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فرارسیدن ماه محّرم و ایام سوگواری 
ساالرشهیدان ، حضرت اباعبدا...الحسین 

) علیه السالم ( ، برتمام مسلمانان 
و آزادگان جهان تسلیت باد

برنامه زماني آزمون هاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1397

سالنام آزمون
ثبت نام

برگزاري آزمون
تااز

)Ph.D( جمعه 96/12/4سه شنبه 96/9/7چهار شنبه 9796/9/1دكتري

پنجشنبه 97كارشناسي ارشد
پنجشنبه و جمعهچهار شنبه 96/9/1696/9/22

 6 و 97/2/7

پنجشنبه و جمعهيكشنبه 96/11/8يكشنبه 9796/11/1سراسري
 7 و 97/4/8

فني و حرفه اي 
متعاقباً اعالم خواهد شدكارداني نظام جديد

متعاقباً اعالم خواهد شدكارشناسي ناپيوسته

سال تحصیلي جدید ، حركت و شورآفریني

چرا از هم اكنون آغاز نكنيد ؟!

رشتۀ خود را دوست ندارم؛ چه کنم؟

موفقيت از آ نچه فكر مے كنيد، به شام نزديك تر است !

از فردا آغاز می شود:

 ثبت نام پذیرفته شدگان 
آزمون سراسری 96

برنامه زماني آزمون هاي 

سازمان سنجش آموزش كشور

 در سال 1397

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

زمان اعالم اسامي پذیرفته شـدگان 
نهایي  رشته هاي تحصيلي متمركز و 

همچنين معرفي شدگان 
چند برابرظرفيت رشته  نيمه متمركز 

فوریت هاي پزشكي آزمون كارداني به 
كارشناسي ناپيوسته سال 1396

ضمن آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان، به اطالع مي رساند كه 
نتايج پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي تحصيلي متمركز آزمون 
كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1396 )اعم از رشته هاي 
تحصيلي پذيرش با آزمون يا رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفاً 
با اعمال سوابق تحصيلی( و همچنين معرفي شدگان چند برابر 
ظرفيت پذيرش رشته تحصيلي نيمه متمركز فوريت هاي پزشكي 
آزمون مذكور، در روز سه شنبه مورخ 1396/6/28 )فردا( از طريق 
 www.sanjesh.org :پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني
اعالم مي گردد؛ لذا از داوطلباني كه در رديف پذيرفته شدگان 
به  توجه  با  مي شود  دعوت  مي گيرند،  قرار  آزمون  اين  نهايي 
مندرجات اطالعيه اي كه در اين خصوص به  طور همزمان با اعالم 
نتايج منتشر خواهد شد، ابتدا به پايگاه اطالع رساني دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي ذي ربط مراجعه نموده و ضمن كسب 
به هر كد  مربوط  اعالم شده  مدارك  و  برنامه زماني  از   اطالع 
رشته محل، در زمان مقرر براي ثبت نام و ساير مراحل پذيرش به 
نشاني مشخص شده مراجعه نمايند. بديهي است كه در صورت 
نبودن برنامه زماني خاص در سايت دانشگاه يا مؤسسه آموزش 
از  يكي  در  كه  است  الزم  پذيرفته شدگان  قبولي،  محل  عالي 
روزهاي شنبه 96/7/1 يا یكشنبه 96/7/2 با در دست   داشتن   مدارك   

الزم  براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

پرینت كارت  صد و بيستمين دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته 
 )Tolimo:E-A2017(
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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

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
به  و  نكن  ترك  را  )ع(  حسين  امام  زيارت 
سفارش  را  كار  همين  نيز  يارانت  و  دوستان 
كن تا خداوند عمرت را دراز و روزي ات را زياد 
كند و تو را با سعادت زنده نگه دارد و شهيد 

از دنيا بروي.

خدا  كه  بهشت  درهاي  از  است  دري  جهاد، 
به روي گزيدة دوستاِن خود گشوده است، و 
جامة تقوي است كه بر تن آنان پوشيده است.
]جهاد[ زرِه استوار الهي است كه آسيب نبيند، 
و سپر محكم اوست )كه تير در آن ننشيند(.

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
برخيز و نماز به جا آور؛ پس همانا در نماز شفاست.

دو سه روز ديگر تابستان به پايان مي رسد و وارد فصل 
سوم سال مي شويم. با فرا رسيدن پاييز و آمدن مهرماه 
كالس هاي  شروع  و  مدارس  زنگ  شدن  نواخته  و 
مي شود  آغاز  جديد  تحصيلي  سال  رسماً  دانشگاه ها، 
دانش آموز  ميليون ها  بخش  نويد  حركت  نسيم  و 
و  تحصيلي  مختلف  مقاطع  در  ايراني  دانشجوي  و 
با  همراه  فضيلت  و  دانش  كسب  براي  دانشگاهي 

بالندگي و پويندگي وزيدن مي گيرد.
آغاز سال تحصيلي جديد از منظر فردي و اجتماعي، 
دربردارنده فرصت ها و تهديدهاي قابل توجهي است؛ 
دوره اي  شروع  روي،  هر  به  كه  لحاظ  اين  از  فرصت 
جديد و گام نهادن در مسير پيشرفت علمي از سوي 
تهديد  و  مي دهد،  نويد  را  دانشجويان  و  دانش آموزان 
كه  ارزش،  با  پتانسيل  اين  براي  اگر  كه  آن جهت  از 
جريان  دانشجو  و  دانش آموز  ميليون ها  وجود  در 
دقيقي  برنامه ريزي  و  نشود  انديشيده  تدبيري  دارد، 
كه  شگرف،  و  عظيم  استعدادهاي  اين  هدايت  براي 
سرمايه هاي با ارزش اين مردمند، صورت نگيرد، عماًل 
فناوري  و  علم  عرصه هاي  در  توجهي  قابل  پيشرفت 
علم آموزي  و  دانش اندوزي  با  كه  حوزه هايي  ساير  و 

مرتبطند حاصل نخواهد شد.
را  دانشجويان  يا  دانش آموزان  مي توان  ميان،  اين  در 
از  از يك منظر به دو دسته تقسيم كرد: گروهي كه 
يك مقطع تحصيلي به يك مقطع تحصيلي ديگر وارد 
مقطع  آخرين  دانش آموخته  كه  گروهي  و  مي شوند، 
پس  و  هستند  متوسطه(  )دوره  مدارس  تحصيلي 
آزمون هاي  ساير  يا  سراسري  آزمون  در  موفقيت  از 
مشابه، تازه از يك نهاد آموزشي به يك نهاد آموزشي 
تفاوت ها  با  آشنايي  و در حال  نقل مكان كرده  ديگر 
در  اثر گذار  و  مهم  نهاد  دو  اين  ميان  شباهت هاي  و 

زندگي شخصي و اجتماعي هر فرد هستند.
هر يك از گروه هاي پيشگفته، در مواجه شدن با مقطع 

جديد يا نهاد آموزشي تازه، با تغييراتي روبرو مي شوند 
كه در جاي خود براي آنها اين تفاوت ها و شباهت ها 
جالب توجه خواهد بود؛ اما نكته مهم تر كه پرداختن 
به آن در اين مجال الزم به نظر مي رسد، حفظ روحيه 
ترقي و تعالي براي جهش به سمت مقاطع تحصيلي 
و دانشگاهي باالتر است كه الزاماً در نتيجه حركت و 
شور آفريني پيوسته و ممتد از سوي دانش آموزان يا 
به  ورود  ديگر سخن،  به  مي شود؛  حاصل  دانشجويان 
يك مقطع تحصيلي ديگر در نهاد آموزشي مدرسه يا 
دانشگاه يا وارد شدن از مدرسه به دانشگاه يا ارتقاي 
سال تحصيلي، به خودي خود ارزشمند و ارزش  آفرين 
ارزش آفرين است  و  ارزشمند  بلكه آن چيزي  نيست؛ 
دائمي و هدفمند باشد، و ثانياً در يك  كه بتواند اوالً 
مسير مستقيم ما را به سمت پيشرفت، ترقي و تعالي 
بعدي به صورت تدريجي رهنمون گردد؛ در غير اين 
صورت، ادامه تحصيل در هر يك از مقاطع تحصيلي 
خود  با  را  ارزشمندي  هدف  اگر  دانشگاه،  يا  مدرسه 
يا خواسته  »عادت«  روي  از  تنها  و  نداشته  همراه  به 
زمانه  از  نماندن  عقب  يا  مادر،  و  پدر  بويژه  ديگران، 
ارزش  كم  و  بوده  تهي  هدفمندي  از  تنها  نه  باشد، 
خواهد بود، بلكه جز اتالف عمر و سرمايه دانش آموز يا 
دانشجو و جامعه، هيچ حاصلي را در بر نخواهد داشت؛ 
عظيم  سرمايه هاي  رفتن  هدر  به  موجب  آنكه  ضمن 

مادي و معنوي كشور نيز خواهد شد. 
بيشتر  انديشه  آرزوي  با  ستون  اين  در  را  بحث  اين 
و  دانش آموزان  از  اعم  دانش اندوزان،  تمام  فراگير تر  و 
مي بريم  پايان  به  خود،  اهداف  مورد  در  دانشجويان، 
كه نقل )به مضمون( است كه يكي از معصومان )ع( 
فرمودند: خداوند رحمت كند كسي را كه بينديشد از 
كجا آمده است، در كجا هست و به كجا خواهد رفت.

موفق باشيد

سال تحصیلي جدید ، حركت و شورآفریني

هفتة دفاع مقدس 

و  یاد و خاطره متام شهیدان 

عرصه های نربد حق 

علیه باطل ، گرامی باد
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از سوي معاون سازمان امور دانشجویان وزارت علوم:
جزئيات جشنواره دانشجوی نمونه اعالم شد

امور  سازمان  داخل  دانشجویان  امور  معاون 
دانشجویان وزارت علوم، از آغاز فراخوان جشنواره 
گفت:  و  داد  خبر   ۱۳۹۶ سال  در  نمونه  دانشجوی 

متقاضیان از مهر ماه می توانند ثبت نام کنند. 
ابوالحسن رياضی گفت: همه متقاضيان شركت در  دكتر 
بيست و ششمين دوره جشنواره دانشجوی نمونه می توانند 
 nemooneh.saorg.ir  :از 1۵ تا 3۰ مهر ماه به سامانه

مراجعه كنند و ثبت نام الكترونيكی خود را انجام دهند.
وی افزود: دانشجويانی كه شرايط شركت در اين جشنواره 
اصالحيه  و  آيين نامه  دقيق  مطالعه  با  می توانند  دارند  را 

جشنواره دانشجويان نمونه، ثبت نام خود را انجام دهند.
دانشجويان  امور  سازمان  داخل  دانشجويان  امور  معاون 
گذشته  سال  در  دو جشنواره  برگزاری  به  توجه  افزود: با 
)برگزاری جشنواره سال 9۴ در اوايل سال 9۵ و  برگزاری 
جشنواره سال 9۵ در انتهای همان سال( امسال جشنواره 

دانشجوی نمونه در پايان سال برگزار می شود.
متقاضيان  در جشنواره سال 96  بنابراين،  داد:  ادامه  وی 
تا  می توانند مستندات مقطع تحصيلی فعلی خود را كه 
انتهای سال تحصيلی 9۵ - 96 جمع آوری كرده اند، در 
بخش های مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در سامانه 

به آدرس ياد شده قرار دهند.
وی افزود: علت اطالع رسانی زود هنگام در شهريور ماه به 
تمام دانشگاه ها و سايت های خبرگزاری ها و همچنين سامانه 
مذكور اين است كه متقاضيان بتوانند فرصت كافی برای 
جمع آوری مستندات را داشته و همچنين متقاضيان مقطع  
تحصيالت تكميلی )مطابق با جدول موجود در صفحه اصلی 
سامانه( كه شرط آزمون زبان برای آنان الزامی است، نسبت 
به كسب شرط الزم اهتمام ورزيده تا موفق به ثبت نام در 

بيست و ششمين جشنواره  دانشجوی نمونه شوند.
در  دانشجويان،  امور  سازمان  داخل  دانشجويان  امور  معاون 
مصوبات  طبق  افزود:  جشنواره،  از  دوره  اين  جوايز  خصوص 
شورای سياستگذاری جشنواره، برگزيدگان كشوری اين دوره، 
عالوه بر دريافت هديه نقدی، امكان ادامه تحصيل بدون آزمون 
)برای منتخبان كارشناسی و كارشناسی ارشد( و فرصت مطالعاتی 
خارج از كشور با تأمين هزينه صد در صدی )برای منتخبان 
مقطع دكتری( و هماهنگی های انجام يافته با بنياد ملی نخبگان، 

از جوايز دانشجويی اين بنياد نيز برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: همچنين صندوق رفاه دانشجويان نيز براي 
حمايت از برگزيدگان جشنواره دانشجوی نمونه، در ارائه 
تسهيالت كارآفرينی، طرح ها و ايده های دانشجويان نمونه را 

با  اولويت بررسی خواهد كرد.

