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پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
راهنمایي  نیک  کار  به  را  دیگران  که  کسي 

کند، گویا خود آن را انجام داده است.

چون تنگدست ُشدید، به صدقه دادن با خدا 
سودا کنید.

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
از  بر یکي  گاه  مانع مي شود که هر  چه چیز 
اندوه دنیایي رسید، وضو بگیرد و  شما غم و 
به سجده گاِه خود َرود و دو رکعت نماز گزارد 
و در آ ن دعا کند؟ مگر نشنیده اي که خداوند 

مي فرماید: »از صبر و نماز مدد بگیرید«؟

آسیب های  و  عمومی  فرهنگ  اسالمی،  ایرانی-  لباس 
و  نوین  فناوری های  و  دانش  تجاری سازی  اجتماعی، 
سیاست گذاری  دانشگاهی،  )فرهنگ  فرهنگی  مطالعات 

فرهنگی، فرهنگ و مدیریت جهادی( پذیرش می شوند.
از  دوره  این  برگزیده  پایان نامه های  که  است  گفتني 
با حضور  مراسمی  ادوار گذشته، در  جشنواره، همچون 
مسؤوالن کشور مورد تقدیر قرار می گیرند؛ ضمن اینکه 
برگزیدگان این جشنواره، امکان حضور در مرحله نیمه نهایی 

را   )MT3( پایان نامه  از  دقیقه ای  سه  دفاع  مسابقات 
خواهند داشت.

فرایند اجرایی دومین دوره مسابقات دفاع سه دقیقه ای، که 
به ابتکار دبیرخانه جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی از 
سال گذشته کلید خورده است، طی فراخوانی آغاز شده و قرار 

است که این مسابقات امسال در ۹ استان کشور اجرا شود.
هفدهمین  اختتامیه  مراسم  که  است  یادآوري  به  الزم 
ماه  فروردین  اواخر  دانشجویی،  سال  پایان نامه  جشنواره 
۱۳۹7 با حضور مسؤوالن فرهنگی کشور برگزار خواهد شد.

ادامه ازصفحه  1

چند نکته راجع به ویرایش اطالعات ثبت نامي 
و ثبت نام داوطلبان جدید آزمون کارشناسي ارشد

ماه(  آذر   2۶ )یکشنبه  گذشته  روز  ساعات  آخرین  در 
مهلت تمدید شده ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد سال 
۱۳۹7 نیز به پایان رسید و بدین ترتیب، داوطلبان این 
آزمون مهم باید خود را براي شرکت پر شور و نشاط در 
آزمون یاد شده، که در اوایل اردیبهشت ماه سال آینده در 

سراسر کشور برگزار مي شود، آماده کنند.
خوشبختانه در سال هاي اخیر، سازمان سنجش براي چند 
آزمون مهم سراسري ) از جمله آزمون سراسري و آزمون 
کارشناسي ارشد( تمهیدي اندیشیده است و آن تمهید، 
این است که براي داوطلبان این آزمون هاي پر متقاضي 
که در فرصت اصلِي داده شده براي ثبت نام، به هر دلیلي 

موفق به ثبت نام در آزمون هاي یاد شده نمي شوند، مهلت 
مجددي ارائه مي دهد تا این گروه از داوطلبان نیز بتوانند 
در این آزمون ها در آخرین فرصت ممکن ثبت نام نمایند. 
عالوه بر این، اطالعات ثبت نامي داوطلبان ثبت نام کننده 
آزمون کارشناسي ارشد ۱۳۹7، در تاریخي که از سوي 
سازمان سنجش اعالم شده است )دوشنبه ۳0 بهمن تا 
پنج شنبه ۳ اسفند ماه ۹۶(، در اختیار آنها قرار خواهد 
افراد بتوانند در صورت تمایل، نسبت به  گرفت تا این 

ویرایش اطالعات ثبت نامي خود اقدام کنند. 
موفق باشید

27 آذر ، سالروزشهادت 

آیت ا... محمدمفتح 

و روز وحدت حوزه و دانشگاه 

گرامی باد

تا ۱۵ دي ماه تمدید شد:
ثبت نام در هفدهمین جشنواره پایان نامه سال دانشجویی
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معاون ستاد عمره عتبات 
دانشگاهیان اعالم کرد:

جزئیات صدور مجوز خروج کشور برای 
دانشجویان مشمول عازم به عتبات

عتبات  و  عمره  ستاد  اعزام  و  اجرایی  معاون 
دانشگاهیان، روند صدور مجوز خروج از کشور برای 
دانشجویان مشمول به خدمت متقاضی سفر عتبات 

دانشگاهیان را اعالم کرد. 
محمد زارع گفت: دانشجویان مشمول براي دریافت مجوز 
خروج از کشور به منظور زیارت عتبات عالیات، نیازی به 

سپردن وثیقه نقدی ندارند.
تحصیلی  معافیت  از  که  دانشجویانی  کرد:  تأکید  وی 
تنها  انتخاب شوند،  اگر در قرعه کشی  استفاده می کنند، 
با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و تعهد نامه محضری 
می توانند برای زیارت عتبات اقدام کنند. پذیرفته شدگان 
در قرعه کشی پس از ثبت نام نهایی باید مدارک خود را به 
استان محل تحصیل خود ارائه دهند تا روند صدور مجوز 

خروج از کشور از سوي سازمان وظیفه عمومی آغاز شود.
اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان  و  اجرایی  معاون 
افزود: دانشجویانی که از طریق ستاد به عتبات عالیات اعزام 
شوند، با ضمانت ستاد، مجوز خروج از کشور را دریافت 
می کنند و ضمانت این ستاد کفایت خواهد کرد؛ لذا نیازی 

به ارائه وثیقه نقدی نخواهند داشت.
معافیت  از  باید  عتبات  زیارت  متقاضیان  داد:  ادامه  زارع 
سنوات  اتمام  صورت  در  و  باشند،  برخوردار  تحصیلی 
تحصیلی، امکان اخذ مجوز خروج از کشور برای آنها وجود 

نخواهد داشت.
وی، با اشاره به اخذ مجوز خروج از کشور در دوره های قبل 
عتبات دانشگاهیان، گفت: ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
در اربعین سال جاری با همکاری سازمان وظیفه عمومی 
ناجا و بسیج دانشجویی، بیش از ۴۱ هزار مجوز خروج از 

کشور برای دانشجویان صادر کرد.

امكان ثبت نام دانشجویان ترم آخر در عتبات 
دانشگاهیان فراهم شد

عتبات  و  عمره  ستاد  اعزام  و  اجرایی  معاون 
آخر  ترم  در  که  دانشجویانی  گفت:  دانشگاهیان 
در  شدن  پذیرفته  صورت  در  می کنند،  تحصیل 

قرعه کشی، به عتبات اعزام خواهند شد. 

محمد زارع گفت: دانشجو در زمان ثبت نام و شرکت در 
قرعه کشی باید اشتغال به تحصیل داشته باشد.

وی تصریح کرد: متقاضیان باید در سال تحصیلی ۹7-۹۶ 
دانشجو باشند؛ اما دانشجویانی که در ترم آخر تحصیل 
می کنند نیز می توانند در عتبات دانشگاهیان ثبت نام کنند.

اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان  و  اجرایی  معاون 
گفت: چنانچه فردی در قرعه کشی پذیرفته و در این ترم 
تحصیلی فارغ التحصیل شود، به عتبات اعزام خواهد شد؛ اما 
دانشجویان پسر مشمول، که از معافیت تحصیلی استفاده 
می کنند، باید سنوات تحصیلی داشته باشند تا برای خروج 

از کشور به مشکل برخورد نکنند.

از سوی دانشگاه آزاد اعالم شد:
جزئیات مهمانی دائم دانشجویان دختر 

به محل سكونت

انتقاالت  و  نقل  شیوه نامه   ۱۶ »ماده  بخشنامه 
دانشجویی –  ماده الحاقی مهمانی دائم دانشجویان 
محل  به  کارشناسی  و  کاردانی  مقاطع  در  دختر 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  همسر«  یا  والدین  سکونت 

ابالغ شد. 
به منظور حفظ بنیان و شأن خانواده، پاسداشت ارزش های 
دینی و فرهنگی و ایجاد آرامش و رفع دغدغه خانواده ها 
و ارائه تسهیالت بیشتر به دانشجویان دختر، ماده الحاقی 
شیوه نامه نقل و انتقاالت دانشجویی در خصوص مهمانی 
دائم دانشجویان دختر در مقاطع کاردانی و کارشناسی به 
محل سکونت والدین یا همسر، از سوی معاونت فرهنگی و 

دانشجویی ابالغ شد.
در  دختر  دانشجویان  دائم  مهمانی  ماده،  این  اساس  بر 
مقاطع کاردانی و کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( به شهر 
محل سکونت والدین یا همسر، در صورت دارا بودن تمام 
شرایط عمومی مندرج در شیوه نامه نقل و انتقاالت، دایر 
ورودی  سال  در  مقصد  واحد  در  متقاضی،  رشته  بودن 
دانشجو و تأیید عدم مغایرت محل سکونت و واحد مقصد 

انتخابی متقاضی امکان پذیر است.
مدارک و مستندات مورد نیاز متقاضیان شامل ارائه مدارک 
سکونت والدین یا همسر، تصویر تمام صفحات شناسنامه 
و تصویر مدرک دو سال آخر تحصیلی )پیش دانشگاهی و 

دیپلم( است.
هر دانشجو در هر دوره تحصیلی صرفاً یک بار مجاز به 
استفاده از این ماده خواهد بود و انصراف از مهمانی دائم و 

تغییر مقصد، امکان پذیر نیست.
همچنین واحدهای مبدأ و مقصد، بر اساس محل دو سال 

بررسی  را  آخر تحصیلی دوره متوسطه، مدارک دانشجو 
مي کنند و موظف به تکمیل فرآیند درخواست هستند، 
با محل دو سال آخر  واحد مقصد  مغایرت  و در صورت 
تحصیلی، مدارک معتبر محل سکونت در بررسی، مبنای 

اقدام واحدهای مبدأ و مقصد خواهد بود.
امکانات  محدودیت  به  توجه  با  بخشنامه،  این  اساس  بر 
پرستاری،  دانشجویان رشته های  بیمارستانی، درخواست 
مامایی و علوم تغذیه بر اساس سایر موارد شیوه نامه نقل و 

انتقاالت قابل بررسی است.
به منظور تسهیل در مهمانی دائم دانشجویان دختر، تصویر 
فرایند  تکمیل  از  پس  دانشجو  تحصیلی  سوابق  تمامی 
درخواست باید به واحد مقصد ارسال شود و نیازی به ارسال 
لیست دروس از واحد مبدأ به مقصد در هر نیمسال نیست؛ 
البته در پایان هر نیمسال، کارنامه تحصیلی دانشجویان 
مهمان برای درج در پرونده آموزشی به واحد مبدأ ارسال 

می شود.
ثبت نام دانشجویان  امور  به منظور تسهیل در  همچنین 
دختر، در طی دوره مهمانی دائم، تمام شهریه )اعم از ثابت 
و متغیر( به حساب واحد مقصد واریز خواهد شد و به منظور 
جبران بخشی از هزینه های واحد مبدأ، واحد مقصد باید در 

هر نیمسال، شهریه ثابت را به واحد مبدأ پرداخت کند.

