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یادداشت  هفته

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

صفحه  15 

صفحه  14  

چند نكته درباره تكمیل ظرفیت مؤسسات 
غیردولتي و پیام نور

از 29 مهرآغاز شده است :

تکمیل ظرفیت رشته های مؤسسات 

غیردولتی - غیرانتفاعی و پیام نور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 كد قبولي داوطلباني كه در زمان اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري96 براي آنها 

يكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ،17 ،18 ، 20، 21 ، 22 ،23 و 24 اعالم گرديده است
صفحه  3 

صفحه  4

سخنی با دانشجويان سال اولی :

درس خواندن در دانشگاه را جدی بگيريد

حواس پرتی و راهكارهاي 

جلوگيري از آن

سخت كوشان

صفحه  10

صفحه  12

صفحه  8

فهرست منابع سؤاالت 

آزمون سراسری سال 1397

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 تمديد مهلت ثبت نام 
كارشناسی ارشد فراگير پيام نور96 

داوطلبــان  اطــالع  بـــه  بديــن وسيلـــــه     
مورخ  شنبه  روز   GRE)SUBJECT( آزمون 
Oct.28.2017(  96/8/6( مي رساند كه الزم است 
ساعت  يك  حداقل  آزمون،  اين  در  شركت  منظور  به 
پرينت  داشتن  همراه  با  آزمون،  فرايند  شروع  از   قبل 
سوي  از  كه  ثبت نام  تأييد  يا    Admission Ticket
گرديده  ارسال  داوطلبان  ايميــــل  به   ETS شركت 
است  و همچنين دو عددكارت شناسايي معتبر عكس دار 
)پاسپورت، كارت ملي ...( به آدرس ذيل مراجعه فرمايند.

تهران – خيابان كريم خان زند- بين خيابان هاي استاد 
نجات اللهي و سپهبد قرني - پالك204 -  سازمـــان 

سنجـــش آموزش كشور.
زمان برگزاري آزمون : روز شنبه مورخ 96/8/6  ساعت 
8:30  صبح.   روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 GRE آزمون  برگزاري   
مورخ   (SUBJECT)

)Oct.28.2017(  96 /8 /6
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   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،

       پالک 204، صندوق پستی 5557- 14155
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   
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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 حسن مجتبي )ع(  فرمودند: 
گويا  كه  كن  تالش  دنيايت  براي  چنان  آن 
آخرتت  براي  چنان  آن  و  زنده اي،  هميشه 

تالش كن كه گويي فردا مرگت فرا مي رسد.

نماز  ركعت  دو  مهلت  آن،  از  گناهي كه پس 
گزاردن داشته باشم مرا اندوهگين نمي دارد.

حضرت امام حسن مجتبي )ع(  فرمودند: 
گرفته  عهده  بر  را  شما  روزِي  خداوند  همانا 
است، و شما را براي بندگي فراغت بخشيده و 
به شكرگزاري تشويق نموده و نماز را بر شما 

واجب و به پرهيزكاري توصيه فرموده است.

همان گونه كه داوطلبان گرامي اطالع دارند، ثبت نام 
در  تحصيلي  رشته هاي  ظرفيت  تكميل  مرحله  در 
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي و مراكز 
و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور در سال 1396 
از روز شنبه 29 مهر ماه آغاز شده است و متقاضيان 
و  تحصيلي  رشته هاي  از  اطالع  منظور  به  مي توانند 
لينك  به  مرحله  اين  در  دانشجو  پذيرنده  مؤسسات 
جست و جوي  عنوان مؤسسه و كدرشته مندرج در 
به  همچنين  و  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پايگاه 
پايگاه اطالع رساني مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- 
به  پيام نور  دانشگاه  اطالع رساني  پايگاه  يا  غيرانتفاعي 
ضمن  و  نموده  مراجعه   www.pnu.ac.ir نشاني: 
مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با 
همراه داشتن مدارك الزم و با توجه به موارد مربوط 
كه در اصل اطالعيه تكميل ظرفيت مذكور آمده است، 
عالي محل  آموزش  به مؤسسه  ماه  آبان  تاريخ 30  تا 

پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
بر همين اساس، نظر داوطلبان عزيز را به موارد ذيل 

معطوف مي كند:
1- تمام متقاضيان بايد حداكثر تا تاريخ 31 شهريور ماه 96 
داراي مدرك ديپلم كامل متوسطه نظام قديم )دوره 
چهار ساله( يا پيش دانشگاهي يا كارداني )فوق ديپلم( 
براي  كالس  تشكيل  امكاِن  صورت  )در  باشند.  بوده 
مؤسسه  سوي  از  جاري  تحصيلي  سال  دوم  نيمسال 
مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني كه حداكثر تا تاريخ 
30 بهمن ماه 96 موفق به اخذ مدرك پيش دانشگاهي 
يا كارداني شوند، نيز مي توانند در رشته يا رشته هاي 

تحصيلي مربوط متقاضي شوند(.
طريق  از  ثبت نام  هنگام  در  بايد  داوطلبان  تمام   -2

مؤسسه مربوط، بابت هزينه ثبت نام نسبت به پرداخت 
پرداخت  سيستم  طريق  از  ريال   200/000 مبلغ 

الكترونيكي در سايت سازمان سنجش اقدام كنند.
3- هر داوطلب منحصراً مي تواند در يك گروه آزمايشي 
و يك كدرشته محل متقاضي شود، و در صورت ثبت نام 
داوطلب در دو كدرشته يا در دو مؤسسه، اطالعات وي 
در بانك اطالعات پذيرفته شدگان هر دو محل حذف 

خواهد شد.
سامانه  در  اطالعات  ثبت   زمان  در  بايد  داوطلبان   -4
مربوط از طريق مؤسسات در خصوص كدرشته مورد 
زيرا  آورند؛  به عمل  را  عالقه خود دقت و توجه الزم 
پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان 

قابل تغيير يا تعويض نيست.
و  ثبت نام  زمان  در  بايد  »مرد«  داوطلبان  تمام   -5
شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از نظر نظام 

وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
6- بعد از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده 
مشروط در مؤسسه يا مركز يا واحد آموزشي كه به آن 
مراجعه داشته اند، تلقي مي شوند و شروع به تحصيل 
به صورت  نهايي سازمان سنجش  تأييد  تا زمان  آنان 

مشروط خواهد بود.
اين در رديف  از  از داوطلباني كه پيش  7- آن گروه 
 96 سال  سراسري  آزمون  نهايي  پذيرفته شدگان 
اين  در  چنانچه  گرفته اند،  قرار  ماه(  شهريور  )مرحله 
مرحله متقاضي ثبت نام و ادامه تحصيل هستند و در 
يكي از مؤسسات ثبت نام نمايند، قبولي قبلي آنها در 

شهريور ماه لغو خواهد شد.
موفق باشيد

چند نكته درباره تكمیل ظرفیت مؤسسات غیردولتي و پیام نور

7 صفر ، سالروز 
شهادت مظلومانه حضرت امام 
حسن مجتبی ( علیه السالم ) 

برتمام مسلمانان تسلیت باد
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آزمون  از داوطلبان  اين سازمان در خصوص آن دسته  پيرو اطالعيه مورخ 96/7/2 
و گزينش رشته هاي مختلف  انجام مراحل مصاحبه  براي  سراسري سال 1396 كه 
رجايي(،  شهيد  دبير  تربيت  و  فرهنگيان  )دانشگاه   17 و   11 كدهاي  به   تحصيلي 
علوم  دانشگاه  تحصيلي  )رشته هاي   14 شاهد(،  دانشگاه  تحصيلي  )رشته هاي   12
عالمه  دانشگاه  اكو  بيمه  مديريت  )رشته  دادگستري(، 15  اداري  و خدمات  قضايي 
)دانشگاه   20 رفاه(،  غيرانتفاعي  دانشكده  تحصيلي  )رشته هاي   18 طباطبايي(، 
مذاهب  )دانشگاه   22 مطهري(،  شهيد  )دانشگاه   21  ، »عج«(  بقيه ا...  علوم پزشكي 
اسالمي(، 23 )دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران(، 24 )الهيات و معارف 
اسالمي و ارشاد دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا)ع((  در آزمون سراسري معرفي شده اند، 
از بررسي مراحل مصاحبه يا صالحيت هاي  بدين وسيله به اطالع مي رساند كه پس 
گزينش  مركزي  هيأت هاي  يا  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از سوي  آنها  گزينش  عمومي 
ذي ربط، اسامي پذيرفته شدگان نهايي  رشته هاي مختلف تحصيلي داوطلبان مذكور 
گرديده است. كه در سايت سازمان سنجش آمده است، اعالم مي گردد. قبول شدگان 