پایش سالمت دانشجویان ، الكترونيكي شد

از  علوم،  وزارت  سالمت  و  مشاوره  دفتر  کل  مدیر 
الکترونیکي شدن طرح پایش سالمت جسم و روان 

دانشجویان ورودي جدید خبر داد.
دكتر حميد يعقوبي، با اشاره به جزئيات طرح پايش سالمت 
جسم و روان در سال تحصيلي جديد، گفت: طرح پايش 
سالمت جسم و روان، بيش از يك دهه است كه از سوي 
دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم و از طريق مراكز مشاوره 

و مراكز بهداشت و درمان دانشگاه ها اجرا مي شود.
وي ادامه داد: طي اين يك دهه، تغييراتي در روند اجراي 
طرح مذكور ايجاد شده است؛ از جمله اينكه ابزار آن چهار 
تعداد  و  داشته  تغييراتي  اجرا  روش  و  شده  بازنگري  بار 

دانشجويان تحت پوشش اين طرح نيز گسترش يافته اند.
مديركل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم افزود: در ابتدا 
دانشجويان ورودي جديد مقطع كارشناسي تحت پوشش 
اين طرح قرار داشتند كه بتدريج دانشجويان ورودي جديد 
آن  به  نيز  شبانه  دانشجويان  و  دكتري،  كارشناسي ارشد، 

افزوده شدند.
يادآور شد: آخرين تغييري كه در روند اجراي طرح  وي 
به سال  مربوط  ايجاد شده،  روان  و  پايش سالمت جسم 
جاري است كه براساس آن، طرح پايش سالمت جسم و 
روان دانشجويان جديدالورود به صورت الكترونيكي انجام 

مي شود.
دكتر يعقوبي افزود: در اين طرح، دانشجو در زمان ثبت  نام به 
سامانه پايش سالمت روان وارد شده است، و پرسشنامه ارائه 
شده را تكميل مي كند، خروجي اين پرسشنامه روي برگه 
دو قسمتي براي پرينت آماده مي شود و دانشجو با خروجي 
كارنامه سالمت روان، به مركز مشاوره دانشگاه، و با خروجي 
كارنامه سالمت جسم به مركز بهداشت و درمان دانشگاه 

مراجعه مي كند.
دانشگاه،  بهداشت  مركز  در  مرحله،  دراين  داد:  ادامه  وي 
معاينات تخصصي براي دانشجوياني كه نياز به ارزيابي و 

معاينات بيشتري داشته باشند انجام مي شود.
مديركل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم افزود: اين فرايند 
در مرحله اول، الكترونيكي، و در مرحله دوم، حضوري است 
و متخصصان مركز مشاوره و پزشكان مركز بهداشت درمان 
دانشگاه ها آمادگي دارند تا به تمام دانشجوياني كه نياز به 
معاينات و آزمايش هاي خاص داشته باشند به صورت رايگان 

خدمات ارائه كنند.

تمدید مهلت درخواست مهمانی، تغيير رشته و 
انتخاب واحد دانشگاه پيام نور

مهلت درخواست مهمانی، تغییر رشته و انتخاب واحد 
دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد. 

با توجه به درخواست مكرر دانشجويان و عدم موفقيت در 
ثبت درخواست ها در مهلت تعيين شده، بار ديگر مهلت ثبت 
درخواست مهمان، مهمان دائم، تغيير رشته و انتخاب واحد 

دانشگاه پيام نور، تا تاريخ 31 شهريورماه 96 تمديد شد.
دانشجويان  غيرحضوری  ثبت نام  كه  است  گفتني 
كارشناسی ارشد ورودی سال 96 اين دانشگاه نيز تا تاريخ 

مذكور تمديد شد.

از سوي معاونت آموزشي وزارت علوم:
الزامات ارائه دروس عمومي در دوره كارشناسي 

اعالم شد
دروس  ارائه  در  دانشگاه ها  ناهماهنگي  به  توجه  با 
عمومي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، معاونت 
سقف رعایت  کرد:  اعالم  علوم  وزارت  آموزشي 
22 واحد در دوره کارشناسي در تمامي رشته ها الزامي 
است و جدول مذکور در سامانه رشته هاي تحصیلي 
تحت عنوان جدول و سرفصل هاي دروس عمومي به 
آدرس: https://prog.msrt.ir/fa/grid بارگذاري 

شده و قابل دسترس است.
در ادامه جدول دروس عمومي آمده است: دو درس به ارزش 
۴ واحد از مجموعه دروس مباني نظري اسالم، يك درس 
به ارزش 2 واحد از مجموعه دروس اخالق اسالمي، درس 
اخالق خانواده كه براساس مصوبه شماره 226 مورخ يك 
آذر 9۰ شوراي اسالمي شدن دانشگاه ها در رديف عناوين 

دروس گرايش اخالق اسالمي قرار گرفته است.
انقالب  دروس  مجموعه  از  واحد   2 ارزش  به  درس  يك 
از مجموعه دروس  به ارزش 2 واحد  اسالمي، يك درس 
تاريخ تمدن اسالمي، يك درس به ارزش 2 واحد از مجموعه 
دروس آشنايي با منابع اسالمي، ورزش 2 و 3 )اختياري( 
هركدام به ارزش يك واحد و تربيت بدني ويژه و ورزش ويژه 
خاص ناتوانان ذهني و حركتي )اجباري( هر كدام به ارزش 

يك واحد )جايگزين تربيت بدني 1 و ورزش 1(.

مدارک الزم برای ثبت نام 
پذیرفته شدگان دانشگاه پيام نور 

در آزمون سراسري اعالم شد

مدارک الزم براي ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه 
پیام نور از طریق آزمون سراسری اعالم شد. 

دانشگاه پيام نور، مدارك الزم براي ثبت نام پذيرفته شدگان 
آزمون سراسری سال 96 در اين دانشگاه را اعالم كرد.

تصوير صفحه اول و سوم شناسنامه و پشت و روی كارت 
ملی، عكس ۴×3 با زمينه روشن، مدرك ديپلم متوسطه، 
مدرك پيش دانشگاهی، ارائه رسيد پستی تأييديه ديپلم 
ارائه مدرك مشخص كننده وضعيت  و پيش دانشگاهی، 
نظام وظيفه، مدارك الزم براي ثبت نام در اين دانشگاه 

است.
برای تسريع در ثبت نام، توصيه می شود كه تصوير مدارك با 
فرمjpg  يا jpeg و حجم هر تصوير حداكثر 2۵۰ كيلوبايت 
آماده شود تا در هنگام ثبت نام در سامانه آموزشی )گلستان( 
بارگذاری    www .reg.pnu.ac.ir:اينترنتی آدرس  به 

شود.
و  غيرحضوری  ثبت نام  تاريخ  كه  است  يادآوري  به  الزم 

انتخاب واحد پذيرفته شدگان بزودی اعالم می شود.
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موفقيت از آ نچه فكر مے كنيد، 
به شام نزديك تر است !
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ادارات، يک روز وقتی كارمندان به محل كار خود رسيدند،  از  در يكی 
تابلو اعالنات ديدند كه روی آن نوشته شده بود:  اطالعيۀ بزرگی را در 
»ديروز فردی كه مانع پيشرفت شما در اين اداره بود، درگذشت. شما را به 
شركت در مراسم تشييع جنازه وي كه ساعت 1۰ صبح در سالن اجتماعات 
برگزار می شود، دعوت می كنيم.« در ابتدا، همه از دريافت خبر مرگ يكی 
از همكارانشان ناراحت شدند، اما سپس كنجكاو شدند تا بدانند كسی كه 
مانع پيشرفت آنها در اداره می شده كه بوده است. اين كنجكاوی، تقريبًا 
تمام كارمندان را ساعت 1۰ به سالن اجتماعات كشاند. همه پيش خود فكر 
می كردند كه اين فرد چه كسی بود كه مانع پيشرفت ما در اداره بوده است. 
كارمندان در صفی قرار گرفتند و يكی يكی به نزديک تابوت رفتند، اما هر 
كسی به درون تابوت نگاه می كرد ناگهان خشكش می زد؛ زيرا آينه ای درون 
تابوت قرار داده شده بود و هر كس به درون تابوت نگاه می كرد، تصوير خود 
را می ديد! نوشته ای نيز بدين مضمون در كنار آينه بود: »تنها يک نفر وجود 
دارد كه می تواند مانع رشد شما شود و او هم كسی نيست جز خود شما! 
شما تنها كسی هستيد كه می توانيد زندگی تان را متحول كنيد. شما تنها 
كسی هستيد كه می توانيد روی شادی ها، تصورات و موفقيت هايتان اثر 
گذار باشيد. شما تنها كسی هستيد كه می توانيد به خودتان كمک كنيد.« 
می خواهيم بگوييم كه زندگی شما، وقتی كه دوستانتان، محل زندگيتان، 
مدرسه و ... تغيير می كند، دستخوش تغيير نمی شود؛ بلكه زندگی شما تنها 
فقط وقتی تغيير می كند كه شما تغيير كنيد، باورهای محدود كننده خود 
را كنار بگذاريد و باور كنيد كه شما تنها كسی هستيد كه مسؤول زندگی 

خودتان هستيد. 
برای مثال، اگر اين روزها از اينكه رتبۀ خوبی كسب نكرده ايد، ناراحت 
مقصر  را  سراسری  آزمون  يا  خانواده  معلم،  مدرسه،  هستيد،  كالفه  يا 
قلمداد نكنيد؛ بلكه مسؤوليت وضعيت خودتان را قبول كنيد و در ضمن از 
مشكالت و آنچه از دست داده ايد، نهراسيد و خودتان و واقعيت های زندگی 

خودتان را بسازيد. 
ارائه  مسؤوليت پذيری  افزايش  برای  را  راهكارهايی  روان شناسان، 

كرده اند،كه در ادامه به ذكر آنها می پردازيم:

از اشتباه كردن نهراسيد
انجام  آنچه  در  بهتری  عملكرد  بگيريد،  اشتباهات خويش درس  از  اگر 
می دهيد، به دست خواهيد آورد؛ اما چنانچه نتوانيد ياد بگيريدكه چرا 
كارتان اشتباه بوده است يا به جای آن می توانستيد چه كار ديگری را انجام 
دهيد، هرگز در كارتان پيشرفت نخواهيد كرد. بدين منظور، هرگاه در كاری 
شكست خورديد، از خودتان بپرسيد: چه رفتارهای اشتباهی را مرتكب 
شده ام؟ چه درس ها يا آگاهی هايی از اشتباهاتم به دست آورده ام؟ سپس 
سعی كنيد با پاسخ دادن به اين سؤاالت، بينش كامل و دقيقی نسبت به كار 

خود به دست آوريد تا در كوشش هاي بعدی تان موفق شويد.

