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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

سالروز تاسوعا و عاشورای حسینی

 و ایام سوگواری 

حضرت اباعبدا...الحسین و حضرت 

ابالفضل العباس )علیهما السالم( 

برتمام عرشیان و زمینیان تسلیت باد 

ازسوی سازمان سنجش اعالم شد :

زمان مصاحبه برخی از کدهای اعالم شده 
در هنگام اعالم نتایج آزمون سراسری 96

آغاز سال تحصیلي جدید 
و مدیریت زمان

صفحه  5

صفحه  10

مهر؛ آغازی برای موفقيت

ُافت تحصيلی؛ چون و چرا ؟

هنر مطالعه كردن براي كنكور

امكان ثبت نام صرفًا

 با پرداخت شهریه ثابت

تسهيالت  جزئيات  اعالم  ضمن  پيام نور،  دانشگاه 
جديد اين دانشگاه، از امكان ثبت نام صرفاً با پرداخت 

شهريه ثابت خبرداد.
طبق اعالم معاونت اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور 
و به منظور تسهیل پرداخت شهریه، کلیه دانشجویان عزیز 
اقدام به ثبت نام  ثابت  با پرداخت شهریه  می توانند صرفاً 
نموده و براي پرداخت مابقی شهریه خود از وام صندوق رفاه 
دانشجویان استفاده نمایند و نیز در صورتی که از تسهیالت 
استفاده نکنند، تا پایان ترم براي واریز شهریه متغیر فرصت 

خواهند داشت.
بر اساس اعالم دانشگاه پیام نور، این شرایط برای دانشجویان 

ورودی جدید این دانشگاه نیز قابل استفاده است.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 پذیرفته شدگان دوره های  كارداني 
فني و حرفه اي علمي ـ  كاربردي 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص:

 اعالم نتایج اوليه چهارمين آزمون استخدامي كشور در سال 96 
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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

اكنون وقت  از سال تحصيلي گذشته است و هم  سه روز 
آينده  سال  سراسري  آزمون  داوطلبان  همه  كه  است  آن 
تا  و  بپردازند  دروس  مرور  مورد  در  برنامه ريزي  يك  به 
به  تمام دروس خود  و عميق  دقيق  مطالعه  با  پايان سال 
يا  گروه  در  آزمون سراسري  منابع سؤاالت  بر  كامل،  طور 
گروه هاي آزمايشي كه داوطلب شركت در آن هستند تسلط 
نسبي بيابند و در ايام عيد نوروز و پس از آن به بازتكرار 
همين طور  و  درسي  اشكاالت  رفع  و  دروس  بازخواني  و 
تست زني در شرايط استاندارد و همسان با آزمون اصلي، كه 

همان جلسه آزمون سراسري است، بپردازند.
با گذشت چند روز از سال تحصيلي، مناسب ديديم كه در 
اين مجال، نكاتي را كه داوطلبان آزمون سراسري بايد در 
اين ايام در نظر داشته باشيد و بدان ها عمل كنند، يادآوري 

كنيم:
1- زمان بسرعت مي گذرد و الزم است كه داوطلبان آزمون 
درسي  آمادگي  در  اصل  مهم ترين  و  نخستين  سراسري، 
براي يك حضور موفق در اين آزمون را بر »مديريت زمان« 
و استفاده حداكثري از اوقات خود در هر شبانه روز بگذارند. 
براي كنكور، هيچ اصلي مهم تر،  در موسم آمادگي درسي 
و  نيست،  زمان«  »مديريت  از  بنيادي تر  و  سرنوشت سازتر 
داوطلبان  تأكيد   صرفاً  زمان،  مديريت  از  ما  منظور  البته 
بر كمّيت ساعات و اوقاتي كه آن را به مطالعه يا تست زني 
اختصاص مي دهند نيست؛ بلكه در اين موقعيت، همراهي 

كيفيت با كميت مطالعه و يادگيري، موردنظر ماست. 
براي  روزانه  درسي  برنامه  در  دروس  چينش  تنوع   -2
حوصله  كه  باشد  يكنواخت  و  كم  قدر  آن  نبايد  مطالعه، 
داوطلب از اين يكنواختي سر برود، و نبايد آن قدر متنوع 
و زياد باشد كه عماًل تمركز ذهني داوطلب را روي دروس 
توصيه  نمايد.  بي اثر  يا  اثر  كم  و  مخدوش  شده  مطالعه 
مي شود كه داوطلبان، تعداد دروس متناسبي را در برنامه 
درسي خود بگنجانند و براي انجام اين كار، يعني چينش 
و  دبيران  با  مشورت  برنامه، ضمن  اين  در  دروس  صحيح 
مشاوران آموزشي خود، از ديگر افراد موفق در اين زمينه، 
مانند پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال هاي گذشته و ...  
نيز كمك بخواهند و از تجربيات آنها در اين مورد و موارد 

مشابه ديگر بهره ببرند.
3- بهتر است كه مطالعه دروس، به صورت مفهوم محور و 
محتوا محور باشد. در توضيح اين نكته فعاًل وارد جزئيات 
نمي شويم و تنها مي افزاييم چندان مهم نيست كه داوطلب 
حضور  منظور  به  دروس  مطالعه  براي  را  شيوه اي  چه 
موفقيت آميز خود در آزمون سراسري در پيش بگيرد؛ زيرا 
نحوه مطالعه افراد با يكديگر، بنا به توان، روحيه و سليقه 
هر فرد، مي تواند كاماًل متفاوت باشد؛ اما مهم اين است كه 

داوطلب بتواند پس از يك يا دو يا چند دوره مطالعه كامل 
دروس و آشنايي با تست هاي مربوط به هر درس و كار با آن 
تست ها، مطمئن باشد كه در مواجه شدن با سؤاالت آزمون 
اصلي )سراسري( مي تواند از پس پاسخگويي به سؤاالت هر 
آنها طرح پرسش شده است،  از  آزمون  اين  درس، كه در 
برآيد؛ به بيان ديگر، داوطلب موفق كسي است كه بتواند 
پس از پشت سر گذاشتن يك دوره حداقل هشت - نه ماهه 
تا زمان برگزاري آزمون سراسري(  )از آغاز سال تحصيلي 
كه به منظور آمادگي در كنكور طي كرده است، به سؤاالتي 
كه در اين آزمون مطرح مي شود، در حد قابل قبولي پاسخ 
صحيح دهد، و در مسير اين پاسخگويي در جلسه آزمون 
سراسري، نحوه طرح سؤال از مفاهيم دروس و محتواي آن 

به هر ترتيبي كه هست، برايش مهم نباشد. 
كنكور  داوطلبان  بايد  كه  توجه  قابل  نكات  ديگر  از   -4
لحاظ  از  دروس  طبقه بندي  باشند،  داشته  مّدنظر  را  آن 
به  بايد  مي افزاييم  نكته  اين  توضيح  در  آنهاست.  مطالعه 
و  بيشتر  داراي ضرايب  آزمايشي  گروه  هر  در  كه  دروسي 
نسبت  و  كرده  ويژه  توجه  هستند  سرنوشت سازتري  تأثير 
دروس  آن  به  مربوط  اشكاالت  رفع  و  آنها  مطالعه  به 
آزمايشي  گروه  در  مثال،  عنوان  به  ورزيد؛  كافي  اهتمام 
فيزيك،  و  رياضيات  مثل  درس هايي  فني،  و  رياضي  علوم 
حرف اول تأثيرگذاري در قبولي را در اكثر رشته هاي قابل 
آزمايشي  گروه  در  و  مي زنند،  گروه  اين  به  متعلق  توجه 
علوم تجربي نيز درس هايي مانند زيست شناسي و شيمي از 
اهميت ويژه اي برخوردارند و نقش مهمي در پذيرفته شدن 
داوطلبان اين گروه در بيشتر رشته هاي پرمتقاضي گروه 
ياد شده دارند؛ همچنان كه در گروه آزمايشي علوم انساني 
نيز درس هاي ديگري مانند زبان و ادبيات فارسي، عربي و 
... از نقش برجسته و تأثيرگذاري در زمينه قبولي داوطلبان 
در اكثر رشته هاي شاخص اين گروه برخوردار هستند؛ پس 
الزم است كه در ساعات اختصاص داده شده به هر درس 
و رفع اشكال دروس، به اين مورد ويژه نيز توجه خاصي را 

مبذول كرد.
»يادداشت«  اين  آن،  آوردن  با  كه  ديگري  مهم  نكته   -5
و  آزموني  بر دروس  تمركز حواس  پايان مي رسانيم،  به  را 
دوري از انديشيدن درباره رشته و دانشگاه محل قبولي در 
اين ايام است؛ به عبارت ديگر، »تنها« كار مفيد براي هر 
داوطلب در اين روزها، پرداختن صرف به مطالعه دروس و 
»كسب آمادگي كامل و همه جانبه براي حضور موفق در 
كنكور« است؛ به ديگر سخن، بايد در اين ايام اين نكته را 
باور داشت و به آن توجه كرد كه: آزمون سراسري، بسيار 

زودتر از آنچه فكر مي كنيم، فرا مي رسد!
موفق باشيد

آغاز سال تحصیلي جدید و مدیریت زمان

حضرت امام حسين )ع( فرمودند:
همانا من از روي سبك سري و گردن كشي، و نيز 
قيام  اين  به  دست  ستمگري،  و  فساد  ايجاد  براي 
نزدم؛ بلكه براي اصالح اوضاع امت جّدم قيام كردم، 
و مي خواهم »امر به معروف و نهي از منكر« كنم، و 
به روش جّدم رسول ا... )ص( و پدرم اميرالمؤمنين 

علي )ع( عمل كنم.

كمترين حقي كه از خداي سبحان بر گردن شماست، 
اين است كه از نعمت هاي او در راه نافرماني اش ياري 

نبايد خواست.

حضرت امام حسين )ع( در تفسير آيه » الّذين 
مكّناهم في االرض اقاموا صلوه « فرمودند: اين آيه 

در مورد ما اهل بيت )ع( است.
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از  اول مهر ماه آغاز شد:
ثبت نام وام ویژه دكتری

مشاور وزير علوم و رئيس صندوق رفاه دانشجويان، 
مهر  اول  روز  از  دكتری  ويژه  وام  ثبت نام  آغاز  از 
ساير  دريافت  برای  ثبت نام  گفت:  و  داد  خبر  ماه 

وام های دانشجويی از 1۵ مهر ماه شروع می شود.
مهندس ذوالفقار یزدان مهر، با اعالم این مطلب، اظهار 
به  نسبت   ۹۳ سال  از  دانشجویان  رفاه  صندوق  کرد: 
پراخت وام ویژه دکتری اقدام کرده است و امروزه همه 
دانشجویان دوره روزانه می توانند بر اساس آن ماهیانه 
مبلغ ۷۵۰ هزار تومان دریافت کنند؛ بر این اساس، هر 
دانشجو می تواند در طول تحصیل خود مبلغ ۳ میلیون 

تومان وام دریافت کند.
وی در ادامه تصریح کرد: در شش ماه اول امسال، مبلغ 
۸۳ میلیارد تومان به عنوان وام ویژه دکتری و ۴۵ میلیارد 
صندوق  سوی  از  وام ها  سایر  پرداخت  برای  هم  تومان 

رفاه دانشجویان پرداخت شده است.
به گفته وی، دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری برای 
شش ماهه دوم سال نیز می توانند از اول مهر ماه جاری 
درخواست  دانشجویان،  رفاه  سامانه صندوق  مراجعه  با 
خود را برای دریافت وام ویژه ثبت کنند و این وام هر سه 
ماه یک بار برای آنها پرداخت می شود. همچنین ثبت نام 

برای سایر وام ها نیز از ۱۵ مهر ماه شروع می شود.

