نکته دیگر اینکه در آزمون های چهار گزینه ای معمواًل چهار 
گزینه شباهت زیادی به هم دارند و ممکن است که داوطلب 
با خواندن اولین گزینه، آن را صحیح بداند و از خواندن سه 
گزینه دیگر خودداری کند. توجه داشته باشید که چهار 
گزینه را حتمًا بخوانید و با مقایسه کردن آنها با یکدیگر، 

یکی را انتخاب کنید.
جور  باهم  را  موارد  که  بتدریج  کردنی،  جور  سؤاالت  در 
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پاسخ ها  صورت،  این  در  کنید؛  حذف  را  آنها  می کنید، 
کاهش  آنها  مجدد  کاربرد  احتمال  و  شد  خواهند  کمتر 
خواهد یافت. در موقع حدس زدن، معمواًل اولین حدس 
شما درست است؛ بنابراین، زیاد وسواس به خرج ندهید تا 
جواب را عوض کنید؛ مگر در مواقعی که مطمئن هستید 
حدس اول شما غلط بوده است.  پاسخ هایی را که می بینید 
غلط است، کنار بگذارید و بدین طریق تعداد پاسخ ها را 
محدود کنید تا احتمال پیدا کردن پاسخ صحیح را بیشتر 

کنید. 

تمرینات تست زنی را بموقع شروع كنید
تست زنی باید در سه مقطع انجام شود. مقطع اول، که 
همزمان با شروع مطالعه مباحث درسی است؛ یعنی هر 
مبحثی که خوانده می شود، باید تست های همان مبحث 
را زد. مقطع دوم، زمانی است که مباحث و کل کتاب تمام 
سوم،  مقطع  و  زد،  را  مباحث  همه  تست  باید  و  می شود 
زمانی است که کل دروس تمام شده باشد و حاال باید تست 
سال های قبل را زد. انجام این تست های مختلط و تست 
عادت  شخص  که  می شود  باعث  قبل،  سال های  کنکور 
کند تا در یک زمان، تست دروس مختلف را بزند و آنها را 
با یکدیگر خلط نکند؛ یعنی براحتی بتواند در یک زمان، 
تست ریاضی، شیمی، فیزیک، ادبیات و … را بزند، و در 

این میان، آنچه را که در ذهن دارد گم نکند.

با انواع سؤاالت تستی آشنا شوید
عالوه بر مطالعه دقیق، آنچه که در کنکور اهمیت دارد، 
با  که  کسی  مسلمًا  است.  تستی  سؤاالت  نوع  با  آشنایی 
در  باشد،  داشته  آشنایی  تستی  سؤاالت  به  پاسخ  شیوه 
آزمون بهتر عمل می کند تا افرادی که هیچ گونه آشنایی با 
این گونه سؤاالت نداشته باشند، و انجام این کار با تمرین، 
آسان می شود. با اینکه تا کنکور، زمان زیادی باقی نمانده 
است، اما شما داوطلب عزیز می توانید در همین مدت کم 
نیز، چندین آزمون از سؤاالت کنکور سال های قبل را در 
خانه برگزار کنید تا هم با سؤاالت کنکور بیشتر آشنا شوید و 

همین  طور مهارت تست زنی خود را باال ببرید.

سخن آخر
را  به سؤاالت  فرد  پاسخ  عوامل می توانند شیوه  از  خیلی 
شرایط  تمام  که  کنیم  فرض  اگر  دهند.  قرار  تأثیر  تحت 
مطلوب وجود داشته و فرد با آگاهی کامل در جلسه امتحان 
حضور پیدا کرده باشد، شیوه تست زنی، عامل بسیار مهمی 
است که به صورت یک کانال ارتباطی، دانسته های او را بر 
افزایش  چون  ساده ای  موارد  می کند.  منتقل  پاسخنامه 
پاسخ  نکاتی در مورد شیوه  رعایت  و  سرعت عمل، دقت 

دادن به سؤال ها، می توانند کارآیی شما را باال ببرند. 

نكات زیر را برای عملكرد بهتر در آزمون سراسری 
به كار گیرید:

1- با آمادگی کامل و بموقع در سر جلسه امتحان حاضر 
و  تراش  کن،  پاک  مداد،  مثل  نیاز  مورد  وسایل  و  شوید 
ساعت را به همراه داشته باشید؛ با انجام این کار، همه چیز 
در دسترس شما خواهد بود و بخشی از زمان شما برای پیدا 

کردن آنها هدر نمی رود.
شرکت  امتحان  در  کامل  آرامش  و  خاطر  اطمینان  با   -2
در  را  جمالت  این  همواره  و  کنید  اندیشی  مثبت  کنید، 
ذهن خود تکرار کنید که: »من برای امتحان کاماًل آماده ام 
دور  خود  از  را  نگرانی  می آیم«.  بر  آن  عهده  از  بخوبی  و 
کنید و هر گاه احساس نگرانی کردید، چند نفس عمیق 
بکشید تا آرام شوید. قبل از امتحان نیز با دوستانتان راجع 
به اضطراب و دلشوره صحبت نکنید. بهتر است بدانید که 
نگرانی همچون یک بیماری مسری قابل سرایت به دیگران 

است.
بخش  و  بیندازید  سؤاالت  به  گذرا  نگاهی  ابتدا  در   -3
کوچکی از وقت خود را برای انجام این کار صرف کنید. 
کلمات کلیدی را )در سؤاالت( مشخص کنید و برای پاسخ 
دادن به سؤاالت زمان بندی کنید و در حالی که سؤاالت را 
می خوانید، نکاتی را که به ذهنتان می رسد و می تواند مفید 

باشد، در کنار آنها یادداشت کنید.
منظم  برنامه  یک  از  سؤاالت،  به  پاسخگویی  برای   -4
بعد  و  پاسخ دهید  به سؤاالت ساده تر  ابتدا  پیروی کنید. 
به آنها که نمره بیشتری دارند و سپس بترتیب به سؤاالتی 
جواب دادن به آنها وقت بیشتری  مشکل تر هستند،  که 
می گیرد و نمره کمتری دارند، پاسخ دهید. سعی کنید که 
از گزینه های طوالنی فرار نکنید. گزینه ای که بررسی آن به 
ظاهر مشکل تر است، خیلی اوقات در تست های جست و 

جو کردنی همان گزینه جواب است.
یافتن  برای  و  گذاشتید  انرژی  تست  یک  روی  وقتی   -5
جواب فکر کردید و نهایتًا به دو گزینه تردیدی رسیدید، با 
خود نگویید که بعدًا اگر به سراغ آن بیایید، شاید راه بهتری 
به ذهنتان برسد؛ بالفاصله جواب را همان موقع انتخاب 
کرده و به احساس اولیه خود در مورد جواب عمل کنید. 
دوباره، مستلزم صرف وقت  بازگشت  و  از تست  رد شدن 
اضافی و بررسی دوباره تست است؛ بدون اینکه اطالعات 

اضافه تری به شما بدهد یا شک شما را برطرف سازد.
6- بسیاری از داوطلبان در جلسه آزمون، اگر با چند سؤال 
نظم  و  می شوند  دستپاچه  ناگهان  شوند،  مواجه  دشوار 
ذهنی خود را از دست می دهند و احساس می کنند که همه 
کنکور را از دست داده اند. این گونه داوطلبان فکر می کنند 
آنها  فقط  و  می دهند  پاسخ  سؤال ها  همه  به  دیگران  که 
هستند که نمی توانند به سؤال ها جواب دهند. متأسفانه اگر 

سؤال های آزمونی دشوار باشد، دانش آموزان قوی تر بیشتر 
آسیب می بینند؛ چرا که می خواهند به تمام یا اکثر سؤال ها 
پاسخ صحیح دهند؛ اما بد نیست بدانید برخی از کسانی 
و دشوارترین رشته های دانشگاهی قبول  بهترین  که در 
شده اند، در بعضی از درس ها نمره قابل توجهی به دست 
نیاورده اند. اگر دیدید که نمی توانید به چند سؤال متوالی 
پاسخ دهید، خود را نبازید و مطمئن باشید که دیگران هم 
وضع شما را دارند. اعتماد به نفس داشته باشید. داشتن 
روحیه، در هر مسابقه ای سرنوشت ساز است؛ از جمله در 
این مسابقه علمی که کنکور نام دارد. باید بر اعصاب خود 
تسلط داشته باشید و درست مانند یک شطرنج باز ماهر یا 
یک فرمانده نظامی، در سخت ترین شرایط تصمیم بگیرید 
که چه کار کنید و بهترین کار در هر لحظه کدام است. شما 
باید در چنین لحظه ای تشخیص دهید که کدام تست را 
باید رها کنید، به کدام تست جواب دهید و چگونه زمان 
را تنظیم نمایید. اگر هنگام حل چند تست پیاپی، چیزی 
به ذهنتان نرسید، چند لحظه مکث کنید و همراه با تنفس 
خوردن  امکان  صورت  در  و  آرامی  تن  تمرینات  و  عمیق 
کیک و بیسکویت و کشمش و تنقالت، دقیقه ای استراحت 
نمایید و سعی کنید که به مغز خود اکسیژن و به بدن خود 
قند کافی برسانید. انجام این کار باعث می شود تا کارآیی 

مغز شما بهتر شود. 
7- اگر بر یک درس تسلط بیشتری دارید، ترتیب جواب 
دادن به سؤال ها را تغییر ندهید. نظم و ترتیب سؤاالت در 
دفترچه آزمون سراسری، کاری سنجیده و فکر شده است 
و درس ها را به طور تصادفی پشت سر هم مطرح نمی کنند 
در  داوطلبان  و  دانش آموزان  صالح  حتمًا  کار  این  در  و 
نظر گرفته می شود؛ پس بهتر است که شما هم به همان 
ترتیبی که سؤال ها در دفترچه مطرح شده است، به آنها 
پاسخ دهید. در سال های گذشته در آزمون سراسری، ابتدا 
سؤال های عمومی مطرح شده است تا داوطلبان آرامش و 
اعتماد خود را باز یابند و سپس سؤاالت اختصاصی مطرح 
می شود. در سؤاالت تخصصی نیز ترتیب دروس مختلف بر 
مبنای کارشناسی دقیق صورت گرفته است و شما نباید 
به علت عدم تسلط بر یک درس و تسّلط بیشتر بر درس 
دیگر، ترتیب پاسخگویی به سؤاالت را تغییر دهید؛ اما اگر 
نگران هستید که مثاًل با پاسخ دادن به سؤاالت یك درس، 
زمان کافی برای پاسخگویی به سؤاالت درس دیگری را که 
به نظرتان مهم تر است، نداشته باشید، به نکات بعدی توجه 

فرمایید.
8- برای مورد باال یک استثناء وجود دارد و آن هم داوطلبانی 
هستند که موفق به خواندن همه دروس نشده اند. این گروه 
آنها را مطالعه کرده اند  باید به سراغ درس هایی بروند که 
و سپس به پاسخگویی سؤاالت ساده دروسی که مطالعه 
نکرده اند، اما مطالبی از آن را از بحث های کالس و ... به یاد 
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دارند، بپردازند. این گروه از داوطلبان، بعد از اینکه تمام 
مطمئن  و  دادند  جواب  را  درس ها  همه  ساده  سؤاالت 
شدند که دیگر سؤال ساده ای برای جواب دادن وجود 
ندارد، مدت مشخصی را بسته به زمان باقی مانده )مثاًل 
نیم ساعت( برای درس های با ضریب باالتر )درس های 
ضریب 4( کنار بگذارند و سعی کنند که سؤاالت بیشتری 
از آن درس ها را در حد امکان جواب دهند؛ در واقع، این 
گروه از داوطلبان، باید سعی کنند که هیچ درسی را کنار 
نگذارند و در هر درس به دنبال سؤال هایی بگردند که 
جواب آنها را می دانند، و اگر در یک درس فقط سه یا 
چهار سؤال را پیدا کردند که می توانستند به آن سؤاالت 
با همین شرایط هم  جواب دهند، امیدوار باشند؛ زیرا 

می توانند نتیجه ای در حد تالششان کسب کنند.
9- دروسی در کنکور وجود دارند که بسیاری از داوطلبان 
به خاطر سختی یا حجم زیادشان، از مطالعه آن دروس 
برای  می تواند  درس ها  این  می کنند.  نظر  صرف 
داوطلبانی که به فکر رتبه ها و رشته های خوب هستند، 
بسیار کمک کند؛ پس اگر مطالعه و آمادگی شما در این 
درس ها زیاد است، حتمًا زمان مناسبی از پاسخگویی را 

به این درس ها اختصاص دهید.
10-کسانی که یک درس را به طور کامل کنار می گذارند، 
خواه به این دلیل که آن درس ضریب کمتری دارد یا اینکه 
آن درس را بلد نیستند، کاماًل اشتباه می کنند؛ البته به 
جز موارد استثنایی، آن هم با نظر مشاور و کارشناس، 
کنار گذاشتن مطالعه یک درس اشتباه است. می توانید 
بخش های دشوار یک درس را کنار بگذارید، اما حذف 
کامل یک درس خطاست؛ مثاًل داوطلبان گروه آزمایشی 
درس  سؤاالت  به  اوقات  گاهی  فنی،  و  ریاضی  علوم 
شیمی پاسخ نمی دهند و برخی از داوطلبان گروه های 
را  ریاضی  انسانی درس  و علوم  تجربی  آزمایشی علوم 
حذف می کنند. انجام این کار باعث می شود تا دسته ای 
از داوطلبان که برای این دروس وقت می گذارند، بسیار 

موفق تر باشند. 
هنگام پاسخ دادن به تست ها، به هیچ وجه وقت خود 
ابتدا  در  و  نکنید  دشوار  یا  وقت گیر  سؤاالت  صرف  را 
فقط به سؤال هایی که می توانید در وقت مقرر به آنها 
پاسخ دهید، بپردازید. برخی از سؤال ها را که پاسخ آن 
را می دانید، ولی تشخیص می دهید وقت گیر باشند 
وقت  از  )بیش  زیادی  زمان  به  آنها  به  دادن  پاسخ  و 
با  و  با عالمت ضربدر مشخص کنید  نیاز دارد،  مقرر( 
قاطعیت و خونسردی از آن سؤال ها عبور کنید. به این 
نکته توجه داشته باشید که در کنکور، سؤاالت ساده 
و دشوار به یک اندازه نمره خواهد داشت؛ پس بهتر 
است که در زمان ثابت به چند سؤال ساده پاسخ دهید 
از  برخی  پاسخ  که  ممکن است  تا یک سؤال دشوار. 

