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یادداشت  هفته

20 ذی حّجه

 خجسته زاد روز حضرت

 امام موسی کاظم )علیه السالم(

برتمام مسلمانان تهنیت باد

با توجه به اعالم دانشگاه جامع علمي- كاربردي مبني 
بر تقاضاي برخي از مراكز و واحدهاي علمي- كاربردي 
براي فراهم نمودن امكان ثبت نام از داوطلباني كه در 
حرفه ای  كاردانی  دوره  و  فنی  كاردانی  دوره  پذیرش 
نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی 
براي سال تحصيلي 96 - 97 )در بازه زماني 96/5/7 
لغايت 96/5/28( موفق به ثبت نام نشده اند، مقرر 

گردید كه مهلت مجددي به این منظور تعيين شود. 
لذا به اطالع كليه متقاضياني كه در زمان فوق موفق به 
ثبت نام نگردیده اند مي رساند كه مهلت ثبت نام مجدد 
يكشنبه  روز  از  مذكور،  دوره هاي  در  پذیرش  براي 
چهارشنبه  روز  در  و  شده  آغاز   96/6/19 مورخ 
مورخ 96/06/22 پايان مي پذيرد. كليه متقاضيان، 
ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از 
مطالعه دقيق دفترچه راهنما، مندرجات اطالعيه مورخ 

96/5/19 و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز 
ثبت نام، به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش 
و  مراجعه   www.sanjesh.org  :نشاني به  كشور 

نسبت به ثبت نام در این پذیرش اقدام نمایند.
صورت  به  ثبت نام  هزینه  پرداخت  اینكه  به  توجه  با 
با  است  الزم  داوطلبان  مي شود،  انجام  اینترنتي 
كه  شتاب  شبكه  عضو  بانكي  كارت هاي  از  استفاده 
به  مراجعه  با  است،  فعال  آنها  الكترونيكي  پرداخت 
مبلغ 200.000  پرداخت  و  اطالع رساني مذكور  پایگاه 
اقدام  ثبت نام  وجه  عنوان  به  ريال  هزار(  )دويست 

نمایند.
الزم به تأكيد است كه مهلت تعيين شده، به هيچ 

وجه تمديد نخواهد شد.
 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

تا 22 شهریور ماه ادامه دارد :

ثبت نام مجدد پذیرش کاردانی های 
فنی  و حرفه ای علمیـ  کاربردی 96

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 GRE)SUBJECT( برگزاري آزمون 

)Sep.16.2017( 96/6/25 مورخ

سخت کوشان:

والت دیزنی
صفحه  8

صفحه  12

صفحه  15

17 نكته 

در باب مطالعه

آزمون هاي آزمایشي و حضور موفق در آنها

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

پذیرفته شدگان نهایي
 حافظان کل قرآن مجید

 در سال 1396
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

كارشناسي ارشد  آزمون هاي  برگزاري  از  پس  ساله  هر 
و سراسري، ثبت نام در آزمون هاي آزمایشي مؤسسات 
داوطلبان  از سوي  غيرمجاز،  و  مجاز  آموزشگاه هاي  و 
پرشمار این آزمون ها براي آمادگي به منظور شركت و 
حضور موفق در آزمون هاي سراسري سال آینده آغاز 
مي شود. بحث ما در این شماره آن است كه آزمون هاي 
داوطلبان  آموخته هاي  سنجش  براي  كه  آزمایشي 
افزایش  و  دانشگاهي  مختلف  مقاطع  آزمون هاي 
آزمون  برگزاري  از  پيش  آنها  تست زني  مهارت هاي 
اصلي اجرا مي شود، بر فرض استاندارد بودن، تا چه حد 
مي تواند یاري رسان داوطلبان در جهت بهبود كيفيت 
دانشگاه ها  به  ورود  آزمون هاي  از  یكي  در  آنها  حضور 

باشد.
نكته اساسي و قابل ذكر در مورد آزمون هاي آزمایشي، 
از سوي داوطلبان مورد غفلت قرار مي گيرد  كه بعضاً 
است  این  نمي شود،  كافي  تأمل  و  درنگ  آن،  روي  و 
آنكه  بدون  تحصيل،  ادامه  به  مشتاقان  از  برخي  كه 
مطالعه كافي و عميق روي متون و منابع درسي گروه 
یا رشته مورد نظر خود داشته باشند، داوطلب شركت 
باعث  كار  این  انجام  مي شوند.  آزمون ها  گونه  این  در 
مي شود كه داوطلب، به جاي آنكه با دقت كافي و تكيه 
تست ها  به  خویش  دانش  و  محفوظات  آموخته ها،  بر 
دشوار،  پرسش هاي  با  برخورد  محض  به  دهد،  پاسخ 
را  چهارگانه  گزینه هاي  از  گزینه اي  تصادفي  طور  به 
انتخاب  كند؛ اما غافل از آنكه با انجام این كار، ضمن 
دریافت نمره منفي و كسب رتبه نامطلوب، هدف وي 
نيز تأمين نمي شود؛ زیرا هدف اصلي از شركت در این 
گونه آزمون ها آن است كه داوطلب به كسب تجربه یا 
آگاهانه تر  و  هدفمندانه تر  شركِت  براي  مفيد  تجاربي 
در آزمون سراسري اصلي )كارشناسي، كارشناسي ارشد       
و ...( بپردازد و جلسه اي شبيه به جلسه آزمون اصلي را 
براي خود تداعي كند؛ اما عدم مواجهه واقعي با مسأله ، 
هدر  به  ضمن  داوطلبي،  چنين  كه  مي شود  باعث 
دادن مبلغ یا مبالغي كه براي شركت  در آزمون هاي 
آزمایشي پرداخت كرده است، هيچ گونه تجربه مفيدي 
در این زمينه به دست نياورده و نوعي دلزدگي نسبت 

به آزمون اصلي نيز در وي ایجاد شود.
به بيان دیگر، باید تأكيد كرد كه شركت در آزمون هاي 
آزمایشي، یك جدیت خاصي از سوي افراد شركت كننده 
در آنها مي طلبد، و اگر این آزمون ها داراي ضرورت ها 
داوطلبان،  و  باشند  ذیل  سطور  در  مندرج  شرایط  و 
بندند،  كار  به  را  این سطور  در  ذكر شده  توصيه هاي 
غير  در  و  بود  خواهد  مفيد  آزمون ها  این  در  شركت 
این صورت، جز اتالف وقت، انرژي و سرمایه مادي و 
معنوي، چيزي را براي این افراد در بر نخواهد داشت.

این شرایط عبارتند از:
یا  آموزشگاه ها  سوي  از  آزمایشي  آزمون هاي   -1

مؤسسات مجاز برگزار شود؛
استفاده،  مورد  تست ها(  یا  )سؤاالت  آزمون هاي   -2

آزمون هاي استاندارد باشد؛
یعني  شود؛  برگزار  مرحله اي  صورت  به  آزمون ها   -3
در فواصل كوتاه برگزار شده و از مباحث معّين كه در 
مي پردازد  آنها  مطالعه  به  داوطلب  آزمون،  دو  فاصله 

پرسش طرح شود؛
نوبت  یا چند  آزمون هاي مرحله اي، یك  پایان  4- در 
گروه  هر  به  مربوط  متون  و  مباحث  كل  از  آزمون 
)آ زمون  آید  عمل  به  نيز  تحصيلي  رشته  یا  آزمایشي 

جامع(؛
5- پس از برگزاري هر آزمون آزمایشي )مرحله اي یا 
جامع( كارنامه كاملي از نمرات تفكيكي داوطلب در هر 
درس، رتبه علمي داوطلب در ميان شركت كنندگان و 
... براي اطالع وي از وضعيت خویش، از سوي مؤسسه 

برگزار كننده آزمون صادر شود؛ 
6- زمان، مكان و در مجموع فضاي برگزاري آزمون هاي 
آزمایشي، نمونه كاملي از آزمون اصلي باشد تا داوطلب 
بتواند به تمرین و تكرار موقعيتي شبيه به حضور خود 

در جلسه آزمون اصلي بپردازد؛ 
از  مرحله  هر  در  آنها  از  كه  مباحثي  و  منابع   -7
طرح  سؤال  جامع،  آزمون  یا  آزمایشي  آزمون هاي 
كننده  برگزار  نهاد  سوي  از  كامل  طور  به  مي شود، 

آزمون در آغاز مشخص شود؛
8- داوطلب با مطالعه دقيق منابع مربوط به هر مرحله 
از آزمون آزمایشي، در جلسه آزمون حاضر شود و به 

پاسخگویي )تست زني( بپردازد؛
دریافت  و  مرحله  هر  برگزاري  از  پس  داوطلب   -9
خطاها،  رفع  به  نسبت  آزمون،  از  مرحله  آن  كارنامه 
نقطه  ضعف ها و كاستي هاي علمي خود اقدام كند و با 
پشتوانه  بيشتري براي حضور موفق در مرحله بعدي 

آزمون،گام بردارد؛ 
10- داوطلب فرض را بر این بگذارد كه هر مرحله از 
آزمون هاي آزمایشي، یك آزمون اصلي است؛ بنابراین، 
ضمن تمرین مهارت هایي مانند نحوة تست زني، تنظيم 
وقت پاسخگویي به هر سؤال و ...، آن را جدي بگيرد؛

از  یا چند مرحله  با كسب رتبه مطلوب در یك   -11
كه  بداند  و  نشود  مغرور  آن  به  آزمایشي،  آزمون هاي 
شرایط روحي و رواني داوطلب در آزمون اصلي، تعداد 
در  آزمون،  كلي  شرایط  و  آزمون،  سؤاالت  داوطلبان، 
هر حال به گونه دیگري است، و این آزمون ها هر چند 
اما  باشند،  نزدیك  نيز  اصلي  آزمون  استانداردهاي  به 
 )... و  )آزمون سراسري، كارشناسي ارشد  آزمون اصلي 
آزمون دیگري است؛ آزموني كه به هر حال فضاي آن، 

نه مجازي و آزمایشي، بلكه واقعي و حقيقي است. 

