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رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
اي ابوذر! تا هنگامي كه در نماز هستي، درِ خانة 
ملك جّبار را مي كوبي، و هر كس درِ خانة ملك 

را بسیار بكوبد، آن در به رویش باز مي شود.

سخت ترین گناهان آن بَُود كه گنه كار، آن را 
خوار بشمرد.

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
هر كس دیگري را به كار نیكي امر كند یا او 
را از كار زشت باز دارد یا اینكه او را به خیري 
راهنمایي نماید و یا اشاره به امر خیري داشته 

باشد، در آن كار نیك شریك خواهد بود.

در ادامه بحث خود در اين ستون، كه به منظور راهنمايي 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تحصيلي آزمون سراسري 
سال جاري تقديم خوانندگان عزيز مي شود، به رشته هاي 

تحصيلي و ابزارهاي شناخت آن خواهيم پرداخت.
صحيح  شناخت  به  نسبت  بايد  داوطلب  مرحله،  اين  در 
يا  گروه  با  مرتبط  دانشگاهي  رشته هاي  از  واقع بينانه  و 
گروه هاي آزمايشي آزمون سراسري كه در آن شركت كرده 
اطالعات  و  آگاهي الزم  تا ضمن كسب  نمايد  اقدام  است، 
كافي در زمينه رشته هاي مورد نظر، با آمادگي كامل و به 
انتخاب رشته هاي  به  اقدام  از هرگونه هيجان ممكن،  دور 
تحصيلي در موعد مقرر نمايد. به همين منظور، الزم است 
كه داوطلب در همين مهلت انتخاب رشته، با ياري گرفتن 
از مواردي كه به اختصار در ذيل توضيح داده خواهد شد و 
جمع بندي ماحصل شناخت خود از رشته هاي تحصيلي، كه 
از طريق به كارگيري اين موارد و ... كسب مي كند، اقدام به 

انتخاب رشته نمايد. 
تحصيلي  رشته هاي  معرفي  مورد  در  كه  آثاري  مجموعه 
دانشگاهي تأليف يا تدوين گرديده اند، پرشمار نيستند، اما 
مطالعه همين عناوين محدود  غنيمت است و براي ما اين 
فرصت را فراهم مي آورد كه در اين وقت كم، با مطالعه آنها 
دست  به  را  خود  نظر  مورد  رشته هاي  از  نسبي  شناختي 
آوريم و هنگام پر كردن فرم انتخاب رشته تحصيلي، مفاد 
اين كتاب ها را مد نظر داشته باشيم؛ بدين  منظور مي توان 
با مراجعه به كتابخانه هاي عمومي يا دانشگاهي و همچنين 
كتابفروشي هاي معتبر، از عناوين منتشر شده در اين زمينه 

اطالع پيدا نمود و اقدام به تهيه و مطالعه آنها كرد.
از ديگر منابع قابل استفاده و بسيار مفيد در زمينه انتخاب 
)سايت  اطالع رساني  پايگاه هاي  تحصيلي،  رشته هاي 
اينترنتي( دانشگاه هاي كشور است. خوشبختانه با گسترش 
اين  بودن  روز  به  و  در كشور  اطالعات  فناوري  افزون  روز 
پايگاه ها، مي توان با مراجعه به اين پايگاه ها از آخرين اخبار 
اطالعات  و  بهره مند شد  زمينه  اين  در  آگاهي هاي الزم  و 

الزم را در اين زمينه كسب كرد.
مراجعه به سايت دانشگاه ها مزاياي ديگري را براي داوطلبان 
اين موارد، آن است كه  از جمله مهم ترين  بردارد؛  نيز در 
داوطلبان مي توانند با پيشينه و تاريخچه تأسيس رشته هاي 
و  پژوهشكده ها  دانشكده ها،  آموزشي،  گروه هاي  تحصيلي، 
مؤسسات تحقيقاتي وابسته به هر دانشگاه  و خود دانشگاه 
و  آموزشي  گروه هاي  علمي،  هيأت  اعضاي  همچنين  و 
دانشكده ها و مراكز وابسته به دانشگاه مورد نظر و عناوين 
و  شده  آشنا   ... و  رشته  هر  درسي  واحدهاي  و  دروس  و 

اطالعات سودمندي را در اين موارد نيز حاصل كنند.
با  مي توان  نيز  عالقه  مورد  تحصيلي  رشته هاي  مورد  در 
با  دانشجويان، استادان، فارغ التحصيالن يا شاغالن مرتبط 
اشراف  و  رشته  به  راجع  كاملي  آگاهي هاي  كه  رشته،  هر 
زمينه  در  داوطلبان  پرسش هاي  به  پاسخگويي  براي  الزم 
رشته تحصيلي، بازار كار رشته مورد نظر و ... داشته باشند، 
در اين فرصت كوتاه مذاكره كرد و اطالعات كاملي را در 

زمينه هاي موردنظر از آنها دريافت نمود.
همچنين داوطلب مي  تواند با مطالعه دقيق روي مجموعه اي 
از رشته هاي دانشگاهي مرتبط با گروه يا گروه هاي آزمايشي 
كه در آن شركت كرده، و با در اختيار قرار دادن اطالعاتي 
كه تاكنون راجع به شناخت اين رشته ها كسب كرده است 
به اعضاي خانواده )پدر، مادر، خواهر يا برادر(، به مشورت 
با آنها پرداخته و از آنها ياري بجويد. تجربه تحصيلي ساير 

اعضاي خانواده، بويژه برادر يا خواهر بزرگتر، كه به فاصله 
چند سال قبل از ما در يكي از رشته هاي تحصيلي مشغول 
رشته  فارغ التحصيل  يا  حاضر  حال  در  و  بوده  تحصيل  به 
را  خود  تحصيالت  پاياني  ترم هاي  آنكه  يا  و  هستند  خود 
مي گذرانند، نيز مي تواند در اين زمينه مشاور خوبي براي 
ما بوده و در اين امر راهگشا باشد؛ همچنان كه تجارب و 
مورد  اين  در  نيز  كرده  تحصيل  مادر  و  پدر  دستاوردهاي 
بسيار گرانبهاست و مي تواند ما را در چگونگي انتخاب رشته 

صحيح ياري نمايد. 
از  مي توان  مختلف  تحصيلي  رشته هاي  با  آشنايي  براي 
تجارب و آموخته هاي دبيران و مشاوران آموزش و پرورش 
نيز سود برد؛ زيرا اين افراد، به لحاظ مسؤوليت خطيري كه 
در زمينه مسائل آموزشي در جامعه ايفا مي كنند، مي توانند 
انتخاب  مورد  در  مفيد  آگاهي هاي  و  اطالعات  ارائه  در 
رشته  به ما به بهترين شيوه ممكن ياري نمايند. اين قشر 
از  نسل  چندين  با  داشتن  كار  و  سر  خاطر  به  جامعه،  از 
از  پرحاصلي  گنجينه  مختلف،  روحيات  با  دانش آموزان 
تجارب ارزشمند در زمينه ها و گرايش هاي مختلف آموزشي 
و تحصيلي همراه خود دارند كه مي تواند سخاوتمندانه در 
آنها  به  اختيار داوطلبان آزمون هاي سراسري قرار گيرد و 

به طور قابل توجهي در زمينه انتخاب رشته ياري نمايد.
ديگري  مورد  هر  از  استفاده  پيشگفته،  موارد  بر  عالوه 
از  ما  آگاهانه تر  و  بيشتر  آشنايي  و  شناخت  به  بتواند  كه 
مفيد  زمينه  اين  در  نيز  شود،  منجر  تحصيلي  رشته هاي 

فايده خواهد بود.
انتخاب رشته، موضوعي  آنجايي كه  از  آنكه،  حاصل بحث 
و  مي آيد  شمار  به  كنكور  داوطلب  يك  زندگي  در  حياتي 
با تمام ابعاد زندگي او سر و كار دارد، شناخت رشته هاي 
تحصيلي نيز ضرورت حياتي و انكار ناپذير براي داوطلبان 
به شمار مي آيد و بايد ضمن شناخت دقيق آنها، در نهايت 
دقت و به بهترين شيوه ممكن، انتخاب رشته كرد؛ چرا كه 
شغلي  تحصيلي،  آينده  بر  مي تواند  نادرست،  انتخاب  يك 
نيز  بر زندگي خصوصي و شخصي داوطلب  و حتي گاهي 

تأثيرگذار باشد.
نكته مهم ديگر در زمينه آشنايي با رشته هاي تحصيلي، اين 
است كه نبايد در حين انتخاب رشته به رؤياپردازي مشغول 
شد و از واقعيت هاي موجود راجع به هر رشته، دوري كرد؛ 
چه  هر  انديشي  دور  و  آينده نگري  واقع بيني،  با  بايد  بلكه 
مطلوب خود  نتيجه  به  تا  نمود  اقدام  مورد  اين  در  بيشتر 

دست پيدا كرد.
انتخاب  مورد  در  پژوهشي  و  علمي  بررسي هاي  آخرين 
كه  داوطلباني  از  دسته  آن  مي كند  بيان  تحصيلي،  رشته 
براساس شناخت توانايي ها، مهارت ها، ارزش ها، استعدادها، 
عاليق و ويژگي هاي شخصيتي خود و همين  طور با اشراف 
تناسب  گرفتن  نظر  در  و  دانشگاهي  رشته هاي  بر  كامل 
انتخاب  به  اقدام  با صفات فردي شان  يا رشته ها  آن رشته 
رشته مي نمايند، بسيار موفق تر از كساني هستند كه فقط 
به  براي رسيدن  آزمون سراسري،  رتبه خود در  بر مبناي 
به  دست   ... و  ديگران  القائات  همچنين  و  خاص  عناوين 
منظور  به  تنها  بنابراين،  مي زنند؛  تحصيلي  رشته  انتخاب 
قبولي در دانشگاه يا رسيدن به عناوين خاص، انتخاب رشته 
اين  در  را  خود  استعدادهاي  و  توانايي ها  عاليق،  و  نكنيد 

انتخاب مهم زندگي تان، نيز در نظر داشته باشيد.

موفق باشيد

شناخت رشته هاي تحصیلي؛ ضرورتي حیاتي و انكار ناپذیر
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تصويب برنامه درسی »نگهداری و تعمير بالگرد« 
در دانشگاه علمی ـ كاربردی

فنی  ناپيوسته  كاردانی  دوره  درسی  برنامه 
جامع  دانشگاه  در  بالگرد«  تعمير  و  »نگهداری 

علمی ـ كاربردی به تصويب رسيد. 
برنامه  شورای  جلسه  هشتمين  و  پنجاه  و  دويست  در 
ريزی آموزشی و درسی علمی- كاربردی، برنامه درسی 
دوره كاردانی ناپيوسته فنی »نگهداری و تعمير بالگرد« 

به تصويب رسيد.
تعمير  و  اجرای دوره كاردانی فنی »نگهداری  از  هدف 
بالگرد«، تربيت نيروی انسانی ماهر در ارائه و بهره گيری 

از منابع موجود در صنعت هوايی كشور است. 
از جمله قابليت ها و توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان 
و  كارگاهی  و  فردی  ايمنی  مقررات  اجرای  رشته،  اين 
رعايت استانداردها، آيين نامه ها و فرم ها، انجام بازديدهای 
سرويس های  و  بالگرد  سيستم های  از  دوره ای  مختلف 
سيستم های مختلف بالگرد )موتور، انتقال نيرو، فرامين 
بارگيری  منظور  به  بالگرد  سازی  آماده  هيدروليك(،  و 
رفع   و  عيب يابی  محوله،  مأموريت  انجام  برای  پرواز  و 
عيب، تعمير در سطح رده سازمانی سيستم های مختلف 

بالگرد و به كارگيری تجهيزات نگهداری بالگرد است.
دانش آموختگان اين رشته می توانند به عنوان تكنيسين 
پروازی بالگرد )كروچيف(، تكنيسين تعمير و نگهداری 

عمومی بالگرد مشغول به كار شوند.
برخی از دروس تخصصی دوره كاردانی فنی نگهداری و 
تعمير بالگرد، شامل: نگهداری و تعمير موتور توربينی، 
بالگرد،  برق  بالگرد،  نيروی  انتقال  تعمير  و  نگهداری 
و  روغن  بالگرد،  تعادل  و  توزين  بالگرد،  هيدروليك 
وسيله  ابزار  و  اقالم  كنترل  و  نگهداری  بالگرد،  سوخت 
پرنده است و آموزش در محيط كار دوره نيز مشتمل بر 
51۲ ساعت آموزش عملی در محيط كار واقعی خواهد 

بود.

رئيس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان:

سامانه آموزش مجازی عتبات دانشگاهيان فعال شد
فعال  از  دانشگاهيان،  عتبات  و  عمره  ستاد  رئيس 
دانشگاهيان  عتبات  مجازی  آموزش  سامانه  شدن 
خبر داد و گفت: متقاضيان می توانند با مراجعه به 
سامانه مذكور، از بسته های آموزشی استفاده كنند. 

آخرين  تشريح  در  فقيهی،  محمدرضا  االسالم  حجت 
گفت:  دانشگاهيان،  عتبات  زائران  آموزش  وضعيت 
آموزش  به زائران عتبات دانشگاهيان، با هدف آمادگی 
معنوی، معرفت افزايی و آشنايی با مسائل اجرايی سفر، 

در سراسر كشور آغاز خواهد شد.
وی گفت: برای برگزاری همايش های استانی قبل از سفر 
فرهنگی،  بسته های  آموزشی،  سرفصل های  جلسات،  و 
عكس و كليپ تهيه شده و در اختيار شوراهای هماهنگی 
ستاد در سراسر كشور قرار گرفته است. برای زائران عتبات 
دانشگاهيان، يك جلسه آموزشی قبل از سفر برگزار می شود 

و اين جلسات تا پايان اين دوره ادامه دارد.

رئيس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان ادامه داد: عالوه 
استانی  همايش های  آموزشی،  كالس های  برگزاری  بر 
هم با حضور مسؤوالن ستاد و تمام زائران اصلی و ذخيره 

در مراكز استان ها برگزار خواهد شد.
وی خاطر نشــان كرد: از آنجايی كه زائران دانشگاهی، 
خواهان اطالعات بيشتری در خصوص عتبات و آمادگی 
برای اين سفر هستند، به همين منظور، سامانه آموزش 
مجازی شــامل ســه درس »گفتاری پيرامون عاشورا، 
آداب و احــكام زيارت و حيات پاكان« راه اندازی شــده 

الكترونيكی:  به آدرس  اســت و متقاضيان می توانند 
samane.labbayk.ir مراجعه و با وارد كردن مشخصات 

خود، از اين بسته های آموزشی استفاده كنند.
زائران  به  آموزش مجازی  فقيهی گفت:  االسالم  حجت 
عتبات دانشگاهيان، بعد از ثبت نام نهايی زائرين اصلی و 
ذخيره در سامانه آموزش مجازی آغاز شده است. ضمناً 
از بين زائرانی كه با موفقيت، دوره های آموزش مجازی 
كمك  نفر،   ۳1۳ به  بگذرانند،  ماه  شهريور  پايان  تا  را 
هزينه 1۰۰ هزار تومانی و به ۳ نفر به قيد قرعه، كمك 

هزينه 5۰۰ هزار تومانی تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: زائرانی كه موفق به دريافت گواهی نامه نهايی 
شــدند، پی دی اف آن را با ذكر مشــخصات و شــماره 
ارســال   amoozesh@labbayk.ir آدرس:  به  تماس 
كنند تا در قرعه كشــی دريافت كمك هزينه اين دوره 

شركت داده شوند. 

صندوق رفاه وزارت علوم اعالم كرد:
دانشجويان  رفاه  صندوق  بدهکاران  جرائم 

مشمول بخشودگی شد

به  بدهكاران  جرائم  درصدی   1۰۰ بخشودگی  طرح 
صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، اجرا می شود. 
به مناسبت فرا رسيدن ميالد با سعادت امام رضا عليه السالم 
رفاه  صندوق  به  بدهكاران  جرايم  بخشودگی  طرح   ،

دانشجويان از 1۲ مرداد ماه آغاز شده است.
بــا اجرای اين طرح، بدهكارانی كه در زمان مقرر بدهی 
خــود را به صندوق رفاه دانشــجويان پرداخت نكرده و 
مشــمول جريمه دير كرد شــده اند، تا پايان مرداد ماه 
فرصت دارند با باز پرداخــت كل بدهی خود به صورت 
يكجــا و از طريق پرتال دانشــجويی صنــدوق رفاه به 
بخشــــودگی  از   http://www.bp.swf.ir :آدرس

1۰۰ درصدی  اين جرائم بهره مند شوند.

رئيس سازمان بسيج علمی كشور خبر داد:
اجرای طرح »سرباز پژوهش« در سازمان 

بسيج علمی
طرح  گفت:  كشور  علمی  بسيج  سازمان  رئيس 
تحصيالت  دانشجويان  برای  پژوهش«  »سرباز 

تكميلی در اين سازمان اجرا می شود. 
برای  پژوهش«  »سرباز  طرح  گفت:  قديانی  حسين 
بسيج  سازمان  از سوی  تكميلی  تحصيالت  دانشجويان 
علمی برگزار می شود و اين افراد به دستگاه های اجرايی 

مختلف معرفی خواهند شد.

دارای  كه  تكميلی  تحصيالت  دانشجويان  افزود:  وی 
طرح های پژوهشی باشند، می توانند در اين طرح شركت 

كنند.
رئيس سازمان بسيج علمی كشور اظهار داشت: طرح های 
ارزيابی های  و  داوری  مورد  سازمان  اين  در  متقاضيان 
شد،  پذيرفته  طرحی  اگر  و  می گيرد،  قرار  مختلفی 
دانشجو می تواند بخشی يا تمام سربازی خود را در يكی 
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از دستگاه های اجرايی بگذراند.
طريق  از  می توانند  متقاضيان  كرد:  تأكيد  قديانی 
دانشگاه ها يا به صورت انفرادی، طرح های خود را به اين 

سازمان معرفی كنند.
پذيرش  برای  سقفی  حاضر،  حال  در  كرد:  عنوان  وی 

»سرباز پژوهشی« در اين سازمان تعيين نشده است.

تکميلی  تحصيالت  دانشجويان  دفاع  نحوه   
دانشگاه آزاد سامان دهی شد

نحوه دفاع از پايان نامه های دانشجويان تحصيالت 
تكميلی دانشگاه آزاد اسالمي، به واحدها و مراكز 

آموزشی دانشگاه ابالغ شد. 
اين بخشنامه، با هدف سامان دهی امور مربوط به دفاع از 
پايان نامه ها و رساله های دانشجويان تحصيالت تكميلی 
و چگونگی پرداخت شهريه و احتساب سنوات تحصيلی 
و  آموزشی  مقررات  انضباط،  و  نظم  رعايت  و همچنين 

تشكيل بموقع كالس ها ابالغ شده است.
تكميلی  تحصيالت  دانشجويان  شامل  بخشنامه،  اين 
بعد  به  تحصيلی 96-95  دوم سال  نيمسال  از  و  است 

اجرا خواهد شد.
دانشجويان تحصيالت تكميلی موظفند براساس تقويم 
حداكثر  خود  تخصصی  پايان نامه  از  دانشگاه  آموزشی 
تا شروع نيمسال اول و دوم سال تحصيلی دفاع كنند 
تحصيلی  سنوات  احتساب  و  شهريه  تمديد  مشمول  تا 

نشوند.
گفتني است كه تاريخ های دفاع دانشجويان به هر عنوان 

و تحت هيچ شرايطی تغيير نمی كند.
يا  دليل  داشتن  صورت  در  كه  است  يادآوري  به  الزم 
داليل موجه، صرفاً براساس اتفاقات پيش بينی نشده اي 
نظير حوادث كه قصوری از طرف دانشجو نبوده يا تأييد 
گروه آموزشی و تصويب در شورای پژوهشی و فناوری 
واحد دانشگاهی، استثنائاً حداكثر 15 روز به تاريخ های 

اعالم شده اضافه خواهد شد.
همچنين رؤسای شورای پژوهش و فناوری استان ها بايد 
ليست اين افراد را به همراه داليل و مستندات قانونی 
تهيه و حداكثر يك ماه پس از شروع نيمسال تحصيلی، 

به معاونت پژوهشی دانشگاه اعالم كنند.
دانشجويانی تحصيالت تكميلی كه مشكل نظام وظيفه 
دارند، موظفند كه براساس تقويم آموزشی دانشگاه، از 

پايان نامه يا رساله تخصصی خود حداكثر تا ۳۰ دی ماه 
)نيمسال اول سال تحصيلی( و ۳1 شهريورماه )نيسمال 

دوم سال تحصيلی( دفاع كنند.

