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فراخوان هم  اندیشي دانش آموزان و دانشجویان

مهلت این آزمون ها تمدید شد :

ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی نظام جدید 
و کارشناسی ناپیوسته فنی و حرفه ای 

كسب درآمد به چه قیمت ؟!

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 کارت آزمون استخدامي پزشکان 

متخصص در دانشگاه هاي علوم پزشکي 

کوتاه کردن راه موفقیت با بهره گیری از تجربة دیگران

من مثبت بین هستم

پيرو اطالعيه مورخ 96/7/25 با توجه به درخواست 
برخي از مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي 
و دانشگاه پيام نور بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان 
به تحصيل در رشته هاي تحصيلي مؤسسات  عالقه مند 
ذي ربط )اعم از داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 
كه  مي رساند  ننــموده اند(  يا  نموده  ثبــت نام   1396
مهلت ثبت نام در مرحله تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي 
تمديد  تاريخ 96/11/15  تا  تحصيلي مؤسسات مذكور، 
گرديده است؛ لذا داوطلبان به منظور اطالع از رشته هاي 
مؤسســات  و  خالي  ظرفيــت  داراي  تحصــيلي 
لينك  مي توانند  مرحله،  اين  در  دانشــجو  پذيرنده 
جست و جوي عنوان مؤسسه و كدرشته مندرج در پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان و همچنين پايگاه اطالع رساني 
غيرانتفاعي  غيردولتي-  عالي  آموزش  مؤسسات 
نشاني: به  پيام نور  دانشگاه  اطالع رساني  پايگاه   يا 
 www.pnu.ac.ir را مالحظه نموده و ضمن مشخص 
همراه  به  با  خود،  عالقه  مورد  مؤسسه  و  رشته  نمودن 
مورخ  اطالعيه  در  شده  اعالم  موارد  و  مدارك  داشتن 
96/7/25، در مهلت تعيين شده به مؤسسه آموزش عالي 

محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
داوطلبان،  از  ثـبت نام  اولويت  است كه  بديـهي 
بر اساس زمان مراجعه خواهد بود و ثبت نام از داوطلبان 
در زمان مراجعه، منوط به وجود ظرفيت خالي در رشته 

مورد تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص : 

تمدید مهلت ثبت نام و شرکت 

در مرحله تکمیل ظرفیت 

رشته هاي تحصیلي مؤسسات 

 آموزش عالي غیردولتـي 

غیرانتفاعي و مراکز و واحدهاي 

آموزشي دانشگاه پیام نور در 

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

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام حسين )ع( فرمودند: 
كسي كه امر به معروف مي كند، احتياج دارد 
به اينكه به حرام و حالل، عالِم باشد، گرفتار 
با  باشد،  مردم  خيرخواه  نباشد،  خود  نفس 
نيكو  گفتارش  باشد،  رفيق  و  مهربان  مردم، 
داشته  مردم شناخت  اخالق  تفاوت  به  باشد، 
باشد، از مكر نفس آگاه باشد، صابر باشد، )اگر 
شكايت  و  نگيرد  انتقام  ديد(  آزاري  مردم،  از 
نفسش  براي  و  نكند،  عمل  تعصب  با  نكند، 

غيظ نكند.

اين جهان، شيرينِي آن جهان است، و  تلخِي 
شيرينِي اين جهان، تلخِي آن جهان.

حضرت امام محمد باقر )ع( فرمودند:
همانند  آن  َمَثل  و  است  دين  ستون  نماز، 
باشد،  استوار  وقتي  كه  است  خيمه  ستون 
ميخ ها و طناب ها پابرجاست، و هرگاه ستون 
آنها  از  كدام  هيچ  شود،  شكسته  و  كج  آن 

استوار نمي مانند.

1- درس فقـــه: كتـــاب آشـــنايی بـــا فقـــه، نوشـــتة 
مليحـــه حاجيـــان، انتشـــارات مدرســـه.

2- درس اصـــول عقايـــد: كتـــاب جهـــان بينـــی 3 )عـــدل 
ـــل اول  ـــامل فص ـــد: 2009، ش ـــدر( ك ـــا و ق ـــی و قض اله
)همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه 

اســـالمی« صفحـــه 23 و 24( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان 
ــا«  ــبختی هـ ــادر خوشـ ــا مصائـــب، مـ ــام كل تـ  »نظـ

)از صفحه 65 تا 72(.           

  روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فهرست منابع درس های  »فقه« و » اصول عقاید« 

رشته علوم و معارف اسالمی  دورة پیش دانشگاهی

 آزمون سراسری سال 1397

سودجويي، تجارت، اشتغال و انواع و اقسام واژگاني از 
اين دست، به سهم خود عبارات و مفاهيمي ارزشمندند 
و هر يك مي توانند كاركردهاي فردي و اجتماعي مفيد 
و سودمندانه اي داشته باشند و به ثروت هاي مادي و 
معنوي يك جامعه بيفزايند؛ اما مشكل اينجاست كه 
در برخي از موارد، اين »سودجويي« و تجارت پيشگي، 
استفاده  با  افرادي  و  را گم مي كند  جايگاه خويش 
توجيه مي كند«  را  از شعار معروف »هدف، وسيله 
)اگر نه به زبان و بيان، ولي در عمل( به جايي مي رسند 
كه مي خواهند از ارزش هاي اخالقي جامعه گذر كرده 
بادآورده اي در  و به هر نحو ممكن به سود سرشار و 