موفق باشيد

آزمون هاي آزمایشي و حضور موفق در آنها

حضرت امام موسي كاظم )ع( فرمودند:
بپرهيز از اینكه خداوند تو را در معصيتي كه 
از آن نهي كرده است، ببيند، و بر حذر باش از 
اینكه خداوند تو را در طاعتي كه به آن فرمان 

داده است، نبيند.

اگر بنده، اَجل و پایان آن را مي دید، با آ رزو و 
فریبندگي اش دشمني مي ورزید.

نماز در صف اول جماعت، همانند جهاد در 
راه خداوند متعال است.
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از 15 مهر ماه آغاز مي شود: 

ثبت نام در 

جشنواره دانشجوی نمونه کشوری 

دانشجوی  جشنواره  ششمين  و  بيست  ثبت نام 
لغايت ۳0 مهرماه سال  از 15 مهر  نمونه كشوری، 

جاری انجام می شود. 
بيست و ششمين جشنواره دانشجوی نمونه، در راستای 
انتخاب نخبگان و ارج نهادن به علم اندوزان، از نيمه دوم 

مهرماه )15 مهر 1۳96( آغاز می شود.
لذا تمام متقاضيان می توانند به مدت دو هفته تا ۳۰ مهر 
ماه سال جاری، ضمن مطالعه دقيق آیين نامه و اصالحيه 
آن به همراه شيوه نامه، با درج مستندات مورد نظر در 
بخش های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، نسبت به ثبت نام 

و شركت در این جشنواره اقدام كنند.
معدل 16،  دارای  كارشناسی  مقطع  در  كه  دانشجویانی 
و در مقطع  داراي معدل 17  در مقطع كارشناسی ارشد 
لغایت  15 مهر  از  هستند،   17 معدل  داراي  دكتری 
سایت:  به  مراجعه  با  می توانند  جاری  سال  مهرماه   ۳۰
 nemooneh.saorg.ir براي ثبت نام در این جشنواره 

اقدام كنند.

ثبت درخواست وام در سامانه 

صندوق رفاه دانشجویان آغاز شد

مشاور وزير علوم و رئيس صندوق رفاه دانشجويان 
گفت: ثبت درخواست وام در سامانه صندوق رفاه 
شهريورماه   15 روز  از  علوم  وزارت  دانشجويان 

آغاز شده است. 
وام  درخواست  ثبت  سامانه  گفت:  مهر  یزدان  ذوالفقار 
)پورتال دانشجویی( صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 
از روز 15 شهریورماه باز شده و دانشجویان متقاضی وام 
می توانند با مراجعه به این سامانه، درخواست خود را ثبت 

كنند.
آغاز شده  نيز  دانشجویان  عتبات  وام  ثبت نام  افزود:  وی 

است.
خاطرنشان  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  رئيس صندوق 
باید  دانشجویی،  وام های  انواع  متقاضی  دانشجویان  كرد: 
با مراجعه به سامانه: bp.swf.ir درخواست خود را برای 
آن،  از  و پس  كنند  ثبت  دانشجویی  وام های  از  استفاده 
معاونان دانشجویی دانشگاه ها درخواست ها را بررسی كرده 
و  ليست افرادی را كه شرایط الزم را دارند به صندوق رفاه 

دانشجویان ارائه خواهند داد.
از  وام ها  پرداخت  اینكه  بيان  با  مهر،  یزدان  ذوالفقار 
شهریه  وام  خصوص  در  شد،  خواهد  آغاز  مهر   15
وام هایي  جمله  از  تحصيلي،  وام  و  شهریه  وام  افزود: 
هستند كه اعتبار آن محدود بوده و دانشجویان مقطع 
كارشناسي هشت نيمسال، دانشجویان كارشناسي ارشد 
چهار نيمسال و دانشجویان دكتري نيز هشت نيمسال 

مي توانند از وام شهریه استفاده كنند. 

تا پايان مهر ماه تمديد شد : 

مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی به 

جشنواره بین المللی خوارزمی
مهلت ثبت نام الكترونيكی و ارسال مدارک در سی 
پايان  تا  بين المللی خوارزمی،  و يكمين جشنواره 

مهرماه 1۳96 تمديد شد.
یكمين جشنواره  و  در سی  كه  است  یادآوري  به  الزم 
طرح های  پذیرش  به  اقدام  خوارزمی،  بين المللی 
گروه   17 در  خارجی  و  داخلی  محققان  تحقيقاتی 

تخصصی شده است.

فناوری های شيميایی، مكانيک، برق و كامپيوتر، هنر، 
معماری و شهرسازی، كشاورزی و منابع طبيعی، علوم 
فناوری،  مدیریت  و  صنایع  مهندسی  عمران،  پایه، 
مواد، متالورژی و انرژی های نو، زیست فناوری و علوم 
هوافضا،  فناوری نانو،  زیست،  محيط  پزشكی،  پایه 
و  مكاترونيک  اطالعات،  فناوری  و  نرم افزار  مهندسی 
صنایع دفاعی در پنج محور پژوهشی و فناوری شامل 
پژوهش های بنيادی، پژوهش های كاربردی، طرح های 
توسعه ای، ابتكار و نوآوری، از جمله حوزه های پذیرش 

طرح هاست.
گفتني است كه متقاضيان می توانند طرح های خود را 
در قالب چهار محور پژوهش های بنيادی، پژوهش های 
به  ابتكار  و  نوآوری  توسعه ای،  طرح های  كاربردی، 

دبيرخانه این جشنواره ارسال كنند.
بنا بر اعالم دبيرخانه این جشنواره، مهلت ارسال آثار، تا 

پایان مهرماه جاری تمدید شده است.

از امروزآغاز می شود: 

ثبت نام در آزمون زبان انگلیسی وزارت 

بهداشت 
از  بهداشت  وزارت  انگليسی  زبان  آزمون  ثبت نام 
20 شهريور )امروز( آغاز شده و آزمون اين دوره 

1۳ مهرماه برگزار می شود. 
انگليسی  زبان  آزمون  دوره  دومين  و  چهل  ثبت نام 
دوشنبه  روز   1۸ ساعت  از   MHLE بهداشت  وزارت 

۲۰ شهریورماه 96 )امروز( آغاز خواهد شد.
 )MHLE( آزمون زبان انگليسی عمومی وزارت بهداشت
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اطالعیۀ 
بسیار مهم 

شرکت تعاونی 
خدمات آموزشی

با توجه به استفادة غير قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
در كتاب های خود و همچنين انتشار و فروش غيرقانونی این سؤاالت در سایت های 
هرگونه  ممنوعيت  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، تكثير و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر روش )الكترونيكی، استفاده در كانال های 
تلگرام، سایت ها و ...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقيقی 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 نيست. بدیهی است كه این شركت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان 

از این امر به عمل خواهد آورد.

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان  سازمان سنجش آموزش کشور

24 ذی حّجه ، سالروز مباهلۀ

 پیامبراسالم ) صّلی ا...علیه وآله(، گرامی باد 

تافل  استاندارد  آزمون  سطح  در  پرسش   1۰۰ دارای 
)۳۰ پرسش درك مطلب شنيداری، ۴۰ پرسش واژگان، 
ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درك مطلب نوشتاری( 

و 1۰۰ نمره )بدون نمره منفی( است.
الزم به یادآوري است كه كارت ورود به جلسه این آزمون 
آزمون  دوره  دومين  و  چهل  و  شده  منتشر  مهرماه   11
زبان انگليسی MHLE در 1۳ مهرماه برگزار مي شود و 

۲۳ مهرماه 96 كارنامه آزمون منتشر خواهد شد.
در برخی از دوره ها، ممكن است آزمون در بيش از یک 
حوزه برگزار شود كه هنگام آغاز نام نویسی همان دوره، به 

آگاهی داوطلبان خواهد رسيد.
ُكد  یک  دارای  اینترنتی،  كارنامه  هر  كه  است  گفتني 
ویژه به نام Certification Code است كه درستی 
آن از طریق سایت مركز سنجش آموزش پزشكی قابل 

استعالم است.

نتايج سيزدهمين جشنواره قرآن و عترت 

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اعالم شد

معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه جامع علمی 
ـ كاربردی، از اعالم نتايج مرحله نخست مسابقات 
بخش كتبی سيزدهمين جشنواره قرآن و عترت 

مراكز علمی ـ كاربردی كشور خبر داد.

آزمون  گفت:  مطلب،  این  اعالم  با  نسب،  بهرامی  دكتر 
مرحله نخست بخش كتبی جشنواره قرآن و عترت، در 
و  استادان  دانشجویان،  باالی  مشاركت  با  گذشته  ماه 

كاركنان این دانشگاه برگزار شد.
وی در ادامه افزود: در این دوره از جشنواره، نزدیک به 
پانزده هزار نفر ثبت نام صورت گرفته است كه در این 
بين، بخش كتبی بيشترین سهم ثبت نام كنندگان را به 
خود اختصاص داد و همين امر موجب شد كه بيشترین 
ميزان مشاركت در مرحله نخست مسابقات قرآنی، در 

بخش كتبی صورت پذیرد.
ـ  علمی  جامع  دانشگاه  داشنجویی  و  فرهنگی  معاون 
كاربردی، در پایان، خاطر نشان كرد: طبق آیين نامه این 
جشنواره، اسامي دانشجویان، استادان و كاركنانی كه 
موفق به كسب حدنصاب الزم شده و به مرحله نهایی 
مسابقات كتبی راه یافته اند، در سایت این دانشگـاه به 
نشانی: http://www.uast.ac.ir/ منتشر شده است.
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بدین وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون ورودی دوره دكتری 
)Ph.D( می رساند كه پذیرش دانشجو در سال 1397 بر اساس قانون “سنجش و 
پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي” 
مصوب 94/12/18 مجلس محترم شورای اسالمی و همچنين آیين نامة اجرایي مربوط 
و مصوبات “شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلی” به 
شرح ذیل 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 نمایند. الزم به ذكر است كه پذیرش بر اساس 
قانون مذكور و مطابق این اطالعيه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای 
پذیرش آزمون مذكور )كه در زمان ثبت نام از سوي این سازمان منتشر می شود(، 

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

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

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

2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(
۳ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی )30 درصد(

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

1ـ آزمون متمركز )30 درصد(
2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(

۳ـ مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(
4ـ تهيه طرح واره )20 درصد(

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

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

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

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

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

این آزمون ثبت نام و شركت نمایند. 