از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی:
ثبت نام هفدهمين جشنواره ملی 

پایان نامه سال دانشجویی كليد خورد

فراخوان هفدهمين جشنواره ملی پايان نامه سال 
جهاد  انتشارات  سازمان  سوی  از  دانشجويی، 

دانشگاهی اعالم شد. 

پایان  تا  دانشجویان و طالبی که طی سال های ۱۳۹۵ 
شهریورماه ۱۳۹۶ در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری 
ز  دانشگاه ها و یا سطوح معادل آن در حوزه های علمیه ا
پایان نامه خود دفاع کرده اند، می توانند از اول مهر تا 
۱۵ آذرماه با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی این سازمان به 
نشانی: www.isba.ir و تکمیل پرسشنامه الکترونیک 
و بارگذاری نسخه الکترونیک پایان نامه خود، نسبت به 

ثبت نام در این جشنواره اقدام کنند.
علوم  گروه  شش  شامل  جشنواره،  این  اصلی  بخش 
فنی  معماری،  و  هنر  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  پایه، 
انسانی  و مهندسی، علوم پزشکی و دامپزشکی و علوم 
شده  نگارش  پایان نامه های  نیز  ویژه  بخش  در  و  است 
شهرسازی  و  معماری  مقاومتی،  اقتصاد  موضوع های  با 
فرهنگ  اسالمی،  ایرانی-  لباس  و  مد  اسالمی، طراحی 
دانش  تجاری سازی  اجتماعی،  آسیب های  و  عمومی 
)فرهنگ  فرهنگی  مطالعات  و  نوین  فناوری های  و 
دانشگاهی، سیاست گذاری فرهنگی، فرهنگ و مدیریت 

جهادی( پذیرش می شوند.
به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  عالقه مندان 
یا  کرده  مراجعه   www.isba.ir رسانی:  اطالع  پایگاه 

با شماره تلفن ۶۶۹۵2۷2۷ تماس بگیرند.
همچون  جشنواره،  از  دوره  این  برگزیده  پایان نامه های 
ادوار گذشته، در مراسمی با حضور مسؤوالن کشور مورد 
امکان  برگزیدگان،  اینکه  ضمن  می گیرند؛  قرار  تقدیر 
حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات دفاع سه دقیقه ای 

از پایان نامه)MT3(  را خواهند داشت.
جهاد  انتشارات  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  اساس  بر 
دفاع  مسابقات  دوره  دومین  اجرایی  فرایند  دانشگاهی، 
ملی  جشنواره  دبیرخانه  ابتکار  به  که  دقیقه ای  سه 
پایان نامه سال دانشجویی از سال گذشته کلید خورده، 
این مسابقات  قرار است که  آغاز شده و  طی فراخوانی 

امسال در  ۹ استان کشور اجرا شود.

لزوم ارائه تأیيدیة تحصيلی در زمان 
ثبت نام دانشگاه پيام نور

شدگان  پذيرفته  كرد:  اعالم  پيام نور  دانشگاه 
به  مراجعه  با   96 سال  ورودی  كارشناسی  مقطع 
دفاتر پيشخوان دولت، تأييديه تحصيلی دريافت 
كرده و آن را زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه كنند. 
دانشگاه پیام نور اعالم کرده است که تمامي پذیرفته  شدگان 
مقطع کارشناسی ورودی سال ۹۶، باید به همراه تصویر 

گواهی پیش دانشگاهی خود به »دفاتر پیشخوان خدمات 
دولت« مراجعه و تأییدیه  تحصیلی )ارزش تحصیلی( از 
پرورش محل تحصیل خود درخواست  آموزش  و  اداره 
ارائه  دانشگاه  به  ثبت نام  زمان  در  را  آن  رسید  و  کرده 

دهند.
الزم به یادآوري است که در هنگام ثبت نام اینترنتی نیز 
این رسید باید در سامانه گلستان بارگذاری شود. ضمناً 
الزم است که تمامي پذیرفته شدگان، حتماً نام  رشته و 
مرکز محل تحصیل خود در دانشگاه پیام نور را در فرم 

»دفاتر پیشخوان خدمات دولت« اعالم کنند.

برای سال تحصيلی 97-96 :
جایزه های تحصيلی بنياد نخبگان برای 

دانشجویان جدیدالورود اعالم شد

ملی  بنياد  تحصيلی  جايزه های  اعطای  شرايط 
سال  جديدالورود  دانشجويان  برای  نخبگان 
اين  در  ثبت نام  و  شد  اعالم   97-96 تحصيلی 
مرحله آغاز شده است و تا 2۰ مهرماه ادامه دارد. 

»اعطای  آیین نامه  اساس  بر  نخبگان،  ملی  بنیاد 
استعداد  صاحب  دانشجویان  به  تحصیلی  جایزه های 
برتر« تسهیالت ویژه ای را در قالب چهار جایزه تحصیلی 
اعتبار  راتبه دانشجویی،  از قبیل  شامل موارد متعددی 
اعتبار  اعتبار فن یاری،  اعتبار پژوهشیاری،  آموزشیاری، 
اعتبار  علمی،  ارتباطات  اعتبار  آموزشی،  توان مندی 
توان مندی کارآفرینی و ... به دانشجویان برتر دانشگاه ها 

و پژوهشگاه های کشور اعطا می کند.
کارشناسی،  دوره های  اول  سال  دانشجویان 
تخصصی  دکتری  حرفه ای،  دکتری  کارشناسی ارشد، 
فوق  تخصص  و  تخصص  دوره های  و  رشته ها  تمامی 
دانشگاه ها  از  یک  هر  در  که  پزشکی،  علوم  رشته های 
وزارت  علوم،  وزارت  به  وابسته  عالی  آموزش  مراکز  و 
می کنند،  تحصیل  اسالمی  آزاد  دانشگاه  یا  بهداشت 

می توانند از این جوایز بهره مند شوند.
کامل  ثبت  به  منوط  دانشجویان،  پرونده  بررسی 
ملی  بنـیاد  اطالعــاتی  سامانه  در  متقاضی  اطالعات 

نخبگان )soraya.bmn.ir( است.
شرایط الزم متقاضیان برای بهره مندی جوایز تحصیلی 

بنیاد ملی نخبگان:
المپیادهای  در  برنز  یا  نقره  طال،  مدال  الف-  کسب 

دانش آموزی ملّی و جهانی.
به  ورود  سراسری  آزمون های  در  برتر  رتبه  کسب  ب- 

دانشگاه های کشور.
ملی  المپیادهای  در  سوم  تا  اول  رتبه  کسب  ج- 

دانشجویی.
د- کسب رتبه برتر در آزمون های سراسری علوم پزشکی 
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کشور، اعم از آزمون های جامع علوم پایه، پیش کارورزی، 
دندان پزشکی،  پزشکی،  رشته های  در  دستیاری 

داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی.
هـ- کسب عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه.
و- کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری.

پژوهشی،    علمی،  جشنواره های  در  شدن  برگزیده  ز- 
فّناورانه مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان.

ح- برگزیدگان هنری، ادبی یا قرآنی )بر اساس مقررات 
بنیاد(.

ط- برگزیده شدن در مسابقه های ملی و جهانی مهارت.
ی- ثبت اختراع برگزیده بر اساس آیین نامه شناسایی و 

پشتیبانی از اختراع های برگزیده.
دانشجویان باید حدنصاب مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان 
را از فعالیت های نخبگانی )شامل فعالیت های فناورانه، 
پژوهشی و آموزشی( به  دست آورند و دارای بیشترین 

امتیاز در میان سایر متقاضیان باشند.
بررسی داشتن حد نصاب الزم و کسب بیشترین امتیاز 
نخبگانی  فعالیت های  اساس  بر  متقاضیان،  میان  در 
اعالمی متقاضی، از سوي سامانه اطالعاتی بنیاد محاسبه 

و نتیجه آن از طریق سامانه به متقاضی اعالم می شود.
مصادیق فعالیت های نخبگانی دارای امتیاز: 

)آموزشی،  دانشگاه  در  علمی  موفقیت های  الف- 
پژوهشی، فّناورانه و ...(.

)مانند  علمی  آزمون های  در  برتر  رتبه  کسب  ب- 
کنکور، آزمون های سراسری علوم پزشکی، المپیادهای 

دانشجویی و ...(.
پژوهشی،    علمی،  در جشنواره های  برگزیده شدن   - ج 
فّناورانه مورد تأیید بنیاد )مانند جشنواره های خوارزمی، 

رازی، فارابی، رویش و ...(.
د- برگزیده شدن در جشنواره های معتبر ادبی و هنری 

یا فعالیت های قرآنی مورد تأیید بنیاد نخبگان.
باتوجه به اینکه امتیازهای دانشجویان به کمک نرم افزار 
تخصصی محاسبه می شود، الزم است که تمام اطالعات 

به طور کامل در سامانه این بنیاد، بارگذاری شود.
 فرصت نهایی برای تکمیل پرونده و ارائه درخواست، از 
اول مهر ماه آغاز شده است و تا 2۰ مهرماه ادامه دارد.

همراه  به  را  خود  اطالعات  که  است  الزم  دانشجویان 
سامانه  در  اعالم شده  تاریخ  تا  مثبته، حداکثر  مدارک 

اطالعاتی بنیاد ملی نخبگان بارگذاری کنند.
که  شود  مشخص  بررسی،  از  مرحله  هر  در  چنانچه 
متقاضی، اطالعاتی خالف واقع را بارگذاری کرده است، 
متقاضی نه تنها از این جایزه، بلکه از تمامی تسهیالت 
دستگاه های  به  وی  صداقت  عدم  و  شده  محروم  بنیاد 
پی گیری  حقوقی  لحاظ  به  موضوع  و  اعالم  ذی ربط 

می شود.
و  اطالعات  بررسی  اطالعات،    تحویل  است که  گفتني 
اعالم نتایج، صرفاً از طریق سامانه اطالعاتی بنیاد و به 

شکل الکترونیکی صورت می پذیرد.

از اول مهر ماه آغاز شده است:
 اجرای طرح سنجش سالمت دانشجویان 

از  علوم،  وزارت  دانشجويان  امور  سازمان  رئيس 
دانشجويان  سالمت  سنجش  طرح  اجرای  آغاز 

سراسر كشور، از اول مهر ماه جاری خبر داد.
دکتر مجتبی صدیقی، ضمن اعالم این خبر، اظهار کرد: 
دانشجویان  تمامی  برای  روان  سالمت  سنجش  طرح 
شده  آغاز  ماه  مهر  اول  روز  از  دانشگاه ها  جدیدالورود 

است و به مدت ۱۵ روز ادامه دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس طرح سنجش سالمت، 
تمامی دانشجویان از نظر سالمت روان مورد بررسی قرار 
می گیرند و افرادی که مشکل خاصی داشته باشند، براي 

درمان به مراکز مشاوره دانشگاه ها معرفی می شوند.
رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، در پایان، با 
تأکید بر اینکه تمامی دانشجویان خوابگاهی نیز در سال 
جدید پرونده سالمت خواهند داشت، خاطرنشان کرد: این 
انجام  دانشجویان  سالمت  پایش  طرح  متناسب  پرونده، 
داشته  که مشکالت سالمتی  دانشجویانی  و  خواهد شد 

باشند، تحت پوشش این پرونده درمان خواهند شد.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گيري 

هر گونه سؤال در خصوص 

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

رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي مي توانند به روش هاي ذیل اقدام نمایند:
۱- طرح  سؤال به صورت اینترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگویي به سؤاالت« مندرج 
www. azmoon.org  : در سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني

2- تماس تلفني با ستاد پاسخگویی تلفنی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد 
اسالمي با شماره ۴۷۴۳ - ۰2۱.

