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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

تاريخ پرينت كارت و زمان  برگزاري

 چهارمين آزمون  استخدامی 

متمركز دستگاه  هاي اجرايي 

كشور در سال 96

اّول ذی حّجه ، خجسته سالروز پیوند آسمانی امیرالمؤمنین 

حضرت امام علی )علیه السالم( وحضرت فاطمه زهرا)سالم ا... علیها(  

برتمام شیفتگان اهل بیت )علیهم السالم( تهنیت باد

با برنامه ریزي  
كلید موفقیت

 در دستان شماست

ايران رتبة نخست المپياد بين المللی 
رياضي و شيمي را به دست آ ورد

ایران موفق به كسب جایگاه نخست المپیاد بین المللی ریاضی 
و شیمی شد. 

برگزیدگان هجدهمین دوره المپیاد بین المللی ریاضی و دهمین دوره 
با  مراسمی  در  مرداد   ۲۶ پنجشنبه  روز  شیمی،  بین المللی  المپیاد 
حضور دكتر تسلیمی ، قائم مقام وزیر علوم، دكتر خدایي، معاون وزیر 
ایران و مدیران  علوم و رئیس سازمان سنجش، سفیر صربستان در 
دانشگاه شهید  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  سازمان سنجش 

بهشتی تقدیر شدند.
المپیاد  دوره  دهمین  و  ریاضی  بین المللی  المپیاد  دوره  هجدهمین 

بین المللی شیمی در روزهای ۲۲ تا ۲۶ مرداد در دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در المپیاد بین المللی ریاضی، در بخش تیمی، تیم ایران اول، روسیه دوم و 
اوكراین سوم شدند. همچنین در المپیاد بین المللی ریاضی كشور ایران پنج 

مدال، كشور روسیه دو مدال و كشور اوكراین یک مدال كسب كردند.
در دهمین دوره المپیاد بین المللی شیمی، در بخش تیمی، ایران اول، 

روسیه دوم و تاتارستان سوم شدند.
تیم  مدال،  سه  روسیه  تیم  مدال،  دو  ایران  تیم  شیمی،  المپیاد  در 

تاتارستان دو مدال، و تیم اوكراین یک مدال كسب كردند.

سخت كوشان :

»جک ما« 

بنيان گذار 

سايت

 علی بابا

تا شروع

 سال تحصيلی

 چه كاركنيم ؟ 
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سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با 

موارد مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:
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حضرت امام محمدتقي )ع( فرمودند:
خواهد  نماز  بخش  زينت  خضوع،  و  خشوع 
بود، و ترك و رها كردن آنچه سودمند نباشد، 

زينت بخش َورع و تقواي انسان است.

حضرت امام محمدتقي )ع( فرمودند:
بي نياز  خداوند،  واسطة  به  را  خود  كه  هر 
بداند، مردم محتاج او خواهند شد، و هر كه 
ناخواه،  الهي را پيشة خود كند، خواه  تقواي 
مورد محبت مردم قرار مي گيرد؛ گرچه مردم 

خودشان اهل تقوا نباشند.

گناه  ترك  از  گونه اي  كردن،  نتوانستن  گناه 
است.

اكثر داوطلبان آزمون سراسری، هر ساله با گذشت چند روز 
از سال تحصيلي و شروع مهر ماه، در انديشه تهيه و تدوين 
بيشتر  چه  هر  آمادگي  براي  منسجم  درسي  برنامه  يك 
موردنظر  آزمون  در  اثربخش  و  مفيد  شركت  منظور  به 
خود به سر مي برند، و در اين ميان، عده اي كه روي اين 
مسأله درنگ بيشتري كرده و با دورانديشي به آينده كار 
دبيران  و  آموزشي  مشاوران  با  كه  مشورتي  با  مي نگرند، 
آزمون هاي  در  كه  كساني  يا  پرورش  و  آموزش  تجربه  با 
سال هاي گذشته موفق بوده اند به عمل مي آورند، قدری 
زودتر از ديگران، اقدام به تدوين برنامه آموزشي مي كنند 
و بدين ترتيب از همين حاال كه حدود يك ماه تا آغاز سال 
تحصيلی مانده است و با وارد شدن به ماه آخر تابستان 
كه دمای هوا رو به اعتدال و خنکی می گذارد، مطالعات 
انجام  برنامه هاي عملياتي  قالب  را در  درسي روزانه خود 
و  شخصي  فعاليت هاي  آن،  از  فراتر  حتي  و  مي دهند، 
تنظيم كرده  برنامه ها  آن  با  نيز  را  روزانه خويش  زندگي 

و همسان مي نمايند.
در  چه  آزمون ها،  داوطلبان  درسي  برنامه ريزي  مورد  در 
اين ستون و چه در قالب مقاالتي كه همکاران ما تدوين 
نيز  اين  از  پس  و  گفته ايم  سخن  بارها  شما  با  كرده اند، 
اما نکته قابل تأمل در اين مجال،  صحبت خواهيم كرد؛ 
كه بايد مّد نظر داوطلبان آزمون هاي مختلف قرار گيرد، 
آن است كه اين برنامه ها الزم است اوالً بر مبناي صحيح 
علمي و تجربيات آموزشي افراد موفقي كه پيش از اين از 
گردونه آزمون ها عبور كرده  و در رشته مطلوب خود در 
يکي از مقاطع تحصيلي مشغول به تحصيل شده اند تنظيم 
رؤيابافي  و  خيال پردازي  هرگونه  از  دور  به  ثانياً  و  شود، 
نمي توانيم  خاصي  سخن  اول،  تأكيد  مورد  در  باشد. 
بگوييم جز آنکه به داوطلبان بگوييم عالوه بر آنکه برنامه 
تنظيمي آنها براي مطالعات درسي بايد كاماًل علمي بوده 
موفق  افراد  ساير  تجربيات  و  صحيح  اصول  مبناي  بر  و 
روحيات شخصي هر  برنامه،  آن  در  است كه  باشد، الزم 
داوطلب، كه از فردي به فرد ديگر كاماًل متغّير و متفاوت 
برنامه درسي داوطلب  است، نيز مالحظه و براساس آن، 
مورد نظر چيده شود؛ به ديگر سخن، مي خواهيم بگوييم 
علي رغم مشتركات يك برنامه درسي، كه براي داوطلبان 
در  تغيير  درصدي  بايد  است،  توصيه  قابل  آزمون  يك 
و  مالحظات شخصي  مبناي  بر  نيز  را  برنامه  اين  اجراي 
بااليي  اجرايي  قابليت  تا  گرفت  نظر  در  فردي  روحيات 
نمي توان  مثال،  براي  باشد؛  داشته  مختلف  افراد  براي 
به  يا هفتگي  برنامه درسي روزانه  را در  بيشتري  ساعات 

درس  آن  در  داوطلبي  كه  داد  اختصاص  درسي  مطالعه 
قوي بوده و با يك بار مطالعه عميق مي تواند بر مطالب آن 
درس تسلط پيدا كند و همين نسخه را نيز براي داوطلب 
كرد؛  تجويز  است  موردنظر ضعيف  درس  در  كه  ديگري 
بلکه در مثال پيشگفته، راه صحيح و منطقي اين است كه 
ساعات بيشتري را به درسي كه در آن ضعيف هستيم در 
برنامه مان اختصاص دهيم و ساعات كمتري را براي درسي 
كه در آن قوي هستيم منظور نماييم. به وضوح مشخص 
و  فراگيري  ضعف  و  شدت  مثال،  اين  در  بايد  كه  است 
همين طور استعداد داوطلبان مختلف در يادگيري دروس 

امتحاني را در برنامه ريزي درسي مورد نظر گنجانيد.
 نکته پاياني در اين مجال آنکه براي تهيه و تدوين يك 
برنامه  درسي منسجم، داوطلبان بايد طاقت و توان روحي و 
جسمي خود را در نظر بگيرند و بر اساس آن، و همين طور 
شناختي كه از »خود« دارند، به انجام اين امر مهم اقدام 
نمايند؛ مثاًل اگر كسي مي تواند به صورت يکنواخت روزي 
10 تا 12 ساعت مطالعات درسي داشته باشد و اين كار 
تداخل و تزاحمي با ساير امور زندگي روزانه او ندارد، حتماً 
بايد به انجام اين كار و برنامه ريزي صحيح براي عملياتي 
ساختن آن اقدام نمايد، و فرد ديگري كه از طاقت و توان 
پايين تري برخوردار است نيز ساعات متناسب با طاقت و 

توان خود را براي مطالعات درسي در نظر بگيرد و ... 
بسيار  از  مختصري  شد  گفته  گفته  باال  سطور  در  آنچه 
بود و اگر پس از اين، مجال و فرصتي دوباره فراهم آمد، 
باز هم با شما در اين زمينه سخن خواهيم گفت. حاصل 
احداث  نقشه  همانند  درسي  برنامه ريزي  آنکه  سخن 
اصول  مبناي  بر  اگر  كه  مي آيد  شمار  به  ساختمان  يك 
مهندسي و به صورت هدفمند طراحي و پايه ريزي شود، 
از حوادث طبيعي  ناشي  از هر گونه آسيب  را  ساختمان 
خواهد  نگه  گزند  از  خالي  و  مصون  سيل  و  زلزله  مانند 
ساخته  آن  بر  كه  بنايي  صورت،  اين  غير  در  و  داشت 
استحکامي عاري  از هرگونه  زيبا،  شود جز داشتن ظاهر 
با كمترين لرزشي فرو خواهد ريخت؛ پس  خواهد بود و 
داوطلبان عزيز! اگر تاكنون و با فاصله يك ماهه ای كه تا 
سال تحصيلی جديد داريم، هيچ گونه اقدامي براي تهيه و 
تدوين يك برنامه منسجم درسي به منظور آمادگي بيشتر 
خود در آزمون موردنظرتان نکرده ايد، انجام اين كار را به 
مثابه كليدی برای موفقيت كه در دستان شماست، جدي 
بگيريد؛ زيرا امروز وقت كوشش، تالش و جديت در انجام 