از روزهاي  در يكي  ثبت نام  براي  الزم  مدارك  داشتن  در دست  با  كه  است  الزم 
به  )فردا(   96/08/02 مورخ  سه شنبه  يا  )امروز(  مورخ  96/08/01  دوشنبه 
دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نمايند. كليه پذيرفته شدگان بايد در زمان مقرر 
براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، و عدم مراجعه بموقع براي 

ثبت نام، به منزله انصراف از قبولي رشته  اعالم شده خواهد بود. 
تذكرات مهم:

1- ساير معرفي شدگان، به دليل عدم تأييد از سوي دانشگاه ها و مؤسسات يا هيأت هاي 
مركزي گزينش ذي ربط، در رديف پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي اعالم شده قرار 

نگرفته اند و وضعيت آنان نسبت به قبل تغيير نمي يابد.
2- داوطلباني كه عالوه بر كدرشته هاي اعالم شده در اين اطالعيه، داراي كد قبولي 
ثبت نام  قبولي جديد  در رشته  بايد  و  لغو شده  آنان  قبلي  قبولي  بوده اند،  نيز  قبلي 

نمايند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 اعالم كد قبولي نهايي براي آن دسته از داوطلباني كه در زمان اعالم نتايج نهايي 

آزمون سراسري سال 1396 براي آنها يكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ،17 ،18 ، 

20، 21 ، 22 ،23 و 24 اعالم گرديده است

در وزارتخانه های علوم و بهداشت :
فرصت ثبت نام جشنواره دانشجوی 

نمونه تا 3 آبان تمديد شد

امور  سازمان  داخل  دانشجويان  امور  معاون 
جشنواره  ثبت نام  فرصت  گفت:  دانشجويان 
دانشجوی نمونه در وزارتخانه های علوم و بهداشت 

تا پايان وقت اداری روز ۳ آبان تمديد شد. 
و  هزار   4 تعداد  تاكنون  گفت:  رياضی  ابوالحسن  دكتر 
ميـــان،                               اين  از  ثبت نام كـــــرده اند كه  دانشجو   779

تعداد 4 هزار و 214 دانشجو در بيست و ششمين دوره 
جشنواره دانشجوی نمونه ثبت نام اوليه داشته اند و تعداد 
565 نفر ضمن بارگذاری مدارك خويش، موفق به تكميل 

ثبت نام و ثبت نهايی درخواست خود شده اند.
وی افزود: از اين ميان، 459 نفر مربوط به وزارت علوم 
)گروه فنی و مهندسی 139 دانشجو، گروه علوم انسانی 
191 دانشجو، گروه علوم پايه 45 دانشجو، گروه كشاورزی 
و دامپزشكی 58 دانشجو و گروه هنر 26 دانشجو( و 106 

نفر دانشجويان دانشگاه های تابع وزارت بهداشت هستند.
به  توجه  با  افزود:  جشنواره  سياستگذاری  شورای  عضو 
تا  ثبت نام  دانشگاهيان، فرصت  و  دانشجويان  درخواست 
پايان وقت اداری روز چهارشنبه 3 آبان ماه )ساعت 4 بعد 

از ظهر( تمديد شد.
وی تأكيد كرد: فرصت اعالم شده با توجه به زمان بندی های 
لذا  نيست؛  تمديد  قابل  عنوان  هيچ  به  گرفته  صورت 
متقاضيان بايد تا تاريخ 3 آبان ماه با مراجعه به سايت: 
در  ثبت نام  به  www.nemooneh.saorg.ir  نسبت 

اين جشنواره اقدام كنند.
پايان  در  بايد  متقاضيان  تمام  كرد:  تأكيد  رياضی  دكتر 
ثبت نام، با مطالعه خالصه اسناد بارگزاری شده و اطالعات 
وارد شده، تعهد صحت مدارك خود را تأييد و ثبت نهايی 
كنند و عدم ثبت نهايی تا تاريخ فوق الذكر در سامانه، به 

منزله انصراف تلقی می شود.

واحدهای مهارتی در دروس 
دانشگاهی افزايش می يابد

برنامه ريزی و تحصيالت تكميلی وزارت  مدير كل دفتر 
علوم، از افزايش واحدهای درسی مهارتی و كارآموزی در 
برنامه درسی دانشجويان خبر داد و گفت: در دور جديد 

بازنگری دروس، واحدهای مهارتی افزايش می يابد. 
دكتر عبدالرحيم نوه ابراهيم، از ادغام گروه های برنامه ريزی 
برنامه های درسی و  بر  برای نظارت دقيقتر  و گسترش، 

اجرای آنها در دانشگاه ها خبرداد.
وی افزود: از سال گذشته، بالغ بر 610 عضو هيأت علمی 
از دانشگاه های سراسر كشور، در 70 كارگروه تخصصی 
امور مذكور منصوب  به  به منظور رسيدگی  برنامه ريزی 

شده اند.
برنامه ريزی و تحصيالت تكميلی وزارت  مدير كل دفتر 
انتظار مي رود كه  از كارگروه های تخصصی،  افزود:  علوم 
بتوانند در توسعه بين رشته ها نقش ايفا كنند و با ارائه 
شيوه های نوين آموزشی، دانشجويان را در يادگيری در 

كالس سهيم كنند.
وی همچنين افزود: در دور جديد بازنگری دروس، قرار 
است كه دروس مهارتی و كارآموزی تقويت شده و تعداد 
واحدهای بيشتری از دروس مهارتی در برنامه های درسی 

قرار داده شده و برنامه درسی، بيشتر مهارتی شود.
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در  مهمی  تغييرات  و  شده اند  دانشگاه  وارد   96 ورودی های  كه  است  ماه  يك  حدود 
زندگی شان ايجاد شده است؛ بويژه دانشجويانی كه در شهری غير از محل زندگی خود 
پذيرفته شده اند، با تجربۀ جدايی از خانواده، استقالل فردی و زندگی در محيط اجتماعی 
و فرهنگی جديد روبرو می شوند. در كل، نوجوانان در دبيرستان در محيطی هستند كه از 
نظر آداب و رسوم، فرهنگ، سطح اجتماعی و اقتصادی تا حد زيادی با يكديگر شباهت 
دارند، اما در دانشگاه، قوميت ها متفاوت از مناطق جغرافيايی مختلف در يك مكان گرد هم 

می آيند كه در پاره ای از موارد سازگاری را سخت تر و پيچيده تر می سازد. 
از سوی ديگر، تكليف ها و فعاليت های علمی و تحقيقاتی دانشگاهی، در مقايسه با دبيرستان، 
متنوع تر، متعددتر است و حجم بيشتری دارد و از دانشجو انتظار می رود كه وابسته به استاد و 
كالس درس نباشد و خود بار اصلی مطالعه و تالش برای كسب علم را بر دوش بگيرد. متأسفانه 
تعداد قابل توجهی از دانشجويان در ترم اول هنوز نحوۀ مطالعۀ دروس را در دانشگاه نمی دانند 
و از همين رو، معدل ترم اول آنها بسيار پايين می شود و حتی احتمال مشروط شدنشان نيز 
وجود دارد. در اين مقاله، دربارۀ  مشكالت و تفاوت های تحصيل در دانشگاه و نحوۀ آمادگی 

علمی  هر چه بيشتر دانشجوياني كه تازه به دانشگاه وارد شده اند، سخن می گوييم .