زمينی  و  پرواز  "ايمنی  درسی  برنامه  تصويب    
بالگرد" در دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی

برنامه درسی دوره كاردانی ناپيوسته فنی  ” ايمنی 
پرواز و زمينی بالگرد” در دانشگاه جامع علمی ـ 

كاربردی به تصويب رسيد.
در دويست و پنجاه و هشتمين جلسه شورای برنامه ريزی 
آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی، برنامه 
درسی دوره كاردانی ناپيوسته فنی  ايمنی پرواز و زمينی 

بالگرد  به تصويب رسيد.
زمينی  و  پرواز  ايمنی  فنی   ناپيوسته  كاردانی  دوره 
بالگرد  مجموعه ای از قابليت هاست كه فرد را برای انجام 
ايمنی فرودگاه های بالگردی و  مأموريت های خاص 
همچنين  كارگاهی و  ايمنی فردی و  اجرای مقررات 
سرويس های فرودگاهی، آماده  بر  نظارت  و  هدايت 

می كند.
حرفه ای  توانمندی های  و  قابليت ها  جمله  از 
دانش آموختگان اين رشته، به كارگيری تجهيزات ايمنی 
و كارگاهی،   ايمنی فردی  مقررات  اجرای  فرودگاهی، 
و  هدايت  فرم ها،  و  استانداردها، آيين نامه ها  رعايت 
نظارت بر عمليات آتش نشانی و سوخت گيری تجسس و 
نجات است و از مشاغل قابل احراز اين دوره، تكنسين 

ايمنی فرودگاه های بالگرد را می توان نام برد.
نگهداری  از دروس تخصصی دوره كاردانی فنی  برخی 
و  بالگرد، شامل اطفای حريق، روغن، سوخت  تعمير  و 
سيستم مرتبط بالگرد، تجسس و نجات بالگرد، ريكاوری 
بالگرد، ارتباطات هوايی و كنترل ترافيك هوايی، ايمنی 
بالگرد  هوايی  و  زمينی  سوانح  بررسی  موتوری،  وسايل 
است و آموزش در محيط كار دوره نيز مشتمل بر 51۲ 

ساعت آموزش عملی در محيط كار واقعی خواهد بود.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم خبر داد:
افزايش مدت پرداخت وام ويژه 

دانشجويان دكتری
مشاور وزير علوم و رئيس صندوق رفاه دانشجويان 
گفت: با پيشنهاد صندوق رفاه دانشجويان و تأييد 
علوم،  وزير  همچنين  و  دائمی  كميسيون  رياست 
مدت زمان پرداخت وام تحصيلی ويژه دكتری از 

9 به 12 ماه افزايش پيدا كرد.
اظهار  خبر،  اين  اعالم  با  يزدان مهر،  ذوالفقار  مهندس 
كرد: بر اساس تصميم جديد در صندوق رفاه دانشجويان 
و موافقت وزير علوم، وام ويژه دانشجويان دكتری در 

سه ماهه تابستان نيز به متقاضيان پرداخت می شود.
ماهانه  وام،  اين  مبلغ  كرد:  تصريح  ادامه  در  وی 
شش ميليون ريال است كه به صورت فصلی و هر سه 

ماه يك بار به دانشجويان متقاضی پرداخت می شود.
مشاور وزير علوم و رئيس صندوق رفاه دانشجويان تأكيد 
كرد: در راستای مراعات دانشجويان و تسهيل شرايط، 
آن دسته از دانشجويانی كه برای مرحله بهار سال جاری 
ثبت نام كرده اند، برای دريافت وام تحصيلی ويژه دكتری 
در فصل تابستان نيازی به مراجعه دانشگاه و ثبت نام 
ندارند و تا پايان مرداد ماه وام آنان به صورت خودكار 

پرداخت می شود.
مهندس يزدان مهر اضافه كرد: فقط دانشجويانی كه در 
بايد  نشده اند،  نام  ثبت  به  موفق  امسال  اول  ماهه  سه 

براي دريافت وام تابستان ثبت نام كنند.
رئيس صندوق رفاه دانشجويان خاطرنشان كرد: وام ويژه 
با  كه  است  تومان  هزار  هفتصد  ماهانه  مبلغ  به  دكتری 
و  ابتدای سال عملياتی  از  تعاون،  توسعه  بانك  همكاری 
بخش عمده آن نيز پرداخت شده يا در حال پرداخت است. 
با  دانشجويان  رفاه  صندوق  رايزنی  با  كه  است  گفتنی 
مدير عامل بانك توسعه تعاون در جهت مراعات و كمك 
اول سال  به دانشجويان دكتری، تسهيالت شش ماهه 
به صورت يكجا و به مبلغ چهار ميليون و دويست هزار 

تومان پرداخت شده يا در حال پرداخت است.
رفاه  صندوق  تدبير  با  كرد:  تصريح  يزدان مهر  مهندس 
نمايندگان  حضور  با  هم انديشی  جلسات  دانشجويان، 
و  شده  برگزار  مرحله  چند  در  دكتری  دانشجويان 
اقدامات قابل انجام براي تسهيل صورت گرفته است و 
قرار است كه اين جلسات تداوم داشته باشد تا متناسب 
ساير  در  مناسب  تصميمات  دانشجويان،  واقعی  نياز  با 

موارد متناسب با توان و رسالت صندوق به عمل آيد.
ويژه  وام  ثبت نام  گفت:  همچنين  علوم  وزير  مشاور 
بود  قرار  و  بود  شده  شروع  خرداد   1۳ از  دكتری 
استقبال  به  توجه  با  برسد، ولی  پايان  به  تيرماه  تا 15 
و  دانشگاه ها   تقاضای  و  متقاضی  دانشجويان  گسترده 
تيرماه  تا ۲5  دانشجويان،  به منظور پوشش حداكثری 

تمديد شد.
تعداد  كرد:  خاطرنشان  پايان  در  يزدان مهر  مهندس 
ويژه  وام  برای  متقاضی  دانشجو  نفر   5۰۰ و  هزار   15
دكتری در سامانه صندوق ثبت نام كرده اند و همان طور 
ليست  ارسال  و  تأييد  محض  به  بوديم،  داده  قول  كه 
دانشگاه ها،  دانشجويی  معاونت  سوي  از  دانشجويان 
مبلغ  تاكنون  و  شد  شروع  پرداخت ها  وقت  اسرع  در 
هزار   1۰ حدود  به  تومان  ميليون   5۰۰ و  ميليارد   18
توسعه  بانك  و  صندوق  سوي  از  متقاضی  دانشجوی 

تعاون پرداخت شده است.
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بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون كارشناسي ارشد 
ناپيوسته سال 1۳97 مي رساند كه بر اساس قانون “سنجش و پذيرش دانشجو در 
دوره هاي تحصيالت تكميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي” مصوب 94/1۲/18 
پذيرش  و  سنجش  “شورای  مصوبات  همچنين  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس 
سال  ناپيوسته  كارشناسي ارشد  آزمون  تكميلی”  تحصيالت  دوره هاي  در  دانشجو 
1۳97 با شرايط زير برگزار خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه تمامی متقاضيان ورود 
به دورة فوق در كليه رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی، اعم از دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی، در اين 
آزمون 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. 
عناوين رشته هاي امتحاني، رشته و گرايش هاي پذيرنده دانشجو، دروس امتحاني هر 
رشته و ضرايب هر درس مطابق جدول مر بوط، كه در سايت سازمان سنجش آمده 

است، خواهد بود.
ساير شرايط و ضوابط

1ـ تمامی دانشجويان و فارغ التحصيالن مقطع كارشناسی می توانند، در صورت دارا 
بودن شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در آزمون ورودی شركت نمايند.

۲ـ دارندگان مدرک معادل دوره كارشناسی، در صورتی كه مشمول آيين نامه شماره 
شده،  ابالغ  متبوع  وزارت  آموزشی  معاون  سوي  از  كه   9۲/5/۲8 مورخ   ۲/776۳۳

باشند، می توانند در آزمون شركت نمايند.
۳ـ مؤسسات برای پذيرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذيرش به عمل 
آورند كه حداكثر تا سی و يكم شهريورماه همان سال )سال 1۳97( 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 1۳97( خواهد بود.

4ـ پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( رشته هاي دوره روزانه سال 1۳96، چه در دانشگاه 
محل قبولي ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند، در صورتي كه در آزمون سال 

1۳97 شركت نمايند، حق انتخاب رشته هاي دوره روزانه را نخواهند داشت. 
5ـ تمامي داوطلبان در تمامي رشته هاي امتحاني، يك دفترچة سؤال و يك پاسخنامه 

دريافت خواهند كرد.
برنامه ريزي شهري، منطقه اي و مديريت شهري )كد  امتحاني  6- در رشته هاي 
نمايش عروسكي )كد  1۳5۰(، طراحي شهري )كد 1۳51(، معماري )كد 1۳5۲(، 
طراحي  و  تصويري  هنرهاي   ،)1۳57 )كد  سينما  و  نمايشي  هنرهاي   ،)1۳56
)كد 1۳58(، هنرهاي موسيقي )كد 1۳6۰(، طراحي صنعتي )كد 1۳6۲(، طراحي 
پارچه و لباس )كد 1۳64( از داوطلباني  كه  با توجه  به  نمره  اكتسابي،  مجاز به انتخاب 
برابر  تا چند  باشند،  نموده  تكميل  نيز  را  اينترنتي  انتخاب رشته  فرم  و   رشته  شده 

ظرفيت آزمون عملی/ تشريحي/ پروژه به عمل خواهد آمد. 
7- ساير شرايط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون تحصيالت 

تكميلي )كارشناسي ارشد ناپيوسته( درج خواهد شد.
)طبق  شرايط  داشتن  صورت  در  اصلي،  امتحاني  رشته  بر  عالوه  داوطلب،  هر   -8
مندرجات دفترچه راهنما كه در زمان ثبت نام منتشر مي گردد(، مي تواند در يكي از 
رشته هاي امتحاني شناور )كه در جدول رشته هاي امتحاني با عالمت * مشخص شده 

است(، به عنوان رشته امتحاني دوم ثبت نام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  1397

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تاريخ و نحوة ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي آزمون 

سراسري سال 1396  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )پذيرش صرفًا بر اساس سوابق 

تحصيلي( موضوع قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي مصوب 92/6/10  مجلس محترم شوراي اسالمي )مرداد ماه 96(
به اطالع كليه داوطلبان متقاضي پذيرش )داوطلبانی كه در آزمون سراسری سال 96 
ثبت نام و در جلسه آزمون غايب بوده  و متقاضيانی كه در آزمون مذكور ثبت نام ننموده اند( 
در رشته هاي تحصيلي آزمون سراسری 1۳96 كه پذيرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق 
تحصيلي )معدل كتبي ديپلم( صورت خواهد گرفت )موضوع قانون سنجش و پذيرش 
دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 9۲/6/1۰ مجلس محترم شوراي 
اسالمي(، می رساند كه ثبت نام و انتخاب رشته برای گزينش در اين قبيل رشته ها، منحصراً 
به صورت اينترنتي از روز پنجشنبه مورخ 96/5/19 آغاز مي شود و در روز دوشنبه مورخ 

96/5/۲۳ پايان مي پذيرد.
از روز  به پذيرش فوق،  ثبت نام و جدول كدرشته محل هاي مربوط  راهنماي  دفترچه 

چهارشنبه مورخ 96/5/18 روي سايت اين سازمان قرار داده خواهد شد؛ لذا كليه متقاضيان 
می توانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج دفترچه راهنماي مربوط براي پذيرش دانشجو، 
صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )معدل كتبي ديپلم( در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
 www.sanjesh.org :عالي در روزهاي فوق به پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني
مراجعه و نسبت به ثبت نام و تكميل فرم انتخاب رشته )حداكثر 15۰ كدرشته( به روش 

اينترنتي، اقدام نمايند.
ضمناً اطالعات تكميلي در اطالعيه اي كه در روز پنج شنبه مورخ 96/5/19 منتشر مي شود، 

درج خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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رتبه دوم 
محمدكاظم  فقيه خراسانی

يزد

رتبه دوم 
اميرحسين قويدل سرد صحرا  

تبريز  

رتبه سوم 
علی فاطمی مفرد 

تهران

رتبه سوم 
محمدرضا نادری 

بابل

رتبه چهارم 
محمدحسن  احمديارندی

تهران

رتبه چهارم 
ارسالن يزدچی 

تبريز

رتبه پنجم 
سعيد نعيمی

تهران

رتبه پنجم 
محسن  نيكويی 

يزد

رتبه ششم 
محمدامين مطهری نيا

يزد

رتبه ششم 
ياسمن مير 

بابل

رتبه هفتم 
محمد قيدی

تهران

رتبه هفتم 
سيدرضا ساالری كيا 

شيراز

رتبه نهم 
اروين آذرمينا

تهران

رتبه نهم 
مهدی شفيعی 

 اردبيل

رتبه دهم 
سيدحسن موسوی بندرابادی

يزد

رتبه دهم 
مهدی روانخواه 

ياسوج

رتبه هشتم 
محمدحسين زارعی اردستانی

اصفهان

رتبه هشتم 
اميررضا پاشاپوريگانه

 تهران

گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی

گروه آزمايشی علوم تجربی

اسامی نفر ات برتر آزمون سر اسری 96
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رتبه دوم 
اويتا  آراكيليان 

تهران

رتبه سوم 
آتوسا عبداللهی امانی

كرج

رتبه دوم 
يلدا حجتی  

تهران

رتبه سوم 
علی مهرايی 

تهران

رتبه چهارم 
زينب ابن علی 

كاشان

رتبه پنجم 
سيداميراحسان ميری 

تهران

رتبه ششم 
فريد صابری 

كامياران

رتبه هفتم 
مصطفی نوذری 

تهران

رتبه نهم 
زهرا شيدائيان آرانی 

تهران

رتبه دهم 
فاطمه حيدری 

تهران

رتبه هشتم 
مرتضی ضيائی نسب

بيرجند

گروه آزمايشی علوم انسانی

رتبه دوم 
رضا قانع خيابانيان  

تهران

رتبه سوم 
اميرحسين قويدل سردصحرا 

تبريز

گروه آزمايشی زبان های خارجی گروه آزمايشی هرن

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

برگزاری آزمون زبان سوئدی در ايران

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

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

Swedish Institute  اســـت. 

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

ـــد.  ـــه  فرمایی ـــه آدرس اینترنتـــی: www.swedex.ir مراجع ـــده آزمـــون ب برگـــزار کنن
ــالك 204 ،  ــد، پـ ــان زنـ ــان کریمخـ ــران، خیابـ ــهر تهـ ــون: شـ ــزاری آزمـ ــل برگـ محـ

ــور.              ــوزش کشـ ــنجش آمـ ــازمان سـ سـ

   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، به  عنوان 
مجموعه  ای كه به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و كمك آموزشی 
به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی كشور است، در 
سال تحصيلی 96-97 نيز همانند سال  های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمايشی 
سنجِش پيش را برای استفاده دانش آموزان پيش دانشگاهی و كليه افرادی كه خود 
را برای شركت در آزمون سراسری سال 1۳97 دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی 

آماده می  نمايند، طرح  ريزی نموده است.
ويژگی  های آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش:

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

براساس  ها  دبيرستان   درسی  برنامه  با  مطابق  مرحله ای  های  آزمون   برگزاری   *
بودجه  بندی جديد منابع درسی؛

* برگزاری آزمون  های آزمايشی جامع با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پايه در فروردين ماه با هدف ارزيابی وضعيت آمادگی 

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

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

* ارائه كارنامه نتايج با اطالعات جامع و مفيد برای اطالع داوطلب از وضعيت علمی 
و مقايسه با ساير داوطلبان؛

* ارائه دفترچه پاسخ  های كاماًل تشريحی به داوطلبان.
نحوه زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زير است:

چگونگي ثبت  نام و برگزاري آزمون  هاي آزمايشي سنجِش پيش 
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش پيش:

آزمون  های تابستانه در سه نوبت، طی ماه  های تير، مرداد و شهريورماه سال جاری 
)1۳96( برگزار می  شود.

بعد از برگزاری ۳ نوبت آزمون تابستانه در تابستان، آزمون  های مرحله  ای در 6 نوبت 
و براساس تقسيم  بندی منابع درسی برگزار می  شود؛ به طوري كه در هر مرحله از 

آزمون، طبق تقسيم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل مي آيد؛ عالوه 
بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت هاي مربوط به مراحل قبل نيز امتحان 
گرفته مي شود؛ ليكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد بر منابع مربوط به همان 
مرحله طراحي می  شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون، قسمت هاي مربوط به 
آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر سؤاالت از بوجه بندی 

مرحلة سوم خواهد بود(.
ارزيابی  آزمون  عنوان  آزمون مرحله   ای،آزمون مرحله چهارم تحت  بين شش  در 
و جمع  بندی ترم اول به  منظور آشنايی بيش تر داوطلبان با پرسش  های چهار گزينه  ای 
مباحث ترم اول برگزار می  شود كه انتظار می  رود با توجه به برگزاری امتحانات ترم 
ارزيابی  را  دانسته  های درسی خود  آمادگی كامل،  با  آزمون  اين  اول، داوطلبان در 
نمايند. پس از برگزاری 6 نوبت آزمون هاي آزمايشي مرحله اي فوق، از ابتدای سال 
97، 4 نوبت آزمون های آزمايشي جامع تا قبل از برگزاري آزمون سراسري سال 1۳97 
با هدف رساندن داوطلبان به حداكثر آمادگی براي حضور در آزمون سراسری 1۳97 
برگزار مي شود. پس از برگزاري هر يك از آزمون هاي تابستانه، مرحله اي و همچنين 
آزمون هاي جامع، كارنامه اي با اطالعات بسيار مفيد و ارزنده در اختيار داوطلبان قرار 
از ميزان آمادگي  اين كارنامه  ها  بر اساس اطالعات مندرج در  تا داوطلبان  مي گيرد 
خود براي شركت در  آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا 
قبل از برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهايت آزمون سراسري اقدام نمايند. كارنامه 
داوطلبان در هر آزمون، بالفاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون از طريق سايت 

اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می  شود.
در  كثير شركت كنندگان  تعداد  به  توجه  با  كه  است  نكته ضروري  اين  توضيح      
آزمون هاي سنجِش پيش، رتبه هاي اكتسابي داوطلبان معيار معتبري براي داوطلبان 
خواهد بود تا موقعيت علمي خود را نسبت به رقباي خود در يك جامعه آماري وسيع 

مورد ارزيابي قرار دهند.

سنجِش  آزمون هاي  جلسه  به  ورود  كارت  اينترنتی  توزيع  نحوه  و  زمان 
پيش:

كارت ورود به جلسه آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش، برای كليه داوطلبان سراسر 
از طريق سايت اينترنتی شركت  كشور، از روز سه شنبه قبل از هر آزمون منحصراً 
و  می  گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  كارت  پرينت  به  نسبت  فوق الذكر،  اينترنتی  سايت  به  مراجعه  با  داوطلبان 

جلسه خود اقدام می  نمايند.

كارنامه نتايج هر نوبت از آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش در عصر روز برگزاری 
هرآزمون از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 
های  آزمون   كل  نمره  محاسبه  كه  رساند  می   آموزان  دانش    اطالع  به  ضمناً 
آزمايشی، براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال 1۳96 عمل خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس عمومی 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی  و 
بر  تقسيم  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرايب( 

مجموع كل ضرايب محاسبه می  شود.

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

آزمون هاي آزمايشي سنجِش پيش ويژه دانش آموزان سال چهارم 
متوسطه و داوطلبان آزمون سراسری سال 97
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شهريه آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش:

برای  گذشته  سنوات  همچون  سنجش  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضيان بيش از يك نوبت آزمون تخفيفاتی را در نظر گرفته است كه اين امكان 
را ميسر می  نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل از تخفيف بيشتری بهره  مند 
گردند و در اين جهت برای سال 96-97 شيوه اعمال تخفيف شهريه آزمون را برای 
متقاضيان بيش از يك آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزيز به كار گرفته است 
تا ضمن تجميع فرآيند ثبت  نام برای هر يك از دانش آموزان در كليه مراحل، امكان 

پرداخت شهريه كمتری برای ثبت  نام فراهم شود.
جدول شهريه آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش: 

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه  های ثبت  نام مندرج در آن، اين امكان نيز 
فراهم گرديده است تا داوطلبان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون  های سنجِش 
مثال،  عنوان  به   نمايند؛  ثبت  نام  و  انتخاب  دلخواه،  و  نياز  مورد  تعداد  به  را  پيش 

داوطلب می  تواند متقاضی ۳ نوبت آزمون مرحله  ای و ۳ نوبت آزمون جامع باشد.
البته باتوجه به اينکه آزمون  های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون  هايی 
است كه هر يک مکمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را 
گام به گام آماده تر می  نمايد، لذا توصيه می  شود داوطلبان عزيز در كليۀ 
آزمون  های تابستانه، مرحله  ای و جامع )13 نوبت آزمون( به طور يکجا 

ثبت  نام نمايند.
شايان ذكر است كه داوطلبان برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
برخورداری  تا ضمن  نمايند  را خريداری  از آزمون  ها  بيشتری  نوبت  های  و  مراحل 
از تعداد آزمون  های آزمايشی سنجشِ پيش، از تخفيف باالتری نيز بهره  مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت  نام يكجا در 11 نوبت آزمون )1 تابستانه + 6 مرحله  ای + 4 جامع( است كه در 
اين صورت با احتساب تخفيف ويژه 550/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون 

۲1۲/5۰۰ ريال و مجموعاً ۲/۳4۰/۰۰۰ ريال است.
ضمناً به اطالع داوطلبان می  رساند كه در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت  های 
آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت  نام اينترنتی به  طور خودكار، وجه را با احتساب 

تخفيف محاسبه می  نمايد.

الزم به  ذكر است كه جدول تکميلی مربوط به هزينه  های ثبت  نام، برای 
سنجِش  آزمايشی  های  آزمون  انتخاب  به  مايل  كه  داوطلبانی 
ها  آزمون   نام  ثبت   اينترنتی  سايت  در  هستند،  تلفيقی  به  صورت  پيش 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
نحوه ثبت نام:

پرداخت اينترنتی: داوطلبان عالقه  مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجِش 
بانكی عضو شبكه شتاب و  از كارت های  با استفاده  پيش در سراسركشور مي توانند 
مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت  نام اقدام و كد رهگيري 

دريافت نمايند.

الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهندة 
كارت  خريد  از  بعد  وي  كه  است  الزم  و  نبوده  داوطلب  نهايی  نام  ثبت  
اعتباری )دريافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لينک ثبت  نام مراجعه 
نموده و  ثبت نام خود را نهايی و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی 

دريافت نمايد.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت  نام در صورت 
داشتن هر گونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت  نام، می  توانند با 
نمايند. ساعات  خط ويژه 42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل 

تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 
ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبيرستان  هايی كه مايل هستند براي سهولت 
ثبت  نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت  نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت  نام مدارس همكار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي  توانند 
در ساعات: صبح8:۳۰  الی 1۲:۳۰و عصر 1۳:۳۰ الی 16:۰۰  با شماره تلفن  هاي: 

88844791 الی 8884479۳ تماس حاصل نمايند.
نکات مهم:

1- ثبت نام كليه نوبت  ها و مراحل آزمون  ها از جمله آزمون هاي جامع نيز در اين 
مرحله انجام مي شود و توصيه می  شود كه براي برخورداری از حداكثر تخفيف در 

شهريه پرداختی، ثبت  نام در كليه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهيد.
۲- وجه پرداخت شده بابت ثبت نام به هيچ عنوان قابل استرداد نيست؛ لذا داوطلبان 

در اين خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
سايت  طريق  از  كشور  سراسري  داوطلبان  كليه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
اينترنتي به نشاني: www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و دفتر مركزي شركت 
به نشاني: تهران، خيابان مطهري، خيابان مفتح شمالي )نرسيده به ميدان هفت تير(، 
از  ثبت نام  آماده  نيز   88321455 تلفن:   ،5۰ پالک  اسفندياري،  نوري  خيابان 

مراجعان در ساعات اداري است.  
راهنمای نحوه ثبت  نام  اينترنتی آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش

مراحل ثبت  نام:
از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دريافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 

طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينك ثبت  نام آزمون  های 

آزمايشی سنجش ـ ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.

 

شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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آزمون سراسری در كمال صحت و دقت برگزار شد و داوطلبان، 
يك مرحله مهم را پشت سر گذاشتند. همان گونه كه در 
شماره هاي قبل اشاره كرديم، ديگر نبايد به آزمون و نكات 
منفی آن فكر كرد؛ زيرا كنكور تمام شده است و نمی توان 
برای تغيير آن كاری انجام داد، و بهترين كار اين است كه 
اين آزمون را تجربه ای برای آزمون بعدی قرار دهيم؛ اما در 
اين ميان، عده ای از شما عزيزان كه آزمون خوبی را پشت سر 
گذاشته ايد، می توانيد خود را برای مرحله بعدی آماده نماييد. 
حتماً می پرسيد اين مرحله چيست؟ اين مرحله، كه يكی از 
مراحل بسيار مهم و حساس كنكور است، انتخاب رشته است. 
هر فردي در زندگي، بارها دست به انتخاب مي زند. لحظات 
انتخاب، لحظاتي حساس هستند؛ چون با تصميم گيري در 
مورد روش يا پديده اي خاص، فرد سرنوشت خود را رقم مي زند. 
انسان با انتخاب های خود، مسير زندگی اش را تعيين می كند 
و سرنوشت خود را رقم می زند. انتخاب در زندگی از اهميت 
بااليی برخوردار است. با انتخاب درست می توان از منابع مادی، 
مالی، انسانی و اطالعاتی به شيوه ای مناسب بهره برداری كرده و 

از اتالف اين منابع جلوگيری كرد. انتخابی 
كه مبتنی بر اطالعات و بينش باشد، می تواند 

به تصميم گيرنده در جلوگيری 
از اتالف منابع كمك كند؛ از 

طرف ديگر، فرد تصميم 
گيرنده، بايد نسبت به 

پاسخگو  خود  انتخاب 
باشد؛ بنابراين، انتخاب صحيح 

می تواند فرد را از عواقب انتخاب نادرستش حفظ كند. 
يكی از مراحلی كه بسياری از افراد، دست به انتخاب می زنند، 
بعد از كنكور و هنگام انتخاب رشته تحصيلی در دانشگاه 
است. اين انتخاب نيز بسيار مهم و حياتی است؛ زيرا فرد پس 
از انتخاب، مسير شغلی، مالی و حتی خانوادگی خود را نيز 
مشخص می كند. انتخاب رشته تحصيلي، اهميت فراواني دارد؛ 
زيرا يك انتخاب نادرست، سبب افت علمي كشور، كاهش 
و حتی از بين رفتن منابع اقتصادي و انساني، بي تفاوتي و 
بي انگيزه شدن دانشجو نسبت به مسائل فردی و اجتماعي و 
ايجاد اختالالت رواني و افسردگي او مي شود؛ بنابراين، انتخاب 
رشته تحصيلي را مي توان يكي از مهم ترين انتخاب هاي هر فرد 
پس از پايان تحصيالت دوره متوسطه برشمرد كه به نوعي 

زندگي آينده او را ترسيم مي كند.
كنكوری ها بعد از آزمون به سه دسته تقسيم می شوند:

گروه اول: افرادی هستند كه يقين دارند پذيرفته می شوند. 
اين گروه داوطلبانی هستند كه طبق يك برنامه ريزی دقيق 
و حساب  شده، مطالعه كرده و با آمادگی باال در آزمون شركت 

كرده اند و صد در صد به عملكرد خود مطمئن هستند.
گروه دوم: افرادی هستند كه دچار ترديدند؛ يعنی نه می توانند 
بگويند كه حتماً قبول می شوند و نه می توانند بگويند كه 
حتماً مردود می شوند، و در واقع، چندان از نتيجه آزمون خود 

مطمئن نيستند. 
گروه سوم: افرادی هستند كه از تالش خود و نتيجه ای كه از 

اين آزمون خواهند گرفت، راضی نيستند.
اما آنچه كه در حال حاضر، بسيار حائز اهميت است و گروه اول 
و دوم بايد به آن توجه كنند، مسأله انتخاب رشته است؛ حتماً 

می پرسيد چرا؟
1- آن عده كه يقين دارند قبول می شوند بايد به فكر انتخاب 
رشته و دانشگاه مورد نظر خود باشند؛ چون، انتخاب رشته، 
انتخاب آينده است؛ يعنی انتخاب رشته در تمام مراحل زندگی 
يك فرد مؤثر است؛ حتی زندگی شخصی، خانوادگی، همسر 
و فرزندان و آينده فرد و … هر كدام می تواند از انتخاب رشته 
او متأثر باشد. با توجه به اينكه زمان اعالم نتايج اوليه و توزيع 
كارنامه و فرم انتخاب رشته، بزودي فرا مي رسد، آنهايی كه 
اطمينان به قبولی دارند، بايد از همين حاال رشته مورد عالقه 
و دانشگاه مورد نظر خود را با دقت مورد تحقيق و بررسی قرار 

دهند تا بتوانند با ديد باز انتخاب رشته كنند.
۲- گروهی كه شك دارند قبول می شوند، بايد دقيقاً، همانند 
گروه نخست، بنا را بر قبولی بگذارند و به فكر انتخاب رشته 
باشند؛ چون اگر اين گروه بنا را بر قبول نشدن بگذارند و در 
زمان اعالم نتايج اوليه و توزيع كارنامه، مجاز به انتخاب رشته 
باشند، در واقع خيلی از فرصت ها را از دست داده اند و با يك 
انتخاب سطحی، با عجله و به دور از آگاهی، دچار دردسرهای 
بعدی،           نظير تغيير رشته و مشكالت ناشی از آن خواهند 

شد. 

          
به اين ترتيب، گروه بسياری 

از  گرامی  داوطلبان  شما  از 
جمله افرادی خواهيد بود كه 

از هم اكنون بايد به فكر انتخاب 
مورد  اين  در  تحقيق  و  رشته 

باشيد. اين مرحله، مرحله ای بسيار 
حساس و مهم است و بی تفاوتی و 

بی اطالعی نسبت به آن، 
می تواند آينده و توانايی 
تأثير  تحت  را  جوانان 

منفی قرار دهد؛ همچنان 
كه مواجهه درست، سنجيده، 

می تواند  مرحله،  اين  با  مدبرانه  و  منطقی 
نويدبخش آينده و راهی مطمئن و كم دغدغه 

برای آنها باشد.
انتخاب رشته تحصيلی، انتخابی حساس است؛ 
زيرا كوچكترين اشتباه، بی تدبيری و برخورد و 
تصميم گيری از سر احساس، می تواند آرزوها و 

آمال فرد را دچار تهديد و ناكامی سازد.
دخالت  گاهی،  ديگر،  طرف  از 

ها و ديدگاه های بسياری از 
اطرافيان بر تصميم گيری 
فرد مؤثر واقع می شود و 
هرگونه  خاطر،  اين  به 
اقدام يا اجبار بی دليل 

و حساب ناشده اطرافيان 

می تواند داوطلبان ورود به دانشگاه را در انتخاب صحيح مسير 
تحصيلی آينده خود با مشكل مواجه سازد. 

به همين دليل در اين مرحله مهم، داوطلب بايد، ميزان عالقه 
و توانايی خود را برای ورود به رشته های مختلف دانشگاه 
بدرستی و به طور دقيق بسنجد و تصميمی منطبق بر واقعيات 
و متناسب با توانايی و عالقه خود بگيرد؛ از طرف ديگر، در نظر 
داشتن عالقه صرف، بدون توجه به ميزان توانايی و استعداد، 
می تواند فرد داوطلب را در انتخاب مسير آينده تحصيلی و حتی 

كاری اش با مشكل مواجه سازد.
مرحله انتخاب رشته، مهم است؛ زيرا ارتباط مستقيمی با آينده 
شغلی و كاری داوطلبان دارد و آينده شغلی بيشتر افراد از اين 
مسير رقم می خورد؛ با اين وجود، فرد بايد در انتخاب رشته 
خود، رتبه و نمره تحصيلی اش را در نظر بگيرد و از تصميم 
گيری در خأل و بدون در نظر گرفتن واقعيات مربوط به استعداد 

و دانايی خود بپرهيزد.
دليل ديگر اهميت اين مرحله، آن است كه می تواند مكمل 
تالش های يكساله داوطلبان باشد. اين تالش ها، اگر با حركت 
سنجيده افراد داوطلب در اين مرحله همراه نشود، می تواند آنها 

را دچار ناكامی سازد. 
اين حساس و مهم بودن مرحله انتخاب رشته ،اقتضا 
می كند تا داوطلبان ورود به دانشگاه، با حوصله، دقت، 
مطالعه و استفاده از تجربه و مشورت 
افراد امين و مطلع، موفق 
به عبور از اين مرحله 

شوند. 
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داوطلبان عزيز، بايد متوجه آسيب هايی كه اين مرحله ممكن 
است تصميماتشان را تحت تأثير و تهديد خود قرار دهد، نيز 

باشند. 
مهم ترين اين آسيب ها را می توان اين موارد برشمرد:

1- فدا كردن دقت به پای سرعت 
چه بسا داوطلبانی باشند كه از سر ذوق و شوقی كه نسبت به 
عبور از اين مرحله مهم دارند، دقت را فدای سرعت نمايند و 
بخواهند در سريع ترين زمان ممكن، فرم انتخاب رشته را پر 
كرده و تحويل دهند. در صورت وقوع چنين پديده ای، احتمال 
دارد كه فرد داوطلب دچار اشتباه شود و فرصت را برای جبران 
اشتباه نيز از دست بدهد؛ از اين رو، توصيه ما به عزيزان 
داوطلب آن است كه دقت را فدای سرعت نكرده و از حداكثر 
فرصت خود برای انتخاب مطمئن رشته شان در محيطی آرام و 

پرحوصله استفاده نمايند.
2- انتخاب رشته در شرايط احساسی

انتخاب رشته در يك فضای احساسی و تحت تأثير فشارهای 
روانی يا ترغيب ها و تشويق های بدون پشتوانه و منطق اطرافيان، 
هم می تواند اين مرحله مهم تصميم گيری را دچار آسيب و 
تهديد سازد؛ در چنين شرايطی، فرد رشته ای را كه دوست 
دارد، بی اعتنا به رتبه و نمره خود، انتخاب می كند و نتيجه 
اين است كه فرد مزبور به خاطر پذيرفته نشدن، نمی تواند در 
رشته انتخابی اش وارد شود، و از سوی ديگر، فرصت ورود به 
رشته ديگری را كه مطابق با شرايط علمی اوست، نيز از دست 

می دهد.
در مرحله اول اعالم اسامی قبول شدگان، به داوطلبان اجازه 
انتخاب 15۰ رشته / شهر داده می شود كه توصيه می كنيم 
داوطلبان از همين امروز در مورد جمع آوری اطالعات در باره 
رشته ها و دانشگاه ها از پذيرفته شدگان سال های قبل يا اساتيد 
متخصص هر رشته دانشگاهي اقدام نمايند. داوطلبان 
ابتدا و براساس نمرات دريافتی در كارنامه 
خود بايد دقت كنند كه در كدام 
اشاره  زيرگروه های  از  يك 
شده در كارنامه شان 

نمره بيشتری دريافت كرده اند؛ زيرا موضوع استعدادسنجی 
خودشان را بايد براساس همين معيار بسنجند و سپس براساس 
عالقه از بين رشته های موجود در دفترچه های مربوط حدود 
۲۰۰ رشته / شهر را انتخاب كرده و بعد بر اساس امكانات و 
رتبه، عالقه و بازار كار، از بين اين تعداد، 15۰ رشته را انتخاب 
نموده و بر حسب اهميت رشته ها، آنها را اولويت بندی نمايند. 
به داوطلبان عزيز توصيه می شود كه در مورد انتخاب رشته 
خودشان با والدين عزيزشان و همچنين كسانی كه صاحب نظر 
هستند )اساتيد دانشگاه با قبول شدگان سال های گذشته( 
مشورت نمايند و از انتخاب رشته هايی كه از سوي مؤسسات 
مجاز ارائه می گردد، فقط به  عنوان يك راهنما استفاده كنند، و 
همان طور كه اشاره شد، در اين زمينه، تنها به سه عامل عالقه، 

استعداد و امكاناتشان توجه ويژه ای داشته باشند.
3- لحاظ نکردن شرايط ورود به يک رشته خاص 

آسيب ديگر كه می تواند در اين مرحله متوجه داوطلبان شود، 
اين است كه فرد، تحت تأثير نام رشته ای خاص قرار گيرد و 
بدون در نظر گرفتن شرايط ديگر، از جمله توانايی های روحی، 
مالی، رتبه  و ... به انتخاب آن اقدام نمايد. در بسياری از مواقع، 
ممكن است كه به لحاظ استعداد، توانايی آن را داشته باشيم 
كه در رشته ای خاص وارد شويم، اما شرايط روحی و ذهنی 
متناسب با مباحث و مشاغل آن رشته را، كه در آينده ما را 
درگير خواهد كرد، نداشته باشيم؛ به همين دليل، بايد اشاره 
نمود كه بزرگی و پر طمطراق بودن نام يك رشته، نبايد ما را به 

تصميمی نسنجيده وا دارد.
  4- اشتباه در تکميل فرم انتخاب رشته

چه بسا فردی همه شرايط مربوط به انتخاب رشته را رعايت 
كند؛ مثالً هم رتبه و نمره خود را در اين تصميم دخيل نمايد 
و هم در فضايی واقعی و به دور از احساسات تصميم بگيرد، اما 
بر اثر عوامل مختلفی، در تكميل فرم انتخاب رشته اش دچار 
اشكال و اشتباه شود و كد رشته ای ديگر را نوشته و بدون اطالع 
از اين موضوع، به رشته ای كه 
بسا  چه 
نسبت 

به آن عالقه ای هم ندارد، وارد شود. راه غلبه بر 

اين آسيب، آن است كه فرد، چند بار هم كه شده است، فرم 
انتخاب رشته اش را مرور و از صحت گزينه های انتخابی خود 
اطمينان حاصل نمايد. بهتر است كه برای اين منظور، داوطلبان 
عزيز از فرم انتخاب رشته شان كپی تهيه كرده، ابتدا انتخاب های 
خود را روی آن اعمال نمايند و در نهايت، وقتی تصميمشان 

نهايی شد، آن را به فرم اصلی منتقل نمايند.
عوامل متعددی بر انتخاب رشته دانشگاهی تأثير می گذارند. 
بعضی از اين عوامل به فرد و برخی ديگر به جامعه برمی گردند. 
مهم ترين عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصيلی و دانشگاه 

محل تحصيل به شرح زير است:

عالقه
يكی از مهم ترين مسائلی كه هنگام انتخاب رشته بايد مورد 
توجه قرار گيرد، عالقه فرد است. ميل و عالقه در انجام هر 
كار، سبب می شود كه شخص با انرژی بيشتری فعاليت كند. 
بسياری از دانشجويان، به خاطر آنكه به رشته تحصيلی خود 
نيز  عالقه نداشته اند، ترک تحصيل كرده و تعدادی ديگر 

نتوانسته اند در رشته خود موفق باشند.
داوطلبان دانشگاه ها بهتر است كه قبل از هر چيز زمينه عاليق 
خود را شناسايی كنند و هنگام انتخاب رشته به آن عاليق نيز 

توجه داشته باشند.
 شناخت

در صورتی عالقه به رشته می تواند افراد را در انتخاب رشته 
صحيح ياری كند كه آنها از رشته های تحصيلی و مراكز 
آموزشی آگاهی داشته باشند. شناخت و آگاهی داشتن از 
رشته تحصيلی، سبب ايجاد انگيزه در فرد می شود. بعضی از 
افراد، نسبت به رشته ها و تحصيل در دانشگاه هايی ابراز عالقه 
می كنند، ولی وقتی مشغول به تحصيل می شوند، احساس 
می كنند كه در انتخاب خود دچار اشتباه شده اند؛ دليل اين 
امر، نداشتن اطالع و آگاهی مناسب از رشته های تحصيلی و 

مراكز آموزشی است.
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توانايی علمی
از رشته هاي پر  در حال حاضر، تعداد داوطلبان در برخي 
طرفدار دانشگاهي، از ظرفيت دانشگاه ها در اين گونه رشته ها 
بيشتر است؛ بنابراين، همه داوطلبان نمی توانند در اين رشته ها 
ادامه تحصيل دهند. آنان بايد در آزمون سراسري شركت كنند 
و بعد برحسب توانايی داوطلبان، به آنها اجازه داده می شود 
كه به رشته های تحصيلی خاصی وارد شوند. درست است كه 
عالقه فرد يكی از مهم ترين مالک های انتخاب رشته است، 
اما توانايی فرد نيز تعيين كننده است. از آنجا كه براي ورود 
به دانشگاه، هميشه افرادی كه توانايی بيشتری دارند، انتخاب 
می شوند، الزم است كه داوطلبان به نمرات خود توجه كرده و 
سپس با واقع بينی هرچه بيشتر، رشته و محل تحصيل خود 

را انتخاب كنند.
توان اقتصادی خانواده ها 

گاهی اوقات الزم است كسی كه در دانشگاه پذيرفته می شود، 
برای تحصيل به شهری مسافرت كند كه از محل اقامتش دور 
است؛ از طرف ديگر، تحصيل در رشته های مختلف، هزينه های 
متفاوتی را در بر دارد؛ ضمن آنكه تحصيل در رشته های شبانه 
و دانشگاه های غيرانتفاعی نيز، وابسته به وضعيت اقتصادی 
مناسب خانواده هاست؛ بنابراين، فقط افرادی كه قادر به تأمين 
هزينه رشته ها و دانشگاه ها هستند، می توانند آنها را انتخاب 

كنند.
امکانات مراكز آموزشی

تعداد زيادی از مراكز آموزشی، امكانات مناسبی در اختيار 
دانشجويان خود قرار می دهند؛ به طور مثال، برای دانشجويانشان 
خوابگاه تدارک می بينند و در برخی از موارد، كمك هزينه های 
تحصيلی يا بن كتاب در اختيار آنان قرار می دهند؛ در عوض، 
بعضی از مراكز آموزشی و دانشگاه ها نيز هستند كه نمی توانند 
برای دانشجويان خود خوابگاه تهيه كرده و امكانات ديگر را 
برايشان فراهم آورند. توجه به اين مسأله، هنگام انتخاب محل 
تحصيل، مهم است. در صورتي كه مجاز به انتخاب رشته در 
هر يك از رشته هاي دانشگاه پيام نور يا غيرانتفاعي هستيد، 
رشته هاي اين دانشگاه را با توجه به مسائل مالی و امكانات آنها 
انتخاب كنيد؛ به عنوان نمونه، در رشته های شبانه و پيام نور، 
شهر خود يا شهرهاي نزديك به محل اقامتتان را انتخاب 
كنيد؛ چون سهميه اختصاص يافته براي شما بيشتر است و 
نيز امكانات خوابگاهي در دانشگاه هاي شبانه و پيام نور اصاًل 
وجود ندارد يا محدود است. در انتخاب رشته هاي دانشگاهي 
در شهرهاي دور نيز دقت كنيد؛ زيرا در صورت قبولي و انصراف 
)در دوره هاي روزانه( از شركت در آزمون سراسري سال آينده 

محروم مي شويد، و باالخره در نحوه گزينش، شرايط پذيرش 
دانشجو و شرايط خاص بعضي از رشته ها به موارد زير توجه 
كنيد: گرايش خاص برخي رشته ها/ جنس پذيرش/ ظرفيت/ 
گزينش خاص دانشجو/ نوع سهميه/ تعهد بعد از تحصيل/ 

امكان تغيير رشته و ....
آينده شغلی

بی شك، بسياری از داوطلبان برای آنكه بتوانند شغل بهتری 
پيدا كنند يا اينكه احتمال اشتغال آنان افزايش يابد، به دانشگاه 
وارد می شوند. همه رشته های تحصيلی از وضعيت شغلی 
يكسانی برخوردار نيستند؛ زيرا بازار كار در برخي از اين رشته ها 
اشباع شده است؛ از طرفی، بعضی از رشته های تحصيلی زمينه 
شغلی مناسبی ندارند؛ چرا كه يا شناخته شده نيستند و يا 
ضرورت آنها در حال حاضر احساس نشده است. واقع بينی و 
دوری از تعصب، داوطلبان را ياری می كند تا رشته مناسبی را 

انتخاب كنند.
هدف داوطلب

می توان هدف های مختلفی را برای تحصيل در دانشگاه تصور 
كرد. برخی بر اين باورند كه بايد تا حد امكان تا آخرين مقطع 
تحصيلی ادامه داده و به اصطالح »تا آخر خط« بروند؛ در اين 
صورت بايد به طبيعت رشته تحصيلی مورد نظر نيز توجه 
داشت؛ چرا كه امكان ادامه تحصيل در بعضی از رشته ها وجود 
ندارد يا اينكه فقط در كشورهای ديگر می توان در آن رشته 

تحصيالت خود را تا مقاطع باالتر ادامه داد.
برخی ورود به دانشگاه را راه حلی موقت می دانند؛ به عبارت 
ديگر، برای گريز از برخی مسائل و رويدادهای آتی، اين كار 
را انجام می دهند؛ به طور مثال، امروزه بسياری از داوطلبان 
دانشگاه ها، برای آنكه دوران سربازی خود را به تعويق بيندازند 
يا با گرفتن مدارک باال و دريافت بورس از مؤسسات، از انجام 
وظيفه عمومی معاف شوند، تالش خود را برای ورود به دانشگاه 

متمركز می كنند.
بديهی است كه اين افراد به دنبال عالقه خود نيستند و هنگام 
انتخاب رشته هم، رشته ها و دانشگاه هايی را برمی گزينند كه 
احتمال قبول شدن خود را در آنها زياد می بينند. اين امر 
پيامدهای منفی بسياري را به همراه دارد؛ از جمله اين پيامدها 
می توان به افت كيفيت آموزش عالی اشاره كرد. اين عده، نه 
تنها هنگام ورود به دانشگاه موفقيت تحصيلی چندانی نخواهند 
داشت، بلكه با انجام اين كار، حق كسانی را كه با عالقه و انگيزه 
ميل دارند در آن رشته به تحصيل بپردازند، نيز از بين می برند.