 ۳- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگویی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد 
اتوبان شهید ستاري )شمال(، سازمان مرکزي  انتهاي  تهران،  به نشاني:  اسالمي 

دانشگاه آزاد اسالمي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

، سالروز  5 مهر

شکست حصرآبادان درعملیات 

گرامی باد   ، االئمه)ع(  ثامن 
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با آرزوي موفقیت براي کلیه داوطلبان عزیز، 
بدین وسیله نظر پذیرفته شدگان نهایي کدرشته محل هاي پذیرش دوره   کارداني فني و 
کارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي سال تحصیلي ۹۶ – ۹۷ دانشگاه جامع علمي 

ـ  کاربردي را به موارد زیر معطوف مي دارد: 
گروه هاي  تحصیلي  رشته هاي  از  یک  هر  گزینش  به  مربوط  اساس ضوابط  بر   الف( 
آموزشي مختلف در پذیرش  دوره  هاي مذکور از بین داوطلباني که حدنصاب الزم را 
انتخابي  و ظرفیت هاي  تخصیص  اولویت کدرشته  محل هاي  براساس  احراز کرده اند، 
هر  در  پذیرفته شدگان  اسامي  فهرست  و  انجام  گزینش  سهمیه،  هر  به  شده  داده 

کدرشته محل استخراج گردیده است.
پذیرفته  شدگان الزم است که از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۳ )امروز( براي اطالع از 
تاریخ دقیق ثبت نام و انتخاب واحد به سایت جامع آموزشي دانشگاه جامع علمي – 
کاربردي به نشاني:   www.edu.uast.ac.irمراجعه و در روزهاي تعیین شده با 
در دست داشتن مدارک مندرج در بند »ب« و با توجه به کدرشته محل قبولي به 
نشاني تعیین شده در جدول شماره )۴( دفترچه راهنماي پذیرش دوره هاي مذکور 

مراجعه نمایند.

تذكر مهم:
بر اساس اعالم نظر معاونت محترم نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمي - کاربردي 
رشته محل هاي ۱۳2۶۳، ۱۳۴۴۴، ۱۳۶2۷،  کد  پذیرش  دلیل حذف ظرفیت  به  و 
 ،۱۳۳۹۵ ،۱۴2۴۸ ،۱2۵۷۷ ،۱2۴۹۰ ،۱۴۹۳۹ ،۱۴۸۹۵ ،۱۴۸۳۸ ،۱۴۴۸۸ ،۱۳۸۳2

آزاد کدرشته ۱۱۷2۱ در کد رشته محل هاي  ۱۳۷۱۹، ۱۱۷22 و ظرفیت پذیرش 
مذکور داوطلبي به عنوان پذیرفته شده اعالم نخواهد شد.

ب( مدارك الزم براي ثبت نام:
۱- شش قطعه عکس همانند پرسنلي پشت سفید تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال 

جاري.
2- اصل شناسنامه و تصویر از تمام صفحات آن براي مطابقت.

۳- تصویر کارت ملي و اصل آن براي مطابقت.
۴- اصل دیپلم کامل متوسطه یا گواهي آن براي داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه 
با مهر و امضاي رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک 

برگ تصویر آن.
۵- اصل کاربرگ ۱۰۱ )گواهي اشتغال به کار(  با امضا و مهر باالترین مقام مسؤول، 
)براي  کار  انجام  معتبر  قرارداد  یا  کارگزیني  حکم  آخرین  و  حقوقي  فیش  آخرین 

پذیرفته شدگان شاغل(.
۶- اصل کاربرگ ۱۰2 )فرم تأییدیه معدل( براي فارغ التحصیالني که تاکنون گواهینامه 

پایان تحصیالت براي آنان صادر نشده است. 
۷- مدرکي که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند ۳-2 مقررات وظیفه 
)براي  نماید  پذیرش مشخص  راهنماي  و ۴ دفترچه  عمومي مندرج در صفحات ۳ 

برادران(.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اعالم فهرست اسامي پذیرفته شدگان 
نهایي كد رشته  محل هاي پذیرش دوره  كارداني فني 
و كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه 

جامع علمي ـ  كاربردي سال تحصيلي 96 - 97

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص:

 زمان اعالم نتایج اوليه چهارمين آزمون استخدامي 
متمركز دستگاه هاي اجرایي كشور در سال 1396 

بدين وسيله به اطالع آن دسته از داوطلباني كه در چهارمين آزمون استخدامی 
نموده اند،  شركت   1396/6/3 تاريخ  در  كشور  اجرايی  دستگاه های  متمركز 
مورخ  شنبه  روز سه  ساعت 20  تا  داوطلبان  آزمون  اوليه  نتايج  كه  می رساند 
نشاني: به  كشور  آموزش  سازمان  سنجش  سايت  روي  )فردا(   1396/7/4

 www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا داوطلبان هر يك از دستگاه های 
اجرايی، بايد با توجه به اطالعيه اي كه به همراه نتيجه آزمون روي سايت قرار 

خواهد گرفت، اقدام نمايند.  
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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مهر؛ آغازی برای موفقيت
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پاييزی،  های  يعنی شلوغی خيابان  مهر  نو،  دفترهای  و  كتاب  بوی  يعنی  مهر 
مهر يعنی برنامۀ صبحگاهی و صف های مرتبی كه تو را به كالس می خواند، 
انضباط و  و  يعنی نظم  يعنی دوستی ها و صميميت های صادقانه، و مهر  مهر 

برنامه ريزی، و مهم تر از همه، داشتن هدفی مشخص برای رسيدن به موفقيت.
نكته های زير، مواردی برای موفقيت هر چه بيشتر شما عزيزان دانش آموز، بويژه 
كنكوری هايی است كه امسال بايد با برنامۀ دقيق تر و اصولی تری به پيش بروند.   

برنامه ریزی، مهم ترین اصل برای موفقيت 
برنامه ريزی، اصلی ترين مبحثی است كه به هيچ وجه نبايد از آن غافل شد و بايد 
از نخستين روزهای مدرسه آن را سرلوحه كارها قرار داد. در واقع آينده از آن 
كسانی است كه با برنامه ريزی درست و هدفمند در دوران دبيرستان و بخصوص 
در سال كنكور )سال چهارم( از حداكثرهايشان استفاده مي كنند؛ پس حتماً  
يك دفتر برای برنامه ريزی تهيه كنيد و آن را پر نماييد؛ زيرا شما را منظم تر 

می كند و باعث ايجاد تعادل در برنامه هايتان می شود.
در اين برنامه ريزی بايد حتماً درس هر روز را بگنجانيد. اگر شما درس هر روز 
را همان روز بخوانيد، يك ساعت وقتتان را می گيرد، و اگر آن را به دو روز بعد 
موكول كنيد، دو برابر و اگر به هفتۀ بعد موكول كنيد انگار يادگيری انجام نشده 
است؛ پس سعی كنيد كه حتی االمكان درس هر روز را در همان روز بخوانيد. 
ضمناً ساعت مطالعه تان را نيز به حد ايده آل برسانيد. كنكوری ها حداقل هفته ای 
50 ساعت و گروه پايه 30 تا 45 ساعت بايد مطالعه داشته باشند. سعی كنيد 
روزانه حداقل دو درس  اين صورت كه  به  باشيد؛  داشته  تنوع در خواندن  كه 
تخصصی و يك درس عمومی بخوانيد و بتدريج ساعت مطالعه تان را باال ببريد.

تكنولوژی های جدید در دوران  كنكور
از  همراه  تلفن  و  رايانه  و  است  همراه  جديدی  وسايل  و  ابزار  با  امروز  زندگی 
از  استفاده  داوطلبان كنكور، در  بويژه  است. دانش آموزان،  ملزومات  اين  جمله 
اين وسايل بايد بسيار دقت داشته باشند.  به تجربه ديده ايم كه كمتر داوطلبی 
در دوران دبيرستان به اين وسايل وابسته بوده و از آنها برای تفريح و گذران 
وقت استفاده می كرده و در آزمون سراسری نيز موفق بوده است. خوب است 
از اين  كه خودمان را نيز گول نزنيم و بپذيريم كه استفادۀ بهينه  و هدفمند 

وسايل نداريم. 

كيف و كفش مناسب برای این دوران 
هم  يكديگر  با  نبايد  پاشنه كفش  و  نوجوان، كف  پای  انعطاف پذيری  دليل  به 
سطح باشند؛ بنابراين، كفش بايد مقداری حالت خم شدگی و نرمی داشته باشد 
تا انعطاف پذيری پا حفظ شود همچنين جلوی پا هيچ گاه نبايد تنگ و باريك 
باشد. كفش های دارای جلوی باريك، بتدريج باعث انحراف شصت پا به سمت 
بيرون می شوند؛ پس بايد پنجه پا پهن و جادار باشد تا فشاری به پا وارد نشود 
و فرد در آينده دچار درد پا و ميخچه نشود. گفتنی است كه كفش های ورزشی، 
با  به كفش هايی  نسبت  بهتری  كاربرد  و  پا  شما هستند  برای  بهتری  محافظ 

پشت باريك دارند. 
كيف های دسته دار و كيف هايی كه حالت يك طرفه دارند، فشار زيادی به يك 
طرف از بدن منتقل می كنند كه نتيجه آن نيز ايجاد انحراف در ستون فقرات 
است. كوله پشتی، بهترين وسيله برای حمل اجسام است و اين مزيت به علت 
تقسيم مناسب بار روی اجزای بدن است؛ بنابراين، می توانيد از كوله پشتی 
سنگين  اندازه  از  بيش  را  خود  كوله  اينكه  شرط  به  اما  كنيد،  استفاده 

نكنيد. همچنين اگر وسايلتان زياد است و كتاب های زيادی را بايد 
حمل كنيد، از كيف ها يا چمدان های كوچك چرخ دار استفاده كنيد. 