حجم باالی مطالب درسی  
دبيرستان  از  دانشگاه، آسان تر  دانش آموزان تصور می كنند كه تحصيل در  از  عده ای 
است و به اين قول معروف اشاره می كنند كه دانشگاه همچون قيفی است كه ورود 
بايد دانست كه حجم مطالب آموزشی  از آن راحت است؛ اما  به آن سخت و خروج 
اگر در  بيشتر است.  با حجم مطالب آموزشی در دبيرستان،  در دانشگاه، در مقايسه 
دبيرستان حجم كتاب درسی حداكثر 200 يا 300 صفحه است، در دانشگاه بسياری از 
درس ها، بخصوص درس های تخصصی، حدود 500 يا 600 صفحه و حتی بيشتر است؛ 
اين در حالی است كه هر ترم دانشگاهی حدود 4 ماه است و دانشجويان بايد حجم 
مورد نظر را در اين مدت محدود مطالعه كنند و مانند دبيرستان 9 ماه برای مطالعه 
يك كتاب فرصت ندارند. بدون شك، يادگيری اين حجم از مطالب در شب امتحان، 
امكان پذير نيست، و چنانچه فرد در طول ترم، مطالب را مرور نكرده باشد، شب امتحان، 
فشار و ناراحتی زيادی را تجربه خواهد كرد و در نهايت، آزمون واحد درسی مورد نظر 

را نمی تواند پشت سر بگذارد.

سخنی با دانشجويان سال اولی :

درس خواندن در دانشگاه را جدی بگيريد
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فقدان نظارت بر نحوۀ مطالعۀ دانشجو 
بر كار دانش آموز  در مدارس، خانواده و مسؤوالن آموزشی مدارس، به صورت مستمر 
نظارت دارند، و از سوی ديگر، امتحان های مرتب و منّظمی كه در طول سال تحصيلی 
برگزار می شود، دانش آموز را مجبور به مطالعۀ منظم می كند؛ اما در دانشگاه، غير از امتحان       
نيم ترم كه در همۀ دروس هم برگزار نمی شود، معموالً امتحان ديگری وجود ندارد كه 
دانشجو را مجبور به مطالعه كند. همچنين والدين اطالع چندانی از برنامۀ درسی دانشجو 
ندارند، و اگر دانشجو در شهر ديگری تحصيل كند، بعد مسافت نيز در بی اطالعی والدين از 
نحوۀ مطالعۀ دانشجو نقش دارد؛ به همين دليل، برخی از دانشجويان كه عادت داشته اند در 
طی تحصيل تحت فشار خانواده يا معلم درس بخوانند، در ترم اول دچار مشكل می شوند. 

تأكید بر كارهای عملی و تهیه مقاالت
انجام پروژه های مختلف، تهيه مقاالت و ارائۀ گزارش از تحقيقات عملی، يكی از فعاليت های 
اصلی دانشجويان است. در بسياری از دروس، استادان در كنار آزمون آخر ترم، از دانشجو 
انتظار سمينار يا تهيه مقاالت و گزارش هايی مرتبط با موضوع درسی را دارند؛ در اين ميان، 
دانشجويی كه در طی ترم تحصيلی فعاليت های تحقيقاتی و آزمايشگاهی خود را انجام 
نداده باشد، در پايان ترم با فشار مضاعفی روبرو خواهد شد و نمی داند كه چگونه زمان خود 

را بين مطالعه برای امتحان آخر ترم و انجام پروژه های خود تنظيم نمايد. 

چه باید كرد؟
هدف يابی کنید

پيش از هر چيز، هدف خود را در نيمسال تحصيلی مشخص كنيد؛ اينكه مايليد در انتهای 
ترم اول به كجا برسيد؟ می خواهيد معدلتان الف شود؟ شاگرد اول كالس شويد؟ در كنار 

تحصيل، شغلی داشته باشيد و كسب درآمد كنيد؟ 
هدف گذاری، عاملی می شود تا شما با برنامه ريزی، پيش برويد؛ البته در هدف گذاری خود 

بايد واقع بين باشيد و هدفتان نيز قابل دست يابی باشد. 

تهیه فهرست كارها 
  فهرستی از كارهايی كه برای رسيدن به هدف اصلی خود بايد انجام دهيد، تهيه كنيد؛ در 
اين ميان، فعاليت های مهم تر را در باال و فعاليت های كم اهميت تر را در پايين فهرست مورد 
نظر قرار دهيد. همچنين هر يك از برنامه های درسی خود را به اجزای كوچكتر تقسيم 
كنيد؛ برای مثال، اگر الزم است كه مقاله ای بنويسيد، در فهرست كارهای خود، انتخاب 
موضوع مقاله، تعيين سر فصل ها و ... را بگنجانيد و بعد از انجام هر كار، روی آن خط 
بكشيد. انجام اين كار، شما را به اجراي دقيق فهرست فعاليت های خود ترغيب می كند؛ 

چون شاهد انجام كارها و كوچكتر شدن فهرست فعاليت های باقی مانده هستيد.

واقع بین باشید 
بسياری از دانشجويان برنامه ريزی می كنند، اما چون برنامه شان واقع بينانه و عملی نيست، 
به آن پايبند نمی مانند؛ برای مثال، هنگام برنامه ريزی به سختی يا آسانی درس هايی كه 
می خواهيد مطالعه كنيد، توجه داشته باشيد. همچنين هنگام تعيين ساعات مطالعاتی، 
وقفه های درسی، از قبيل زمان های خواب، خوراك، نظافت و ... را در نظر بگيريد و برنامه تان 

را ايده آلی نبنديد. همين طور در اين برنامه، به درس هايی كه عالقه نداريد يا در آنها ضعف 
داريد، بيشتر بها بدهيد و در زمان هايی كه سرحال هستيد، برای اين دسته از درس ها وقت 

بگذاريد. 

كارهای غیر ضرور را حذف كنید 
تا حد امكان كارهای غير ضرور را حذف كنيد تا بتوانيد روی مطالعه و انجام فعاليت های 
دانشگاهی تمركز بيشتری داشته باشيد. اين مسأله، بويژه برای دانشجويانی كه در خوابگاه 
سرگرمی  و  تفريح  برای  اتاقی ها  هم  و  دوستان  چون  دارد؛  بيشتری  اهميت  هستند، 
پيشنهادهای مختلفی می دهند؛ پيشنهادهايی كه گاه با برنامه ريزی شما همخوانی ندارد 
و اگر شما جرأت »نه« گفتن نداشته باشيد، به هيچ وجه نمی توانيد به برنامه خود متعهد 

باشيد. 
بعضی از دانشجويان، نگران برخوردها، واكنش ها و احساسات دوستان يا هم اتاقی های خود 
هستند و به همين دليل به آنها »نه« نمی گويند؛ اما بايد دانست كه پايبندی به برنامه و 
خودداری از تفريح و سرگرمی های بی موقع، باعث می شود كه شما دوستان حقيقی خود 
را بشناسيد؛ افرادی كه در طی تحصيل می توانند ياور شما باشند، و البته شما نيز در يك 
زندگی منطقی و مطابق با اصول، كه همه چيز در آن پيش بينی شده است، ياور آنها 

خواهيد بود، و بدين صورت، شادی، آرامش و موفقيت از آن هر دو طرف خواهد بود. 
طفره نرويد 

زمانی كه برنامه ای قرار است، شروع شود، بخصوص اگر برنامۀ درسی باشد، فرد دائم به 
خود می گويد: »از فردا شروع می كنم« و دوباره فردا هم همين عبارت را تكرار می كند و 

بهانه هايی مثل خستگی، بيماری، بی حوصلگی و .... برای مطالعه نكردن می آورد. 
توجه داشته باشيد كه اگر امروز كاری را به فردا موكول كرديد، فردا هم سخت تر از روز 
قبل، می توانيد كار را شروع كنيد؛ زيرا اصل و ماهيت طفره رفتن، در مفهوم تقويت منفی 
نهفته است؛ يعنی انسان دوست دارد هر آن چه را كه باعث رهايی او از درد، رنج و احساس 
بد می شود، تكرار كند، و هر آن چه ما را از ناراحتی و درد برهاند، يك تقويت كنندۀ منفی 
است. حال وقتی كه فردی از درس خواندن لذت نمی برد، به دنبال انجام فعاليت ديگری 
است تا از سختی درس خواندن فرار كند؛ بنابراين، هر روز كه فرد كوتاهی كند، روز بعد، 
شروع درس خواندن، سخت تر می شود و در نهايت پيشرفت تحصيلی او را مختل می كند 

و حتی امكان دارد كه موجب اخراج فرد از دانشگاه گردد.  
از سوی ديگر اهمال كاری يا طفره رفتن، معموالً به احساس گناه، بی كفايتی، افسردگی 
و شك نسبت به خود منجر می شود؛ پس مراقب باشيد كه از درس خواندن طفره نرويد. 