شرایط ثبت نام زوج های دانشجو برای سفر به 
عتبات عالیات اعالم شد

برای ثبت نام در عتبات دانشگاهیان، دانشجو بودن 
یکی از زوجین کافی است و لزومی به دانشجو بودن 

هر دو نفر نیست. 
برای ثبت نام در عتبات دانشگاهیان، دانشجو بودن یکی 
از زوجین کافی است و لزومی به دانشجو بودن هر دو نفر 

نیست.
دانشجویان متأهل که هر دو دانشجو هستند هم فقط یک 
بار مجاز به ثبت نام در عتبات خواهند بود و نمی توانند به 
صورت جداگانه ثبت نام کنند. همچنین زائران می توانند به 
همراه همسر و دو فرزند، در کاروان های متأهلی ثبت نام 

کنند.
ارائه تسهیالت به زوج های دانشجو، به  گفتني است که 
زائر اصلی و همسر به صورت جداگانه تعلق می گیرد و در 
زوجینی که فقط یک نفر دانشجو است، وام به فرد غیر دانشجو 

هم تعلق می گیرد.
الزم به یادآوري است که ثبت نام عتبات دانشگاهیان از 

2۵ آذرماه در سایت لبیک آغاز شده است.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

نحوه پي گیري هر گونه سؤال در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمي 

اسالمي  آزاد  دانشگاه  رشته هاي  به  مربوط  نتايج  خصوص  در  سؤال  گونه  هر  پي گيري  براي  گرامی  داوطلبان 
مي توانند به روش هاي ذيل اقدام نمايند:

1- طرح  سؤال به صورت اينترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگويي به سؤاالت« مندرج در سايت مركز سنجش و پذيرش 
www. azmoon.org  : دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني

2- تماس تلفني با ستاد پاسخگويی تلفنی مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي با شماره: 4743 - 021.
 3- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگويی مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني: تهران، انتهاي 

اتوبان شهيد ستاري )شمال(، سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

به اطالع داوطلبان گروه آزمایشي هنر در آزمون سراسري 
از سؤال هاي تخصصي  سال ۱۳۹7 مي رساند که بخشي 
گروه آزمایشي هنر از کتاب هاي: کارگاه هنر ۱ )کد: ۵۹۴(، 
تاریخ ۱ )کد:  کارگاه هنر 2 )کد: ۵۹۴/۱(، سیر هنر در 
انسان،   ،)۵۹۴/8 )کد:   2 تاریخ  در  هنر  سیر   ،)۵۹۴/۳
و  هنري  میراث  با  آشنایي   ،)۵۹۴/7 )کد:  طراحي  فضا، 
تجسمي  هنرهاي  مباني   ،)۵۹۴/۶ )کد:  ایران  فرهنگي 
)کد: ۳۵8/2۱(، طراحي ۱ )کد: ۳۵۹/۹2(، طراحي 2 )کد: 
۴8۹/۹(، آشـنایي با بنـاهاي تـاریخي )کد: ۴۹2/۶(، خط 
در گرافیک )کد: ۴۹۱/۶(، ترسیم فني و نقشه کشي )کد: 
)کد:  )کد: ۴۹۶/۳(، عکاسي ۱  نقاشي  ۳۵۹/78(، کارگاه 
۳۵8/۱۵ و ۴۹7/۶(، طراحي اندام و لباس )کد: ۴۹۴/8(، 
 کارگاه طراحي نقوش سنتي )کد: ۳۵۹/77(،  حجم سازي ۱ 
)کد:   ۱ ایران  دستي  صنایع  با  آشنایي   ،)۴۵0/۳ )کد: 
۳۵۹/۳0( و مباني نظري و ساختار موسیقي ایراني )کد: 

۳۳۱( طراحي خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

فهرست بخشي از منابع آزمون سراسري 

سال 1397 گروه آزمایشي هنر

بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان آزمون سراسري سال ۱۳۹7 مي رساند: بر اساس 
مصوبه نهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۶/8/20 میزان و نحوة 
تأثیر سوابق تحصیلي در آزمون سراسري سال ۱۳۹7  همانند آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ 

به صورت زیر است:
الف- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را از سال ۱۳8۴ به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک  یا چند درس 
آنها به صورت نهایي، سراسري و  کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي 
 بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به میزان حداکثر 
2۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره 

 کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
ب- داوطلبان داراي مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني، 
علوم و معارف اسالمي و هنر، که مدرک دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 

۹0-۹۱ به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري 
و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود 
دوره پیش دانشگاهي )صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار 
شده است( به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به 

صورت تأثیر مثبت در نمره  کل نهایي آنان لحاظ مي شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال 

خواهد شد. 
شایان ذکر است که اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلي، بدان معني است که اگر سوابق 
تحصیلي باعث افزایش نمره کل نهایي آزمون هر زیرگروه شود، در آن زیرگروه اعمال 
خواهد شد، و اگر باعث کاهش نمره کل  نهایي آزمون هر زیرگروه شود )اثر منفي داشته 
باشد( در آن زیرگروه اعمال نمي شود و نمره کل آزمون آن زیرگروه به عنوان نمره کل 

نهایي زیرگروه فوق در نظر گرفته مي شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره : 

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلي
 در آزمون سراسري سال 1397 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی
بدین وسیله به اطالع می رساند که آدرس و شماره تلفن فروشگاه انتشارات شرکت تعاونی خدمات آموزشی 

به شرح زیر تغییر یافته است:
آدرس: تهران ـ خیابان میرزای شیرازی ـ خیابان شهید نژادکی ـ پالک 30

تلفن:  021-88321455
ساعات کار فروشگاه:

شنبه تا چهارشنبه: ساعت8:30   الی 17
پنج شنبه ها: ساعت 8:30 الی 15
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     پیرو اطالعیه هاي مورخ ۱2 و ۹۶/0۹/22 و همچنین انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون  کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹7 در تمامي دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي دولتي و غیردولتي از جمله دانشگاه آزاد اسالمي، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون مذکور مي رساند که اصالحاتي به شرح 
ذیل در دفترچه راهنماي ثبت نام صورت گرفته است؛ لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهیالت براي آن دسته از داوطلباني که در زمان مقرر )از تاریخ 
۹۶/0۹/۱۶ لغایت ۹۶/0۹/2۶( در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند، مي رساند که اطالعات ثبت نامي داوطلبان از روز دوشنبه مورخ 9۶/۱۱/30 لغایت روز پنجشنبه مورخ 
9۶/۱2/03 روي پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس 
از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحات مشروح ذیل، نسبت به مشاهده و کنترل اطالعات ثبت نامي خود اقدام و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطالعات اقدام نمایند.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام در آزمون نگردیده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده که در بازه زماني فوق )۹۶/۱۱/۳0 
لغایت ۹۶/۱2/0۳( این دسته از متقاضیان نیز بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در خصوص  :

 اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت نام و اعالم زمان مشاهده 

و ویرایش اطالعات ثبت نامي داوطلبان ثبت نام کننده و ثبت نام از 

داوطلبان جدید در آزمون  کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1397 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور  

اصالحات دفترچة راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد سال 1397

مورد یا موارد اصالحيعنوان رشتهعنوان رشته امتحانيکد رشتهردیف

۱( علوم اقتصاديعلوم اقتصادي۱1105
گرایش هاي زیر با کد ضریب )۱( اضافه شده است:

۱۱( اقتصاد مالي اسالمي
۱2( اقتصاد آموزش

2( اقتصاد نفت و گازعلوم اقتصادي21105

گرایش هاي زیر با کد ضریب )۱( اضافه شده است:
۱( تجارت نفت و گاز

2( نهادها و سیاست هاي بین الملل در نفت و گاز
۳( حقوق تجاري و قراردادهاي بین اللملي نفت و گاز

۴( مدیریت مالي نفت و گاز

۱۵( مطالعات اوقات فراغتمجموعه علوم اجتماعي۳1108

گرایش هاي زیر با کد ضریب )7( اضافه شده است:
۱- مدیریت

2- برنامه ریزي فضایي 
۳- فرهنگ و تمدن

این رشته از مجموعة علوم اجتماعي حذف و پذیرش دانشجو براي رشته مدیریت خدمات اجتماعي 8( مدیریت خدمات اجتماعيمجموعه علوم اجتماعي۴1108
از رشته امتحاني مددکاري اجتماعي )کد ۱۱۳۹( انجام مي پذیرد.

مجموعه علوم سیاسي و ۵1130
روابط بین الملل

۶( تربیت مربي علوم سیاسي

کد ضریب این رشته )۱( است.
* پذیرش دانشجو در رشته »تربیت مربي علوم سیاسي« منحصراً براي مرکز آموزش عالي 

تربیت مربي عقیدتي سیاسي قم )وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمي( صورت 
خواهد گرفت.

مجموعه علوم ارتباطات ۶1138
اجتماعي

عنوان رشته به ارتباطات اجتماعي با گرایش تبلیغات فرهنگي تغییر کرده است.۴( تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

گرایش مدیریت تطبیقي و توسعه به مدیریت پیشرفت و توسعه شهري و روستایي تغییر 2( مدیریت دولتيمجموعه مدیریت71142
کرده است.

گرایش مستغالت حذف شده است.۱0( ماليمجموعه مدیریت81142

مجموعه مدیریت کسب و کار ۹1148
۱( مدیریت کسب و کارو امور شهري

گرایش زیر با کد ضریب )۱( اضافه شده است.
8( انرژي

گرایش نانوالکترومکانیک به سیستم هاي میکرو و نانو الکترومکانیک تغییر یافته است.۱2( مهندسي نانوفناوريمجموعه مهندسي برق۱01251

گرایش صنایع پتروشیمي حذف شده است.۱( مهندسي شیميمجموعه مهندسي شیمي۱۱1257
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با نزدیک شدن دی ماه، بیشتر دانش آموزان کنکوری، یک 
دغدغه مهم پیدا می کنند و آن نگرانی هم این است که 
چطور با پیش آمدن زمان امتحانات، هم برای کنکور و 
این  زمانی  بخوانند.  درس  ترم  پایان  امتحانات  برای  هم 
بیشتر  کنکوری  دانش آموزان  از  گروهی  برای  نگرانی 
می شود که آنها مي بینند داوطلبان پشت کنکوری، بدون 
داشتن چنین مسأله ای با خیال راحت و آرامش بیشتر، 
فقط در حال مطالعه برای کنکور هستند و الزم نیست 
که برنامه خود را میان مطالعه دروس امتحانی و کنکور 
تقسیم کنند یا برای مطالعه به این صورت سر در گم شوند. 
عالوه بر برنامه ریزی خوب و قوی، یکی دیگر از مشکالت 
و مسائلی که دانش آموزان با آن مواجه هستند، این است 
که نمي دانند در ایام امتحانات پایان ترم، به چه شیوه ای 
)تستی یا تشریحی( درس بخوانند یا اینکه بعد از مطالعه، 

چگونه به صورت تستی کار کنند.