اين كار است و فردا بسيار دير است.
موفق باشید

با برنامه ریزي، كلید موفقیت در دستان شماست
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31 مرداد:

فرصت مجدد يک روزه برای انتخاب 
رشته آزمون كارشناسي ارشد علوم 

پزشکی

ــت  ــاد فرص ــکی، از ایج ــنجش پزش ــز س مرك
مجــدد یــک روزه در سه شــنبه ۳۱ مــرداد مــاه 
)فــردا( بــرای انتخــاب رشــته محــل و ویرایــش 
اطالعــات آزمــون كارشناسي ارشــد علــوم 

ــرداد.  ــکی خب پزش
ــل  ــته مح ــاب رش ــه انتخ ــاز ب ــان مج ــه داوطلب كلی
تســهیالت  از  اســتفاده  متقاضیــان  همچنیــن  و 
ــه  ــون، ك ــدون آزم ــون و ب ــا آزم اســتعداد درخشــان ب
نتوانســته اند در زمان هــای تعیــن شــده، انتخــاب 
ــه  ــاز ب ــا نی ــد ی ــام دهن ــود را انج ــل خ ــته مح رش
می تواننــد  دارنــد،  خــود  انتخاب هــای  ویرایــش 
مــرداد ۹۶  روز سه شــنبه ۳۱  از ســاعت ٨ صبــح 
ــت  ــه ثب ــبت ب ــان روز نس ــاعت ۲۴ هم ــا س )فردا( ت

انتخاب هــای خــود اقــدام كننــد.
الزم بــه یــادآوري اســت كــه آزمــون كارشناسی ارشــد 
رشــته های پزشــکی ســال ۹۶ در روزهــای پنجشــنبه 
ــت  ــد و مهل ــزار ش ــاه برگ ــر م ــه، ۲۲ و ۲۳ تی و جمع
انتخــاب رشــته ایــن آزمــون از ۱۳ مــرداد آغــاز شــد و 

تــا ســاعت ۲۴ روز ۱۵ مــرداد ادامــه داشــت.

30 و 31 مرداد :

امکان انتخاب رشته مجدد دانشگاه آزاد
معــاون آموزشــی دانشــگاه آزاد اســالمي گفت: 
امــکان انتخــاب رشــته مجــدد بــرای داوطلبان 
ــن  ــل در ای ــی تحصی ــری متقاض ــون سراس آزم
ــاه  ــرداد م ــای ۳۰ و ۳۱ م ــگاه، در روزه دانش

)امــروز و فــردا( فراهــم شــده اســت. 
دكتــر علیرضــا رهایــی گفــت: بــا توجــه بــه تغییراتــی 

ــته های  ــرش رش ــای پذی ــی از ظرفیت ه ــه در برخ ك
ــکان انتخــاب رشــته  پزشــکی ایجــاد شــده اســت، ام
ــن  ــری در ای ــون سراس ــان آزم ــرای داوطلب ــدد ب مج

ــز فراهــم شــده اســت. دانشــگاه نی
وی افــزود: ایــن مهلــت مجــدد بــرای رشــته های 

ــود. ــد ب ــکی خواه ــر پزش ــکی و غی پزش
بــا  آزاد عنــوان كــرد:  دانشــگاه  آموشــی  معــاون 
ــا وزارت  ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــه هماهنگی ه ــه ب توج
بهداشــت و بــه دلیــل تغییــر افزایــش ظرفیــت برخــی 
ــته ها  ــی از رش ــرش برخ ــکی و پذی ــته های پزش از رش
بــرای بهمــن مــاه، مهلــت مجــدد انتخــاب رشــته ایــن 
ــروز و  ــاه )ام ــرداد م ــای ۳۰ و ۳۱ م دانشــگاه در روزه

ــردا( فراهــم شــده اســت. ف
ــداد  ــن تع ــرد: همچنی ــان ك ــی خاطرنش ــر رهای دكت
زیــادی از داوطلبــان كنکــور اعــالم كرده انــد كــه 
نتوانســته اند در انتخــاب رشــته ایــن دانشــگاه ثبت نــام 
ــده  ــن ش ــدد تعیی ــت مج ــن مهل ــن، ای ــد؛ بنابرای كنن

ــت. اس

مهلت مجدد برای
 ثبت نام وام تحصيلی ويژه دكتری

از دانشــگاه هایی كــه بــه هــر  آن گــروه 
ــال  ــه اول س ــه ماه ــته اند در س ــت نتوانس عل
۹۶، تقاضــای وام تحصیلــی ویــژه دكتــری 
ــد،  ــد، می توانن دانشــجویان خــود را ثبــت كنن
ــت آن  ــه ثب ــبت ب ــاری نس ــال ج ــاه س مهرم

ــد.  ــدام كنن اق
بــا توجــه بــه تعطیــالت تابســتانی برخــی از دانشــگاه ها 

و مراكــز آمــوزش عالــی، نبــود دانشــجویان در دانشــگاه 
و دسترســی نداشــتن اداره رفــاه بــه دانشــجویان، 
امــکان ثبــت وام مربــوط بــه ســه ماهــه تابســتان بــه 
صــورت سیســتمی از طریــق حــوزه IT صنــدوق رفــاه 
ــه درخواســت اولیــه دانشــجویان و تأییــد  ــا توجــه ب ب
ــت  ــده اس ــم ش ــگاه ها فراه ــجویی دانش ــت دانش معاون
ــه  ــده در مرحل ــام ش ــت ن ــدان ثب ــام بهره من ــه تم و ب
بهــار، وام مربــوط بــه ســه ماهــه دوم تابســتان نیــز تــا 

ــود. ــت می ش ــهریور ۹۶ پرداخ ــان ش پای
علــت  هــر  بــه  كــه  دانشــگاه هایی  از  گــروه  آن 
نتوانســته اند در ســه ماهــه اول ســال ۹۶ تقاضــای 
دانشــجویان خــود را ثبــت كننــد، می تواننــد تقاضــای 
وام تحصیلــی ویــژه دكتــری را در مهرمــاه ســال جــاری 

ــد. ــت كنن ثب

حمايت از پايان نامه های 
علوم انسانی از سوي 
سازمان بسيج علمی

رئیــس ســازمان بســیج علمــی گفــت: در ایــن 
ــه  ــانی ك ــوم انس ــای عل ــازمان، از پژوهش ه س
ــت  ــند حمای ــور باش ــول مح ــردی و محص كارب

می كنیــم. 
ــه بســیج  ــه اینک ــا توجــه ب ــت: ب ــی گف حســین قدیان
ــه محصــول،  ــده ب ــل ای ــا هــدف تبدی علمــی كشــور ب
ــن، در  ــد، بنابرای ــام می ده ــود را انج ــای خ حمایت ه
ــر  ــه منج ــی ك ــز پژوهش های ــانی نی ــوم انس ــوزه عل ح
بــه محصــول و كاربــردی باشــد، مــورد حمایــت مالــی 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق
ــای  ــی از پژوهش ه ــت مال ــه حمای ــزود: در زمین وی اف
ــا  ــت ی ــه محدودی ــم ك ــعی كرده ای ــانی، س ــوم انس عل

ســقف میــزان حمایــت نداشــته باشــیم.
رئیــس ســازمان بســیج علمــی كشــور خاطرنشــان 
ارائــه شــده، پــس از داوری  كــرد: طرح هــای 
و اعــالم نتیجــه داوری، مــورد حمایــت قــرار 

نــد. می گیر
ــوع  ــن ســازمان، دو ن ــی خاطرنشــان كــرد: در ای قدیان
ــود  ــا وج ــه ای از ایده ه ــه حرف ــور و نیم ــت آمات حمای
دارد كــه پــس از داوری بــرای بخــش آماتــور تــا ســقف 
۷ میلیــون تومــان، و بــرای بخــش نیمــه حرفــه ای تــا 
ــورت  ــی ص ــت مال ــان حمای ــون توم ــقف ٨۰ میلی س

می گیــرد.
وی عنــوان كــرد: در بخــش نیمــه حرفــه ای طرح هایــی 
مــورد داوری قــرار می گیرنــد كــه مــورد نیــاز كشــور و 

ــد. جامعه باش
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1۵ شهريور آغاز خواهد شد:

ثبت نام وام عتبات دانشجويان 

ثبت نام وام عتبات دانشجویان تحت پوشش وزارت 
تا                  و  شد  خواهد  آغاز   ۹۶ شهریور   ۱۵ از  علوم، 

۳۰ شهریور ۹۶ ادامه خواهد داشت. 
ذوالفقار یزدان مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم، در بخشنامه ای به رؤسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
اعالم كرد: به منظور تقویت و گسترش نشاط فرهنگی و 
معنوی دانشجویان و حمایت مالی براي سفر به عتبات، و 
پیرو تفاهم نامه منعقد شده بین صندوق رفاه دانشجویان و 
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و نهاد مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها، میزان وام دانشجویان مجرد به ۱۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال و دانشجویان متأهل به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش 

یافت.
در  زوجین،  از  یک  هر  به  وام  پرداخت  امکان  همچنین 
صورتی كه هر دو دانشجو باشند، میسر است از این روز 
به  الی ۳۰ شهریور ۹۶ نسبت  تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶  از 
تقاضای دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی۹۷-۹۶ 

اقدام الزم به عمل آید.