از فرصت های كوتاه بخوبی بهره ببرید 
برای مطالعه كردن، منتظر يك روز آزاد يا حتی چند ساعت وقت آزاد نمانيد و از زمان های 
كوتاه نيز بخوبی بهره ببريد؛ مثاًل اگر يك ربع ساعت وقت داريد، از همين يك ربع هم 
استفاده كنيد و چند صفحه بخوانيد. اين قدم های كوچك، ولی مؤثر، باعث می شود كه 
احساس خوبی از خود داشته باشيد و كار بعدی را كمی راحت تر شروع كنيد و در نهايت، 

از زير مطالعه شانه خالی نكنيد.
باور كنيد كه بخش اعظمی از مطالعۀ شما می تواند در همين فرصت های كوتاه، اما مفيد، 

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

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

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

عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

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

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

خواهد شد.

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

اطالعیه سازمان سنجش آموزش  كشور :

GRE و  TOEFL قابل توجه متقاضیان شركت در آزمون های 

تنها  كه  می رساند   GRE و    TOEFL آزمون های  در  شركت  متقاضیان  اطالع  به 

مداركی از سوی این سازمان مورد تأیید و گواهی قرار می گیرد كه مركز برگزاری آزمون، 

مجوز الزم را از این سازمان دریافت نموده و تحت نظارت این سازمان قرار داشته باشد.

تافل  مركز  نام  به  مؤسسه ای  اصفهان  شهر  در  كه  است  شده  حاصل  اطالع  اخیرًا 

برگزاری  به  اقدام  سازمان،  این  سوی  از  الزم  مجوزهای  دریافت  بدون  سپاهان، 

آزمون های TOEFL  و GRE می نماید؛ لذا یادآوری می گردد كه مدارك داوطلبانی 

كه در مركز یاد شده در آزمون شركت نمایند از نظر این سازمان دارای اعتبار نیست و 
برای ارسال به مراكز آموزشی، مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

برگزاری آزمون زبان سوئدی در ايران

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

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

Swedish Institute  اســـت. 

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

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

ــور.              ــوزش کشـ ــنجش آمـ ــازمان سـ سـ

   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون ورودی دوره دكتری 
)Ph.D( می رساند كه پذيرش دانشجو در سال 1397 بر اساس قانون “سنجش و 
پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي” 
مصوب 94/12/18 مجلس محترم شورای اسالمی و همچنين آيين نامۀ اجرايي مربوط 
و مصوبات “شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلی” به 
شرح ذيل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه تمام متقاضيان ورود به دورۀ دكتری 
در كليه رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی، اعم از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی و غير دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی، در آزمون ورودی 
دوره های دكتری )Ph.D( شركت نمايند. الزم به ذكر است كه پذيرش بر اساس 
قانون مذكور و مطابق اين اطالعيه و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای 
پذيرش آزمون مذكور )كه در زمان ثبت نام از سوي اين سازمان منتشر می شود(، 

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

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

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

2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(
3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی )30 درصد(

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

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

3ـ مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(
4ـ تهيه طرح واره )20 درصد(

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

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

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

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

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

اين آزمون ثبت نام و شركت نمايند. 

ساير شرايط و ضوابط

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

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

است باشند، می توانند در اين آزمون شركت نمايند.
3ـ مؤسسات برای پذيرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذيرش به عمل 
آورند كه حداكثر تا سی و يكم شهريورماه همان سال )سال 1397( فارغ التحصيل 
شوند. تاريخ فارغ التحصيلی برای داوطلبانی كه شروع تحصيل آنان در صورت وجود 

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

و يك سال محروم از آزمون هستند.
5ـ پذيرفته شدگان دورۀ بورس اعزم به خارج، در صورتي كه روند پذيرش آنها تا زمان 
ثبت نام آزمون در سازمان امور دانشجويان تكميل نشده و در داخل نيز در دوره هاي 

روزانه پذيرفته نشده باشند، اجازۀ شركت در آزمون دكتري سال 1397 را دارند.
6ـ ساير شرايط و ضوابط، در دفترچۀ راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي 

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

است.  

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی

 دوره های دكتری)Ph.D( سال 1397
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»تصميم گرفتيم با پولی  كه داريم در كرمان چيزی بسازيم.«
سال 1353 وقتی استاندار كرمان اين سخن را از مردی شنيد 
پشت  را  دنيا  دور  به  سفر  تازگی  به  و   آمده  پايتخت  كه از 
داد:  پيشنهاد  فوری  و  شد  خوشحال  بسيار  بود،  گذاشته  سر 

»بيمارستان بسازيد. كرمان بيمارستان كافی  ندارد.« 
مرد گفت: »نه.«

استاندار پيشنهاد داد: »هتل! كرمان فقط يك هتل دارد«.
ـ »نه.«

ـ »مدرسه؟ مركِز خريد؟«
تصميم  »ما  داد:  توضيح  مرد  همسِر  بود.  »نه«  همه  جواِب  و 
و مرد  بسازيم  امكانات  با همۀ  دانشگاهی  گرفته ايم در كرمان 
كالمِ همسرش را كامل كرد: ما يك دانشگاه اينجا می  سازيم؛ آن 
وقت، هتل، بيمارستان، مركِز خريد و مركِز جذِب توريست هم 

در كناِرآن دانشگاه ساخته می شود.« 
آن روز و تماِم هفتۀ بعد، زوِج ميانسال در ماشين استانداری، 
ساختن  براِی  مناسب  زمين  كردِن  پيدا  براِی  را  كرمان  تماِم 
دانشگاه مورد نظرشان زير و رو كردند. روِز آخر در حومۀ كرمان 
زمين مورد نظرشان را پيدا كردند و احداِث دانشگاِه كرمان از 
مرد شروع شد. سال  ها  نظارتِ مستقيم  و  هزينه  با  ماه  همان 
ولی   انقالب شد. جنگ شد؛  افتاد:  بسياری  اتفاق  های  گذشت 
متوقف  را  دانشگاه  ساختن  نتوانست  كس  هيچ  و  چيز  هيچ 
كند و در تمام اين مراحل، همسرش در كنارش بود و لحظه ای 
تركش نكرد. سرانجام در 24 شهريور 1364 در حضور خودش 
و همسرش، يكی  از زيباترين و مجهزترين دانشگاه های ايران، 
شامل دانشكده های مختلف )تقريباً در تمامی  رشته ها( افتتاح 

شد. 
وی هنگام سخنرانی  افتتاحيه گفت كه چقدر از ساختن دانشگاه 
خوشحال است و حس می  كند اين فرزنداِن خودش هستند كه 

وارد اين دانشگاه می  شوند. 
دانشكده های مختلف يكی  بعد از ديگری شروع به كار كردند. 
آخرين دانشكده، دانشكدِه پزشكی  بود. در كناِر اين دانشكده، 

او و همسرش يك بيمارستاِن 350 تخت خوابی  هم ساختند.
روز افتتاِح دانشكدۀ پزشكی، دانشجويان رشته های مختلف آمده 
بودند و جا براِی سوزن انداختن نبود. كسی  حتی نمی دانست 
كه آيا مؤسسان دانشكده در افتتاحيه حضور خواهند داشت يا 

خير.
وقتی  رئيس دانشگاه كرمان سخنرانی  كرد و گفت به پاِس تماِم 

تالش ها و كاری كه كرده اند، دانشكده و بيمارستاِن اين دانشگاِه 
به نام ايشان نامگذاری شده و با اصرار از او و همسرش خواست 
كه پشت تريبون بيايند و شروع به كاِر دانشكده را رسماً اعالم 
نكردند  سخنرانی   هيچ  رفتند.  باال  پله ها  از  پير  زوجی  كنند، 
بدون هيچ  دانشجويان  و  آنجا  ايستادند  فقط  نگفتند؛  هيچ  و 
برای  به احترامشان برخاستند و  با هم،  هماهنگی  قبلی، همه 