سهميه   پذيرش
طبق سياست های سازمان سنجش آموزش كشور و وزارت 
علوم، امروزه، گزينش دانشجو در بيشتر رشته ها به صورت 
بومی در استان يا ناحيه يا قطب است؛ بنابراين، پيشنهاد 
می شود كه داوطلبان، حتی االمكان از انتخاب محل هايی كه در 
خارج از مناطق بومی آنهاست خودداری نمايند. شانس قبولی 
داوطلبی كه رشته های تحصيلی و دانشگاه های شهر يا استان 
خود را انتخاب می كند، بيشتر از داوطلبی است كه در شرايط 
تقريباً مشابه دست به انتخاب رشته ها و دانشگاه های مربوط به 

شهرها يا استان های ديگر می زند.
آزادی عمل

پيش نياز هر انتخاب، آزادی عمل است. بايد به داوطلبان اجازه 
داده شود تا در رشته تحصيلی و محل تحصيل مورد نظر خود، 
اطالعاتی را كسب كرده و با توجه به اين اطالعات دست به 

انتخاب بزنند.
مشاهده شده است كه در پاره ای از موارد، والدين، فرزندان خود 
را مجبور می كنند تا رشته تحصيلی خاصی را انتخاب كنند. 
اين والدين شايد به دنبال برآورده ساختن آرزوهای خودشان 
هستند؛ آرزوهايی كه به آنها نرسيده و فكر می كنند كه فرزندان 

آنها مسؤوليت دارند تا آرزوی والدين خود را برآورده كنند.
منظور از اين گفته كه والدين نبايد فرزندان خود را وادار به 
انتخاب رشته خاصی كنند، به هيچ وجه به معنی مشاركت 
نداشتن آنان در سرنوشت فرزندانشان نيست. داوطلبان ورود به 
دانشگاه بايد از افراد مختلف از جمله پدر و مادر كمك بگيرند 
و از تجربيات آنان در انتخاب رشته استفاده كنند؛ با اين همه، 
همراهی والدين، نبايد به معنی اعمال سليقه و نظر مطلق آنان 

بر داوطلب باشد.
مشکل شناخت رشته هاي تحصيلي 

بعد از مشخص شدن عالقه، داوطلبان بايد به شناخت كامل 
از رشته تحصيلي مّد نظر خود برسند. در اين رابطه، ضعف و 
مشكالتي وجود دارد و ذهنيت برخي از دانش آموزان در مورد 
بعضي از رشته هاي تحصيلي دانشگاهي، اشتباه است؛ به عنوان 
مثال، تعدادي از دانش آموزان تصور مي كنند كه تحصيل در 
رشته كامپيوتر، فقط كار كردن با رايانه است، و وقتي وارد اين 

رشته مي شوند، متوجه مي شوند كه اشتباه كرده اند.
با توجه به مطالب گفته شده، از شما داوطلبان عزيز مي خواهيم 
تا براي انتخاب رشته، آينده تحصيلي و شغلي خود تأمل 
بيشتري داشته باشيد و بدانيد كه ترسيم آينده بهتر، در گرو 

انتخاب درست شماست.
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قبل از انتخاب رشــته حتماً به اين پرسش هاي 
مهم پاسخ دهيد؛ سؤال هايی ساده و گاه تكراری، 
اما بسيار مهم. قول می دهيم كه پاسخ های شما، 

بهترين ياور شما در انتخاب رشته باشد:
1- آيــا اســتعدادها و توانمندی هــای خود را 

می شناسيد؟
۲- آيا عاليق خود را بخوبی می شناسيد؟

۳- آيا رشــته ای را كــه انتخــاب كرده ايد، با 
توانمندی ها و عاليق شما مطابقت دارد؟

4- آيا تحت تأثير محيط، وجهه اجتماعی رشته 
مورد نظر يا  پيشنهاد دوست و آشنا رشته خود 

را انتخاب كرده ايد؟
5- آيا به خاطر اينكــه رتبه تان مطابق ميلتان 
نشــده و می خواهيد هر طور كه شده است در 
دانشگاه پذيرفته شــويد،  اين رشته را انتخاب 

كرده ايد؟
6- فكر می كنيد كه اگر به رشته تان عالقه مند 

نباشيد، می توانيد در آن رشته موفق شويد؟
7- آيا می دانيد كه امكان تغيير رشــته بســيار 
كم است و اكثر دانشــگاه ها بسختی با اين امر 

موافقت می كنند؟
8- با دروس رشــته ای كه انتخاب كرديد، آشنا 

هستيد؟
9- آيا می دانيد كه تــا چه مقطعی امكان ادامه 

تحصيل در اين رشــته در ايران و خارج از ايران 
وجود دارد؟

1۰- فرصت های شغلی رشــته مورد نظر را 
می شناسيد؟

11- آيا  دانشــگاهی كه انتخــاب كرده ايد، در 
شهر محل سكونتتان واقع شده است؟

1۲- اگر محل زندگی شما با محل تحصيلی كه 
انتخاب كرده ايد، متفاوت است، به بعد مسافت 

توجه كرده ايد؟
1۳- راه هــای ارتباطی و وســايل حمل و نقل 
موجود  ميان محل سكونت و دانشگاه مورد نظر 

را می شناسيد؟
14- اگر دانشــگاه علمیـ  كاربردی، پيام نور يا 
غير انتفاعی را در شهری ديگر انتخاب كرده ايد، 
شــرايط و هزينه الزم را برای ســاكن شدن در 
شهری ديگر داريد؟ ) دانشــگاه های مورد نظر 
يا خوابــگاه نمی دهند و يا در مقابــل خوابگاه 

هزينه ای دريافت می كنند(
15- آيا با مشــكالت و موانع زندگی در شهری 
ديگر كه گاه گويــش محلی و هنجارهای آن را 

بخوبی نمی شناسيد، آشنا هستيد؟
16- آيا روحيه  جدا زندگي كردن از خانواده در 
سنين زير ۲۰ سال و دوری از آنها را  )گاه برای 

چند ماه( داريد؟

17- آيا با مسائل و مشكالت زندگی در خوابگاه 
آشنا هستيد؟

18- آيــا می دانيد كه در خوابــگاه در بهترين 
شــرايط بايد با سه دانشــجوی ديگر كه هيچ 

شناختی از آنها نداريد، هم اتاق شويد؟
19- آيــا با امكانات فرهنگــی، علمی و رفاهی 
دانشگاهی كه انتخاب كرده ايد، آشنا هستيد و 
می دانيد كه دانشگاه مورد نظر در رشته انتخابی 
شــما چه جايگاهی دارد و چند سال است كه 
رشــته مورد نظرتان در آن دانشــگاه تدريس 

می شود؟
برای پاسخ  به بسياری از اين سؤال ها فقط بايد 
كاله خود را قاضی كنيد و كمی با خودتان صادق 
باشيد و واقع بينانه به شرايط موجود نگاه كنيد. 
برای كسب اطالع از امكانات دانشگاه مورد نظر 
و شهر و استانی كه اين دانشگاه در آن واقع شده 
است، می توانيد به سايت دانشگاه انتخابی خود 
مراجعه كنيد. در كل، با جست و جو كردن نام 
رشته و دانشگاه مورد نظر در اينترنت، می توانيد 

اطالعات مفيدی را در اين زمينه كسب كنيد. 

رشته 
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ضمن آرزوي موفقیت براي داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1396 
اولیه  نتیجه  كه  مي رساند  مذكور  آزمون  داوطلبان  كلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 
به آدرس:  این سازمان  پایگاه اطالع رساني  به صورت كارنامه تهیه و روي  آزمون 
در  كننده  شركت  داوطلبان  از  یك  هر  است.  گرفته  قرار    www.sanjesh.org

آزمون سراسري سال 1396 مي توانند به منظور اطالع از نتیجه آزمون خود و مشاهده 
وارد  با  و  مراجعه  مذكور  اطالع رساني  پایگاه  به  آن  از  پرینت  و  اولیه  نتایج  كارنامه 
نمودن شماره پرونده، نام كاربري، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره داوطلبي، نام 
خانوادگي، نام، شماره شناسنامه و سال تولد یا شماره پرونده، كد رهگیري و شماره 

شناسنامه اقدام نمایند. 
ضمناً آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته هاي تحصیلي در این آزمون 
شده اند، مي توانند براي  دریافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 2( 

آزمون سراسري سال 96 و انتخاب رشته به شرح ذیل اقدام نمایند: 
رشته هاي  انتخاب  راهنماي  دفترچه  پرینت  و  سازمان  این  سایت  به  مراجعه   -1
تحصیلي )شماره 2(. دفترچه هر یك از گروه هاي آزمایشي به تفكیك  از بعد از ظهر 

روز چهارشنبه مورخ 1396/5/11 روي سایت سازمان قرار گرفته است. 
2- نسخه چاپي دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 2( این آزمون 
روزنامه  هاي  باجه  كلیه  در   96/5/16 مورخ  دوشنبه  روز  8:00 صبح  ساعت  از  نیز 
انتخاب  به  مجاز  كه  داوطلباني  از  دسته  آن  مي گردد.  توزیع  كشور  سراسر  فروشي 

 ،2 شماره  دفترچه  دریافت  به  تمایل  صورت  در  گردیده اند،  تحصیلي  رشته هاي 
با  و  خود  اقامت  محل  شهرستان  فروشي  روزنامه  باجه هاي  به  مراجعه  با  مي توانند 
توزیع  كارمزد  عنوان  به  دفترچه  هر  بابت  ریال  هزار(  )ده   10/000 مبلغ  پرداخت 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته، در مهلت معین نسبت به دریافت آن اقدام نمایند. 
الزم به تأكید است كه دفترچه مذكور رایگان بوده و بجز هزینه اي كه براي كارمزد 

توزیع، تعیین گردیده است، هزینه اي دیگري نباید پرداخت گردد.
3- به اطالع مي رساند كه دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي براي دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي سال 1396 حاوي كلیه شرایط و ضوابط اختصاصي رشته هاي 
مختلف تحصیلي دوره هاي روزانه، شبانه، مجازي، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد 
و كلیه رشته هاي تحصیلي كه پذیرش در آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلي است، 
رشته هاي تحصیلي مؤسساتي كه به روش نیمه متمركز دانشجو مي پذیرند، دانشگاه 
و  غیردولتي  و  غیرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسات  دور(،  راه  از  )آموزش  نور  پیام 
كه  داوطلباني  توسط  رشته  انتخاب  فرم  تكمیل  نحوة  دربارة  توضیحاتي  همچنین 
بر اساس مندرجات كارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر یك از دوره هاي فوق الذكر 
هستند، همچنین نحوه مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور 

و نحوة تكمیل نمودن فرم انتخاب رشته است.
4- هر یك از داوطلبان گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم 
انساني، كه مجاز به انتخاب رشته شده اند، باید دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم نتايج اوليه ، تاريخ و نحوه توزيع 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي 

)دفترچه شماره 2(، همچنين زمان و نحوه 

تکميل فرم انتخاب رشته در 

آزمون سراسري سال 1396  
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آزمایشي ذي ربط را دریافت نمایند.
5- هر یك از داوطلبان گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم 
انساني، كه بر حسب مورد مجاز به انتخاب رشته از گروه آزمایشي هنر و یا زبان هاي 
خارجي و یا هم گروه هنر و هم زبان هاي خارجي هستند، عالوه بر دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته گروه آزمایشي اصلي )علوم ریاضي و فني و یا علوم تجربي و یا علوم 
انساني(، باید دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي گروه هاي آزمایشي هنر و 

زبان هاي خارجي را  نیز دریافت نمایند.
6- داوطلباني كه منحصراً در گروه هاي آزمایشي هنر یا در گروه آزمایشي زبان هاي 
انتخاب رشته  به  یا در گروه هاي آزمایشي هنر و زبان هاي خارجي مجاز  خارجي و 
شده اند، باید منحصراً دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي گروه هاي هنر و 

زبان هاي خارجي را دریافت نمایند.
آزمون سراسري سال 1396  انتخاب رشته هاي تحصیلي  به  داوطلبان مجاز  به   -7
تهیه و مطالعه  به  ابتدا نسبت  اولیه فرصت داده مي شود كه  نتیجه  انتشار  تاریخ  از 
دقیق دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )دفترچه شماره 2( گروه آزمایشي 
مربوط و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتي )این دستورالعمل از طریق پایگاه 
اطالع رساني این سازمان قابل دریافت است( اقدام نموده و كدرشته محل هاي مورد 
گردیده(  درج  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه  در  كه  ضوابطي  )برابر  را  خود  نظر 
استخراج و به ترتیب تقدم عالقه مرتب نمایند و پس از آن، كدرشته هاي انتخابي خود 
را ابتدا در فرم پیش نویس مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج و پس از 
اطمینان از صحت كدرشته محل هاي انتخابي از روز پنج شنبه 96/5/19 لغایت روز 
دوشنبه 96/5/23 براساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتي، با وارد كردن 
شماره پرونده، نام كاربري، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره پرونده، كدرهگیري 
رشته هاي  از  را  خود  عالقه  مورد  تحصیلي  محل هاي  كدرشته  شناسنامه،  شماره  و 
تحصیلي گروه آزمایشي مجاز یا گروه هاي آزمایشي مجاز در دوره هاي مختلف روزانه، 
شبانه، مجازي و پردیس خودگردان دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و 
غیردولتي، دانشگاه پیام نور ثبت نموده و نسبت به تكمیل فرم مذكور در مدت زماني 
از تأیید نهایي كد  اقدام نمایند. بدیهي است كه پس  كه در نظر گرفته شده است 
رشته هاي انتخابي از سوي داوطلب، شماره 15 رقمي از سوي سیستم به عنوان رسید 
انتخاب رشته در اختیار داوطلب قرارداده خواهد شد. این رسید پس از انجام كامل 
مراحل و ارسال اطالعات در یك صفحه مجزا ارائه مي شود. داوطلبان باید توجه داشته 
باشند كه فقط یك بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده مي شود. ضمناً پس از 
انتخاب رشته و دریافت رسید 15 رقمي نیز داوطلبان مي توانند در صورت تمایل فرم 

انتخاب رشته خود را تصحیح و یا ویرایش نمایند. 
 تذكرات مهم   :

)1( به داوطلبان توصیه مي گردد كه پس از دریافت رسید از بخش مشاهده اطالعات، 
حتماً از فهرست كد رشته هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اینترنتي، كه باالي 
آن رسید 15 رقمي و شماره پرینت درج گردیده است، یك نسخه پرینت تهیه و آن 

را تا زمان اعالم نتایج نهایي نزد خود نگهداري نمایند.
)2( داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته هستند، براي اینكه مراحل انتخاب رشته هاي 
الزم  نیاید،  وجود  به  آنان  براي  مشكلي  و  برسانند  پایان  به  موفقیت  با  را  تحصیلي 
انتخاب رشته هاي تحصیلي و  این سازمان، دفترچه راهنماي  است كه اطالعیه هاي 
شرایط و ضوابط مؤسساتي كه به صورت شرایط خاص پذیرش مي نمایند و همچنین 

دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتي را به دقت مطالعه نمایند.
)3( كلیه دانش آموزان دوره پیش دانشگاهي، به شرط قبولي و اخذ گواهینامه دوره 
خواهند  رشته  انتخاب  حق   1395 ماه  شهریور  پایان  تا   حداكثر  پیش دانشگاهي، 

داشت.
)4( داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1396 مشمول توضیح ذیل، 
انتخاب رشته هاي تحصیلي دوره روزانه آزمون سراسري سال جاري را ندارند.  حق 
بدیهي است كه در غیر این صورت، به عنوان متخلف تلقي مي شود و برابر مقررات 

مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
- پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دوره هاي روزانه )اعم از متمركز یا نیمه متمركز، 
آزمون سراسري سال 1395،  تحصیلي(  اعمال سوابق  با  یا صرفاً  آزمون  با  پذیرش 
آزمون  روزانه  غیر  دوره هاي  تحصیلي،  رشته هاي  گزینش  در  شركت  براي  منحصراً 
سراسري سال 1396 به شرط اینكه تا تاریخ 95/12/1 نسبت به انصراف قطعي اقدام 
نموده باشند و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط، از جمله مقررات نظام وظیفه، 
مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون بوده اند؛ در غیر این صورت، مجاز به ثبت نام و 

شركت دراین آزمون نخواهند بود.
)5( براساس ضوابط آزمون سراسري سال 1396 منحصراً آن دسته از داوطلباني كه 
داراي مدرك پیش دانشگاهي یا شاغل به تحصیل در دوره پیش دانشگاهي و یا داراي 
بوده اند، حق ثبت نام و شركت در آزمون را داشته اند.  مدرك كارداني )فوق دیپلم( 
آن دسته از دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره كارداني، كه موفق به اخذ مدرك 
تحصیلي دوره كارداني )فوق دیپلم( نشده اند، و همچنین آن دسته از داوطلبان نظام 
جدید آموزش متوسطه، كه به دوره پیش دانشگاهي راه نیافته اند، مجاز به ثبت نام 
و شركت در آزمون سراسري سال 1396 نبوده اند. بدیهي است كه چنانچه در این 
آزمون شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته تلقي شده باشند، مجاز به تكمیل فرم 
انتخاب رشته نیسند و در صورت تكمیل فرم انتخاب رشته، از گزینش نهایي حذف و 

برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره: داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1396 كه دیپلم آنان كار 
دانش یا فني و حرفه اي نظام جدید است، طبق ضوابط، مجاز به شركت در آزمون 
نبوده اند، مگر اینكه داراي مدرك فوق دیپلم بوده یا دوره پیش دانشگاهي را گذرانده 

باشند.
)6( دانشجویان دوره روزانه )سنوات قبل( براي شركت در آزمون باید، ضمن داشتن 
تاریخ  تا  حداكثر  آزمون،  در  شركت  راهنماي  دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط 
95/12/1 از رشته اي كه در آن مشغول تحصیل بوده اند، انصراف مي دادند؛ در غیر 
این صورت، حتي در صورت انصراف بعد از تاریخ 95/12/1، در صورت قبولي در این 

آزمون قبولي آنها باطل خواهد شد. 
داوطلبان گرامي در صورت لزوم مي توانند حداكثر تا تاریخ 96/5/28 سؤال یا سؤاالت 
خود را در رابطه كارنامه نتایج آزمون با بخش پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش 
آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org یا با تماس تلفني در ساعات اداري با 
شماره تلفن هاي: 42163-۰21 در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان 
اكیداً خودداري نمایند. بدیهی است كه به تقاضاهایی كه پس از تاریخ مذكور واصل 