مسؤول بودن به معنی پيروی كوركورانه از دیگران نيست
مسؤوليت پذيری  بين  كه  است  آن  از  حاكی  متعدد  پژوهش های  نتايج 
و  مردد  كه  نيست  شک  دارد.  وجود  تنگاتنگی  رابطه  تصميم گيری،  و 
بی تصميم بودن، يک راه بی مسؤوليت بودن است. با خود بينديشيد كه در 
اتخاذ چه تصميماتی دچار ترديد می شويد. پس از پی بردن به اين موضوع، 
از گام های متوالی مهارت حل مسأله بهره بگيريد. اين مراحل عبارتند از: 

جست و جوی راه حل های مختلف، ارزيابی راه حل ها و انتخاب بهترين 
آنها، و عملی كردن راه حل ها.

از برنامه ریزی غافل نشوید
برنامه ريزی و تهيۀ فهرستی از كارها، اهداف و وظايفتان به شما كمک 
می كند تا به اندازۀ توانتان تالش كنيد و انتظارات غيرواقع بينانه ای از 
خودتان نداشته باشيد؛ به عالوه، مكتوب كردن اهدافتان سبب می شود كه 
آنها را جدی تر بگيريد و برای نيل به آنها بيشتر تالش كنيد. به خاطر داشته 
باشيد كه رسيدن به اهداف بزرگ، تنها از طريق برداشتن گام های كوچک 
و متوالی ميسر است؛ به همين منظور، هدفتان را به اهداف جزئی تر تقسيم 

كرده و پس از طی هر قدم، به عبور از مرحلۀ بعد بينديشيد.

 احساس قدرت را در خود افزایش دهيد
به معنی آن است كه فرد دارای منابع، فرصت  داشتن احساس قدرت، 
فرصت  بايد  فرد  است.  زندگی خويش  بر شرايط  تأثيرگذاری  قابليت  و 
داشته باشد كه انتخاب كند و تصميم بگيرد، كفايت خويش را اثبات نمايد 
و وظايفی را كه با توانايی های وی مطابقت دارد، به انجام برساند؛ بدين 
منظور، الزم است تالش  كنيد كه فرصت هايی را برای ابراز كفايت خود 
به وجود آوريد، و به محض اينكه سطح كفايتتان باال رفت، فرصت هايی 

جديدی به وجود آوريد تا بتوانيد آنچه را كه آموخته ايد، تمرين كنيد.
برای افزايش حس قدرت در خود، الزم است كه هنگام رويارويی با مسائل 
مختلف، به سه عامل توجه كنيد تا ميزان مسؤوليت پذيری خود را افزايش 

دهيد. اين عوامل عبارتند از:
الف- امكاناتی كه در اختيار داريد

ب- فرصت انجام كار مورد نظر
ج- قابليت انجام آن كار

ثبات قدم داشته باشيد
هر قدر در انجام كارهايمان جدی تر باشيم و پايداری را در خود تقويت كنيم، 
احتمال دست يابی به اهدافمان بيشتر می شود. سعی كنيد مسؤوليتی را كه 
پذيرفته ايد، ولو هر قدر كوچک، به طور منظم انجام دهيد؛ مثالً اگر قرار 

است كه روزی 2۰ تست رياضی حل كنيد، حتماً آن را انجام دهيد. 

تعریف دقيقی از مسؤوليت پذیری داشته باشيد
به عهده گرفتن  مسؤوليت پذيری، يعنی قابليت پذيرش، پاسخگويی و 
كاری كه از كسی درخواست می شود و شخص حق دارد كه آن را بپذيرد 
يا رد كند. وقتی فردی می خواهد مسؤوليت را بپذيرد، بايد برای او كاماًل 
مشخص شود كه موضوع درخواست چيست و در برابر به عهده گرفتن آن، 
چه چيزی را به دست می آورد. در واقع مسؤوليت، انتخابی آگاهانه است؛ 
درست مثل قراردادی نانوشته كه تمام اجزای آن برای فرد مشخص است. 
هنگامی كه فردی احساس مسؤوليت كند، ديگر لزومی ندارد كه ديگران 
به او بگويند كه در هر موقعيتی چگونه عمل نمايد، و به همين خاطر است 
كه افراد در نتيجۀ توجه به مقررات، ارزيابی تجربه های خويشتن و رسيدن 
را  مناسبی  رفتاری  الگوی  تجربه ها،  آن  واقع گرايانه  نتيجه گيری های  به 

اختيار می كنند.
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شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، به  عنوان 
مجموعه  ای كه به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و كمک آموزشی به 
داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور است، در سال 
تحصيلی 96-97 نيز همانند سال  های گذشته، مجموعه آزمون های آزمايشی سنجِش 
پيش را برای استفاده دانش آموزان پيش دانشگاهی و كليه افرادی كه خود را برای 
آماده  عالی  آموزش  و مؤسسات  دانشگاه ها  آزمون سراسری سال 1397  در  شركت 

می  نمايند، طرح ريزی نموده است.
ویژگی  های آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش:

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

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

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

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

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

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

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

چگونگي ثبت  نام و برگزاري آزمون  هاي آزمایشي سنجِش پيش 
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش پيش:

تابستانه در سه نوبت، طی ماه  های تير، مرداد و شهريورماه سال جاری  آزمون  های 
)1396( برگزار می  شود.

بعد از برگزاری 3 نوبت آزمون تابستانه در تابستان، آزمون  های مرحله  ای در 6 نوبت 

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

مرحلة سوم خواهد بود(.
در بين شش آزمون مرحله   ای،آزمون مرحله چهارم تحت عنوان آزمون ارزيابی و جمع 
 بندی ترم اول به  منظور آشنايی بيش تر داوطلبان با پرسش های چهار گزينه  ای مباحث 
ترم اول برگزار می  شود كه انتظار می  رود با توجه به برگزاری امتحانات ترم اول، 
داوطلبان در اين آزمون با آمادگی كامل، دانسته های درسی خود را ارزيابی نمايند. 
          ،97 سال  ابتدای  از  فوق،  مرحله اي  آزمايشي  آزمون هاي  نوبت   6 برگزاری  از  پس 
4 نوبت آزمون  های آزمايشي جامع تا قبل از برگزاري آزمون سراسري سال 1397 با 
هدف رساندن داوطلبان به حداكثر آمادگی براي حضور در آزمون سراسری 1397 
برگزار مي شود. پس از برگزاري هر يک از آزمون هاي تابستانه، مرحله اي و همچنين 
آزمون هاي جامع، كارنامه اي با اطالعات بسيار مفيد و ارزنده در اختيار داوطلبان قرار 
از ميزان آمادگي  اين كارنامه  ها  بر اساس اطالعات مندرج در  تا داوطلبان  مي گيرد 
خود براي شركت در  آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا 
قبل از برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهايت آزمون سراسري اقدام نمايند. كارنامه 
داوطلبان در هر آزمون، بالفاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون از طريق سايت 

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

مورد ارزيابي قرار دهند.

سنجِش  آزمون هاي  جلسه  به  ورود  كارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 
پيش:

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

سايت اينترنتی فوق الذكر، نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود اقدام می  نمايند.

روز  عصر  در  پيش  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتايج  كارنامه 
  www.sanjeshserv.irنشانی به  شركت  اينترنتی  سايت  طريق  از  هرآزمون  برگزاری 
منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش   آموزان می رساند كه محاسبه نمره كل آزمون  های 
آزمايشی، براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال 1396 عمل خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس عمومی 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی  و 
بر  تقسيم  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرايب( 

مجموع كل ضرايب محاسبه می  شود.

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش پيش ویژه دانش آموزان سال چهارم متوسطه و 

داوطلبان آزمون سراسری سال 97
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شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش:

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

پرداخت شهريه كمتری برای ثبت  نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش پيش: 

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

داوطلب می  تواند متقاضی 3 نوبت آزمون مرحله  ای و 3 نوبت آزمون جامع باشد.
البته باتوجه به اينكه آزمون  های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون  هايی 
داوطلب  آنها،  تمامی  در  شركت  و  است  ديگری  مكمل  يک  هر  كه  است 
لذا توصيه می  شود داوطلبان عزيز در  به گام آماده تر می  نمايد،  را گام 
طور  به  آزمون(  نوبت   13( جامع  و  مرحله  ای  تابستانه،  های  آزمون   كليۀ 

يكجا ثبت  نام نمايند.
شايان ذكر است كه داوطلبان برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت  های بيشتری از آزمون  ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از 
مند شوند.  بهره   نيز  باالتری  تخفيف  از  پيش،  آزمايشی سنجِش  آزمون  های  تعداد 
بديهی است كه مطلوب  ترين حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت  نام يكجا در 10 نوبت آزمون )6 مرحله  ای + 4 جامع( است كه در اين صورت با 
احتساب تخفيف ويژه 45۰/۰۰۰ ريالی، متوسط شهريه هر آزمون 221/۰۰۰ ريال و 

مجموعاً 2/21۰/۰۰۰ ريال است.
ضمناً به اطالع داوطلبان می  رساند كه در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت  های 

آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت نام اينترنتی به  طور خودكار، وجه را با احتساب 
تخفيف محاسبه می  نمايد.

برای  نام،  ثبت   هزينه  های  به  مربوط  تكميلی  كه جدول  است  ذكر  به   الزم 
داوطلبانی كه مايل به انتخاب آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش به  صورت 
 )www.sanjeshserv.ir( تلفيقی هستند، در سايت اينترنتی ثبت  نام آزمون  ها

درج شده است.

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

نمايند.
الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهندۀ 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 
با  توانند  می   ثبت  نام،  و ضوابط  در خصوص شرايط  گونه سؤال  هر  داشتن 
خط ويژه 42966-۰21 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: 

صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 16:۰۰ 
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان  هايی كه مايل هستند براي سهولت 
ثبت  نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت  نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت  نام مدارس همكار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي  توانند 
در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00  با شماره تلفن  هاي: 

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

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

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

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

از مراجعان در ساعات اداري است.  

راهنمای نحوه ثبت  نام  اینترنتی آزمون  های آزمایشی سنجِش پيش
مراحل ثبت  نام:

گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دريافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طريق 
كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.

گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينک ثبت  نام آزمون  های 
آزمايشی سنجش ـ ثبت  نام جديد(.

گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.
 

شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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برای اكثر ما، كنكور در يك كلمه خالصه مي شود: دلهره، و اين دلهره زمانی ايجاد 
مي شود كه زمان محدود است و شما با خستگی به حجم عظيمی از مطالبی كه بايد 
مطالعه كنيد خيره شده ايد. تنها راه چاره اين مشكل، شروع زود هنگام مطالعه براي 
كنكور است. مي خواهيد باور كنيد يا نه، يك مجموعه از عوامل هستند كه شما را 
از درس خواندن زود هنگام باز مي دارند و باعث مي شوند كه شما درس خواندن را 
به آينده موكول كنيد. در اينجا به عواملی كه ممكن است بازدارنده شما برای شروع 

درس خواندن باشند و اينكه در مورد آنها چه بايد بكنيد مي پردازيم. 
به تعويق انداختن درس خواندن، معموالً با احساس گناه همراه است؛ ولی بايد بدانيد 
كه اين مسأله امری ذاتی است. از ديدگاه تكامل، انسان ها »خسيس ادراكی« هستند؛ 
به اين معنا كه ما منابع ادراكی و فكری خود را تا جايي كه بشود ذخيره مي كنيم؛ 
بخصوص در مورد كارهايی كه برای »بقای« ما ضروری نيستند؛ به عبارت ديگر، ما 
درس خواندن را تا جايي كه بتوانيم به تعويق مي اندازيم؛ زيرا مي دانيم كه انجام اين 
كار، نيازمند صرف انرژی فكری بااليی است، و تا زماني كه خطر را احساس نكنيم 
)مثاًل خطر كسب نتيجه نامطلوب در كنكور( انگيزه كافی برای درس خواندن نخواهيم 

داشت؛ پس سعی كنيد قبل از به صدا در آمدن زنگ خطر، مدام به خود يادآوری 
كنيد كه موفقيت در كنكور و رسيدن به نتيجه مطلوب، نيازمند تالشي طوالنی مدت 
است. برای شروع درس خواندن، منتظر نمانيد تا وقتی كه ديگران شروع به درس 
خواندن كنند، شما هم اقدام به انجام اين كار كنيد، و بدانيد كساني كه قبل از همه 

شروع به مطالعه مي كنند، احتمال موفقيتشان در كنكور، بيشتر است. 
شايد با خود فكر كنيد كه اگر زودتر شروع به درس خواندن كنيد خسته خواهيد 
شد و تا رسيدن به روز برگزاري كنكور نمي توانيد ادامه دهيد. تجربه اين احساس را 
در تفاوت بين مسابقه دو 1۰۰ متر و دو ماراتن مي توان ديد. در دو 1۰۰ متر، شما 
حداكثر انرژی خود را مي گذاريد؛ زيرا خط پايان را مي بينيد و مي دانيد كه بزودی 
به خط پايان مي رسيد؛ ولی در دو ماراتن، راه طوالنی و خسته كننده ای را در پيش 
داريد، و در حالي كه نبايد تالش خود را متوقف كنيد، انرژی خود را بايد بتوانيد حفظ 
كنيد و تا انتهای مسابقه بدويد. فراموش نكنيد كه كنكور هم يك مسابقه دو ماراتن 
آغاز كنيد،  را  اگر مي خواهيد زمانی كه هنوز دير نشده است، درس خواندن  است. 
برای حفظ انرژی كافی تا خط پايان و در طول مسير، بايد زمان خود را برنامه ريزی 

چرا از هم اكنون آغاز نكنيد ؟!
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كنيد. اگر تمام انرژی خود را همان ابتدا مصرف كنيد، خسته شده و به خط پايان 
نخواهيد رسيد؛ به عنوان مثال، در برنامه درسی خود زمان هايی را به استراحت يا 
انجام كارهايی كه دوست داريد اختصاص دهيد تا انگيزه و انرژی الزم را برای درس 
با برنامه ريزی درست، بسيار  خواندن حفظ كنيد. درس خواندن هوشمندانه، همراه 

مفيدتر از درس خواندن سخت و فشرده است.  
عالوه بر اينها، برای اينكه بتوانيد برای مدت طوالني تری درس بخوانيد، بايد برنامه 
خواب درستی داشته باشيد. كساني كه برای چندين ماه، تنها ۴ تا 6 ساعت در شب 
مي خوابند، در حقيقت دو عملكرد مهم مغز خود را دچار اختالل مي كنند: انگيزه و 
انگيزه مي شود.  هوشياری. مطالعات نشان داده است كه كم خوابی، موجب كاهش 
در مورد هوشياری نيز بايد گفت كه توانايی مغز در داشتن تمركز طوالنی مدت، به 
از فوايد شروع زود  ميزان زيادی با شب بيداری يا كم خوابی كاهش مي يابد. يكی 
برای  متمادی  طور  به  است.  مشكل  همين  بروز  از  اجتناب  خواندن،  درس  هنگام 
مدت طوالني تری درس خواندن كمك مي كند تا ساعاتی كه در روز به آن اختصاص 
درس  اگر  نباشد.  طوالنی  بيداري های  به شب  هم  نيازی  و  يافته  كاهش  مي دهيد، 
خوابی  برنامه  بود.  نخواهيد  وقت  كمبود  نگران  ديگر  كنيد،  آغاز  زودتر  را  خواندن 
درستی را برای خود تعيين كنيد و در شب، ساعت را برای ۴۵ دقيقه قبل از خواب 
كوك كنيد تا بتوانيد برای خواب آماده شده و طبق برنامه خود حداقل هشت ساعت 
استراحت كنيد؛ آن وقت است كه خودتان هم با ديدن بازدهی خود و وقت اضافی كه 

پيدا مي كنيد متعجب خواهيد شد. 
بسياری از كنكوري ها تصور مي كنند كه با شروع سال تحصيلي و باز شدن مدارس، 
به طور عادي شروع به درس خواندن خواهند كرد؛ اما تنها يك شاگرد خوب بودن، 
گوش كردن در كالس و جزوه نوشتن كافی نيست؛ حتی ممكن است كه نمرات 
شما در مدرسه خيلی هم خوب باشند، ولی نبايد فراموش كنيد كه تفاوت فاحشی 
بين فهميدن يك مطلب و توانايی در تست زدن در كنكور وجود دارد. اين همان 
چيزی است كه به آن درس خواندن غير فعال مي گويند؛ به اين معنا كه زمان زياد 
و تالش زيادی را برای يادگيری مطالب جديد صرف كنيم، بدون آنكه بتوانيم از 
هر يك از آنها در هنگام تست زنی استفاده كنيم. اينكه مطلبی را همان سر كالس 
است  وقتی  واقعی  چالش  بزنيد.  گول  را  خود  نبايد  ولی  است،  بگيريد خوب  ياد 
خواندن،  درس  كنار  در  كنيد.  استفاده  درست  گرفته ايد،  ياد  آنچه  از  بتوانيد  كه 
تست زنی را تمرين كنيد. اين موضوع نياز به آن دارد كه حتی قبل از شروع سال 
ابتدا، برنامه ريزی تحصيلی درستی برای  تحصيلي و باز شدن مدارس و از همان 

درس خواندن داشته باشيد. 
جالب است بدانيد مطالعات نشان داده است كه ميزان های مساوی از ساعات درس 
خواندن، لزوماً بازدهی برابر ندارند و هر چه ساعات درس خواندن در طول زمان پخش 
شود، يادگيری بهتر خواهد بود؛ پديده ای كه به آن  »اثر فاصله« گويند؛ به عبارت 
ديگر، هفت ساعت درس خواندن در طول يك هفته، بمراتب بازدهی بيشتری نسبت 
به هفت ساعت درس خواندِن پشت سر هم در يك روز دارد. مغز به ميزان زيادی 
آنكه  برای  و  مي كند  مصرف  انرژی  استراحت(  ساز  و  ميزان سوخت  از  درصد   2۰(
مطالب جديد بهتر در حافظه باقی بمانند، بايد هم زمان با درس خواندِن فعال، زمان 
مورد نياز به منظور بازيافت را نيز برای مغز فراهم كنيد. از آنجايي كه مغز در خواب، 
بخصوص در مرحله مهمی از خواب به اسم »حركت سريع چشم«، مسيرهای عصبی 
جديدی را تقويت مي كند، هر چه چرخه خواب بيشتری در بين ساعت های درسی 

شما وجود داشته باشد، بازيابی مطالب و به ياد آوردن آنها در زمان برگزاري آزمون 
سراسري، آسان تر خواهد بود.

ممكن است با خود فكر كنيد كه اگر درس خواندن را زود شروع كنيد، مطالبی را كه 
ياد گرفته ايد، تا زمان برگزاري آزمون سراسري فراموش مي كنيد؛ در حالي كه اين 
تصور كاماًل اشتباه است؛ چرا كه شما با افزايش طول مدت زمان درس خواندن و ايجاد 
فواصل بيشتر ميان تكرار مطالبی كه ياد گرفته ايد، آنها را در آينده، بهتر به خاطر 
خواهيد آورد. مطالعات نشان داده است كه ايجاد »فواصل تكرار« كه يك روش اثبات 
شده در يادگيری است، باعث مي شود كه شما به جای تكرار مداوم مطالب و نگهداری 
آنها در بخش جلوی حافظه، فواصل ميان مرور مطالبی را كه در گذشته خوانده ايد، 
افزايش داده و برای بازيافت مطالب، تالش بيشتری كنيد، و در حقيقت با انجام اين 
كار، حافظه را قوي تر كنيد و در نهايت، در جلسه آزمون، به زمان كلی كمتری نياز 

پيدا كنيد تا مطالبی را كه در ابتدای سال خوانده ايد به ياد آوريد. 
استنباط غلط از زمانی كه در اختيار داريم، خود يكی ديگر از عواملی است كه باعث 
مي شود تا ما درس خواندن را به آينده موكول كنيم. معموالً اگر نياز باشد كاری را 
در يك فاصله زمانی طوالني تر به پايان برسانيم، زمان كمتری را برای انجام آن كار 
اختصاص مي دهيم، و هر چه زمانی كه در اختيار داريم بيشتر باشد، تخمين دقيق 
اينكه در چه مدت مي توانيم كاری را به پايان برسانيم سخت تر مي شود؛ حتی گاهی 
ميزان زمانی كه به طور واقعي برای درس خواندن صرف مي كنيم بسيار كمتر از زمانی 
است كه ما تصور مي كنيم در آن زمان مي شود درسي را مطالعه كرد؛ زيرا زمان مورد 
از ياد مي بريم.  نياز برای غذا خوردن، خواب، استراحت و تداخالت ميان دروس را 
برای اينكه دچار اين اشتباه نشويد، از قانون ۵۰ درصد پيروی كنيد. به فرض اينكه 
درس خواندن را زود شروع كنيد، مدت زمان مورد نياز برای خواندن همه مطالب را تا 
زمان امتحان تخمين بزنيد و سپس ۵۰ درصد از زمانی را كه تخمين زده ايد، به كل 
آن اضافه كنيد. با استفاده از اين روش، به طور قطع تخمين درست تری از اينكه چه 