دی1ماه1و1یک1توفیق1اجباری-11
بسیاری از دانش آموزان فکر می کنند که پیش آمدن ایام 
امتحانات، به برنامه مطالعاتی آنان به منظور آمادگی برای 
کنکور، خدشه وارد می کند؛ در صورتی که این طور نیست 
و شما با تالش بسیار در ایام امتحانات می توانید گام هایی 
مؤثر، براي موفقیت در کنکور نیز بردارید؛ زیرا در زمان 
امتحانات معموالً مدارس تعطیل است و فرصت بیشتری 
برای  دانش آموزان  انگیزه  دارد و  وجود  یادگیری  برای 
درس خواندن در این ایام، بیشتر است؛ پس آنها بیشتر 
تالش می کنند. همچنین در دوره امتحانات، خود برنامه 
امتحاني، یک برنامه متمرکز آموزش در اختیار دانش آموزان 
قرار می دهد؛ پس دانش آموزان به صورت متمرکزتر درس 
می خوانند؛ از طرف دیگر، عادت افزایش ساعت مطالعه و 
زیاد درس خواندن نیز از حسن های این دوره است. این 
بهترین فرصت است که دانش آموزان ساعت مطالعه خود 
را افزایش داده و در نیمسال دوم هم آن را حفظ کنند؛ 
به همین دلیل، شما دانش آموزان عزیز می توانید از این 
دوره تقریباً سه هفته ای بخوبی استفاده کرده و بسیاری از 

مباحث درسی را به طور کامل یاد بگیرید.

تضمین1موفقیت1با1برنامه1ریزی-21
کنکور  برای  عزیز  داوطلبان  از سوي شما  که  قدمی  هر 

برداشته می شود، حتماً باید توأم با برنامه ریزی باشد. باید 
به این نکته توجه داشته باشید که برنامه ریزی به اهداف 
شما جهت می دهد و از اتالف وقت و انرژی شما جلوگیری 
می کند. ایام امتحانات دی ماه هم از این موضوع مستثنی 
نیست. برای یک برنامه ریزی خوب و حساب شده در این 
این دوره،  بدانید که در  به طور مشخص  باید  ایام، شما 
پرداختن به چه کاری درست است تا آن را انجام دهید، 
و سپس برای این اولویت های خود، با توجه به اطالعات 
و توان خود در درس های مورد نظر، برنامه ریزی کنید؛ به 

طور مثال:
الف- کتاب درسی را با دقت بخوانید و روی تک تک کلمات 

آن تمرکز کنید؛
ب- جزوه معلم را مطالعه کنید؛

پ- مثال های حل شده کتاب درسی را چند بار حل کنید؛
 ت- تست های اصلی آن مباحث را حل کنید )تست های 

اصلی، سؤاالت آزمون سراسری چند سال گذشته است(؛
ث- یک زمان بندی مشخص برای حل تست های بیشتر، 
از هر درس پس از امتحان آن درس داشته باشید؛ مثاًل در 
درس زیست شناسی برای هر روز پس از امتحان ۱0 تست 

از آن مباحث را در نظر بگیرید.
    به خاطر داشته باشید که برنامه ریزی باید فردی باشد. 
هر دانش آموزی پس از شناخت نقاط قوت و ضعف خود، 
به طور ویژه بر اساس شرایط شخصی خود تصمیم گیری 
مطالعه  صرف  را  خود  زمان  از  میزان  چه  که  مي کند 
تشریحی و چه میزان را صرف مطالعه تستی یا حتی چه 
میزان از وقت خود را صرف مرور دروس پایه نماید. هیچ 
کس بهتر از ما شرایط فردی مان را نمی داند و هیچ کس 
بهتر از ما نیازهای مقطعی مان را نمی شناسد؛ پس حتماً بعد 
از گرفتن راهنمایی های تخصصی از معلمان و مشاورانتان، 
به درون خود نظر کنید و بهترین برنامه را برای خودتان 

طراحی کنید.

جای1تستی1و1تشریحی1خواندن1در1ایام1امتحانات-31
بسیاری از دانش آموزان کنکوری گمان می کنند که ایام 
امتحانات  دربردارنده  اینکه  دلیل  به  دی ماه،  امتحانات 
تشریحی است، باعث می شود تا وقت داوطلب بیهوده از 
بین برود. این تصور، یک تصور اشتباه است؛ زیرا گرچه 
مطالعه  و  دارد  تکیه  نکات  روی  بیشتر  تستی،  مطالعه 

تشریحی، بیشتر روی کلیات، اما باید بدانید که برای تست 
زدن، دانستن همان کلیات هم الزم است؛ از طرف دیگر 
در سال های اخیر، تغییرات زیادی در کنکور اتفاق افتاده 
و توجه ویژه ای به یادگیری مفاهیم از طریق کتاب های 
به عنوان مهم ترین منبع طرح سؤاالت کنکور،  درسی، 
شده است؛ به همین دلیل، تشریحی خواندن دانش آموزان 
از طریق کتاب های درسی، تأثیر شگرفی در بهبود یادگیری 
آنها داشته است. در ایام امتحانات، خوب درس خواندن 
کنکور  در  کار  نتیجه  کتاب درسی،  تشریحی خواندن  و 
که  است  دیده شده  بارها  عالوه،  به  می بخشد؛  بهبود  را 
دانش آموزان در سر جلسة برگزاري کنکور، در پاسخ دادن 
به سؤاالت ساده نیز دچار اشتباهات قابل توجهی می شوند. 
این موضوع نشان می دهد که آنها به کتاب درسی و مفاهیم 
پایه ای آن، توجه کافی نکرده اند. یکی از راه های حل این 
امتحانات  ایام  از فرصت هاي مطالعه در  مشکل، استفاده 
است. اگر شما در روزهای امتحان و در مطالعه هر درسی 
بخوبی در مطالب عمیق شوید، مطمئن باشید که بخش 
بزرگی از مشکالت شما در تست زنی در کنکور در همان 

درس ها نیز از بین خواهد رفت. 
مطالعه تشریحی برای امتحانات، تفکر گشتالتی را تجسم 
یادگیری  به  ماه ها  طول  در  که  دانش آموزانی  می بخشد. 
نکته ها پرداخته و اجزا را به ذهن سپرده اند، حاال با مطالعه 
تشریحی، فراگیری تعریف ها، نام بردن ها و توضیح آنها و 
یادگیری گشتالتی  و  به جامعیت فکری  آوردن ها،  دلیل 
نزدیک می شوند؛ در واقع، در ایام امتحانات، چون توجه 
کیفیت  است،  تشریحی  یادگیری  شیوه  به  دانش آموزان 

آموزش در آنان افزایش می یابد.

خّلق1باشید-41
یکی از دالیلی که بسیاری از دانش آموزان فکر می کنند 
مطالعه در ایام امتحانات، کمکی به کنکور آنها نمی کند، این 
است که مطالعه دروس را صرفاً برای پاسخ دادن به سؤاالت 
و به اصطالح به صورت شب امتحانی انجام می دهند. این 
موضوع باعث می شود تا بخش زیادی از مطالب، فراموش 
شده و در کنکور مورد استفاده قرار نگیرد؛ اما در این میان، 
داوطلبانی نیز هستند که با خاّلقیت، از این لحظات به نحو 
احسن استفاده می کنند. شما هم سعی کنید خاّلق باشید؛ 
مثاًل در زمان امتحانات، درس های امتحانی را که در پیش 

دی ماه و درس خواندن در فصل امتحانات
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دارید محور اصلی قرار دهید و بیشتر به آنها بپردازید، اما 
برنامه،  در  خود  شرایط  به  توجه  با  هم،  را  بخشی 
به تست زدن درس ها یا مطالعه دروس پایه در حد امکان 
اختصاص دهید؛ البته به خاطر داشته باشید که برای خاّلق 
بودن، ابتدا باید استراتژی ها مشخص شود و شما بتوانید 
بعضی از تصمیم ها را برای خودتان بگیرید؛ ضمناً این نکته 
هم مهم است که بدانید شرایط شما در آن درس چگونه 
است و چقدر وقت دارید و چه کارهایی را برای موفقیت 
در امتحان آن درس باید انجام دهید. وقتی به همه این 
سؤاالت پاسخ دادید، می توانید زمانی را هم به انجام کارهای 

مطالعاتی غیر امتحاني اختصاص دهید.

جای1تست1در1دوره1امتحانات-51
بسیاری از داوطلبان، هنگام مطالعه هر مبحث یا درس یا 
در پایان هفته یا در زمان مرور یک درس، بخشی از وقت و 
زمان مطالعه را به تست زنی اختصاص می دهند. با توجه به 
اینکه امتحانات، بیشتر به صورت تشریحی برگزار می شود، 
این سؤال برای بیشتر داوطلبان به وجود می آید که اگر 
مطالعه دروس در این دوره به موفقیت ما در کنکور کمک 

می کند، پس جای تست زنی در این زمان کجاست.
     باید اشاره کرد که تست زنی در مباحثی از دروس که 
در امتحان می آید به شما کمک می کند تا از طرفی، خود را 
به شیوه کنکوری هم بسنجید، و از طرف دیگر، از مطالعه 
مجدد آن مباحث تا حد زیادی بی نیاز شوید. بهترین کار در 
این دوره، مطالعه درس های امتحانی و حل تعدادی تست 
پس از مطالعه مباحث هر درس، مطالعه کتاب، جزوه و حل 

مسائل تشریحی است.

از1وقتتان1به1صورت1بهینه1استفاده1کنید-61
در روزهاي پیِش رو، شما عزیزان، فرصت مطالعه زیادی به 
واسطه تعطیالت ایام امتحانات پایان ترم خواهید داشت و 
با توجه به این فرصت خیلی خوب، می توانید چالش ها و 
مشکالتی را که درس های امتحانی داشته اید اصالح کنید. 
اگر بر این مباحث تسلّط دارید، می توانید با احتیاط، دروس 
پایه را نیز درس به درس در برنامه خود قرار دهید؛ البته 
پیشنهاد می شود که دروس پایه مرتبط، در کنار درس های 
امتحانی مطالعه شود تا باعث یادگیری بهتر مطالب گردد؛ 
به عنوان مثال، در درس فیزیک، مبحث سینماتیک با هم 
مطالعه شود؛ در ضمن، دانش آموزان می توانند مرور دروس 
پایه غیر مرتبط را هم، در صورت داشتن وقت و نیاز به 
مطالعه در مواقع خستگی، به عنوان زنگ تفریح در برنامه 

خود داشته باشند.

دی1ماه1و1پیش1خرید1رتبه1ها-71
با توجه به اینکه در حال حاضر، معدل کل در کنکور دارای 
ضریب تأثیر است، بنابراین، نحوه مطالعه شما و نمره ای 
که در هر درس در امتحان می گیرید نیز به نوعی در رتبه 
کنکور شما هم مؤثر است؛ پس شما عزیزان، نه تنها نباید 
به امتحانات به چشم یک مزاحم برای مطالعه کنکوری 
خود نگاه کنید، بلکه باید به عنوان یک فرصت، تا جایی که 
امکان دارد، از این شرایط برای بهتر کردن معدل خود و به 

طور ضمنی رتبه تان در کنکور بهره بگیرید.