نباشید  بلد  اصاًل  را  سؤاالت 
باشند.  دشوار  بسیار  برایتان  یا 

این گونه سؤال ها را با عالمت   » ـ « 
مشخص کنید و فورًا از آنها رد شوید.

12- هیچ سؤالی را نخوانده رد نکنید؛ زیرا 
دشوار،  سؤال  چند  از  پس  که  است  ممکن 

که  هم  چقدر  هر  کنید.  پیدا  ساده  سؤال  چند 
تعداد سؤال های وقت گیر یا دشوار زیاد باشد، نگران 

نشوید و سؤال های بعدی را با آرامش و بترتیب بخوانید 
بار  یک  اینکه  از  پس  بیابید.  را  ساده تر  سؤال های  تا 
سؤال های  به  و  کردید  مطالعه  را  درس  هر  سؤاالت 
ساده تر پاسخ دادید، فورًا سؤاالت درس بعدی را آغاز 
نمایید، و پس از آنکه یک بار تست های تمام دروس را 
مطالعه کردید، به ساعت خود نگاه کنید و ببینید که 
چقدر از کل زمان کنکور باقی مانده است. تا همین 
تمام  زیرا  بزرگی نصیب شما شده است؛  جا موفقیت 
داده اید  پاسخ  بوده اید،  بلد  بخوبی  که  را  سؤال هایی 
نخواهید  افسوس  جلسه،  از  آمدن  بیرون  از  پس  و 
از سؤال های خیلی  و برخی  آورده   خورد که وقت کم 
را  مانده  باقی  اکنون وقت  از دست داده اید.  را  ساده 
به سؤال های وقت گیر اختصاص دهید. در اینجا الزم 
است چند سؤال را که می توانید به آنها پاسخ دهید، 
به ضریب  و  با توجه  ولی وقت بیشتری می خواهند، 
اهمیت آن درس، انتخاب کنید. شاید جواب بعضی از 
تست ها را که در نخستین برخورد با آنها فراموش کرده 
بودید، اکنون به خاطر بیاورید. به هر حال باید وقت 
مانده را بخوبی بین تست های وقت گیر تقسیم کنید.

بررسی  بخوبی  را  سؤاالت  دفترچه  صفحات  تمام   -13
کنید و مراقب باشید که بعضی از صفحات یا بعضی از 

سؤال ها را فراموش نکرده باشید.
شماره  بار،  یک  سؤال،  ده  یا  پنج  هر  از  پس   -14
پاسخنامه  شماره  با  سؤاالت  دفترچه  در  را  تست ها 
مطابقت دهید. اگر این کار را نکنید، ممکن است در 
پایان متوجه شوید که شماره سؤال دفترچه با شماره 
پاسخنامه مطابقت ندارد؛ در این صورت، دست پاچه 
در  زده اید،  جابجا  که  تستی  محل  یافتن  و  می شوید 

میان انبوه تست ها برایتان دشوار می شود.
15- تعدادی از داوطلبان در دفترچه به سؤاالت پاسخ 
منتقل  پاسخنامه  به  را  جواب ها  پایان  در  و  می دهند 
می کنند. این روش، بسیار خطرناک است و ممکن است 
که وقت تمام شود و شما فرصت نکنید تمام جواب ها را 

به پاسخنامه انتقال دهید.
 16- اگر سؤاالت از حد معمول دشوارتر باشد، معمواًل 
به  بنابراین،  می خورند؛  لطمه  بیشتر  قوی  داوطلبان 
این فکر نباشید که به تمام سؤاالت پاسخ دهید. ممکن 

است که سؤال اول یک درس، خیلی دشوار، وقت گیر 
یا کاماًل ابتکاری باشد، و اگر شما قصد جواب دادن به 
تمام سؤاالت را داشته باشید، مضطرب و آشفته شوید؛ 
پس از همین حاال خود را آماده کنید که ممکن است به 
چند سؤال متوالی پاسخ ندهید و بدون نگرانی از آنها 

عبور کنید.
17- سؤاالتی که به آنها به صورت تصادفی پاسخ داده 
چون  می کند؛  کمتر  را  فرد  موفقیت  شانس  می شود، 
بنابراین،  هر پاسخ منفی، نمره ای منفی در پی دارد؛ 
تا جایی که امکان دارد، از انتخاب پاسخ های تصادفی 

برای سؤاالت، پرهیز کنید. 
18- در انتها، تمام سؤاالت را مرور کنید و مطمئن شوید 
که به همه سؤاالتی که جواب آنها را می دانسته اید، پاسخ 

داده اید.
این  پایان  در  است  الزم  که  مهمی  بسیار  نکته   -19
بحث به آن پرداخته شود، این است که امروزه بسیاری 
از سودجویان از عالیق و نگرانی های داوطلبان درباره 
کنکور سوء استفاده کرده و با تبلیغ کتاب ها و جزوه هایی 
در ارتباط با انواع روش های درست تست زنی با استفاده 

... در صدد کسب درآمد  و  از مهندسی معکوس 
جز  روشی،  هیچ  که  شد  متذکر  باید  هستند. 
موفقیت  به  نمی تواند  دروس،  خواندن  و  مطالعه 
به  حتمًا  پس  کند؛  کمک  عزیز  داوطلبان  شما 
خود  وقت  که  باشید  داشته  توجه  موضوع  این 
زمان  تا  مانده  باقی  روزهای  این  در  را، بخصوص 
برگزاری آزمون سراسری، صرف توجه به تبلیغات 

نادرست این گونه افراد سودجو نکنید.
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پیـرو اطالعیه هـای مـورخ 7 و 96/3/21 بدین وسـیله بـه اطـالع آن دسـته از داوطلبـان 
شـرکت کننده در آزمون سراسـری سـال 1396 که موفق به اعالم عالقه مندی برای اعمال 
سـهمیه      5 درصـد بـرای جانبـازان با جانبازی کمتر از 25 درصد، همسـر و فرزنـدان آنان و 
همچنیـن همسـر و فرزندان رزمنـدگان با حداقل 6 ماه مدت حضـور داوطلبانه در جبهه در 
آزمون مذکور )موضوع ماده 90 قانون برنامه پنجسـاله ششـم توسـعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگـی کشـور( در تاریـخ 96/3/18 لغایـت 96/3/21 در پایـگاه اطالع رسـانی ایـن 
سـازمان نگردیده انـد، می رسـاند کـه در صـورت داشـتن شـرایط، بـا توجه به اینکـه فرصت 

مجـددی بـرای اعـالم عالقه منـدی بـه سـهمیه فوق از سـوی ایـن سـازمان در زمـان پرینت 
کارت از تاریـخ 96/4/11 لغایـت 96/4/16 در قسـمت ویرایـش اطالعـات ایجـاد گردیده 

اسـت، می تواننـد نسـبت بـه اعـالم عالقه منـدی و تکمیل فرم مربـوط اقـدام نمایند. 
بدیهی است که اعمال سهمیه برای این دسته از داوطلبان، پس از بررسی و تأیید از سوی 

ارگان ذی ربط صورت خواهد پذیرفت.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور 

آغاز ثبت نام اولیه 
طرح ضیافت اندیشه دانشجویان

نمایندگی  نهاد  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  مركز 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها )مأوا( اعالم كرد: 
با  و  دانشجویان  مكرر  درخواست های  به  توجه  با 
هماهنگی های صورت گرفته، طرح ضیافت اندیشه 
دانشجویان در سال ۹۶ در دانشگاه پیام نور استان 

تهران برگزار می شود.
اين دوره شامل دو مرحله آموزش مجازی و كالس های 
حضوری خواهد بود و شركت در هر دو مرحله برای تمام 
داوطلبان الزامی است و دانشجويان پس از ثبت نام اوليه، 
در  شركت  و  مجازی  آموزش  دوره  گذراندن  به  نسبت 

كالس های حضوری اقدام خواهند كرد.
زمان ثبت نام دوره مجازی و زمان و مكان و نحوه شركت در 

دوره آموزش حضوری نيز متعاقباً اعالم خواهد شد.
نكته قابل توجه اينكه دانشجويان مجاز هستند بين 2تا 
و  نمايند  اخذ  اين طرح  را در  معارف  از دروس  واحد   4
تا سقف 8 واحد طبق  به ساير واحدهای درسی  نسبت 
مقررات دانشگاه عمل كنند. همچنين هزينه شركت در 

طرح ضيافت انديشه 95 متعاقباً اعالم خواهد شد.
برای ثبت نمرات طرح ضيافت در سامانه گلستان، مطابق 
قوانين دانشگاه، دانشجويان موظف به پرداخت شهريه ثابت 

و متغير هستند.
گفتنی است كه اين طرح، ويژه ترم تابستان 1396بوده و 

نمره كسب شده قابل انتقال به ترم مهر و بهمن نيست.

تا پایان سال انجام خواهد شد:

راه اندازی پرتال یكپارچه آموزشی در 
دانشگاه آزاد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: برنامه 

داریم تا پرتال یكپارچه آموزشی را در این دانشگاه 
راه اندازی كنیم. 

دكتر عليرضا رهايی گفت: در پرتال يكپارچه آموزشی، تمام 
اطالعات آموزشی واحدهای اين دانشگاه بارگذاری خواهد 

شد.
وی افزود: پيش بينی می كنيم تا پايان سال جاری بتوانيم 

اين پرتال را طراحی و راه اندازی كنيم.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد خاطر نشان كرد: راه اندازی 
اين پرتال، يك پروژه بزرگ است؛ بنابراين، در حال بررسی 

نرم افزارهای مشابه در دانشگاه های كشور هستيم.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد تأكيد كرد: با توجه به اينكه 
با  ساختاری  لحاظ  به  ديگر  دانشگاه های  نرم افزارهای 
دانشگاه آزاد متفاوت است، بنابراين، سعی داريم الگوهای 
مختلف را بررسی كنيم و يك نرم افزار مناسب اين دانشگاه 

طراحی و تدوين كنيم.

جزئیات آزمون زبان دكتری تخصصی دانشگاه 
پیام نور اعالم شد

جزئيات زمان برگزاری و نحوه ثبت نام در هجدهمين دوره 
آزمون زبان دكتری تخصصی دانشگاه پيام نور اعالم شد. 

 )ETPNU( هجدهمين دوره آزمون زبان دكتری تخصصی
دانشگاه پيام نور، شهريور ماه 96 به صورت الكترونيكی در 
شش استان: آذربايجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان 

رضوی، فارس و كرمانشاه برگزار می شود.
متقاضيان شركت در اين آزمون از 21 لغايت 27 مردادماه 
فرصت دارند به صورت الكترونيكی و از طريق پرتال دانشگاه 
پيام نورـ  مركز سنجش و آزمون، برای ثبت نام اقدام كنند.

اين آزمون، هجدهمين دوره آزمون زبان دكتری تخصصی 
دانشگاه پيام نور بوده و 5 شهريورماه سال جاری برگزار می شود.
گفتنی است كه زمان دريافت كارت آزمون از 31 مرداد 

لغايت 5 شهريور ماه اعالم شده است.
هزينه ثبت نام در اين دوره، مبلغ 850.000 ريال بوده كه 
بايد به صورت الكترونيكی در هنگام ثبت نام و از طريق 

سايت دانشگاه پيام نور پرداخت شود. 
الزم به يادآوری است كه متقاضيان برای كسب اطالعات 
بيشتر يا رفع مشكالت احتمالی می توانند با شماره تلفن: 

22458297ـ  021تماس حاصل كنند.

تا فردا )13 تیر ماه( ادامه دارد:

ثبت نام آزمون »ای پی تی« دانشگاه آزاد
ثبت نام آزمون »ای پی تی« دانشگاه آزاد اسالمی تا فردا 

)13 تير ماه( ادامه دارد. 
آزمون EPT دانشگاه آزاد روز جمعه 23 تيرماه به صورت 
همزمان در شهرهای: تهران، شيراز، تبريز، مشهد، اصفهان، 
اهواز، آمل، كرمان، رشت، كرمانشاه و ساری برگزار می شود.