اصالحات رشته محل های پزشکی دانشگاه 
آزاد اعالم شد

اسالمی،  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مركز 
دوره  پزشکی  گروه  محل های  رشته  اصالحات 

كارشناسی این دانشگاه را اعالم كرد. 
این  پزشکی  گروه  محل های  رشته  اصالحیه  فهرست 
دانشگاه، از طریق سامانه ثبت نام در دسترس داوطلبان قرار 

داده شده است.
داوطلبانی كه به هر علتی موفق به انتخاب رشته یا ویرایش 
دوشنبه  روز  صبح   ۹ ساعت  از  نشده اند،  خود  ثبت نام 
۳۰ مرداد ماه تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه 
فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه ثبت نام مركز سنجش 
به نشانی: www.azmoon.org نسبت به اصالح رشته 

محل های انتخابی یا انتخاب رشته جدید اقدام كنند.
با توجه به نامه ۲۵ مرداد ماه ۹۶ وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در خصوص تغییراتی در پذیرش برخی 

از رشته  محل های گروه علوم پزشکی، داوطلبان می توانند 
نسبت به اصالح رشته محل های انتخابی یا انتخاب رشته 

جدید اقدام كنند.
الزم به یادآوري است كه فرصت اعالم شده، آخرین مهلت 
داوطلبان برای انتخاب رشته یا ویرایش رشته محل های 
تمدید  تحت هیچ شرایطی  فرصت،  این  و  بوده  انتخابی 

نخواهد شد.

نرخ جديد شهريه همه مقاطع تحصيلی 
دانشگاه آزاد اعالم شد

نرخ  آزاد اسالمی، بخشنامه جدید  رئیس دانشگاه 
رشته های  برای   ۹7-۹۶ تحصیلی  سال  شهریه 
تحصیلی غیرپزشکی و علوم پزشکی از كاردانی تا 

دكتری تخصصی را ابالغ كرد. 

با عنایت به مصوبات مورخ ۱٨/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و ۲۲/ ۵/ ۱۳۹۶ 
شانزدهمین و بیست و دومین اجالس هیأت امنای دانشگاه 
مبنی  بر تعیین نرخ شهریه دانشجویان، مقرر شد كه نرخ 
شهریه شامل شهریه پایه )ثابت( و متغیر كلیه دانشجویان 

به شرح زیر اعمال شود:
۱. به منظور جذب نخبگان و كمک به تحصیل دانش آموزان 
مناطق محروم و كاستن از بار مالی خانواده ها، شهریه پایه 
و متغیر رشته  محل های گروه غیر پزشکی بدون آزمون 
علمی  جامع  نقشه  در  كه  كارشناسی  و  كاردانی  مقاطع 
تا  دارند،  دانشجو  كمبود  و  بوده  اولویت  دارای  كشور 

۵۰ درصد كاهش می یابد.
این كاهش ۵۰ درصدی شهریه برای سال ۹۶ ـ ۹۷ بعد 
از اعمال افزایش تا ۱۰ درصدی شهریه این رشته محل ها 
محاسبه  كاهش(،  هرگونه  از  )قبل   ۹۵ سال  به  نسبت 
می شود. پیشنهاد دقیق ارقام كاهش یافته شهریه پایه و 
متغیر هر رشته محل با رعایت شرایط فوق الذكر در اختیار 
رئیس واحد دانشگاهی و تصویب نهایی بر عهده كمیسیون 

دائمی هیأت امنای استان است.
۲. دانشجویان قدیم )شامل ورودی های سال ۱۳۹۵ و ما قبل( :

الف- دانشجویان رشته های غیرپزشکی:
شهریه پایه: براساس شهریه پایه ای كه هر ورودی در سال 
 ۹۷-۹۶ تحصیلی  سال  در  است،  كرده  پرداخت   ۱۳۹۵

بدون افزایش در نظر گرفته می شود.
به شهریه  نسبت  افزایش  درصد  نرخ ۱۰  متغیر:  شهریه 
متغیری كه هر ورودی در سال ۱۳۹۵ پرداخت كرده است.

ب- دانشجویان رشته های علوم پزشکی:
شهریه پایه: شهریه پایه دانشجویان رشته های علوم پزشکی 

كه قبل از مهر ۹۶ وارد دانشگاه شده اند افزایش نمی یابد.
به شهریه  نسبت  افزایش  درصد  نرخ ۱۰  متغیر:  شهریه 
متغیری كه هر ورودی در سال ۱۳۹۵ پرداخت كرده است.

علوم  خودگردان  پردیس های  دانشجویان  ساالنه  شهریه 
پزشکی با نرخ ۱۰ درصد افزایش نسبت به شهریه ساالنه ای 

كه هر ورودی در سال ۱۳۹۵ پرداخت كرده است.
۳. دانشجویان جدیدالورود )از مهر ۱۳۹۶( :

الف- دانشجویان غیرپزشکی:
نرخ افزایش شهریه پایه و متغیر در كلیه مقاطع تحصیلی 
نسبت به شهریه پایه و متغیر پرداختی در سال ۱۳۹۵ به 

میزان ۱۰ درصد تعیین می شود.
ب- دانشجویان علوم پزشکی:

نرخ افزایش شهریه پایه و متغیر در كلیه مقاطع تحصیلی 
نسبت به شهریه پایه و متغیر پرداختی در سال ۱۳۹۵ در 
شهرستان ها )غیر از شهر تهران( به میزان ۱۰ درصد و در 

شهر تهران ۱۲ درصد تعیین می شود.
علوم  خودگردان  پردیس های  دانشجویان  ساالنه  شهریه 
پزشکی با نرخ ۱۰ درصد افزایش در شهرستان ها )غیر از 
شهر تهران( و ۱۲ درصد افزایش در شهر تهران نسبت به 

شهریه سال قبل است.
۴. شهریه رشته محل های جدید كه در واحد دانشگاهی 
این رشته ها در واحدهای دیگر همان  دایر شده است و 
استان یا استان همجوار موجود بوده اند، بر اساس شهریه 

رشته های هم  نام واحد دانشگاهی تعیین شود.
همانند  محور،  پژوهش  دكتری  متغیر  و  پایه  شهریه   .۵
شهریه دكتری آموزشی و پژوهشی، با احتساب ۱۰ درصد 

افزایش نسبت به سال قبل تعیین شود.
تبصره ۱. مجموع اعتبار تخفیفات شهریه برای هر واحد 
دانشگاهی حداكثر ۰/۷۵ درصد شهریه محاسبه شود كه 

نحوه اجرای آن طی بخشنامه ای متعاقباً ابالغ خواهد شد.
تبصره ۲. در چارچوب مصوبات هیأت های امنای استانی، 
مرزی،  برون  واحدهای  شهریه  محاسبه  نحوه  و  میزان 
واحدهای بین الملل داخلی و دانشجویان غیر ایرانی متعاقباً 
از طریق اداره كل بین الملل دانشگاه، بخشنامه مربوط ابالغ 

خواهد شد.
تبصره ۳. در صورت تصویب رشته با عنوان جدید برای سال 
تحصیلی ۹۶- ۹۷ میزان شهریه آن با بررسی در دبیرخانه 
كمیته شهریه سازمان مركزی دانشگاه متعاقباً اعالم خواهد 

شد.
تمامی مکاتبات الزم در رابطه با موضوع شهریه، الزم است 
كه صرفاً با دبیرخانه كمیته شهریه واقع در دفتر برنامه و 
بودجه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی )شماره تماس 

۴۷۳۵۳۶۱۲-۰۲۱( صورت پذیرد.
مراكز  و  واحدها  رؤسای  با  بخشنامه  اجرای  مسؤولیت 
آموزشی، و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده رؤسای 

واحدهای مراكز استان  )دبیر هیأت امنای استان( است.
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ايران رتبه نخست املپیاد بین املللے رياضے و شيمے را به دست آ ورد
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وقتی رستوران های زنجيره ای  KFCدر چين قصد استخدام نيرو داشت، 2۴ نفر برای 
شغل درخواست دادند و 23 نفر هم پذيرفته شدند؛ در اين ميان، فقط يك نفر رد 
شد؛ جوانی الغر اندام و نحيف  به اسم »جك«؛ فردی كه مسير طوالنی و پر فراز و 
نشيبی را برای موفقيت طی كرد؛ مسيری كه سرانجام او را به ثروتمندترين شخص 

چين تبديل نمود. 
در اين نوشته، مسير موفقيت بنيان گذار سايت علی بابا، آقای جك را با هم می خوانيم. 
»ما يون« ؛ »)Ma Yun(« در سال 1۹۶۴ در هانگژو چين زاده شد. پدر و مادر او كه 
نوازنده و راوی قصه هاي محلی بودند آن قدر درآمد نداشتند كه بتوانند خانواده را 
در سطح متوسط جامعه نگه دارند. در سال 1۹۷2 در شهر هانگژو صنعت توريسم 
اشتياق  انگليسی  زبان  يادگرفتن  برای  يون« كه  بود، »ما  رونق گرفته  اين شهر  در 
فراوانی داشت، هشت سال تمام، هر روز صبح ۴0 دقيقه با دوچرخه به سمت هتلی 
در نزديکی هانگژو می رفت تا با توريست های غربی ديدار كند. او با انجام اين كار و 
ارائه رايگان خدمت معرفی شهر و منطقه به توريست ها، توانست زبان انگليسی خود را 
تقويت كند. يکی از توريست ها كه از تلفظ سخت نام او به ستوه آمده بود، نام »جك« 

را برای او  برگزيد و او نيز از اين به بعد بيشتر با نام »جك ما« شناخته شد.
خود جك در مورد اين دوران می گويد: آن هشت سال عميقاً مرا تغيير داد. من خيلی 
بيشتر از همه چينی ها جهانی فکر كردم و جهانی انديشيدم و آنچه خودم آموختم با 

آموزش های مدرسه تفاوت زيادی داشت.
جك در مورد يك اتفاق تأثير گذار ديگر هم می گويد: در سال 1۹۷۹ با يك خانواده 
چهار نفره استراليايی مالقات كردم و با آنها سه روز را گذارندم، و در نهايت، با هم به 
صورت مکاتبه ای رفيق شديم و در سال 1۹85 به دعوت آنها به استراليا رفتم. يك ماه 
حضور تابستانه من در استراليا زندگی مرا تغيير داد. من در مدرسه شنيده بودم كه 
چين ثروتمندترين و شادترين كشور جهان است، اما وقتی استراليا را ديدم، با خودم 

گفتم: »آه خدای من ! همه چيز با آنچه شنيده ام فرق دارد!!« از آن روز ياد گرفتم 
كه متفاوت فکر كنم.