پدر1و1مادرها!1شرایط1را1درک1کنید-81
باشید که  باید توجه داشته  پدر و مادرهای عزیز! حتماً 
دانش آموزان کنکوری برای موفقیت در امتحانات و کنکور 

و  استرس  که  است  و ممکن  در شرایط خاصی هستند 
اضطراب ناشی از امتحانات و کنکور در این دوره، فشار دو 
چندانی را به فرزند کنکوري شما وارد کند؛ پس سعی کنید 
که او را درک کرده و در هر فرصتی، با امید دادن و دلگرمی 
بخشیدن به وي، برای هر چه بهتر طی شدن این مرحله، 

به او کمک و یاری رسانید.
     در پایان، توجه همه شما عزیزان را به نکات زیر نیز 

جلب مي کنیم:
۱- تشابه سؤال های کنکوری با کتاب درسی را مورد نظر 

قرار دهید.
2- پتانسیل سؤال های کتاب درسی و مفاهیم آن را برای 

طرح تست، با دقت بررسی کنید.
۳- تست ها را بدون در نظر گرفتن گزینه ها و به عنوان 

سؤال تشریحی حل کنید.
۴-  فراموش نکنید که مرز بین تست و سؤال تشریحی، 
بنابراین، مطمئن  در سال های اخیر کم رنگ شده است؛ 
ماه  امتحانات دی  ایام  از مطالبی که در  باشید  بسیاری 
مطالعه می کنید، سهم قابل توجهی در بودجه بندی سؤاالت 
آزمون سراسري دارند؛ پس فرصت طالیی مطالعه آنها را از 

دست ندهید.
۵- درصد قابل توجهی از سؤاالت کنکور، از متن، مثال، 
است؛  درسی  کتاب  تصاویر  و  فعالیت  پرسش،  تمرین، 
بنابراین، الزم است که در همه موارد کتاب درسی تمرکز 

کنید.
۶- در هنگام مطالعه برای امتحان، اولویت با تسلّط پیدا 
کردن بر مطالب تشریحی است. اگر بر مطالب مفهومی و 
تشریحی تسلط داشته باشید، می توانید به تست ها پاسخ 

دهید؛ اما عکس این قضیه اشتباه است.
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تقریباً همه ما عالقه مند هستیم که حافظه خود را تقویت 
کنیم. همچنین دانش آموزان و دانشجویان مایلند نکات 
به  بهتر  مي گوید  استاد  که  را  مطالبي  یا  درسي  مهم 
بهتر  را  اسامي و چهره ها  یعني مي خواهند  یاد سپارند؛ 
را  مطالبي  است  عالقه مند  نیز  سخنران  آورند.  یاد  به 
که باید بگوید به یاد بیاورد. حافظه و یادگیري، ارتباط 
بسیار نزدیکي با یکدیگر دارند؛ به طوري که اگر حافظه، 
یعني توانایي نگهداري، وجود نداشته باشد، یادگیري نیز 
اتفاق نخواهد افتاد، و، بالعکس، اگر به درستي مطلبي را 

نفهمیده باشیم، حفظ کردن آن نیز مشکل خواهد بود.
که  آن جهت  از  نه  تقویت حافظه،  به  مربوط  دوره هاي 
حافظه  یعني  فرضي  »جوهر«  نوعي  پیشرفت  باعث 

مي شود و به یاد سپردن را تسهیل مي کند، بلکه از آن 
جهت که طي این دوره ها به افراد  آموزش داده مي شود 
تا چگونه روش هاي مختلف را براي تسهیل یادگیري و به 

یاد آوردن، به کار ببرند، مهم است.
در واقع در دوره هاي تقویت حافظه، »استعداد« حافظه 
افزایش  یا یادگیري  بلکه کارآیي  افزایش پیدا نمي کند؛ 

مي یابد.
براي اینکه بتوان فنون تقویت حافظه را توضیح داد، ابتدا 
الزم است که با تعاریف و خصوصیات انواع حافظه آشنا 

شویم:
حافظه حسي: وقتي محرک هاي محیطي )نور، صدا، بو 
و ...( به وسیله گیرنده هاي حسي دریافت مي شوند وارد 

حافظه حسي مي گردند. اطالعاتي که به حافظه حسي وارد 
شده اند، اگر مورد دقت یا توجه قرار گیرند، وارد حافظه 
مرحله  نخستین  حسي،  حافظه  مي شوند.  مدت  کوتاه 
یادگیري و به یاد سپاري اطالعات است. گنجایش این 
حافظه تقریباً نامحدود است، اما مدت زمان ذخیره سازي 
اطالعات در این حافظه، بسیار کوتاه است و از یک ثانیه 

تجاوز نمي کند.
حافظه کوتاه مدت: بعد از آنکه اطالعات وارده به حافظه 
حسي، به الگوهاي تصویري یا صوتي )یا سایر رمزهاي 
حسي( تبدیل شد، این اطالعات به حافظه کوتاه مدت 
به  اطالعات  مدت،  کوتاه  حافظه  در  و  مي یابند  انتقال 
صورت رمز درمي آیند. اطالعات وارده به حافظه کوتاه مدت، 

بخش اولحافظه و به ياد سپاری
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سه ثانیه در این حافظه باقي مي ماند و پس از آن فراموش 
نه  تکرار شود(. حافظه کوتاه مدت،  آنکه  )مگر  مي شود 
محدود  نیز  گنجایش  لحاظ  از  بلکه  زمان،  نظر  از  تنها 
است. پژوهشگران، گنجایش این حافظه را 2 ± 7 ماده 
به  قادر  افراد  از  یعني بعضي  برآورد مي کنند؛  اطالعاتي 
حفظ ۹ ماده اطالعاتي در حافظه کوتاه مدت هستند و 
برخي از افراد نیز تنها پنج ماده اطالعاتي را در حافظه 

کوتاه مدت خود نگه مي دارند.
حافظه دراز مدت: همواره مقدار زیادي از اطالعات، که 
وارد حافظه کوتاه مدت ما مي شوند، از این حافظه حذف 
مي شوند و تنها قسمت کوچکي از آنها وارد حافظه دراز 
مدت مي گردند. اطالعات بسرعت وارد حافظه کوتاه مدت 
مي شوند، اما براي انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به 
حافظه دراز مدت، به زمان و کوشش زیادتري نیاز است. 
تکرار مطالب موجود در حافظه کوتاه مدت، سبب انتقال 
دراز  حافظه  وظیفه  مي شود.  مدت  دراز  حافظه  به  آن 
مدت، نگهداري اطالعات از چند دقیقه پس از یادگیري تا 
آخر عمر شخص است. مواردي که براي تقویت و پرورش 

حافظه باید رعایت کرد، عبارتند از:
۱ ـ براي تقویت حافظه، باید نسبت به اتفاقاتي که در 
اطراف شما مي افتد، یا مطالبي که مطالعه مي کنید، به 
طور دقیق توجه داشته باشید. قبل از آنکه بتوان مطلبي 
را به یاد سپرد باید به آن توجه کرد. بسیار اتفاق مي افتد 
که نوشته اي را چندین بار مي خوانیم، اما به لحاظ دقت 
نکردن اصاًل متوجه آن نمي شویم. مطالبي که معلم بر 
و  اثر مي کند  بر شاگردان  تأکید مي کند،  آنها  یادگیري 
آنها مي دانند که چه اطالعاتي را باید به یاد سپارند. اگر 
مطالب بسیاري در زماني کوتاه به فرد داده شود، فقط 
آنهایي که بدان جلب توجه شده است، در حافظه ماندگار 
مي شوند و تنها آنهایي که به صورت ذهني مرور مي شوند 
به اندازه کافي در آن مي مانند. براي افزایش قدرت دقت، 
تمرکز حواس و در نهایت حافظه، انجام تمرین هاي زیر 

مفید است:
به یک  تمرین ها شامل داخل شدن  این  از  یکي  ـ  الف 
اتاق داراي اثاثیه و انداختن یک نگاه سریع به اطراف و 
به دنبال آن یادداشت کردن تمام جزئیاتي است که در 
آن یک نگاه دیده شده اند. با تکرار این تمرین، پیشرفت 
سریعي که به دنبال آن ایجاد مي شود، تعجب آور خواهد 

بود.
ابعاد،  بررسي کرده و شکل،  را  ب ـ مي توان یک شيء 

رنگ، جزئیات ریز و ... آن را به خاطر سپرده و سپس آن 
را کنار گذاشت و شرحي تا حد امکان دقیق و کامل از آن 
نوشت. هنگامي که انجام این کار به پایان رسید، این شرح 
را با خود آن شيء مقایسه کنید و روز بعد، این تمرین را 
مجدداً با همان شيء انجام دهید؛ در این صورت، مشاهده 
مي شود که برداشت هایي که از آن شيء به ذهن مي رسد، 
بیشتر بوده و جزئیات تازه بیشتري از آن در ذهن مي ماند.
ج ـ مي توان به شیوة پلیسي یک شخص را سریعاً نگاه 
و  برگردانده  را  سر  یا  بسته  را  چشم ها  سپس  و  کرد 
جزئیات چهره، اندام و لباس وي نظیر اصالح سر، رنگ 
موها، چشم ها، فرم بیني، لب ها، رنگ و طرح پیراهن و ... 

را به خاطر آورد.
دـ   مي توان به عکس ها یا تصاویري که از مناظر یا موارد دیگر 
تهیه شده است، در مدت زمان مشخصي )مثاًل ۴0 ثانیه( 
با دقت نگاه کرد و سپس تالش کرد تا جزئیات تصویر را به 
 خاطر آورد و آنها را شمارش کرد و آن گاه بار دیگر تصویر را 
مشاهده کرد و مواردي را که  به خاطر نیاورده شده است، 

مورد کند و کاو و بررسي قرار داد.
2ـ  قاعده اساسي حافظه چنین است: »مي توان هر قطعه 
جدید اطالعات را آموخت؛ اگر آن را به چیزي که مي دانید 
اصطالحاً  را  عمل  این  دهید.«  پیوند  دارید،  یاد  به  یا 
فکر  ارتباط  تداعي،  راه هاي  از  یکي  مي نامند.  »تداعي« 
فکري  براي  پاشنه اي  نیز  است که خود  دیگري  فکر  با 
پنج کلمه  مثاًل تصور کنید که مي خواهید  است؛  دیگر 
خانه، پیراهن، صندلي، اتو و درخت را به خاطر بسپارید. 
مي توانید با تصویري معمولي یا حتي غیرمعمولي، اینها 
را با هم ارتباط دهید؛ مثل درختي که پیراهن و اتو از 
آن آویزان است و شما در کنار بخاري روي صندلي به 
این نکته را مّد نظر  باید  آن نگاه مي کنید. به هر حال 
داشته باشید که براي داشتن یک حافظه قوي، استفاده 
از سیستم هاي تداعي الزم است. سیستم هاي تداعي انواع 

مختلف دارد که معروف ترین آنها عبارتند از:
این حالت، ممکن  الف ـ سیستم تداعي مبالغه: در 