سایر شرایط و ضوابط

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

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

است باشند، می توانند در این آزمون شركت نمایند.
۳ـ مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل 
آورند كه حداكثر تا سی و یكم شهریورماه همان سال )سال 1397( فارغ التحصيل 
شوند. تاریخ فارغ التحصيلی برای داوطلبانی كه شروع تحصيل آنان در صورت وجود 

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

و یك سال محروم از آزمون هستند.
5ـ پذیرفته شدگان دورة بورس اعزم به خارج، در صورتي كه روند پذیرش آنها تا زمان 
ثبت نام آزمون در سازمان امور دانشجویان تكميل نشده و در داخل نيز در دوره هاي 

روزانه پذیرفته نشده باشند، اجازة شركت در آزمون دكتري سال 1397 را دارند.
6ـ سایر شرایط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي 

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

است.  

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی

 دوره های دکتری)Ph.D( سال 1397
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از »پنج ـ سه ـ چهار« به »شش ـ سه ـ سه«، شركت  ضمن تغيير نظام آموزشی 
است  بر آن شده  آموزش كشور  كاركنان سازمان سنجش  آموزشی  تعاونی خدمات 
كه آزمون های آزمایشی استاندارد را برای دانش آموزان تمام پایه های سال اول دورة 
و  كلی»مرحله ای  فاز  دو  در  آزمون ها  این  نماید.  برگزار  دهم(  )پایه  متوسطه  دوم 
كه  بوده  مرحله ای  آزمون های  اول،  فاز  می شوند.  برگزار  نوبت  هشت  در  و  جامع« 
این آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر  در شش نوبت برگزار خواهند شد. هدف كلی 
به مطالب كتاب های درسی پایة دهم و ارزیابی پيشرفت تحصيلی دانش  آموزان در 
نظر  در   )4 مرحلة  )آزمون  ویژه ای  آزمون  ميان،  این  در  است.  تحصيلی  سال  طول 
گرفته شده است كه در پایان امتحانات نيمسال اول، در تاریخ 1396/11/6 برگزار 
امتحانات  از  است كه پس  اول  نيمسال  آن، جمع بندی مطالب  و هدف  خواهد شد 
تشریحی نيمسال اول برگزار خواهد شد، و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان مطابق 
مورد  تحصيلی  نيمسال  این  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزینه ای  پرسش های 
سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت. فاز دوم، آزمون های جامع بوده كه در دو نوبت 
برگزار خواهند شد. هدف این آزمون  ها، آشنایی كامل دانش  آموزان با پرسش  های 
چهارگزینه  ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1397 و به نوعی، مقدمة 

آمادگی برای آزمون سراسری سال 1399 است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم ، فقط در رشته  های تحصيلی »ریاضی ـ فيزیك«، 
»علوم تجربی« و »ادبيات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون  ها به ترتيبی 

برنامه  ریزی شده است تا شركت كنندگان را برای امتحانات هر نيمسال آماده نماید.
الزم به ذكر است كه بودجه بندی آزمون  های سنجِش دهم، به محض آماده شدن 
كتاب  های درسی این پایه از سوی وزارت آموزش و پرورش، از سوي شركت به اطالع 
مدیران، مشاوران و دانش آموزان خواهد رسيد و تاریخ آزمون  ها به  شرح جدول زیر 

اعالم می  گردد.

نحوۀ زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش دهم:
كارت ورود به جلسه آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم برای كليه داوطلبان سراسر 
اینترنتی شركت  از طریق سایت  از هر آزمون منحصراً  از روز سه  شنبه قبل  كشور 
و  گردد  می   توزیع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  كارت  پرینت  به  نسبت  فوق الذكر  اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  داوطلبان 

جلسه خود اقدام می  نمایند.
 كارنامه نتایج هر نوبت از آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم در عصر روز برگزاری هر 

آزمون از طریق سایت اینترنتی شركت به نشانیwww.sanjeshserv.ir  منتشر 
می  گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم :

برای  گذشته،  سال هاي  همچون  سازمان سنجش،  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضيان بيش از یك نوبت آزمون تخفيفاتی در نظر گرفته است كه این امكان را 
ميسر می نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل آزمون، از تخفيف بيشتری بهره مند 
گردند و در این جهت برای سال 96 - 97 شيوة اعمال تخفيف شهریه آزمون را برای 
متقاضيان بيش از یك آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزیز به كار گرفته است 
تا ضمن تجميع فرآیند ثبت  نام برای هر یك از دانش آموزان در كليه مراحل، امكان 

پرداخت شهریه كمتری برای ثبت  نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه  های ثبت  نام مندرج در آن، این امكان نيز 
فراهم گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون  های سنجِش 
دهم را به تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و ثبت  نام نمایند؛ به  عنوان مثال، داوطلب 

می  تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله  ای و یك نوبت آزمون جامع باشد.
البته، با توجه به اینكه آزمون  های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون  هایی است كه 
هر یك مكمل دیگری است و شركت در تمام آنها، داوطلب را گام  به گام آماده تر می  نماید، 
لذا توصيه می شود كه داوطلبان عزیز در كلية آزمون  های مرحله  ای و جامع )8 نوبت 

آزمون( به طور یكجا ثبت  نام نمایند.
الزم به  ذكر است كه جدول تكميلی مربوط به هزینه  های ثبت  نام، برای داوطلبانی 
كه مایل به انتخاب آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم به  صورت تلفيقی هستند، در 

سایت اینترنتی ثبت  نام آزمون  ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شایان ذكر است كه داوطلبان برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت  های بيشتری از آزمون  ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم 
)سال اول دورۀ دوم متوسطه( در سال تحصیلی 96 - 97
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مجموع آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم، از تخفيف باالتری نيز بهره  مند شوند. 
بدیهی است كه مطلوب  ترین حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت  نام یكجا در 8 نوبت آزمون )6 نوبت مرحله  ای + 2 نوبت جامع( است كه در این 
صورت، با احتساب تخفيف ویژه 280/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً 

217/500 ریال و مجموعاً 1/740/000 ریال مي شود.
ضمناً به اطالع داوطلبان می  رساند كه در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت  های 
آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت  نام اینترنتی به  طور خودكار، وجه را با احتساب 

تخفيف محاسبه می  نماید.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه مند به شركت در آزمون هاي آزمایشی سنجِش 
بانكی عضو شبكه شتاب و  از كارت های  با استفاده  دهم، در سراسركشور مي توانند 
مراجعه به سایت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت  نام در این آزمون اقدام و 

كد رهگيري دریافت نمایند.
الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهندة ثبت  نام 
نهایی داوطلب نبوده و الزم است كه داوطلبان، بعد از خرید كارت اعتباری )دریافت 
شماره پرونده و شماره رمز(، به لينك ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت  نام خود را نهایی 

و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دریافت نمایند.
داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر گونه 
 021-42966 ویژه:  خط  با  می توانند  ثبت نام،  ضوابط  و  شرایط  خصوص  در  سؤال 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00 .
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان  هایی كه مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت یكجا از دانش آموزان خود ثبت   نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 

دقيق دستورالعمل ثبت نام مدارس همكار، مي  توانند در صورت داشتن هر گونه سؤال 
تلفن هاي:  با شماره  الی  16:00  و عصر 13:30  الی 12:30  درساعات: صبح 8:30 

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.
نكات مهم:

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

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

در این خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
سایت  طریق  از  كشور  سراسري  داوطلبان  كليه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
اینترنتي به نشاني: www.sanjeshserv.ir امكان پذیر است و دفتر مركزي شركت 
به نشاني: تهران، خيابان مطهري، خيابان مفتح شمالي )نرسيده به ميدان هفت تير(، 
خيابان نوري اسفندیاري، پالک 50، تلفن: 88321455 نيز آماده ثبت نام از مراجعان 

در ساعات اداري است. 
راهنمای نحوه ثبت  نام  اینترنتی آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم

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

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

آزمایشی سنجش ـ ثبت  نام جدید(.
گام سوم: دریافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت  نام.