زندگی »جك ما« به نحوی دراماتيك، سرشار از شکست های متعدد است: او دوبار در 
امتحان های مقطع ابتدايی مردود شد و سه بار هم در مقطع متوسطه در امتحان رد 
شد! دو بار برای ورود به دانشگاه ناكام ماند و سرانجام هم در بدترين دانشگاه شهرش 
به تحصيل زبان انگليسی مشغول شد. ده بار برای ثبت نام در دانشگاه هاروارد اقدام 
كرد و هر ده بار ناكام ماند! وقتی از دانشگاه فارغ التحصيل شد، برای استخدام اقدام 
كرد، اما سی بار ناكام ماند! وي تنها كسی بود كه از ميان بيست و چهار نفر داوطلب 
نگرديد.  پذيرفته  هم  پليس  اداره  در  كار  برای  حتی   و  نشد  انتخاب   KFC در كار 
»جك ما« از ميان اين انبوه شکست و رد شدن ها برخاست و از تالش دست نکشيد. 
او سرانجام با حقوقی ناچيز به تدريس زبان انگليسی در يك دانشگاه مشغول شد تا 

يك اتفاق برای هميشه مسير زندگی او را عوض كرد: جك با اينترنت آشنا شد .... 
جك در سال 1۹۹5 به عنوان مترجم يك گروه تجاری به اياالت متحده سفر كرد. 
وقتی دوستش اينترنت را به او نشان داد، جك دركمال ناباوری هر چه تالش كرد 
نامی از هيچ شركت چينی نيافت. با ديدن اين مسأله، وی دريافت كه پتانسيل فراونی 
برای استفاده از اينترنت به منظور تسهيل همکاری شركت های چينی با جهان بيرون 
وجود دارد. جك به همراه دوستانش تصميم گرفت كه يك صفحه اينترنتی به نام 
Chinapage راه اندازی كند و محصوالت و توليد كنندگان چينی را به جهان معرفی 

كند. بسرعت، انبوهی از ايميل ها مبنی بر درخواست همکاری به »جك ما« ارسال 
شد. جك دريافت كه اينترنت برای رونق تجارت و كسب و كارهای كوچك، قدرت 

بی نظيری دارد.
»ما« كه به قدرت اينترنت ايمان داشت، تصميم گرفت با يك مجموعه دولتی همکاری 
كند تا اين تجارت را گسترش دهد؛ اما نظام ناكارآمد بوروكراسی و خأل ديد درست 

سخت کوشان :

»جک ما « بنیان گذار سایت علے بابا
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در ميان مديران، باعث شد كه بسياری از برنامه های آينده جك به وقوع نپيوندد و او 
سرانجام از اين مجموعه جدا شد. پس از اين مسأله، او در وزارت تجارت خارجی و 
همکاری اقتصادی، مشغول به كار شد و توانست ارتباطات مفيدی با افرادی قدرتمند 
برقرار كند؛ اتفاقی كه برای آينده او بسيار مفيد بود؛ به طور مثال، او در اين دوره با 

جری يانگ، از بنيان گذاران ياهو آشنا شد.
جك در سال 1۹۹۹ برای بار دوم اقدام به تأسيس يك كسب و كار اينترنتی كرد. او 
كار دولتی خود را رها كرد و با همراهی هجده نفر، از جمله همسرش، در آپارتمان 
خود سايت علی بابا )Alibaba( را تأسيس كرد. وي كه از تجربه كار با نهاد های دولتی 
سرخورده شده بود، با هدف تسهيل تجارت بين المللی و فروش اجناس برای كسب و 

كارهای كوچك چينی، وارد عمل شد و اين سايت را تأسيس كرد.
افت  با  نبود.  راحت  بابا  علی  برای  كار  ميالدی،   2000 دهه  اول  سال های  در 
سرمايه گذاری در شركت های كامپيوتری از سوي سرمايه گذاران، كار علی بابا برای 
جذب سرمايه سخت شد. عالوه بر دشواری در تأمين سرمايه، با ورود EBAY  به بازار 
خرده فروشی در چين رقابت شديدی شکل گرفت. EBAY ، كه با خريد رقيب چينی 
علی بابا )Each.net( و سرمايه گذاری هنگفت قصد قبضه كردن بازار چين را داشت، 

وارد جنگ با علی بابا شد.
مستقيم  عرضه  كرد.  اندازی  راه  را   Taobao سايت  بابا  علی   ،  EBAY به  پاسخ  در 
محصوالت از مشتريان به مشتريان بدون هيچ گونه تعرفه و كارمزد در مقابل كارمزد 
باالی EBAY كار را برای توسعه Taobao راحت كرد. با توجه به اينکه اكثر  تقريباً 
سرويس  ما  جك  نمی كردند،   استفاده  غربی  پرداخت  سرويس  از  چينی،  كاربران 
پرداخت الکترونيکی Alipay را راه اندازی كرد. اين سرويس توانست با جلب اعتماد 
از  گرچه   Taobao .بياورد همراه  به  بابا  علی  برای  را  بزرگی  بازار  »كاربران« چينی، 

كاربران برای عرضه محصولشان پولی دريافت نمی كرد، اما آگهی هايی را  كه برای آنها 
پول پرداخت شده بود، در رده باالتری قرار می داد. با گسترش كاربران اينترنتی چينی 
بازار چين را بهتر می شناختند،  و توجه به اين مسأله كه »جك ما« و همکارانش، 
از چند سال تالش،  بر رقيب آمريکايی سخت كنند. سرانجام پس  توانستند كار را 
علی بابا و Taobao توانستند EBAY را از عرصه رقابت در چين خارج كنند و رتبه اول 

بازار را به دست آورند.
در حال حاضر، سايت علی بابا ميليون ها كاربر دارد و در زمان عرضه سهام علی بابا 
اين شركت به حدود 200 ميليارد  ارزش  نيويورك در سال 2012،  بازار بورس  در 
دالر رسيده بود و ثروت »جك ما« نيز از رقم قابل توجه 20 ميليارد دالر عبور كرده 
بود. »جك ما«، كه روزگاری شکست های پر تعدادی را تجربه كرده بود، اكنون مدير 
عامل بزرگترين شركت فروش اينترنتی جهان است و به عنوان ثروتمندترين چينی 
شناخته می شود. آنچه »جك ما« را از فرش به عرش رساند، تالش بی وفقه، آينده 
نگری و ديد درست اقتصادی بود. »جك ما« بخوبی فرصت بزرگ اينترنت را درك 
كرد و از موفقيت سايت هايی مثل EBAY و  Amazon در آمريکا درس گرفت و اين 

الگو را به دقت در چين پياده نمود.
او  دارند.  قرار  آنجا  محدوديت ها  كه  نهفته اند  جايی  فرصت ها  كه  است  معتقد  وی 
همچنين می گويد: »به جای ياد گرفتن از موفقيت های ديگران، از شکست های آنها 
درس بگير. اكثر افرادی كه شکست می خورند، مشخصه مشتركی دارند، اما موفقيت 
می تواند از راه های مختلفی به دست آيد.« و در نهايت، خطاب به افرادی كه راه كار 
پيشرفت او را می پرسند، می گويد: »فرصت های زيادی پيِش روی شما  است، اما همه 
را نمی توان به دست آورد، ولي اگر يك فرصت خوب به دست آوريد كافی است. مسير 

رشد را پله پله طی كنيد.«
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بعد از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسري و انتخاب رشته، اكثر شما داوطلبان عزیز، اگر 
انتخاب رشته درست و خوبي كرده باشید، از االن منتظر هستید تا خودتان را در رشته 
دلخواه و دانشگاه مورد نظرتان ببینید و حتماً براي رسیدن این زمان لحظه شماري 
مي كنید. ضمن تبریک به شما، باید به آن دسته از داوطلبان عزیز كه رتبه خوبي كسب 
نکرده و تصمیم گرفته اند تا با تجربه هایي كه از آزمون سراسري ۹۵ كسب كرده اند، با 
آمادگي بهتر و بیشتري در كنکور سال آینده شركت كنند هم به خاطر این تصمیم 

عاقالنه تبریک گفته و براي آنها آرزوي موفقیت روزافزون كنیم.
افرادي كه مي خواهند در آزمون سراسري سال آینده شركت كنند باید پس از رفع 
خستگي و یک برنامه ریزي دقیق و درست، دوباره با تکیه بر نقاط قوت و ضعف خود 
شروع به مطالعه كنند، اما گروه دیگر تقریباً بیست و چند روز وقت دارند تا به دور از 
استرس هاي مطالعه و امتحان، از وقت خود به هر شیوه اي كه عالقه مند هستند استفاده 
كنند. مي خواهید روزهاي باقي مانده تابستان را چگونه بگذرانید؟ احتماالً گروهي پاسخ 
مي دهند كه: »مي خواهم با خیال راحت تفریح كنم یا بیشتر بخوابم با دوستانم باشم« 
و پاسخ هاي دیگري از این دست. گرچه تصمیم گیري براي گذراندن این اوقات با خود 
شماست و شما بهتر مي دانید كه نیاز روحي و جسمي شما پس از یک دوره پیوسته 
مطالعه و آمادگي براي كنکور چیست، اما در اینجا پیشنهادهایي براي شما عزیزان داریم 

كه در صورت تمایل مي توانید همه یا بعضي از آنها را به كار برید. 