خواب مناسب داشته باشيد 
در بين بسياری از دانش آموزان سال چهارم، اين ذهنيت غلط وجود دارد 

را  به خواب  بايد ساعات مربوط  افتادگی درسی خود  برای جبران عقب  كه 
به درس خواندن اختصاص دهند؛ به همين دليل، آنها بسياری از مواقع دچار 
كمبود خواب هستند.  اين افراد در طول روز خسته و كسل هستند  و  روز خود 
را بدون داشتن انرژی كافی هدر می دهند. در واقع انجام اين كار ، نه تنها به 
دانش آموزان كمكی نمی كند، بلكه باعث می شود كه تمركز كافی در سر كالس 

درس نداشته باشند و بازدهی آنها تا حد زيادی پايين بيايد.
  بر اساس آزمايشی كه محققان آمريكايی روی موش ها انجام داده اند، كم خوابی 
موجب افزايش ترشح هورمون استرس كورتيكوسترون و كاهش توليد سلول های 
مغزی می شود. امروزه ثابت شده است كه يكی از عوامل بسيار مؤثر در موفقيت 
و  مناسب  خوابی  داشتن  امتحان،  شب های  در  بخصوص  دانش آموزان،  درسی 
كافی است؛ زيرا خواب، فراگيری و حافظه را تقويت می كند، انرژی الزم  را در 
طول روز فراهم می نمايد و كمك می كند تا مغز ما حداكثر كارآيی را در حين 
داوطلبان، بخصوص در شب  تمامی  اين مسأله  به  باشد.  درس خواندن داشته 
قبل از برگزاري آزمون سراسري، اذعان دارند و تالش می كنند تا خوابی آرام و 

مناسب در اين شب داشته باشند.

با تغذیه مناسب از بروز بسياری از بيماری ها جلوگيری كنيد
برای شروع  دانش آموزان  تغذيه  نوع  درباره  عفونی،  بيماری های  متخصص  يك 
سال تحصيلی، می گويد: مصرف شير، مايعات و غذاهايی كه كالری مناسبی به 
دانش آموزان می دهد بسيار مهم است؛ زيرا  اين مواد غذايی، فاكتورهايی هستند 
كه می توانند مقاومت بدن را باال تر ببرند و از بروز بسياری از بيماری ها پيشگيری 
كنند. همچنين خريد مواد غذايی از فروشندگان دوره گرد موجب بروز بيماری های 

اسهالی می شود.
در ضمن حتماً صبحانه را بايد در وعده های غذايی خود بگنجانيد. بسياری از 
و  به خوردن يك  نمی دهند  اهميت  به وعده غذايی صبحانه  داوطلبان كنكور 
فنجان چای يا قهوه و مقداری بيسكويت اكتفا می كنند. صبحانه نامناسب، خود 
غالت  زمينی،  بادام  كره  عسل،  و  نان  می شود.  استرس  ميزان  افزايش  موجب 

كامل  و يك ليوان شير می توانند از جمله صبحانه های مناسب باشند.

بيماری های شایع دوران مدرسه را جدی بگيرید 
بيماری های شايع در ابتدای فصل پاييز و به هنگام بازگشايی مدارس شامل 

دو گروه می شوند: يكی بيماری های عفونی قابل انتقال مانند:
بيماری های  ديگری  اوريون، و  و  آنفلوآنزا  چركی،  درد  گلو  سرماخوردگی ،   
گوارشی مانند: اسهال كه در دو نوع ويروسی يا ميكروبی در بين دانش آموزان شايع 
می شود. در اين ميان، برخی از بيماری های انگلی مانند انگل شياربيا به صورت 
فرد به فرد قابل انتقال است و ممكن است كه در صورت رعايت نكردن بهداشت، 
فرد تا چند ماه اسهال داشته باشد؛ از همين رو، رعايت بهداشت دست بسيار 
الزم بوده و استفاده از صابون فردی برای دانش آموزان بهتر است و می تواند از 
بروز بيماری های گوارشی پيشگيری كند؛ در ضمن الزم است كه دانش آموزان از 
ليوان و دستمال شخصی در مدارس استفاده كنند و در برابر بيماری هايی كه با 

واكسن قابل پيشگيری هستند، در طول سال واكسينه شوند.
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يكي از مسائل و مشكالتي كه نظام هاي آموزشي با آ ن مواجه مي شوند، افت تحصيلي 
است. اين مسأله همه ساله مقدار زيادي از سرمايه گذاري ها را به هدر داده و توسعه 
اقتصادي و اجتماعي كشورها را با مشكل روبرو مي كند. آمار و بررسي هاي انجام شده 
نشان مي دهد كه افت تحصيلي، هر ساله در حال افزايش است و بسياري از دانش آموزان 
و دانشجويان نمي توانند از پس دروس طراحي شده برآمده يا آنها را در موعد مقرر به 
پايان برسانند. زماني اين مسأله تأسف بار تر خواهد بود كه بدانيم اكثر  اين افراد، استعداد 
و توانايي هاي الزم را براي كسب موفقيت دارند، ولي موفق نمي شوند. در اين مقاله سعي 

خواهد شد كه علل و عوامل افت تحصيلي به طور مختصر بررسي شود.

تعریف:
منظور از افت تحصيلي، كاهش عملكرد تحصيلي دانش آموزان از سطحي رضايت بخش 
به سطحي نامطلوب است. دليل اين افت چه مي تواند باشد؟ افت تحصيلي مي تواند 
داليل زيادي داشته باشد؛ ولي سه دليل از ميان تمام داليل، عمده ترين داليل افت 

تحصيلي است.

الف ـ علل فردي
1ـ هوش: بدون شك، يكي از عوامل بسيار مهم در ايجاد افت يا موفقيت تحصيلي، هوش و 
تواني هاي ذهني است. افراد از نظر هوش و توانايي هاي ذهني با هم فرق دارند؛ ولي مطالعات 
نشان داده است كه درصد بسيار اندكي )حدود 10 درصد( از موارد افت تحصيلي، به علت 
ناتواني ذهني و عدم كشش فرد است؛ البته امروزه ديگر هوش اهميتي را كه در گذشته 

برخوردار بود، ندارد. گفته مي شود كه هر شخص با نردبان صفات شخصيتي خود، راه 
تكامل و پيشرفت را طي مي كند، و آنچه مهم است صبر و بردباري و بويژه پشتكار است.
2ـ توجه و دقت: اولين شرط يادگيري و به خاطر سپردن هر مطلبي، توجه به آن 
مطلب است. بديهي است كه هر چقدر هم دانش آموز از هوش و استعداد خوبي برخوردار 
باشد، در صورتي كه به مطلب يا موضوع توجهي نكند، آن را فرا نخواهد گرفت، و علت 
شكست تحصيلي بعضي از دانش آموزان، همين بي توجهي و عدم تمركز حواس و دقت 

آنها هنگام مطالعه است.
3ـ انگيزه: انگيزه، عبارت است از عامل با عواملي كه رفتار شخص را به سوي نوعي 
هدف هدايت مي كنند. در واقع موتور حركت هر شخص، انگيزه اوست. به نظر محققان، 
يكي از داليل شكست تحصيلي، نداشتن انگيزه است. انگيزه موجب مي شود كه شخص 
با پشتكار و كوشش بيشتري به مطالعه دروس خود بپردازد و از قدرت يادگيري بيشتري 
برخوردار باشد. براي ايجاد انگيزه در دانش آموزان، مي توان از روش هاي زير استفاده كرد:

الف ـ بايد تالش كرد تا در فرد احساس نياز به وجود آيد.
ب ـ وقتي كه دانش آموزي به دليل شكست در درسي، ديدگاهش نسبت به آن درس 
منفي مي شود، بايد به او كمك كرد تا با موفقيت در درس مذكور، نسبت به آن درس 

ديدي مثبت پيدا كرده و به آن عالقه مند شود.
ج ـ هدف از آموزش براي دانش آموزان مشخص شود تا دانش آموز به شكل هدفدار، در 
پي يادگيري درس باشد. همچنين الزم است كه هدف ها نيز روشن، معين و متناسب 

با توان دانش آموزان باشد.
د ـ دانش آموز در شرايط مقتضي مورد تشويق قرار گيرد و شرايطي به وجود آيد كه 
دانش آموز احساس موفقيت كند و به خود ببالد تا بتواند با اميد و مثبت نگري، به آينده 

نگاه كند.
هـ ـ با دانش آموز درباره مشكالت درسي او مذاكره و تبادل نظر شود و 
از او خواسته شود تا داليل عدم موفقيت خود را بيان نمايد؛ آن گاه 
در مورد راه حل ها از او سؤال شود و اين امر در محيطي كاماًل 
دوستانه صورت گيرد. پدر و مادرها مي توانند در اين زمينه 

نقش بسيار مثبتي را ايفا كنند.
و ـ  ايجاد رقابت نيز مي تواند در موفقيت تحصيلي 
دانش آموزان نقش مثبتي داشته باشد؛ ولي نبايد 
به صورت حسادت يا حالت چشم و همچشمي 

بيمار گونه درآيد.

4ـ  هيجانات و آشفتگي ها عاطفي: 
دوران  در  دانش آموزان  عاطفي  مشكالت 
تحصيلي  افت  باعث  مي تواند  رشد  مختلف 
شود؛ همچنان كه فشارهاي رواني هر مرحله 
آسيب  خاطر،  اشتغال  باعث  مي تواند  رشد  از 
انرژي  تحليل  هوشي،  قواي  به  آمدن  وارد 
تحصيلي  افت  نهايت  در  و  تمركز  عدم  ذهني، 

دانش آموزان شود.

اُفت تحصيلی؛ چون و چرا ؟
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5ـ  نارسایي هاي جسمي:
الف ـ دانش آموزاني كه از نظر جسمي داراي بنيه ضعيفي هستند و از سالمت عمومي 
باشند.  داشته  فعاليت  و  كافي كوشش  اندازه  به  نمي توانند  نيستند،  برخوردار  كاملي 
اين دسته از دانش آموزان، به خاطر اينكه دائماً در معرض ابتال به بيماري ها هستند از 

پيشرفت درسي باز مي مانند.
بـ  ضعف در بينايي و شنوايي نيز سبب عقب ماندگي درسي و افت تحصيلي مي شود؛ 
همچنان كه ناراحتي هاي عصبي و حركتي و نقض عضو هم ممكن است موجب بروز 

شكست تحصيلي شود.
و  معلمان  با  ارتباط  برقراري  و  ايجاد  توانايي  رابطه:  ايجاد  و  ارتباطي  ج ـ مشكالت 
هم كالسي ها باعث استفاده هر چه بيشتر از مطالب و موضوعات، كمك گرفتن براي حل 
مشكالت درسي احتمالي و ايجاد صميميت خواهد شد؛ همچنان كه گاه فقدان مهارت 

اجتماعي، باعث گوشه گيري و انزواي دانش آموز و در نتيجه افت تحصيلي خواهد شد.