گردد، پاسخ داده نخواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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عالوه بر تعداد زياد صفر در انتهای رقم حساب بانكي شان، بيل گيتس، استيو جابز، 
نقطه  يك  همه  دارد،  ادامه  همچنان  كه  ليستی  و  برگ  زوكر  مارک  ديزنی،  والت 
مدرک  كدامشان  هيچ  كه  است  اين  مشترک  نقطه  آن  و  دارند،  نيز  ديگر  مشترک 
موفقی  بسيار  اشخاص  افراد،  اين  تمامي  حال،  عين  در  ولی  نداشته اند؛  دانشگاهی 
بوده اند كه اگر در اين مورد از آنها سؤال مي شد، به طور قطع به شما مي گفتند كه 

دانشگاه، تنها راه و يا همه آنچه برای موفقيتتان نياز داريد، نيست. 
تحقيقات اخير در انگليس نشان داده است كه بسياری از پولدارترين ها در اين كشور، 
به جای ياري گرفتن از تحصيالت دانشگاهی شان، از طريق مهارت های خود ميلياردر 

شده اند. 
لزوماً  دانشگاهی  ولی داشتن مدرک  باشد،  تجربه خارق العاده  دانشگاه مي تواند يك 
فارغ التحصيالن  از  چهارم  يك  نيست.  درآمد  پر  و  موفق  شغل  يك  كننده  تضمين 
دانشگاهی، در شغل هايی مشغول به كارند كه اصاًل نيازی به مدرک دانشگاه ندارد، و از 
ميان ۳۰ شغلی كه در دهه اخير بيشترين رشد را داشته اند، تنها 7 شغل از ميان آنها 
نياز به مدرک دانشگاهی دارد. با وجود تعداد زياد فارغ التحصيالن دانشگاهی، رقابت 
برای پيدا كردن شغل بسيار تنگاتنگ است، و با وجود مبالغ باالی شهريه در برخی از 
رشته ها و دانشگاه ها، اصاًل جای تعجب ندارد اگر كسی بخواهد در تصميم خود برای 

رفتن به دانشگاه بازنگری كند. 
برای بسياری از حرفه ها، مانند پزشكی يا وكالت، داشتن مدرک دانشگاهی ضروری 
است، ولی برای بسياری ديگر، اگر با فكر عمل نشود، مي تواند تنها تلف كردن وقت 
و انرژی محسوب شود، و در بعضی از مواقع، حتی دانشگاه مي تواند شغل هايی را كه 
در آينده مي توانيد به آن فكر كنيد، محدود كرده و اين ايده غلط را در ذهنتان ايجاد 
كند كه تنها چند شغل محدود مانند پزشكی يا مهندسی هستند كه در آن 
موفق خواهيد بود؛ در حالي كه تعداد بي شماری از انتخاب های ديگر 
پيِش روی شماست. شايد به دليل تبليغات باالی رسانه ها يا به 
دليل تصور رايج در اجتماع، باور اينكه فرصت های بسيار 
وجود  برای شما  دانشگاه  به  ورود  به جز  ديگری 
تعداد  وجود  با  باشد. امروزه،  دارند، سخت 
زياِد فارغ التحصيالن، بسياری از افراد 
احساس می كنند كه برای عقب 
نماندن از سايرين بايد وارد 
ولی  شوند؛  دانشگاه 
بدانيد  بايد 

رقابت  با وجود  نباشد؛ مخصوصاً  گزينه  بهترين  برای همه  است  كه دانشگاه ممكن 
تنگاتنگی كه در كنكور و رشته هاي پر متقاضي وجود دارد. كسی كه در يك حرفه 
را  آن حرفه  به  مربوط  مهارت های  و  است  كرده  كار  تا چهار سال  برای سه  خاص 
بخوبی مي داند، بسيار بيشتر از كسی كه در رشته ای متفاوت و بي ربط تحصيل كرده 

و تجربه ای ندارد، شانس استخدام شدن دارد. 
نكته ديگر اينكه شما بايد به ارزش مدركی كه در دانشگاه مي گيريد فكر كنيد؛ مثاًل 
رياضی رشته خوبی است، ولی اگر مي خواهيد حرفه ای مانند بازاريابی ديجيتالی يا 
بازاريابی شبكه های اجتماعی را دنبال كنيد، كه در هر زمان در حال پيشرفت و تغيير 
هستند، اگر به صورت عملی و در دنيای واقعی شروع به يادگيری كنيد، در آينده 

برايتان بسيار مفيدتر خواهد بود.
اگر شما هم از آن دسته افراد هستيد كه فكر مي كنيد دانشگاه، تنها گزينه مناسب 
به  ورود  برای  رويتان  پيِش  موانع  زندگي تان  از  مقطع  اين  در  يا  نيست  شما  برای 
دانشگاه غير قابل عبور است، بايد بدانيد كه گزينه های ديگری نيز برای شما وجود 
دارند، و حتی امروزه اغلب كسب و كارهای بزرگ سعی در استخدام افراد بسيار جوان 

دارند. 
پس اگر به دور از قضاوت های اجتماعی، در مورد وارد شدن به دانشگاه ترديد داريد، 
به دنبال فرصت های متنوع و متعدد شغلی باشيد كه در حال حاضر در دسترس شما 
نتيجه  پشتكار  ولی  است،  دشوار  هركاری  در  قدم  اولين  گذاشتن  مطمئناً  هستند. 
بخش خواهد بود؛ بنابراين، به سراغ شركت هايی برويد كه تجربه، مهارت و شناخت 
شما را باال برده و برای شغلی كه در آينده در نظر داريد مفيد هستند. با مشاوران 
استخدام، مراكز شغلی محلی و مراكز مشاوره ای صحبت كرده و مشاوره بگيريد و در 
را مطرح كنيد. دوسِت دوست شما ممكن است  شبكه دوستان و خانواده، موضوع 

شخصی باشد كه به شما شغل مناسبي را معرفی مي كند. 
دانشگاه  در  هنری  رشته های  در  تحصيل  به  موفق  و  مي ورزيد  عشق  هنر  به  اگر 
و  موسيقی  و  عكاسی  تا  گرفته  نقاشی  از  آموزشی  سراغ  كالس های  به  نمي شويد، 
مجسمه سازی برويد. اين آموزش ها مي توانند به شما در رشد استعدادهايتان كمك 
كنند و در موفقيت در حرفه و كسب و كار آينده شما نقش بزرگی را ايفا كنند؛ حتی 
شايد، بعد از چند سال يادگيری و تمرين در يكی از اين شاخه ها، بخواهيد دوباره 
به دانشگاه و گرفتن مدرک دانشگاهي تان فكر كنيد؛ ولی اين بار با علم و تجربه ای 

بيشتر. 
شما مي توانيد كسب و كار مستقل خود را راه بندازيد. بسياری افراد، بدون اينكه نياز 
به استخدام شدن داشته باشند، مشغول به كار هستند. امروزه تنها با يك كامپيوتر و 
اينترنت، فرصت های شغلی فراوانی را مي توانيد داشته باشيد. چه فروش آن الين باشد 
و چه كاری به عنوان مدير تبليغاتی آن الين، در هيچ دوره ای كارآفرينی با سرمايه كم 
به اين آسانی نبوده است؛ حتی اگر در بسياری از موارد اطالعات كافی نداريد، امروزه 
با استفاده از شبكه های اينترنتی و كالس های آموزشی آن الين، مي توانيد 
با  و  آوريد  به دست  را  بسياری  رايگان  آموزش های  و  اطالعات 
خواندن كتاب هاي مناسب، اطالعات خود را گسترش 
دهيد. درست است كه بسياری از كسب و 

انتخاب با شماست !
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كارهای كوچك در ابتدا دچار شكست مي شوند، ولی نبايد فراموش كرد 
كه هيچ كارآفرين موفقی وجود ندارد كه از شكست هايش درس نگرفته 

باشد. 
همه آنچه گفته شد، اصاًل به اين معنا نيست كه وارد شدن به دانشگاه، 
آن هم زماني كه توجيه اقتصادی دارد، سودمند نخواهد بود. مطمئناً وارد 
برای  سرمايه گذاری  در حقيقت  موارد،  از  بسياری  در  دانشگاه  به  شدن 
از تحصيل  فراتر  بسيار  به دانشگاه،  بسياری، ورود  برای  آينده شماست. 
براي گرفتن يك مدرک است و فرصتی جديد محسوب مي شود تا فرد 
بگيرد.  ياد  بيشتر  خود  عالقه  مورد  موضوع  درباره  و  كند  رشد  بتواند 
دانشگاه برای برخی از افراد، شكل دهنده شخصيتشان است و با كسب 
چنين تجربه ای در زندگی، ايده مناسب برای تصميم گيری در مورد شغل 

آينده خود را به دست مي آورند. 
بهتر  راه  كدام  اينكه  برای  قاطعی  جواب  كه هيچ  گفت  بايد  نهايت،  در 
مهارت ها  عاليق،  به  بايد  درست،  تصميم گيری  ندارد. برای  وجود  است 
انگيزه  به شما  مثال، چه چيزی  عنوان  به  كنيد؛  توجه  نيازهای خود  و 
مي دهد؟ چگونه بهتر ياد می گيريد؟ همچنين برای تصميم گيری در اين 
اينكه در  و  باشيد  به شرايط مالی خود داشته  بينانه  واقع  نگاهی  مورد، 
آينده خود را در چه شغلی تصور مي كنيد )در حال كار با كامپيوتر در 

پشت ميز، در حال ساختن و خلق كردن، در حال انجام كار هنری، در 
حال كار كردن با افراد ديگر يا همكاری با آنها در يك پروژه و ...(. 

و  فوايد  سختي ها،  كنيد،  انتخاب  كه  را  راهی  هر  شماست؛  با  انتخاب 
به طور عميق  اين است كه  آنچه مهم است  را دارد؛ ولی  مضرات خود 
دانشگاه است؟  به  انتخاب شما ورود  تنها  آيا  اين تصميم فكر كنيد.  به 
البته واضح است كه با وجود فشارهای اطرافيان، جامعه يا حتی خانواده، 
تصميم گيری در اين مورد مي تواند بسيار سخت باشد؛ ولی هيچ گاه تصور 
نكنيد كه بهترين و تنها راه موفقيت شما، فقط و فقط آن چيزي است كه 

اكثريت فكر مي كنند.
اين است كه وارد  بايد متذكر شويم، اگر تصميم قطعی شما  و در آخر 
دانشگاه بشويد، مهم نيست كه چند بار شكست  مي خوريد؛ زيرا به طور 
قطع موفق خواهيد شد؛ ولی اگر واقعاً دانشگاه رفتن را تنها راه موفقيت 
خود نمي دانيد، به طور جدی به انتخاب های ديگری كه برای موفقيت و 

كاوش، پيِش روی شماست بينديشيد. 
منابع:

Www.artofmanliness.com
Www.theguardian.com/carees
Www.careercast.com
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حتماً تا به حال، برایتان پیش آمده است كه برای خرید 
یا رفتن به یك محل تفریحی و ... ساعت ها فكر كرده و 
از كسانی كه در آن زمینه، اطالعات خاصی داشته اند، 
باعث  تحقیق  و  تأمل  این  باشید.  گرفته  راهنمایی 
می شود كه شما بهترین انتخاب را با توجه به امكانات 
كنید.  اشتباه  كمتر  و  باشید  داشته  خودتان  شرایط  و 
چند روز است كه برای شما داوطلبان عزیز، فرصت یك 
انتخاب مهم و حیاتی پیش آمده است كه تمام زندگی 
و آینده شغلی تان را رقم می زند. این انتخاب مهم، همان 
انتخاب رشته است؛ چیزی كه شما به خاطر آن، ماه ها 
و ساعت های زیادی زحمت كشیده و تالش كرده اید و 
حاال قرار است كه بدون دستپاچگی، و با تأمل، تحقیق 
و مشورت، این تالش خود را به ثمر برسانید و مرحله 

دیگری از زندگی خود را آغاز كنید. 
در این شماره قصد داریم تا به مسائلی كه در انتخاب 
رشته مهم است و یا سؤاالت احتمالی كه ممكن است 
در این زمینه برای شما پیش آید، و مهم تر از همه، نحوه 
رتبه های چندان خوبی  برای كسانی كه  انتخاب رشته 

كسب نكرده اند، بپردازیم. 
عده ای  سراسري،  آزمون  اولیه  نتایج  اعالم  از  بعد 
كسب  را  كننده ای  راضی  و  خوب  رتبه  داوطلبان  از 
سؤال  این  احتماالً  موضوع،  این  به  توجه  با  نكرده اند. 
آنكه  با  توانیم  مي  آیا  كه  آمد  خواهد  پیش  شما  برای 
رتبه خوبي نیاورده ایم انتخاب رشته خوبي داشته باشیم. 
این سؤال، اغلب به ذهن دانش آموزاني خطور مي كند 
كه به دلیل شرایط خاص، امسال، در نظر دارند كه حتماً 
در دانشگاه قبول شوند، اما از نتیجه رتبه و كارنامه خود 
راضي نیستند؛ مثاًل پسراني كه در صورت عدم قبولي در 
دانشگاه ها، باید راهي خدمت سربازي شوند، و نگران این 
وظیفه  دوران خدمت  اتمام  از  بعد  كه  موضوع هستند 
عمومي، دیگر حوصله درس خواندن و دانشگاه رفتن یا 
امكان این كار را نداشته باشند؛ پس قبولي در دانشگاه 
برایشان مهم است؛ از طرفي، نگراني دیگري هم براي 

این اشخاص  وجود دارد و آن نگراني، این است كه با 
توجه به رتبه نه چندان قابل قبولي كه آورده اند امكان 
یك  در  قبولي  و  ندارند  را  خود  دلخواه  رشته  انتخاب 
مشكل  افراد،  این  عالقه مندي  بدون  دانشگاهي  رشته 
را  رشته  آن  در  تحصیل  ادامه  امكان  و  است  دیگری 
برایشان چندان ممكن و آسان نمی كند؛ از سوي دیگر، 
حال،  هر  به  كه  گرفت  درنظر  باید  نیز  را  مطلب  این 

كارنامه شما نتیجه تالش و عملكرد شماست.
اكنون مي خواهیم ببینیم آیا راهي وجود دارد كه بتوان 
با همین رتبه هاي نامطلوب، انتخاب رشته خوبي داشت 
یا اینكه چگونه رتبه پایین و نامطلوب را به قبولي خوب 
تبدیل كنیم. همیشه در انتخاب رشته، چند موضوع و 
لطفاً  توجه كرد.  آنها  به  باید  دارد كه  اصل مهم وجود 
مطالب زیر را با دقت بخوانید و مرحله به مرحله انجام 

دهید تا به نتیجه مطلوب برسید.
این  به  رشته  انتخاب  از  قبل  رشته ها:  تقسيم بندی 
با  موضوع توجه داشته باشید كه رشته های دانشگاهی 
توجه به ماهیت خود به چهار دسته استاني، ناحیه اي، 
قطبي و كشوري تقسیم می شوند و انتخاب درست شما 
بر اساس این ویژگی رشته ها می تواند كمك مؤثری در 

مورد قبولی شما داشته باشد. 

ميزان عالقه مندي داوطلبان به مجموعه اي از رشته ها يا 

يک رشته خاص 

مطلوبیت  و  آنها  كاربرد  به  بسته  تحصیلي،  رشته هاي 
میزان  از  كنكور  داوطلبان  میان  كار،  بازار  در  جذب 
رشته  مثاًل  برخوردارند؛  متفاوتي  عالقه مندي هاي 
صنعتي،  طراحي  حقوق،  عمران،  مهندسي  پزشكي، 
میان  پرطرفدار  رشته هاي  از  انگلیسي  زبان  مترجمي 
است،  آزمایشي  مختلف  گروه های  در  كنكور  داوطلبان 
دقت  باید  طرفدار،  پر  رشته های  این  انتخاب  برای  و 
بیشتری داشته باشید و حتماً رتبه خود و شهر انتخابی 

را مد نظر بگیرید.

تمام رشته هاي گروه خودتان، شناخت دقيقي  درباره 

داشته باشيد

عالقه مندي داوطلبان به تحصیل در بعضي از دانشگاه ها 
و بحث رده بندي كیفي دانشگاه ها در سطح تحصیالت 
كه  طوري  به  است؛  برخوردار  ویژه اي  اهمیت  از  عالي 
وزارت علوم نیز دانشگاه هاي تحت پوشش خود را سالیانه 
رده بندي مي كند. طبیعتاً جذب و اشتغال در بازار كار 
به  مؤسسات،  از  بعضی  در  نیز  و  رشته ها  از  برخی  در 
التحصیل شده  فارغ  آن  از  كار  متقاضي  دانشگاهي كه 
است، بستگي دارد؛ پس حتماً به این نكته توجه داشته 
باشید كه به همین دلیل و نیز به دلیل امكانات بهتری 
كه برخی از دانشگاه ها به داوطلبان خود ارائه می دهند، 
احتمال  اگر  و  دارند،  بیشتری  داوطلبان  و  متقاضیان 
خوانی  هم  دانشگاه ها  این  با  شما  رتبه  كه  دهید  می 
ندارد، شانس خود را برای رشته مورد نظرتان در یك 
داوطلب،  براي  زیرا رشته  امتحان كنید؛  دانشگاه دیگر 

مهم تر از دانشگاه است.

شرايط محل و شهري را كه در آن تحصيل مي شود در 

نظر بگيريد

و  مي شود  تحصیل  آن  در  كه  شهري  و  محل  انتخاب 
دانشگاه در آن مستقر است، براي داوطلبان مهم است. 
هم اكنون با توجه به آیین نامه هاي بومي گزیني و شرایط 
دانشگاه ها،  از  بسیاري  خوابگاهي  محدودیت هاي  و 
داوطلبان ترجیح مي دهند كه در دانشگاه هاي معتبر در 
طرفي،  از  دهند؛  تحصیل  ادامه  سكونتشان  محل  شهر 
جمعیت  به  نسبت  دانشگاهي،  واحدهاي  پراكندگي 
تعداد  كه  طوري  به  نیست؛  یكسان  استان  یا  شهر  هر 
استان ها  از  بعضي  عالي در  آموزش  مراكز  و  دانشگاه ها 
و  آن  جمعیت  به  توجه  با  آنها،  پذیرش  ظرفیت  و 
تقاضاهایي كه از سوي داوطلبان مي شود، باالتر از سایر 
تقاضا  استان ها  از  بعضي  در  برعكس  و  استان هاست، 
بیشتر از تعداد دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش آنهاست؛ به 
همین دلیل، حتماً به شرایط این دانشگاه ها از نظر تعداد 

انتخاب رشته؛ انتخاب راه زندگي
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داوطلبان بومی و نظایر آن توجه كنید تا با یك انتخاب 
اشتباه، فرصت خود را در این زمینه از دست ندهید. 

رشته هاي مورد عالقه خود را در دانشگاه هاي جديد يا 

ظرفيت پذيرش جديد جست و جو كنيد

اگر رتبه شما برای كسب قبولی در رشته مورد نظرتان در 
چند دانشگاه، مناسب نیست، شما می توانید این رشته 
را در دانشگاه های جدیدتری جست و جو كنید. معموالً 
دانشگاه های جدیدالتأسیس، مبادرت به ایجاد رشته های 
پر داوطلب تر می نمایند و عموماً قبولی در این دانشگاه ها 
رشته  انتخاب  هنگام  كه  داوطلباني  است.  راحت تر  نیز 
ویندوز  تحت  یا  عامل  سیستم  تحت  افزارهاي  نرم  از 
گزارش مي گیرند، اغلب با گزارش رشته / شهر هاي سال 
گذشته مواجه مي شوند؛ بنابراین، مثل این است كه آنها 
انتخاب رشته  براي قبولي هاي سال هاي گذشته،  دارند 
مي كنند؛ پس حتماً به این نكته توجه داشته باشید كه 
با بررسی دقیق دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون 
سراسري سال جاري، آگاهی دقیقی از رشته های جدید 

پیدا كنید.
تعداد  به  تحصیلي  رشته  یك  در  شما  قبولي  شانس 

در  كه  دارد  بستگي  رشته  آن  متقاضي  داوطلبان 
رتبه هاي بهتری نسبت به شما قرار گرفته و آن رشته را 
انتخاب مي كنند؛ مثاًل اگر داوطلبان از وجود رشته هاي 
مورد نظر در دانشگاه هاي جدید بي خبر باشند یا تمایلی 
ادامه تحصیل در دانشگاهي كه این رشته ها در آن  به 
رشته ها  آن  ناخواه  خواه  باشند،  نداشته  است،  برقرار 
پذیرش  دانشجو  پایین تري  رتبه هاي  از  دانشگاه ها  و 

خواهند كرد. 