الف- زماني را به ورزش كردن اختصاص دهيد
اگر در میان شما داوطلبان عزیز كساني هستند كه علي رغم توصیه مشاوران به ورزش 
كردن در زمان آمادگي براي كنکور، وقتي را براي این كار اختصاص نمي داده اند، این 
از یک دوره  براي ورزش كردن است؛ چون شما مي توانید پس  اوقات  بهترین  زمان 

مطالعه و كار سخت فکري و احتماالً استرس هاي ناشي 
با  را  خود  روحي  و  جسمي  اوضاع  كنکور،  از 

ورزش به طور چشمگیري تغییر دهید و 
شرایط بهبودي تان را فراهم آورید. 

فوايد ورزش كردن
۱- كمک مي كند كه بهتر و راحت تر بخوابید؛

۲- باعث مي شود كه دیرتر پیر شوید و از مرگ نابهنگام هم جلوگیري مي كند؛
۳- مفصل ها، استخوان ها و ماهیچه هاي شما را سالم تر نگاه خواهد داشت؛

۴- سیستم دفاعي بدنتان را تقویت خواهد كرد؛
۵- حافظه تان را قوي تر خواهد كرد؛

۶- اعتماد به نفس شما را باال مي برد؛
۷- انرژي و تحمل شما را باال مي برد؛

۹- فشارهاي عصبي، افسردگي و اضطرابتان را كاهش مي دهد؛
۱۰- احتمال ابتال به بسیاري از بیماري ها را كاهش مي دهد؛

۱۱- باعث چربی سوزی شده و از چاقي تان جلوگیري مي كند.
در ورزش كردن به این نکته توجه داشته باشید كه اگر تا االن ورزش نمي كرده یا كم 
ورزش مي كرده اید، حتماً تمرینات ورزشی را با اعتدال شروع كنید و قدم به قدم پیش 
بروید. اگر بخواهید بعد از یک مدت طوالنی ورزش نکردن، با حجم باال ورزش كنید، 
مطمئناً دچار مصدومیت یا ناامیدی خواهید شد؛ پس كم كم شروع كنید و با اعتدال 

جلو بروید.

ب- وقتي را براي گذراندن با دوستان خود اختصاص دهيد
دوستان و همساالن، یکي از مهم ترین عوامل مؤثر در رشد و تکامل شخصیت آدمي به 
شمار مي آیند و دوستي این دوران باعث كسب تجاربي مي شود كه در توسعه شخصیت 
شما نقش دارد. این تجارب باعث ایجاد دوستي هاي عاقالنه تري در دوران بزرگسالي 
مي شود؛ دوستي هایي كه بر اساس عالقه و اعتماد متقابل استوار است و اولین احساس 
نوع دوستي را در نوجوان برمي انگیزد. در دوران نوجواني، شخصیت اجتماعي 
شما در حال شکل گرفتن است و بر این اساس، رفاقت نقش عمده اي را 
در اجتماعي شدنتان ایفا مي كند. دوستان و همساالن، شما را در 
»ابراز خود« یاري مي دهند؛ چرا كه یکي از نیازهاي مهم این 
و همساالن شما  و دوستان  است  ابراز خود  به  نیاز  دوره، 
زمینه هاي ممکن را براي برآورده ساختن این نیاز، برایتان 
فراهم مي نمایند. شما در معاشرت با آنان در مورد افکار 
و  توانایي ها  و  آزادانه گفت و گو  كرده  و عقاید خود 
قابلیت هاي خود را ظاهر مي كنید. اگر شما با دوستان 
خود معاشرت نداشته یا روابط خیلي محدودي داشته 
باشید، در ارتباطات اجتماعي تان با مشکالت جدي روبرو 
یک  وارد  است  قرار  شما  اینکه  بخصوص  شد؛  خواهید 
محیط بزرگ یعني دانشگاه شوید كه بسیاري از افکار و 
شخصیت شما در این محیط و در كنار هم ساالنتان شکل 
خوب،  دوستان  با  اوقاتي  گذراندن  دیگر،  طرف  از  مي گیرد؛ 
باعث ایجاد انگیزه هاي مثبت در شما و طي كردن اوقاتي سرشار 
از شادي و لذت مي شود؛ البته در اینجا باید حتماً تأكید كنیم كه 
با  و شما  است  این مسیر  در  قدم  مهم ترین  و  اولین  انتخاب دوست، 

تا شروع سال تحصيلی چه كاركنيم ؟ 
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تا شروع سال تحصيلی چه كاركنيم ؟ 
مشورت با خانواده تان  باید دوستاني را انتخاب كنید كه از نظر اخالقي و تربیتي مورد 

تأیید آنان باشند.

پ- به مسافرت برويد
یکي از كارهایي كه شما، و حتي كساني كه داوطلب شركت در آزمون سال آینده هستند، 
مي توانید در روزهاي باقي مانده تابستان انجام دهید، این است كه زمان مناسبي را براي 
مسافرت چند روزه با توجه به امکانات مالي و ... خود كنار گذارند. رفتن به مسافرت، 
یکي از بهترین كارهایي است كه شما عزیزان مي توانید انجام دهید؛ زیرا سفر كردن 
فواید و مزایاي بسیاري دارد و باعث مي شود تا شما پس از یک دوره مطالعه فشرده و 
خستگي ناشي از آن، انرژي بگیرید و خود را براي یک سال تحصیلي جدید بهتر آماده 

كنید. برخي از فواید سفر كردن عبارتند از: 

1ـ كاهش استرس و اضطراب
سفر به شما این امکان را می دهد كه تا حد قابل توجهي، فشارهای روحی و جسمی را از 
خود دور كنید  و این كاهش فشار و استرس روحی، به سالمتی شما كمک خواهد كرد.

2ـ تنوع در زندگی
مسافرت از هر نوعی كه باشد باعث می شود كه برای مدتی از زندگی عادی خود دور 
شوید و همین مسأله به تنهایی انرژی زیادی به شما می دهد. اینکه بخواهید برنامه 
روزانه خود را كمی تغییر دهید، می تواند به عنوان نوعی درمان محسوب شود و انجام 

این كار از كسل و خسته شدن فکر و جسم جلوگیری می كند. 

3ـ تغيير در رفتار
سفر كردن، دید و احساس تازه ای نسبت به فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف به شما 
می دهد و كمک می كند كه از زندگی خود بیشتر لذت ببرید. سفر كمک می كند تا شما 
افراد مختلفی را مالقات كنید؛ ضمن آنکه اجتماعی بودن و معاشرت كردن، نوعی درمان 
به حساب می آید و باعث می شود كه با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف نیز آشنا شوید.
از طرف دیگر، سفر با مجموعه اي از فعالیت بدني اضافي همراه خواهد بود. ممکن است 
كه شما در برنامه سفرتان شنا در دریا یا گردش و بازدید از مکان هاي دیدني یا والیبال 
ساحلي را گنجانده باشید، ولي حتي اگر بخواهید تمام روز را نیز به استراحت بپردازید، 
باز هم از ماندن در خانه بهتر است و بیشتر پیاده روي خواهید كرد، و در كل در مقایسه 

با برنامه عادي همیشگي تان فعالیت جسمي بسیار بیشتري خواهید داشت.
اگر به دالیل مختلفي امکان سفر كردن براي شما مهیا نیست، حتماً به این نکته توجه 
داشته باشید كه نباید تمام طول روز را در خانه بمانید. در خانه ماندن، بخصوص پس 
از روزهایي كه شما به طور فشرده مطالعه كرده و پس از آن به دلیل انتظار براي نتیجه 
آزمون در وضعیت مطلوبي به سر نمي برید، ممکن است كه باعث ركود و رخوت جسمي 
و فکري شما شود؛ پس براي جلوگیري از بروز چنین وضعیتي، سعي كنید كه یک 
برنامه تفریحي مختصر براي خود ترتیب دهید و یک روز تعطیل را به همراه خانواده 
یا دوستانتان به مناطق سرسبز و تفریحي اطراف شهرتان بروید و در صورت امکان این 

برنامه را چند بار اجرا كنید تا جسم و روح شما آرامش بیشتري پیدا كند.