ب ـ علل خانوادگي
1 ـ روابط خانوادگي: شايد بتوان گفت كه مهم ترين عامل مؤثر در شكل گيري و طرز 
نگرش دانش آموزان نسبت به تحصيل، خانواده است. طرز برخورد با دانش آموز و درس 
و تحصيل او، در چگونگي نگرش دانش آموز نسبت به تحصيل، بسيار مؤثر است، چنانچه 
نگرش و ديدگاه خانواده نسبت به تحصيل، مدرسه و معلمان منفي باشد، طبيعي است 
كه فرزند آنها نيز كم كم نسبت به درس و تحصيل، نگرشي منفي پيدا خواهد كرد، و 
در موارد بسياري، علت افت تحصيلي يا شكست تحصيلي، به وجود اين گونه نگرش هاي 

منفي، تضادها، مساعد نبودن شرايط خانواده از نظر عاطفي و رواني و ... برمي گردد.
مهم ترين نقشي كه والدين در زمينه پيشرفت تحصيلي فرزندان مي توانند داشته باشند، 
ايجاد محيطي آرام و مساعد براي مطالعه و انجام تكاليف است. در بعضي از مواقع، 
براي  مطالعه  براي  را  مساعدي  محيط  تنها  نه  ناآگاهانه،  و  ناخواسته  طور  به  والدين 
فرزندان ايجاد نمي كنند، بلكه اصرار مي ورزند كه دانش آموزان در محلي آكنده از سر 
و صدا و محرك هاي مختلف مزاحم، به انجام تكليف بپردازند. آنها تصور مي كنند كه 
مطالعه و انجام تكاليف نيز مانند كارهاي ديگر در هر شرايطي قابل انجام است؛ ولي بايد 
توجه داشت كه يادگيري در شرايطي بهتر صورت مي گيرد كه در آن شرايط، محيط 
آرام باشد و محرك هاي مزاحم، از جمله تلويزيون، بازي ساير كودكان و سر و صداهاي 
ديگر، كمتر باشد. والدين با اجتناب از ترتيب دادن جشن ها و مراسم مختلف يا شركت 
كردن خودشان و فرزندانشان در آنها در ايام امتحانات، مي توانند بر پيشرفت تحصيلي 

فرزندان خود تأثير مثبتي داشته باشند.
والدين مي توانند به جاي خريد اشياي غير ضرور، كتاب هاي كمك درسي و وسايل 
كمك آموزشي تهيه كنند، تا از اين طريق هم دانش آموزان اوقات فراغت خود را بخوبي 

بگذرانند و هم به يادگيري آنها كمك شود.
متأسفانه در كشور ما، مطالعه كتاب هاي غير درسي و كمك درسي كمتر متداول است؛ 

در حالي كه با تهيۀ اين گونه كتاب ها مي توان كمك مؤثري به فرزندان كرد.
2 ـ فقر مالي خانواده، يكي از عوامل مهم افت تحصيلي است كه به طور غير مستقيم 
بر پيشرفت درسي تأثير منفي مي گذارد. محروم ماندن از غذاي سالم و كافي و نداشتن 
استراحت الزم به علت پرداختن به فعاليت ها و كارهاي غيردرسي براي جبران فقر مالي، 

موجب عقب ماندگي درسي مي شود.
3 ـ فقر فرهنگي و بيسوادي يا كم سوادي والدين.

4 ـ فقدان والد يا والدين. 
5 ـ وجود مشاجره و ناسازگاري ميان والدين.

6 ـ علت ديگري كه ناشي از بروز مشكالت خانوادگي است و بر ميزان پيشرفت درسي 
دانش آموز تأثير دارد، نحوه ارتباط دانش آموز با برادران و خواهران خود است. اگر در 
خانواده، بيشتر افراد همواره مشغول مطالعه باشند، اين موضوع، بر رويكرد دانش آموز 
به مطالعه تأثير خواهد گذاشت، و برعكس، اگر آنها فعاليت هاي بي فايده داشته باشند، 
بتدريج ممكن است كه كودك از آنها الگو گرفته و به عقب ماندگي درسي گرفتار شود.

ج ـ علل آموزشي مدرسه اي:
در برخي از مواقع، علت افت تحصيلي يا شكست  درسي دانش آموز را بايد در مدرسه 
جست و جو كرد. مهم ترين عللي كه مي توان از اين نظر بررسي كرد، به شرح زير است:
1ـ شيوه تدريس معلم: مي توان گفت كه هر دانش آموز به شيوۀ خاصي مطالب درسي 
را درك كرده و فرا مي گيرد. وظيفه معلم است كه با شناخت دانش آموزان و آ گاهي 
از چگونگي فراگيري آ نها، شيوه هاي مختلف تدريس را تجربه كند. گاهي علت افت 
تحصيلي دانش آموز اين است كه شيوه تدريس معلم مطابق روش يادگيري دانش آموز 

نيست.
2ـ برنامه  درسي مدرسه: در برخي از مواقع، علت افت تحصيلي دانش آموزان اين 
است كه برنامه درسي طراحي شده از طرف مدرسه، مناسب نيست؛ مثاًل دروس نسبتاً 

سخت را پشت سر هم يا در ساعاتي گذاشته اند كه عموماً دانش آموزان خسته هستند.
3ـ پيش داوري معلم: گاهي علت افت تحصيلي دانش آموزان، انتظار عدم موفقيت و 
پيش داوري غلطي است كه معلم از دانش آموز دارد. معلم در اولين برخورد با شاگردان 
خود سعي مي كند كه با پيش داوري خود، آينده تحصيلي آ نها را مجسم كند. مطالعات 
نشان داده است كه اين پيش داوري، بر ميزان پيشرفت يا شكست دانش آموز در درس 
تأثير دارد؛ به اين صورت كه اگر ما دانش آموزي را كه نمرات متوسطي دارد، به يك 
معلم معرفي كنيم و به او بگوييم كه اين فرد، تيزهوش است و نمرات درخشاني خواهد 
آورد، اين نگرش بر ارتباط معلم با اين دانش آموز تأثير خواهد گذاشت و باعث پيشرفت 
درسي وي خواهد شد. نتيجه اينكه معلمان بايد از پيش داوري، بويژه پيش داوري منفي 
و انتظار بروز شكست در يك فرد، جداً بپرهيزند؛ زيرا خود اين پيش داوري، منجر به 

شكست او خواهد شد.
4ـ شرايط فيزيكي كالس: گرما و سرماي بيش از حد كالس، نامناسب بودن نظافت 
و نور كالس، سر و صداهاي غير معمول و تعداد بيش از حد دانش آموزان در كالس، از 

جمله عواملي است كه ممكن است افت تحصيلي دانش آموزان را در پي داشته باشد.
5 ـ تعويض مكّرر معلمان در طول سال تحصيلي و ناتواني بعضي از دانش آموزان از 
سازگاري با روش تدريس و خصوصيات معلم، بويژه در مقاطع آموزشي پايين تر، ممكن 

است كه به افت تحصيلي آنها منجر شود.
6 ـ ارزيابي هاي نادرست معلمان از عملكرد دانش آموزان، كنترل نامناسب كالس از 
سوي معلم، فقدان وسايل كمك  آموزشي، كمبود كتب درسي، عدم همكاري و ارتباط 
انظباط در كالس و مدرسه، كمبود  اولياء دانش آموزان و مدرسه، فقدان نظم و  بين 

فضاهاي آ موزشي و ...، از جمله ديگر  عوامل مؤثر در افت تحصيلي دانش آموزان است.
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پيرو اطالعيه اعالم اسامي پذيرفته شدگان مورخ 96/6/25 آزمون سراسري سال1396مندرج 
در پايگاه اطالع رساني اين سازمان، بدين وسيله به اطالع آن دسته از داوطلبان آزمون 
سراسري سال 1396 كه در زمان اعالم نتايج نهايي به جاي كد قبولي يا عالوه بر كد رشته 
محل قبولي متمركز براي آنان يكي از كدهاي 11 و 17 )دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير 
شهيد رجايي(، 12 )رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد(، 14 )رشته هاي تحصيلي دانشگاه 
علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري(، 15 )رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه عالمه 
طباطبايي(، 18 )رشته هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه(، 20 )دانشگاه علوم پزشكي 
بقيه ا... »عج«(، 21 )دانشگاه شهيد مطهري(، 22 )دانشگاه مذاهب اسالمي(، 23 )دانشگاه 
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران( ، 24 )الهيات و معارف اسالمي و ارشاد دانشگاه 
غيرانتفاعي امام رضا)ع(( اعالم گرديده، مي رساند كه با توجه به اولويت كد رشته محل 
انتخابي، اين افراد در رديف معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت براي انجام مصاحبه و مراحل 
گزينش در رشته هاي تحصيلي انتخابي دانشگاه ها و مؤسسات فوق  قرار گرفته اند و بايد 
براي انجام مراحل مصاحبه و گزينش در روزهاي تعيين شده به شرح جداول ذيل با به 
همراه داشتن مدارك مورد نياز شامل: اصل و يك سري تصوير شناسنامه و كارت ملي، 
تصوير آخرين مدارك تحصيلي )اعم از ديپلم نظام قديم، نظام جديد، پيش دانشگاهي يا 

كارداني( به مؤسسات ذي ربط مراجعه نمايند.
1-  معرفي شدگان كد 14 دانشگاه علوم قضایي، كد 15 مدیریت بيمه اكو دانشگاه 
عالمه طباطبایي،  كد 18 دانشكده غيرانتفاعي رفاه، كد 20  دانشگاه علوم  پزشكي 
بقيه ا...)عج(، كد 21 دانشگاه شهيد مطهري، كد 22 دانشگاه مذاهب اسالمي، كد 

23 دانشگاه صدا و سيما و كد 24 دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا )ع( مشهد

كد اعالم 
آدرس محل مصاحبهساعت مراجعهزمان مراجعهنام دانشگاهشده

روز سه شنبهدانشگاه علوم  قضاييكد 14
96/7/4

قبل از مراجعه در تاريخ ياد شده براي اطالع از مكان مصاحبه و مدارك مورد 
نياز و ساير نكات ضروري به سامانه اينترنتي اين دانشگاه به آدرس:

 www.ujsas.ac.ir مراجعه شود.

كد 15
مديريت بيمه اكو 
دانشگاه عالمه 

طباطبايي

چهارشنبه
96/7/5

زمان انجام 
مصاحبه زبان 

انگليسي ساعت 
9 صبح

تهران- خيابان شهيد بهشتي- خيابان خالد اسالمبولي- 
خ هفتم بخارست- شماره 14 طبقه اول- مؤسسه آموزش 
عالي بيمه اكو - مصاحبه شفاهي در همان روز از پذيرفته 

شدگان آزمون كتبي به عمل خواهد آمد. چنانچه 
داوطلبان مداركي دال بر گذراندن آزمون هاي استاندارد 

زبان انگليسي نظير تافل و آيلتس دارند، مستندات 
مربوطه را به همراه داشته باشند. ضمناً همراه داشتن 

كارت ملي و شناسنامه الزامي است.

كد 18
دانشكده غير انتفاعي 

از سوي دانشكده با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.رفاه

كد 20
دانشگاه علوم  پزشكي 

بقيه ا... )عج(
روز سه شنبه

96/7/4

قبل از مراجعه در تاريخ ياد شده براي اطالع از مكان مصاحبه و مدارك مورد نياز 
و ساير نكات ضروري به سامانه اينترنتي اين دانشگاه به آدرس:

www.bmsu.ac.ir  مراجعه شود.

براي انجام مصاحبه خواهران با شماره تلفن: 33112926-021 و 33916124-021 و برادران با دانشگاه شهيد مطهريكد 21
شماره تلفن: 33513155-021 و 33138489-021 تماس حاصل نمايند.

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.دانشگاه مذاهب اسالميكد 22

الزم است براي اطالع از برنامه زمان و مكان مصاحبه و مدارك مورد نياز به سايت دانشگاه به نشاني: دانشگاه صدا و سيماكد 23
www.iribu.ac.ir مراجعه نمايند.