است که شيء مورد نظر را بزرگ و اغراق آمیز کنید.
ب ـ سیستم تداعي مضحک: ارتباط بین مفاهیم را 
فوق العاده مضحک، مسخره و غیر منطقي به نظر آورید؛ 
مثاًل براي ارتباط دو کلمه »خرس« و »کتاب« مي توانید 

تصور کنید که به کتابخانه رفته و شاهد بوده اید که صدها 
خرس پشت میز نشسته و ساکت و آرام مطالعه مي کنند. 
در این مورد، از هر دو سیستم تداعي مبالغه و مضحک 

استفاده شده است. 
به  کنید  تصور  مثاًل  جابجایي:  تداعي  سیستم  ـ  ج 
جاي اینکه با گچ روي تخته سیاه بنویسید، با یک مداد به 

طول یک متر مي نویسید.
گفتني است که بهترین تداعي آن است که خود شما بین 
اشیاء برقرار مي کنید؛ نه اینکه دیگران تداعي بسازند و 

بعد شما بخواهید آن را حفظ کنید. 
دادن  ربط  براي  راهي  نیز  کلمه  ـ سیستم جایگزین   ۳
معني دار  و  محسوس  مفهوم  به  غیرمحسوس  مفهوم 
است. اگر با کلمه اي یا عبارتي که به نظر انتزاعي است 
برخورد کردید، به چیزي فکر کنید که به نظر شبیه یا 
یادآور مطالب انتزاعي باشد و بتواند در ذهن  شما تصور 
شود. برتراند راسل که در سال ۱۹۵۱ از نیویورک دیدن 
از روزنامه نگاران گفته بود در یادآوري  مي کرد، به یکي 
شماره اتاق خود که عدد ۱۴۴ بوده است، مشکلي ندارد. 
دلیلي که او ذکر کرد، آن بود که عدد ۱۴۴، ریشة دوم 

عدد ۱2 است.
کمک  مطالب  نگهداري  به  ریتم  و  آهنگ  وجود  ـ   ۴
مي کند. این نکته در تحقیقات متعدد آزمایشگاهي نشان 
داده شده است؛ به عنوان مثال، انواع شعرها، یا مطالبي 
که به صورت شعر گفته مي شود یا مثاًل آموزش جدول 
ضرب، به علت وجود آهنگ و ریتم، بهتر در حافظه باقي 

مي ماند.
۵ ـ تحقیقاتي که از سوي »پرسلي«، »لوین«، »دلیني« 
که  افرادي  مي دهد  نشان  شد،  انجام   ۱۹82 سال  در 
سریع تر مطالب را در سیطرة ذهني خود قرار مي دهند و 
آن را بیشتر در ذهن نگاه مي دارند، معموالً از راهبردهاي 
مبسوط تري براي به یادسپاري استفاده مي کنند. آنها از 
مي گیرند؛  بهره  یادسپاري  به  براي کمک  یادیار  وسایل 
مثاًل کلمة اسپانیایي »کارتا« )نامه پستي( ممکن است 
به کلمة انگلیسي »کارت« و تصویرنامه درون آن اتصال 
داشته باشد. این روش که »روش اتصال کلمه« نامیده 
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مي شود، در به یاد سپردن »کارتا« مؤثر است.
بعضي از افراد معموالً از روش هاي حفظ کردن طوطي وار 
یاد  به  است  قرار  که  را  چه  هر  آنها  مي کنند.  استفاده 
را در ذهن  تا آن  بارها تکرار مي کنند  و  بارها  بسپارند، 
خود حفظ کنند. اندازه هاي اثر که از این تحقیق به دست 
آمده است، نشان مي دهد که روش اتصال کلمه بیشتر 
از ۵0 درصد مؤثر نیز از روش هاي حفظي طوطي وار و 

متداول بوده است.
اتصال کلمه« که در یادگیري  از »روش  ۶ ـ نوع دیگر 
اول  حروف  اتصال  از  که  است  این  دارد  اساسي  نقش 
کلمات مهمي که قرار است آن را حفظ کنیم، کلمه اي 
جدید بسازیم که با حفظ آن کلمه، کلمات دیگر براي ما 
مرحله  پنج  داراي  روش خوب خواني  مثاًل  تداعي شود؛ 
است که عبارتند از: بررسي، پرسش، خواندن، تقریر، و 
مرور کردن. از اتصال حرف اول هر یک از این مهارت ها 
)یعني: ب، پ، خ، ت، م( کلمه »بپختم« تشکیل مي شود. 

این تلخیص بدین منظور است که:
اوالً: مجموعه مهارت هاي خوب خواني براحتي به یاد ما 

بیایند؛
ثانیاً: ترتیب مراحل اجراي مهارت ها در عمل به سادگي 

به کار گرفته شوند و در ذهن بمانند.
آ ورد آن است که  این مورد  مثال دیگر که مي توان در 
تقسیم »میتوز« داراي چهار مرحله است: پرفاز، متافاز، 
نظم  همچنین  و  کلمات  این  اینکه  براي  تلوفاز.  آ نافاز، 
مراحل در ذهن ما بماند، از حروف اول این چهار مرحله 
یعني )پ، م، ا، ت( کلمه »پمات« تشکیل مي شود که 
مراحل  مي تواند  سادگي  به  »پمات«،  کلمه  فراگرفتن 

تقسیم میتوز را به ترتیب براي ما تداعي کند.
7ـ  گفتیم که پژوهشگران گنجایش حافظه کوتاه مدت را 
2±7 ماده اطالعات برآورد مي کنند؛ اما مي توان با استفاده 
از تدابیري ظرفیت این حافظه را افزایش داد، و این یکي 
یا  واحدها  به  اطالعات  دسته بندي  از  عبارت  تدابیر،  از 
اگر بخواهیم حروف  براي مثال،  قطعه هاي کمتر است؛ 

»ا، م، ش، ر، ا، د، هـ، گ، ن، ا، د، خ« را چند ثانیه پس 
از دیدن از حفظ بگوییم قادر به انجام این کار نخواهیم 
بود؛ زیرا تعداد آنها )۱2 حرف( از گنجایش حافظه کوتاه 
مدت بیشتر است؛ اما اگر با استفاده از اطالعات موجود 
در حافظه دراز مدت، به یادآوریم که این حروف به طور 
معکوس سه کلمة »خدا نگهدار شما« را مي سازد )در این 
حالت فقط سه قطعه را مي سازند(، براحتي مي توانیم آن 
را حفظ و تکرار کنیم؛ پس باید گنجایش حافظه کوتاه 

مدت را به جاي 2±7 ماده، 2±7 قطعه دانست.
8ـ  پژوهش ها نشان داده اند اطالعاتي که قابل رمزگرداني 
آ سان تر  هستند،  کالمي  و  تصویري  صورت  دو  هر  به 
آموخته مي شوند. شاید به همین دلیل است که توضیح 
یادگیري  به  نمودار،  و  اشکال  با  همراه  مطالب،  کالمي 
مطالب کمک بیشتري مي کند. اگر سعي کنید همراه با 
مطالعه یک مطلب، تصویري را از آن در ذهن خود ایجاد 
نمایید، بهتر مي توانید آن را حفظ کنید. اگر مطلب را با 
خالقیت خود و به صورت ابداعي ترسیم کنید و به صورت 
حافظه  عملکرد  و  کارآیي  بنویسید،  شده  آ کوالدبندي 
تکنیک درخت  از  مورد  این  در  داشت.  بهتري خواهید 
حافظه استفاده مي شود. در واقع تکنیک درخت حافظه، 
مشابه با سازمان دهي مرتبه اي و آکوالدبندي شده است 

که باید خود فرد آن را ترسیم کند.
۹ ـ بهتر است از اوقاتي که بیهوده در روز تلف مي شوند، 
استفاده کنیم؛ یعني از اوقاتي که در مدت رفت و آمد یا 
... تلف مي شود، به  در هنگام انتظار در صف اتوبوس و 
نحو مطلوب در جهت تکرار و به یادسپاري مطالب بهره 
گیریم. بدین منظور مي توانید در ذهن، مطالبي را که به 
تازگي یا در گذشته یاد گرفته اید، دوره کنید یا شعري 
یا قطعه اي از نثر را از حفظ بخوانید. همچنین مي توانید 
خالصه اي از آن چه را که در شب یا روز خوانده اید، تا 
جایي که ممکن است، به خاطر بیاورید. نکته اصلي و مهم 
این است که بتوانید ۵، ۱0، ۱۵ و 20 دقیقه وقت هاي 
مرده روزانه را که در سال ۳0، ۶0، ۹0 یا ۱20 ساعت 

مي شود، به وقت هاي مفید تبدیل کنید.
۱0ـ  فعالیت هاي مغزي نیز، مانند سایر فعالیت هاي بدن، 
تأمین  خون  طریق  از  که  دارند  اکسیژن  و  غذا  به  نیاز 
مي شود. براي تسهیل انجام کار فکري، بویژه براي اینکه 
حافظه ما کار خود را بخوبي انجام دهد، باید براي خون 
اکسیژن کافي فراهم باشد. در هر ساعت، یک بار، پنجره 
اتاق خود را باز کنید و مدت یک یا دو دقیقه نفس عمیق 
بکشید. ضمناً در اتاقي که در آن هوا بر اثر دود سیگار و 

دم زدن و ... فاسد شده است، مطالعه نکنید.
در مورد غذا هم باید گفت براي خوب انجام شدن عمل 
موجود  زیر  مواد  ما  غذاهاي  در  که  است  الزم  حافظه، 

باشد:
ـ کلسیم و فسفر: در شیر، پنیر، تخم مرغ، ماهي، بادام، 

گردو، فندق و ... به میزان کافي وجود دارد.
ـ اسید گلوتامیک: گاهي آن را اسید هوش نیز مي نامند 
و در حالت طبیعي در جگر سیاه، شیر و ماءالشعیر یافت 

مي شود.
ـ منیزیم: در نان، جوانه گندم و غذاهاي گیاهي وجود 

دارد.
و  دماغي  کار  ویتامین ها  این   :B گروه  ویتامین هاي  ـ 
فکري را آسان تر و بهتر مي کنند و کمبود بعضي از آنها 
بیماري ها و اختالالت ویژه اي را در بافت عصبي موجب 
مي شود. این ویتامین ها بیشتر در جگر، سبزیجات، فندق، 

بادام و جوانه هاي گندم یافت مي شوند.
غیر از غذاهاي طبیعي، که روزانه از آ نها استفاده مي کنیم، 
در هنگام فعالیت هاي مغزي زیاد )در موسم امتحانات( 
الزم است موادي که به آ ن اشاره کردیم )فسفر، کلسیم، 
در   )B گروه  ویتامین هاي  و  گلوتامیک  اسید  منیزیم، 
جیره غذایي ما بیشتر مّد نظر قرار گیرد. شیر، پنیر، بادام، 
گردو و فندق را مي توان همراه با قوي ترین مواد غذایي در 
جیرة غذایي افرادي که داراي کار فکري هستند، قرار داد.
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضي شرکت در آزمون استخدامي دانشگاه هاي 
علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در 
سال ۱۳۹۶ مي رساند که آزمون مذکور صبح روز جمعه مورخ ۹۶/۱0/0۱ در ۴۱ شهرستان 