ت- مطالعه كنيد
حتماً بسیاري از شما با خواندن این تیتر و تیتر بعدي صداي اعتراضتان بلند خواهد 
شد و خواهید گفت كه »چقدر مطالعه كنیم؛ از مطالعه خسته شدیم!« اما منظور ما از 
مطالعه در اینجا با مطالعه درسي تفاوت دارد. مطمئناً شما نمي توانید تمام وقت خود 
زمان هاي خالي هم  تلویزیون كنید و حتماً  یا تماشاي  با دوستان  را صرف گذراندن 
در دست دارید كه براي پر كردن آنها برنامه خاصي ندارید. با اینکه هنوز مدت زمان 
زیادي از برگزاري كنکور سپري نشده است و شما به تازگي مطالعه دروس خود را كنار 
گذاشته اید، اما در صورت تمایل مي توانید بخشي از وقت خود را به مطالعه كتاب هاي 
غیر درسي اختصاص دهید؛ مثاًل مي توانید براي آرامش فکري و جسمي خود یک كتاب 
شعر یا رمان بخوانید. خواندن كتاب هایي با موضوعات دیني نیز بسیار مفید است و باعث 
مي شود كه دیدگاه و نظر شما درباره بسیاري از مسائل تغییر كند و با امید و انگیزه 

بیشتري به آینده و برنامه هاي خود فکر كنید.
حتماً شما هم در جامعه با افرادي برخورد داشته اید كه در عین اینکه از معلومات اندكي 
برخوردار هستند، از برقراري ارتباطات اجتماعي نیز عاجزند؛ در واقع درصدي از این 
رفتار به خاطر نبودن مطالعه در زندگي شخصي است. كتاب، روزنه اي است كه با آن 
مي توان دید بازتري نسبت به دنیاي اطراف داشت و همچنین موجب مي شود كه بینش 
فرد نسبت به مسائل روزمره آگاهانه تر  شود و در برابر چالش هاي اجتماعي با استطاعت 
كامل برخورد  كند. مطالعه و داشتن اطالعات كافي در زمینه هاي اجتماعي و فرهنگي، 
در شخص نوعي درک و حس مثبت ایجاد مي كند و این موضوع خود موجب باال بردن 

سطح نگرش ها و توانایي هاي شخص مي شود.
    نکته مهمي كه باید به آن توجه داشت این است كه شما داوطلب عزیز از ابتداي 
تحصیل تا االن در اكثر اوقات پیوسته در حال مطالعه كتاب هاي درسي بوده و امکان 
مطالعه سایر كتاب ها را نداشته اید. تقریباً بیست و چند روز دیگر وارد دانشگاه مي شوید 
و باید دروس مربوط به رشته تخصصي خود را فراگیرید؛ این در حالي است كه شما 
وارد دنیاي جدیدي مي شوید؛ دنیایي كه با محیط سابق تحصیلي شما فرق دارد؛ حتي 
ممکن است كه بسیاري از شما عزیزان در دانشگاه هایي دور از محل سکونت خانواده تان 
تحصیل كنید؛ در چنین شرایطي آگاهي و دید فکري شما در نحوه زندگي و روابط شما 
با دیگران، بخصوص با هم دانشگاهي هایتان كه از مناطق و شهرهاي دیگري به آنجا 
آمده اند، تأثیر بسیار زیادي بر شما خواهد گذاشت؛ پس اگر مي خواهید كه نوع روابط 
خود را در دوره جدید زندگي و دوران تحصیل خود درست تنظیم كنید و در روابط و 

نوع زندگي خود در این مرحله موفق باشید، حتماً كمي مطالعه كنید. 
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ث- زبان انگليسي خود را تقويت كنيد
مانند مورد باال احتماالً این یک توصیه هم ممکن است به مذاق 
انگلیسي  شما خوش نیایید؛ اما چه بخواهید و چه نه، زبان 
جزو آن دروسي است كه تا پایان دوره دكتري تخصصي نیز 
همراه شماست و موفقیت شما در این درس تأثیر مستقیمي 
گذاشت؛  تحصیلي خواهد  زمینه هاي  سایر  در  موفقیتتان  بر 
پس سعي كنید كه وقت بسیار كمي از زماني را كه تا رفتن به 
دانشگاه در اختیار دارید، به رفع مشکالت زبان انگلیسي خود 
یا تقویت آن اختصاص دهید؛ البته در اینجا باید تأكید كنیم 
كه یادگیري زبان، نه در این مدت كوتاه امکان پذیر است و نه 
فایده چنداني دارد، اما نکته مهم این است كه در این مدت 
به عنوان یک  به عنوان یک درس كه  نه  انگلیسي،  زبان  به 
مهارت توجه كرده و از خود بپرسید كه نقاط ضعف و قوت 
من در یادگیري این زبان چیست و چه كارهایي مي توانم براي 

یادگیري آن انجام دهم.
اگر تا االن یادگیري زبان انگلیسي را جدي نگرفته و در كنکور 
پیشنهاد  به شما  داشته اید،  پاییني  این درس درصد  در  هم 
مي كنیم كه در اولین فرصت براي رفع مشکل خود در این 
این درس در سطح متوسطي  اگر در  اما  اقدام كنید؛  زمینه 
از  و  نشده  زبان خسته  این  یادگیري  از  اینکه  براي  هستید، 
پر  مثبتي  صورت  به  نیز  را  خود  بیکاري  اوقات  دیگر  طرف 
با  همراه  را  اصلي  زبان  به  فیلم هایي  دیدن  حتماً  كنید، 
زیر نویس فارسي در برنامه روزانه خود بگنجانید. دیدن این 
فیلم ها باعث مي شود تا شما عالوه بر اینکه از اوقات فراغت 
خود لذت مي برید، بر دانسته هاي خود در زمینه هاي شنیداري، 
مکالمه و گرامر زبان انگلیسي نیز مکث كنید، و اگر مشکلي در 

این زمینه دارید، آن را رفع نمایید. 
به خاطر داشته باشید كه دانستن زبان انگلیسي باعث مي شود 
تا شما در دانشگاه در مقایسه با سایر دانشجویان در زمینه هاي 

زیر در موقعیت بهتري قرار بگیرید: 

1ـ دسترسی به اطالعات
تحصیل  به  مشغول  كه  رشته اي  هر  در  شما 
و  اطالعاتي  بانک هاي  از  كه  مجبورید  باشید، 
كتابخانه هاي دیجیتال براي انجام تحقیق و 
پژوهش هاي خود استفاده كنید. رسانه هـای 
امروز از قبیـل اینترنت، شبکه هاي اجتماعي 
تقریباً  دسترسی  مطبوعـات،  و  تلویزیون 
نامحدودی را به اطالعات درباره موضوعات 
مورد عالقه تان فراهم كرده است؛ ضمناً 
فراموش نکنید كه ما در عصر اطالعات 
تنها یک مشکل  زندگي مي كنیم. 
آن  و  دارد  وجود  مورد  این  در 
اینکه بیشتر این اطالعات به زبان 
انگلیسی است؛ پس بهتر است كه 
این زبان را براي رفع نیازهاي خود 

در این زمینه بخوبي فراگیرید.

2ـ پيشرفت هاي تحصيلي و شغلي
از  باید   اگر مي خواهید كه دانشجو و محقق بهتری باشید، 
مقاالت و تألیفات جدید در زمینه رشته تحصیلي خود، كه 
ممکن است بسیاري از آنها به زبان انگلیسي باشد استفاده 
با مطالعه  و  بین المللی شركت كنید  كنید، در همایش های 
شوید.  خبر  با  علمی  جدید  یافته های  از  كتب  و  مجالت 
به  گسترده  دسترسی  معنی  به  زبان  یک  از  بیش  دانستن 
انسان ها و منابع است؛ از طرف دیگر، پس از فارغ التحصیلي 
به  دستیابي  یا  باالتر  مقطع  به  ورود  كارشناسي،  مقطع  در 
یک  یا  انگلیسي  زبان  دانستن  مستلزم  مشاغل،  از  بسیاري 
براي  االن،  همین  از  كه  مي توانید  شما  و  است  دیگر  زبان 
ارتقاي این بخش از دانش خود تالش كنید. همان گونه كه 
در باال اشاره كردیم، زمان باقي مانده تا شروع تحصیالتتان 
در دانشگاه عمدتاً زمان استراحت و تجدید نیروي شماست 
مطالعه  پیوسته  و  خوانده  درس  گذشته  چون  نباید  شما  و 
به دیدن  تمایل  باید سعي كنید كه در صورت  بلکه  كنید؛ 
فیلم به عنوان بخشي از برنامه تفریحي خود، مزایاي دانستن 
زبان دوم را در نظر گرفته و فیلم هایي را انتخاب كنید كه 
عالوه بر اینکه اوقات فراغت شما را بخوبي پر مي كند و باعث 
قبلي  یادگیري هاي  به  را  نکاتي  مي شود،  خاطرتان  رضایت 

شما نیز اضافه  كند.