 

شرکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور

شنبه  روز   GRE)SUBJECT( آزمون  داوطلبان  اطالع  به  بدین وسيله 
به منظور شركت در  است  مي رساند كه الزم   )Sep.16.2017(  96/6/25مورخ
این آزمون، حداقل یک ساعت قبل از شروع فرایند آزمون با همراه داشتن پرینت 
ایميل  به   ETS شركت  سوي  از  كه  ثبت نام،  تأیيد  یا    Admission Ticket
داوطلبان ارسال گردیده  است و همچنين دو عددكارت شناسایي معتبر عكس دار 

)پاسپورت، كارت ملي ...(، به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
تهران ـ خيابان كریم خان زند ـ بين خيابان هاي استاد نجات اللهي و سپهبد قرني ـ 

پالك۲۰۴ ـ سازمان سنجش آموزش كشور.
زمان برگزاري آزمون : روز شنبه مورخ 96/6/25  ساعت ۸:۳۰  صبح.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 برگزاري آزمون 

)GRE)SUBJECT مورخ 

)Sep.16.2017( 96/6/25

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

نحوه پي گیري 

هر گونه سؤال در خصوص 

نتایج دانشگاه آزاد اسالمي 

داوطلبان گرامی براي پي گيري هر گونه سؤال در خصوص نتایج مربوط به رشته هاي 

دانشگاه آزاد اسالمي مي توانند به روش هاي ذیل اقدام نمایند:

1- طرح سؤال به صورت اینترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگویي به سؤاالت« مندرج در سایت 

www. azmoon.org  : مركز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني

آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مركز  تلفنی  پاسخگویی  ستاد  با  تلفني  ۲- تماس 

اسالمي با شماره ۴7۴۳ - ۰۲1.

 ۳- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگویی مركز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي 

به نشاني: تهران، انتهاي اتوبان شهيد ستاري )شمال(، سازمان مركزي دانشگاه آزاد 

اسالمي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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او  است كه  كارتونی  »ميكی ماوس« مشهورترین شخصيت 
جرقه  وي  ذهن  در  زمانی  شخصيت  این  است.  كرده  خلق 
زد كه از یك جلسه نااميد كننده كه در آن مجبور شده بود 
كنترل موفق ترین شخصيتش، خرگوش اوسوالد، را رها كند، 
به خانه اش باز می گشت. وقتی او در قطار نشسته بود، به یاد 
موش هایی افتاد كه بارها به دفترش آمده بودند، و این آغاز 

ساخت معروف ترین شخصيت كارتونی شد. 

»والت  دیگر،  عبارت  به  دیزنی«  یا  الياس  »والتر  از  سخن 
دیزنی« است كه در دسامبر 1901 در شيكاگو واقع در ایالت 
ایلی نویز متولد شد. پدرش، »الياس دیزنی«، متولد كانادا و 
از تبار آنگلو ـ ایرلندی بود. مادرش »فلورا كال«، دختری از 
اهالی ایالت اوهایو، از نسل آلمانی های آمریكایی تبار بود كه 
خانواده اش در 1879 به ایالت كانزاس مهاجرت كرده بود. در 

كانزاس بود كه خانواده های كال و دیزنی با هم آشنا شدند.

الياس دیزنی، مقاطعه كار ساختمان بود. والت دیزنی می گفت 
ساختمان ها  سر  به  پدرش  همراه  مادرش  وقت ها  خيلی 
می رفت و الوارها را می برید و به هم ميخ می كرد. در خانواده 
»ریموند«،  بودند. »هربرت«،  نيز  دیگر  فرزند  »والت« چهار 
با ری بسيار صميمی  این ميان، والت  »ری« و »روت«. در 

بود و این روابط صميمانه باعث موفقيت های آتی والت شد.

در سال 1906 پدر دیزنی مزرعه ای بزرگ در مارسلين، در 
ایالت ميسوری خریداری كرد و با خانواده اش در آنجا شروع 
با  پدر  به  والت برای كمك  و  ری  كرد.  زندگی  گذراندن  به 
به  شروع  مزرعه،  كار سخت  كنار  در  والت  شدند.  همراه  او 
با  مستقيم  تماس  و  روستایی  زندگی  كرد.  نقاشی  كشيدن 
انگيخت  بر  جانوران، عشق و عالقة او را نسبت به حيوانات 

و او را به راهی هدایت كرد كه سرانجامی پر افتخار داشت.

اوضاع زندگی خانوادة دیزنی، پس از چند بار برداشت محصول 
ناچيز، بد شد.  آنها در سال 1910 مزرعه را فروختند و راهی 

كانزاس سيتی شدند  و در آنجا پدر دیزنی توانست یك 
روزنامه  تحویل  مؤسسه 

خریداری كند.

والت كه در آن زمان 9 سال بيش نداشت، به همراه برادرش 
روی كه هشت سال از او بزرگتر بود، به پدر یاری می رساند. 
بود كه در ساعت سه  بزرگتر خود مجبور  برادر  اتفاق  به  او 
تا  انتظار بكشد  از نيمه شب از خواب برخيزد و  و نيم پس 
دوان  برادر،  دو  گاه  آن  برسد.  راه  از  روزنامه  توزیع  كاميون 
دوان به خانه های مختلف شهر می رفتند و روزنامه ها را پخش 

می كردند.

باران،  لباس والت را خيس می كرد و در هوای سرد مثل بيد 
می لرزید. ذهن كودكانة او نمی توانست این منظره را درک كند. 
وي پيوسته به دنبال پاسخ این سؤال بود كه: آیا زندگی یعنی كار 

و تالش در حد بردگان به خاطر در آمد بسيار ناچيز؟

تمام مدت شش سالی  در  موفق شود.  كه  او سوگند خورد 
كه والت دیزنی روزنامه توزیع می كرد، از پدرش پول توجيبی 
دریافت نكرد. وي ناگریز برای به دست آوردن پول توجيبی 
اندیشيد. او در غياب پدر به مناطق دیگر شهر سر  چاره ای 
وي  كند.  پيدا  روزنامه  برای  را  جدیدی  مشتریان  تا  می زد 
كار  فروشی  شيرینی  یك  در  شاگرد  عنوان  به  همچنين 
می كرد و وقتی كمی استقالل مالی پيدا كرد، تمام حواسش 

را متوجه یك هدف كرد؛ اینكه آقا و ارباب خود باشد.

علی رغم انجام این كار طاقت فرسا، عالقه والت برای كشيدن 
نقاشی افزایش می یافت و كم كم به كارهای تئاتر و سينما 
فعاليت  گونه  هر  با  تاكنون  الياس كه  می گردید.  عالقه مند 
هنری پسرش مخالف بود، به صورتی معجزه آسا پذیرفت كه 
والت در كالس های صبح شنبه در انستيتوی هنری كانزاس 
سيتی،  آموزش هنری را به صورت رسمی آغاز كند. بدین 

سالگی  در  چهارده  والت  ترتيب، 
آموزش های  بسته،  شكسته  طور  به 

هنری كالسيك دید.

پدر  كه  اول، موجب شد  از جنگ جهانی  نابسامانی حاصل 
دیزنی روزنامه فروشی خود را رها كند و همراه خانواده اش به 
شيكاگو نقل مكان كنند. در شيكاگو، والت در دبيرستان مك 
كينلی نام نویسی كرد. وي در این مدت برای روزنامه مدرسه 
نقاشی می كشيد و موفق شد زیر نظر كاریكاتوریست روزنامه 

»لروی گاست« آموزش هایی ببيند.

والت دیزنی در شيكاگو در یك شركت مربا سازی مشغول به 
كار شد. كار یكنواخت مربا سازی در تمام روز برای پسرک 
شانزده ساله اي كه شيفتة ماجراجویی بود، شكنجه ای سخت 

به حساب می آمد.

آمریكا  دریایی  نيروی  خدمت  به  ری   1917 ژوئن   22 در 
دریایی  نيروی  به  پيوستن  آرزوی  نيز  دیزنی  والت  پيوست. 
را در سر داشت، اما به علت كم بودن سنش، موفق به انجام 
این حال، وسوسة استخدام در ارتش تمام  با  این كار نشد؛ 
ذهن او را اشغال كرده بود و با اینكه در دانشكده هنر شيكاگو 
به عنوان داوطلب  را  بود، خود  واحد درسی گرفته  تعدادی 

رانندگی آمبوالنس صليب سرخ معرفی كرد.

او پایان نيافته بود كه آتش بس موقت اعالم  هنوز آموزش 
شد، اما یگان ویژه ای كه والت دیزنی در آن عضویت داشت 
به فرانسه اعزام شد تا سربازان مصدوم را از جبهه به وطن باز 
گرداند. وي در آنجا، یك سال راننده آمبوالنس بود. آمبوالنس 
او پوشيده از نقاشی هایش بود. طولی نكشيد كه افسر فرمانده 
به استعداد والت در نقاشی پی برد؛ از این رو، وي را به غير 
از رانندگی آمبوالنس،  مأمور كشيدن پوسترهایی كرد كه به 

سربازان، امدادهای اوليه پزشكی را آموزش می داد.

سخت کوشان:

والت دیزنی
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مردی  به  را  رویایی  نوجوان  این  فرانسه،  در  دیزنی  اقامت 
شجاع،  بالغ و با استقامت تبدیل كرد. او بعدها ابراز كرد كه 
وقتی در  باشم.  متكی  به خودم  تنها  آموختم  دوران  این  در 
1919 دیزنی به ایاالت متحده بازگشت پدرش از وي دوباره 
خواست تا در شركت مربا سازی كار كند، اما او می خواست 
وارد كاری شود كه واقعاً از انجام آن لذت ببرد. وي با وجود 
مخالفت شدید پدرش، كه معتقد بود كسب معاش و در آمد از 
طریق هنر، احمقانه است، خانه را ترک كرد و نزد برادرش در 
كانزاس رفت. او همين كه وارد كانزاس شد، یك راست به دفتر 
روزنامه »استار« یكی از پر فروش ترین روزنامه های شهر رفت. 
متأسفانه مدیر روزنامه گفت: نيازی به كاریكاتوریست ندارد. 
طبيعی است كه مدیر امور اداری روزنامه استار، نمی توانست 
پيش بينی كند كه این جوان كه امروز رانده می شود، روزی با 

نيروی تخيل خود حاكم ميليون ها ذهن می شود.