ضمناً كارت ورود به جلسه اين آزمون نيز از روز چهارشنبه 
21 تيرماه منتشر می شود.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مركز سنجش و 
پذيرش به نشانی: ENGLISH.IAU.AC.IR نسبت 
به ثبت نام در اين آزمون اقدام كنند و همچنين از منابع و 

بودجه بندی سؤاالت آزمون آگاهی يابند.
از برگزاری آزمون، كليد و  الزم به يادآوری است كه پس 
 ENGLISH.IAU.AC.IR :سؤاالت آن از طريق سامانه

در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

ایجاد فرصت مجدد برای متقاضیان اعمال سهمیه 5 درصد ایثارگران )موضوع 

ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور( در 

زمان پرینت كارت شركت در آزمون سراسری سال 1396
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بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون ورودی دوره دكتری 
)Ph.D( می رساند كه پذيرش دانشجو در سال 1397 بر اساس قانون “سنجش و 
پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي” 
مصوب 94/12/18 مجلس محترم شورای اسالمی و همچنين آيين نامة اجرايي مربوط 
و مصوبات “شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلی” به 
شرح ذيل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه تمام متقاضيان ورود به دورة دكتری 
در كليه رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی، اعم از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی و غير دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی، در آزمون ورودی 
دوره های دكتری )Ph.D( شركت نمايند. الزم به ذكر است كه پذيرش بر اساس 
قانون مذكور و مطابق اين اطالعيه و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای 
پذيرش آزمون مذكور )كه در زمان ثبت نام از سوي اين سازمان منتشر می شود(، 

صورت خواهد گرفت.
بر اساس قانون فوق، سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دكتری ناپيوسته، بر حسب 
هر يك از شيوه های »آموزشی ـ پژوهشی« و »پژوهش محور« به شرح زير انجام 

می شود:
به دوره دكتری  برای ورود  و پذيرش  ـ پژوهشی: سنجش  آموزشی  الف ـ دكتری 

ناپيوسته آموزشی ـ پژوهشی، بر اساس معيارهای زير صورت می گيرد:
1ـ آزمون متمركز )50 درصد(

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

ب ـ دكتری پژوهش محور: سنجش و پذيرش برای دوره دكتری ناپيوسته پژوهش 
محور، بر اساس معيارهای زير صورت می گيرد:

1ـ آزمون متمركز )30 درصد(
۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(

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

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

و مراكز آموزش عالی پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذيرش دانشجو، در دوره هاي تحصيالت تكميلی، 

مواد آزمون متمركز دكتری )Ph.D( سال 1397 به شرح زير خواهد بود:

با ضريب )1( الف( آزمون زبان      
با ضريب )1( ب( آزمون استعداد تحصيلی      
با ضريب )4( ج( آزمون دروس تخصصی در سطح كارشناسی يا كارشناسی ارشد  
سنجش و پذيرش برای كليه دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پژوهش محور، 
پرديس های خودگردان، پيام نور، بورس اعزام به خارج، مؤسسات غير انتفاعي، دانشگاه 
آزاد اسالمی و .... بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت؛ لذا كليه متقاضيان ورود 
به دوره دكتری )Ph.D( و همچنين دستياری دامپزشكی سال 1397 الزم است در 

اين آزمون ثبت نام و شركت نمايند. 
سایر شرایط و ضوابط

و دكتری حرفه ای  كارشناسی ارشد  مقطع  فارغ التحصيالن  و  دانشجويان  تمام  1ـ 
می توانند در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در آزمون ورودی 

شركت نمايند.
۲ـ دارندگان مدرك معادل دوره كارشناسی ارشد، در صورتی كه مشمول آيين نامه 
شماره 2/77633 مورخ 92/5/28 كه از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده 

است باشند، می توانند در اين آزمون شركت نمايند.
3ـ مؤسسات برای پذيرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذيرش به عمل 
آورند كه حداكثر تا سی و يكم شهريورماه همان سال )سال 1397( فارغ التحصيل 
شوند. تاريخ فارغ التحصيلی برای داوطلبانی كه شروع تحصيل آنان در صورت وجود 

ظرفيت نيمسال دوم است، سی ام بهمن ماه همان سال )سال 1397( خواهد بود.
4ـ پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( روزانه سال 1396، چه در دانشگاه محل قبولي 
ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شركت در آزمون سال 1397 را ندارند 

و يك سال محروم از آزمون هستند.
۵ـ پذيرفته شدگان دروة بورس اعزم به خارج، در صورتي كه روند پذيرش آنها تا زمان 
ثبت نام آزمون در سازمان امور دانشجويان تكميل نشده و در داخل نيز در دوره هاي 

روزانه پذيرفته نشده باشند، اجازة شركت در آزمون دكتري سال 1397 را دارند.
۶ـ ساير شرايط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي 

دكتري نيمه متمركز سال 1397 درج خواهد شد.
دكتري  دوره هاي  ورودي  آزمون  مواد  و  رشته ها  جداول  كه  است  يادآوري  به  الزم 
)Ph.D( سال 1397، همراه اصل اين اطالعيه ، در سايت سازمان سنجش درج شده 

است.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های 

دكتری)Ph.D( سال 1397

اطالعیۀ بسیار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی
با توجه به استفادة غير قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش در 
كتاب های خود و همچنين انتشار و فروش غيرقانونی اين سؤاالت در سايت های اينترنتی، 
انتشار  و  استفاده  هرگونه  ممنوعيت  كه  طور  همان  اجتماعی،  شبكه های  و  مجازی  فضای 
سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش به هر طريق در نسخة چاپی اين سؤاالت درج گرديده 
آزمايشی  آزمون های  انتشار سؤاالت  و  تكثير  يادآور می شود كه حق چاپ،  بار ديگر  است، 
سنجش به هر روش )الكترونيكی، استفاده در كانال های تلگرام، سايت ها و ...( در هر مقطع 
زمانی، برای تمام اشخاص حقيقی و حقوقی )حتی با ذكر منبع( ممنوع است؛ به عبارت ديگر، 

به پديدآورندة آن، يعنی  متعلق  آزمايشی سنجش، منحصراً  از سؤاالت آزمون های  استفاده 
شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، بوده و استفاده از 
اين سؤاالت برای ساير مؤسسات و ناشران آموزشی به كلی ممنوع است و اين موضوع محدود 
به دورة زمانی خاصی نيست. بديهی است كه اين شركت، اقدامات قانونی الزم را در مورد 

متخلفان از اين امر به عمل خواهد آورد.

شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان  سازمان سنجش آموزش كشور
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از برنامۀ مطالعاتی تان عقب مانده اید؟ چند ماه گذشته کم کاری کرده اید و اکنون 
انبوهی از مباحث در مقابلتان مانده است که باید بخوانید؟ حجم مباحثی که 
باید برای کنكور بخوانید زیاد است و هنوز موفق نشده اید به وضعیت ایده آل 
خود برسید؟ چه باید کرد؟ عده ای در این مدت باقی مانده، بهترین راه حل را 
در شب بیداری و کم خوابی می بینند تا زمان بیشتری برای مطالعه و تست زنی 
داشته باشند؛ اما آیا کم خوابی شیوۀ درستی است؟ آیا  کم کردن ساعات خواب 
فوایدش بیشتر است یا مضّراتش؟ مقالۀ زیر، تحقیقی در همین زمینه است که 

مطالعۀ آن بدون شک برای شما مفید خواهد بود. 
 خواب، چیزی است که یک سوم عمر خود را صرف آن می کنیم؛ اما آیا کسی از ما به 
درستی می داند که برای چه؟ دو هزار سال قبل گلن، یکی از بزرگترین محققان پزشکی 
در دنیای باستان، نظر داد زمانی که بیداریم نیروی محرکۀ مغز، به تمام اعضای بدن 
آنها را به حرکت در می آورد، و زمانی که می خوابیم، تمام این  انتقال پیدا می کند و 
را  مغز  و  گردد   می  باز  مغز  سوی  به  است،  شده  پخش  بدن  اعضای  در  که  شیره ای 
سیراب کرده و آن را تازه می کند. امروزه، این موضوع برای بسیاری از ما مسخره است، 

را  چیزی  سادگی  به  می خواست  گلن  اما 
دربارۀ خواب بیان کند که ما هر روز با آن 

دست به گریبان هستیم.
بر اساس تجربۀ شخصی، همۀ ما می دانیم 
تمیز  را  زمانی که می خوابیم، خواب مغز 
ما  مغز  نمی خوابیم  که  زمانی  و  کند  می 
که  دریافته ایم  ما  تیره خواهد شد. امروزه 
طراحی  عالی  حل  راه  نوعی  یک  خواب، 
ابتدایی مغز  نیازهای  از  شده برای بعضی 
است؛ راه حل بی نظیری که مغز با استفاده 
از آن، به نیازهای وافر خود پاسخ می دهد و 

محدودیت هایی را که مغز را از دیگر اعضای بدن جدا می سازد، کاهش می دهد.
تغذیه  برای  مغذی  مواد  تهیۀ  کند،  حل  را  آن  باید  بدن  عضو  هر  که  مشکلی   اولین 
سلول های بدن است. در این میان، مغز، به دلیل فعالیت های الکترونیکی که انجام 
این در حالی است  را مصرف می کند؛  بدن  تمام ذخیرۀ غذای  می دهد، یک چهارم 
که  مغز تنها حدود دو درصد حجم بدن را شامل می شود. می دانیم که دستگاه گردش 
خون، وظیفۀ  انتقال مواد مغذی و اکسیژن را از طریق ارسال آن توسط رگ های خونی 
را تشکیل می دهند  پیچیده ای  دارد. رگ های مغز، شبکۀ  برعهده  ما  بدن  اعضای  به 
که تمام حجم مغز را در بر می گیرد. این رگ ها از سطح مغز شروع می شوند و داخل 
رگه های مغز نفوذ می کنند و همان گونه که منتشر می شوند، مواد مغذی و اکسیژن را 
به تک تک سلول های مغز می رسانند. حاال همان طور که هر سلول مغزی نیاز دارد 

هم  )پسماند(  زائد  سلول،  مواد  هر  کند،  دریافت  را  مغذی  مواد  خود  مصرف  برای 
تولید می کند و پاک کردن این پسماند ها دومین مشکل اساسی هر عضو بدن است 
که باید به نحوی حل شود. سیستم لنفاوی بدن، که مطابق با نیاز بدن خود را منطبق 
کرده است، یک سیستم موازی با شبکۀ مویرگ هاست که در تمام طول بدن منتشر 
شده است و پروتئین بدن و پسماندهای دیگر را از فضای بین سلول ها به خود جذب 
می کند. این سیستم پسماندها را جذب و آنها را از طریق خون از بدن دفع می کند؛ 
اما در قسمت مغز هیچ غدۀ لنفاوی وجود ندارد؛ یعنی، با اینکه مغز یکی از فعال ترین 
اعضای بدن است و مقدار زیادی پسماند هم تولید می کند، که باید به نحو مناسبی 
دفع شوند، اما در آن غدۀ لنفاوی برای جذب پسماندها وجود ندارد؛ پس چطور مغز 

مشکل دفع و پاکسازی پسماندهای خود را حل می کند؟ 
که  می کند  حل  انتظاری  قابل  غیر  طور  به  را  خود  پسماندهای  زدودن  مشکل  مغز، 
دارد؛  وجود  مایع  نوع  یک  از  عظیمی  حوض  مغز  در  زیباست.  و  هوشمندانه  بسیار 
مایعی شفاف و تمیز به نام »مایع نخاعی« که ما به آن »سی اس اف« می گوییم. سی 
اس اف، فضای پیرامون مغز را پر می کند و پسماندهای مغز از طریق این مایع، راهشان 
را به خون پیدا می کنند که این طریق دفع 
پسماند، شبیه دفع از طریق غدة لنفاوی 
جالب  میان  این  در  که  چیزی  اما  است؛ 
و  مغز  داخل  مایع  که  است  این  است، 
اتفاقی  طور  به  مغز،  داخل  پسماندهای 
طریق  از  مغز  از  خروج  برای  را  راهشان 
مایع سی اس اف پیدا نمی کنند؛ بلکه در 
مغز سیستم مخصوص پمپاژ وجود دارد که 
این کار را سازمان دهی و تسهیل می کند. 
مغز،  پیرامونی  مایع  که  اینجاست  جالب 
نگرفته  جای  مغز  بیرونی  سطح  در  تنها 
در الیۀ  و  مغز  میان الیه های  در  و  مغز  داخل الیه های  به  اف«  بلکه »سی اس  است، 
از طریق  را  که پسماندها  و همان طور  پیدا کرده است  راه  نیز  بیرون رگ های خونی 
رگ های خونی بیرون از مغز هدایت می کند، وظیفه پاکسازی مغز را هم برعهده دارد و 
پسماندها را از بین سلول های داخلی مغز پاکسازی می کند. اگر در این باره بیشتر فکر 
کنید، متوجه می شوید که استفاده از الیۀ بیرونی رگ های خونی به این طریقه، یک 
راه حل هوشمندانه است؛ چون مغز در بین یک قشر سخت )کاسه سر( جای گرفته و 
مملو از سلول های حیاتی است و هیچ فضای اضافی در بین آن برای ایجاد سیستمی 
شبیه سیستم غدد لنفاوی )برای پاکسازی( وجود ندارد؛ حتی رگ های خونی در مغز 
از قشر پیرامونی مغز تا تک تک سلول های داخلی مغز راه یافته اند. این بدین معناست 
که سطح بیرونی این رگ ها فضای مناسبی برای دسترسی به الیه های داخلی مغز نیز 

خطاب به آنهایی كه این روزها كمتر می خوابند :

حواستان به خوابتان باشد

بر اساس تجربۀ شخصی، همۀ ما می دانیم زمانی كه می خوابیم ، 

خواب مغز را تمیز می كند و زمانی كه نمی خوابیم مغز ما تیره 

خواهد شد. امروزه ما دریافته ایم كه خواب، یك نوعی راه حل 

عالی طراحی شده برای بعضی از نیازهای ابتدایی مغز است؛ راه 

حل بی نظیری كه مغز با استفاده از آن، به نیازهای وافر خود پاسخ 

می دهد و محدودیت هایی را كه مغز را از دیگر اعضای بدن جدا 

می سازد، كاهش می دهد 
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از رشته رگ های خونی  ایجاد می کنند. این راه حل استفاده مضاعف 
دیگر  خونی  رگ های  رشته  وظیفه  ایفای  و  آنها  کردن  جایگزین  و  مغز 
لنفاوی  غدد  از  را  ما  که  است  هوشمندانه ای  حل  راه  لنفاوی(،  )غدد 
دیگر  عضو  هیچ  که  اینجاست  اما  جالب  نکتۀ  می کند.  بی نیاز  مغز  در 
بدن چنین استفاده مشابهی از رگ ها برای پاکسازی پسماندهای بین 