زمانی بايد درس خواندن را شروع كنيد، به دست خواهيد آورد. 
بزرگ  به يك موج  نياز  و  نداريد  برای درس خواندن  انگيزه كافی  گاهی شما هنوز 
انگيزه داريد تا شروع به درس خواندن كنيد؛ ولی مشكل اينجاست كه انگيزه، مدام در 
حال آمدن و رفتن است، در حالي كه نياز به درس خواندن برای موفقيت در كنكور، 
ماه ها  به  كارتان  باشيد،  قوي  انگيزه  احساس  منتظر  تنها  اگر  و  دارد،  همواره وجود 
نهايی تان  آينده و هدف  و لحظه های آخر كشيده مي شود. در چنين مواقعی، روی 
تمركز كنيد و مدام با خود تكرار كنيد مسيری را كه هر روز مي پيماييد و تالشی كه 
مي كنيد، شما را يك قدم به هدفتان )مثاًل قبولی در رشته مورد عالقه تان( نزديك تر 
مي كند، و براي خود برنامه ريزی كنيد و به اين موضوع دست پيدا كنيد كه انجام 
چه كارهايی يا حذف چه چيزهايی در زندگي تان، مي تواند شما را به موفقيتی كه در 

ذهن داريد، زودتر برساند. 
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نهايی آزمون سراسری اعالم می شد، در  نتايج  يا هشتــاد، وقتــی  دهۀ هفتاد 
پيك سنجش به داوطلبانی كه در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی پذيرفته نشده بودند، 
می گفتيم كه تنها راه موفقيت، ورود به دانشگاه و ادامۀ تحصيل نيست، اما اين روزها هر 
داوطلبی می تواند وارد دانشگاه شود و ادامۀ تحصيل دهد و رقابت بر سر ورود به دانشگاه 
نيست؛ بلكه بر سر پذيرفته شده در رشته يا دانشگاهی خاص است؛ برای مثال، شايد بيش 
از ۵۰ درصد دانش آموزان رشته علوم تجربی، در ابتدای ورود به اين رشته، آرزوی اين را 
دارند كه در يكی از سه رشتۀ پزشكی، دندانپزشكی يا داروسازی پذيرفته شوند. مشخص 
است كه چنين چيزی غير ممكن است و تنها تعداد معدودی از داوطلبان گروه آزمايشی 
علوم تجربی جذب اين سه رشته می شوند و مابقی بايد در ساير رشته های اين گروه 

آزمايشی ادامه تحصيل دهند. 
می خواهيم بگوييم اكنون كه نتايج نهايی آزمون سراسری سال 96 اعالم شده است و 
بی شك عده ای از داوطلبان در رشته و دانشگاه مورد عالقه و ايده آلشان پذيرفته نشده اند، 
چه بايد بكنند؟ در اين مطلب به راه كارهای موجود برای اين دسته از داوطلبان و نكات مثبت 

و منفی هر راه اشاره شده است. به اميد آنكه داوطلبان عزيز، بهترين راه را انتخاب نمايند. 

ادامۀ تحصيل در رشته ای كه پذیرفته شده اید
تعدادی از داوطلبان، با اينكه در رشته مورد عالقه شان پذيرفته نشده اند، ترجيح می دهند 
كه در رشته پذيرفته شده ادامه تحصيل دهند. برخی از اين افراد، بمرور به رشتۀ تحصيلی 
خود عالقه مند می شوند و در آن موفق نيز می گردند؛ زيرا دانش آموزان ما اطالعات دقيقی از 

رشته های دانشگاهـــی ندارنـــد و 
بسياری از اوقات، فقط بر اساس پسند خانواده و جامعه يا گفته ها و  شنيده ها،  رشته 

دانشگاهی خود را انتخاب می كنند و تازه بعد از ورود به دانشگاه با كّم و كيف رشته 
تحصيلی خود آشنا می شوند و گاه حتی متوجه می شوند كه به رشتۀ مورد نظر، بيشتر از 

رشته ای كه تصور می كردند ايده آل آنهاست، عالقه دارند. 
برای مثال، چند سال پيش يكی از دانش آموزانم تمام هّم و غّمش تحصيل در رشتۀ 
مهندسی برق بود، اما در رشتۀ مهندسی عمران پذيرفته شد. به ياد دارم كه تا چند روز 
خواب و خوراك نداشت و احساس می كرد كه همۀ آرزوهايش از دست رفته است. بعد 
از چهار سال كه بار ديگر او را ديدم، گفت كه برای كارشناسی ارشد همان رشته آزمون 
داده است و می گفت با اينكه در دانشگاه سر كالس های رشته برق نيز  نشسته است، اما 
حاال می داند كه به عمران بيش از برق عالقه مند است و در دوران تحصيل، فقط به خاطر 
موجی كه در جامعه به راه افتاده بود و همه می گفتند مهندسی برق بهترين رشته است، 
اين رشته را كعبۀ آمال خودش می دانست؛ تا جايی كه باورش شده بود كه واقعاً به آن 

رشته عالقه مند است.
دقت كنيد كه امكان ادامۀ تحصيل در مقاطع باالتر، از هر رشته ای به رشتۀ ديگر وجود 
دارد؛ پس شما می  توانيد در يك رشته مدرك كارشناسی خود را كسب كنيد و در مقطع 

كارشناسی ارشد سراغ رشته ای برويد كه در ابتدا به آن عالقه مند بوده ايد.  
علت نارضايتی تعدادی از داوطلبان از رشته ای كه قبول شده اند، شهر محل تحصيلشان 

رشتـۀ خــود را 

دوست نـدارم؛ 

چـه  كنــم؟
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است. ما نيز قبول داريم كه بسيار بهتر است كه دانشگاه يك فرد در محل سكونتش باشد، 
اما اگر رشته تحصيلی خود را دوست داريد و خانواده موافق اين هستند كه در شهری ديگر 
ادامه تحصيل دهيد، با شرايط كنار بياييد و بدانيد كه تجربۀ زندگی و تحصيل در شهری 
ديگر، می تواند بسيار سازنده باشد و شما را برای حضور در اجتماع آماده تر سازد؛ بخصوص 

كه امكان دارد سال آينده در همين رشته پذيرفته نشويد. 
عده ای نيز هيچ وقت نمی توانند با رشته تحصيلي شان ارتباط برقرار كنند و در نهايت به 
يك مدرك تحصيلی صرف، بدون هيچ بازدهی و ارزشی، اكتفا می كنند يا در نيمه های 
راه، تحصيل را رها می كنند و از خير ادامه تحصيل می گذرند يا دوباره در آزمون سراسری 
شركت می كنند. هر يك از موارد ياد شده، نازيبا و اشتباه است و صحيح نيست كه آينده 
خود را به بازی بگيريد و باری به هر جهت در رشته ای تحصيل كنيد؛ البته بايد گفت اين 
امكان وجود دارد كه شما حتی در رشته ای كه دوست داريد و جزو اولين انتخاب هايتان 
بوده است نيز پذيرفته شويد و در ادامه راه، از رشته ای كه انتخاب كرديد، پشيمان شويد و 

همين وضعيت برايتان پيش بيايد.

مهم اين است كه در ابتدا رشته خود را با شناخت كامل و براساس توانمندی ها و شرايط 
خود انتخاب كنيد تا در نهايت پشيمان نشويد؛ اما اگر چنين شرايطی پيش آمد، و شما با 
وجود سعی و تالش نتوانستيد با رشتۀ تحصيلی تان ارتباط برقرار كنيد، نسبت به شرايط 
موجود بی تفاوت نباشيد و بی انگيزه ادامه تحصيل ندهيد كه اين كار، جفا كردن به خودتان 

و جامعه است.

یک بار دیگر كنكور می دهم 
طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور، داوطلبانی كه در دوره های شبانه، غير انتفاعی، 
پيام نور و مجازی پذيرفته می شوند، می توانند در صورت عدم تمايل، انصراف دهند و در 
آزمون سراسری سال آينده شركت كنند؛ از همين رو، تعدادی از داوطلبان در فرم انتخاب 
رشته بعد از رشته های ايده آل خود، رشته های دوره های شبانه، غيرانتفاعی يا پيام نور را 

انتخاب می كنند تا در نهايت اگر تمايل نداشتند، بار ديگر برای سال آينده كنكور دهند. 

البته داوطلبان مردي كه مشمول خدمت نظام وظيفه مي شوند، اگر در دانشگاه پذيرفته 
شوند، از معافيت تحصيلي استفاده خواهند كرد و در صورت انصراف از تحصيل و قبل از 
گذراندن خدمت وظيفه عمومي، نمي توانند مجدداً در آزمون سراسري شركت كنند و انجام 

اين كار، مستلزم گذراندن خدمت سربازي است.
به هر حال، داوطلبان بايد بدانند كه مطالعه و كنكور دادن به اميد پذيرش در رشته ای 
ايده آل، كار آسانی نيست؛ زيرا با اينكه امكان ادامۀ تحصيل برای همۀ داوطلبان وجود 
دارد، اما رقابت سنگينی در رشته های پر مخاطب به چشم می خورد؛ تا جايی كه برخی از 
داوطلبان، طی يك سال منتهی به كنكور،  هفته ای ۵۰ ساعت يا بيشتر مطالعه می كنند تا 

در رشتۀ مورد عالقه شان پذيرفته شوند. 
حال داوطلبی كه در سال چهارم، با وجود كالس درس و حضور معلم، رتبه ای مناسب 
كسب نكرده است، آيا می تواند به تنهايی، يك سال تمام با جديت درس بخواند، ضعف های 
خود را پوشش دهد و با بهترين داوطلبان سال آينده رقابت كند؟! متأسفانه  هر ساله شاهد 
حضور داوطلبان بسياری هستيم كه بعد از يك سال مطالعه، نه تنها رتبۀ بهتری كسب 

نكرده اند، بلكه رتبۀ آنها در سال بعد بدتر نيز شده است! 
از سوی ديگر، داوطلبانی كه در رشته های روزانه پذيرفته شوند، درصورت انصراف، يك سال از  
دادن كنكور محروم می  شوند. مشخص است كه برای يك 

رتبه ای  دو سال  از  بعد  كه  است  دشوار  بسيار  داوطلب، 
مطابق ميلش كسب كند و به رشته ايده آلش وارد شود. توجه داشته باشيد، همان طور كه 
پيش از اين گفته شد، بسياری از داوطلبان، شناخت دقيقی از رشته ها ندارند و شايد آن 

رشته ای كه آرزويشان است، در نهايت انتظاراتشان را برآورده نكند.  
البته تعداد معدودی از داوطلبان نيز به دليل مشكلی خاص نمی توانند در كنكور موفق 
شوند. اين دسته از داوطلبان، با عزمی راسخ  خود را برای آزمون سال آينده آماده می كنند 
و می توانند در اين رقابت علمی جايگاه مناسبی را كسب كنند؛ اما همين افراد نيز با اينكه 
موفق مي شوند، اعتراف می كنند كه مطالعه و آمادگی برای كنكور، خارج از جّو مدرسه 
و همكاری دبيران و همراهی ساير دانش آموزان، كار دشواری است و احتياج به اراده ای 