مراقب انتخاب رشته كامپيوتری و مشاوران غير واقعی 

باشيد

نكته ای كه همیشه به داوطلبان گوشزد می كنیم و با این 
وجود، متأسفانه عده ای از داوطلبان، هر سال مرتكب این 
اشتباه می شوند، این است كه به پیشنهاد مشاورنماها و 
انتخاب های كامپیوتری بسنده نكرده و در انتخاب رشته 
خود از دبیران، دانشجویان رشته های مختلف، والدین و 
صاحب نظران بهره گیرند. عده ای از داوطلبان، با اكتفا 
به مشاورنماهایی كه انتخاب رشته را منبع درآمدی برای 
انتخاب رشته  با شیوه های غلط  و  خود تصور می كنند 
می كنند، نتایج بسیار بد و دور از انتظاری می گیرند؛ در 

حالی كه ممكن است داوطلب دیگری در شرایط شما با 
بهره گیري از یك مشاوره خوب، نتیجه بسیار بهتری را 
بگیرد؛ از طرف دیگر، اگر بدبینانه و با وسواس بسیاری 
انتخاب رشته كنید و از رتبه خود در این زمینه، خوب 
استفاده نكنید، بعد از اعالم نتایج در دانشگاه یا رشته اي 
كه با رتبه پایین تري نیز مي توانستید در آن قبول شوید، 
پذیرفته خواهید شد، و این بدان معني است كه شاید 
با آن رتبه در رشته یا دانشگاه بهتري هم مي توانستید 
قبول شوید، اما به دلیل ترس و استرس، از انتخاب آن 
رشته و دانشگاه صرف نظر كرده اید و این موضوع اصاًل 

به نفع شما نیست.
ضمناً فراموش نكنید كه یك انتخاب رشته كامپیوتري، 
در صورتي از الگوریتم صحیحي برخوردار است كه بتواند 
نسبت به رتبه هاي متفاوت، گزارش هاي مختلفي را ارائه 
رتبه 12000  با  باید  رتبه 11000  گزارش  مثاًل  دهد؛ 
متفاوت باشد؛ همان طور كه انتظار مي رود نوع انتخاب 

رشته رتبه 1000 با رتبه 2000 نیز متفاوت باشد. 

خوشبـينانه،  انتخـاب هاي  براساس  رشته  انتخاب 

واقع بينانه و بدبينانه را فراموش نکنيد
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شما با هر رتبه ای كه بخواهید انتخاب رشته كنید، نباید 
این موضوع را فراموش نمایید كه بخشی از انتخاب خود 
را به رشته های مورد عالقه در دانشگاه های مورد نظرتان 
احتمال  باشد  خوب  شما،  رتبه  اگر  دهید.  اختصاص 
اگر  اما  باالست،  نظرتان  مورد  رشته  در  پذیرفته شدن 
كننده  راضی  آلتان  ایده  انتخاب های  برای  شما  رتبه 
نباشد شما با انتخاب خوشبینانه، شانس خود را آزموده 

اید و این موضوع باعث آرامش شما می شود. 
سعی  خوشبینانه  انتخاب  چند  از  بعد  دیگر،  طرف  از 
كنید با واقعیت هاي موجود و نمرات و رتبه خود، تعیین 
باال باعث شود  انتظارات  رشته كنید؛ زیرا ممكن است 
تا موقعیت هایي را از دست دهید كه دیگر هرگز نتوانید 
الی   10 مشاور  اصل،  این  در  آورید.  به دست  را  آنها 
تراز   رشته های  به  را  انتخابی  اولویت های  درصد   15
به  را  انتخابی  اولویت های  درصد   80 الی   70 و  باالتر 
رشته های متناسب با رتبه زیر گروه هاي شما و 10 الی 
تراز  با  رشته های  به  را  انتخابی  اولویت های  درصد   15

پایین تر از رتبه و نمره شما اختصاص می دهد.

قبل از مبادرت به انتخاب رشته، حتمًا به مسائلی كه در 

زير به آن اشاره خواهد شد، توجه كنيد

1- ابتدا با دقت در پي جست و جوي رشته ها و اعالم 
ظرفیت هاي جدید دانشگاه ها در مقایسه با سال گذشته 

باشید. 
از  هستید،  خاصي  رشته  در  قبولي  متقاضي  اگر   -2
با  كه  خود  سكونت  محل  جز  به  دیگري  دانشگاه هاي 
شدن  تكمیل  بسرعت  احتمال  آن،  جمعیت  به  توجه 
ظرفیت آن وجود ندارد نیز در برگه انتخاب رشته خود 

بهره بگیرید. 
3- اگر رتبه تان خوب است، به این نكته توجه كنید كه 
فارغ التحصیلي از یك دانشگاه معتبرتر، شانس قبولي در 
مقاطع تحصیالت تكمیلي، جذب بهتر در بازار كار و .... 
را بیشتر مي كند؛ پس اگر رتبه مطلوب و باالیي دارید، 
به دانشگاه های بسیار خوب بیندیشید؛ در ضمن برخی 
از رشته ها، به صورت دكتری یا كارشناسی ارشد پیوسته 
ارائه مي شوند؛ اگر به این رشته ها عالقه دارید حتماً آنها 

را در اولویت قرار دهید.
4- هرگز به یك انتخاب رشته كامپیوتري اكتفا نكنید؛ 
زیرا كامپیوتر نمي تواند عالقه مندي و شخصیت شما را 

انتخاب  از  استفاده  به  بگیرد. در صورت تمایل  در نظر 
رشته هاي كامپیوتري یا استفاده از نظر مشاوران، از چند 
مركز و همین طور از افراد مختلف گزارش گیري كنید 
داشته  خاطر  به  نمایید.  مقایسه  هم  با  را  آنها  نتایج  و 
سیستم هاي  از  كامپیوتري  رشته  انتخاب  كه  باشید 
بهتري  صورت  به  بودن  روز  به  دلیل  به  »وب «  تحت 

گزارش دهي مي كند. 
دوم،  بر  اول  رشته  كه  كنید  رشته  انتخاب  طوري   -5
رشته دوم بر سوم، و بترتیب تا آخر هر رشته بر دیگري 

براي شما برتري داشته باشد.
6- سعي كنید كه رشته هاي قطبي، استاني و ناحیه اي 
شهر یا منطقه محل سكونت خود را بشناسید و از میان 
اكثر  كه  چرا  باشید؛  داشته  بیشتري  انتخاب هاي  آنها 
پس  شماست.  به  مربوط  آنها  یافته  اختصاص  سهمیه 
و محاسبه  رتبه كل خود  به  توجه  با  كار  این  انجام  از 
تقریبی سهمیه اختصاصی هر منطقه و در نظر گرفتن 

تعداد پذیرش، مبادرت به انتخاب رشته نمایید. 
7- حتماً اطالعاتي را در مورد دانشگاه هاي انتخابي خود 
كسب نمایید و رشته هایي را كه انتخاب مي كنید،  مورد 
مطالعه و بررسي قرار دهید؛ زیرا انتخاب رشته، انتخاب 
راه زندگي آینده تان  است، و از طرف دیگر ممكن است 
كه هرگز تغییر رشته یا انتقال براي شما مقدور نباشد.

8- در انتخاب رشته مقید نباشید كه الزاماً تمام رشته هاي 
دوره روزانه را انتخاب كنید و بعد به سراغ دیگر رشته ها 
بروید. سعي كنید كه بعضي از رشته هاي مورد عالقه تان 
در دوره های شبانه، غیرانتفاعي و پیام نور شهرتان را در 
مقایسه با رشته های دوره روزانه دیگر شهرهاي دور در 
اولویت قرار دهید. شهري را كه نمي توانید به آنجا بروید، 
انتخاب نكنید؛ چون چهار سال، دوران كوتاهي نیست 
افت  دچار  انتخاب ها،  گونه  این  با  كه  است  ممكن  و 
تحصیلی، افسردگی و ... شوید؛ از طرف دیگر، رشته های 
هم  شهرهاي  یا  خود  شهر  از  را  غیرانتفاعي  یا  شبانه  
امكانات خوابگاهي در  زیرا معموالً  انتخاب كنید؛  جوار 
دانشگاه هایي كه رشته شبانه یا غیرانتفاعي دارند، وجود 
براي  نیز  رشته ها  این  یافته  اختصاص  سهمیه  و  ندارد 
شما بیشتر است. همچنین، داوطلبانی كه از خانواده های 
كم درآمد هستند، به نرخ شهریه های رشته های شبانه 
درج  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه  در  كه  پیام نور  و 
شده است توجه نمایند؛ البته این موضوع را هم در نظر 

داشته باشید كه بخشی از شهریه را دانشگاه ها به صورت 
وام در اختیار دانشجویان خود قرار می دهند.

از یك جنس و  تنها  از رشته ها، پذیرش  9- در برخی 
انجام مي شود و  از رشته ها در هر دو جنس  در برخی 
ویژه ای  سهم  از  جنس  یك  هم  رشته ها  از  بعضی  در 
دختران،  برای  خانواده  بهداشت  مثاًل  است؛  برخوردار 
جنس  این  برای  دامپزشكی  اما  است،  مناسبی  رشته 
تا  نمایید  دقت  نباشد؛ پس حتماً  مطلوبي  رشته  شاید 
رشته هایی را انتخاب كنید كه اوالً از نظر جنسیتی مجاز 
اینكه آن رشته ها  باشید و دوم  انتخاب آن رشته ها  به 
با روحیه و ویژگی های جنسیتي و روحی شما سازگار 

باشد.
10- اگر می خواهید در آینده از طریق رشته تحصیلی 
و  پردرآمد  رشته های  حتماً  كنید،  درآمد  كسب  خود 
مورد نیاز جامعه را انتخاب نمایید، و اگر ادامه تحصیل 
و كسب درآمد از این راه، تنها امكان و سرمایه شغلی 
شماست، در صورت پذیرفته نشدن در این گونه رشته ها، 
می توانید برای قبولي در رشته مطلوب خود، یك سال 
صبر كنید. انجام این كار، بهتر از آن است كه امسال، 
استفاده  نتوانید  آینده  انتخاب كنید كه در  را  رشته ای 
الزم را از آن ببرید. در مورد وضعیت شغلی رشته های 
سازمان های  و  گروه ها  متخصص،  افراد  با  نیز  متفاوت 
مختلف مشورت كنید و در این زمینه، به یك شخص یا 

سازمان اكتفا ننمایید. 
فردی،  عالئق  حتماً  رشته،  انتخاب  هنگام  در   -11
توانایی ها و امكانات و محدودیت ها و نظرات والدینتان را 
جویا شوید و از انتخاب های نهایی تان آنها را نیز مطلع 

نمایید.

مراحل انتخاب رشته:

1-  توجه به جنسیت و گروه آزمایشی.
2- توجه به سهمیه و منطقه.

3- تعیین ظرفیت پذیرش با توجه به سهمیه و منطقه.
4- گرایش به انتخاب رشته هایی از زیر گروه هایي كه به 

رتبه پایین نیاز دارند.
درصد   70 باال(،  )پلكان  باال  درصد   15 انتخاب   -5

متناسب با رشته و 15 درصد پایین )پلكان پایین(.
6- رعایت الگوی انتخاب رشته.

7- رعایت ترجیح رشته بر دانشگاه.
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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 1۳97 بر اساس قانون “سنجش و 
پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي” 
مصوب 94/1۲/18 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 )5۰ درصد(

2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(
3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی )۳۰ 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 )۳۰ درصد(
2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(

3ـ مصاحبه علمی و بخش عملی )۳۰ درصد(
4ـ تهيه طرح واره )۲۰ 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 1۳97 به شرح زير خواهد بود:

الف( آزمون زبان       با ضريب )1(
ب( آزمون استعداد تحصيلی       با ضريب )1(

ج( آزمون دروس تخصصی در سطح كارشناسی يا كارشناسی ارشد       با ضريب )4(
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 1۳97 الزم است در 

اين آزمون ثبت نام و شركت نمايند. 
ساير شرايط 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.
2ـ دارندگان مدرک معادل دوره كارشناسی ارشد، در صورتی كه مشمول آيين نامه 
شماره ۲/776۳۳ مورخ 9۲/5/۲8 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 1۳97( 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 1۳97( خواهد بود.
4ـ پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( روزانه سال 1۳96، چه در دانشگاه محل قبولي 
ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شركت در آزمون سال 1۳97 را ندارند 

و يك سال محروم از آزمون هستند.
5ـ 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 1۳97 را دارند.
6ـ ساير شرايط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي 

دكتري نيمه متمركز سال 1۳97 درج خواهد شد.
دكتري  دوره هاي  ورودي  آزمون  مواد  و  رشته ها  جداول  كه  است  يادآوري  به  الزم 
)Ph.D( سال 1۳97، همراه اصل اين اطالعيه ، در سايت سازمان سنجش درج شده 

است.  
 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های 

دكتری)Ph.D( سال 1397

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

ـــد. ـــته باش ـــرار داش ـــازمان ق ـــن س ـــارت ای نظ
ـــام مرکـــز  ـــه ن ـــرًا اطـــالع حاصـــل شـــده اســـت کـــه در شـــهر اصفهـــان مؤسســـه ای ب اخی
ـــه  ـــدام ب ـــازمان، اق ـــن س ـــوی ای ـــای الزم از س ـــت مجوزه ـــدون دریاف ـــپاهان، ب ـــل س تاف

برگـــزاری آزمون هـــای TOEFL  و GRE می نمایـــد؛ لـــذا یـــادآوری می گـــردد 
ـــر  ـــد از نظ ـــرکت نماین ـــون ش ـــده در آزم ـــاد ش ـــز ی ـــه در مرک ـــی ک ـــدارك داوطلبان ـــه م ک
ـــه مراکـــز آموزشـــی، مـــورد تأییـــد  ـــرای ارســـال ب ـــار نیســـت و ب ـــن ســـازمان دارای اعتب ای

ـــت. ـــد گرف ـــرار نخواه ق
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش  كشور :

GRE و  TOEFL قابل توجه متقاضيان شركت در آزمون های 
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به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و 
... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 
واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ مبالغ 
قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی در 
کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای اطالع 

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

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

آمد.
افراد  این  ثبت نام  از  بایستی  و  بوده  قوانین  به رعایت  آزمون ها موظف  برگزاری  - مراکز   3

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

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

اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

و غيرانتفاعي نمي شود، بلكه امسال 1۲ درصد دوره هاي 
آزمون  بدون  نيز  شبانه  دوره هاي  درصد   ۲8 و  روزانه 

دانشجو مي پذيرند.  
آمار  باره  در  كشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئيس 
گفت:  آزمايشي،  گروه  تفكيك  به  داوطلبان  پذيرش 
امسال در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، ۲۳5 هزار 
و 71۳ داوطلب پذيرش مي شوند كه از اين تعداد، 66 
هزار و 4۲9 داوطلب در رشته محل هاي با آزمون و 169 
هزار و ۲84 داوطلب در رشته هاي بدون آزمون پذيرفته 
مي شوند؛ اين در حالي است كه تعداد حاضران در جلسه 
آزمون سراسري در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، 
1۳7 هزار و 788 داوطلب بوده است؛ به عبارت ديگر، 
ظرفيت  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  ظرفيت  احتساب  بدون 
پذيرش در اين گروه بيش از 1/71 برابر كل داوطلبان 

اين گروه است.
 88۰ و  هزار   154 تجربي  علوم  آزمايشي  گروه  در 
هزار   58 تعداد،  اين  از  كه  مي شوند  پذيرش  داوطلب 
 96 و  آزمون  با  محل هاي  رشته  در  داوطلب   1۰۳ و 
آزمون  بدون  هزار و 777 داوطلب در رشته محل هاي 
پذيرفته مي شوند. در گروه آزمايشي علوم انساني ۳1۰ 
هزار   54 كه  مي شوند  پذيرفته  داوطلب   864 و  هزار 
 ۲56 و  آزمون  با  محل هاي  رشته  در  داوطلب   4۰7 و 
آزمون  بدون  هزار و 457 داوطلب در رشته محل هاي 

و  هزار   19 هنر  آزمايشي  گروه  در  مي شوند.  پذيرفته 
۳65 داوطلب پذيرفته مي شوند كه 46۰۳ داوطلب در 
رشته محل هاي با آزمون و 14 هزار و 76۲ داوطلب در 
در  و  مي شوند،  پذيرفته  آزمون  بدون  محل هاي  رشته 
 596 و  هزار   ۲۳ نيز  خارجي  زبان هاي  آزمايشي  گروه 
داوطلب پذيرفته مي شوند كه 4189 داوطلب در رشته 
محل هاي با آزمون و 19 هزار و 4۰7 داوطلب در رشته 

محل هاي بدون آزمون پذيرفته مي شوند. 
آزمون  نهايي  نتايج  اعالم  زمان  دكتر خدايي همچنين 

سراسري را نيمه شهريور ماه اعالم نمود.
تغيير در سهميه ايثارگران

كه  نمود  اعالم  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئيس 
و  اسالمي  شوراي  مجلس  مصوبه  به  توجه  با  امسال، 
از  ايثارگران  سهميه  كشور،  توسعه  برنامه  قانون 

۲5 درصد به ۳۰ درصد افزايش يافته است. 
بر سهميه  مازاد  ايثارگران  گفت: سهميه  ادامه  در  وي 
بايد  مناطق  داوطلبان  رو،  همين  از  نيست؛  مناطق 
پذيرش  اساس  بر  و  قرار دهند  نظر  مّد  را  اين سهميه 

سال هاي گذشته، انتخاب رشته نكنند.
انتخاب رشته، گفت:   اهميت  به  اشاره  با  دكتر خدايي، 
انتخاب  راهنماي  دفترچه  مطالعه  رشته،  انتخاب  براي 
)دفترچه شمارة  آموزش كشور  سازمان سنجش  رشته 

۲( و كارنامه كافي است. 

وي همچنين تأكيد كرد: سازمان سنجش آموزش كشور، 
با هيچ مؤسسه انتخاب رشته همكاري ندارد و همكاران 
انتخاب  مؤسسات  با  همكاري  حق  نيز  سازمان  اين 
سنجش  سازمان  كه  راهكاري  تنها  و  ندارند،  را  رشته 
آموزش كشور در اين زمينه ارائه مي دهد، انتخاب رشته 
مجازي است كه با توجه به ظرفيت هاي امسال و قبولي 
داوطلبان سال گذشته، برنامه ريزي شده است و از روز 
معتقديم  ما  مي گردد.  فعال  ماه  مرداد   18 چهارشنبه 
اگر داوطلبي بخواهد بداند كه در چه رشته هايي قبول 

مي شود، اين راهنماي انتخاب رشته كفايت مي كند.
رشته  انتخاب  راهنماي  ويژه نامه  افزود:  خدايي  دكتر 
طريق  از  )امروز(  دوشنبه  روز  از  نيز  سراسري  آزمون 
كه  مي شود  توزيع  كشور  سراسر  فروشي هاي  روزنامه 

حاوي مطالب مفيدي براي انتخاب رشته است. 
انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

آزاد  دانشگاه  رشته  انتخاب  درباره  علوم،  وزير  معاون 
اسالمي، گفت: داوطلبان در كارنامه انتخاب رشته خود 
آن،  اساس  بر  كه  دارند  اسالمي  آزاد  دانشگاه  كد  يك 
احتماالً هفته آخر مرداد ماه براي انتخاب رشته در اين 

دانشگاه بايد به سايت دانشگاه آزاد مراجعه كنند.

ادامه از صفحه  1

دكتر ابراهيم خدايي، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور : 

امسال دردوره های روزانه و شبانه ، بدون آزمون دانشجو پذيرفته می شود
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بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در پذيرش دوره كاردانی فنی 
و دوره كاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی مهر ماه 
سال 1۳96 مي رساند كه ثبت نام براي شركت در پذيرش دوره مذكور، از طريق پايگاه 
از روز دوشنبه مورخ 96/5/2 آغازشده است و در روز  اين سازمان  اطالع رساني 
ثبت نام، كه  متقاضي  داوطلبان  كليه  لذا  مي پذيرد؛  پايان  پنج شنبه مورخ 96/5/19 
داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل هستند، مي توانند در پذيرش مذكور 

ثبت نام و شركت نمايند.

روش گزينش دانشجو
گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته محل هاي تحصيلي، بر اساس معدل كل مندرج 
بومي  ايثارگران،  شاغل،  آزاد،  سهميه هاي  و  ديپلم  نوع  ديپلم،  معتبر  گواهينامه  در 
دانشگاه جامع  براساس ضوابط  داوطلبان  عمومي  به صالحيت هاي  توجه  با  و  بودن 
علمي - كاربردي و مصوبات مربوط صورت مي گيرد.  بديهي است كه براي هر يك 
از موارد فوق، ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت نام از سوي پذيرفته شده به مركز 

آموزشي، ضروري است.

شرايط ثبت نام:
داوطلب متقاضي شركت در پذيرش بايد يكايک اقدامات زير را بموقع و در مهلت 

مقرر انجام دهد:
آدرس:                  به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  به  مراجعه   -1

.www.sanjesh.org
۲- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش و 

مطالعه آن.
۳- مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش، براي تهيه كارت اعتباري.

تبصره- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مي شود، 
پرداخت  كه  شتاب،  بانكي  شبكه  عضو  كارت هاي  از  استفاده  با  است  الزم  داوطلبان 
الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان و پرداخت مبلغ 
۲۰۰/۰۰۰ )دويست هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دريافت اطالعات كارت 

اعتباري )شماره سريال 1۲ رقمي( اقدام نمايند.
4- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نياز براي ثبت نام.