سلول ها نمی کنند، و این راه حل، منحصرًا متعلق به مغز است. 
فعالیت هایی  همۀ   که  است  این  دیگر  کنندۀ  غافلگیر  و  جالب   یافتۀ 
که گفته شد، صرفًا در زمانی که ما می خوابیم، رخ می دهد. در زمانی 
که مغز به خواب می رود، الیه های مغز شروع به ترک خوردن می کند و 
باعث  و  به داخل مغز فراهم می کنند  را  مایع  این  نفوذ  برای  فضاهایی 
می شوند که این مایعات، پسماند ها را از بینشان بیرون بکشند؛ در واقع 
مغز زمانی که بیدار و مشغول به کار است، در حال جمع آوری پسماندها 
از بین الیه های مغز است، و زمانی که فعالیتش کمتر می شود و نیازی به 
فعالیت زیاد ندارد، به پاکسازی پسماندها روی می آورد تا آنها را از بین 

فضاهای بین سلولی درون مغز پاک کند. 
کارهای  مورد  در  شما  و  من  که  است  کاری  شبیه  مغز،  عملکرد  این 
تمیز کاری  برای  را  و زمانی که وقت الزم  انجام می دهیم  معمول خانه 

نداریم، انجامش را به آخر هفته موکول می کنیم.
مهمی  پسماند  نماید؟  پاکسازی  باید  مغز  را  پسماندهایی  چه  اما 
که  تحقیقات اخیر روی آن متمرکز شده است، »آمی لوید – بتا« است 
که پروتئینی است و همیشه در مغز تولید می شود. در بیماران مبتال به 
آلزایمر، »آمی لوید – بتا« در بین الیه های مغز انباشته و ذخیره می شود 
آنها، یکی از عوامل  انباشتگی در بین سلول ها و عدم پاکسازی  و این 

عمدۀ پیشرفت این بیماری است. 
زمان  در  بتا«   – لوید  »امی  پاکسازی  دانشمندان محاسبه کرده اند که 
اگر  پس  می شود؛  بیداری  انجام  از  سریع تر  بسیار  مغز،  بودن  خواب 
خواب، بخشی از راه حل مغز برای مشکل پاکسازی پسماندها باشد، 
– بتا« و  ما باید طرز تفکر خود در مورد ارتباط بین خواب، »آمی لوید 
بیماری آلزایمر  را به طور جامع تغییر بدهیم. مجموعه ای از تحقیقات 
آنها  آلزایمر  بیماری  روند  که  بیمارانی  بین  در  می دهد  نشان  بالینی 
آنها  خوابیدن  کم  مدت  و  آنها  خواب  بد  کیفیت  است،  کرده  پیشرفت 
– بتا« در  ارتباط مستقیمی با افزایش میزان انباشته شدن »آمی لوید 

مغزشان دارد. 
بی حرکت  ما  و  پیکر  می خوابیم  ما  که  می کنیم زمانی  تأکید  دیگر  بار 
است، ماشین فوق العادۀ مغز ما بی سر و صدا در حال کار و پاکسازی 
باشد که وقتی  قابل تصور است. حواستان  این مجموعۀ غیر  و مرمت 
صحبت از پاکسازی مغز به میان می آید، صحبت از فعالیت سالم و کارکرد 
مغز و بدن است؛ پس اگر می خواهید در سر جلسۀ آزمون مطالبی  را 
که فراگرفته اید به خاطر بیاورید و توان تحلیل و پاسخگویی به سؤال ها را 
داشته باشید، در این روزهای آخر منتهی به آزمون سراسری،  به کمیت 

و کیفیت خوابتان نیز توجه داشته باشید.   
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شايد اضطراب روزهای آخر، داوطلبان را برای درس 
خواندن و تالش بيشتر ترغيب كند، اما در واقع اين 
از اصول و نسنجيده آخر، ممكن  تالش های خارج 
و  نگرانی  و  شود  تمام  داوطلب  ضرر  به  كه  است 
را  يادگيری اش  و  بيشتر  او  در  را  آزمون  اضطراب 
مختل كند؛ بنابراين، در اين روزهای كوتاه باقی مانده 
باشيد،  آرامش  دنبال  به  كه  كنيد  كنكور، سعی  تا 
كه  بپردازيد  مطالبی  مرور  به  آن،  كنار  در  البته  و 
قباًل مطالعه كرده ايد؛ زيرا همچنان كه بارها اشاره 
انجام  و  شد، ديگر زمان مطالعه سپری شده است 
تعادل  و  آرامش  زدن  برهم  موجب  تنها  كار،  اين 
روحی شما می گردد. د  ر روزهای  آخر، كه می توان 
گفت از حساس ترين ايام مطالعه يك د  اوطلب است، 
بايد   استراتژی های خاصی لحاظ شود   كه به تقويت 

قد  رت علمی و روحی شما بينجامد  . 
رفتار  ورزشكاران  مثل  بايد  آخر،  روزهای  در  شما 
مسابقات  برگزاری  برای  كه  ورزشكارانی  كنيد. 
جد  ی آماد  ه می شوند  ، د  ر ماه ها و هفته های قبل از 
فعاليت های  و  تمرين ها  نهايت جد  يت،  د  ر   مسابقه، 
خود   را پی می گيرند، اما د  ر روز های قبل از مسابقه، 
از خستگی  به  د  ور  حجم  كم   و  سبك  تمرينات  با 
مفرط، به ذخيره سازی انرژی و د  ر عين حال حفظ 
با  می توانيد    توانمند  ی هايشان می پرد  ازند  . شما هم 
كه  مرور هايی  با  قبل،  از  محد  ود   تر  مطالعه   ساعت 
روحی  و  جسمی  فشار های  از  د  ور  به  شد  ،  اشاره 

فعاليت كنيد  .
در روزهای آخر اين مرور بايد شامل مطالبی شود 
و می توانيد تست های آن  آموخته ايد  قباًل  كه شما 
پيشرفت  و  كرده  حل  زياد  اشكاالت  علی رغم  را 
خود را در آنها مشاهده كنيد، و كارتان در حد رفع 
و  تسلط  و  در ذهن  مطالب  مرتب كردن  و  اشكال 
انجام  حافظه ای كردن آن است؛ زيرا بدون ترديد، 
و  فرمول ها  كردن  مرتب  اشكال،  )رفع  مراحل  اين 
نكات و حفظ كردن( ضامن نتيجه گيری از زحمات 
قبلی شماست و عدم انجام آن، موجب هدر رفتن 
روزهای زيادی است كه صرف مطالعات اوليه در آن 

مباحث كرده ايد.

سريع،  و  كلی  به صورت  د  رس ها  تمام  مرور كرد  ن 
شك  است.  آخر  روزهای  مطالعاتی  اولويت های  از 
توان  شما،  خود    مانند    د  اوطلبان  تمام  كه  نكنيد   
ياد  گيری مطالب جد  يد   را ند  ارند   و مهم ترين كار آنها 
د  وره و مرور مطالبی است كه قباًل مطالعه كرد  ه اند   و 
چيز جد  يد  ی برای آموختن د  ر آنها وجود   ند  ارد ؛ اما 
فلسفه  اين مرور های سريع و د  ائمی د  ر روزهای  آخر، 
اطمينان به حافظه  خود  تان است كه همچنان فعال 
شود  !  فراموش  چيزی  تا  است  ند  اد  ه  اجازه  و  است 
از همه مهم تر، د  يد  ن فرمول ها، متن ها، خالصه ها، 
حاشيه نويسی ها و حل د  وباره  چند   مسأله و تست و 
مثال كتاب د  رسی و جزوه به شما آرامش می د  هد ؛ 
آموخته ايد    زيرا شما مطمئن می شويد مطالبی كه 
سؤال  هر  مقابل  د  ر  شما  و  نشد  ه اند    تركيب  هم  با 
مشخص، جوابی معين خواهيد   د  اشت و اختاللی د  ر 
آموخته هايتان به وجود   نيامد  ه است. تأكيد   می كنيم 
كه د  وره و مرور ها را با همان منابع مطالعاتی قبلی 
كمك  كتاب های  يا  جزوه  از  و  د  هيد    انجام  خود   
آموزشی جد  يد   استفاد  ه نكنيد   و د  ر روزهای آخر به 
هيچ  عنوان به سراغ منبع مطالعاتی جد  يد   )هر چند   

بسيار مؤثر( نرويد.
برای مرور و دوره، می توان به دو دسته  را  مطالب 
تقسيم كرد: يك دسته، شامل دروسی است كه آن 
و دوره  به طور كامل خوانده، تست زده  را  دروس 
دروس،  اين  در  شما  تسلط  وضعيت  كرده ايد.  هم 
باالی 50 درصد است. دسته  ديگر، شامل دروسی 
وضعيت  و  نداريد  كافی  تسلط  آنها  بر  كه  است 
توجه  با  است.  زير 50 درصد  اين دروس،  شما در 
را  روزانه  خود  به شرايط خود در هر درسی، وقت 
قسمت كنيد: بخش اصلی آن را، كه حدود 70 تا 
تشكيل می دهد،  را  روزانه  شما  وقت  از  80 درصد 
صرف رفع اشكال دروس دسته  دوم كنيد، و بخش 
ديگر را، كه شامل 20 تا 30 درصد وقت باقی مانده 
دهيد.  اختصاص  اول  دروس دسته   به  شماست، 
از  اندكی  دادن  اختصاص  اين دروس،  در  كار شما 
وقت روزانه تان )حداقل نيم ساعت( برای هر يك از 
دروس دسته  اول،  به منظور حل تست های آن است. 

نكاتی راجع به آزمون سراسری و مدیریت روزهای آخر:

این چند روز به اندازه 
یك سال اهمیت دارد 
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اين حفظ ارتباط، بسيار ارزشمند است و موجب تسلط 
روز افزون شما در همه  دروس می شود.

فاصله  3- 4 روزه  باقی مانده تا كنكور، ديگر مجالی برای 
خواندن كتاب جديد يا حتی تست  جديد نمی گذارد. در 
اين روزها، بهتر است منابعی را كه هفته  پيش مطالعه 
كرده ايد و هنوز در بعضی از مباحث آن احساس ضعف 
عالمت  كه  را  تست هايی  يا  و  كنيد  مطالعه  می كنيد، 
تست های  دوباره   حل  كنيد.  مرور  مجدداً  زده ايد، 
كرده ايد،  مطالعه  را  آنها  قباًل  كه  پيشين،  كنكورهای 
می تواند بسيار مؤثر باشد. مسلماً د  ر كنار  مرور جزوه ها 
و كتاب ها، تست و تمرين هم، جزو ابزار د  وره خواهد   بود  ، 
اما توجه د  اشته باشيد كه   به هيچ  عنوان سراغ تست های 
روبرو  آنها  با  تا كنون  كه  جد  يد  ی  تست های  يا  تأليفی 
اين كار  انجام  تأكيد   می كنيم كه  نرويد  . قطعاً  نشد  ه ايد  ، 
از  طرف  نگرانی و اضطراب د  اوطلب می افزايد  ؛  به  فقط 
تست های  با  بيشتر  آشنايی  ما،  هد  ف  مهم ترين  د  يگر، 
آزمون سراسری است؛ پس اگر هم قصد   د  اريد   از تست 
تست ها  مجموعه   از  كنيد،    استفاد  ه  تكرار  و  د  وره  برای 
چه  و  كنيد    استفاد  ه  سراسری  آزمون های  سؤاالت  و 
 بهتر كه اين تست ها هم تكراری باشند   و شما از قبل با 
مفاهيم آنها آشنا شد  ه باشيد  . الزم به ياد  آوری است كه 
تست تكراری، د  ر صورتی كارآيی خواهد   د  اشت كه شما 
بار د  يگر بر مفهوم مورد    سؤال يا روش حل مسأله تأكيد   
د  اشته باشيد   و نه گزينه  صحيح؛ به اين ترتيب، جزوه ها، 
خالصه ها، كتاب ها و تست های آزمون سراسری، بهترين 
يك  تنها  اينجا  در  بود.  خواهد    شما  د  وره های  منابع 
اينكه اگر دانش آموزی  استثناء خاص وجود دارد و آن 
قوی هستيد، وضعيت برای شما كمی فرق می كند. اگر 
در درسی، وضعيتی عالی داريد و منابع تستی خود را 
هم دوره كرده ايد، به طوری كه همه مطالب آن برايتان 
حافظه ای شده است، می توانيد با توجه به زمان، منبع 

»تستی« جديدی را در دستور كار خود قرار دهيد. 
الزم است كه برای روزهای آخر، برنامه روز به روز دقيق 
و حساب شده ای داشته باشيد. بر اساس ارزيابی هايی كه 
از سرعت مطالعه خود در دروس مختلف داريد و با توجه 
به منابعی كه بايد بخوانيد، با دقت تمام، وقت الزم برای 
از  اين وقت،  اگر مجموع  و  را محاسبه كنيد  هر درس 
وقت واقعی و مفيد شما فراتر رفت، از منابع تعيين شده، 
قسمت های كم اهميت تر را حذف كنيد و برنامه تنظيم 
شده را با واقعيت و توانايی های خودتان تطبيق دهيد. 
لطمات  به  منجر  می تواند  موضوع  اين  به  توجه  عدم 
جدی گردد. كمتر شدن ساعات خواب از ميزان حداقل، 
اضطراب و احساس كسالت در اثر عدم اجرای برنامه و 
شديد  همه،  افت  كه  شده،  تعيين  اهداف  به  نرسيدن 
توانايی های فكری، حافظه ای و تمركز را در پی خواهند 