باالخره »والت« در شركتی تبليغاتی به طور اتفاقی مشغول 
به كار شد .... او در حين كار در آن استودیوی محلی، با یكی 
هر  بتدریج  و  شد،  آشنا  ایوركز«  »اوب  نام  به  كارمندان  از 
دویشان به این فكر افتادند كه با كمك هم، مستقل شوند.      

سرانجام دیزنی به اتفاق دوستانش، نخستين مؤسسه تجارتی 
آنها توانستند ترتيبی بدهند  هنری خود را تأسيس كردند. 
كه در مقابل طراحی پوسترهای شركت، آتليه هنری خود را 
در ساختمان این شركت دایر كنند. در این مدت، كار آنها بد 
نبود، اما روزی والت به طور اتفاقی آگهی استخدامی را در 
یكی از روزنامه دید كه مربوط به شركت فيلم های تبليغاتی 

كانزاس سيتی بود و به یك كاریكاتوریست نياز داشت.

نام  به  را  آنها  امروزه  كه  فيلم هایی  ساختن  به  شركت  این 
فيلم های تبليغاتی می شناسيم و در سينماهای محلی نمایش 
داده می شد مشغول بود. والت با هفته ای 40 دالر دستمزد 
در آنجا استخدام شد و پس از چند هفته ایوركز هم به او 
پيوست. كارتون هایی كه در آنجا می ساختند، اَشكالی بود كه 
روی مقوا كشيده و بریده شده بود و حالت طبيعی نداشتند.

ابتكار و نوآوری والت دیزنی باعث حسادت همكاران با سابقه 
شركت شد؛ به همين دليل، به وي اجازه نمی دادند كه برای 
كارتون هایش،  كردن  كامل 
جدید  تكنيك هـــای 
را بيامـــوزد. او فكـر 

درخشش و ثبت تصاویر نقاشی شده را روی نوار در فيلم در 
سر می پروراند. یك روز وي، پس از خواهش و تمنای بسيار 
دوربين های  از  یكی  آزمایش،  چند  انجام  برای  مدیرش،  از 
پشت  به  نگاهی  هرگز  آن  از  بعد  و  برد  خانه  به  را  شركت 

سرش نيفكند !

در سرزمين عجایب«  »آليس  فيلم  در 1923،  دیزني  والت 
فيلم  قهرمان  به عنوان  را ساخت، كه در آن، دختر بچه ای 
این  در  كند.  بازی  كارتونی  شخصيت های  با  می توانست 
به  بود  دختركی  او  بود.  حقيقی  هنرپيشه  »آليس«  فيلم، 
رنگ  سفيد  دیواری  برابر  در  كه  دیویس«  »ویرجينيا  نام 
می ایستاد و به دستور كارگردان به بازی مشغول می شد و از 
وي فيلم می گرفتند و كارتون سازها، بر مبنای دستورالعمل 
در  بعد  و  می ساختند،  را  فيلم  كارتوني  قسمت  كارگردان، 

البراتوار، این دو فيلم روی هم مونتاژ می شد.

اشتياق دیوانه وارش او را بر انگيخت تا برای باال بردن كيفيت 
كارش، تمام اندوخته اش را در سرمایه گذاری جدید صرف 
كند. با وجود هزینه باالی توليد فيلم و ركورد بازار،  وي به 
مرز ورشكستگی رسيد و شكست تجاری »آليس در سرزمين 
عجایب« باعث به تعطيلی كشاندن استودیو والت دیزنی شد.

تنها  می دانست.  زندگی خود  روزهای سياه  را  روزها  این  او 
نيمكتی برایش باقی مانده بود؛ تا جایی كه برای حمام كردن 
ولی  برود؛  قطار  ایستگاه  به  بار  بود كه هفته ای یك  مجبور 
كارتون  یك  توليد  برای  شد  موفق  فراوان  تالش  با  عاقبت 
همه  این  با  شود.  بهتر  كمی  وضعش  ببندد و  قراردادی 
سختی، او فردی نبود كه به سادگی ميدان خالی كند. وي 

اندیشه پيشرفت را در سر می پروراند.

اندام        الغر  جوان  این  دیزنی،  والت  سال،  همان  تابستان   در 
21 ساله، كت و شلوار قدیمی خودش را پوشيد و در حالی كه 
»آليس در سرزمين عجایب« را به عنوان نمونه كار همراه داشت، 
سوار بر قطاری رهسپار ایالت كاليفرنيا شد. در آنجا فهميد كه 

برای ورود به هاليوود، راهی دشوار در پيِش رو دارد.

برادر وی، روی دیزنی در كاليفرنيا بود. او مشوق والت بود و 
حس مشتركی با وی داشت. دو 
برادر در كاليفرنيا با 250 دالر 
قرض  كه  دالری   500 و  خود 
گرفته بودنـــد، یك كارگــاه 

سفارشی  آنها  بزودی  كردند.  تأسيس  عمویشان  گاراژ  در 
اولين  اكتبر 1923  آنها در 16  دریافت كردند.  آليس  برای 
قراردادشان را برای تحویل كمدی های آليس امضاء كرده و 

دست به كار شدند.

این فيلم پس از سه سال توليد، روی پرده سينماها نمایش 
داده شد و والت دیزنی با درآمد حاصل از آن خانه ای خرید.

كرد  كسب  زیادی  محبوبيت  آليس  كمدی  فيلم های  سری 
و استودیوی برادران دیزنی رونق یافت. دو برادر پس از آن، 
كار خود را گسترش دادند و به یك دفتر در هاليوود منتقل 
با  كه  كردند  تهيه  آليس  سریال  از  فيلم  شش  آنها  شدند. 

موفقيت زیادی روبرو شد.  
در سال 1940 استودیو والت دیزنی بيش از یك هزار هنرمند، 
متحرک ساز، قصه نویس و تكنيسين داشت و كار ساخت یك 
استودیو دیگر نيز به پایان رسيده بود؛ گرچه در طول جنگ 
اختيار ساخت  در  استودیو  امكانات  درصد  دوم، 94  جهانی 

فيلم های تبليغاتی و آموزشی برای دولت و ارتش بود.

برای  و  بيستم  قرن  در  ممتاز  شخصيت  یك  دیزنی،  والت 
بسياری، نام او با سرگرمی هایی مختلف از فيلم های كارتونی 
گرفته تا پارک های تفریحی عجين است. شاید برای ترسيم 
تصویر دیزنی، هيچ چيزی مهم تر از این نيست كه بگویيم او 
توانسته بود افراد مستعدی را جذب استودیوهای خود نماید 
و آنان را ترغيب كند تا بهترین آثار خود را بسازند. ممكن 
باشد؛  مطرح  او  مدیریتی  سبك  مورد  در  انتقادهایی  است 
زیرا او مردی جدی و سخت گير بود؛ اما باید گفت نگرشی 
چند  درآمد  با  شركتی  به  را  ساده  یك شركت  توانست  كه 
ميليارد دالری تبدیل نماید، تنها مختص مردی به نام والت 

دیزنی است

بعد از درگذشت وي، سينما یكی از بزرگترین مغزهای خاّلق 
و مبتكر خود را از دست داد. والت دیزنی در زندگی از دو 
آن  از  كه  كاری  به  پرداختن  نخست،  می كرد:  پيروی  اصل 

لذت می برد، و دوم، گوش دادن به ندای باطن خویش. 

او در دوران زندگی اش،  900 تقدیر نامه، 32 جایزه اسكار، 
از  و  كرد  كسب  افتخاری  دكتری   5 و  امی  مجسمه   5

ثروتمندترین مردم جهان بود.
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تحصيلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخير  های  سال   طی 
سال یازدهم متوسطه نقش تعيين كننده  ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصيلی 
سال یازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری هم اكنون یكی 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 آزمایشی برای آمادگی دانش آموزان 
های  آزمون   طراحی  به  اقدام   )97-96( آینده  تحصيلی  سال  برای  متوسطه،  دوره 
یازدهم متوسطه  دانش آموزان سال  برای جامعه هدف  و جامع  تابستانه، مرحله  ای 
)سال دوم( كه امتحانات نهایی را در پيش دارند نموده است. این آزمون  ها با ماهيتی 
جدید از نظر محتوا، بودجه  بندی و اجرا گامی مهم در براي پاسخگویی به نياز موجود 
در این زمينه است كه اميد است مورد توجه دانش آموزان عزیز سال یازدهم متوسطه 

و همچنين مشاوران و دست اندركاران دبيرستان  ها قرار گيرد.

آزمون های سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی  های زیر است:
دانش آموزان  نمودن  آماده  ضمن  كه  تستی  مفهومی  سؤاالت  ارائه    
برای شركت در امتحانات ترم اول و نهایی سال یازدهم، زمينه آشنایی و مهارت این 
دانش آموز  برای  بعد،  سال  سراسری  آزمون   سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  را  عزیزان 

فراهم می  نماید.
P بودجه بندی منابع درسی براساس برنامه درسی دبيرستان  ها.

P ارائه كارنامه تحليلی پيشرفت تحصيلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون  های قبل.
P ارائه گزارش  های تحليلی، مقایسه  ای و مدیریتی برای دبيرستان  هایی كه دانش  آموزان 

سال یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون  ها شركت می  دهند.
P ارائه نتيجه نمرات آزمون به شركت كنندگان بالفاصله پس از پایان هر آزمون.