بيش از 20 دقيقه فقط دست زدند.
سخن از  زنده ياد مهندس عليرضا افضلی پور و همسر ايشان 
حسين  فرزند  پور،  افضلی  عليرضا  مهندس  است.  صبا  فاخره 
افضلی پور، در روز دوشنبه ششم فروردين 1288 هجری شمسی 
در تهران به دنيا آمد. او تحصيالت ابتدايی را در دبستان های 
اشرف، اقدسيه و سيروس به پايان رساند و دورۀ  دبيرستان را 

نيز در مدارس دارالمعلمين مركزی و سپس شرف گذراند. 
در خرداد سال 1310 دورۀ دبيرستان را به پايان رساند و در 
فرانسه  كشور  عازم  تحصيل  ادامۀ  برای  سال  همان  شهريور 

گرديد. 
با  برای آشنايی  او يك سال را در دبيرستان شهر » شربور « 
محيط آموزشی كشور فرانسه و آماده شدن به منظور ورود به 
وارد  از يك سال در سال 1311  بعد  و  دانشگاه تحصيل كرد 
دانشگاه شهر » بردو « در فرانسه شد و در سال 1314 موفق 
به اخذ درجه ليسانس شيمی گرديد؛ سپس برای دوره تكميلی 
تحصيالت شيمی كشاورزی به شهر » ليل « رفت و به مدت دو 
سال دورۀ تخّصصی شيمی كشاورزی را در دانشگاه اين شهر 

گذراند.
در     عالی  تحصيالت  پايان  از  پس  پور  افضلی  عليرضا  مهندس 

آذر ماه 1316 به ايران بازگشت. 
و  شد  اعزام  سربازی  انجام خدمت  برای  بازگشت  از  پس  وي 
با درجه ستوان دومی در رشته  در سال های 1317 و 1318 
مهندسی مخابرات در لشكر 2  تهران دوران سربازی را به پايان 

برد. 
او در فروردين ماه 1319 به استخدام دولت در بانك كشاورزی 
در آمد، اما در سال 1352 از خدمت دولتی كناره گرفت و به 
تجارت و بازرگانی در رشته برق روی آورد. وي تاجری موفق 
در  پدر  پند  هميشه  اّما  كند،  فراهم  توانست سرمايه ای  و  بود 
انديشه او زنده بود كه: »پسرم! برو تحصيل كن و همه چيز را 
بياموز و بعد كه برگشتی، به فرهنگ مملكتت خدمت كن.« وي 
با اين تفكر، در سال 1349 انديشه خود و تصميم بزرگش را با 

سخت كوشان :

مهندس عليرضا افضلی پور
مؤسس دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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همسرش مبنی بر انفاق دارايی اش در راه خدمت به فرهنگ و علم و دانش 
در ميان می گذارد. تصميم بزرگ او با استقبال همسر گرانقدرش، كه خود 
استاد دانشگاه تهران بود، روبرو شد. اين دو فرهيخته، هم پيمان می شوند 
آنها سرانجام پس  از مناطق محروم كشور بسازند.  كه دانشگاهی در يكی 
از  برخی  و  ايران  دانشگاه های  اكثر  از  بازديد  و  انجام مطالعات گسترده  از 

دانشگاه های اروپا، شهر كرمان را برای احداث دانشگاه خود برگزيدند. 
وی در يكی از سخنرانی های خويش می گويد: »شهر كرمان  را من، هم آن 
وقت و هم حاال، غنی ترين استان ايران می بينم؛ يك استان دور افتاده ای 
كه مردمش خالص و مخلص ماندند. من مي خواستم استاندارد يك دانشگاه 

ايده آل در دنيا را بعد از جنگ ببينم. 
هيأت علمی دانشگاه كرمان واقعاً سعی كنند كه دانشجوی واقعی تربيت 
بيرون  كه  اينجا  از  دانشجو  نكنند.  درست  نشين  ميز  پشت  يعنی  كنند؛ 
می آيد، اگر نتواند يك خدمتی به مملكت بكند، هيچ ارزشی ندارد. ما پشت 
ميز نشين نمی خواهيم؛ ما آدمی می خواهيم كه آستينش را باال بزند و برود 
اين معدن را استخراج كند يا آن كارخانه را درست كند و بايستد و كار كند.

اين مملكت را ما می خواهيم بازسازی كنيم و بازسازی با علم شروع می شود. 

بدون علم خودكفا نمی شويم. علم است كه يك مملكت را خود كفا می كند؛ 
پس بايد دنبال علم رفت. مدرسه، دانشگاه و كارخانجات هم بعدش هستند 

و بعد از آن ما خودكفا می شويم.
ما اينجا را، همان طور كه اطالع داريد، طبق يك سند محضری به مردم 
شريف كرمان، كه مردم واقعاً شريفی هستند، بخشيديم؛ اين را هيچ كس 
نمی تواند انكار كند. اين مردم شريف هم بدانند كه اين دانشگاه مال آنهاست. 

به جوانشان نصيحت كنند كه اين را خوب نگهداری كنند.«
مهندس افضلی پور می گفت قصد دارم ساختمان دانشگاه، ساختمانی باشد 
نظر  در  وسيع  قدری  به  آن  زمين  و  نكند  عيب  ديگر  سال  پانصد  تا  كه 
گرفته شده است كه تا سال  های سال قابل گسترش است. وی آرزو داشت 
زمانی برسد كه در اين دانشگاه، ده هزار دانشجو مشغول تحصيل باشند كه 
خوشبختانه به آرزوی خود رسيد و هم اكنون 19 هزار دانشجو در اين مكان 

مشغول تحصيل هستند و تا سی هزار نفر نيز  گنجايش دارد. 
زنده يادان فاخره صبا و عليرضا افضلی پور، هم اكنون هر دو در كنار هم و 

در قبرستان ظهيرالدوله )دربند شميران( آرميده اند.
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سيمين برای امروز، برنامه منظم و شسته رفته ای داشت و در صدد بود تا بخوبی مطالعه 
كرده و همان طور كه می خواهد، در دروسش پيش برود. وي همان طور كه كتاب را ورق 
می زد، به ياد آورد كه جزوه اش را نياورده است. او مجبور شد تا برای برداشتن جزوه اش 
بلند شود. جزوه را نيم نگاهی كرد و به سوی ميز مطالعه حركت كرد. اين بار پشت ميز 
نشست و چند صفحه ای از درسش را خواند. وقتی می خواست از مطالب، خالصه برداری 
كند، تازه متوجه شد كه جامدادی اش را هم فراموش كرده است كه بردارد. اين بار با 
دلخوری از سهل انگاری خود، برای برداشتن جامدادی اش حركت كرد. چند دقيقه ای 
طول كشيد تا جامدادی را پيدا كرد؛ در همين حال، چشمش به گوشی موبايلش 
افتاد؛ پيامی برايش رسيده بود. با اينكه ساعت مطالعه بود و او به خود قول داده بود 
تا در ساعات مطالعه، سراغ موبايل و تلفن نرود، وسوسه شد و پيام را باز كرد. يكی 
از دوستان دانشجويش، احوال او را پرسيده و از روند آمادگی اش برای كنكور جويا 
شده بود. سيمين، همين طور كه جواب پيام را می داد، غرق در رؤيای شيرين و اما 
و اگرهای آن شد و وقتی به خود آمد كه متوجه شد دو ساعت از وقتی را كه برای 

مطالعه اختصاص داده بود از دست داده است.
بله، حكايت سيمين، حكايت بسياری از شما داوطلبان عزيز است. هر يك از 
شما عزيزان ممكن است كه بارها و حتی به صورت هاي فراوان با حواس پرتی 
در هنگام مطالعه مواجه شده باشيد. حواس پرتی در زمان مطالعه، يكی از 
معضالت اساسی و مهمی است كه می تواند عالوه بر اينكه وقت داوطلب را از 
بين ببرد، بر توان و انرژی و نيز انگيزه او تأثير منفی گذارد. با وجود بروز چنين 
پيامدهايی، باز هم بسياری از شما عزيزان، حواس پرتی های گاه و بی گاه خود 
را جدی نمی گيريد. كافی است برای درك اين مسأله، زمانی را كه همين 
حواس پرتی ها از وقت گران بهای شما می گيرند، يادداشت و محاسبه كنيد؛ 
آن وقت خواهيد ديد كه به اندازه مطالعه يك درس و حتی بيشتر از آن، 
اين حواس پرتی ها وقت شما را هدر می دهند. بيشتر افراد گمان می كنند 
كه تمركز، يك امر ذاتی بوده و تغيير آن ناممكن است؛ در حالی كه تمركز، 
يك امر اكتسابی است و بايد هر روز پرورش و جهت داده شود، و هر كس با 
هوش عادی خود می تواند به آن دست يابد؛ پس برقراری تمركز حواس، به 
ميزان كاهش عوامل حواس پرتی بستگی دارد؛ يعنی هر چه عوامل مزاحم 
و مخل تمركز بيشتر باشند، توانايی حفظ تمركز حواس كمتر است و 
بر عكس. اگر شما عزيزان هم جزو آن گروه از داوطلبان هستيد كه دچار 
حواس پرتی و عدم تمركز می شويد، با ما همراه شويد تا درباره برخی از 