آهنين دارد.
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، ضمن عرض تبريك و تهنيت به خواهران 
به  برادران عزيزي كه در آزمون سراسري سال 1396 پذيرفته   شده اند، بدين وسيله  و 
اطالع مي رساند كه نتيجه پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي 
روزانه،  نوبت دوم  )شبانه(، دانشگاه  پيام نور، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير 
شهيد رجايي، مؤسسات غيرانتفاعي و غيردولتي، رشته هاي تحصيلي مجازي، پرديس 
همچنين  و  كشور  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  مازاد  ظرفيت  و  خودگردان 
اسامي پذيرفته شدگان مرحله پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي براي دانشگاه ها، 
مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، دانشگاه پيام نور و دوره هاي مجازي در 
سال تحصيلي 96 ـ 97 كه  گزينش  آنها به  روش متمركز صورت  گرفته  است، جمعاً به 
به  نشاني: پايگاه اطالع رساني  سازمان  سنجش  آموزش  كشور  نفر در  تعداد 378706 

 www.sanjesh.org قرار گرفته است. 
كليه پذيرفته شدگان براي اطالع از نحوه ثبت نام، تاريخ ثبت نام و مدارك الزم براي ثبت نام 
)عالوه بر مدارك مندرج در اين اطالعيه( ضرورت دارد كه ابتدا به پايگاه اطالع رساني 
دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند. بديهي است در 
صورتي كه دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي، برنامه زماني مشخصي را براي ثبت نام در سايت 
خود درج ننموده باشد، پذيرفته شدگان اين قبيل مؤسسات، الزم است كه مطابق جدول 

شماره 1 اين اطالعيه براي ثبت نام به محل قبولي مراجعه نمايند.
جدول شماره 1- برنامه زماني ثبت نام از پذیرفته شدگان براي آن دسته از دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي كه برنامه زماني براي ثبت نام در سایت اینترنتي خود اعالم 

ننموده اند
ترتيب حرف اول نام خانوادگيروز و تاريخ ثبت نام

الف - ب - پ - ت - ث - ج - چسه شنبه 96/6/28

ح - خ- د- ذ- ر - ز- ژ - سچهار شنبه 96/6/29

ش - ص- ض - ط - ظ- ع - غ - شنبه 96/7/1
ف - ق - ك

گ - ل - م - ن - و - هـ - ييكشنبه 96/7/2

توضيح در مورد كدهاي 11 و 17 )دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجایي(،          
12 )رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد(، 14 )رشته هاي تحصيلي دانشگاه علوم قضایي 
و خدمات اداري دادگستري(، 15 )رشته مدیریت بيمه اكو دانشگاه عالمه طباطبایي(، 
18 )رشته هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه(، 19 )دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه 
مطهري(،        شهيد  )دانشگاه  بقيه اهلل»عج«(، 21  علوم پزشكي  )دانشگاه  تهران(، 20 
22 )دانشگاه مذاهب اسالمي(، 23 )دانشگاه صداو سيماي جمهوري اسالمي ایران( 

و 24 )معارف اسالمي و ارشاد دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا »ع« مشهد(:

الف( آن دسته از پذيرفته شدگاني كه براي آنان به جاي كدرشته قبولي يكي از كدهاي 
فوق اعالم شده، به منزله آن است كه منحصراً در كدرشته مذكور نمره علمي الزم را دارا 
بوده و در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت يكي از كدرشته هاي مؤسسه مذكور قرار 

گرفته اند.
ب( آن دسته از پذيرفته شدگاني كه عالوه بر كدرشته قبولي اعالم شده )۵ رقمي( يكي از 
كدهاي 2 رقمي فوق نيز در اعالم نتايج براي آنها مشخص گرديده، توجه داشته  باشند كه 
به دليل داشتن نمره علمي الزم در اولويت قبل از رشته  قبولي، در رديف معرفي شدگان 

چند برابر ظرفيت يكي از كدرشته هاي مؤسسه مذكور قرار گرفته اند. 

تذكر مهم: كليه داوطلبان فوق )داوطلباني كه براي آنان يكي از كدهاي 11، 17، 12، 1۴، 
1۵، 18 ،19 ،2۰، 21 ، 22 ، 23 و 2۴ اعالم شده است( الزم است براساس برنامه زماني كه 
در اطالعيه  روز یكشنبه مورخ 96/7/2 از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان منتشر خواهد 
شد، براي مصاحبه به آدرس محل اعالم شده در اطالعيه مراجعه نمايند. بديهي است كه 
عدم مراجعه براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته هاي مذكور، به منزله 
انصراف از رشته ذي ربط تلقي مي گردد و آن دسته از داوطلباني كه داراي كد قبولي ديگري 
هستند، مي توانند در كدرشته قبولي اعالم شده ثبت نام نموده و به ادامه تحصيل بپردازند. 
الزم به تأكيد است آن دسته از داوطلباني كه در كد رشته قبولي ديگري نام آنان اعالم 
شده، در صورتي كه در مراحل مصاحبه و گزينش شركت نموده و پس از تأييد در رديف 
پذيرفته شدگان نهايي رشته جديد قرار بگيرند، قبولي آنها در كدرشته اعالم شده قبلي 

)رشته اي كه هم اكنون اعالم شده( باطل خواهد شد.

 الف( مدارک مورد نياز براي ثبت نام از پذیرفته شدگان: 
هر يك از پذيرفته شدگان )با اعمال نمره و سوابق تحصيلي يا منحصراً سوابق تحصيلي( بايد 
بر حسب موردهاي مندرج در جدول ذيل، مدارك الزم را براي ثبت نام در مؤسسه آموزش 

عالي قبولي تهيه و تحويل نمايد.

مورد )دیپلم  یا ردیف
توضيح و موارد بررسيارائه مدرک + یک نسخه تصویر تأیيدیه مدرک  تحصيلي(

۱-۱

نظام قديم
 آموزش متوسطه

اصل  يا گواهي  مدرك تحصيلي دوره چهار ساله 
يا دوره شش ساله دبيرستان يا هنرستان با مهر 
و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع 

ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم
- بخش  و شهرستان  محل  اخذ ديپلم، 
سال ماقبل و دوسال ماقبل ديپلم بايد 
با سه سال تحصيل مندرج  در ليست 

يكسان باشد.
- تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از 

رشته هاي  تحصيلي نيمسال اول  و دوم 
بايد حداكثر تا پايان 96/6/31 باشد. 2-۱

گواهي  تحصيلي سال  ما قبل و2 سال   ماقبل 
ديپلم  با  درج   بخش  و شهرستان  محل تحصيل با 
مهرو امضاء  مديردبيرستان يا  هنرستان با درج 
 بخش  و شهرستان  سال   ماقبل  و2 سال قبل 

ازديپلم

۳-۱
اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم 

باقيد معدل كتبي   با امضاء و ممهور به مهر 
دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

رشته هاي  تحصيلي  گزينش  صرفاً براساس 
 سوابق تحصيلي  )معدل كتبي(

۱-2

نظام جديد
آموزش متوسطه

اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي 
با مهر و امضاء مدير مركز پيش دانشگاهي با درج 
رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ 

مدرك پيش دانشگاهي

- تاريخ اخذ دوره پيش دانشگاهي در هر 
يك  از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و 
دوم بايد حداكثر تا پايان 96/6/31 باشد.
- بخش  و شهرستان  محل  اخذ مدرك  
دوره   پيش دانشگاهي، اخذ ديپلم  و سال 
 ماقبل  از ديپلم  بايد با سه  سال تحصيل 

مندرج در ليست يكسان باشد.

2-2
اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي 
)رياضي  فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، 
علوم و معارف اسالمي و هنر( با امضاء و مهر 

دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

۳-2
اصل  مدرك   يا گواهي   ديپلم   متوسطه   نظام جديد 
با مهر و امضاء مدير دبيرستان  و  يا هنرستان با 

درج بخش و شهرستان  محل اخذ مدرك

4-2
اصل  مدرك   يا گواهي  سال  ما قبل ديپلم  با مهر و 
امضاء مدير دبيرستان   يا هنرستان  با درج  بخش 

و شهرستان  محل اخذ مدرك

5-2
اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام 
جديد )رياضي  فيزيك، علوم تجربي، علوم 

انساني و علوم و معارف اسالمي( با امضاء و مهر 
دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

داوطلباني كه متقاضي ترميم نمرات 
دروس امتحان نهايي سال سوم خود 

بوده اند الزم است كارنامه ترميم و ارتقاي 
نمره دروس امتحان نهايي

با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان 
آموزش و پرورش را ارائه نمايند.

۳
مدرك  معادل كارداني  

 ويژه دانشجويان 
اخراجي  و انصرافي

اصل مدرك يا گواهي دانش آموختگي در دوره ي 
معادل

در خصوص  دارندگان  مدرك  معادل  
مفاد بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 

92/۵/28 معاونت  آموزشي  وزارت  متبوع  
مالك  عمل بوده و بررسي هاي الزم بايد 
براساس اين بخشنامه صورت گيرد. ضمنا 

قبولي  پذيرفته شدگان داراي مدرك 
معادل كه مشمول مفاد بخشنامه  مذكور 

نيستند، لغو خواهد شد.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص:

 اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي 
مختلف تحصيلي متمركز در آزمون سراسري سال 1396
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مورد )دیپلم  یا ردیف
توضيح و موارد بررسيارائه مدرک + یک نسخه تصویر تأیيدیه مدرک  تحصيلي(

4
دارندگان مدرك كارداني 
دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي
اصل يا گواهي مدرك دوره كارداني )فوق 

ديپلم(
تاريخ اخذ مدرك  كارداني حداكثر تا 

تاريخ 96/6/31

 دارندگان مدرك كارداني 5
اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني )فوق  گروه  آموزشي پزشكي

ديپلم(
اصل  يا گواهي  مدرك  كارداني  پيوسته 

 آموزشكده هاي فني  و حرفه اي وابسته به 
وزارت آموزش و پرورش

پايان  طرح  نيروي  انساني به  تاريخ 
حداكثر 96/6/31 براي رشته هاي 

 تحصيلي  نيمسال اول و يا 96/11/3۰ 
براي  رشته هاي تحصيلي نيمسال دوم 

باشد.

دارندگان مدرك ۶
كارداني پيوسته

با قيد تاريخ اخذ مدرك  كارداني حداكثر 
تا 96/6/31 و شرط معدل براي ثبت نام 

مالك نيست.

دارندگان مدرك 7
كارداني پيوسته
كارمندان دولت

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و 
سوم دبيرستان يا هنرستان با مهر و امضاء 
مدير دبيرستان   يا هنرستان با درج بخش و 

شهرستان  محل اخذ مدرك
--------------

اصل  حكم  مرخصي  ساالنه  يا موافقت  رسمي  و 8
--------------بدون  قيد و شرط

۹

كاركنان  رسمي  وزارت 
 علوم، تحقيقات و 

فنآوري  و دانشگاه ها و 
مؤسسات  آموزشي و 

پژوهشي وابسته پذيرفته 
شده در  رشته هاي   
تحصيلي   نوبت  دوم 

)شبانه(

اصل  حكم  استخدامي يا گواهي رسمي 
مشمول سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

حداكثر سن ،  3۵ سال   تمام   به   هنگام 
 ثبت نام در آزمون سراسري بوده است؛ در 

غيراين صورت، قبولي آنان لغو مي شود

۱0

كاركنان دانشگاه ها 
و دانشكده هاي 
علوم پزشكي 

پذيرفته  شده در 
  رشته هاي   تحصيلي 
 نوبت  دوم )شبانه(

اصل گواهي مبني برداشتن شرايط بومي و 
همچنين داشتن حداقل سه  سال سابقه يكي 

ازانواع استخدام دراستان محل قبولي
محدوديتي از لحاظ سن ندارند.