کشور برگزار مي شود. 
الف  - نحوه  و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 

از روز سه شنبه ۹۶/0۹/28  لینک مربوط به کارت و برگ راهنماي شرکت در آزمون 
 www.sanjesh.org :روي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني 
قرار مي گیرد و متقاضیان مي توانند با وارد کردن اطالعات شناسنامه اي )نام، نام خانوادگي، 
شماره ملی، سال تولد و ...( خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون 
اقدام و بر اساس آدرس تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني 
مربوط مراجعه نمایند. بدیهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن 
پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار 

و ارائه آن الزامي است.
ب  - در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتي مشاهده شد، 

داوطلبان الزم است که به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ـ چنانچه مغایرتي در اطالعات مندرج در بندهاي ۱، 2، ۴، ۵ ، ۶ ، ۱0، ۱۱، ۱2، ۱۳، ۱۴، 
۱۵، ۱8 و ۱۹ )شامل: نام خانوادگي، نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، کد ملي، سهمیه 2۵ 
درصد ایثارگران، سهمیه ۵ درصد ایثارگران، داوطلب بومي، حالت بومي، نوع بومي، وضعیت 
فعلي طرح مشموالن قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تاریخ فارغ التحصیلي، معدل 
آخرین مقطع تحصیلي( کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد الزم است که براي اصالح 
 مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱0/0۱ منحصراً به سایت این سازمان به نشاني:
www.Sanjesh.org قسمت ویرایش اطالعات مراجعه و از آن طریق نسبت به اصالح 
موارد اقدام نمایید و در صورتي که نسبت به بندهاي ۳، 7، 8، ۹، ۱۶، ۱7 و 2۱ )جنس، 
اولویت  و  نیازمند منشي، مقطع تحصیلي، عنوان رشته تحصیلي  دین، معلول عادي، 
انتخابي( معترض هستید ضروري است که در روزهاي چهارشنبه مورخ ۹۶/۹/2۹ و پنج شنبه 
مورخ ۹۶/۹/۳0 از ساعت 8:۳0 الي ۱2:00 و ۱۴:00 الي ۱7:00 با همراه داشتن مدارک 
مربوطه )کارت ملي و اصل شناسنامه عکسدار( به نماینده این سازمان مستقر در باجه 
رفع نقص حوزه مربوط بر اساس جدول شماره 2 اطالعیه پرینت کارت شرکت در آزمون 
مندرج در سایت سازمان مراجعه نمایید؛ در غیر این صورت، مطابق ضوابط با شما رفتار 

خواهد شد.
تذکر مهم درخصوص سهمیه 2۵ درصد ایثارگران: داوطلب گرامي متقاضي استفاده از 
سهمیه 2۵ درصد ایثارگران توجه داشته باشند که سهمیه مندرج روي کارت شرکت در 
آزمون آنها بر اساس اطالعات تکمیلي مندرج در تقاضانامه ثبت نام )خود اظهاري( در نظر 
گرفته شده است و در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه مورد نظر در مراحل 

بعدي براي آنها اعمال مي گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد.
2- چنانچه عکس الصاقي به کارت ورودي داوطلب با چهره وي مغایرت داشته باشد، الزم 
است که شخص داوطلب، همراه با دو قطعه عکس و کارت ملي یا شناسنامه عکسدار، براي 
اصالح کارت، مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج« به نماینده سازمان سنجش 
مستقر در باجه  رفع نقص مراجعه نمایند؛ در غیر این صورت، فرد به عنوان متخلّف تلقي و 

برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 
۳- چنانچه عکس روي کارت داوطلب داراي اشکاالتي از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن 
عکس یا اشتباه عکس باشد، ضروري است که ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در 
آزمون، شد دو قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملي یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ 
اعالم شده در بند »ج« به نماینده این سازمان در باجه  رفع نقص مراجعه نمایند و موضوع 
را پي گیري نموده تا مشکل برطرف گردد؛ در غیر این صورت، فرد به عنوان متخلّف تلقي 

و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
۴- چنانچه شماره داوطلبي شما چه به صورت عددي یا به صورت حروف ناخواناست 
مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج« به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه  

رفع نقص مراجعه نمایید و موضوع را پي گیري نموده تا مشکل برطرف گردد.

ضمناً سایر اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر داوطلب، بر اساس اطالعات 
مندرج در تقاضانامه ثبت نام که توسط خود داوطلب تکمیل گردیده، در نظر گرفته شده است. 
در  راهنماي شرکت  برگ  از  آزمون  از ضوابط  بیشتر  آگاهي  براي  تذکر: داوطلبان 
آزمون، که روي پایگاه اطالع رساني این سازمان قرار دارد، پرینت تهیه و نسبت به 

مطالعه دقیق آن اقدام نمایند. 
ج - آدرس و محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون 

در صورت بروز اشکال در تهیه پرینت از کارت شرکت در آزمون یا مشاهده مغایرت در اطالعات 
مندرج در کارت ورودی با اطالعات ثبت نامي یا هر یک از موارد مندرج در بند »ب« فوق، 
داوطلبان مي توانند از ساعت 8:۳0 الي۱2:00 صبح و ۱۴:00 الي ۱7:00 روزهاي چهارشنبه 
مورخ ۹۶/۹/2۹ و پنج شنبه مورخ ۹۶/۹/۳0 به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در 
باجه رفع نقص حوزه مربوط )مطابق جدول شماره 2 مندرج در سایت سازمان سنجش ( مراجعه 

و نسبت به اصالح و رفع اشکال احتمالي کارت خود اقدام نمایند.
د- زمان و محل برگزاري آزمون

آزمون کلیه داوطلبان صبح روز جمعه مورخ ۹۶/۱0/۱ برگزار مي گردد و فرآیند برگزاري 
آزمون از ساعت 8:۳0 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نیمساعت قبل از شروع 
فرآیند بسته خواهد شد؛ لذا کلیه داوطلبان باید قبل از بسته شدن درهاي ورودي، در محل 
حوزه امتحاني خود حاضر باشند. ضمناً آدرس محل برگزاري آزمون روي پرینت کارت 

شرکت در آزمون داوطلبان درج گردیده است.
هـ - تذکرهاي  مهم  

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون ، اصل 
کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار الزامي است.

2- در وروديِ حوزه هاي امتحاني رأس  ساعت  8:00 )هشت( بسته خواهد شد؛ لذا داوطلبان 
الزم است که قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه امتحاني حاضر 

باشند. 
۳- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون، باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، 
اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد 

پاک کن و یک سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد.
۴- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل 
در ارائه مدارک امتحاني ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با داوطلبان 
متخلف برابر با قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري رسیدگي و 

برخورد خواهد شد.
۵- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافي از جمله کیف دستي، ساک دستي، پیجر، تلفن 
همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین حساب، 
هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصي به جلسه آزمون اکیداً 
خودداري نمایند. بدیهي است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند، 
به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذي ربط بر اساس قانون رسیدگي به تخلفات و 

جرایم در آزمون هاي سراسري رفتار خواهد شد.
۶- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور براي بهبود و ارتقاء کیفي حوزه هاي 
برگزاري آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطالعات براي 
ارزیابي حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابي حوزه 
امتحاني خود در این آزمون از تاریخ ۹۶/۱0/۱ لغایت ۹۶/۱0/۶ به صورت اینترنتي از طریق 

پایگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمایید.
الزم به توضیح است که جدول محل برگزاري آزمون و نشاني باجه رفع نقص کارت ورود 
به آزمون استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سایت سازمان سنجش 

درج شده است.
در خاتمه اضافه مي نماید که داوطلبان در صورت لزوم مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را 
در این خصوص از این تاریخ تا روز پنج شنبه ۹۶/۹/۳0 همه روزه و در وقت اداري، با بخش 

پاسخگویي اینترنتي این سازمان یا شماره  تلفن:  ۴2۱۶۳-02۱  در میان بگذارند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 تاریخ پرینت کارت و زمان  برگزاري آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي – درماني  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396
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رئیس سازمان سنجش گفت: همه ما موافق حذف کنکور هستیم، اما باید معیار جایگزین داشته باشیم، و قطعاً 
نمی توانیم کنکور را در رشته های پر متقاضی حذف کنیم. 

دکتر ابراهیم خدایی، در گفت و گو با برخي از خبرگزاري ها، عنوان کرد: موضوع آزمون سراسری و کنکور، چه 
بخواهیم و چه نخواهیم، یک مسأله اجتماعی است و در معرض توجه قرار دارد و افراد سیاسی مجلس و دولت در 
این باره اظهار نظر می کنند؛ البته وزارت علوم و سازمان سنجش، از ورود به این موضوع استقبال می کند و خوشحال 

خواهیم شد که به عنوان یک دستگاه اجرایی بتوانیم در این زمینه کمکی کنیم. 
وی یادآور شد: باید توجه داشت که نحوه ورود به دانشگاه در کشور ما با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. نگاه 
خانواده ها، استقبال از برخی از رشته های پر متقاضی و فشار اجتماعی، همه به گونه ای است که نیازمند یک 
آسیب شناسی اجتماعی است؛ اما سازمان سنجش محل سیاست گذاری این موضوع نیست، بلکه محل گذر از یک 

مقطع به یک مقطع دیگر است. 
دکتر خدایی، با اشاره به لزوم تعریف معیار برای ورود به مقاطع تحصیلی، گفت: هر جایی که متقاضی زیاد باشد، 
باید معیاری برای پذیرش در نظر گرفت. چه بخواهیم و چه نخواهیم در یک سری از دانشگاه ها و رشته ها، تقاضای 
خانواده ها بسیار زیاد است. چه کنکور باشد و چه نباشد و چه سازمان سنجش و چه وزارت آموزش و پرورش آن را 
اجرا کند، از هر نقطه ای بخواهیم که رشته ها و دانشگاه ها را از یکدیگر جدا کنیم، آن نقطه می شود مشابه کنکور و 

توجه ها به همان نقطه جلب می شود و سرمایه گذاری در آن منطقه انجام می شود. 
وی گفت: با هر معیاری اگر بخواهیم نحوه ورود به دانشگاه ها را تعیین کنیم، باید با شرایط کشور پیش برویم. بر 
اساس یک نظرسنجی که انجام شده است و فیدبکی که از مردم گرفته ایم، اعتماد اجتماعی به سازمان سنجش 
وجود دارد. معیارهایی که برای ورود به آموزش عالی باید مالک قرار گیرد، محورهایی دارد که اولین محور آن، 
عدالت آموزشی است و داوطلب باید احساس کند که عدالت برای او برقرار بوده و احساس ظلم نکند. محور دیگر، 

روشن و شفاف بودن و دیگری قابل پاسخگو بودن است. 