ج- در صورت تمايل، مهارتي مناسب با رشته خود را 
بياموزيد

به یک رشته،  مربوط  علمي  و  تئوري  نکات  دانستن  امروزه 
اگر  نیست.  كامل  آن  عملي  مهارت هاي  دانستن  بدون 
مشغول  دانشگاه  در  رشته اي  چه  در  كه  هستید  مطمئن 
از  ناشي  عدم خستگي  در صورت  خواهید شد،  تحصیل  به 
كنید  كافي، سعي  انرژي  داشتن  و  قبل  ماه هاي  در  مطالعه 
كه مهارتي مربوط به رشته دانشگاهي خود را بیاموزید. اكثر 
این مهارت ها در مراكز فني و حرفه اي به طور رایگان ارائه 
و  است  كوتاه  نیز  آنها  برگزاري  زماني  دوره هاي  و  مي شود 
این  گذراندن  صرف  را  خود  وقت  از  بخشي  مي توانید  شما 
دوره ها كنید؛ مثاًل اگر فکر مي كنید كه در دانشگاه در رشته 
عمران یا مکانیک تحصیل خواهید كرد، دوره هاي آموزشي 
3dmax را بیاموزید؛ ضمناً به این نکته توجه داشته باشید 
و  خود  تحصیلي  رشته  به  مربوط  مهارت هاي  آموختن  كه 
داشتن اطالعات در این زمینه، امتیازي براي كسب یک شغل 
یا ادامه تحصیل در مقاطع باالتر است؛ زیرا ممکن است كه 
سالیانه چند صد نفر در یک رشته فارغ التحصیل شوند، ولي 
نیز  را  خود  رشته  عملي  زمینه هاي  كه  موفق ترند  افرادي 

بخوبي دانسته و توانایي كاربرد آن را داشته باشند. 
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متمركز  استخدامي  آزمون  چهارمين  در  كه  داوطلباني  براي  موفقيت  آرزوي  ضمن 
دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 13۹۶ ثبت نام نموده اند، نظر اين داوطلبان را به موارد 

ذيل معطوف مي دارد:

الف  - نحوه  و زمان پرينت كارت شركت در آزمون 
كارت  شركت در  آزمون  كليه  داوطلبان  از روز سه شنبه ۹۶/5/31 براي مشاهده و پرينت  
 www.sanjesh.org :روي پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني
قرار خواهد گرفت؛ لذا كليه  داوطلبان  متقاضي شركت  در آزمون ، براي شركت در جلسه 
امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطالع رساني مذكور مراجعه و با 
وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي )نام، نام خانوادگي، كد ملي، سال تولد و ...( يا اطالعات 
ثبت نامي )شماره پرونده و كد پيگيري و ...( از كارت شركت در آزمون خود يك نسخه 
پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه 
امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن 
پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عکسدار و 
ارائه آن الزامي است. چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطالعات مربوط به شماره 
داوطلبي، پرونده يا كد پيگيري مورد نياز ، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود 
نمي شود، الزم است با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و ورود به سيستم 
پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پيگيري نسبت به دريافت اطالعات مربوط 
به شماره پرونده، داوطلبي و يا كد پيگيري ثبت نام اقدام نمايد. الزم به ذكر است اين امکان 
براي داوطلباني فراهم مي باشد كه در سيستم پاسخگويي داراي عضويت باشند. لذا ضرورت 
دارد داوطلباني كه اطالعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به 

بازيابي اين اطالعات اقدام نمايند.

ب  - درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده 
شد، داوطلبان الزم است به شرح زير اقدام نمايند:

1ـ با توجه به اطالعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي 
در اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، ۴، 5، ۶، ۷، 10، 11، 12، 13، 1۴، 15، 18 و 1۹ 
)شامل نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه، نام دستگاه 
اشتغال، داوطلب بومي، حالت بومي، نوع بومي، تاريخ فارغ التحصيلي و معدل آخرين مدرك 
تحصيلي( كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است براي اصالح مورد يا موارد 
مذكور حداكثر تا تاريخ ۹۶/۶/3 منحصراً به پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه و با 
ورود به قسمت ويرايش اطالعات نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند و در صورتي كه نسبت 

به بندهاي 3، 8، ۹، 1۶، 1۷، 20، و 21 )جنس، معلوليت، نيازمند منشي، مقطع تحصيلي، 
عنوان رشته تحصيلي و اولويت انتخابي( تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است مطابق 
ساعت و تاريخ اعالم شده در بند »ج« به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در 

باجه  رفع نقص حوزه مربوطه )به شرح جدول شماره 2( مراجعه نمايند. 
2- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عکس مي باشد و يا چنانچه عکس روي 
كارت وي داراي اشکاالتي از جمله؛ فاقد مهر، واضح نبودن عکس و يا اشتباه عکس مي باشد 
ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، دو قطعه عکس ۴ ×3 و 
كارت ملي يا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاريخ اعالم شده در بند »ج« به نماينده 
سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه  رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از 
برگزاري آزمون مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشکل برطرف گردد، بديهي 
است كه در غير اين صورت، فرد به عنوان متخلف تلقي مي گردد. ضمناً ساير اطالعات 
مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطالعات مندرج در تقاضانامه 

ثبت نام كه توسط خود داوطلب تکميل گرديده، در نظر گرفته شده است. 
تذكر 1: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه 25 درصد ايثارگران توجه داشته باشند كه 
سهميه مندرج بر روي كارت شركت در آزمون آنها براساس اطالعات تکميلي مندرج در 
تقاضانامه ثبت نام )خوداظهاري( در نظر گرفته شده و در صورت تأييد سهميه توسط ارگان 
مربوط، اين سهميه در مراحل بعدي براي آنان اعمال مي گردد. در غيراين صورت، با سهميه 

آزاد گزينش خواهند شد.
تذكر 2: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون 

كه روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 
نماينده سازمان سنجش در روزهاي چهارشنبه ۹۶/۶/1 و پنجشنبه ۹۶/۶/2 صبح از ساعت 
8:30 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 1۴:00 الي 18:00 در باجه  رفع نقص حوزه مربوطه 
مستقر خواهد شد. براي اطالع آن دسته از داوطلباني كه براساس توضيحات بند »ب« ملزم 
به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان مي گردند، شهرستان هاي محل برگزاري 
آزمون به شرح جدول شماره 1 مي باشد كه آدرس و محل تشکيل باجه رفع نقص كارت 

شركت در  آزمون هر شهرستان درجدول شماره 2 مشخص گرديده است.

د ـ  تذكرهاي  مهم  
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون ، اصل 

كارت ملي يا اصل شناسنامه عکسدار الزامي است.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

تاريخ پرينت كارت و زمان  برگزاري چهارمين

 آزمون استخدامی متمركز دستگاه  هاي اجرايي 

كشور در سال 1396
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2- فرآيند برگزاري آزمون نوبت صبح از ساعت  8:30 )هشت و سي دقيقه ( و نوبت عصر از 
ساعت  1۴:30 )چهارده و سي دقيقه( روز جمعه ۹۶/۶/3 مي باشد.

3- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني براي آزمون نوبت صبح رأس  ساعت  8:00 )هشت( و 
براي آزمون نوبت عصر رأس  ساعت  1۴:00 )چهارده( بسته خواهد شد؛ لذا داوطلبان الزم 
است كه قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه امتحاني حاضر باشند. 
۴- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد عالوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، 
اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد 

پاك كن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن 
همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، ماشين حساب، 
هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً 
خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند 
به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و 
جرايم در آزمون هاي سراسري كه بخشي از آن در بند »ه « آمده است، رفتار خواهد شد.

تبصره: منحصراً براي داوطلبان شركت كننده در كد رشته هاي 3278 )كارشناس امور 
بيمه اي( و 3283 )كارشناس آمار بيمه اي »اكچويري«( استفاده از ماشين حساب ساده و 

غيرقابل برنامه ريزي، مجاز است.
ه  - قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري

ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتکاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن 

هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه هاي حافظه دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار 

سازد از قبيل:
1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندركاران آزمون از قبيل عوامل 
اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه هاي 

حافظه دار.
د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.

ه - دسترسي غيرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر 

مربوط به آزمون.
ز- افشاي سؤاالت آزمون يا تالش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در 

اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح- خريد يا فروش سئواالت آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين 

برگزاري آزمون اعم از اينکه سؤاالت يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده ۶- هيأت هاي رسيدگي به تخلفات، صالحيت صدور حکم به مجازات هاي زير را درباره 

متخلفان دارند:
الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعالم 

به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشموالن بند )ب( يا بند )ج( ماده )5(: محروميت از گزينش علمي در آزمون 
همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك 

تا ده سال بعد.

تبصره- آراي هيأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۶( اين قانون قابل 
تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مي باشد.

ماده ۷- در مورد مشموالن بندهاي )د(، )ه (، )و( )ز( و )ح( ماده )5( هيأت هاي رسيدگي 
متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون )10/000/000( ريال تا يك 
ميليارد )1/000/000/000( ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم 

دادگستري معرفي مي نمايند.
ماده 8 - ارتکاب هر يك از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضويت در يك گروه 
يا شبکه باشد، موجب تشديد مجازات مي شود و تشکيل دهنده و سركرده گروه يا شبکه به 
حداكثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتکاب تخلفات و جرايم 

فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتکب مي باشد.
ماده ۹- رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسيدگي برابر 
ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت هاي 
انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتکب عالوه 
بر مجازات مندرج در مواد )۶( و )۷( اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات 

محکوم مي گردد.
اين  در  مندرج  از مجازات هاي  يکي  به  فردي  ماده 10- در صورت محکوميت قطعي 
قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند )الف( ماده )۶(، هيات رسيدگي به تخلفات در 
آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نمايد. در اين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از 
صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي 
فارغ التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسالمي ملزم به ابطال 

آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و 
سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل 
ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد 
هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي 
و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، 

بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي است.
ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان 
شركت در آزمون هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي كند، چنانچه در تخلفات ماده 
)5( مشاركت داشته باشد، مجوز تأسيس آن لغو مي شود و مديران مسؤول آنها، عالوه 
بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات هاي پيش بيني شده در 
اين قانون و ساير قوانين محکوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، 

مجازات مديران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده )۶( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند عالوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط 

مدعي العلوم نيز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
 در خاتمه اضافه مي نمايد كه داوطلبان درصورت لزوم مي توانند سؤال يا سؤاالت خود را 
در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج شنبه ۹۶/۶/2 همه روزه به غير از ايام تعطيل 
و در ساعات اداری صبح از ساعت 8/00 الي  12/00 و بعد از ظهر از ساعت  1۴/00  الي  
1۷/00 با بخش پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني :

 www.sanjesh.org و يا شماره  تلفن  42۱۶۳-۰2۱ در ميان بگذارند. 