داشت، از نتايج يك برنامه نادرست و غيرواقعی است.
از  قبل  روز  چند  تا  را  دروس  كليه   توانسته ايد  اگر 
كنكور مرور كنيد، برنامه خوبی را اجرا كرده ايد و حاال 

می توانيد يك بار ديگر و با اطمينان خاطر و اعتماد به 
كارهای  و  درس ها  اگر  ولی  كنيد؛  دوره  را  آنها  نفس، 
باقی مانده، هنوز اجازه  اجرای چنين برنامه ای را به شما 
اجرا  برنامه خود  در  را  مهم  اصل  اين  نداده اند، حداقل 
كنيد كه تمام مطالب حفظ كردنی و قسمت های مشكل 
دروس )از نظر خودتان و با توجه به تجربه مطالعاتی تان( 
برای  كنكور  تا  باقی مانده  فرصت  روز  چند  اين  در  را 
چهار  ـ  سه  در  می توانيد  شما  كنيد.  دوره  بار  آخرين 
روز آخر، با صرف روزی 4 الی 5 ساعت و حتی كمتر 
دشوار  بخش  های  بخصوص  شيمی،  كتاب  تمام  آن،  از 
روزهای  در  حتماً  تجربی ها  كنيد.  دوره  را  آن،  و مهم  
قسمت های  بر  و  كنند  مرور  را  زيست شناسی  پايانی، 
لغات،  خواندن  يابند.  تسلط  و  كرده  تأكيد  مشكل تر 
در  زده  عالمت  تست های  مهم،  متون  ادبيات ها،  تاريخ  
دروس مختلف و هر آنچه  كه مرور و دوره  آن در اين 
ايام كوتاه باقی مانده تا كنكور می تواند مفيد باشد، حتی 
فرمول های رياضی يا تست های آن را در برنامه  روزهای 
آخر خود قرار دهيد. بديهی است كه عمده  وقت شما در 
اين زمان، متعلق به مطالب و دروس حفظ كردنی است. 
مطالعه   ساعت  از  مقد  اری  می توانيد    كه  شد    ذكر  قباًل 
به  اين  كار،  انجام  اما  د  هيد  ،  كاهش  را  خود    روزانه  
 معنی تعطيل مطلق مطالعه نيست؛ چرا كه شما د  ر هر 
شرايطی، د  ارای انرژی هستيد   و اگر آن را تا حد  ی صرف 
مطالعه  نكنيد  ، ممكن است كه اين انرژی به صورت افكار 
منفی، ذهن شما را مشغول كند ؛ پس بهتر است كه 80  د  رصد   
از ساعت مطالعه  خود   را د  ر روز حفظ كنيد   و باقی انرژی 
هر  د  ر  كنيد  .  آزاد    روزانه  سبك  نرمش های  با  را  خود   

شرايطی به هيچ  عنوان د  ست از كار نكشيد  .
هيچ چيزی مثل خواب، د  ر آرامش و تمركز شما مؤثر 
استرس،  بروز  باعث  بد   خوابی،  يا  كم خوابی  نيست. 
ضعف  تمركز،  افت  و  بی د  قتی  غير منطقی،  تصميمات 
خواب  هر نوع  با  پس  می  شود  ؛   ... و  بيماری  جسمی، 
كنيد    سعی  د  اشته ايد  ،  تا كنون  كه  بيد  اری  ساعت  و 
سحر خيز شويد   و شب ها هم زود   بخوابيد  . كم خواب يا 
آثار  و  بود  ه  مضر  بسيار  كنكور،  از  قبل  شب  بد   خوابی 
نا خوشايند  ی به همراه د  ارد  . به ياد   د  اشته باشيد   كه ميزان 
خواب و ساعت، يك عاد  ت رفتاری است و برای تغيير آن 
چند  ين روز استمرار و پا فشاری الزم است، و تصور اينكه 
د  ر شب و روز آخر می توانيد   ساعت خوابتان را به د  لخواه 
خواهد    سخت  بسيار  يا  غير  ممكن  تقريباً  د  هيد  ،  تغيير 
بود  ؛ پس، از همين امروز خواب ظهر خود   را )د  ر  صورت 
وجود  ( حذف كنيد  ، صبح ها قبل از ساعت 6 بيد  ار شويد   
و با يك نرمش مختصر و آرام، هوشياری خود   را كامل 
كنيد  . عصر ها هم می توانيد   با همين نرمش های مختصر، 
خستگی جسمی كمی را ايجاد   كنيد   تا شب زود   هنگام 
)حد  ود   ساعت 22( بخوابيد  . خواب هشت ساعته، حد  اكثر 
انرژی را برای شما به ارمغان خواهد   آورد  . ياد    بگيريد   كه 
را كنترل  فكرتان  )د  ر رختخواب(  از خواب شبانه  قبل 

كنيد   تا به چيزی جز استراحت و خواب، متمركز نشود. 
انجام اين كار، عالوه  بر اينكه سبب می شود   سريع تر به 
برای شما  را  كابوسی  بد  ون  و  آرام  رويد  ، خواب  خواب 
روز های  د  ر  تأكيد   می كنيم كه  د  اشت.  به همراه خواهد   
د  ر صورت  و  نخوابيد    ظهر ها  عنوان  هيچ   به   باقی ماند  ه، 
كسالت و خواب آلود  گی، با يك پياد  ه روی 10 د  قيقه ای 

خواب را از سر باز كنيد  ! 
آرامش فكری و ذهنی، اولويت اصلی برای شما خواهد   
بود  ؛ پس تا حد   امكان از افراد   مضطرب كه د  ائماً نكات 
كناره  می كنند  ،  پر رنگ  را  زند  گی  استرس زای  و  منفی 
»نه«  شجاعت  با   افراد    اين  د  رخواست های  به  بگيريد  . 
با نوع نگاه خود، ذهن  بگوييد   و  اجازه ند  هيد   كه آنها 
يا  منفی  افكار  كه  مواقعی  د  ر  كنند  .  آلود  ه  هم  را  شما 
مخرب به ذهنتان خطور كرد  ، عالوه  بر جلوگيری از رشد   
آنها، سعی كنيد   كه د  ر بين جمع خانواد  ه قرار بگيريد   تا 
برای لحظاتی تخيل شما قطع شود   و سپس به كار خود   
اد  امه د  هيد  . به اخبار و اطالعات ارائه شد  ه از سوی افراد   
مختلف بی توجه باشيد   و كسی را كه بيشترين اطمينان 
و  تلويزيون  از  اطالعات  د  ريافت  مأمور  د  اريد  ،  او  به  را 
صحيح  اطالعات  تا  كنيد    معتبر  سايت های  يا  روزنامه 
را )د  ر مورد   آزمون سراسری( به صورت كامل به شما 

انتقال د  هد  .
يكی از بهترين راه های كسب آرامش و رشد   افكار مثبت، 
چند    بايد    شما  است.  د  رونی  گو های  و  گفت  و  تلقين 
 د  قيقه ای را قبل از شروع فعاليت روزانه به گفت و گو با 
خود   اختصاص د  هيد   و شرايط و توانايی ها و تالش های 
گذشته تان را به رخ بكشيد   و به خود  تان آرامش و اميد   
موفقيت بد  هيد  . اين تلقين ها د  ر هر صبح و شب می تواند   
قد  رت روحی شما را بيشتر كند   و ريشه  افكار منفی شما 
را بخشكاند  . افراد  ی كه از اين شيوه برای تجسم »جلسه  
براستی  كرد  ه اند  ،  استفاد  ه  آرامش«  از  سرشار  كنكوری 
د  ر  نهايت آسود  گی و به  د  ور از هر گونه اضطراب مخرب، 
آزمون سراسری را پشت سر گذاشته اند  . شما هم قد  رت 

افكار مثبت را امتحان كنيد  ؛ بد  ون ضرر است! 
د  ست  به   خد  ا  ياد    با  فقط  واقعی  آرامش  كه  براستی 
می آيد؛ پس د  ر هر لحظه با ياد   او آرام بگيريد   و اطمينان 
د  رست  راه  د  ر  است كه  او حامی كسانی  باشيد    د  اشته 
تالش می كنند  . ما وظيفه د  اريم كه تالش كنيم و بايد   
ما  برای  او  كه  كنيم  باور  بايد    بسپاريم.  او  به  را  نتيجه 
را  روزها  اين  نمی خواهد؛  پس  د  يگری  جز خوبی، چيز 
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با اميد   به لطف و  نيز مانند   تمام روز های آتی زند  گی، 
رحمت بيكران خد  اوند   و با آرامش سپری كنيد  .

در اين مدت، اجرای اين توصيه ها، به دست آوردن درك 
هر  بموقع  يادآوری  و  نكردن  فراموش  آنها،  از  درستی 
يك از آنها، خود نياز به صرف وقت و حواس جمع دارد. 
يك فرد نزديك، كه به اين مسائل آگاه بوده و شما را 
نيز درك می كند )فردی كه دست كم بتوانيد براحتی 
مطرح  وی  با  را  خود  مسائل  و  كرده  گو  و  گفت  او  با 
كنيد(، می تواند در پذيرش امر نظارت و هم فكری در 
تهيه گزارش ها و ثبت و درج وظايف، بخصوص در اين 
از دوش  باری  و  باشد  روزهای آخر، كمك فكری شما 
شما بردارد تا بتوانيد بهتر تصميم بگيريد. هدف از انجام 
اين كار، آن است كه مادامی كه در حال رفع ضعف ها 
اين  صرف  شما  انرژی  اغلب  و  هستيد  خود  نقايص  و 
دروس می شود، ارتباط خود را با دروس دسته اول قطع 
نكنيد و تسلط و توانايی فكرتان را در آنها حفظ كرده و 
حتی افزايش دهيد و به اين ترتيب، به حفظ اعتماد به 

نفس و آرامش روحی خودتان كمك كنيد.
روز قبل از كنكور

توصيه می شــود كــه داوطلبــان، روز پيــش از آزمون 
سراســری اســتراحت كنند؛ ولی در عين حال، ما نظر 
گروهــی را كه معتقدند روز قبــل از امتحان نبايد درس 
خواند، قبول نداريم. به نظر ما، افراد در روز و شــب آخر، 
ضمن اينكه استراحت می كنند، نبايد روال عادی درس 
خواندنشــان را ترك كننــد، اســتراحت در روز آخر، از 
خواندن مهم تر است، ولی داوطلبان بايد مرور را هم كنار 
نگذارند و نكته های كوتــاه و فرمول هايی را كه در طول 
اين مدت يادداشــت كرده اند، مرور نمايند؛ چون با انجام 
اين كار، مثل اين اســت كه ذهنشان را برای رويارويی با 
آزمون سراسری آماده می كنند و درضمن استرس خود 
را نيز كاهش می دهند؛ با اين وجود، همان گونه كه قباًل 
هم اشاره كرديم، هر شــخصی با اطالع و برخورداری از 
ويژگی های شخصيتی خود می تواند بهتر تصميم بگيرد 

كه روز قبل از كنكور  را چگونه بگذراند.
داوطلبان بايد حتماً روز قبــل از كنكور، حوزه امتحانی 
خود را مشــخص كنند؛ زيرا انجام اين كار كمك می كند 
كه انرژی ذهنی و جســمی آنــان در روز امتحان، صرف 
جســت و جو برای يافتن محل آزمون نشــود؛ همچنين 
تمام لــوازم مورد نياز مانند: مداد، پــاك كن، تراش و ... 

را روز قبل از آزمون آماده كنند و سعی نمايند كه حتماً 
زودتر از موعد در محل جلســه حاضر شــوند؛ زيرا دير 
رسيدن به جلسه آزمون، مقدار زيادی از انرژی را كاهش 
می دهد و ممكن اســت كه به دليل فشــار روحی دقايق 
اوليه امتحان، به انســجام فكری نرســند و وقت زيادی 
از آنان به هدر برود. بهتر اســت كه شــب قبل از آزمون 
سراسری، غذای ســاده ای را ميل نمايند و صبح زود از 
خــواب برخيزند، دوش بگيرند و هنــگام صبحانه، حتماً 

آبميوه بنوشند و از خوردن شير پرهيز نمايند.
 نرمش را فراموش نكنيد. ورزش، موثرترين راه پيشگيری 
از اســترس و اضطراب است و تركيب شيميايی خون را، 
كه بر اثر فشار های روانی و خســتگی تغيير كرده است، 

بهبود می بخشد.
در اين روزها ســعی كنيد به انجام امــوری بپردازيد كه 
موجب تقويت انرژی و رفع خســتگی شــما می شود؛  به 
عنوان نمونه، تمرين تــن آرامی را برای كاهش اضطراب 
خــود انجام دهيد. اگر آزمون شــما بعــد از ظهر برگزار 

می شود، صبح آن روز بخوابيد و خوب استراحت كنيد.
 وســايل خود را در جايی قرار دهيد كــه براحتی، قبل 
از خروج از منزل به آنها دسترســی داشته باشيد؛ بدين 
ترتيب هنــگام صبح، مجبــور به گشــتن و يافتن آنها 
نمی شــويد و از بروز اضطراب بيهوده جلوگيری خواهيد 
كرد. بــرای اينكه 24 ســاعت قبل از كنكــور، ذهنتان 
مشغول آزمون نشــده و مضطرب نباشيد، بهتر است كه 
اين اوقات را همراه خانواده ســپری كنيد، به پياده روی 
رفته يا ورزش ســبك انجام دهيد تا شب بتوانيد راحت 
و بدون دغدغه و پريشــانی بخوابيد. خوب است كه شب 
قبل از كنكور، پس از خواندن نماز، با خوردن يك غذای 
مقوی و كم حجم در حدود ساعت 10 بخوابيد؛ زيرا دير 
خوابيدن كاماًل به ضرر شماســت و خواب و اســتراحت 
كافــی، باعث آرامش بيشــتر و تثبيت بهتــر دروس در 

ذهنتان می شود.
 صبح روز آزمون، بهتر اســت كه با صدای زنگ ســاعت 
بيدار نشــويد و ايــن كار را به يكــی از اعضای مطمئن 
خانواده بسپاريد تا شما را با آرامش بيدار كند و نيز تمام 
شب، نگران اينكه صبح خواب بمانيد، نباشيد. نماز صبح 
و صبحانه فراموش نشود. حتماً در صبحانه از مواد دارای 
قند، مثل كره و مربا يا عســل و چای شــيرين يا آبميوه 

شيرين استفاده كنيد.