نحوۀ زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
این آزمون ها در ۳ فاز كلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 11 نوبت برگزار 

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 پایة 
دهم خواهد بود. فاز دوم، آزمون های مرحله ای بوده كه در 6 نوبت برگزار خواهند 
شد. هدف كلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر به مطالب كتاب های درسی 
تحصيلی  سال  طول  در  دانش  آموزان  تحصيلی  پيشرفت  ارزیابی  و  یازدهم  پایة 
است. در این ميان، آزمون ویژه  ای )آزمون مرحلة ۴( در نظر گرفته شده است كه 
در پایان امتحانات نيمسال اول، در تاریخ 1۳96/11/6 برگزار خواهد شد و هدف 
آن، جمع بندی مطالب نيمسال اول است كه پس از امتحانات تشریحی نيمسال 
اول برگزار خواهد شد و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان براساس پرسش های 
چهارگزینه ای استاندارد مرتبط با مطالب این نيمسال تحصيلی مورد سنجش و 
ارزیابی قرار خواهد گرفت. فاز سوم، آزمون های جامع بوده كه در ۲ نوبت برگزار 
پرسش  های  با  دانش  آموزان  كامل  آشنایی  ها،  آزمون   این  هدف  شد.  خواهند 
نوعی،  به  و   1۳97 خرداد  امتحانات  سؤاالت  با  مرتبط  و  همسو  چهارگزینه  ای 
مقدمة آمادگی برای آزمون سراسری سال 1۳9۸ است. تاریخ آزمون  ها در جدول 

زیر 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 آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا 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 این تأكيد كه بيشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود.(
پس از برگزاری هریک 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 مقایسه با داوطلبان شهر، استان و كشور و نمره 
كل عمومی و اختصاصی در زیرگروه  های آزمایشی و .... دراختيار داوطلبان قرار می  گيرد 
آمادگی خود در  ميزان  از  ها  كارنامه   این  در  اطالعات مندرج  براساس  داوطلبان  تا 
هر مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون 
مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نيز با شركت در آزمون   ها، آمادگی الزم را برای 

شركت در امتحانات نهایی سال 1۳97 كسب می  نمایند. 

در عصر روز  از آزمون  های آزمايشی سنجِش يازدهم  نوبت  كارنامه نتايج هر 
  www.Sanjeshserv.Ir:برگزاری هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شركت به نشانی
منتشر می  گردد. ضمناً به اطالع دانش   آموزان می  رساند كه محاسبه نمره كل آزمون  های 
آزمایشی، براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور در ارتباط 
بود. همچنين نمره آزمون دروس عمومی و  با آزمون سراسری سال 1۳96 خواهد 
اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( 
به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسيم بر مجموع كل 
در  دانش  آموز  برای  مناسبی  تجربه  می تواند  امر  این  كه  می شود،  محاسبه  ضرایب 

ارتباط با شركت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهــم 
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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سنجِش  آزمون هاي  جلسه  به  ورود  کارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 
یازدهم:

داوطلبان  كليه  برای  یازدهم،  سنجِش  آزمایشی  های  آزمون   جلسه  به  ورود  كارت 
اینترنتی  از طریق سایت  از هر آزمون منحصراً  از روز سه  شنبه قبل  سراسر كشور 
شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.Sanjeshserv.Ir توزیع می  گردد 
با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذكر نسبت به پرینت كارت ورود به  و داوطلبان 

جلسه خود اقدام می  نمایند.

شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم:

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

پرداخت شهریه كمتری برای ثبت  نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه  های ثبت  نام مندرج در آن، این امكان نيز 
فراهم گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون  های سنجِش 
به  عنوان مثال،  نمایند؛  انتخاب و ثبت  نام  نياز و دلخواه،  تعداد مورد  به  را  یازدهم 
داوطلب می  تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله  ای و یک نوبت آزمون جامع باشد.

البته با توجه به اینكه آزمون  های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون  هایی است كه 
هر یک مكمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر 
می  نماید لذا توصيه می  شود كه داوطلبان عزیز در كلية آزمون  های تابستانه، مرحله  ای و 

جامع )11 نوبت آزمون( به طور یكجا ثبت  نام نمایند.
شایان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت  های بيشتری از آزمون  ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از 
تعداد آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره  مند شوند. 
بدیهی است كه مطلوب  ترین حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت  نام یكجا در ۸ نوبت آزمون )6 مرحله + ۲ جامع( است كه در این صورت، با 

احتساب تخفيف ویژه 280/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون 217/500 ریال و 
مجموعاً 1/740/000 ریال 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 اینترنتی به  طور خودكار، وجه را با احتساب 

تخفيف محاسبه می نماید.
الزم به  ذكر است كه جدول تكميلی مربوط به هزینه  های ثبت نام، برای داوطلبانی 
تلفيقی  به  صورت  یازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون  های  انتخاب  به  مایل  كه 
درج   )www.Sanjeshserv.Ir( آزمون ها  ثبت  نام  اینترنتی  سایت  در  هستند، 

شده است.
نحوه ثبت نام:

پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه  مند به شركت در آزمون هاي آزمایشی سنجِش 
یازدهم در سراسركشور مي توانند با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب و 
مراجعه به سایت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.Sanjeshserv.Ir نسبت به ثبت  نام در این آزمون ها اقدام 

و كد رهگيري دریافت نمایند.
نكته 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.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت  نام در صورت داشتن 
هر گونه سؤال در خصـــ وص شرایط و ضوابط ثبت  نام، مـــــی  توانند با خط ویژه:            
۴۲966-۰۲1 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:۳۰ الی 

1۲:۳۰ و عصر 1۳:۳۰ الی 16:۰۰ 
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان  هایی كه مایل هستند براي سهولت 
ثبت  نام به صورت یكجا 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: صبح۸:۳۰  الی 1۲:۳۰و عصر 1۳:۳۰ الی 16:۰۰  با شماره تلفن هاي: 

۸۸۸۴۴791 الی ۸۸۸۴۴79۳ تماس حاصل نمایند.
نكات مهم:

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

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

در این خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
سایت  طریق  از  كشور  سراسري  داوطلبان  كليه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
اینترنتي به نشاني: www.Sanjeshserv.Ir امكان پذیر است و دفتر مركزي شركت 
ميدان  به  )نرسيده  شمالي  مفتح  خيابان  مطهري،  خيابان  تهران،  نشاني:  به 
هفت تير(، خيابان نوري اسفندياري، پالک 50، تلفن: 88۳21455 نيز آماده 

ثبت نام از مراجعان در ساعات اداري است.  
راهنمای نحوه ثبت  نام  اینترنتی آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم

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

كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اینترنتی است(.
گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لينک ثبت  نام آزمون  های 

آزمایشی سنجش ـ ثبت  نام جدید(.
گام سوم: دریافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور
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دارد  آن  در  را  كارايي  بيشترين  ذهني،  قواي  كه  است  فعاليتي  مطالعه، 
دارد.  تمام  بستگي  فرد  ذهني  آمادگي  به  آن،  ثمر  پر  و  صحيح  انجام  و 
خواننده هنگام مطالعه بايد توانايي درک مطالب و ايجاد ارتباط ميان آن 
مطالب با ساير معلومات را داشته باشد. براي افزايش مهارت خواندن نكات 

زير توصيه مي شوند:
1ـ تحقيقات نشان مي دهد كه يكي از مؤثرترين راه هاي افزايش بازدهي 
مطالعه، خواندن و به خود باز پس دادن يا براي خود بازگو كردن مطلب 

است. چنين روشي به داليل زير بسيار مفيد  است:
الف ـ وقتي شخصي مطلبي را با اطالع از اينكه بزودي بايد آن را براي 
خود بازگو كند، مطالعه مي كند. اين احساس در وي انگيزش ايجاد مي كند 

كه بعضي آن را » اراده براي يادگيري« ناميده اند.
بـ  وقتي مطلبي را كه مي خوانيم، بخوبي براي خود بازگو كنيم، اين عمل 
خود يک پاداش است، و هرگاه قادر به انجام اين كار نباشيم،  اثري دارد كه 

با اثر تنبيه براي پاسخ هاي نادرست، مشابه است.
جـ  نكته ديگر آنكه باالخره شخص بايد مطلبي را كه خوانده است، تقريبًا 
از بر كند؛ بنابراين، وقتي شخصي مطلبي را از بر مي كند، در واقع تكرار 

مجدد مطلب را كه هدف اوست، تمرين مي كند.
2ـ در هنگام خواندن، جهش به عقب را مي توان از بين برد. اكثر ما اغلب 
هنگامي كه مايليم جملة جالبي را كه خوانده ايم، دوباره بخوانيم و يا در 
مواردي كه تمركز كافي و حضور ذهن نداشته ايم، دوباره به عقب برگشته 
و قسمتي از مطلب خوانده شده را مجدداً با دقت بيشتر بخوانيم، در واقع 
اقدام به واپس نگري مي كنيم؛ ولي اگر اين واپس نگري ها را كنترل نكنيم، 
به صورت عادت بسيار بدي در خواهد آمد. تصور كنيد كه اگر قرار باشد 
دوباره  خوانده ايم،  كه  را  سطر  يک  از  قسمتي  يا  عبارت  يا  كلمه  بار  هر 
رشته  بخوانيم،  باره  و سه  دوباره  را  آن  و  برگشته  به عقب  باز  و  خوانده 

مطلب را گم كرده و بمراتب از سرعت مطالعه ما كاسته خواهد شد.
3ـ در هنگام خواندن، وسعت ديد را مي توان تا حد ديدن بيش از پنج 
كلمه در هر توقف گسترش داد؛ يعني خوانندة سريع با توسعة ميدان ديد 
تلفظ  از  اجتناب  با  و  كرده  توجه  عبارات  و  جمله ها  شبه  به  خود،  چشم 
را مالحظه  كلمه  يا چندين  نگاه چند  در هر  كلمات،  و خواندن تک تک 
بايد از حركت  بار،  و جذب مي كند. براي ديدن بيش از يک كلمه در هر 
سر خود جلوگيري نماييد؛ بدين ترتيب، تعداد توقف هاي يک خواننده در 
پاراگراف دو خط و نيمي به حدود پنج الي شش توقف كاهش مي يابد. براي 
بهتر روشن شدن مطلب، در زير سه نمونه از شيوه خواندن سه خوانندة 

كند، متوسط و سريع آمده است.
خواننده کند:

اگر / مقداري / خون / از / يک / انسان / بگيريم / و درون / ليواني / بريزيم 
/ و آن را / در يخچال / نگهداري / كنيم / تا منعقد / نشود / پس از / مدتي 

/ خواهيم / ديد / كه خون / رسوب / مي كند / و به / دو بخش / مشخص / 
يعني / پالسم ها / و گلبول ها / تقسيم / مي شود.