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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  بدین وسیله به اطالع كلیه متقاضیان ثبت نام و شركت در پذیرش دوره مهندسی 
فناوری و دوره كارشناسی حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع 
علمی ـ كاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۶ مي رساند كه ثبت نام براي شركت در پذیرش دوره 
مذكور از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org از روز 
یکشنبه مورخ ۹۶/۵/2۹ آغاز شده است و در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۶/۵ 
و  عمومي  شرایط  داراي  كه  ثبت نام،  متقاضي  داوطلبان  كلیه  لذا  مي پذیرد؛  پایان 
اختصاصي مشروح ذیل و همچنین ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام )كه از 
روز یکشنبه مورخ ۹۶/۵/۲۹ همزمان با ثبت نام روي پایگاه اطالع رساني این سازمان 

قرار گرفته است( هستند، مي توانند در پذیرش مذكور ثبت نام و شركت نمایند.
روش گزينش دانشجو 

گزینش دانشجو در هر یک از كدرشته  محل های تحصیلی، بر اساس معدل كل مندرج 
و  رزمندگان  شاغل،  آزاد،  سهمیه های  كاردانی،  مدرک  نوع  كاردانی،  گواهینامه  در 
ایثارگران، بومی  بودن و با توجه به صالحیت های عمومی داوطلبان براساس ضوابط 
دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد. داوطلبان سهمیه 
آزاد كه مدرک كاردانی آنان مطابق جدول شماره )۳( مندرج در دفترچه راهنماي 
ثبت نام مرتبط با رشته های تحصیلی انتخابی باشد در اولویت پذیرش برای آن رشته 
قرار می گیرند. در ضمن ظرفیت باقی مانده در هر كدرشته محل، با اولویت یکسان به 
با مدارک كاردانی غیرمرتبط اختصاص می یابد؛ لذا پیشنهاد  داوطلبان سهمیه آزاد 
می شود كه داوطلبان نسبت به انتخاب كدرشته محل های مرتبط با رشته تحصیلی 
زیرگروه  یک  در  صرفاً  شاغل  سهمیه  داوطلبان  نمایند.  اقدام  خود  كاردانی  مقطع 
آموزشی در رشته مرتبط با شغل آنان پذیرش خواهند شد. بدیهی است كه برای هر 
یک از موارد فوق، ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت نام از سوي دانشجو به مركز 

آموزشی ضروری است.
شرايط ثبت نام:

داوطلب شركت در پذیرش، باید یکایک اقدامات زیر را بموقع و در مهلت 
مقرر انجام دهد:

۱- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور.
۲- دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان و مطالعه آن.

۳- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان، براي خرید كارت اعتباري.
تبصره- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام مي شود، 
پرداخت  كه  بانکی شتاب  كارت های عضو شبکه  از  استفاده  با  است  داوطلبان الزم 
الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان و پرداخت 
مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ )دویست و پنجاه هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دریافت 

اطالعات كارت اعتباري )شماره سریال ۱۲ رقمي( اقدام نمایند.
4- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نياز برای ثبت نام.

داوطلب باید پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش در این دوره و آشنایی با كلیه 
شرایط و ضوابط پذیرش، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني فوق نسبت به ثبت نام اقدام 
به توضیح است كه دفترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی فناوری و  نماید. الزم 
ـ  علمی  جامع  دانشگاه  مهارتی  آموزش  نظام  )ناپیوسته(  حرفه ای  كارشناسی  دوره 
كاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۶ و همچنین نحوه ورود به سایت براي ثبت نام و اقدامات 
الزم برای انجام ثبت نام اینترنتی، در پایگاه اطالع رساني مذكور در زمان مقرر قرارداده 

شده است.
تبصره ۱: دانشجویان سال آخر دوره كارداني، كه حداكثر تا تاریخ ۹۶/۶/۳۱ موفق 
اما  هستند؛  محل  كدرشته  انتخاب  به  مجاز  شد،  خواهند  كارداني  مدرک  اخذ  به 
چنانچه داوطلبی احتمال می دهد كه تا پایان شهریورماه سال جاری )۱۳۹۶( موفق 
به اخذ مدرک كارداني نمی شود، موكداً توصیه می شود كه ثبت نام ننماید؛ بنابراین 
چنانچه داوطلبی در یکی از كدرشته محل های انتخابی پذیرفته گردد، ولی تا پایان 
دوره  تحصیالت  پایان  گواهینامه  دریافت  به  موفق   ۱۳۹۶ سال  شهریورماه 

كارداني نشود، قبولی وي ملغی مي شود و اجازه ثبت نام نخواهد داشت.
تذكرات مهم:

۱( مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 شرايط و ضوابط ، تاريخ و نحوه ثبت نام 
متقاضيان پذيرش دوره مهندسی فناوری 
و دوره كارشناسی حرفه ای )ناپيوسته( 
نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع 
علمی ـ كاربردی مهر ماه سال 1396
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عهده  به  تقاضانامه  فرم  شده  تکمیل  مندرجات  كلیه  صحت  مسؤولیت   )۲
داوطلب خواهد بود.

۳( مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست؛ بنابراین، داوطلب باید در زمان 
تکمیل اطالعات تقاضانامه، نهایت دقت را به كار گیرد.

۴( در هر مرحله از پذیرش )ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و 
...( مشخص شود كه داوطلب حقایق را كتمان نموده و یا واجد شرایط و ضوابط 

مندرج در این دفترچه نیست، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
۵( داوطلب باید پس از پایان ثبت نام الکترونیکي )اینترنتي(، از كلیه صفحات، 

پرینت تهیه نموده و آن را نزد خود نگه دارد.

دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:
به داوطلبان توصیه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي 
ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تکمیل 
اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه  با  نویس،  پیش  فرم  اساس  بر  و سپس  نموده 
برنامه  بندهاي  اساس  بر  را  الزم  اطالعات  كشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه 
 نرم افزاري ثبت نام اینترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطالع بیشتر 
مي توانند به این راهنما مراجعه نمایند. همچنین داوطلبان الزم است كه در 
درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند. بدیهي است كه در صورت مشاهده هرگونه 
مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب، در صورت 
پذیرفته شدن، قبولي وي »كان لم یکن« تلقي شده و از ادامه تحصیل داوطلب 

جلوگیري خواهد شد.

نکات و توصيه هاي  مهم :
۱( اگر از طریق كافي نت اقدام به ثبت نام مي نمایید، تأكید مي شود كه تمامي 
مراحل ورود اطالعات ثبت نامي را شخصاً انجام دهید یا بر انجام امور مربوط، 

در كافي نت نظارت مستقیم داشته باشید.
۲( با توجه به ورود اطالعات ثبت نامي از سوي متصدیان كافي نت ها، متأسفانه 
تقاضانامه درج مي گردد. مسؤولیت هرگونه  اشتباهاتي در  با  اطالعات معموالً 
آموزش  سازمان سنجش  و  است  داوطلب  متوجه شخص  مورد،  این  در  خطا 
كشور به هیچ وجه امکان اصالح اشتباهات مذكور را نداشته و هیچ گونه عذري 

در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.
شماره  دریافت  تقاضانامه،  تکمیل  از  پس  داوطلبان،  كه  مي شود  توصیه    )۳
پرونده ۶ رقمي و كد پي گیري ۱۶ رقمي، یک نسخه پرینت از تقاضانامه شان 

تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.
۴( هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیک  سنجش )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  
سازمان  سنجش (، سایت سازمان سنجش و در صورت لزوم،  از طریق رسانه هاي 

گروهي  اعالم  خواهد شد.
۵( در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن هاي:  
42۱۶۳-۰2۱ با روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور تماس  حاصل  
اقدام  سازمان  )غیرحضوري(  اینترنتي  پاسخگویي  سیستم  طریق  از  یا  كنند 

نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

29ذی قعده ، سالروز 

شهادت حضرت

 امام محّمدتقی )عليه السالم (

برتمام مسلمانان تسليت باد

اطالعیه سازمان سنجش آموزش  كشور :

 قابل توجه 
متقاضیان شركت 

GRE و  TOEFL در آزمون های

بـــه اطـــاع متقاضیـــان شـــركت در آزمون هـــای TOEFL  و GRE می رســـاند 

كـــه تنهـــا مداركـــی 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 مرك ك

نظـــارت ایـــن ســـازمان قـــرار داشـــته باشـــد.

ـــز  ـــام مرك ـــه ن ـــه ای ب ـــان مؤسس ـــهر اصفه ـــه در ش ـــت ك ـــده اس ـــل ش ـــاع حاص ـــرًا اط 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 كـــه 

ـــن  ـــر ای ـــد از نظ ـــركت نماین ـــون ش ـــده در آزم ـــاد ش ـــز ی ـــه در مرك ـــی ك ـــدارك داوطلبان م

ـــرار  ـــه مراكـــز آموزشـــی، مـــورد تأییـــد ق ـــرای ارســـال ب ـــار نیســـت و ب ســـازمان دارای اعتب
ـــت. ـــد گرف نخواه

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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