داوطلب بايد پس از مطالعه دفترچه راهنماي پذيرش در اين دوره و آشنايي با كليه 
آموزش  اطالع رساني سازمان سنجش  پايگاه  به  مراجعه  با  پذيرش،  و ضوابط  شرايط 
كشور نسبت به ثبت نام اقدام نمايد. الزم به توضيح است كه دفترچه راهنماي پذيرش 
دوره كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی 
ـ كاربردی مهر ماه سال1۳96 و همچنين نحوه ورود به سايت براي ثبت نام و اقدامات 
الزم براي انجام ثبت نام اينترنتي، در سايت سازمان سنجش آموزش كشور در زمان مقرر 

قرارداده شده است.
تبصره 1: دانش آموزان سال آخر متوسطه، كه حداكثر تا تاريخ 96/6/۳1 موفق به اخذ 
مدرک ديپلم خواهند شد، مجاز به انتخاب كد رشته محل هستند؛ اما چنانچه داوطلبی 
احتمال می دهد كه تا پايان شهريورماه سال جاری )1۳96( موفق به اخذ مدرک ديپلم 
نمی شود، موكداً توصيه می شود كه ثبت نام  ننمايد؛ بنابراين، چنانچه داوطلبی در يكی 
از كدرشته محل های انتخابی پذيرفته گردد، ولی تا پايان شهريورماه سال 1۳96 موفق 
به دريافت گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه نشود، قبولی وي ملغی خواهد شد 

و اجازه ثبت نام نخواهد داشت.

تذكرات مهم:
1( مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.

۲( مسؤوليت صحت كليه مندرجات تكميل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد 
بود.

۳( مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغيير نيست؛ بنابراين، داوطلب بايد در زمان تكميل 
اطالعات تقاضانامه، نهايت دقت را به كار گيرد.

 )... از پذيرش )ثبت نام، پذيرفته شدن، حين تحصيل در دانشگاه و  4( در هر مرحله 
مشخص شود كه داوطلب حقايق را كتمان نموده است يا واجد شرايط و ضوابط مندرج 

در اين دفترچه نيست، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.
5( داوطلب بايد پس از پايان ثبت نام الكترونيكي )اينترنتي( از كليه صفحات، پرينت 

تهيه نموده و آن را نزد خود نگه دارد.

دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:
به داوطلبان توصيه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، 
ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس 
فرم پيش نويس، با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور، اطالعات الزم 
را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل 
فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطالع  بيشتر 
مي توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات ثبت نام 
دقت نمايند. بديهي است كه در صورت مشاهده هر گونه مغايرت در موارد قيد شده در 
تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب، در صورت پذيرفته شدن، قبولي وي »كان لم يكن« 

تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.

نـکات و توصيه هاي  مـهم :
1( اگر از طريق كافي نت اقدام به ثبت نام مي نماييد، تأكيد مي شود كه تمامي مراحل 
ورود اطالعات ثبت نامي را شخصاً انجام دهيد يا بر انجام امور مربوط، در كافي نت نظارت 

مستقيم داشته باشيد.
پرونده              شماره  دريافت  تقاضانامه،  تكميل  از  پس  داوطلبان،  كه  مي شود  توصيه    )۲
6 رقمي و كد پي گيري 16 رقمي، يك نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهيه و آن را نزد 

خود نگهداري نمايند.
 ۳( به داوطلبان توصيه مي شود كه در انتخاب كدرشته  محل هاي انتخابي خود دقت 
الزم را مبذول فرمايند؛ زيرا پس از دريافت كد پي گيري 16 رقمي، در اين خصوص به 

درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح يا جابجايي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
اطالع رساني   و  خبري   )هفته نامه  پيك  سنجش   نشريه  طريق   از  تغييري   هرگونه    )5
سازمان  سنجش (، سايت سازمان سنجش و در صورت لزوم  از طريق رسانه هاي گروهي 

 اعالم  خواهد شد.
6( در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن: ۰21-42163 
سيستم  طريق  از  يا  گرفته  تماس   كشور  آموزش   سنجش   عمومي  سازمان   روابط  با 

پاسخگويي اينترنتي )غيرحضوري( سازمان اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذيرش دوره 
كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه 

جامع علمی ـ كاربردی مهر ماه سال 1396
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اطالعيۀ بسيار مهم شركت تعاونی 

خدمات آموزشی

با توجه به استفادة غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
در كتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های 
هرگونه  ممنوعیت  كه  طور  همان  اجتماعی،  شبكه های  و  مجازی  فضای  اینترنتی، 
استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی 
این سؤاالت درج گردیده است، بار دیگر یادآور می شود كه حق چاپ، تكثیر و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر روش )الكترونیكی، استفاده در كانال های 
تلگرام، سایت ها و ...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی 
با ذكر منبع( ممنوع است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی 
آموزشی  تعاونی خدمات  یعنی شركت  آن،  پدیدآورندة  به  متعلق  سنجش، منحصراً 
برای سایر  این سؤاالت  از  كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، بوده و استفاده 
مؤسسات و ناشران آموزشی به كلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة زمانی 
خاصی نیست. بدیهی است كه این شركت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان 

از این امر به عمل خواهد آورد.

شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان  سازمان سنجش آموزش كشور

 پيرو اطالعيه مورخ 96/5/1 بدين   وسيله  به اطالع كليه متقاضيان رشته تحصيلي عكاسي، كه 
در زمان مقرر )از تاريخ 96/4/17 لغايت 96/4/۲۲( نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون 
عملي اقدام نموده اند، مي رساند كه پرينت كارت آزمون عملي رشته ذي ربط 48 ساعت قبل از 
تاريخ برگزاري آزمون از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان قابل دريافت خواهد بود. ضمناً 
محل و زمان رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته فوق الذكر از تاريخ 96/5/۲1 
لغايت 96/5/۲5 براساس جدول ذيل است و داوطلبان بايد از ساعت 8:۰۰ صبح در محل 
برگزاري آزمون حضور داشته باشند.  همچنين پيشنهاد مي شود كه داوطلبان از عكس هاي 

شاخص خود چند نمونه پرينت تهيه كنند و آنها را در جلسه آزمون به همراه داشته باشند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش آموزش  كشور درخصوص :

 تعيين زمان و مکان برگزاري آزمون عملي رشته  

عکاسي از رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص 

گروه آزمايشي هنر درآزمون سراسري سال 1396
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وجود آرامش، امنيت، زيبايي، خالقيت و ابتكار در كارها و خالصه حضور درخشش 
در زندگي، از ايده آل هاي همة ما انسان ها از دير باز تاكنون بوده 
با  توأم  فضايي  در  كه  مي كنيم  تصور  ما  همة  است. 
رمز  به  بتوانيم  سادگي،  و  صفا  صميمّيت، 
اندازه  به  بي انتها  جهان  اين  رازهاي   و 
از   و  پي ببريم  خودمان  فهم  و  درک 
لذتي سرشار  و شهود،  اين كشف 
نصيبمان شود؛ اما علي رغم اين 
در   بشري،  شيرين  آرزوهاي 
كه  مي بريم  سر  به  دنيايي 
دخالت هاي  با  متأسفانه 
 ، ف ر متعــا غــير
تنش  پر  و  م  را آ نا
فردي  عوارض  و  مي نمايد 
آشوب هاي  اين  اجتماعي  و 
رفتارهاي  در  نهان  و  آشكار 
رواني ـ اجتماعي همة انسان ها 
در سطح ُخرد و كالن هويداست؛ 
با اين حال، براي در امان ماندن از 
ابتال به اين همه آشوب هاي تحميلي و 
ساختگي دست بشر در جهان امروز، بهتر 
آ ن است كه با خالقيت و ابتكار، جريان زندگي 
را در هر محيط و شرايطي كه قرار داريم، غني و بارور، 
اقدام  اصلي ترين  و  مهم ترين  سازيم.  خوشايند  و  رضايت بخش 

براي ايجاد چنين شوق و ذوق و نشاطي در زندگي، همانا تعيين هدف است.
ابزارهايي كه در دسترس داريم  و  امكانات  به  با توجه  بايد  اما تعيين هدف هم 
يا امكان دستيابي به آنها برايمان وجود دارد، صورت گيرد. قابل حصول بودن 
هدف بايد به طور نسبي واضح و روشن باشد تا براي مغز و دستگاه عصبي 
ما حكم حقيقي را پيدا كند و همان احساسي را به وجود آورد كه اگر به 
هدف برسيم به ما دست مي دهد؛ بنابراين، اگر با احساس ناكامي زندگي 
با تمام جزئياتش چنان در ذهن زنده  ناكامي هايمان را  كنيم و دائماً 
نگه داريم كه براي دستگاه عصبي ما به عنوان يك حقيقت، معنا و 
مفهوم شود، حال و روز شكست خورده هاي واقعي را پيدا مي كنيم.

از سوي ديگر، اگر هدفي مثبت را در نظر بگيريم و آ ن را چنان 
در ذهن خود زنده نگه داريم كه براي دستگاه عصبي ما به عنوان 
به  اعتماد  بودن،  برنده  احساس  شود،  تفسير  و  تعبير  حقيقت، 
به  رسيدن  نتيجه  كه  را  نشاطي  و  اميدواري  شجاعت،  نفس، 
ناهشيار ذهن ما يك  هدف است، تجربه مي كنيم. در عملكرد 

توانايي خود را 
دست كم نگيريد



27 16 مرداد ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره  18

راز وجود دارد: احساس موفقيت را در وجودمان بيدار 
مي كنيم، آن را در كنترل و احاطه خود در مي آوريم و 
سپس به كار مي اندازيم، و آن گاه كه احساس موفقيت 
را در وجودمان پيدا كرديم، با موفقيت دست به عمل 
و اقدام مي زنيم، و زماني كه اين باور و احساس دروني، 
قدرت بيشتري يافت، اشتباهات و عدم موفقيت هايمان 
به كمترين  امور جاري زندگي  )نه شكست هايمان( در 

ميزان ممكن مي رسد.
احساس  داشتن  صرفاً  كه  كنيم  گمان  نبايد  البته 
كسب  به  منجر  خود  خودي  به  پيروزي،  و  موفقيت 
موفقيت واقعي مي شود، بلكه چنين احساسي انگيزه و 
بيشتر  فعاليت هاي موفقيت آميز  و  اعمال  بر  را  ما  ارادة 
مي كند؛ يعني وقتي در ذهن خود احساس موفق شدن 
به  ما  مكانيسم هاي دستگاه عصبي  تجربه مي كنيم،  را 
طور ناهشيار براي موفقيت آماده مي شوند. نمونه اي را 

برايتان نقل مي كنيم:
»چند سال پيش تصميم گرفتم كه گواهينامه رانندگي 
بگيرم. پس از اقدام به ثبت نام و معاينه چشم پزشكي 
و امتحان آ يين نامه راهنمايي و رانندگي، باالخره زمان 
آزمون عملي رانندگي فرا رسيد. ناگفته نماند كه ميزان 
ساعاتي كه صرف آموزش رانندگي كرده بودم، باالتر از 
حد ميانگين بود، ولي در همان لحظات اوليه امتحان، 
به دليل انجام يك اشتباه به ظاهر ساده و جزئي، مردود 
شدم. نوبت امتحان بعدي حدود دو ماه ديگر بود. طي 
اين دو ماه، آن قدر مشغول كارهاي ديگر بودم كه اصاًل 
فراموش كرده بودم كه چند ساعت به تمرين رانندگي 
هيچ گونه  بدون  من  و  رسيد  فرا  امتحان  روز  بپردازم. 
تمرين عملي در محل امتحان حاضر شدم. جالب است 
بدانيد كه در همان لحظات نخست و در ميان پنج نفر 
ديگر، من تنها فرد پذيرفته شده بودم !« در واقع عامل 
تمرين ذهني  امتحان، يك  اين  در  موفقيت من  اصلي 
كه  بود  بودن  برنده  احساس  و  امتحان  شب  در  دقيق 
در ذهن خود، آن را تجربه كرده بودم. احساس پيروزي 
و  پيروزي ها  اصلي  كليد  و  رمز  واقع  در  موفقيت،  و 
توفيق هاي همة ما در كلية آزمون هاي بي شمار زندگي 

است.
يكي از جواناني كه به عنوان يك فرد موفق در جامعة ما 
مطرح است، راجع به احساس پيروز شدن، كه مي تواند 
غير ممكن ها را به ممكن تبديل كند، چنين مي گويد: 
دنبال  دهم،  انجام  دشواري  كار  مي خواهم  وقت  »هر 
كسي مي گردم كه به زندگي خوشبين باشد و با پشتكار 
و  مسائل  با  مقابله  و  مبارزه  به  باال،  نفس  به  اعتماد  و 
سختي ها برود. دنبال كسي مي روم كه شهامت عمل و 
فعاليت و قدرت تجزيه و تحليل مسائل را داشته باشد و 
با برنامه ريزي دقيق و سخت كوشي، با مشكالت برخورد 
كند. دنبال كسي مي روم كه هنگام مواجهه با كارهاي 

و  و محكم  نگذارد  به عقب  قدم هم  دشوار، حتي يك 
به  را  آن  مي توانم  اما  است،  كار سختي  بگويد:  استوار 

انجام برسانم.« 
وجود  به  چگونگي  قبلي  زمينة  به  قدري  بخواهيم  اگر 
آمدن »احساس و عادت موفقيت« رجوع كنيم، مي بينيم 
كه علت عدم موفقيت بسياري از دانش آموزان مدارس 
به  خواندن،  درس  آغاز  همان  از  كه  است  اين  ابتدايي 
موفقيت  با  بتوانند  تا  است  نشده  داده  تكاليفي  آنها 
اين دانش آموزان هرگز فرصت  لذا  انجام دهند؛  را  آنها 
درک احساس موفقيت و برنده بودن را پيدا نكرده اند. 
را  موفقيت  تحصيلي،  دوران  آغاز  در  كه  دانش آموزي 
به  »عادت  پرورش  و  ايجاد  امكان  است،  نكرده  تجربه 
اين  اين ترتيب،  به  موفقيت« را هم پيدا نخواهد كرد؛ 
براي قبول  را  به نفس الزم  اعتماد  قبيل دانش آموزان، 
مسؤوليت به دست  نمي آورند. كارشناسان در اين مورد 
تحصيل  نخست  سال هاي  در  معلمان  كه  دارند  اعتقاد 
آنها  كه  بدهند  شب  تكليف  بچه ها  به  ميزاني  به  بايد 
بتوانند با پايان رساندن تكاليف داده شده، طعم شيرين 
و فراموش ناشدني موفقيت را بچشند. تكاليف منزل بايد 
كاماًل در حدود توانايي بچه ها باشد؛ به طوري كه بتواند 
در آنها انگيزه و عالقه به درس خواندن و سخت كوشي 
به  كوچك  موفقيت هاي  همين  بياورد.  وجود  به  را 
دانش آموز »احساس موفقيت« مي دهد كه خود زمينه ساز 

موفقيت هاي  آينده ا ش مي شود.
بر اساس آنچه بيان شد، اگر به شكست و ناكامي عادت 
كنيم، به احتمال زياد، احساس شكست را در ذهن خود 
بر هر  اين احساس به وجود آمده  پرورش مي دهيم، و 
مسؤوليت تازه اي كه در زندگي به عهده مي گيريم سايه 
مي اندازد؛ اما اگر برنامه ريزي امور روزمره زندگي مان را 
طوري انجام دهيم كه امكان موفقيت هاي مختلف حتي 
كنيم،  پيدا  را  اهميت  با  چندان  نه  و  جزئي  موارد  در 
در  را  آ ن  مثبت  احساس  و  موفقيت  فضاي  مي توانيم 
مي تواند  ذهني  فضاي  همين  و  آ وريم  وجود  به  خود 
براي ما زمينة موفقيت در كارهاي مهم تر را فراهم كند. 
و  مسؤوليت ها  كه  شد  خواهيم  قادر  ترتيب،  همين  به 
وظايف دشوارتري را در زندگي بر عهده بگيريم و پس 
از آ نكه در آنها هم موفق شديم، باز هم به سراغ كارهاي 
موفقيت  »موفقيت،  مي گويند:  برويم.  دشوارتر  بسيار 

مي آورد !«
يكي ديگر از عواملي كه مي تواند احساس موفقيت و به 
اين  به وجود  آورد،  را  واقعي  امكان موفقيت  آن  دنبال 
كه  فعاليت هايي  تمام  در  را  كلي  اصل  يك   كه  است 
انجام مي دهيم، رعايت كنيم. همان طور كه ورزشكاران 
در ورزش وزنه برداري ابتدا با وزنه هاي سبك اين فعاليت 
را شروع مي كنند و بتدريج بر وزن آنها مي افزايند، ما هم 
بايد فعاليت هاي خود را از بخش هاي  آسان تر و سبك تر 

شروع نموده و بتدريج بر سختي و سنگيني آن بيفزاييم. 
اين روند حركتي امكان موفقيت هاي زيادي را برايمان 
فراهم مي كند و موجب بروز احساس موفقيت و سپس 
ما  زندگي  در  مهم تر  و  اساسي تر  موفقيت هاي  كسب 

مي شود.
موفقيت  مورد  در  روسي،  فيزيولوژيست  پاولوف،  ايوان 
اظهار نظر بسيار جالب و ظريفي كرده است. به اعتقاد 
مي پيوندد:  تحقق  به  عامل  دو  با  فقط  موفقيت  وي، 
1 ـ اشتياق زياد براي انجام فعاليت ۲ـ استمرار فعاليت 

تا رسيدن به هدفي كه از قبل انتخاب كرده ايم.
عامل ديگر براي داشتن احساس موفقيت، اين است كه 
نگاه كنيم و مروري  به گذشته خود  ما  از  اگر هر يك 
باشيم،  داشته  است،  گذشته  ما  به  كه  آنچه  بر  ذهني 
و  داشته ايم  موفقيت هايي  حتماً  كه  مي كنيم  مالحظه 
آنها الزاماً بزرگ و قابل انتشار نبوده اند. به هر حال، مهم 
چه  در  و  كارهايي  چه  انجام  در  ما  دريابيم  كه  نيست 
موقعيت و اوضاع و احوالي موفق بوده ايم، مهم آ ن است 
كه احساس موفقيتي به دست آ ورده  ايم كه در اثر وقوع 
يك موفقيت عيني به دست آمده است، و مهم اين است 
كه مي خواسته ايم كاري بكنيم و موفق هم شده ايم. بعد 
از يادآوري موفقيت هاي كوچك و بزرگ گذشته، بهتر 
است تصوير آن موفقيت را با تمام جزئياتش در ذهنمان 
زنده نگه داريم؛ مثاًل در آن زمان محيط چگونه بود؟ در 
اطراف ما چه حوادث و جرياناتي رخ مي  داد؟ ديگران چه 
مي گفتند؟ كسب موفقيت ما در چه فصلي از سال بود؟ 
هوا چگونه بود؟ در اطراف ما چه كساني حضور داشتند؟ 
واكنش آ نان چه بود، و ده ها مورد ديگر كه مي توانيد به 

آنها فكر كنيد.
هر چقدر جزئيات بيشتري را به ياد بياوريم، بهتر است؛ 
چون خواهيم ديد كه موفقيت گذشته را با تمام تازگي 
اوليه دوباره به طور زنده احساس مي كنيم. اگر بتوانيم 
احساسات گذشته خود را در مورد موفقيت هايمان به ياد 
آوريم، طعم شيرين موفقيت را دوباره احساس خواهيم 

كرد.
اينك با پيدا كردن اعتماد به نفسي تازه و با همراه داشتن 
فعاليت هايي  آن  انجام  سراغ  به  خوشايند،  احساسي 
است؛  كنوني  موقعيت  و  زمان  به  مربوط  كه  مي رويم 
يعني فعاليتي كه قرار است ما را به هدفي خاص و مهم 
ابتدا  بايد  در زندگي برساند. حال اين شما هستيد كه 
هدف اصلي تان را انتخاب كنيد و با اشتياق زياد به سوي 
كه  است  هدفدار  زندگي  يك  تنها  نماييد.  حركت  آن 
مي تواند با معنا، آرامش بخش، زيبا و سرشار از لذت هاي 
نابساماني ها،  صورت،  اين  در  باشد؛  معنوي  و  روحي 
آشوب ها، كشمكش ها و ناآرامي ها كمتر مي تواند لطافت 

و پاكي روح ما را به خشونت و تيرگي بكشاند.
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تحصيلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخير  های  سال   طی 
سال يازدهم متوسطه نقش تعيين كننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی ايفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصيلی 
سال يازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری هم اكنون يكی از عوامل مهم تعيين 

كننده كيفيت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش كشور، با استفاده از بيش از 
دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون  های آزمايشی برای آمادگی دانش آموزان 
های  آزمون   طراحی  به  اقدام   )97-96( آينده  تحصيلی  سال  برای  متوسطه،  دوره 
يازدهم متوسطه  دانش آموزان سال  برای جامعه هدف  و جامع  تابستانه، مرحله  ای 
)سال دوم( كه امتحانات نهايی را در پيش دارند نموده است. اين آزمون  ها با ماهيتی 
جديد از نظر محتوا، بودجه  بندی و اجرا گامی مهم در براي پاسخگويی به نياز موجود 
در اين زمينه است كه اميد است مورد توجه دانش آموزان عزيز سال يازدهم متوسطه 

و همچنين مشاوران و دست اندركاران دبيرستان  ها قرار گيرد.

آزمون  های سنجش ِ يازدهم دارای ويژگی  های زير است:
* ارائه سؤاالت مفهومی تستی كه ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شركت در 
امتحانات ترم اول و نهايی سال يازدهم، زمينه آشنايی و مهارت اين عزيزان را برای 

پاسخگويی به سؤاالت آزمون  سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می  نمايد.
* بودجه بندی منابع درسی براساس برنامه درسی دبيرستان  ها.

* ارائه كارنامه تحليلی پيشرفت تحصيلی در هر آزمون و مقايسه با آزمون  های قبل.
* ارائه گزارش  های تحليلی، مقايسه  ای و مديريتی برای دبيرستان  هايی كه دانش  آموزان 

سال يازدهم خود را به صورت گروهی در اين آزمون  ها شركت می  دهند.
* ارائه نتيجه نمرات آزمون به شركت كنندگان بالفاصله پس از پايان هر آزمون.