خوانندۀ معمولي و متوسط:
اگر مقداري خون / از يک انسان / بگيريم و درون / ليواني بريزيم / و آن 
را در يخچال / نگهداري كنيم / تا منعقد نشود / پس از مدتي / خواهيم 
ديد كه / خون رسوب مي كند / و به دو بخش مشخص / يعني پالسم ها و 

گلبول ها / تقسيم مي شود.
خوانندۀ سریع:

اگر مقداري خون از يک انسان بگيريم / و درون ليواني بريزيم / و آن را 
در يخچال نگهداري كنيم / تا منعقد نشود پس از مدتي خواهيم ديد / كه 
خون رسوب مي كند / و به دو بخش مشخص يعني پالسم ها و گلبول ها / 

تقسيم مي شود.
مالحظه مي كنيد كه خوانندة كند ۳1 بار توقف داشته و در هر توقف به هر 
كلمه نگاه كرده، احيانًا آن را تلفظ كرده و سپس به كلمة بعدي پرداخته 
كاهش  مرتبه   12 حدود  به  توقف ها  تعداد  متوسط،  خوانندة  در  است. 
مي يابد، زيرا با هر بار نگاه كردن دو يا چند كلمه را در آن واحد مي بيند؛ 
و  شبه جمالت  به  خود،  ديد چشم  ميدان  توسعه  با  خوانندة سريع  ولي 
عبارات توجه كرده و با اجتناب از تلفظ و خواندن تک تک كلمات، در هر 
نگاه چند يا چندين كلمه را مالحظه و جذب مي كند و لذا تعداد توقف هاي 
اين خواننده به حدود 6 تا 7 توقف كاهش مي يابد )بايد توجه داشت كه 

اين توقف ها به كمتر  از آ ن نيز قابل كاهش است(.
4ـ يكي از علل كند خواني، تلفظ كلمات و خواندن تک تک آنها، حتي به 
صورت بي صداست كه بايد از آ ن پرهيز شود. اين مشكل از عادات شكل 
گرفته در دوران تحصيلمان در دبستان به وجود آمده و از زمان يادگيري 
خواندن ناشي مي شود كه بعدها نتوانسته ايم بر آن فايق آييم، و براي از 
بين بردن آن تمرين الزم است. اگر به مدت دو سه هفته، روزي نيم ساعت 
را صرف تمرين كنيد، مسلمًا به عادات غلط خود در نحوة خواندن فايق 
خواهيد آمد. يكي از راه هاي پيشنهادي براي از بين بردن لب خواني )تلفظ 
كلمات و خواندن تک تک آنها، حتي به صورت بي صدا( اين است كه بين 
لب هايتان، و نه بين دندان ها، چيزي را كه به قدر كافي سنگين باشد تا 
و  دهيد  قرار  باشيد،  لب ها  روي  دادن  فشار  به  ناچار  آن  نگهداري  براي 

خواندن را ادامه دهيد.
5 ـ در موقع خواندن مطالب تازه، بايد به اصل موضوع توجه داشت؛ يعني 
به تنهايي  پاراگراف را كه خود  از جمالت در هر  بايد جمالت گويا )يكي 
گوياي منظور و هدفي است و نويسنده در پي تشريح آن در آ ن پاراگراف 
بوده است جملة گويا مي ناميم( و كلمات اساسي را تشخيص داده و رؤوس 
مطالبي را كه براي بيان اصل موضوع به كار رفته است، پيدا كرد. در موقع 

بازنويسي مطالب براي يادگيري نيز بايد به همين طريق عمل كرد.

17 نكته در باب مطالعه
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6ـ مراحلي كه بايد براي بهتر درس خواندن مراعات شود، عبارتند از:
الف ـ نظر اجمالي به مقاله: فصلي از كتاب، يا هر چيز ديگر را كه در حال 
خواندنش هستيد يک بار به طور كامل بخوانيد تا لُب كالم و تصويري كلي 
از مطلب دستگيرتان شود. يک بار خواندن مطلب سبب مي شود كه بدانيد 
اصل موضوع دربارة چيست؛ همانند نقاشان كه قبل از شروع نقاشي، ابتدا 

خطوط اوليه را مي كشند.
ب ـ خواندن براي ثبت صحيح جزئيات با ذهني هوشيار و با عالقه: اين 
به جزئيات آن مطلب دقت  و  بخوانيد  بار ديگر  را يک  مطلب  بار مجدداً 
بيشتري كنيد. در اين مرحله سعي كنيد كه آگاهانه سؤال هايي طرح كنيد 

و براي آنها پاسخ هاي قانع كننده اي ارائه دهيد.
ج ـ در پايان هر پاراگراف، سر خود را به عقب تكيه داده و مطمئن شويد 
فرا  خود  حافظه  از  خودتان  كلمات  با  مي توانيد  را  ضروري  مفاهيم  كه 
بخوانيد )فكر خوبي است اگر تصور كنيد كه در حال توضيح دادن تمام 

مطالب براي دوستتان هستيد(.
د ـ مرور: پس از تكرار نزد خود، يک بار ديگر كتاب را بخوانيد تا مطمئن 
شويد كه تمامي درس را كاماًل فهميده ايد؛ در ضمن بايد آنچه كه خوانده ايد 
»ملكة« ذهنتان شود و اين كار را به نحوي انجام دهيد كه يادآوري يک 
قسمت از مطلب )يا هر كليد رمز، عبارت، اسم، نظريه و ...( سبب شود كه 

همة مطالب اساسي به ذهنتان بيايد.
هـ ـ بعد از خواندن مطلب، بررسي كردن فوري آن مطلب، ضروري است. 
روز بعد بررسي كنيد تا مطمئن شويد كه كليدهاي رمز بخوبي انجام وظيفه 

مي كنند و سريع و صحيح تمام مطالب را به يادتان مي آورند.
7 ـ هيچ گاه با دوستتان در يک زمان و با هم مطالعه نكنيد؛ زيرا انجام 
اين كار سبب به هدر رفتن وقت شما خواهد شد؛ البته مي توانيد مطلبي 
را براي مطالعه مشخص كنيد و پس از مطالعه، دربارة درس خوانده شده 

از يكديگر سؤال كنيد.
8 ـ مي توانيد مطلب مطالعه شده را براي دوستتان يا هر كسي كه مايل 
به يادگيري آ ن است، شرح دهيد؛ در اين صورت، تسلط شما باال مي رود؛ 
زيرا هنگامي قادر خواهيد بود مطلبي را توضيح دهيد كه آن را به طور 

كامل فهميده باشيد.
9 ـ  اگر در جست و جوي پاسخي براي يک پرسش خاص هستيد، آن را 

به طور سطحي و بسرعت بخوانيد؛ اما مواد و مطلب فني و تخصصي را با 
دقت و تفكر بيشتر بخوانيد.

تأثير  داراي  متراكم،  يادگيري  با  مقايسه  در  فاصله،  با  يادگيري  ـ   10
 ۳0 بخش هاي  به  را  مطالعه  زمان هاي  خواندن،  هنگام  در  است.  بيشتري 
يا 40 دقيقه اي تقسيم كنيد و بين آنها استراحت كوتاهي داشته باشيد. 
استراحت، ضمن اينكه باعث رفع خستگي اعضاي بدن مي شود، همچنين 
موجب مي شود اطالعاتي كه لحظاتي پيش مورد مطالعه قرار گرفته اند با 
مطالب خوانده شده قبلي، پيوند الزم را برقرار نمايند. در هنگام استراحت 
از  غير  ديگري  كارهاي  انجام  به   دقيقه  پنج  حدود  سپس  شويد،  بلند 
كارهاي فكري مشغول شويد، پنجره اتاق را باز كنيد و چند بار نفس عميق 

بكشيد.
اگر چشم شما در هنگام خواندن، بخصوص در هنگام تند خواني،  11 ـ 
احساس خستگي مي كند، مي توانيد از اين روش كه عبارت است از تمركز 
ميدان ديد روي يک شي در فاصلة دور استفاده كنيد. اين حالت نگاه را 
دو تا سه ثانيه انجام دهيد و سپس بدون حركت دادن سر، به نزديک ترين 
شي داخل اتاق نگاه كنيد و دو تا سه ثانيه هم روي آن شي تمركز داشته 
ماهيچه هاي  تمرين،  اين  در  دهيد.  انجام  بار  پنج  را  قبل  تمرين  باشيد. 
و  كرده  بخوبي حفظ  را  خود  حالت  و  مي كنند  اطراف چشم شما حركت 
خستگي آن از بين مي رود. اين تمرينات، خصوصًا براي كساني كه كارهاي 

چشمي طوالني دارند يا زير نور برق كار مي كنند، مفيد است.
12ـ نوع ديگري از تكرار و تمرين، كه به يادگيري و درک شما در هنگام 
مطالب  زير  كشيدن  خط  يا  برداشتن  يادداشت  مي كند،  كمک  خواندن 
اين  به  نكات كليدي يک درس  است. در يک سلسله تحقيقات،  و  مهم 
نتيجه رسيده اند كه ميزان يادآوري شاگرداني كه از آنها خواسته شده بود 
در حين خواندن، زير جمالت مهم يک متن را خط بكشند، به طور قابل 
بيشتر  بودند،  خوانده  را  متن  فقط  كه  شاگرداني  يادآوري  از  مالحظه اي 
است. اين نكته نيز بايد ذكر شود كه كودكان كمتر از 12 سال، بخوبي قادر 
به تشخيص اطالعات مهم در يک متن نيستند و بايد به آنها كمک شده و 