كد 24
دانشگاه غيرانتفاعي امام 

رضا )ع( مشهد
روز چهار شنبه

96/7/5

مشهد- ميدان فلسطين- دانشگاه بين المللي امام رضا )ع( - پرديس خواهران- 
ساختمان مركزي مراجعه نمايند. شماره تلفن: 05138041 داخلي: 3106 و 

09158578972

2- معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد )كد 12(: 
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي 
دانشگاه شاهد اعالم گرديده، الزم است كه بر اساس جدول شماره 1 براي انجام مراحل 
مختلف مصاحبه و بررسي صالحيت هاي عمومي با در دست داشتن مدارك الزم شامل: 
يك قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده، اصل كارت ملي و شناسنامه - يك برگ تصوير 
صفحه اول شناسنامه و يك عدد خودكار آبي بر اساس جدول ذيل به آدرس: تهران ـ 
ابتدای آزادراه خليج فارسـ  روبروی حرم مطهر حضرت امام خمينی )ره(ـ  دانشگاه شاهد 
ـ ساختمان ايثار مراجعه نمايند. ضمناً وسيله اياب و ذهاب از ايستگاه متروی حرم مطهر 

حضرت امام خمينی )ره( به دانشگاه شاهد فراهم است. 
نكات مهم: 1- به استحضار كليه داوطلبان محترم می رساند ورود به دانشگاه شاهد 

برای تمامی خواهران محترم )اعم از معرفی شدگان و همراهان آنان( با توجه به ضوابط 
اختصاصی دانشگاه، صرفاً با حجاب برتر )چادر( امكان پذير است.

2- اسامی اعالم شده قبولی تلقی نمی شود و از اين نظر هيچ گونه حقی را برای داوطلب 
ايجاد نمی نمايد. همچنين عدم حضور در اين مرحله از بررسی، به منزله انصراف از حضور 
در دانشگاه شاهد تلقی می گردد و متعاقباً هيچ اقدامی در اين رابطه امكان پذير نخواهد بود. 
3- تمامی معرفی شدگان محترم الزم است كه رأس ساعت تعيين شده حضور يابند. ضمناً 
با توجه به اينكه زمان بررسی پرونده هر يك از مراجعان متفاوت بوده و از زمان حضور در 
دانشگاه و شروع بررسی ها بعضاً تا 4 ساعت ادامه می يابد، خواهشمند است برنامه ريزی 
الزم را در اين خصوص به انجام رسانيد. 4- به منظور تكميل نمودن فرم اطالعات مورد 
درخواست دانشگاه، الزم است كه نام، نشانی دقيق و تلفن تماس سه نفر از معرفان خود 
) از محل كار، تحصيل و سكونت( كه حتی االمكان خويشاوند نباشند و همچنين نشانی 

دقيق محل سكونت حداقل پنج سال اخير خود را به همراه داشته باشيد.
جدول شماره 1- برنامه زماني شركت در مراحل مصاحبه معرفي شدگان كد 12 

دانشگاه شاهد
گروه ) به ترتيب حرف اول نام خانوادگي(ساعتتاریخروز

برادران ) تمامي معرفي شدگان(7 صبح96/07/06پنج شنبه

خواهران )حروف الفباي: الف- ب- پ- ت- ث ج- چ- 9 صبح
ح- خ - د-ذ- ر- ز -ژ- س و ش(

خواهران )حروف الفباي: ص- ض-ط -ظ - ع – غ-ف – 11 صبح
ق -ك- گ-ل- م-ن – و- هـ - ي (

3- معرفي شدگان كدهاي 11 و 17 پردیس هاي دانشگاه هاي فرهنگيان و دانشگاه 
تربيت دبير شهيد رجایيـ  تهران 

داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي شدگان هر يك از كدرشته هاي تحصيلي 
متمركز پرديس هاي دانشگاه هاي فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاييـ  تهران 
)رشته هاي مخصوص داوطلبان بومي و داراي تعهد استخدام(  با كد 11 اعالم گرديده، الزم 
است كه براي انجام مراحل مختلف مصاحبه علميـ  تخصصي و با در دست داشتن مدارك 
مورد نياز و بر اساس برنامه زماني مندرج در جدول شماره 2 ذیل و به آدرس هاي 

جدول شماره 3 مراجعه نمايند. 
تذكر مهم: انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت هاي عمومي معرفي شدگان 
كد 11 رشته هاي تحصيلي متمركز و دانشگاه هاي فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد 
رجايي در آزمون سراسري سال 1396 در دو بخش مجزا خواهد بود. معرفي شدگان دقت 

نمايند كه در مراحل مورد نظر شركت نموده باشند. 
الف (: نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صالحيت هاي عمومي گزینش 

از داوطلبان آزمون سراسري سال 1396 را كه اسامي آنان در رديف  توجه آن دسته 
پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير 

شهيد رجايي اعالم شده است، به رعايت دقيق موارد ذيل معطوف مي دارد: 
1- پس از تهيه يك نسخه پرينت فرم اطالعات فردي )اين فرم در ذيل اين اطالعيه 
قابل دريافت است( از سايت سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به تكميل دقيق آن و 
الصاق يك قطعه عكس اقدام و به همراه تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر 
ظرف مدت 48 ساعت از تاريخ انتشار اسامي در سايت، به وسيله پست پيشتاز به هسته 
گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود ) نشاني مندرج در جدول شماره 3( 

ارسال يا به صورت حضوري ارائه نمايند.
2-  الزم است كه در تكميل فرم مشخصات دقت كافي معمول گردد. بديهي است كه 

مسؤوليت هرگونه نقص و نارسايي در تكميل فرم به عهده داوطلب خواهد بود.  
3- عدم تكميل فرم اطالعات يا عدم ارسال بموقع آن به هسته گزينش آموزش و پرورش 
استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي مذكور بوده و برابر مقررات 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
ب(: اقدامات الزم براي انجام مصاحبه علمي- تخصصي

1- جدول شماره » 2« نام، نشاني و شماره تلفن مراكز مجري مصاحبه علمي– تخصصي 
از معرفي شدگان  كد 11 ظرفيت رشته هاي متمركز آزمون سراسري سال 1396 در 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص:

 آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال1396 كه در زمان اعالم نتایج نهایي براي آنها 
یكي از كدهاي 11، 12، 14، 15، 17 ، 18 ، 20، 21 ، 22 ، 23 و 24 اعالم گردیده است
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رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجايی  است. 
نمايند كه موظف هستند عالوه بر حضور  تذكر مهم :  معرفي شدگان كد 11 دقت 
در مصاحبه تخصصی بر اساس استان  بومی،  طبق بخش» نحوه تكميل و ارسال فرم 
مشخصات بررسي صالحيت هاي عمومي گزينش« حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از زمان 
انتشار اين اطالعيه، براي انجام مراحل بررسي صالحيت هاي عمومي و مصاحبه گزينش به 
هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود ) نشاني مندرج در جدول 
شماره 3 (  با در دست داشتن فرم اطالعات فردي  و ساير مدارك مربوط مراجعه 

نمايند.
2- حضور نيافتن در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به هر 
دليل، به منزله انصراف از تحصيل در رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه 
فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تلقي مي گردد و مسؤوليت آن صرفاً به عهده 

داوطلب خواهد بود.
3- از معرفي شدگاني مصاحبه علمي – تخصصي به عمل خواهد آمد كه داراي شرايط 
و ضوابط مندرج در دفترچه شماره )2( راهنماي انتخاب رشته  آزمون سراسري سال 
1396 و اطالعيه هاي اصالحي بعدي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور )كسب نمره علمي 
كل6500 و باالتر در زير گروه گروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب 
رشته، داشتن حداقل معدل كل 15 دردوره متوسطه دوم )معدل سه پايه  اول، دوم و 
سوم(، بومي بودن در كد رشته - محل انتخابي، برخورداري از سالمت كامل تن و روان 
و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظيفه معلمی، داشتن حداكثر سن22 سال 
تمام در بدو ورود به دانشگاه )1374/7/1 به بعد( و ...( باشند؛ در غير اين صورت، انجام 

مصاحبه علمي - تخصصي، منتفي خواهد بود.
تذكر مهم: حداقل معدل و حداكثر سن، تحت هيچ شرايطي تغيير نخواهد كرد.

4- موفقيت در مصاحبه تخصصي و بررسي و تأييد صالحيت هاي عمومي، به منزله قبولي 
فرد تلقي نمي گردد، بلكه كليه داوطلبان بايد واجد شرايط مصاحبه تخصصي و بررسي و 
تأييد صالحيت هاي عمومي بوده و همچنين در گزينش نهايي كه بر اساس ضوابط سازمان 
سنجش آموزش كشور انجام مي گردد، داراي باالترين نمره علمي نهايي در مقايسه با ساير 

داوطلبان  نيز باشند. 
5- با توجه به اصالحات دفترچه شماره )2( آزمون سراسري سال 1396 به داوطلبان 
معرفي شده براي انجام مصاحبه تخصصي، توصيه مي شود كه اصالحات بعدي دفترچه 
مزبور را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به دقت مطالعه نموده و بر اساس 

آخرين اصالحات اعالم شده، براي مصاحبه تخصصي اقدام نمايد. 
تبصره: داوطلبان معرفي شده در صورت عدم تمايل به تحصيل در كد رشته محل انتخابي 
دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مي توانند در زمان انجام مصاحبه با 
ارائه درخواست كتبي نسبت به انصراف از مصاحبه براي پذيرش در دانشگاه هاي مزبور اقدام 

نمايند يا در مراحل مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت هاي عمومي شركت ننمايند. 
بين  انتقال و جابجايي در  تغيير دوره تحصيلی،  اولويت،  تغيير  تغيير رشته و گرايش،   -6
دانشگاه ها و بالعكس در بدو ورود يا در طول تحصيل تحت هيچ شرايطی امكان پذير نخواهد بود. 
7- تغيير سهميه استان محل خدمت قبل از شروع به كار و ايفای تعهد، تحت هر شرايط اعم از 

تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تكفل، سرپرستي خانواده، فوت والدين و غيره ... ممنوع است. 
8- محل تحصيل پذيرفته شدگان پس از ثبت نام قطعي، از سوي پرديس ها در واحدهاي 

تابعه )سطح استان( تعيين خواهد شد.  
تبصره1: در كالس هاي كه به حدنصاب الزم )حداقل 25 نفر ( براي تشكيل در پرديس 
محل قبولي نرسد، دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جا بجايي پذيرفته شدگان 

درسطح پرديس هاي كشور اقدام خواهد نمود. 
تبصره2: انتقال و جا به جايي در بين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان ممنوع است.

9- براي شركت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصوير مدارك )كارت ملي، شناسنامه، 
دفترچه درماني )در صورت وجود(، ديپلم يا گواهي تأييد شده كه معدل كل در آن قيد 
شده است( و يك قطعه عكس 4 ×3 كه در سال جاري گرفته شده باشد )ترجيحاً عكسي 
كه موقع ثبت نام در آزمون از طريق پست الكترونيكي به سازمان سنجش آموزش كشور 

ارسال شده است(، الزامي است.
10- زمان مصاحبه معرفي شدگان: روز دوشنبه مورخ 1396/7/10  لغايت روز 
چهارشنبه مورخ  1396/7/12 )صبح از ساعت 8 تا 13 و بعد از ظهر14 تا  18 ( 

است. 
11- براساس جدول تعرفه هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هيأت محترم وزيران در 
جلسه مورخ 1395/10/1 به شماره ابالغي 123511/ت 53490 هـ مورخ 1395/10/7، 
هر يك از داوطلبان معرفي شده براي هزينه مصاحبه و بررسي صالحيت هاي عمومي، 

با رعايت موارد فوق، مبلغ سيصد و سي هزار )330/000( ريال به حسابي كه در زمان 
مصاحبه تخصصي  اعالم مي گردد واريز نموده و اصل فيش واريزی را به مركز مجری 

مصاحبه تحويل نمايند. 
توجه:  از داوطلباني كه فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به 
ضوابط اعالم شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند، مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت هاي 
عمومي به عمل نخواهد آمد؛ بنابراين، اين داوطلبان از واريز مبلغ مزبور خودداري نمايند. 