از كارت ورود به جلسه يك كپی تهيه كنيد. ضمناً شماره 
داوطلبی خود را نيز در جايی نگهداری كنيد. كارت ورود 
به جلســه، شناســنامه يا كارت ملی، چند مداد مشكی 
خوب و ســاعت مچی خود را قباًل آمــاده كرده و بموقع 
حركت كنيد. بهتر است كه برای جلوگيری از اتالف وقت 
و گم كردن راه، مسير را قباًل بررسی نماييد. از مداد اتود 
به هيچ عنوان اســتفاده نكنيد؛ زيرا سرعت عمل شما را 

می گيرد و موجب اتالف وقت می شود.
زمان حركت را طوری تنظيم كنيد كه ترافيك و تصادف 
احتمالی باعث تأخير شما نشود. پياده روی سريع قبل از 
آزمون )نه به اندازه ای كه خسته شويد( باعث می شود كه 
جريان خون در بدن شما ســريع تر جريان پيدا كند و با 

نشاط شويد و خون بيشتری به مغز شما برسد.
اگر ساعت غذا خوردن شما با آزمون، كمتر از يك ساعت 
فاصله داشته باشد، خون بدن شما به جای اينكه متوجه 
مغز شــود، در معده صرف هضم غذا می شــود؛ بنابراين، 
ممكن اســت كه در جلســه آزمون احســاس سنگينی 
نماييــد؛ پس با توجه به اين نكتــه، زمان غذا خوردنتان 

را تنظيم كنيد. 
مداد و مــداد پاك كن و مــداد تراش خــوب و تميز و 
مناســب و ســاعت مچی دقيق را فراموش نكنيد و چند 
عدد شــكالت برای تنظيم قند خون در جلســه امتحان 

همراه داشته باشيد و حتماً از آن استفاده كنيد.
در جلسه كنكور 

 ممكن است كه اولين لحظات شروع آزمون، سخت ترين 
و اضطراب آورتريــن لحظات آن برای برخی از داوطلبان 
باشــد. بســيار ديده ايد كه يك داوطلب با استعداد و با 
معلومات، به دليل اضطراب زياد نتوانســته به نتيجه ای 
كه شايسته آن بوده است، دســت پيدا كند. اگر در روز 
كنكور بتوانيد دانش خود را هر چند اندك بدرستی روی 
پاســخنامه منعكس كنيد، موفقيت بزرگی كسب كرده 
ايد. به اين نكته توجه داشــته باشــيد كه دانش شما در 
جلســه كنكور كم يا زياد نمی شــود، اما تنها عاملی كه 
به شــما لطمه خواهد زد، اين اســت كــه نتوانيد در اثر 
اضطراب، آن چيــزی را كه می دانيد، روی كاغذ بياوريد؛ 
اما شــما نبايد اصاًل نگران شــويد؛ زيرا با يك مديريت 
صحيح می توانيد بر اين اضطــراب غلبه كنيد. توصيه ما 
به داوطلبان اين اســت كه لحظات قبل از شروع آزمون 
را به ذكر خداونــد و خواندن دعاهای كوتاه بپردازند و به 
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محــض گرفتن دفترچه آزمون به خــود تلقين كنند كه 
خدا با آنان اســت و به نحو شايسته از عهده اين امتحان 

بر خواهند آمد.
تنظيم وقت در جلســه آزمون، يكی از مسائل بسيار مهم 
است. بسياری از داوطلبان، برای جلوگيری از كمبود وقت، 
ترتيب پاســخگويی به ســؤاالت را عوض می كنند؛ يعنی 
گمان می كننــد كه مثاًل درس شــيمی را بهتر می توانند 
پاســخ بدهند؛ پس ابتدا به سراغ شيمی می  روند و بعد به 
سراغ درس ديگر. اين روش، اشــتباه است؛ چون تنظيم 
سؤاالت در آزمون، كاماًل ســنجيده و حساب شده است. 
روش مناســب اين است كه ســؤاالت را به همان نحوی 
كه در دفترچه تنظيم شده اســت، پاسخ دهيد. بسياری 
از دانش آموزان در جلســه آزمون سراســری، حتی اگر 
ساعت هم داشته باشــند، نمی توانند وقت پاسخگويی به 
هر درس را تنظيم كنند. برای تنظيم وقت جلسه كنكور، 
بهتر است كه چند روز قبل از كنكور، بر مبنای زمانی كه 
سازمان سنجش برای ســؤاالت هر درس اعالم می نمايد، 
جدولی ترتيــب دهيد و زمان ها را قبل از شــروع آزمون، 
روی برگه ای يادداشــت كنيد؛ به اين ترتيب در هر لحظه 
می توانيــد موقعيت خود را ارزيابی كنيــد. داوطلبان بايد 
اوالً هنگام تحويل گرفتن دفترچه آزمون به تمام سؤاالت 
توجه نكننــد؛ زيرا انجام اين كار، آنــان را دچار اضطراب 
می كنــد، و دوم اينكه، بــا توجه به زمــان آزمون، از يك 
ســو از عجله بيش از حد بپرهيزند، و از سوی ديگر، وقت 
زيادی را صرف سؤالی نكنند كه توان پاسخگويی به آن را 
ندارند؛ بلكه بايد اين گونه سؤاالت را عالمت زده و به سراغ 
ســؤاالت بعدی بروند، و در پايان، در صورت اضافه آوردن 
زمان، روی اين ســؤاالت فكر كنند؛ زيــرا در اين صورت، 
عالوه بر باال رفتن اعتماد داوطلب به خاطر پاسخگويی به 
بيشتر ســؤاالت، فكرش بهتر كار می كند و می تواند روی 
ســؤاالتی كه به آنها پاسخ نداده اســت، تمركز بيشتری 

داشته باشد، و چه بسا به بسياری از آنها پاسخ دهد.
بهتر است كه داوطلبان، هيچ درســی را كنار نگذارند و 
همچنين تست هايی را كه بين سه گزينه از چهار گزينه 
آن به عنوان پاســخ صحيح، مشكوك هستند، با عالمت 
منفی مشــخص كرده و از آنها رد شــوند؛ اما اگر بين دو 
گزينه احتمال صحيح بــودن را می دهند و می دانند كه 
يكی از آنها درســت اســت، حتماً يكی را پاسخ بدهند. 
از آنجا كه معموالً اولين پاســخی كه به ذهن داوطلبان 
می رســد، پاســخ صحيح اســت، توصيه می شــود كه 

داوطلبان، ســؤاالتی را كه در دفعه اول با اطمينان پاسخ 
داده اند، در دفعه های بعد نخوانند.

داوطلبان گرامی! شــما تالش خــود را كرده ايد؛ پس با 
آرامش خاطر و توكل بر خداوند، با رعايت نكاتی كه ذكر 
شد، در جلسه آزمون شركت كنيد و به ياد داشته باشيد 
كه خدا بهترين پشــتيبان شماست. ما هم برای موفقيت 

شما دعا می كنيم.
ابتدا هر ســؤال را مطالعه نماييد، هيچ درســی را كنار 
نگذاريد و در هر درس به دنبال ســؤال هايی بگرديد كه 
جــواب آنهــا را می دانيد. اگر در يك درس فقط ســه يا 
چهار سؤال را پيدا كرديد كه می توانستيد به آنها جواب 
دهيد، اميدوار باشــيد، و  هرگز فكر نكنيد كه می توانيد 
به تمام ســؤاالت يك درس جواب دهيد؛ چون اگر قصد 
جوابگويی تمام سؤاالت را داشــته باشيد، با ديدن چند 
ســؤال وقت گير و ابتكاری، مضطرب و آشــفته خواهيد 
شد. از همين حاال خود را آماده كنيد كه ممكن است به 
چند سؤال متوالی پاسخ ندهيد. اگر پاسخ و حل تست را 
می دانيد، به آن سؤال پاسخ دهيد، ولی اگر حل سؤال از 
حد متعارف تست، وقت گيرتر است، آن را با يك ضربدر 
مشخص كنيد و اگر ســؤال برايتان مشكل است به طور 
قاطــع آن را كنار بگذاريد و با يــك عالمت منفی، آن را 
مشــخص كنيد. به اين ترتيب، شما يك بار سؤاالت را تا 
پايان مطالعه كرده و پاسخ سؤال های ساده تر را داده ايد. 
حتی اگر سؤاالت مشــكل از همان سؤال اّول شروع شد، 
نگران نباشيد؛ چون سؤاالت براساس فصول كتاب تنظيم 
شــده اند و در ادامه، حتما سؤاالت ساده تری وجود دارد 

كه براحتی می توانيد از عهده آنها برآييد.
پس از يك بار پاسخگويی، به ساعت نگاه كنيد؛ اگر زمان 
داريد، به ســراغ ســؤال هايی برويد كه با عالمت ضربدر 
مشــخص كرده ايد، و آنها را حل كنيــد. به محض اتمام 
زمان پيشــنهادی برای درس مورد نظر، آن را رها كرده 
و به سراغ درس بعدی برويد. اگر هنوز سؤال هايی مانده 
اســت كه می توانيد آنها را حل كنيد، نگران نباشــيد. با 
اطمينان تســت های آن درس را رها كــرده و به مبحث 
بعدی بپردازيد؛ زيــرا در اين صورت، شــما با وقتی كه 
می توانســتيد صرف يك يا دو تســت وقت گير نماييد، 
می توانيــد چهار يا پنج تســت ديگر را پاســخ دهيد. به 
مباحثی كه فرصت نكرده ايد، خوب بخوانيد، فكر نكنيد. 
اين فقط مشكل شما نيست و بسياری از داوطلبان، مانند 
شــما مباحثی را نخوانده باقی گذاشــته اند.  فقط به اين 

فكر كنيد كه  آموخته هايتان را با آرامش روی پاسخنامه 
منعكس كنيد.

تمام صفحات دفترچه ســؤاالت را بخوبی بررسی كنيد و 
مراقب باشيد كه بعضی از صفحات يا بعضی از سؤاالت را 
فراموش نكرده باشــيد. كلمه ای را از سؤال حذف نكنيد؛ 
مثال كلماتی از قبيل »معموالً« يــا »تا حدی« را كه در 
جمله اســت، ناديده نگيريد؛ به عالوه، چيزی به ســؤال 
اضافه نكنيد. هميشه سؤال را جواب دهيد؛ نه جنبه های 
ديگری را كه خودتان در ذهنتان پرورانده ايد. بهتر است 
كه زير كلماتی چون: »معموالً«، »گاهی« يا »هميشه« را 
خط بكشيد و در پاسخ دادن به اصل سؤال، به آنها توجه 
داشته باشــيد. اين نوع كلمات در امتحانات چند جوابی 

اهميت خاصی دارد.
در عين سرعت داشتن در پاســخگويی، از شتاب زدگی 
بپرهيزيد و خونسردی خود را حفظ كنيد. اگر جوابی در 
اولين لحظه، مبهم به نظرتان می رسد، چند لحظه، وقت 
صرف آن كرده و سپس با استفاده از معلومات كلی خود 
بكوشيد تا جواب درســت را از ميان آن استخراج كنيد. 
همان طور كه قباًل اشاره شد، اگر باز هم رفع ابهام نشد، 
آن ســؤال را عالمت زده و موقتــاً رها كنيد؛ چون ضمن 
پاســخ دادن به ديگر ســؤاالت، نكات تازه ای به يادتان 
خواهد آمد و پس از رجوع به پاســخ متوجه خواهيد شد 
كه نــكات تازه ای می دانيد و آن گاه جــواب دادن به آن 

برايتان آسان خواهد بود.
پاسخنامه  های سازمان سنجش به صورت ده تايی دسته 
بندی شده است؛ بنابراين، برای جلوگيری از اشتباه، در 
پايان هر ده تست، شــماره سؤال را با شماره هايی كه در 
پاســخنامه عالمت زده ايد، مقايسه كنيد تا اگر اشتباهی 

رخ داده باشد، با تصحيح ده تست آخر، آن را رفع كنيد.
هرگز سؤاالت را در دفترچه جواب ندهيد تا بعداً آن را به 
پاسخنامه منتقل كنيد. اين روش، بسيار خطرناك است 
و ممكن است وقت تمام شود و شــما فرصت نكنيد كه 
جواب ها را به پاسخنامه انتقال دهيد. پس از پايان آزمون 
سراســری، با توكل به خدا و تلقيــن مثبتی كه به خود 
و جهان پيرامونتان می دهيد، اطمينان داشته باشيد كه 
نتيجه زحمات خود را دريافت خواهيد كرد؛ پس ديگر به 
نتيجه كنكور فكر نكنيد و سعی كنيد كه پس از آزمون، 
مدتی استراحت كنيد؛ مطمئن باشيد كه بهترين ها برای 

شما رقم خواهد خورد.
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اگر  حتی  که  قدر  آن  است؛  مهم  خیلی  که  کنید  باور 
بیشتر آنها را بارها شنیده باشید، خواندن و عمل کردن 
که  دیده ایم  تجربه  زیرا  به  است؛  ضرورت  یک   آنها  به 
بعضی از داوطلبان به این موارد بی  اعتنایی کرده اند و 

بهره ای جز پشیمانی نصیبشان نشده  است.
هفتۀ آخر پیش از كنكور

سراسری،  آزمون  تا  مانده  باقی  روز  چند  این   در   
دوری  بیرون  غذای  کل  در  و  فودها  فست  مصرف  از 
غذای  اگر  و  است  سالم تر  منزل  غذای  شک  بی  کنید. 
منزل را استفاده کنید، احتمالش کمتر است که دچار  

مسمومیت یا ناراحتی های گوارشی شوید.
 صبح ها زود از خواب بیدار شوید و شب ها زودتر از قبل  
بخوابید. خوب است که از ساعت ده شب به بعد مطالعه 
در  حضور  برای  شما  بدن  فیزیولوژیک  ساعت  تا  نکنید 

جلسۀ آزمون آماده شود. 
 خوردن صبحانه را فراموش نکنید. خوب است که در 
این چند روز، صبح زود صبحانه میل کنید و از همان مواد 
آزمون استفاده خواهید کرد، بخورید  غذایی که در روز 
نه  باشد؛  غذایی آماده  مواد  آن  پذیرش  برای  بدنتان  تا 
اینکه به دلیل جدید بودن مواد غذایی یا متفاوت بودن 

ساعت صبحانه، دچار ناراحتی گوارشی گردید.
مرور  به  می توانید  آزمون  برگزاری  به  مانده  روز  یک  تا 
یا  نکته ها و یادداشت های خود بپردازید؛ نکته هایی که 
بسیار مهم هستند یا به تجربه متوجه شده اید که فّرارند 
و نیاز است که تا آخرین مهلت باقی مانده، به مرور آنها 
باقی  روز  چند  این  در  جدید  مطالب  .خواندن  بپردازید 
مانده صحیح نیست؛ زیرا در ذهن شما تثبیت نخواهند 

شد و فقط  بر اضطراب و نگرانی شما خواهند افزود.