دکتر خدایي رئیس سازمان سنجش تأکید کرد:

معيارهای پذيرش دانشجو 
بايد عدالت محور، شفاف و 

قابل پاسخگويی باشد
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نمی1توانیم1بگوییم1از1فردا1کنکور1نداریم!
رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: می توانیم اشکاالت و ایرادات کنکور را بگوییم؛ اما باید 
ابتدا جایگزین قابل اعتمادي برای کنکور پیدا کنیم و این جایگزین را به دانش آموزان اعالم 
کنیم. نمی توان یک دفعه گفت؛ زیرا دانش آموز برای سه سال آینده خود برنامه ریزی 
می کند و قاعدتاً اگر تصمیمی می گیریم، باید از قبل به اطالع مردم برسد. نمی توان گفت 

از فردا کنکور نداریم !
وی، با اشاره به این موضوع که در هیچ کجای دنیا این میزان قوانین متعدد درباره نحوه 
ورود به دانشگاه ها وجود ندارد، گفت: هر جایی بر اساس میزان تقاضایی که دارد، به 
شیوه ای پذیرش دانشجو را انجام می دهد. برخی از دانشگاه ها شهریه را مطرح می کنند و 

برخی هم نوعی غربالگری را عنوان می کنند. 

قانون1حذف1کنکور1مصوب1سال1861دوبار1تغییر1کرده1است
دکتر خدایی، با اشاره به وضعیت قوانین مرتبط با کنکور در کشور، گفت: در سال 8۶ 
مجلس حذف کنکور را تصویب کرد و سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش پرورش مکلف 
شدند که تا آخر سال اول برنامه پنجم، یعنی سال ۹۱، کنکور را حذف کنند. در آن قانون 
جایگزین معرفی شد که همان امتحانات نهایی سراسری کشوری چهار سال آخر متوسطه 

)در واقع سه سال و یک سال پیش دانشگاهی( بود. 
وی افزود: طبعاً قانون گذار می دانست که با توجه به تنوع سیستم آموزشی کشور و شرایط 
و پراکندگی آن در سطح کشور، آموزش پرورش باید شرایط الزم را ایجاد کند و این معیار 
امتحانات نمی توانست معیار ورود به دانشگاه باشد. به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و آموزش 
پرورش نتوانست شرایط الزم را ایجاد کند؛ بنابراین، در سال ۹۱ پیش از برگزاری کنکور 

۹2، مجلس قانون را اصالح کرد. 
رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: مجلس در اصالح قانون، چند تکلیف دیگر بر 
عهده این سه وزارتخانه گذاشت. یکی از این تکالیف، امتحانات نهایی استاندارد و مطابق 
اصول سنجش بود و همچنین آموزش و پرورش مکلف به ارائه سوابق تحصیلی مطابق با 
آن تعریف اولیه شد؛ در واقع مجلس، معیار جایگزین معرفی کرد؛ ضمن آنکه باید طی 

پنج سال، 8۵ درصد بر اساس همان سوابق تحصیلی بدون کنکور وارد دانشگاه ها شوند.

سال1۹71از1مرز1851درصد1پذیرش1بدون1کنکور1می1گذریم
وی گفت: سال ۹7، سال پنجم اجرای این قانون است و ما تا سال ۹۶ به میزان 8۳/۱ 
درصد سوابق تحصیلی رسیده ایم. ما برای سال ۹7 با همان سوابق تحصیلی که اکنون به 

ما داده می شود، قطعاً از میزان 8۵ درصد نیز عبور خواهیم کرد. 
دکتر خدایی افزود: تکلیف دیگر قانون این بود که تأثیر سوابق تحصیلی از 2۵ درصد شروع 
شود و به صورت صعودی افزایش پیدا کند. قانون گذار پیش بینی کرده بود که تا سال 
چهارم اجرای قانون، بر اساس سوابق تحصیلی چهار سال عمل کند و آموزش پرورش تغییر 
را انجام دهد؛ اما ما در سوابق تحصیلی ۱0 سال پیش مانده ایم. مجلس هم متوجه شد که 

این امر محقق نشد؛ از همین رو، سال ۹۵ یک اصالحیه به قانون ۹2 زد. 
اصالحیه این قانون تصریح می کند که 2۵ درصد، به شرط پوشش سراسری امتحانات 
نهایی، قابل افزایش است؛ در واقع ما جایگزینی برای کنکور نداریم. بحثی که آموزش و 
پرورش و برخی از نمایندگان مطرح می کنند این است که با این سوابق تحصیلی موجود، 

قانون را اعمال کنید؛ اما این مسأله امکان پذیر نیست. 

باالی11۹/751 معدل1 با1 تجربی1 علوم1 آزمایشي1 گروه1 هزار1داوطلب1 وجود1271 با1
نمی1توان1کنکور1را1حذف1کرد!

دکتر خدایی افزود: امسال حدود ۱۳ درصد رشته های روزانه، بدون کنکور پذیرش داشتند 
و ۳0 درصد رشته های شبانه نیز همین طور. پاسخ این سؤال که آیا با سوابق موجود 
تحصیلی که شامل ۱0 درس سال سوم متوسطه و ۵ درس پیش دانشگاهی است، می توانیم 
پذیرش بدون کنکور داشته باشیم، خیر است. قطعاً نمی توانیم کنکور را در رشته های پر 

متقاضی حذف کنیم. 
وی اظهار داشت: اما چرا نمی توانیم با سوابق موجود، پذیرش بدون کنکور انجام دهیم؟ 
زیرا انباشت نمره های باال زیاد است. تنها در سال ۹۶، از تعداد ۵۹۳ هزار نفر که در گروه 
آزمایشي علوم تجربی شرکت کردند 27 هزار نفر داراي معدل باالی ۱۹/7۵ بودند و با 

وجود 8 هزار ظرفیت رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، دارندگان  این نمرات 
مساوی را نمی توان بدون معیار پذیرش کرد. 

شخصًا1به1عنوان1رئیس1سازمان1سنجش1با1حذف1کنکور1موافق1هستم
رئیس سازمان سنجش گفت: یا باید قانون جدید به سازمان سنجش ابالغ شود یا بگویند 
بر اساس قانون عمل کنید. من شخصاً به عنوان رئیس سازمان سنجش، با حذف کنکور 
موافق هستم؛ اما باید جایگزین معرفی شود. من با چه معیاری داوطلبان را در رشته های 
پر متقاضی پذیرش کنم؟ البته در گروه هاي آزمایشي علوم ریاضی و فني و علوم انسانی، 
مشکالت به اندازه گروه آزمایشي علوم تجربی نیست. ۶۳ درصد کنکور ما علوم تجربی شده 
است. این موضوع ارتباطی با سازمان سنجش ندارد و باید آسیب شناسی اجتماعی شود که 

چرا همه می خواهند پزشک شوند!
وی، با اشاره به موضوع اصالح و تغییر قوانین، یادآور شد: مجلس می تواند قانون را اصالح 
کند. ما به عنوان متخصص حرف داریم و می دانیم باید وضعیتی ایجاد شود که اعتماد 
داوطلب و اعتماد خانواده ها با معیارهایی روشن و شفاف حفظ شود. قانون، تدریجی بودن 
تغییرات را دیده بود، اما این تغییرات باید محقق می شد؛ ولي محقق شدن آن ارتباطی با 

سازمان سنجش ندارد.

18۰درصد1داوطلبان،1متقاضی1برگزاری1کنکور1هستند
دکتر خدایی، با اشاره به موضوعاتی که در حوزه سوابق تحصیلی در سال های اخیر به 
وجود آمده است، گفت: مسائلی که در آزمون های نهایی دبیرستان ها امسال و سال های 
پیش رخ داد، این موضوع را تشدید می کند. باالخره باید ساز و کار و راهکارهاي مناسب 
و بحث های حفاظت تأمین شود تا این تقاضای اجتماعی را داوطلب بپذیرد. نظرسنجی ما 
نشان می دهد که 80 درصد داوطلبان به کنکور اعتماد دارند؛ چون به دیگر ساز و کارها، 

اعتماد کمتری دارند. 

روح1قانون1۹21از1وزن1کنکور1می1کاهد 
وی، درباره نهایی شدن موضوع سوابق تحصیلی، گفت: آنچه که آموزش پرورش به ما به 
عنوان سوابق تحصیلی می دهد، دروس نهایی سه سال آخر متوسطه و پیش دانشگاهی است؛ 
در واقع اکنون یک سوم سوابق تحصیلی به سنجش داده می شود و تأثیر 2۵ درصدی سوابق 
مربوط به آن ۱0 درس سال آخر و ۵ درصد هم مربوط به ۵ درس پیش دانشگاهی است؛ 

بنابراین، اگر سوابق تحصیلی ایجاد شود وزن تأثیر سوابق هم افزایش می یابد.
رئیس سازمان سنجش افزود: آموزش و پرورش، مسؤولیت ارائه این سوابق را برعهده دارد. 
بحث این است که اصالحیه قانون ۹2 نمی گوید که کنکور حذف شود و اعالم کرده است 
که صعودی باشد، اما قانون سال 8۶ درباره حذف صحبت می کند؛ پس آنان که درباره 
حذف کنکور صحبت می کنند نشان از ناآگاهی آنهاست؛ زیرا قانون 8۶ لغو شده است. 

قانون ۹2 درباره حذف حرف نمی زند، بلکه سه مدل پذیرش را عنوان می کند. 

قانون1مصوب1سال1861که1از1حذف1کنکور1صحبت1می1کرد1لغو1شده1است
وی افزود: تکلیف این است که 8۵ درصد پذیرش بدون کنکور بعد از پنج سال اتفاق بیفتد 
و دیگر اینکه تأثیر سوابق تحصیلی، متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن، افزایش پیدا کند. 
روح قانون سال ۹2 این است که از وزن کنکور کاسته شود. بر اساس اصالحیه قانون ۹۵، 
باید متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی، سوابق تحصیلی افزایش یابد. 
این میزان افزایش، با سوابق تحصیلی موجود امکان پذیر نیست تا معیاری را برای پذیرش 

دانشجو تأمین کند. 
دکتر خدایی گفت: وزیر علوم نیز به عنوان رئیس شورای سنجش و پذیرش، و من به عنوان 
رئیس سازمان سنجش، موافق حذف کنکور هستیم؛ اما باید معیارهای جایگزین ارائه شود 

و به داوطلبان فرصتی بدهیم که برنامه ریزی خود را انجام دهند. 
وی، درباره بحث هایی که با عنوان مافیای کنکور مطرح شده است، گفت: بعید می دانم که 
کسی گفته باشد سازمان سنجش از مافیای کنکور درآمد دارد یا 8 هزار میلیارد تومانی که 
عنوان می شود به سازمان سنجش ارتباطی داشته باشد. آزمون هایی که سازمان سنجش 
برگزار می کند، نیمی از آن، آزمون های کشوری و نیمی دیگر، آزمون های استخدامی است. 