بديهي است كه مبلغ واريزي برگشت داده نمي شود.
تذكرات مهم :

1 ( :  در صورتی كه روزهای  تعيين شده  برای  انجام مصاحبه معرفي شدگان كفايت 
نكند، ممكن است كه مصاحبه داوطلب در روزهای بعد از تاريخ اعالم شده در جدول نيز 

)حداكثر تا مورخ 1396/7/12( ادامه يابد.
2 ( :  از داوطلبان محترم درخواست می شود، براي انجام مصاحبه علمي – تخصصي در 
روز و تاريخ تعيين شده در اين اطالعيه و با در نظر گرفتن تذكر ذيل جدول شماره )2(، 

به محل تعيين شده مراجعه نمايند.

جدول شماره  2-برنامه زماني شركت در مراحل مصاحبه تخصصي معرفي شدگان 
كد 11 براي تحصيل در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي تهران

مجري مصاحبه روز/ تاریخاستان
آدرس مراكزداوطلبان

آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، 
ايالم، كردستان، كرمانشاه، همدان، 

لرستان

دوشنبه مورخ 
1396/07/10

لغايت
چهارشنبه مورخ 

1396/07/12

پرديس شهيد رجايي 
شهرستان اروميه

اروميه- ابتدای جاده سلماس- خيابان 
شهيد قلی پور- جنب ناحيه انتظامی

خراسان جنوبي، خراسان رضوي، 
خراسان شمالي، گلستان

پرديس امام محمدباقر)ع( 
شهرستان بجنورد

خراسان شمالی- بجنورد - گلستان 
شهر - جاده لنگر روبروی سالن 

ورزشی كارگران -دانشگاه فرهنگيان 
خراسان شمالی)ساختمان شماره1(

اصفهان، البرز، تهران، 
چهارمحال وبختياري، زنجان، سمنان، 
قزوين، قم، گيالن، مازندران، مركزي

پرديس شهيد مفتح 
شهر ری، ميدان معلم، خ معلم شمالیشهرري

بوشهر، خوزستان، سيستان  و بلوچستان، 
فارس، كرمان، هرمزگان، يزد، كهگيلويه 

و بويراحمد

پرديس خواجه نصيرالدين 
طوسي كرمان

كرمان، ميدان خواجو، ابتداي خيابان 
سرباز، پرديس خواجه نصيرالدين 

طوسي كرمان

تاريخ   از  قبل  است  الزم  معرفي شدگان  و  شد  خواهد  تعيين  مصاحبه  مجري  پرديس  توسط  معرفي شدگان  مصاحبه  انجام  دقيق  زمان 
1396/07/10از طريق سايت اينترنتي و تلفن پرديس مجري مصاحبه يا با مراجعه حضوري از روز و زمان دقيق زمان مصاحبه خود مطلع شوند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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وقتی حرف كنكور به ميان می  آيد، يك پای ثابت و اصل مهم اين آزمون، دروس امتحاني 
و چگونه مطالعه كردن آنهاست. هر ساله، داوطلبان زيادی از ماه ها قبل از كنكور شروع به 
مطالعه می كنند، اما در نهايت، پس از اعالم نتايج نهايي و اسامي پذيرفته شدگان، مشاهده 
مي شود كه افراد بسياری از نتيجه خود راضی نيستند. سخن بسياری از اين داوطلبان، آن 
براي  مطالعه  درباره  است.  بوده  اساسی شان  از ضعف های  يكی  آنها  مطالعه  نحوه  كه  است 
آمادگي در كنكور، هر ساله، مشاوران توصيه ها و بحث های زيادی می كنند كه می تواند هر 
يك از شما عزيزان را بخوبی برای آمادگی بهتر در برگزاري اين آزمون كمك نمايد. در اين 
مقاله قصد داريم تا شما را با تعدادی از اين راهكارها و شيوه ها آشنا كنيم. از جمله موضوعاتی 

كه به شما برای يادگيری و مطالعه بهتر در اين زمينه كمك می كند، موارد زير است:

1- توجه به هدف نهایی، نه دشواری مسير
در زندگی، داشتن هدف، بهترين عامل و موتور محرك برای انجام كارهاست. در كنكور هم 
همين  طور است؛ اگر شما هدف خاصی از شركت در كنكور نداشته باشيد، يادگيری هم برای 
شما دشوار و سخت خواهد بود؛ پس برای نتيجه  گيری بهتر، چند دقيقه قبل از شروع مطالعه 
به اهدافی كه بعد از كنكور می خواهيد به آنها برسيد، فكر كنيد و خودتان را در دانشگاه يا 

رشته مورد عالقه تان تصور كرده و اميدوار و پرانرژی مطالعه را شروع كنيد.
 برای شروع هر كار بايد اين نكته را بپذيريد كه دشواری هايی در مسير وجود دارد و  براي 
پيمودن آن مسير، تالش هم الزم است. پذيرش دشواری مسير و رنج راهی كه در پيش داريد، 
شما را برای مقابله با اين دشواری ها و پيشرفت آماده می كند. نپذيرفتن اينكه هر مسيری با 
دشواری روبروست، بويژه در آغاز راه، شما را افسرده و ناراحت می كند. اگر بايد روزی بيست 
بلكه  به رنج روزی بيست صفحه مطالعه متمركز نكنيد،  را  صفحه مطالعه كنيد، فكر خود 
به لذت های نهايی كه از اين تالش نصيبتان می شود، معطوف كنيد. آنچه شما را به تالش 
پی گير و مستمر وا می دارد، ميل به جذب لذت هاست. كسانی از كوه باال می روند و قله را فتح 
می كنند كه لذت رسيدن به قله را در ذهنشان می پرورانند. اين افراد در طول مسير، هرگز 
به دشواری راه نمی انديشند، بلكه خود را در آن باال مجسم می كنند و به اين فكر می كنند 
كه از آن باال همه چيز زيباست. همين شوق ذهنی باعث می شود كه آنها براحتی، دشواری 
مسير را بپذيرند و پيش بروند؛ حال آنكه اگر آنان تمام ذهنشان را معطوف به دشواری مسير 
در  كه  رنج  اين  است،  باقی  راه  پايان  تا  كه چقدر  می كردند  فكر  اين  به  مدام  و  می كردند 
ذهنشان مجسم می شد، بسرعت آنها را خسته مي كرد. در ذهن خود موفقيت های نهايی را 
مجسم كنيد؛ همچون ورزشكاری كه به شوق لذِت داشتن بدنی ورزيده و جسمی آماده در 
پايان كار، رنج زود بيدار شدن و سختی تمرينات را تحمل می كند، و يادتان باشد هميشه اين 

توجه به لذت هاست كه در انسان ها تمركز و عالقه ايجاد می كند.

2- قوانين مطالعه را بدانيد
شناخت قانون هر چيزی، شما را به آن چيز عالقه مند می كند. اگر خيلی ها از تماشای تنيس 
لذت نمی برند، به خاطر آن است كه از قانون شمارش امتيازها در اين ورزش مفّرح، آگاهی 
اجتماعی  مقررات  مؤثر،  ارتباط  يك  برقراری  قانون  بازی ها،  قانون  ورزش ها،  قانون  ندارند. 
مطالب  كه  محوری  كنيد:  كشف  مطالعه  شروع  از  قبل  كنيد.  كشف  را  كتاب ها  قانون  و 
كتاب حول آن دور می زند، چيست؟ اين كتاب بر چه موضوعی تأكيد می كند؟ چه سبك و 

ساختاری دارد؟ چگونه می خواهد به من ياد بدهد؟
يكی از موارد بسيار مهمي كه شما معموالً ناديده می گيريد، قانون و روش مطالعه است. در خواندن 
هر كتاب و مطالعه نيز برای آنكه تمركز عالی پيدا كنيد، روش و قانونی وجود دارد كه برای يك 
مطالعه متمركز بايد به آن توجه كرد. اگر شما ندانيد قانون بازی واليبال چيست، نمی توانيد آن را 

بازی كنيد. در مورد مطالعه هم همين طور است؛ پس ابتدا بايد روش مطالعه را فرا بگيريد.

3- زبان گردانی كنيد
وقتی شما چند دوست داريد، دوستی را كه به شما بيشتر شبيه است، عاطفه و روحيه شما را 
دارد و به زبان شما سخن می گويد، بيشتر دوست داريد و به حرف هايش بيشتر توجه می كنيد 

و حتی بيشتر او را به خاطر می سپاريد. زبان كتاب، يك زبان ساده، عمومی و همگانی است 
و بايد هم اين گونه باشد. اين شما هستيد كه بايد پس از مطالعه، كتاب و متن و نمودار 
فرمول ها را به زبان خود بيان كنيد. زبان گردانی، يكی از اصول مطالعه است. فرمول انيشتين 
را به زبان خود تعريف كنيد و ببينيد كه آن فرمول در زبان شما چه مفهومی دارد. يادتان 
می آيد كه وقتی سال اول دبستان بوديد، باران را چگونه برای خود زبان گردانی مي كرديد؟ 
باران مي ساختيد. پيچيده ترين  ابر و  لوله كتری برمي گردانديد و برای خود  نعلبكی را در 
مطالب علمی را همين طور كه مطالعه می كنيد و جلو می رويد، به زبان ساده، قابل فهم 
و بيان خوشايند خودتان برگردانيد. از خود مثال بزنيد و حتی آن متن را يك بار ديگر به 
زبان ساده خودتان بنويسيد. اگر بخواهيد عيناً مطالب كتاب را بخوانيد و حفظ كنيد عماًل 
نمی توانيد يادگيری عميقی داشته باشيد، اما اگر با زبان گردانی مطالب را ياد بگيريد، مطالب 
كتاب را خيلی راحت  تر بيان خواهيد كرد و بهتر به خاطر خواهيد سپرد؛ پس يادتان باشد 

كه زبان گردانی، يعنی بيان مطالب دشوار كتاب به زبان ساده و خوشايند خودتان.

4- با كتاب شوخی كنيد
و  داريد  لب  بر  لبخندی  می كنيد،  صحبت  دوستتان  با  يا  می كنيد  تماشا  تلويزيون  وقتی 
راحتيد، اما وقتی از كتاب و مطالعه صحبت می شود و به سراغ درس ها می رويد جدی و محكم 
و اخمو می شويد. در روان شناسی حافظه و يادگيری گفته می شود: مطالبی كه بار هيجانی 
بيشتری دارند، بيشتر در حافظه می مانند و بهتر به خاطر آورده می شوند؛ چرا كه هيجان، 
عالقه، تمركز و ورود مطلب به حافظه را موجب می شود. مثالی بزنيم: من به شما می گويم: 
»همسايه 18 سال قبلتان يادتان می آيد؟« شما می گوييد: »نه.« می گويم: »همان كه دو بچه 
كوچك داشت.« می گوييد: »نه، به خاطر نمی آورم.« می گويم: »همان كه پدرش فروشنده 
لباس بود.« شما باز هم به خاطر نمی آوريد. می گويم: »همان كه خانه شان آتش گرفت.« يك 
مرتبه همه چيز در ذهنتان زنده می شود؛ چرا كه آتش گرفتن، بار هيجانی مؤثری داشته 
است. اگرچه آتش گرفتن، يك هيجان منفی در شما ايجاد كرده، اما در هر حال هيجان انگيز 
بوده و همين هيجان باعث شده است كه شما خاطره آن را تاكنون بخوبی به خاطر بسپاريد.
     با كتاب خود شوخی كنيد. مثال هايی مهيج، شادی آفرين، و حتی خنده دار بزنيد. اين 
موضوع به عالقه و تمركز شما كمك زيادی می كند. هر چه می توانيد، به سخت ترين مطالب 
زبان خوشايند  با  می توانيد  بخواهيد  اگر  بخوانيد.  را  آن  و  بدهيد  مثبت  هيجانی  بار  كتاب 
خودتان با تمام مفاهيم كتاب شوخی كنيد. با كتاب خود آن چنان شاد و مهيج برخورد كنيد 

كه گويی به دوست داشتنی ترين دوست خود رسيده ايد.