 از تلفن کردن به دوستان خود و پرسش از اینکه چقدر 
آنها  از  عقب تر  اگر   چون  بپرهیزید؛  کرده اند،  مطالعه 
در  و  تان خواهد شد  روحیه  تضعیف  باعث  تنها  باشید، 
نمی آید.  بر  شما  دست  از  کاری  نیز  کوتاه  فرصت  این 
به خودتان و تالشتان اعتماد کنید و از پناه بردن افکار 
هستند  باف  منفی  که  افرادی  با  شدن  مواجه  و  منفی 

پرهیز کنید.
روز قبل از  كنكور

 روز قبل از برگزاری آزمون، حتمًا حوزۀ امتحانی خود را 
شناسایی کنید تا در روز برگزاری آزمون، با آرامش کامل 
در جلسه آزمون حاضر شوید؛ بخصوص در کالن شهرها 
)از جمله  تهران، مشهد، شیراز، تبریز ، اصفهان و ...( 

این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می کند.               
سال گذشته، یکی از داوطلبان می گفت:»برای حضور 
رتبه  بودم که  امیدوار  و  آمادگی خوبی داشتم  آزمون  در 
و  رسیدم  دیر  آزمون  سرجلسه  اما  کنم؛  کسب  خوبی 
درس  سؤال های  که  شد  باعث  آن  از  ناشی  اضطراب 
دیر  علت  بدهم.« وقتی  دست  از  را  ادبیات  یعنی  اول، 
رسیدن وی را پرسیدم، می گفت: » بخشی از بزرگراهی 
را که منتهی به دانشگاهی که محل برگزاری آزمون من 
بود، در آن هفته بسته بودند و باید از راه های جایگزین 
از این مسأله باخبر نبودم،  استفاده می کردم؛ اما چون 
مسیر قبلی را رفتم و پیدا کردن راه جدید مدتی از زمان 

مرا گرفت و در نتیجه دیرتر رسیدم.«
 وسایل مورد نیاز برای حضور در جلسه آزمون سراسری 
را آماده کنید. خوب است که پاک کن مناسبی را که تهیه 
کرده اید، سوراخ کرده و با یک بند )نه خیلی کوتاه باشد 
و نه خیلی بلند( به گردن بیاویزید. انجام این کار باعث 

می شود که در سر جلسه آزمون به دنبال پاک کن خود 
آن استفاده  از  بتوانید راحت  نیاز،   و در صورت  نگردید 

کنید.
 در این روز،  انجام ورزش های سبکی مثل پیاده روی 
در پارک خوب است؛ زیرا یک مقدار بدن خسته می شود 
ِاندروفین می شود  ترشح هورمون  باعث  این خستگی  و 
اثر  فیزیکی  خستگی  این  ضمنًا  است.  بخش  آرام  که 
که  است  خوب  دارد.  نیز  خوابتان  روی  مستقیمی 
شامتان  یک غذای پروتئینی بدون چربی به همراه یک 
هم  خواب  هنگام  باشد.  تازه  سبزیجات  یا  ساالد  مقدار 
می توانید یک لیوان دم کرده گیاهی مثل گل گاوزبان 
حفظ  برای  که  بنوشید  ولرم  شیر  لیوان  یک  بابونه  یا  یا 

آرامش و بهبود کیفیت خواب، مؤثر است .
 شب قبل از کنکور سعی کنید که زود بخوابید )چند 
شب مانده به کنکور را زودتر از روال گذشته بخوابید تا با 
مشکل مواجه نشوید(؛ اما اگر زود خوابتان نبرد، نگران 
نشوید و فکر نکنید که حتمًا آزمونتان را خراب خواهید 
سراسری  آزمون  برتر  های  رتبه  که  می شنویم  گاه  کرد. 
هم، شب قبل از آزمون، خواب خوبی نداشته و در نهایت 
توجه  نیز  نهایت  در  کرده اند.  نیز کسب  رقمی  رتبه تک 
الزم  راحت،  خواب  یک  داشتن  برای  که  باشید  داشته 
نیست که کار خاصی انجام دهید. از خوردن قرص های 
این  که  بقبوالنید  خود  به  و  کنید  خودداری  آور  خواب 
شب هم مثل شب های دیگر است، و سعی کنید که قبل 

از خواب، یک دوش ولرم بگیرید و بعد راحت بخوابید.
روز برگزاری آزمون

نظر  صرف  خوردن  صبحانه  از  وجه  هیچ  به   
جـــلسه  در  عـــدم تمـــرکز  باعــث  نکنید. گرسنگی 

در روزهای پیش از كنكور:

این نكات را دریابید
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که  می شود  باعث  صبحانه  مصرف  آزمون  می شود. 
گلوکز خون در حد ثابتی بماند و به عملکرد مغز لطمه ای 
ماندن  ناشتا  و  نخوردن  غذا  زمان  مدت  اگر  نشود.  وارد 
سطحی  در  خون  گلوکز  سطح  نگهداری  شود،  طوالنی 
که مغز قادر به انجام فعالیت طبیعی خود باشد، دشوار 
می شود و یادگیری و تمرکز حواس نیز مختل می گردد. 
بر  عالوه  سالم،  صبحانه  یک  خوردن  دلیل،  همین  به 
ثابت نگه داشتن غلظت قند خون در حد طبیعی، باعث 
افزایش تمرکز و توانایی در یادگیری شده و به تبع آن نیز 

نیازهای تغذیه ای فرد در طول روز برآورده می شود.
 یک باالپوش یا لباس گرم به همراه خود ببرید؛ چون 
امکان دارد که صندلی شما نزدیک هواکش کولر یا فن 
باشد و سردتان گردد. توجه داشته باشید که جابجایی 
آزمون، امکان  صندلی  یا محل نشستن شما در جلسه 

پذیر نیست.
و دو پاک کن، دو  یا سه مداد مناسب، یک تراش   دو 
آب  بطری  یک  کاغذی،  دستمال  سوزن،  یا  سنجاق 
)می توانید مقداری  آن را شیرین کنید؛ اما نه در حدی 
انجیر  مثل  میوه های خشک  تشنه تر سازد(،  را  که شما 
جلسۀ  به  خود  با  می توانید  را  کشمش  و  خرما  خشک، 

آزمون ببرید.
کنید؛  خودداری  آزمون  جلسۀ  به  شکالت   بردن  از   
چون کاکائو محرک است و می تواند تمرکز شما را کاهش 
دهد. همچنین امکان دارد که برگۀ پاسخنامه تان آلوده 
شود. در کل، از بردن تنقالت و آب میوه اضافی در سر 
شلوغ  را  خود  بر  و  دور  و  کنید  خودداری  آزمون  جلسه 

نکنید.
ماشیـــن  بــــردن   
تلـــــفن  حــســــاب، 
و  همــــراه،  پیجـر 
جــلسه  به  بـی ســیم 
غیــرقانـونی  آزمــون، 

افراد  از  برخی  از  گاه  می شود.  محسوب  تخلف  و  است 
بردن ماشین حسابی که چهار  می شنویم که می گویند 
گفته  به  اما  ندارد؛  اشکالی  دهد،  انجام  را  اصلی  عمل 
ماشین  گونه  بردن  هر  سنجش،  سازمان  مسؤوالن 

حسابی به جلسۀ آزمون، غیر قانونی است.
زیرا  کنید؛  خودداری  ضرور  غیر  وسایل  بردن  از   
وسایل  نگهداری  به  موظف  آزمون،  برگزاری  حوزه های 
بر  زمینه  این  در  را  مسؤولیتی  و  نیستند  شما  اضافی 

عهده نمی گیرند.
به  حرکت  هنگام  که  بسپارید  نزدیکانتان  از  یکی  به   
داشتن  همراه  از  را  شما  آزمون،  برگزاری  محل  سمت 
و  ساعت،  مداد  جلسه،  به  ورود  ملی،  کارت  کارت 

پاك کن  مطمئن نماید.
شوید  آزمون  جلسه  زودتر راهی  کمی  که  کنید  سعی   
نشود  نگرانی شما  باعث  احتمالی  اتفاقات  و  تا حوادث 
و بموقع به جلسة آزمون برسید. حواستان باشد که دِر 
رأس  می شود،  برگزار  صبح  که  حوزه های آزمون هایی 
برگزار  ظهر  از  بعد  که  آزمون هایی  و  صبح   7 ساعت 
بسته خواهد  از ظهر  بعد  دقیقه  می شود ساعت 2/30 

شد.
سرجلسه آزمون

 پس از ورود به حوزۀ امتحانی، به تابلوهای نصب شده 
در  کنید.  پیدا  را  خود  صندلی  براحتی  تا  کنید  دقت 
صورتی که صندلی تان مشکلی داشت از مراقبان حاضر 

در جلسه کمک بخواهید.
 پس از دریافت برگۀ پاسخنامه، شمارۀ پاسخنامه را با 
شمارۀ صندلی و شمارۀ کارت خود مطابقت دهید. این 

نیز  را هنگام دریافت دفترچۀ عمومی و اختصاصی  کار 
حتمًا انجام دهید. 

 با نام خدا آزمون خود را شروع کنید و از او بخواهید که 
آنچه به مصلحتتان است، برای شما رقم بزند.

 برای باز کردن »پکیج« دفترچه، به طور شتابزده عمل 
نکنید؛ زیرا اضطراب و نگرانی ناشی از این شتابزدگی، 
دست  از  شما  که  است  ثانیه ای  چند  از  بدتر  بسیار 

می دهید.
در  داوطلبان  از  تعدادی  برای  که  حاالتی  از  یکی   
ابتدای برگزاری آزمون رخ می دهد»احساس فراموشی« 
و  است  کاذب  احساس،  این  کنید  که  توجه  است. 
رقمی  رتبه های تک  از  است. بسیاری  آن طبیعی  وقوع 
آزمون سراسری نیز از این حس سخن گفته اند؛ ولی با 
اعتماد به نفس و رفتن سراغ سؤال هایی که بر آنها تسّلط 
حسی  یافته اند؛  غلبه  حس  این  بر  داشته اند ،  بیشتری 
که  معمواًل در همان دقایق اول شروع آزمون با گرم شدن 

ذهن از بین می رود.
 یك ساعت مچی به همراه خود داشته باشید و سعی 
کنید که وقت خود را تنظیم کرده و آن را تلف نکنید و در 
زمان تعیین شده برای هر درس به سؤاالت پاسخ دهید؛ 
البته در تنظیم وقت، نه آن قدر وسواس به خرج دهید 
که هر لحظه به ساعت نگاه کنید و نه آن قدر بی خیال 
شوید که آخر هر درس به ساعت نگاه کنید. به هر حال 
در جلسۀ آزمون، هیچ کس مسؤول اعالم وقت به شما 

نیست و خودتان باید مراقب گذر زمان باشید.
سؤال،  یك  روی  وجه  هیچ  )به  نکنید  لج  سؤال ها  به   
بیش از حد، مکث نکنید(؛ حتی اگر بتوانید به سؤالی 
پاسخ  دقیقه  چند  از  بعد 
کردن  تلف  به  باز هم  دهید، 
در  زیرا  نمی ارزد؛  وقتش 
سؤاالت،  مجموعه  همان 
هست  آسان تری  سؤال های 
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با  اگر  حال  دهید.  جواب  آنها  به  می توانید  حتمًا  که 
انجام این کار )یعنی اتالف وقت زیاد برای حل یك سؤال 
سخت( در انتهای آزمون، وقت کم بیاورید و مثاًل نتوانید 
آنها  بین  که  باشید  مطمئن  بخوانید،  را  آخر  سؤال   10
با یك  براحتی  بوده است که  یا چهار سؤال  حداقل سه 
نگاه قابل پاسخ دادن بوده اند و شما آنها را در ازای حل 
باشید  داده اید )توجه داشته  از دست  یك سؤال سخت 
پاسخ  و  است  یکسان  درس  یک  که ارزش سؤال های 
دادن به 5 سؤال سخت یا 5 سؤال  آسان در  یک درس،  