نحوة زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زير است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش يازدهم:
برگزار  نوبت   11 در  و  جامع«  و  مرحله ای  كلی»تابستانه،  فاز   ۳ در  آزمون ها  اين 
می شوند. فاز اول، آزمون های تابستانه بوده كه در ۳ نوبت برگزار خواهند شد. هدف 

اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور كلی مطالب كتاب  های درسی پاية دهم 
خواهد بود. فاز دوم، آزمون های مرحله ای بوده كه در 6 نوبت برگزار خواهند شد. هدف 
كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر به مطالب كتاب های درسی پاية يازدهم و 
ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانش  آموزان در طول سال تحصيلی است. در اين ميان، 
آزمون ويژه ای )آزمون مرحلة 4( در نظر گرفته شده است كه در پايان امتحانات 
نيمسال اول، در تاريخ 1۳96/11/6 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی 
مطالب نيمسال اول است كه پس از امتحانات تشريحی نيمسال اول برگزار خواهد 
شد و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان براساس پرسش های چهارگزينه ای استاندارد 
مرتبط با مطالب اين نيمسال تحصيلی مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت. فاز 
سوم، آزمون های جامع بوده كه در ۲ نوبت برگزار خواهند شد. هدف اين آزمون  ها، 
آشنايی كامل دانش  آموزان با پرسش  های چهارگزينه  ای همسو و مرتبط با سؤاالت 
امتحانات خرداد 1۳97 و به نوعی، مقدمة آمادگی برای آزمون سراسری سال 1۳98 

است. تاريخ آزمون  ها در جدول زير آمده است.
آزمون های مرحله ای براساس تقسيم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوري 
كه در هر مرحله از آزمون، طبق تقسيم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به 
عمل مي آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت هاي مربوط به 
مراحل قبل نيز امتحان گرفته مي شود؛ ليكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون، 
قسمت  هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود.(
پس از برگزاری هريك از آزمون  های مرحله  ای و همچنين آزمون جامع، كارنامه  ای 
با اطالعات بسيار مفيد و ارزنده شامل نمره خام دروس، ميانگين نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه كل در مقايسه با داوطلبان شهر، استان و كشور و نمره 
كل عمومی و اختصاصی در زيرگروه  های آزمايشی و .... دراختيار داوطلبان قرار می  گيرد 
تا داوطلبان براساس اطالعات مندرج در اين كارنامه  ها از ميزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  يافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمايند و در نهايت نيز با شركت در آزمون   ها، آمادگی الزم را برای 

شركت در امتحانات نهايی سال 1۳97 كسب می  نمايند. 
كارنامه نتايج هر نوبت از آزمون  های آزمايشی سنجِش يازدهم در عصر روز برگزاری 
منتشر   www.sanjeshserv.ir :نشانی به  اينترنتی شركت  از طريق سايت  آزمون  هر 
آزمون   كل  نمره  محاسبه  كه  رساند  می   دانش   آموزان  اطالع  به  ضمناً  گردد.  می  
كشور  آموزش  سازمان سنجش  و ضوابط  مصوبات  آخرين  براساس  آزمايشی،  های 
در ارتباط با آزمون سراسری سال 1۳96 خواهد بود. همچنين نمره آزمون دروس 
عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی )با توجه 
به ضرايب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسيم بر 
مجموع كل ضرايب محاسبه می  شود، كه اين امر می  تواند تجربه مناسبی برای دانش 

 آموز در ارتباط با شركت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش يازدهم:
داوطلبان  كليه  برای  يازدهم،  سنجِش  آزمايشی  های  آزمون   جلسه  به  ورود  كارت 
اينترنتی  از طريق سايت  از هر آزمون منحصراً  از روز سه  شنبه قبل  سراسر كشور 

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

آزمون هاي آزمايشي سنجِش يازدهــم ويژه دانش آموزان 
پايه يازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع می  گردد 
با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذكر نسبت به پرينت كارت ورود به  و داوطلبان 

جلسه خود اقدام می  نمايند.

شهريه آزمون  های آزمايشی سنجِش يازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
امكان  اين  است كه  نظر گرفته  تخفيفاتی در  آزمون  نوبت  از يك  بيش  متقاضيان 
را ميسر می  نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل، از تخفيف بيشتری بهره  مند 
گردند و در اين جهت برای سال 96-97 شيوه اعمال تخفيف شهريه آزمون را برای 
متقاضيان بيش از يك آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزيز به كار گرفته است 
تا ضمن تجميع فرآيند ثبت  نام برای هر يك از دانش آموزان در كليه مراحل، امكان 

پرداخت شهريه كمتری برای ثبت  نام فراهم شود.

جدول شهريه آزمون  های آزمايشی سنجِش يازدهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه  های ثبت  نام مندرج در آن، اين امكان نيز 
فراهم گرديده است تا داوطلبان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون  های سنجِش 
يازدهم را به تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و ثبت  نام نمايند؛ به  عنوان مثال، 
داوطلب می  تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله  ای و يك نوبت آزمون جامع باشد.

البته با توجه به اينکه آزمون  های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون  هايی است كه هر 
يک مکمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر می  نمايد 
لذا توصيه می  شود كه داوطلبان عزيز در كليۀ آزمون  های تابستانه، مرحله  ای و جامع 

)11 نوبت آزمون( به طور يکجا ثبت  نام نمايند.
شايان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت  های بيشتری از آزمون  ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از 
تعداد آزمون  های آزمايشی سنجشِ يازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره  مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب  ترين حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت  نام يكجا در 9 نوبت آزمون )1 تابستانه + 6 مرحله + ۲ جامع( است كه در 
اين صورت، با احتساب تخفيف ويژه ۳6۰/۰۰۰ ريالی، متوسط شهريه هر آزمون 

۲1۰/۰۰۰ ريال و مجموعاً 1/89۰/۰۰۰ ريال است.
ضمناً به اطالع داوطلبان می  رساند كه در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت  های 
آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت  نام اينترنتی به  طور خودكار، وجه را با احتساب 

تخفيف محاسبه می  نمايد.
برای  ثبت  نام،  های  هزينه   به  مربوط  تکميلی  جدول  كه  است  به  ذكر  الزم 
داوطلبانی كه مايل به انتخاب آزمون  های آزمايشی سنجشِ يازدهم به  صورت 
 )www.sanjeshserv.ir( آزمون  ها  ثبت  نام  اينترنتی  سايت  در  هستند،  تلفيقی 

درج شده است.
نحوه ثبت نام:

پرداخت اينترنتی: داوطلبان عالقه  مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجِش 
يازدهم در سراسركشور مي توانند با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب و 
مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت  نام در اين آزمون ها اقدام 

و كد رهگيري دريافت نمايند.
نکته مهم:

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

نهايی و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دريافت نمايد.
صورت  در  نام  ثبت   راهنمای  دفترچه  دقيق  مطالعه  از  پس  گرامی،  داوطلبان 
با  می  توانند  نام،  ثبت  ضوابط  و  شرايط  خصوص  در  سؤال  گونه  هر  داشتن 
خط ويژه: 42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: 

صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 

ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبيرستان  هايی كه مايل هستند براي سهولت 
ثبت  نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت  نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت  نام مدارس همكار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي  توانند 
در ساعات: صبح8:۳۰  الی 1۲:۳۰و عصر 1۳:۳۰ الی 16:۰۰  با شماره تلفن  هاي: 

88844791 الی 8884479۳ تماس حاصل نمايند.

نکات مهم:
1- ثبت نام كليه نوبت ها و مراحل آزمون  ها از جمله آزمون جامع نيز در اين مرحله 
انجام مي شود و توصيه می  شود كه براي برخورداری از حداكثر تخفيف در شهريه 

پرداختی، ثبت  نام در كليه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهيد.
۲- وجه پرداخت شده بابت ثبت  نام به هيچ عنوان قابل استرداد نيست؛ لذا داوطلبان 

در اين خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
سايت  طريق  از  كشور  سراسري  داوطلبان  كليه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
مركزي  دفتر  و  است  امكان پذير   www.sanjeshserv.ir نشاني:  به  اينترنتي 
شركت به نشاني: تهران، خيابان مطهري، خيابان مفتح شمالي )نرسيده به ميدان 
آماده  نيز  تلفن: 88321455  اسفندياري، پالک 5۰،  نوري  تير(، خيابان  هفت 

ثبت نام از مراجعان در ساعات اداري است.  
راهنمای نحوه ثبت  نام  اينترنتی آزمون  های آزمايشی سنجِش يازدهم

مراحل ثبت  نام:
از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  و دريافت شماره  ثبت نام  پرداخت مبلغ  گام اول: 

طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينك ثبت نام آزمون  های 

آزمايشی سنجش ـ ثبت  نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.
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شده  اعالم  كنكور  اوليه  نتايج   

تالشی  وجود  با  داوطلبان  شما  از  بسياری  و  است 
دست  به  داشتيد  انتظارش  كه  را  نتيجه ای  آن  كرده ايد،  كه 

نياورده ايد. شايد بسياری از شما هم اكنون دچار سردرگمی شده باشيد 
آيا  كرده ايد  رتبه ای كه كسب  با  كه  از خود مي پرسيد  را  اين سؤال  مدام  و 

بايد هرجور شده امسال وارد دانشگاه شويد يا بهتر است كه پشت كنكور مانده و 
برای نتيجه بهتر، يك سال ديگر درس بخوانيد. مطمئناً جواب اين سؤال برای همه 

يكسان نيست و نمي توان يك پاسخ قطعی به آن داد. قبل از هر گونه تصميم گيری در 
مورد اينكه به دانشگاه برويد يا پشت كنكور بمانيد، بايد با مشاوران و متخصصان در اين 
زمينه صحبت كنيد، شرايط خود را بخوبی بسنجيد و از رشته هايی كه امكان قبولي تان 
در اين گونه رشته ها باالست، از آنها سؤال كنيد؛ حتی اگر فقط چند رشته خاص را 

در نظر داريد، باز هم به گزينه های ديگرتان خوب فكر كنيد و در موردشان تحقيق 
كنيد. قطعاً تنها يك يا دو رشته خاص يا چند دانشگاه درجه اول نيستند كه 

تضمين كننده موفقيت شما در آينده هستند. در مورد ساير رشته ها نيز 
اطالعات درست كسب كنيد؛ شايد بسياری از اين رشته ها جزء 

آنها  از  شما  كه  باشند  شما  عالقه  مورد  رشته های 
بي اطالعيد.  

به ياد داشته باشيد كه رشته  
به دانشگاه  انتخاب مي كنيد نسبت  دانشگاهی كه   

قبول  خود  عالقه  مورد  رشته  در  كه  مي دانيد  اگر  دارد.  اولويت 
مي شويد، ولی امكان قبولي تان در دانشگاهی كه به آن عالقه داريد كم است، 

انتخاب كنيد. رفتن به يك دانشگاه معروف  نيز  نااميد نشويد و دانشگاه های ديگر را 
ورود به يك دانشگاه خاص، ارزش يك سال پشت كنكور ماندن را  خوب است؛ ولی صرفاً 

ندارد. عالقه داشتن به رشته دانشگاهی كه انتخاب مي كنيد، صرف نظر از آنكه ديگران در موردش 
چه فكر مي كنند، بمراتب نقش مؤثرتری در موفقيت شما در آينده خواهد داشت؛ زيرا بعدها در مقاطع 

باالتر مي توانيد همچنان در رشته مورد عالقه خود، ولی در دانشگاه مطلوب تر، ادامه تحصيل دهيد.
با وجود همه اينها، اگر واقعاً در هـيچ كدام از رشته های مورد عالقه تان قبول نمي شويد و اگر واقعاً مي خواهيد 
به يك سال ديگر درس خواندن و پشت كنكور ماندن فكر كنيد، حتماً قبل از تصميم گيری، فوايد و مضرات 
آن را در نظر گرفته و به مجموعه ای از نكات توجه كنيد؛ چون اين يك سال، بخشي از زندگی شماست؛ پس 
احساسی تصميم نگيريد. در اينجا تالش شده است تا برخی از نكات مثبت و منفی در اين زمينه مطرح 

شود تا بتوانيد با آگاهی بيشتری در اين مورد تصميم گيری كنيد. 
برخی از كنكوري ها دليل موفق نبودن خود را مهيا نبودن شرايط مناسب برای درس خواندن، از 

محيط خانواده گرفته تا شرايط روحی و احساسی، مي دانند. آيا شرايط شما برای درس خواندن 
در كنكور سال بعد تغيير كرده است؟ آيا سال ديگر شرايط روحی بهتری خواهيد داشت؟ 

تغيير  سال،  يك  اين  در  كه  بدانيد  بايد  است،  منفي  پرسش  اين  به  جوابتان  اگر 
چندانی هم در ميزان درس خواندنتان ايجاد نخواهد شد. 

و  داشته  مطلوبی  شرايط  اينكه  وجود  با  نيز،  شما  از  برخی 
امتحان  دليلی در  هر  كرده ايد، به  زيادی  تالش 

را  دلخواه تان  نتيجه 
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نگرفته ايد و می خواهيد برای كسب نتيجه بهتر دوباره در كنكور شركت كنيد. اگر 
واقعاً قصد داريد برای يك سال ديگر بمانيد، بايد توانايی آن را در خود ببينيد و از 
همه مهم تر نقاط ضعف خود را بيابيد و آنها را برطرف كنيد. همچنين اشتباهات خود 
را بررسی كنيد و ببينيد كه چه مشكالتی مانع از موفقيت شما در آزمون سراسري 
گذشته شدند و چه كارهايی را بايد انجام مي داديد كه نداديد. اگر مشكالت اساسی و 
اشتباهات گذشته خود را شناسايی نكنيد و هيچ تغييری در روش درس خواندن خود 
ايجاد نكنيد، نبايد انتظاركسب نتايج متفاوتی را در كنكور سال بعد داشته باشيد؛ ولی 
اگر ايمان داريد كه با رفع اشتباهات خود، سال ديگر آمادگی بيشتری براي شركت 
در اين آزمون خواهيد داشت و نتيجه مطلوب تری را خواهيد گرفت، يك سال درس 

خواندن برای ورود به رشته ای كه به آن عالقه داريد، ارزشش را دارد.
اگر قصد داريد كه پشت كنكور بمانيد، اين بار قطعاً زمان بيشتری برای درس خواندن 
كالس های  باالی  حجم  دليل  به  كنكوري ها،  از  بسياری  داشت.  خواهيد  اختيار  در 
مدرسه، كالس های كنكور و معلمان خصوصی در سال آخر، همواره از كمبود وقت 
گاليه مي كنند، و از آنجايي كه بيشترين وقت خود را سر كالس های كنكور و نوشتن 
جزوات آن صرف مي كنند، زمان كافی برای درس خواندن ندارند. اگر شما هم جزء 
اين دسته بوديد، اين بار به دليل فارغ التحصيلی از مدرسه و در اختيار داشتن جزوات 
و مطالب درسی آماده از كالس های كنكور سال قبل، به احتمال بسيار قوی، مشكل 
شما ديگر كمبود وقت نخواهد بود؛ ولی نكته مهم آن است كه داشتن وقت بيشتر به 
معنای اين نيست كه نياز به برنامه ريزی درسی و زمان بندی نداريد؛ به آن خاطر كه 
شما قطعاً تمام روز را نمی توانيد به درس خواندن بپردازيد، و نبايد فراموش كنيد 
اكثر  مثال،  عنوان  به  مي شود؛  آن  تلف شدن  به  منجر  زياد  وقت  داشتن  گاهی  كه 
كنكوري های محصل، به دليل محدود بودن زمانشان، سعی مي كنند كه از وقت های 
خالی يا تعطيالت خود به بهترين نحو برای درس خواندن استفاده كنند؛ ولی برای 

اكثر پشت كنكوري ها روزهای تعطيل چندان تفاوتی با روزهای معمولی ندارد. 
حتی دور ماندن از درس و مدرسه و دوستان، گاهی درس خواندن را دشوارتر هم 
مي كند. تجربه بسياری از پشت كنكوري ها نشان داده است كه اگر يك برنامه ريزی 
زمانی درست نداشته باشند، مثاًل يك ساعت مشخصی را برای بيدار شدن و خوابيدن 
و درس خواندن خود مشخص نكنند، چون از فضای درس و مدرسه به دور هستند 
و اجباری در ساعت بيدار شدن و خوابيدنشان وجود ندارد، به ميزان زيادی وقتشان 
را بی دليل هدر مي دهند و آن را به بطالت مي گذرانند؛ با اين تصور كه همواره وقت 
كافی برای درس خواندن خواهند داشت. برای داشتن يك زمان بندی و برنامه ريزی 
درست، در يك سالی كه قصد داريد دوباره برای كنكور درس بخوانيد بايد حتماً از 
متخصصان و مشاوران كمك بگيريد، يك برنامه درسی درست داشته باشيد و خود را 

مجبور كنيد تا از برنامه زمان بندی خود پيروی كنيد. 
درست است كه به دليل آشنايی با كنكور، استرس شما برای كنكور سال بعد كمتر 
خواهد شد و تا حدی آشنايی و تسلط بيشتری روی مطالب درسی خواهيد داشت، 
ولی بايد اين نكته را در نظر بگيريد كه برخی از مباحث درسی ممكن است كه برای 

سال بعد تغيير كنند؛ عالوه بر اين، آشنايی بيشتر با مباحث درسی، اين باور غلط 
را برای بسياری از پشت كنكوري ها به وجود مي آورد كه »ما از كنكوري های ديگر 
جلوتريم و نيازی نيست كه پا به پای آنها درس بخوانيم«؛ حتی ممكن است كه در 
ابتدا، در آزمون های آزمايشی اوليه نتايج بهتری كسب كنيد و اين باور در شما قوي تر 
شود؛ ولی همواره بايد به خود گوشزد كنيد كه اگر نيازی به درس خواندن بيشتر 
نبود، همان سال اول وارد دانشگاه مي شديد؛ پس درست است كه در ماه های اوليه، 
ممكن است احساس كنيد كه بر تمام مطالب درسی تسط داريد، ولی فراموش نكنيد 
كه در ابتدای سال، كنكوري های ديگر هنوز بسياری از مطالب درسی را نخوانده اند، 
و هرچه به كنكور سال بعد نزديك تر شويد، اين گروه از كنكوري ها مباحث درسی 
از شما پيشی  بيشتری را خوانده و به شما نزديك تر مي شوند، و اگر نجنبيد، قطعاً 

خواهند گرفت.  
عالوه بر همه اينها، حتماً بايد انرژی كافی برای شروعی دوباره را داشته باشيد و اين 
توانايی را در خود ببينيد كه آمادگی شروع درس خواندن حتی از همين فردا را داريد. 
بسياری از پشت كنكوري ها خسته هستند و درس خواندن را دير آغاز مي كنند، و اين 

مسأله موجب عقب افتادن آنها از ساير كنكوري ها مي شود.
انتظاراتی را كه از خود داريد بخوبی ارزيابی كنيد و به ياد داشته باشيد كه گاهی 
بپرسيد  خود  از  است.  متفاوت  داريم  خود  ذهن  در  ما  آنچه  از  اطرافيان  انتظارات 
و  است  گذار  تأثير  شما  تصميم گيری  در  چقدر  اطرافيانتان  و  خانواده  كه انتظارات 
آيا خواست آنها همان خواست شماست. مطمئناً در چنين شرايطی نظرات نزديكان 
شما نيز مهم است، ولی بايد با خودتان صادق باشيد و تنها نبايد برای جلب رضايت 
ديگران تصميم گيری كنيد. اگر آرزوی خانواده شما اين است كه در رشته پزشكی 
قبول شويد، از خود بپرسيد كه آيا واقعاً خواسته قلبی خود شما هم همين است و 
حاضريد كه يك سال ديگر از زندگي تان را به خاطر قبولی در آن رشته به طور مداوم 
درس بخوانيد. داشتن انگيزه باال تأثير بسيار بااليی در موفقيت سال بعد شما خواهد 
ندارند؛ پس برای  را  اول  انرژی و حوصله سال  افراد پشت كنكوري،  داشت. معموالً 
داشتن شور و حال الزم برای يك سال ديگر درس خواندن، تصميم گيری شما بايد به 
انتخاب و خواست خودتان باشد و اين خواست و اراده شماست كه انرژی و انگيزه الزم 

را برای تالش بيشتر به شما مي دهد. 
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خواستن توانستن است؛ ولی هيچ گاه به طور قطع نمي توان گفت كه يك سال ديگر 
ماندن در پشت كنكور، نتايج بهتری را به دنبال خواهد داشت. برای بسياری از افراد، 
شكست آغاز پيروزی است و انگيزه و تالش باال سبب مي شود تا نتايج بمراتب بهتری 
را در سال بعد كسب كنند؛ در مقابل، بسياری ديگر نيز دلسرد شده و انگيزه و حوصله 
الزم برای درس خواندن را نخواهند داشت. همه چيز بستگی به خود شما دارد؛ اگر 
واقعاً اين توانايی را در خود مي بينيد كه از اشتباهاتتان درس بگيريد، با برنامه ريزی 
به  يافتن  برای دست  به درس خواندن كنيد و يك سال ديگر  درست دوباره شروع 

نتيجه مطلوب خود تالش كنيد؛ مطمئن باشيد كه قطعاً موفق خواهيد شد.
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