راهكارهای جلوگيری از حواس پرتی مطالبی را برای شما ارائه دهيم. 
منشأ حواس پرتی

برای اينكه بتوانيد با حواس پرتی خود بخوبی برخورد كنيد، الزم است 
كه منشأ حواس پرتی تان را دريابيد. حواس پرتی، يا منشأ ذهنی و 
درونی دارد يا منشأ بيرونی و محيطی. حواس پرتی درونی و ذهنی، 
انديشه هايی است كه موانعی از قبيل: درد، رنج، غم و غصه، نگرانی، 
گرسنگی و تشنگی، بر سر راه توجه دقيق به مطالعه و تمركز می گذارد. 
محيط  به  كه  است  آن چيزهايی  محيطی،  و  بيرونی  پرتی  حواس 
پيرامون فرد ارتباط پيدا می كند، و يا تحريكات غير عادی مانند نور 
شديد و نور ضعيف، صداهای ناهنجار، راديو و تلويزيون، سرما و گرما 

و نظاير آنهاست كه از سوي حواس مختلف انسان ايجاد می شود.
چگونه حواسمان را جمع كنیم؟

رهايی از حواس پرتی و ايجاد تمركز حواس در افراد مختلف، متفاوت 
است و به حالت درونی، تجربه ها، مكان و موقعيت آنها بستگی دارد. 
يكی از مهم ترين مسائل در اين زمينه، آن است كه ببينيم منشأ 
حواس پرتی، درونی است يا بيرونی. حواس پرتی بيرونی، آسان تر 

از حواس پرتی درونی برطرف می شود. برای تمركز بيشتر الزم است به نكاتی كه در ذيل 
مي آيد توجه كنيد:

1- آمادگی برای مطالعه
 برای شروع مطالعه، ابتدا بايد خود را از جهات گوناگون آماده كنيد؛ زيرا آمادگی باال، 
مقدمه ای برای عالقه مندی به مطالعه، ايجاد تمركز حواس و يادگيری بهتر می شود. 
منظور از آمادگی، پيدايش تمام شرايطی است كه شخصی را قادر می سازد تا با اطمينان 
به موفقيت و اعتماد به نفس، به تجربه خاصی بپردازد. از جمله اين آمادگی ها می توان به 

آمادگی بدنی، ذهنی و روانی و ... اشاره كرد.
برای از بين بردن عوامل بيرونی، كه باعث حواس پرتی شما می شود، به نكات زير توجه كنيد:

2- زمان و مکان مناسب مطالعه
يكی از راه های برقراری تمركز حواس، اين است كه مطالعه در آن ساعت از روز انجام 
گيرد كه برای فرد مناسب تر است. تعيين مناسب ترين زمان برای مطالعه، به عادات فردی 
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، و برخی ديگر، عادت دارند كه شب 
زود بخوابند و صبح 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.
     هميشه سعی كنيد كه در يك اتاق مشخص درس بخوانيد. محيط آشنای يك اتاق 
مشخص در حين مطالعه، موجب انصراف كمتر از مطالعه و تمركز بيشتر حواس می شود؛ 
زيرا لوازم آن اتاق هر روز پيش چشم شماست و توجهتان را كمتر به خود جلب می كند؛ 
به عالوه، اگر هر روز هنگام مطالعه در اتاق معّينی بوديد، كم كم ذهنتان عادت می كند 
كه به محض رسيدن به آن اتاق، آماده تمركز حواس و فراگيری شود؛ بنابراين، ثابت بودن 
مكان مطالعه و مشخص بودن آن، به علت دسترسی به آن مكان و فراهم بودن وسايل 
مورد نياز، از قبيل كتب درسی، دفاتر، كتاب لغت، خط كش، قلم و نظاير آن براي مطالعه، 

موجب تمركز حواس بيشتر و آمادگی ذهنی هنگام مطالعه می شود. 
3- به مطالعه عالقه مند شوید

مطالعه ثمربخش از دو عامل متأثر است: عالقه نسبت به مطالب خواندنی، و كاربرد 
ماهرانه فنون مطالعه نسبت به مطلب خواندنی. عالقه به مطالعه سبب می شود تا شخص 
به مطالعه بيشتر بپردازد، و مطالعه بيشتر به بهتر شدن فنون مطالعه منجر می شود، و 
كاربرد فنون بهتر مطالعه، آن را آسان تر، سريع تر و لذت بخش تر می سازد؛ در نتيجه، 
عالقه خواننده نسبت به مطالعه افزايش می يابد؛ پس تا زمانی كه فرد تمايل يا عالقه به 
انجام كاری نداشته باشد، نمی تواند برانگيخته شود. وقتی خواننده به موضوعی عالقه مند 
می شود، خود به خود بر آن تمركز می كند، بيشتر دقت می كند و براحتی مطالب را به 

حافظه می سپارد و بعداً هم خيلی راحت آن مطالب را به خاطر می آورد. 
4- هدف داشته باشید

بعد از عالقه نسبت به مطالب خواندني و كاربرد ماهرانه فنون مطالعه نسبت به آن، گام 
بعدی، تعيين هدف مطالعه است. هدف ارزشمند، فرد را به خواستن و طلب كردن وادار 
می كند و انگيزه و نيروی الزم را برای فعاليت در او به وجود می آورد و سبب پيدايش 
تمركز در وي می شود. به همين دليل، هر فرد برای مطالعه، بايد هدف مشخصی داشته 
باشد. برای انجام اين كار در ابتدا و قبل از هر چيز، برای تمام فعاليت هاي درسی و 
غيردرسی خود برنامه ريزی كنيد و برای انجام هر كاری، زمان خاص و مناسب آن را 
معّين نماييد. سعی كنيد كه طبق همان برنامه تنظيم شده، به انجام دادن همان فعاليت 
مشخص )حضور در كالس، مطالعه، استراحت، عبادت، ورزش و ...( بپردازيد؛ حتی زمان 
معّين و مشخصی را در طول روز، برای انديشيدن درباره موضوعات مختلف با تخيالت و 

افكار مزاحم اختصاص دهيد. انجام اين كار حداقل دو فايده مهم دارد:
 الف- نظم و انضباط در تمام فعاليت ها، انديشه ها و افكارتان راه پيدا می كند كه به سهم 

خود بسيار ارزشمند است. 

حواس پرتی و راهكارهاي جلوگيري از آن
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معّين  زمان  غير  در  مزاحم  افكار  اگر  ب- 
به سراغتان آمد و باعث حواس پرتی شما 
شد، می توانيد به خود وعده بدهيد كه زمان 
انديشيدن در اين باره، فالن زمان خاص و 
معّين است. تأكيد می كنيم كه برای انجام 
هر كار و فعاليتی وقت مشخصي را معّين 
كنيد و در آن وقت به هيچ امری غير از آن 

كار نپردازيد. 
5- آداب مطالعه را رعایت كنید

يكی از كارهايی كه به تمركز حواس كمك 
می كند اين است كه شما داوطلبان عزيز، 
مطالعه  يك  برای  الزم  قوانين  و  اصول 
سودمند را بشناسيد و آن را به دقت رعايت 
كنيد. همچنين الزم است كه ميز يا مكان 

مطالعه خود را هميشه مرتب كنيد و همواره برای مطالعه، كاغذ و قلمی همراه خود داشته 
باشيد و نت برداری كنيد يا خالصه ای از مطالب را يادداشت كنيد تا در فضای روانی درس 
و مطالعه قرار داشته باشيد. ضمناً براي خودتان سؤال مطرح كنيد، و در صورتی كه تعدد 
كارها و فعاليت های غيردرسی، باعث عدم تمركز شما می شود، آنها را به حداقل ممكن 

برسانيد و سپس مطالعه را شروع كنيد.
6- امان از تلفن و موبایل!