با یکدیگر تفاوتی ندارد(.
این مسأله دربارۀ توجه به یک درس و بی توجهی به سایر 
دانش  بهترین  گذشته،  سال  است.  صادق  هم  دروس 
آموز کالسم که همیشه در کالس و  آزمون های آزمایشی 
بهترین نتیجه را می آورد، رتبه ای دور از انتظار را کسب 
بیشتر  که  شدم  متوجه  پرسیدم،  را  دلیلش  وقتی  کرد. 
به  پاسخگویی  صرف  را  خود  اختصاصی  آزمون  وقت 
سؤال های دروس زیست شناسی و شیمی کرده  و فیزیک 
به دو  بود که  توانسته  و فقط  بود  پاسخ داده  را شتابزده 
او  ریاضی  نتیجه، درصد  در  بدهد؛  پاسخ  ریاضی  سؤال 
که همیشه روی 80 درصد بود به 6 درصد کاهش یافته 
وقت  درس،  هر  به  دانش آموز  این  اگر  بی شک،  بود. 
منطقی خودش را اختصاص می داد و در نهایت اگر وقت 
پاسخگویی  که  می رفت  درسی  سراغ  می آورد،  اضافی 
رتبۀ  قطعًا  می طلبید،  بیشتری  زمان  آن،  سؤال های  به 

بهتری کسب می کرد.  
 کنکور، یك مسابقه است، نه یك امتحان. در امتحان، 
اما در مسابقه  بگیرید قبول نشده  اید؛  زیر 10  اگر  شما 
بقیه  که  از  است  این  مهم  نیست؛  مالك  خاصی  نمرۀ 
جلوتر باشید؛ به همین خاطر، اگر سؤال ها سخت بودند، 
سخت  نیز  داوطلبان  سایر  برای  چون  نشوید؛  نگران 
هستند، و اگر آسان باشند نیز برای سایر داوطلبان آسان 
هستند؛ برای مثال، یک سال در گروه آزمایشی هنر، رتبه 
اول تنها به 8 درصد سؤال های خواص مواد پاسخ صحیح 
آن  درس  یک  سؤال های  گاه  دیگر،  سوی  از  بود؛  داده 
به  داوطلبان  از  توجهی  قابل  تعداد  که  است  قدر ساده 
100 درصد سؤال های آن درس پاسخ صحیح می دهند؛ 
در این صورت، حتی اگر به یک سؤال پاسخ ندهید در 

رتبه شما تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

 به نکته های کلیدی سؤال، مثل قیدهایی که در سؤال 
توجه   ... و  احتمااًل  همه،  بجز،  مانند:   می رود،  کار  به 
کنید. همچنین به منفی یا مثبت بودن سؤال دقت کنید 
و بدانید که از قدیم گفته اند: » فهم سؤال، نیمی از پاسخ 

است.«
 سر جلسۀ آزمون، به هیچ چیز جز سؤالی که در پیِش 
رو دارید، فکر نکنید .فکر کردن به اینکه خانواده، اولیای 
مدرسه یا دوستانم چه انتظاری از من دارند یا اگر آزمون 
آوردن  پایین  جز  نقشی  شد،  خواهد  چه  کنم  خراب  را 
االن  که  بگویید  خود  به  ندارد.  شما  تمرکز  و  بازدهی 
به  فقط  و  ندارید  سؤال ها  به  پاسخگویی  جز  وظیفه ای 

حال فکر کنید و گذشته و آینده را فراموش نمایید.
می گفت:  دانش آموزانم  از  یکی  پیش،  سال  دو 
سؤال های  بویژه  سؤال ها  همۀ  پاسخ  آزمون،  »سرجلسۀ 
خانه  به  وقتی  اما  بودم،  کرده  فراموش  را  فیزیک  درس 
برگشتم و سؤال ها روی سایت قرار گرفت، به 80 درصد 
سؤال ها پاسخ صحیح دادم. اول از این تفاوت در آمادگی 
و پاسخگویی متعجب شدم ، اما بعد به خاطر آوردم که 
من سر جلسۀ آزمون، آن قدر نگران نتیجۀ آزمون و حرف 
جز  می کردم  فکر  چیز  همه  به  که  بودم  آشنا  و  دوست 

سؤالی که در پیِش رویم بود! «
ارزش  و  ندهید  پاسخ  سؤاالت  به  شانسی  صورت  به   

سؤاالتی را که درست جواب داده اید، از بین نبرید.
 عالمت زدن اشتباه سؤال ها در برگۀ پاسخنامه، یکی از 
اشتباهات رایج داوطلبان است. بهتر است که هرازگاهی 
شمارۀ سؤال پاسخنامه را با شمارۀ سؤال دفترچۀ آزمون 
مقایسه کنید. همچنین به هیچ وجه پر کردن پاسخنامه 
را به دقایق آخر آزمون موکول نکنید. بهتر است که گزینۀ 
یا  کنید  پر  پاسخنامه  در  بالفاصله  را  سؤال  هر  صحیح 
پر  را  پاسخنامه  سؤال،   10 به  پاسخگویی  از  بعد  الاقل 

نمایید.  
آن درس  به  این درس  از  و  را ورق زدن   مدام دفترچه 
پریدن، خود به خود باعث نگرانی و سردرگمی می شود؛ 
البته امکان دارد که شما  در درس خاصی، استعداد و 
توانایی ویژه ای داشته یا عالقۀ خیلی زیادی به یك درس 
به  زیادی  سرعت  با  بتوانید  و  باشید  داشته  بخصوص 
سؤال های آن درس پاسخ دهید؛ در این صورت، پاسخ 
روحیه  شما  به  می تواند  درس  آن  سؤال های  به  دادن 

بدهد. 
روی  برسد،  مغز  به  مناسب  اکسیژن  اینکه  برای   
صندلی تان صاف بنشینید؛ زیرا اگر داوطلبی  کمرش را 
خم کند یا به اصطالح قوز کند، تبادل هوا بین ریه های 
وی و فضای بیرون دچار مشکل می شود و بتدریج سطح 
افت  مغزش  کارایی  و  می آید  پایین  خونش  اکسیژن 

می کند.
 در دقایق پایانی آزمون، ذهن و حافظۀ شما خسته تر 
از قبل است؛ بنابراین، به پاسخ هایی که داده اید، شک 
نکنید و آنها را دست کاری نکنید؛ در این حالت، معمواًل 

پاسخ دوم شما اشتباه از آب در می آید.  
سلول های  بنوشید.  آب  کمی  بار،  یک  وقت  چند  هر   
به دو مادۀ  بتوانند خوب عمل کنند،  اینکه  برای  مغزی 
شیرین  کمی  که  آبی  دارند.  نیاز  اکسیژن  و  قند  اصلی 
نوشیدن  از  اما  می کند،  برآورده  را  شما  نیاز  باشد  شده 
آب زیاد نیز خودداری کنید؛ چون زمان برگزاری آزمون 
طوالنی است و امکان دارد که نیاز به سرویس بهداشتی 
پیدا کنید و رفت و برگشت به سرویس بهداشتی، بخشی 

از زمان پاسخگویی به سؤال ها را از شما خواهد گرفت.
عضالت  دقیقه  یک  کردید،  خستگی  احساس  اگر   
را  پایتان  کار، کف  این  انجام  برای  را بکشید.  بدن خود 
را  خود  دست  دو  همچنین  بکشید.  پا  ساق  امتداد  در 
امتداد دو  را در  باز کنید و عضالت سینه تان  به طرفین 
دست بکشید )حالتی مانند خمیازه کشیدن(. این عمل 

به مقدار قابل توجهی خستگی شما را رفع می کند.
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در  که  مطالعاتی  طبق  که  باشید  شنیده  نیز  شما  شاید 
شما  اگر  است،  گرفته  انجام  آمریکا   MIT دانشگاه 
را نمیتوانم  بار بگویید: »فالن کار  بهخودتان فقط یک 
انجام دهم« باید یک نفر دیگر هفده مرتبه به شما بگوید: 
»شما میتوانید آن کار را انجام دهید« تا اثر همان یک 

دفعه را خنثی کند !
خودتان  برای  شما  کالم  نفوذ  قدرت  دیگر،  عبارت  به 
هفده مرتبه از قدرت کالم دیگران نسبت به شما قوی تر 
پزشک  و  روان شناس  فیلسوف،  جیمز،  ویلیام  است. 
در  کشف  »بزرگترین  می گوید:  نوزدهم،  قرن  آمریکایی 
با تغییر در  این راز است که مردم  به  زمانه ما، پی بردن 
طرز تفّکر خود، قادر خواهند بود که زندگی شان را عوض 
کنند.« این روزها شما بیش از هر چیز دیگر به این تفکر 
مثبت نسبت به خود  نیاز دارید؛ اما چگونه می توان این 

تفکر مثبت یا خوش بینی را در مورد خود افزایش داد؟ 
می خوانید،  مطلب  این  در  آنچه  که  است  ذکر  به  الزم 
برای این روزها که شما نزدیک به کنکور هستید، کاربرد 
دارد، و بدون شک، اگر در ابتدای سال تحصیلی بودید، 

پیشنهادهای دیگری داشتیم.

موفقیت های خود را جدی بگیرید
سؤال  یک  یا  دادید،  خوب  را  آزمونی  اگر  روزها،  این 
تستی را درست پاسخ دادید، فقط به توانایی های خود 
است،  داشته  موفقیت شما  در  توانایی  این  که  نقشی  و 
ساده  آزمون  حتمًا  که  نگویید  مثال،  برای  کنید؛  فکر 
بوده است یا مشابه این تست را قباًل حل کرده اید؛ بلکه 
به  نقش هوش و تمرکز خود در این جریان فکر نمایید. 
همچنین به این فکر کنید که این پاسخ صحیح یا کسب 
شما  موفقیت  بیانگر  می تواند  آزمون،  در  خوب  نتیجه 

در آزمون های دیگر بخصوص آزمون سراسری باشد. به 
دست  در  موفقیت  کلید  و  توانمندید  که  کنید  فکر  این 
شماست و بزودی می توانید شاهد پیروزی خود باشید و 

موفقیت را در آغوش بگیرید.

خود را سرزنش نكنید
بردن  بین  از  در  اصلی  نقش  که  گناه،  احساس  پیامد 
سرزنش  است.  خود  سرزنش  دارد،  نفس  به  اعتماد 
با خود  کردن  خود، یک برخورد بسیار خشن و نامالیم 
عصبانی  نخوردن،  غذا  خوردن،  غصه  موجب  که  است 

شدن و در نهایت عدم موفقیت می شود. 
هنگامی که رویدادی منفی اتفاق افتاد، به شرایطی که 
ممکن است در این اتفاق نقش داشته باشد فکر کنید؛ 
برای مثال، اگر عملکرد شما در یک امتحان بد بود، به 
آیا کمبود خواب نداشته اید؟ یا: چه  این فکر کنید که: 
داشته اند؟  نقش  شما  موفقیت  عدم  در  خارجی  عوامل 
بازتاب  لزومًا  موفقیت،  عدم  که  کنید  فکر  این  به  و 

ضعف های شخصی شما نیست.
دارید  فرصت  هنوز  که  باشید  داشته  یاد  به  همچنین 
کنید.  عمل  آتی بهتر  فرصت های  در  می توانید  و 
نیست؛  زندگی  آخر  شکست،  که  بگوییم  می خواهیم 
بلکه برعکس، درس گرفتن و دوباره امتحان کردن از راه 
یا موفق نشده اید،  اگر اشتباه کرده  صحیح است؛ پس 
هر  که  است  ممکن  کسی  هر  زیرا  ببخشید؛  را  خودتان 
و حتی  اشتباه  به کارهای  زندگی اش  از گاهی در طول 
و بگذارید دست  نگیرید  بزند. سخت  احمقانه ای دست 
باور  بخورد.  شانه تان  به  بخشایش  و  بخشش  درمان گِر 
کنید و ایمان داشته باشید که این نواقص هم جزو زندگی 
اعتماد  به  نواقص هم  این  برای اصالح  ما حتی  و  است 

موفقیت های  به  مواقع  این  در  داریم.  احتیاج  نفس  به 
بعدی خود یا سایر جنبه هایی که می توانید در آنها موفق 

شوید، فکر کنید.

خود را تشویق كنید
 به خاطر کوچکترین کار خوبی که انجام می دهید، خود 
را ستایش و تشویق کنید. شما عادت کرده اید که برای 
کارهای بد و نادرست خود، هزاران بار خودتان را سرزنش 
ستایش  و  عشق  شایسته  را  خود  هم  بار  یک  اما  کنید، 
ندانسته اید! این روزها هیچ کدام از کارهای مثبت خود 

را کوچک و بی اهمیت تلقی نکنید.

ورزش كنید
به سالمتتان توجه داشته باشید. نرمش یا ورزش روزانه 
و  روزانه، دویدن، شنا  پیاده روی  و منظم، حتی در حد 
به  که  کرد  خواهید  احساس  و  است  کمک کننده   ...
می تواند  حس  این  و  دارید  بیشتری  تسّلط  جسمتان 

اعتماد به نفستان را هم تا حدی تقویت کند.

دیدن نور در ظلمات
در هر محیط تاریکی الاقل می شود یک نقطه روشن پیدا 
کرد. اگر عادت کنید، می توانید همیشه و در هر محیط 
تاریکی، با دیدن آن نقطه، روشن و دلگرم باشید؛ چیزی 
تالش،  را  برای  انگیزه تان  و  شاداب تر  روحیه تان  را  که 
بیشتر می کند. سعی کنید که منفی ها را گذرا و ناپایدار 
ببینید و مثبت ها را پایدار و ماندنی. موفقیت، در دستان 

شماست. 

به خود بگویید توانمندم تا :

موفقیت را در آغوش بگیرید
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