آموزش الزم در اين زمينه داده شود.
يک  سريع  درک  از  جلوگيري  باعث  كه  عمده اي  عوامل  از  يكي  ـ   13
»تداخل  مي شود  مطلب  آن  كردن  حفظ  مانع  و  خواندن  هنگام  در  متن 
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آموخته هاي قبلي و بعدي« است كه در اين حالت، مطالب جديد آموخته 
شده با مطالب قبلي در هم مي آميزند. براي جلوگيري از بروز اين حالت، 
بهترين راه »مطالعة تک موضوعي« است؛ يعني در مدتي كه يک مطلب 
را مي خوانيد، از خواندن مطالب ديگر خودداري كنيد و تنها ذهن خود را 
روي همان يک مطلب متمركز كنيد و پس از يک دوره استراحت كوتاه، 
موضوع مطالعه را تغيير دهيد. انجام اين كار، باعث عدم تداخل دانسته ها 

و آموخته هاي جديد مي شود.
14ـ براي اينكه كاِر خواندن و مطالعه براي شما كاري كسالت آور، طوالني 

و خسته كننده نباشد، موارد زير را در نظر داشته باشيد:
با  را  مطالعه  اگر  كنيد.  شروع  رضايت  و  خوشحالي  با  را  مطالعه  ـ  الف 
بي ميلي انجام دهيد، در تمام مدت مطالعه، با تمايالت منفي به خود آسيب 

مي رسانيد.
ب ـ هر چه زودتر مطالعه را شروع كنيد.

ج ـ مطالب را به چند بخش مجزا تقسيم كنيد تا يكباره با حجم فراوان 
آن روبرو نشويد.

دـ  به خود دلگرمي دهيد و آ نچه را كه تا به حال خوانده ايد، در نظر آوريد 
و به خود بگوييد كه تا به حال اين وضعيت، چندان هم سخت نبوده است.
15 ـ دانش آموز يا دانشجويي كه كل مطالب را يكجا در نظر نمي گيرد و 
از آن براي خود تصوير ذهني نمي سازد، شبيه فرد سرگرداني است كه به 
هر طرف رو مي كند. اين فرد، بر خالف ميل باطني خود، نمي تواند تمركز 
داشته باشد؛ بلكه ابروها را درهم مي كشد، عزم را جزم مي كند، دوباره به 
صفحه كتاب خيره مي شود و تصميم مي گيرد به چيزهايي ديگر فكر نكند. 
او نمي داند كه در يک متن علمي، هرگز نمي توان چنين كاري را انجام داد. 
توصيه ما اين است كه هرگز به اين شيوه درس نخوانيد و مطالعه يک فصل 
را از صفحه اول شروع نكنيد و صفحات را پشت سر هم بخوانيد. ضمنًا 
ابتدا دقت كنيد كه در آن فصل راجع به چه مطلبي صحبت شده است. 
براي اينكه بدانيد كه در يک فصل، راجع به چه مطلبي صحبت شده است، 
اگر آن فصل  باشد( بخوانيد.  اگر داشته  البته   ( را  ابتدا خالصه آن فصل 
خالصه نداشت، بهتر است كه ابتدا فهرست مطالب آن را از نظر بگذرانيد و 
بعد عنوان هاي درشت آن را نگاه كنيد و بعضي از مطالب را  از اينجا و آنجا 
بخوانيد و آن گاه خالصه اي از آن فصل را براي خود تهيه كنيد. در تهيه 

خالصه، هدف شما اين باشد كه آنچه را كه در آن فصل اساس كار است، 
كشف كنيد و معناي كلي آن را به دست آوريد. انجام اين كار، به احتمال 
زياد، از وقوع تداخل )پديده اي كه طي آن حافظه مربوط به يک فعاليت در 
اثر فعاليت ديگر، تضعيف مي شود( جلوگيري خواهد كرد. در اين روش، به 
جاي اينكه اجزاء را جزء به جزء ياد بگيريد و پشت سر هم بخوانيد و در 
دست اندازهاي تداخل دست و پا بزنيد، كل مطالب را يكجا در نظر بگيريد. 

آنچه در اينجا حفظ مي كنيد، كل مطلب است، نه اجزاء مختلف آن.
16ـ  چنانچه عادت كرده ايد هنگام خواندن يک مطلب، در مورد آن سؤال 
خوانندة  ندارد،  را  اين خصوصيت  كه  خواننده اي  به  نسبت  كنيد،  مطرح 
بهتري هستيد. طرح سؤال به تنهايي كافي نيست؛ بلكه بايد تالش كنيد 
كه به سؤاالت پاسخ دهيد. گرچه مي توان اين سؤال را در ذهن به شكل 
تئوري انجام داد؛ ولي اگر اين سؤال ها و جواب ها را يادداشت كنيد، مطالعه 

شما كارآمدتر خواهد بود و نشانه هوشياري شما در هنگام مطالعه است.
17 ـ براي غلبه بر حواس پرتي در هنگام مطالعه، بايد منشأ  حواس پرتي 
را شناخت. حواس پرتي اغلب خوانندگان را مي توان به دو دسته تقسيم 

كرد: حواس پرتي دروني و حواس پرتي بيروني.
حواس پرتي دروني، عبارت از افكار و انديشه هايي است كه براي مقاصد 
مواردي چون  مزاحمت ها شامل  نوع  اين  ايجاد مي كند.  مزاحمت  مطالعه 
نگراني در مورد مشكالت شخصي، تحصيلي، اجتماعي، اقتصادي يا شغلي 
به  كه  است  اين  دروني،  پرتي  عوامل حواس  با  مقابله  راه  اولين  هستند. 
هنگام مطالعه، يک تكه كاغذ را در دسترس قرار دهيد و هرگاه مشكل 
يا مطلبي ذهن شما را اشغال كرد، فوري آن مشكل را يادداشت كنيد و 
زماني را هم كه تصميم داريد در آن زمان به آن مشكل رسيدگي كنيد، 
را  ذهنتان  كه  بابت مشكلي  از  را  خيال شما  كار،  اين  انجام  نماييد.  قيد 

اشغال مي كند، راحت خواهد كرد.
حواس پرتي بيروني را آسان تر از حواس پرتي دروني مي شود برطرف كرد. 
اين گونه حواس پرتي، عبارت است از: سر و صداهايي كه در محيط مطالعه 
به گوش مي رسند، نور كم، سردي يا گرمي محل مطالعه و ... كه هر كدام 

راه حل مخصوص به خود را مي طلبد.
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و ضمن آرزوي موفقيت براي كليه حافظان 
از حافظان  نهایي  پذیرفته شدگان  نفر  اسامي 91  بدین وسيله فهرست  قرآن،  محترم 
قرآن مجيد داراي مدرك دیپلم و غيردیپلم و كارشناسي علوم  قرآني شركت  كننده 
در آزمون كارشناسي ارشد سال 96 كه در آزمون صحت حفظ از تاریخ  ۲1 مرداد ماه 
به طي كليه مراحل مربوط  لغایت ۲5 مرداد  ماه سال جاري شركت كرده و موفق 
به  را  تا كنون مدارک ذيل  لذا داوطلبانی كه  اعالم مي شود؛  آزمون گردیده اند، 
سازمان سنجش ارسال نكرده اند، بايد با توجه به مقطع قبولي خود، نسبت 

به انجام موارد زير و ارسال مدارک الزم اقدام نمايند.
الف( مدارك الزم براي صدور مدرك کارشناسي علوم قرآني:

1ـ كپي شناسنامه )صفحه اول و در صورت لزوم صفحه توضيحات(.
۲-  تصویر كارت ملي.

۳ـ دو قطعه عكس۴×۳تمام رخ ، تهيه شده در سال جاري )پشت نویسي شده(.
كه  غيردیپلم،  و  دیپلم  مدرك  داراي  قرآن  محترم  حافظان  است  الزم  تذکر مهم: 
به  تاریخ 96/7/۳۰  تا  را  آنها در جدول شماره )1( آمده است، مدارك خود  اسامي 
آدرس: سازمان سنجش آموزش كشور، صندوق پستي: 4۳78ـ 15875، حوزه 

معاونت فني و آماري سازمان ارسال نمایند.
ب( مدارك الزم براي معرفي دارندگان مدرك کارشناسي به منظور ادامه 

تحصیل در مقطع کارشناسي ارشد:
1- تصوير مدرک كارشناسي كه باید در یكي از رشته هاي زیر باشد:

 علوم قرآني با گرایش هاي علوم قرآن مجيد، تفسير قرآن مجيد، فنون قرائت مجيد، 
تالوت و كتابت قرآن مجيد، تربيت معلم قرآن و تربيت مربي عقيدتي سياسي، الهيات 

و معارف اسالمي با گرایش علوم قرآن و حدیث.
2- فهرست دانشگاه هاي انتخابي مطابق دفترچه شماره ۲ آزمون كارشناسي ارشد 

سال 1۳96 كه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور قابل دریافت است.
 )۲( شماره  جدول  در  آنان  اسامي  كه  كارشناسي  مدارك  دارندگان  مهم:   تذكر 
قرار دارد و داراي یكي از مدارك كارشناسي رسمي ذكر شده هستند، باید تا تاریخ 

96/7/20 مدارک خود را از طریق نمابر: 889222۳7-021 ارسال نمایند.   

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

پذیرفته شدگان نهایي

 حافظان محترم 

کل قرآن مجید در 

سال 1396

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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