يكی از مزاحم های مطالعه و عوامل اصلی حواس پرتی داوطلبان، تلفن و مخصوصاً موبايل 
است. يك تلفن، حتی اگر مكالمه ای كوتاه با آن انجام شود، ممكن است باعث شود تا فكر 
شما به موضوع يا موضوعاتی خاص معطوف شده و ديگر نتوانيد به مطالعه ادامه دهيد؛ اما 
امان از موبايل! مخصوصاً در حال حاضر كه استفاده از نرم افزارهای ارتباط جمعی، مانند 
تلگرام و ... در بين تعداد بسياری از داوطلبان رواج دارد، عوامل حواس پرتی نيز در مقايسه 
با گذشته، بيشتر شده است. به همين دليل و برای اينكه مطالعه خوب و ثمربخشی داشته 
باشيد، سعی كنيد كه اوالً استفاده از موبايل را به حداقل ممكن برسانيد، و دوم اينكه در 
زمان های خاص )دقت كنيد كه حتماً در زمان های خاص و وقت استراحت( به تلفن ها 

پاسخ داده يا پيام ها را بررسي كنيد تا تمركز حواس شما كمتر از بين برود.  
7- افکار مزاحم را به بعد موكول كنید

اگر افكار مزاحم، شما را هنگام مطالعه راحت نمی گذارند، نگرانی خود را برای مدت معّينی 
به تأخير اندازيد. احتماالً به كارگيري اين روش، به راحت شدن ذهن شما در اين مدت 
كمك خواهد كرد؛ مثاًل وقتی موضوعی، ذهن شما را مشغول كرده است آن را بنويسيد و 
به خود بگوييد كه امشب به آن فكر خواهم كرد و بعد سعی كنيد دوباره به سراغ مطالعه 
برويد. توجه داشته باشيد كه در همان وقت مقرر به سراغ اين موضوع، هر چه كه باشد، 
برويد و روی آن متمركز شويد؛ سپس افكار خود را مشاهده كنيد. تصور كنيد كه آنها از 
گوش شما بيرون می آيند و از ذهن شما خارج می شوند. انجام اين كار باعث می شود تا 
در دفعات بعد كه اين موضوع به سراغ شما آمد، ديگر به آن اهميت نداده يا خود به خود، 

افكار مزاحم و پرداختن به آن را به موقع خاص خود واگذار كنيد.
8-  بنویسید

وقتی فكر يا افكار مزاحمی، ذهن شما را درگير می كند، سعی كنيد كه با نوشتن آنها بر اين 
افكار غلبه كنيد. بله، افكار مزاحم خود را بنويسيد و در زمان مناسبی كه برای رسيدگی 
به آنها در نظر گرفته ايد به اين افكار بپردازيد و به دنبال يك راه حل مناسب براي عدم 
بروز آنها باشيد؛ چرا كه آن موضوع خاص در حكم علت عدم تمركز حواس شماست؛ پس 
برای مقابله با آن بايد ابتدا علت و عامل اصلی اين حواس پرتي را شناسايی كنيد و در پی 

حذف يا تقليل آن برآييد.
برای یک مطالعه بهتر و تمركز بیشتر حتمًا به مسائل زیر توجه كنید:

1 ـ اگر مشكالت شخصی، اجتماعی، خانوادگی و ... باعث عدم تمركز حواستان می شود، 
بدانيد كه زندگی فردی هيچ كس، خالی از مشكل نيست و ذهن هيچ فردی نيز خالی 

محض نيست؛ از طرف ديگر، با صرف فكر و مشغوليت ذهنی درباره چنين 
مشكالتی، هيچ دردی دوا نخواهد شد؛ پس به خود تلقين كنيد كه هنگام 

درس يا مطالعه، ذهن خود را از آن مسائل رها كنيد.
2 ـ اگر به صورت مكرر دچار حواس پرتی می شويد، در صورت امكان به 
اتفاق يكی از دوستان خود، مطالعه كنيد؛ البته به شرطی كه اهل مطالعه 

گروهی باشيد و صحبت با دوستان هم بر حواس پرتی شما دامن نزند.
3 ـ با قصد و نيت قبلی اقدام به يادگيری كنيد. همه آزمايش ها نشان 
از  منظور  است.  اتفاقی  يادگيری  از  مؤثرتر  ارادی،  يادگيری  كه  می دهد 
يادگيری اتفاقی، اين است كه شما بدون انگيزه و بدون نيت قبلی چيزی را 
ياد بگيريد؛ پس بايد با انگيزه قوی و نيت يادگيری مطالعه كنيد يا در كالس 

درس حاضر شويد.
4ـ  سعی كنيد از آنچه كه می خوانيد، يك تصوير ذهنی برای خود بسازيد.

5ـ  بيِن آموخته های خود ارتباط برقرار كنيد.
6 ـ هرگاه چيز تازه ای را می آموزيد، آن را با آموخته های پيشين خود مرتبط 
كنيد. با انجام اين كار، شما اطالعات تازه را چنان دسته بندی خواهيد كرد كه 

به سادگی می توانيد آنها را بازيابی كنيد.
7ـ  مطالب را با فاصله زمانی ياد بگيريد تا از پراكندگی وقت شما در اثر خستگی 
جلوگيری شود. يادگيری با فاصله زمانی، بهتر از يادگيری بدون فاصله زمانی است.

8ـ  ذهن خود را از مطالب غير ضرور انباشته نكنيد.
9 ـ هنگام مطالعه يك فصل يا يك كتاب، اول به كل آن نظر بيندازيد و سپس 
به مطالعه جزئيات و زير عنوان ها بپردازيد؛ نه آنكه از همان آغاز فصل، پاراگراف 

به پاراگراف و بدون يك نگاه كلی به تمام فصل يا كتاب، مطالعه را شروع كنيد.
10ـ  پس از مطالعه هر فصل، خالصه فصل را به دقت بخوانيد، عنوان های درشت 

آن را از نظر بگذرانيد و آنها را روی يك صفحه كاغذ بنويسيد.
11ـ  به مقدار كافی بخوابيد؛ زيرا در هنگام خواب است كه اطالعات جديد پردازش 

و اندوزش می شوند.
12 ـ مطالب را سازمان دهی كنيد. با سازمان دهی مطالب می توان براحتی آنها را ياد 
گرفت، حفظ كرد و سپس به ياد آورد. برای يادگيری و حفظ موضوع و مطلبی كه دارای 
زير مجموعه و زيرشاخه های متعدد است، آن را در يك سلسله مراتب منطقی قرار دهيد و 
از كل به جزء و از باال به پايين به زيرشاخه های جزئی تر تقسيم كرده و به خاطر بسپاريد.

13ـ  ما معموالً مطالب را در شرايط زمانی و مكانی خاص ياد می گيريم. مجموعه شرايط 
حاكم بر فضای يادگيری، »بافت« نام دارد. ما وقتی می توانيم به آسانی مطالب را بازيافت 
كنيم كه »بافت« حاكم بر بازيابی، همان »بافت« زمان وقوع يادگيری باشد؛ مثالً اگر قرار 
باشد كه شما نام همكالسی های دوره راهنمايی خود را به ياد آوريد، گردش در راهروهای 
مدرسه ای كه دوره راهنمايی تان را در آن گذرانيده ايد، بازيابی اسامی دوستان همكالسی 

آن دوره را آسان تر می سازد.
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فهرسـت منـابع سـؤاالت 
آزمــون رساســری سـال 1397
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و  غيرانتفاعي  غيردولتي-  عالي  آموزش  مؤسسات  از  برخي  درخواست  به  توجه  با 
آزمون  تحصيلي  رشته هاي  پذيرش  ظرفيت  تكميل  عدم  بر  مبني  پيام نور  دانشگاه 
سراسري سال 1396 بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان عالقه مند به تحصيل در 
رشته هاي تحصيلي مؤسسات ذي ربط )اعم از داوطلباني كه در آزمون سراسري 
سال 1396 ثبت نام نموده يا ننموده اند( مي رساند كه داوطلبان به منظور اطالع 
از رشته هاي تحصيلي و مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله مي توانند به لينك 
جست و جوي عنوان مؤسسه و كدرشته مندرج در پايگاه اطالع رساني اين سازمان 
و همچنين به پايگاه اطالع رساني مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي يا 
و  نموده  مراجعه   www.pnu.ac.ir نشاني:  به  پيام نور  دانشگاه  اطالع رساني  پايگاه 
ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با به همراه داشتن مدارك 
ذيل و با توجه به موارد مربوط از تاريخ 1396/07/29 لغايت 1396/08/30 به مؤسسه 

آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
1 - كليه متقاضيان بايد حداكثر تا تاريخ 1396/06/31 داراي مدرك ديپلم كامل 
متوسطه نظام قديم )دوره چهار ساله( يا پيش دانشگاهي يا كارداني )فوق ديپلم( بوده 

باشند.
از  نيمسال دوم سال تحصيلي جاري  براي  امكان تشكيل كالس  تبصره: در صورت 
سوي مؤسسه مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني كه حداكثر تا تاريخ 1396/11/30 
موفق به اخذ مدرك پيش دانشگاهي يا كارداني گردند، مي توانند در رشته يا رشته هاي 

تحصيلي مربوط متقاضي شوند.
هزينه  بابت  مربوط،  مؤسسه  طريق  از  ثبت نام  زمان  در  بايد  داوطلبان  كليه   -  2
سيستم  طريق  از  ريال  هزار(  )دويست   200/000 مبلغ  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام 

پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
3 - هر داوطلب منحصراً مي تواند در يك گروه آزمايشي و يك كدرشته محل 
متقاضي شود. بديهي است كه در صورت ثبت نام داوطلب در دو كدرشته يا در دو 
مؤسسه، اطالعات وي در بانك اطالعات پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد 

شد.
4 - داوطلبان بايد در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط از طريق مؤسسات در 
خصوص كدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. بديهي است 
كه پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغيير يا تعويض نيست.

5 - كليه متقاضيان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 
دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.

6 - پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه يا 
مركز يا واحد آموزشي كه به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل 

آنان تا زمان تأييد نهايي اين سازمان به صورت مشروط خواهد بود.
7 - آن دسته از داوطلباني كه قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون 
اين مرحله  سراسري سال 96 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته اند، چنانچه در 
متقاضي ثبت نام و ادامه تحصيل هستند و در يكي از مؤسسات ثبت نام نمايند، قبولي 

قبلي آنها در شهريور ماه لغو خواهد شد.
مدارك مورد نیاز:

1 - اصل يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهار ساله نظام قديم با امضاء و ممهور 
به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.

مهر  به  ممهور  و  امضاء  با  جديد  نظام  ديپلم  تحصيلي  مدرك  گواهي  يا  اصل   -  2
دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.

3 - اصل يا گواهي مدرك پيش دانشگاهي با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان 
يا سازمان آموزش پرورش.

ديپلم  دارندگان مدرك  از  آن دسته  براي  كارداني  اخذ مدرك  گواهي   -  4
نظام جديد كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي هستند.

5 - اصل شناسنامه و دو برگ كپي از صفحات آن.
6 - اصل كارت ملي و دو برگ كپي از آن.

7 - شش قطعه عكس 4×3 تهيه شده در سال جاري.
8 - مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.

كليه پذيرفته شدگان بايد به همراه تصوير ديپلم نظام قديم يا گواهي 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. همچنين كليه پذيرفته شدگان حتماً نام  رشته و 
مؤسسه آموزش  عالي يا مركز يا واحد آموزشي محل تحصيل خود را در فرم »دفاتر 

پيشخوان خدمات دولت« اعالم نمايند.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه 
گوياي :  تلفن  شماره   با  يا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري 

فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

تكميل ظرفيت رشته هاي تحصيلي در مؤسسات 

آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي و مراكز و 

واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور سال 1396
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بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 
سال 1397 مي رساند كه بر اساس قانون “سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت 
شورای  محترم  مجلس   94/12/18 مصوب  عالي”  آموزش  مراكز  و  دانشگاه ها  در  تكميلی 
تحصيالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذيرش  و  سنجش  “شورای  مصوبات  همچنين  و  اسالمی 
تكميلی” آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397 با شرايط زير برگزار خواهد شد؛ لذا 
ضرورت دارد كه تمامی متقاضيان ورود به دورۀ فوق در كليه رشته های مصوب دفتر گسترش 
آموزش عالی، اعم از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی از جمله دانشگاه 
قانون  اساس  بر  پذيرش  به ذكر است كه  نمايند. الزم  آزمون شركت  اين  اسالمی، در  آزاد 
مذكور و مطابق اين اطالعيه و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذيرش آزمون 
گرفت.  خواهد  می شود(، صورت  منتشر  سازمان  اين  از سوي  ثبت نام  زمان  در  )كه  مذكور 
عناوين رشته هاي امتحاني، رشته و گرايش هاي پذيرنده دانشجو، دروس امتحاني هر رشته و 
ضرايب هر درس مطابق جدول مر بوط، كه در سايت سازمان سنجش آمده است، خواهد بود.

ساير شرايط و ضوابط
1ـ تمامی دانشجويان و فارغ التحصيالن مقطع كارشناسی می توانند، در صورت دارا بودن 

شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در آزمون ورودی شركت نمايند.
شماره  نامه  آيين  مشمول  كه  صورتی  در  كارشناسی،  دوره  معادل  مدرك  دارندگان  2ـ 
باشند،  شده،  ابالغ  متبوع  وزارت  آموزشی  معاون  سوي  از  كه   92/5/28 مورخ   2/77633

می توانند در آزمون شركت نمايند.
3ـ مؤسسات برای پذيرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذيرش به عمل آورند 
تاريخ  فارغ التحصيل شوند.  تا سی و يكم شهريورماه همان سال )سال 1397(  كه حداكثر 

فارغ التحصيلی برای داوطلبانی كه شروع تحصيل آنان، در صورت وجود ظرفيت، نيمسال دوم 
است، سی ام بهمن ماه همان سال )سال 1397( خواهد بود.

4ـ پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( رشته هاي دوره روزانه سال 1396، چه در دانشگاه محل 
قبولي ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند، در صورتي كه در آزمون سال 1397 شركت 

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

خواهند كرد.
 ،)1350 )كد  شهري  مديريت  و  منطقه اي  شهري،  برنامه ريزي  امتحاني  رشته هاي  در   -6
طراحي شهري )كد 1351(، معماري )كد 1352(، نمايش عروسكي )كد 1356(، هنرهاي 
هنرهاي   ،)1358 )كد  طراحي  و  تصويري  هنرهاي   ،)1357 )كد  سينما  و  نمايشي 
 )1364 )كد  لباس  و  پارچه  طراحي   ،)1362 )كد  صنعتي  طراحي   ،)1360 )كد  موسيقي 
از داوطلباني  كه  با توجه  به  نمره  اكتسابي،  مجاز به انتخاب  رشته  شده و فرم انتخاب رشته 
اينترنتي را نيز تكميل نموده باشند، تا چند برابر ظرفيت آزمون عملی/ تشريحي/ پروژه به 

عمل خواهد آمد. 
7- ساير شرايط و ضوابط، در دفترچۀ راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون تحصيالت تكميلي 

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

امتحاني دوم ثبت نام نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی 

آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397

پيرو اطالعيه مورخ 96/07/23، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام در 

آزمون كارشناسی ارشد فراگير دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال 1396 )نوبت هجدهم( 

مي رساند كه به منظور فراهم نمودن تسهيالت بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا 

تاريخ 96/07/30 براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان 

ثبت نام بتوانند تا روز چهار شنبه مورخ 96/08/10 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند؛ 

از مطالعه  لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس 

دقيق دفترچه راهنماي ثبت نام و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز، به پايگاه 

اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه و 

نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام نمايند. 

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قباًل ثبت نام نموده اند، مي توانند در صورت تمايل، تا تاريخ 

فوق، نسبت به مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 تمديد مهلت ثبت نام براي متقاضيان ثبت نام در

آزمون كارشناسی ارشد فراگير 
دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال 1396 )نوبت هجدهم(
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