ضمناً هزینه شرکت در آزمون ها نیز مصوبه دولت است. 
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به1 کنکور1 ثبت نام1 درآمد1 درصد1 175
دانشگاه ها1داده1می شود

مبلغ  شد:  یادآور  سنجش  سازمان  رئیس 
شرکت در آزمون سراسری 22 هزار تومان بود 
که داوطلب این پول را به خزانه دولت پرداخت 
دستگاه  عنوان  به  سنجش  سازمان  و  می کرد 
اجرایی حساب اختصاصی ندارد. امسال ۱28 میلیارد 
تومان برای سازمان سنجش برآورد درآمد در سال ۹7 
شده است. از پولی که داوطلبان پرداخت می کنند، 7۵ 
درصد آن به ۱20 هزار نفر از عوامل اجرایی و دانشگاه ها 
داده می شود و 2۵ درصد بقیه، صرف طراحی سؤال و عوامل 

فیزیکی کنکور می شود. 

ما1اطلعی1از1درآمد1مافیای1کنکور1نداریم1
وی گفت: ما اطالعی از میزان درآمد مافیای کنکور نداریم؛ زیرا ما مجوز 
مؤسسات آموزشی کنکور را صادر نمی کنیم و حق نظارت و حق درآمد این 
مؤسسات را هم جای دیگری می گیرد. سازمان سنجش، مجوز صادر نمي کند و 
نظارتی نیز بر مؤسسات کنکور ندارد. مرجع این مؤسسات، جای دیگری است. 
نکته این است که ما هر جا را نقطه برش قرار دهیم، مؤسسات کنکور هم 
بر آن نقطه متمرکز می شوند. فعالیت آنها هم بعد از حذف کنکور تغییر 
می کند. واقعاً نمی دانیم مبنای اعالم 8 هزار میلیارد تومان چه بوده است. 

دکتر خدایی، در پاسخ به موضوعی که دکتر فرهاد رهبر، رئیس 
دانشگاه آزاد، درباره پشت پرده کنکور و مافیای درآمد آن مطرح 
کرده است، گفت: اعتقاد دارم با بحث تجمیع کنکور، دانشگاه 
آزاد بیشتر منتفع و بهره مند شده است. سازمان سنجش 
یک  که  می گیرد  تومان  هزار   22 داوطلب  هر  از 
میلیون شرکت می کنند و می شود 22 میلیارد 
تومان، و این درآمد، برابر با میزان هزینه کل 

برگزاری فیزیکی آزمون است. 

درآمد1351میلیارد1تومانی1دانشگاه1آزاد1از1آزمون1سراسری 
وی افزود: ما پس از برگزاری آزمون، کارنامه داوطلب را به دانشگاه آزاد می دهیم و 
در این زمان کسی سؤال نمی کند که چرا دانشگاه آزاد که هیچ فعالیت فیزیکی در 
ارتباط با برگزاري کنکور انجام نمی دهد، چطور ۳۵ هزار تومان بابت انتخاب رشته از 
یک میلیون داوطلب می گیرد و ۳۵ میلیارد تومان درآمد دارد! پس سازمان سنجش 

شفاف است و این حرف ها کم لطفی است. 
مؤسسات  گفت:  کنکوری،  مؤسسات  بحث  به  اشاره  با  سنجش،  سازمان  رئیس 
از وزارت علوم و وزارت بهداشت  کنکوری، مجوزهای خود را از چند مرجع غیر 
می گیرند. ما استقبال می کنیم که همه این مؤسسات تعطیل شود. ما منابع خود را 
اعالم می کنیم. اگر بخواهیم امتحانات نهایی را سخت تر بگیریم، با چالش ارتقاء پایه و 
افت تحصیلی مواجه می شویم و انجام این کار، به دلیل عدم توازن امکانات آموزشی 

در سراسر کشور، امکان پذیر نیست. 

موضع1رئیس1سازمان1سنجش1درباره1طرح1موضوع1انحلل1این1سازمان 
وی، درباره طرح موضوع انحالل سازمان سنجش و بحثی که از سوی مجلس مطرح 
شده است، گفت: موضع سازمان سنجش درباره طرح این موضوع آن است که سازمان 
بر اساس یک سری نیازها و قوانین شکل گرفته است و هر وقت قانون گذار تشخیص 
دهد که این سازمان باید تغییر مأموریت دهد یا منحل شود، دستگاه اجرایی نیز کار 
خود را انجام می دهد. این موضوع خیلی روشن باید مشخص شود و ما مشکلی برای 

اجرای قوانین نداریم. 
دکتر خدایی اظهار داشت: اکنون سازمان سنجش با تراکم تقاضای سازمان های 
این  است.  مواجه  استخدامی  آزمون هاي  برگزاری  برای  اجرایی  و  قضایی  دولتی، 
موضوع نشان می دهد که اعتماد وجود دارد و هر وقت هم اعتراضی می شود می بینید 
که اعتراض به آزمون نیست، بلکه اعتراض به قوانینی است که افراد را محدود می کند. 

رفع1شبهات1درباره1شرکت1تعاونی1کارکنان1سازمان1سنجش
وی، درباره شبهاتی که در زمینه فعالیت شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش 
وجود دارد، گفت: این شرکت از وزارت تعاون مجوز فعالیت خود را دریافت کرده است 
و ارتباطی هم با سازمان سنجش ندارد. ما نیز هیچ اختیاری در این زمینه نداریم 
و آنها هم با سازمان سنجش همکاری ندارند. آنها مجوز رسمی دارند و خودشان 
کنکورهای آزمایشی برگزار می کنند و درآمد زیادی هم ندارند؛ بنابراین، همان طور 
که با مؤسسات دیگر برخورد می شود، با آنها هم برخورد می شود. ضمناً این شرکت 

هیچ گونه وابستگی تشکیالتی با سازمان سنجش ندارد. 

باید1جایگزین1کنکور1را1نهایی1کنیم1و1بعد1به1مردم1اعلم1کنیم
رئیس سازمان سنجش تأکید کرد: اول باید جایگزین کنکور را نهایی کنیم و بعد 
به مردم اعالم کنیم که در سه سال آینده چه اتفاقی قرار است رخ دهد. داوطلب 
می خواهد برنامه ریزی کند، و اگر بداند چه اتفاقی می افتد، برای تغییر رشته و امکان 

پذیر بودن آن تصمیم می گیرد. 

دانشگاه1ها1اختیار1پذیرش1دانشجو1ندارند
وی، با اشاره به از میان رفتن اختیار دانشگاه ها در پذیرش دانشجویان، گفت: پیش از 
قانون تحصیالت تکمیلی، وزن مصاحبه دکتری 70 درصد و وزن آزمون ۳0 درصد 
بود؛ اما یک سال پس از اجرای این موضوع، مجلس این اختیار را از دانشگاه ها گرفت 
و وزن آزمون و مصاحبه را به ۵0 درصد سهم هر یک تغییر داد؛ ضمن اینکه تا سه 
سال هم امکان تغییر قانون تحصیالت تکمیلی برای وزارتخانه هاي بهداشت و علوم 
وجود ندارد و بعد از سه سال هم امکان ۱0 درصد تعدیل وجود دارد؛ در واقع، میان 

اختیار دانشگاه ها و مدل پذیرش دانشجویان، تناقض وجود دارد. 
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وزیر علوم در جمع خبرنگاران اعالم کرد:

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با بیان اینکه برنامه حذف کنکور در دستور کار است، گفت: 
مباحث مطرح شده در خصوص گردش های مالی در حوزه آزمون سراسری، مربوط به 

سازمان سنجش آموزش کشور نیست.
دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حاشیه مراسم تجلیل از دانش آموزان 
برگزیده پژوهشگر سراسر کشور، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آموزش علم باید 
یک واقع نگری در دانش آموزان شکل گیرد و این در کنار مباحث تئوری، ضرورتی است 
که دانش آموزان را آماده می کند تا با عالقه زیادی تحصیل کنند و اینکه برای هر مسأله ای 

فکر کنند.
وی اضافه کرد: این فکر، جرقه های جدید ذهنی ایجاد می کند و دانش آموز می تواند در حل 

مسائل، حرکت های خوبی را انجام دهد. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: حتماً آموزش و پرورش برای این وظایف 
برنامه هایی دارد، اما شاید به لحاظ شروع کار، این شروع جدیدی است که باید توسعه یابد.
دکتر غالمی در خصوص حذف کنکور یادآور شد: برنامه حذف کنکور در دستور کار است 
و تا اکنون نیز در انتخاب دانشجویان برای ورود به دانشگاه، موضوع سوابق تحصیلی مّد 

نظر است.
وی تصریح کرد: البته در رشته های پرطرفدار دانشگاه، قطعاً سهمی که از آزمون در نظر 
گرفته می شود، تأثیرگذار است؛ ضمن اینکه برنامه ای وجود دارد که در آینده این کنکور 

تبدیل به روش جدیدی از گزینش دانشجو و انتخاب رشته باشد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری متذکر شد: ضرورتاً این برنامه باید از آموزش و پرورش شروع 
شود؛ مثاًل این طور مشخص کنیم که از پنج سال آینده، دیگر آزمون سراسری نخواهیم 
داشت و باید آموزش و پرورش برنامه الزم را به منظور آماده سازی دانش آموزان برای 

ارزیابی سوابق تحصیلی آنها به اجرا در آورد.

دکتر غالمی بیان داشت: این برنامه می تواند از سوي آموزش و پرورش یا مجموعه ای که 
در کشور در این خصوص تصمیم گیری می کند، پیشنهاد شود.

وی تأکید کرد: به نظرم هرچه زودتر باید به دانش آموزان بگوییم که براساس چه معیاری 
در آینده ای مشخص قرار است انتخاب رشته کرده و وارد دانشگاه شوند؛ چرا که این مسأله 

ضرورت دارد و باید آنها خودشان را برای ورود به دانشگاه آماده کنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص اینکه گفته 
می شود شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور در عدم حذف کنکور سراسری 
دخالت دارد، افزود: نه، این طور نیست. سازمان سنجش مجری قانون است و در حال 
حاضر، مجموعه برنامه های تنظیم  شده را اجرا می کند؛ ضمن اینکه 8۵ درصد پذیرش 

دانشجو را با استفاده از سوابق آموزشی تحصیلي انجام می دهند.
دکتر غالمی اضافه کرد: مباحثی در خصوص گردش های مالی در حوزه کنکور سراسری 
مطرح شده است که این مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور نبوده و مربوط به بیرون 

از این سازمان است.
وی، در خصوص تغییر رؤسای دانشگاه های کشور، خاطرنشان کرد: تغییر مدیریت ها روندی 
طبیعی است و بر اساس شرایط برخی از رؤسا اعالم می کنند که فعالیتشان کافی است؛ 
ضمن اینکه گاهی با توجه به سیاست ها ممکن است که برخی از مدیران برای پیشبرد 

سیاست های موجود، بهتر تشخیص داده شوند.
دکتر غالمي، در خصوص پژوهش در دانشگاه ها، ابراز داشت: برنامه اصلی ماست که نتایج 
پژوهش ها، اعم از اجتماعی و فناوری، به سطح جامعه برود و به پژوهش هایی که به صنعت 

جامعه می پردازد، بهای بیشتری بدهیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  متذکر شد: در حوزه علوم انسانی، در سال  های اخیر 

پژوهش های ارزشمندی صورت گرفته است و بخش هایی نیز در حال انجام است.

دانش  آموزان  بايد بدانند 
بر اساس چه معياری در آينده وارد دانشگاه می شوند
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