5- ترک افكار منفی و داشتن افكار مثبت
مطالعه عميق و يادگيری ثمر بخش، وقتی حاصل می شود كه فرد تصور مثبتی از خود داشته 
باشد و به خود اعتماد كند؛ زيرا اعتماد به خود در موفقيت مؤثر است و مهارت را بيشتر 
مي كند، نيرو را افزايش مي دهد و مغز را سالم تر می كند. وقتی می خواهيد كاری را انجام 
بپرهيزيد. جمله  از گفتن كلماتی همانند: »نمی خواهم«، »نمی دانم« و »نمی توانم«  دهيد، 
»اين كار محال است« را از دفتر زندگی خود خط بزنيد و ترس و بدگمانی و بی ارادگی را 
افكار منفی،  هرگز به خويشتن اجازه ندهيد كه هيجانات و  از ذهن خود دور كنيد. ضمناً 
شما را در خود غرق سازد و تمركز حواستان را مختل كند. اعتماد به نفس داشته باشيد و 
پيوسته نزد خود تكرار كنيد كه: »قادر به انجام كار هستم، می توانم آن را انجام دهم و بايد 
انجام دهم«؛ به اين شكل، تفكر مثبت را در خود پرورش دهيد. قوی بودن، اعتماد به نفس 
و احساس شعف و شادی را در شما به وجود می آورد و باعث می شود كه بهتر فكر كنيد، 
بهتر مطالعه كنيد و نتيجه كارتان بهتر شود. در واقع، خودپنداری مثبت، مهم ترين كمك 
برای تمركز و يادگيری است، و اگر بتوانيم تصورات غلط و منفی را از ذهن خود دور نموده و 
تصورات مثبت را جايگزين آنها كنيم، می توانيم عالقه به مطالعه و يادگيری را در خود ايجاد 
كنيم؛ چرا كه عالقه به مطالعه، يكي از شرايط اصلی و اساسی ايجاد تمركز حواس هنگام 

مطالعه است.

هرن مطالعه كردن برای كنكور
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6- هنر »نه« گفتن
زمان مطالعه، زمان مطالعه است و نبايد از آن زمان برای انجام كار ديگری استفاده كرد؛ پس 
اگر شخصی از شما درخواست كرد كه وقتتان را به چيز ديگری اختصاص دهيد براحتی به او 
»نه« بگوييد. اگر اين اراده در شما ضعيف است، می توانيد روی دِر اتاق مطالعه خود بنويسيد: 
»مزاحم نشويد !« اگر به اين صورت هم موفق نشديد، می توانيد كارهای ديگری انجام دهيد 

تا نشان دهد كه شما دوست نداريد كسی باعث از هم گسيختن افكارتان شود.

7- سؤال طرح كنيد
طرح سؤال، يكی از شيوه های مطالعه دقيق و فعاالنه است كه در تمام اوقات مطالعه، مفيد 
است. طرح سؤال پيش از مطالعه دقيق، فرد را وادار می كند تا به طور فعاالنه و با تمركز و 
دقت كافی و با انگيزه و عالقه، به مطالعه بپردازد؛ زيرا در هنگام مطالعه نمی توان بدون تمركز، 
پاسخ سؤاالت را پيدا كرد. بعد از خواندن مطالب، با طرح سؤال، می توان ميزان فراگيری خود 
را ارزشيابی نموده و به نقاط قوت و ضعف خود پی برد. انجام اين كار، سبب ايجاد نظر انتقادی 
نسبت به مطالب در فرد می شود و خواننده در مطالعات بعدی، برای از بين بردن نقاط ضعف 

خود، با دقت و تمركز بيشتری مطالعه می كند.

8- جدیت داشته باشيد
به محض نشستن پشت ميز مطالعه، خواندن را با جديت شروع كنيد؛ زيرا اگر سريع مشغول 
به مطالعه شويد، تمركز حواستان راحت تر و بهتر صورت می گيرد.  با خود تصميم بگيريد تا 
مقدار زمانی را برای مطالعه مشخص كنيد و خود را به انجام اين كار در مدت زمانی خاص 
محدود كنيد. در اين زمان از مطالعه دست نكشيد و به مطالعه ادامه دهيد، اما زمان مطالعه 
را طوالنی نكنيد، بيهوده وسواس به خرج ندهيد، بهانه تراشی نكنيد، و در عين حال، به خود 
تلقين كنيد كه فرد با اراده ای هستيد و می توانيد هر درسی را بخوبی ياد بگيريد. جدی باشيد 

و با عالقه و انگيزه مطالعه كنيد تا هنگام مطالعه دچار حواس پرتی نشويد.

9- مطالعه در زمان مناسب
يكی از راه های برقراری تمركز حواس، اين است كه مطالعه، در آن ساعت از روز انجام گيرد 
كه برای فرد مناسب تر است؛ اما تعيين مناسب ترين زمان برای مطالعه، كاری دشوار است و به 
عادات فردی هر شخص بستگی دارد. برخی از افراد عادت دارند تا نيمه های شب بيدار بمانند 
و با استفاده از سكوت و آرامش شبانه، با خيالی راحت و آسوده مطالعه كنند، اما برخی ديگر 
عادت دارند كه شب ها زود بخوابند و صبح ها زود از خواب بيدار شوند و به مطالعه بپردازند. 
با اين توصيف، تعيين زمان و مقدار مطالعه، باعث آگاهی از تمام زمينه هاي مطالعه، برقراری 
تمركز حواس، عدم سردرگمی، جلوگيری از اتالف وقت و انرژی و فهم بهتر مطالب می شود.

10- مطالعه در مكان مناسب
مكان مطالعه شما بايد شرايطی داشته باشد كه باعث يادگيری بهترتان گردد؛ برخورداري 
... از جمله اين شرايط  اين مكان از ويژگی هايی مانند: سكوت، نور مناسب، دمای خوب و 

از  پس  كه  كنيد  سعی  است. 
را  آن  خود،  مطالعه  مكان  انتخاب 
زيرا  ندهيد؛  تغيير  امكان  حد  تا 
اتاق  اگر هر روز هنگام مطالعه در 
ذهنتان  كم  كم  باشيد،  معينی 
عادت می كند كه به محض رسيدن 
اتاق، آماده تمركز حواس و  به آن 
فراگيری شود؛ بنابراين، ثابت بودن 
بودنش  مشخص  و  مطالعه  مكان 
فراهم  و  آن  به  دسترسی  علت  به 
قبيل:  از  نياز  مورد  وسايل  بودن 
لغت،            كتاب  دفاتر،  درسی،  كتب 
براي  آن  نظاير  و  قلم  كش،  خط 
حواس  تمركز  موجب  مطالعه، 
بيشتر و آمادگی ذهنی فرد هنگام 

مطالعه می شود. 
هنگام  به  تمركز  داشتن  برای 

مطالعه، ابتدا بايد خود را از دنيای خارج جدا كنيد و محيط مناسبی را برای مطالعه برگزينيد. 
چنين محيطی بايد آرام، روشن و دارای هوای مناسب باشد. هيچ چيز به اندازه سر و صدا، 
خسته كننده و مانع تمركز حواس نيست. ايجاد محيط كار مناسب، به خاطر ايجاد آرامش و 

شرايط مناسب اهميت دارد و زمينه ای برای فراهم آمدن تمركز و دقت است.

11- با تمركز و توجه كامل مطالعه كنيد
يك خواننده خوب هميشه با تمركز و توجه كامل مطالعه می  كند و هيچ مطلبی را نخوانده 

باقی نمی گذارد؛ پس تا موضوعی را كاماًل نفهميده ايد، به سراغ موضوع بعدی نرويد.

12- یادداشت برداری كنيد
و هم موجب  تمركز حواس  ايجاد  تكرار درس است كه هم سبب  نوعی  برداری،  يادداشت 
بيشتر به خاطر سپردن مطالب می شود. يادداشت برداری خوب، كاری جدی و فعال است كه 
با انديشيدن مالزمت دارد؛ به همين دليل، برای يادداشت برداری، بايد هنگام مطالعه، فعال 
بود، و الزمه فعال بودن، داشتن تمركز حواس است، و برای برقراری تمركز حواس به منظور 
نوشتن، هماهنگی چشم و مغز به منزله نوعی يادگيری تجسمی چند بعدی با قدرتی بی نظير 
است كه تمركز حواس را تقويت نموده و فهم مطالب و سرعت يادگيری را افزايش می دهد.

13- به شيوه تنظيم مطالب توجه كنيد
آيا مطالب بر اساس ترتيب زمانی نوشته شده اند يا بر اساس درجه اهميت؟ ترتيب مطالب 
بر اساس كاربرد آنهاست يا بر اساس دشواری آنها؟ پاسخ دادن به اين پرسش ها، به تنظيم 

مطالب در ذهن كمك می  كند.

14- به نكاتی كه به فهم مطلب كمک می  كند، توجه كنيد
به عكس ها، نمودارها، جدول ها و سرفصل ها توجه كنيد و اولين و آخرين پاراگراف هر بخش 
را بخوانيد. معموالً برخی از افراد، حافظه تصويری و ديداری خوبی دارند. اگر جزو اين دسته 
از افراد هستيد، حتماً از اين موهبت استفاده كرده و عالوه بر اينكه مطالب را می خوانيد، آنها 

را بخوبی ببينيد و به خاطر بسپاريد.

15- از تكنيكی منظم و منسجم استفاده كنيد
هنگام مطالعه، از يك روش منظم استفاده كنيد تا بر آن روش مسلّط شويد. يكی از بهترين 
روش ها، شامل: مراحل پيش خوانی، پرسش، خواندن، بازگويی و تعريف و دوره مطالب است.

16- با ساختار پاراگراف آشنا شوید
اغلب  می  يابد.  پايان  نتيجه ای  كسب  با  و  مي شود  شروع  مقدمه ای  با  پاراگراف  هر  معموالً 
اولين جمله پاراگراف به توصيف كلی مطالب می  پردازد و زمينه را برای توضيح بيشتر راجع 
به آن مطالب، فراهم می  كند؛ پس به جمالت اول هر پاراگراف بيشتر توجه كنيد تا بتوانيد 
موضوع بحث را بهتر تشخيص دهيد. همچنين به دنبال نشانه ها، كلمات و عباراتی باشيد كه        

نشان دهنده تغيير موضوع مورد بحث هستند. 
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