۱۱
آموزگار ديپلمه رسمي 
)قطعي ،  آزمايشي  و 

پيماني( وزارت  آموزش  
و پرورش 

معرفي نامه  رسمي  از وزارت  آموزش  و پرورش 
 )فرم سهميه آموزگاران- شماره 3( با امضاء  و 
مهر رئيس آموزش و پرورش ناحيه يا منطقه 

شهرستان ذي ربط
رشته تحصيلي قبولي: راهنمايي و مشاوره

بهياران پذيرفته  شده  در ۱2
رشته  پرستاري

1- معرفي نامه  مبني بر داشتن  3  سال  خدمت 
 اعم از دولتي  يا  غيردولتي  به عنوان بهيار در 
استان محل خدمت اشتغال با تأييد دفتر 

پرستاري محل خدمت.
2- ارائه مدرك ديپلم بهياري نظام قديم 
آموزش متوسطه  و يا دپيلم  بهياري  نظام 
جديد آموزش  متوسطه  به  اضافه مدرك  

پيش دانشگاهي )حداكثر تا تاريخ 96/6/31 
اخذ شده  باشد(

رشته تحصيلي قبولي: پرستاري

۱۳

سهميه 3۰ درصدي 
دانشجوي بومي از محل 

اصالح قانون عدالت 
آموزشي، مصوبه سال 
1392 مجلس محترم 

شوراي اسالمي

رشته هاي تحصيلي مندرج در صفحات ۵۴ 
الي 61 دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه 

آزمايشي علوم تجربي

پذيرفته شده بايد بومي يكي از 
استان هاي مرتبط با محل رشته قبولي 

مندرج در دفترچه راهنماي شماره 
2 بوده و از وي تعهد خدمت بصورت 
محضري مبني بر 3 برابر طول مدت 

تحصيل اخذ خواهد شد.

سهميه مناطق محروم۱4

كدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب 
رشته تحصيلي:

- علوم رياضي و فني )صفحات ۴7 تا ۴8(
- علوم تجربي )صفحه 61 تا 62(

- علوم انساني )صفحه 33(
- هنر )صفحه 19(

- زبان هاي خارجي )صفحه 3۰( 

پذيرفته شده بايد بومي يكي از 
استان هاي: ايالم، بوشهر، چهارمحال 
و بختياري، سيستان و بلوچستان، 
 كردستان، كرمانشاه،  كهگيلويه و 

بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق 
ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي 

شماره 2 باشد.

۱5
سهميه داوطلبان 

شهرستان هاي: اهر، 
 ورزقان و هريس )استان 

آذربايجان شرقي(

كدرشته هاي مندرج  در دفترچه هاي انتخاب  
رشته  تحصيلي:

- علوم رياضي و فني )صفحه ۴7(
- علوم تجربي )صفحه 61(
- علوم انساني )صفحه 33(

- هنر )صفحه 19(
- زبان هاي خارجي )صفحه 3۰( 

- بومي  يكي  از بخش هاي  شهرستان هاي  
ذي ربط

- محل اقامت يا محل اخذ مدرك تحصيلي 
سال دوم يا سوم يا پيش دانشگاهي در يكي 

از بخش ها يا شهرستان هاي ذي ربط باشد.
- تأييديه فرمانداري

۱۶
سهميه داوطلبان 

شهرستان ابوموسي در 
استان هرمزگان

داوطلبان مشمول توضيحات بند »د« صفحه 
۴ دفترچه راهنماي انتخاب رشته

مالك  بومي بودن: ارائه گواهي سكونت 
مستمر به مدت 3 سال در شهرستان 

ابوموسي

اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصوير از كليه پذيرفته شدگان۱7
--------------تمام صفحات

اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير كليه پذيرفته شدگان۱8
--------------پشت و روي

6  قطعه  عكس  تمام  رخ  ۴×3 تهيه  شده  در كليه پذيرفته شدگان۱۹
--------------سالجاري

كليه  پذيرفته شدگان 20
مدرك   وضعيت  نظام  وظيفه)برادران(

با توجه  به  يكي از بند هاي مقررات 
وظيفه عمومي مندرج در صفحه 3۵ 
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در 
آزمون سراسري )دفترچه شماره يك( 

سال 1396

كليه پذيرفته شدگان2۱
اصل  وكپي دفترچه بيمه )درصورت دارا بودن( 

اعم از خدمات درماني، تأمين اجتماعي، 
ارتش و...

--------------

توضيحات و نكات درخصوص ردیف 2 جدول فوق: 
1- با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پيش دانشگاهي در دهه سوم شهريورماه، در 
صورتي كه پذيرفته شدگان در زمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پيش دانشگاهي نگردند، از 
آنان تعهدي مبني بر ارائه گواهي پيش دانشگاهي  تا تاريخ  96/7/26 به مؤسسه محل قبولي 
اخذ خواهد شد. بديهي است كه در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ 96/7/26 

قبولي آنان لغو مي گردد. 
محترم  رياست    91/1۰/18 مورخ   ۴6۰/221۴۴6 شماره  بخشنامه  به  توجه  با   -2
گواهي  تصوير  همراه  به  بايد  پذيرفته شدگان  كليه  پرورش،  و  آموزش    مركز سنجش 
پيش دانشگاهي خود به »دفاتر پيشخوان خدمات دولت« مراجعه و تأييديه  تحصيلي 
)ارزش تحصيلي( از اداره آموزش  و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و 
رسيد آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند.كليه پذيرفته شدگان حتماً نام  رشته 
و مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل خود را در فرم »دفاتر پيشخوان خدمات دولت« 

اعالم نمايند.
توضيحات و نكات درخصوص ردیف 3 جدول فوق: 

دوره   دانشجويان   و همچنين   آموزشي   آيين نامه   موضوع   آموزشي   اخراجي   دانشجويان  
كارشناسي  كه  مدرك  معادل  كارداني  )اعم از كارداني  عمومي  و يا كارداني ( را اخذ نموده اند 
نيز مانند مقررات  مربوط به  دانشجويان  انصرافي  پس  از تسويه  حساب  كامل  با مؤسسه  
ذي ربط و همچنين  اداره  كل  امور دانشجويان  داخل  و صندوق  رفاه  دانشجويان  وزارت  
ذي ربط و در صورت  نداشتن  مشكل  نظام  وظيفه  )براي  برادران ( هيچ محدوديتي در انتخاب 
رشته نداشته و حق  ثبت نام  در رشته قبولي اعالم شده را دارا هستند. بديهي  است  كه اين 
دسته  از داوطلبان  مي توانند كليه  تعهدات  مربوط را پس  از اتمام  تحصيالت  خود به  صورت  

يكجا به  انجام  برسانند.
توضيحات و نكات درخصوص ردیف هاي 4 تا 7 جدول فوق: 

1- هر يك از دارندگان  مدرك  كارداني   )فوق ديپلم( دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
يا كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني  و حرفه اي )برادران( حداكثر تا تاريخ 96/6/31 
)رشته تحصيلي آنها مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري يا وزارت  بهداشت، درمان  
و آموزش پزشكي  و يا  دانشگاه  آزاد اسالمي باشد( و رشته تحصيلي دوره كارداني آنان 
فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته باشد در اين آزمون پذيرفته شده اند )با احتساب تعدادي 
از واحدهاي دوره  كارداني در دوره  باالتر به نحوي  كه حداكثر طول  مدت  تحصيل آنها از 
كارداني به مقطع باالتر 2 سال  كمتر از طول   مدت تحصيل طبق  ضوابط  وزارت  متبوع  در 
همان دوره تحصيلي باشد( از نظر نظام وظيفه بالمانع است؛ در غير اين صورت، قبولي 

 آنان لغو مي گردد.
2- مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش دانشگاهي مالك عمل 
و قابل قبول است؛ لذا اين دسته از پذيرفته شدگان مي توانند در صورت نداشتن مشكل 

نظام وظيفه )براي برادران( در مقطع باالتر به ادامه تحصيل بپردازند. 
3- كليه فارغ التحصيالن دوره هاي كارداني ) فوق  ديپلم دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش 
كه  برادران (  و  خواهران  از  ) اعم  پزشكي  آموزشي  گروه  تحصيلي  رشته هاي   عالي ( 
خدمات قانوني مقرر آنان )طرح اليحه نيروي انساني( تا تاريخ 96/6/31 به پايان رسيده  
باشد، مجاز به انتخاب رشته هاي  نيمسال اول  و  دوم بوده  و  فارغ التحصيالن دوره هاي 
منحصراً  پايان  خواهد  رسيد،  به   تا96/11/3۰  آنان  مقرر  قانوني  كه  خدمات  مذكور 
مجاز به  انتخاب   رشته هاي   تحصيلي  براي  نيمسال دوم سال تحصيلي 96-97 بوده اند. 
رشته هاي تحصيلي  )فوق ديپلم(  مدرك كارداني  دارندگان   از  دسته  آن  است   بديهي 
پايان  به   تاريخ96/11/3۰  تا  آنان  مقرر  قانوني  خدمات  كه  پزشكي  آموزشي  گروه 
نخواهد رسيد، مجاز به  ثبت نام  در رشته قبولي نبوده و  قبولي آنان از نظر اين سازمان 

 لغو خواهد  بود.
۴- دارندگان مدرك كارداني )فوق ديپلم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي( كه در 
هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول پذيرفته  شده اند، چنانچه در حين انجام 
بر  مبني  مربوط  يگان  از  گواهي  ارائه  با  هستند،  عمومي(  )وظيفه  ضرورت  خدمت 
اينكه دوران خدمت ضرورت )وظيفه عمومي ( آنان تا تاريخ 96/6/31 )براي هريك از 
رشته هاي تحصيلي نيمسال اول( يا تا تاريخ 96/11/3۰ )براي هر يك از رشته هاي 
تحصيلي نيمسال دوم(  به پايان خواهد رسيد مجاز به ثبت نام در رشته قبولي اعالم 

شده هستند.
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ب( ثبت نام از پذیرفته شدگاني  كه  صرفًا با سوابق تحصيلي )معدل كتبي دیپلم( در 
كدرشته محل هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور و مؤسسات 

غيرانتفاعي پذیرفته شده اند.
آموزشي  مراكز  و  دانشگاه ها  در  دانشجو  پذيرش  و  سنجش  قانون  اجراي  راستاي  در 
كشور، پذيرش در برخي از كدرشته محل هاي دوره هاي روزانه، شبانه و دوره هاي مجازي 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي،  دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي 
صرفاً براساس سوابق تحصيلي )معدل كتبي ديپلم( صورت گرفته است؛ لذا در اين  روش 
فقط معدل  كتبي ديپلم داوطلبان واجد شرايط مالك و مبناي پذيرش قرار گرفته و اسامي 
پذيرفته شدگان اين مرحله نيز به همراه ساير پذيرفته  شدگاني  كه با اعمال  نمره  آزمون و 
سوابق تحصيلي براي ثبت نام در آن مؤسسه آموزش عالي اعالم گرديده است، اعالم و به 

مؤسسات معرفي شده اند.
1- پذيرفته شدگان در كدرشته  هاي پذيرش با سوابق تحصيلي، الزم است كه كليه  مدارك  

مندرج در قسمت "الف" اين اطالعيه را در زمان ثبت نام ارائه نمايند.
2- ارائه  اصل كارنامه تحصيلي براي هر يك از پذيرفته شدگاني كه داراي مدرك ديپلم  
متوسطه  نظام جديد )سال سوم نظام جديد آموزش متوسطه( با امضاء و ممهور به مهر 
دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه هاي )علوم رياضي  فيزيك، علوم تجربي، 
علوم انساني و علوم و معارف اسالمي( سال هاي 139۵ و قبل   آن  كه  امتحانات  آنان  به 

صورت كتبي  و سراسري  برگزار شده است در هنگام ثبت نام ضروري است.
3- ارائه اصل كارنامه تحصيلي براي هر يك از پذيرفته شدگاني كه داراي مدرك ديپلم 
نظام قديم آموزش متوسطه يا ديپلمه هاي كار دانش با امضا و ممهور به دبيرستان يا 
سازمان آموزش و پرورش براي ديپلمه هاي )علوم رياضي  فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني 

و علوم و معارف اسالمي( سال هاي 139۵ و قبل از آن در هنگام ثبت نام ضروري است.
ج( توضيحات سهميه  ایثارگران و رزمندگان

آن دسته از داوطلبان ايثارگر )اعم از ايثارگران 2۵ درصد ظرفيت و ايثارگران ۵ درصد 
ظرفيت( و رزمنده شامل )1- رزمندگان بسيجي . 2- رزمندگان جهادگر. 3- رزمندگان 
نيروهاي مسلح ۴ - خانواده شهدا »پدر، مادر، خواهر و برادرشهيد«. ۵- همسر و فرزندان 
آنان.  فرزندان  و  همسر  و  باالتر  و  درصد   2۵ جانبازان   -6 مفقوداالثر.  يا  شهدا  معظم 
7- جانبازان زير 2۵ درصد و همسر و فرزندان آنان. 8- آزادگان عزيز و فرزندان و همسر 
آنان. 9- همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه( در آزمون 
سراسري سال1396پذيرفته شده اند در زمان  ثبت نام، ملزم به ارائه فرم  يا مدركي  در رابطه  
با  تأييد سهميه ثبت نامي  خويش  نيستند. بديهي است كه  چنانچه  سهميه  پذيرفته شده اي 
حسب مورد از ارگان هاي ذي ربط  مورد تأييد قرار نگيرد از تحصيل آنان ممانعت به عمل 

خواهد آمد.
د( پذیرفته شدگان  رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور عالوه بر رعایت مندرجات 

فوق الذكر، الزم است نسبت به رعایت موارد مشروحه ذیل اقدام نمایند:
 پذيرفته شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور، الزم است بر اساس جدول 
ذيل، از تاريخ، محل و نحوه ثبت نام رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور مطلع 
شوند و در زمان مقرر، عالوه بر مدارك مندرج در بندهاي »الف و ب« فوق الذكر مدارك 

ذيل را ارائه نمايند.
براي اطالع از تاریخ و مدارک ثبت نام از تاریخ ۹۶/۶/25 به سایت دانشگاه 

به آدرس: www.pun.ac.ir مراجعه نمایند.
تذكر: كارمندان مراكز و واحدهای دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامی مجاز به انتخاب 
رشته از مركز يا واحد محل اشتغال خود نبوده اند و در صورت قبولي در ساير مراكز و واحدها 

تقاضای انتقال يا مهمان  شدن به مركز يا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نيست.
ه ( پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگيان براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي پردیس هاي 

دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي تهران:
پذيرفته شدگان دانشگاه فرهنگيان، الزم است كه براي اطالع از تاريخ و مدارك الزم براي 
ثبت نام )ثبت نام حضوري است( ابتدا به سايت اطالع رساني دانشگاه فرهنگيان يا پرديس 

محل قبولي به نشاني: )http://cfu.ac.ir( مراجعه نمايند.
پذيرفته شدگان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، الزم است كه براي اطالع دقيق از 
نحوه زمان و ثبت نام اينترنتي و حضوري به سايت دانشگاه ) www.srttu.edu( مراجعه 

نمايند.

و( حذف كدرشته محل و یا اصالحات در دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته:
1- موارد اصالحي دفترچه گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني:

شرح اصالحرشته - گرایشكدرشتهدورهنام دانشگاهردیف

1
مركز آموزش 

عالي هوانوردي و 
فرودگاهي كشور

روزانه

مهندسي تعمير و نگهداري 11611
هواپيما

حذف رشته محل ها هوانوردي11612

مهندسي مخابرات هواپيمايي276۰7

مهندسي الكترونيك هواپيمايي276۰8

2- موارد اصالحي دفترچه گروه آزمایشي علوم تجربي:

شرح اصالحرشته - گرایشكدرشتهدورهنام دانشگاهردیف

دانشگاه الزهرا 3
زيست شناسی سلولی و 1۰۰۴۴روزانه)س( 

حذف رشته محلمولكولی

زيست شناسی سلولی و 1۰7۴۰روزانهدانشگاه مراغه ۴
حذف رشته محلمولكولی

نوبت دانشگاه مراغه ۵
زيست شناسی سلولی و 1۰7۴۵دوم

حذف رشته محلمولكولی

ز( نحوه و تاریخ انتشار فهرست اسامي معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز 
آزمون سراسري سال 1396

نيمه متمركز              تحصيلي  رشته  نتايج  اعالم  درباره  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالعيه 
علوم ورزشي يا انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش ساير رشته هاي تحصيلي 
و  دانشگاه ها  دوم«  »نوبت  شبانه  روزانه،  )دوره هاي  سال 1396  سراسري  آزمون  نيمه متمركز 
مؤسسات آموزش عالي، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور( به 
همراه  فهرست  اسامي  و  شماره  داوطلبي  معرفي شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي مذكور تا 
چند برابر ظرفيت هر رشته از طريق سايت اينترنتي اين سازمان در تاریخ 96/7/24 منتشر 
خواهد شد. معرفي شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي مذكور، الزم است با توجه به برنامه  زماني 
اعالم  شده و ضوابط مندرج در اطالعيه اي كه به همراه فهرست معرفي شدگان اين قبيل رشته ها 
منتشر خواهد شد، براي شركت در مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته هاي مربوط اقدام نمايند.

براي اطالع كليه داوطلبان:
1- به اطالع مي رساند كه هر گونه تغييرات منعكس شده به اين سازمان، پس از اعالم 
نتايج اوليه از قبيل اصالح سوابق تحصيلي واصله از سوي وزارت آموزش و پرورش يا اعمال 
سهميه از سوي ارگان هاي ذي ربط و... در نتيجه نهايی داوطلبان ذي نفع اعمال گرديده 
است. بديهي است كه داوطلبان مي توانند هم زمان با انتشار كارنامه نتيجه نهايي )در تاريخ 

96/6/28( كارنامه نتيجه مرحله اول اصالح شده خود را نيز مشاهده نمايند. 
2- براي كليه پذيرفته شدگان و همچنين آن دسته از داوطلباني كه فرم انتخاب  رشته 
اينترنتي خود را تكميل نموده ولي پذيرفته نشده اند، كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب 
در هر يك از كدرشته هاي انتخابي در بين متقاضيان كدرشته مزبور در سهميه مربوط، 
با توجه به نمره كل وي در همان كدرشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته  شده در              
هر يك از كدرشته هاي انتخابي و اطالعات مفيد ديگر در روز سه شنبه مورخ 96/6/28 

در پايگاه اطالع رساني اين سازمان قرار داده خواهد شد. 
3- با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي هاي انجام شده، از صحت نتايج اعالم 
شده اطمينان حاصل شده است؛ مع الوصف، داوطلبان پس از دريافت كارنامه 
كه  درصورتي  سازمان،  اين  اطالع رساني  پايگاه  طريق  از  آزمون  نهايي  نتايج 
درخصوص مندرجات كارنامه يا انتخاب رشته  خود سؤال و يا تقاضايي داشته 
اینترنتي  پاسخگویي  سيستم  طریق  از  منحصرًا   96/7/20 تا  حداكثر  مي توانند  باشند، 
در سايت سازمان اقدام نموده و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً 
خودداري نمايند. بدیهي است به كليه مواردي كه از طریق دیگري یا بعد از تاریخ 
96/7/20 واصل شود، به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. الزم به تأكيد است 
كليه درخواست هاي مربوط به اشتباه در انتخاب رشته، صرفًا براي پذیرش در نيمسال 
دوم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بررسي خواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامي 

مي توانند، سؤاالت خود را با شماره تلفن: 42163-۰21 نيز در ميان  بگذارند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گيري 

هر گونه سؤال در خصوص 

نتایج دانشگاه آزاد اسالمي 
به  مربوط  نتايج  خصوص  در  سؤال  گونه  هر  پي گيري  براي  گرامی  داوطلبان 

رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي مي توانند به روش هاي ذيل اقدام نمايند:

1- طرح  سؤال به صورت اينترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگويي به سؤاالت« مندرج 

www. azmoon.org  : در سايت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني

2- تماس تلفني با ستاد پاسخگويی تلفنی مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد 

اسالمي با شماره 4743 - 021.

 3- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگويی مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد 

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

دانشگاه آزاد اسالمي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

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

بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی 
پیشرفته مي رساند: 

۱- صد و بیستمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته، صبح روز پنجشنبه مورخ 
۹۶/۶/۳0 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد. برگ راهنما و کارت شرکت 
در این آزمون، از روز سه  شنبه ۹۶/۶/28 روي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار مي گیرد تا داوطلبان بتوانند 
با وارد کردن اطالعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام خانوادگي، سال تولد و 
شماره کارت ملی، نسبت به پرینت آن اقدام نمایند. بدیهي است که هر داوطلب 
براي شرکت در جلسه آزمون باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، 

اصل کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه نماید.
توضیح: چنانچه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون هر گونه اشكالی در كارت ورودی 
خود مشاهده نمودند، مي توانند در روز چهارشنبه مورخ 96/6/29 صبح از ساعت 8:۰۰ تا 
12:۰۰ و بعدازظهر از ساعت 1۴:۰۰ تا 18:۰۰ با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر 
و دو قطعه عكس به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نموده و نسبت 

به اصالح و رفع اشكال احتمالي كارت خود اقدام نمايند.
تذکر مهم: داوطلباني كه شماره پرونده و كد پي گيري ثبت نام خود را فراموش نموده اند، 
به سيستم  ورود  و  سازمان سنجش  سايت  به  مراجعه  با  پرونده  شماره  دريافت  براي 

پاسخگويي اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. 
2- آدرس باجه رفع نقص کارت:

 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران:  تهران، خيابان كارگر شمالی 
)اميرآباد(، بعد از تقاطع جالل آل احمد، بين خيابان هاي 1۵ و 16.

ضمناً به اطالع مي رساند كه واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت در اين باره، از اين 
اداري، آماده پاسخگويي  ايام تعطيل و در وقت  لغايت 96/6/3۰ همه روزه بجز  تاريخ 
به سؤاالت داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگويي به سؤاالت خود 
مي توانند به بخش پاسخگويي اينترنتی سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: 
www.sanjesh.org مراجعه يا با شماره تلفن: 42۱۶۳- 02۱ تماس حاصل نموده و از 

مراجعه حضوری خودداري نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

تاریخ  و نحوه  پرینت كارت  صد و بيستمين دوره آزمون 
 )Tolimo:E-A2017( زبان انگليسي پيشرفته



  27شهریور ماه 1396    سال بیست و دوم ، شماره 24  