آشفته بازار تبليغات نابسامان برسند. 
تا اينجاي كار نيز اگر صرفاً اين »سودجويي« با اغراق 
نظام  در  تجاري  تبليغات  معموِل  كه  بزرگ نمايي،  و 
نيست؛  حرفي  شود،  تمام  است،  امروز  سرمايه داري 
با  نه  اين مؤسسات،  از  اما مشكل آنجاست كه برخي 
تبليغات اغراق گونه خود،  بلكه با اصرار بر سخنان كذب 
و »دِر باغ سبز نشان دادن« به داوطلبان چند صد هزار 
دكتري  كارشناسي ارشد،  سراسري،  آزمون هاي  نفري 
سودهاي  كسب  براي  كه  كيسه اي  كردن  پر  به   ... و 
بادآورده اندوخته اند مي پردازند و با اين شيوه، يكشبه 
َره صد ساله مي روند و از هيچ به همه چيز مي رسند؛ 
همه چيز كه تنها موردي كه در آن راه ندارد، اخالق، 

اعتقادات ديني، معرفت، وجدان و معنويات است. 

بارها  برگرديم:  مجال  اين  در  خود  حرف  اصِل  به 
مشاهده شده  است كه مؤسساتي از طريق پايگاه هاي 
كاربران،  اغواي  و  جذب  منظور  به  خويش  اينترنتي 
و  دانشگاه ها  به  ورود  داوطلبان  را  آنها  اكثر  كه 
مؤسسات آموزش عالي در مقاطع تحصيالت تكميلي، 
درج  با  مي دهند،  تشكيل  كارشناسي ارشد،  بخصوص 
عبارت »پذيرش بدون كنكور در كارشناسي ارشد« يا 
عبارت هاي ديگري شبيه آن، اقدام به سوءاستفاده هاي 

مالي از افراد مي نمايند.
به  از همين مجال، ضمن هشدار  و  در همين ستون 
اين گونه شبه مؤسسات و اعالم حفظ حق شكايت از 
نهادهاي قضايي، به داوطلبان عزيز و پرشمار  به  آنها 
متولي  كه  آزمون هايي  ساير  همچنين  و  آزمون،  اين 
است،  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  آنها  رسمي 
و  مؤسسه  هيچ  با  سازمان  اين  كه  مي كنيم  اعالم 
زمينه ها  در ساير  نيز  و  اين خصوص  در  آموزشگاهي 
نيز  آنها  از  هيچ گونه همكاري ندارد و براي هيچ يك 
از داوطلبان گرامي  نكرده است. ضمناً  مجوزي صادر 
مي كنيم  تقاضا  آنها  محترم  خانواده هاي  همچنين  و 
كه در صورت مواجه شدن با اين پايگاه هاي اينترنتي 
و  كنند  عمل  هوشمندانه  پيام ها،  گونه  اين  ديدن  و 
مراتب را سريعاً از طريق حفاظت آزمون هاي سازمان 
الكترونيكي:  پست  نشاني  به  كشور  آموزش  سنجش 
hefazatazmon@sanjesh.org گزارش دهند. 

كسب درآمد به چه قیمت ؟!
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ثبت نام در بیست و یکمین مراسم ازدواج 
دانشجویی آغاز شد

ازدواج  مراسم  یکمين  و  بيست  در  ثبت نام 
دانشجویی آغاز شد و زوج های دانشجو تا ۲۰ دی 
ماه ۹۶ برای ثبت نام در این مراسم فرصت دارند. 

زوج های دانشجوی واجد شرايط می توانند به سايت رسمی 
 http://ezdevaj.nahad.ir آدرس:  به  ازدواج  ستاد 

مراجعه كنند.
تاريخ عقد مجاز براي ثبت نام اوليه، اول مهر 95 تا يك 
دی 96 است و در مواردی كه هر دو زوج دانشجو باشند، 
فقط يكی از آنها بايد به عنوان داوطلب اصلی برای ثبت نام 

اقدام كند.
دانشجويان بايد تا يك هفته پس از ثبت نام، مدارك الزم 
را براي تأييد به دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری 
تا ثبت نام  ارائه كنند  در دانشگاه يا دفتر استانی مربوط 

قطعی شود.
در دانشگاه هايی كه دفتر نهاد وجود ندارد، دانشجويان بايد 
پس از ثبت نام، مدارك الزم را براي تأييد به رابط فرهنگی 
دانشگاه كه از طرف ستاد ازدواج تعيين شده است، ارائه 
براي  مدارك الزم  گيرد.  قطعی صورت  ثبت نام  تا  كنند 
تأييد، اصل عقدنامه، اصل شناسنامه و كارت ملی زوجين، 

و اصل كارت دانشجويی است.
دفاتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها بايد 
داوطلب،  هر  مدارك  دريافت  از  هفته پس  يك  حداكثر 
نسبت به تعيين تكليف در خصوص تأييد يا رّد ثبت نام در 

سايت اقدام كنند.
الزم به يادآوري است كه ويرايش اطالعات ثبت نام شده 
از سوي خود داوطلب و صرفاً قبل از تأييد ثبت نام مقدور 
است. ضمناً زوج های دانشجو تا 20 دی ماه 1396 برای 

ثبت نام در اين مراسم فرصت دارند.

از 3۰ بهمن آغاز مي شود:
ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه 

پزشکی

کارشناسی ارشد  آزمون  در  ثبت نام  جزئيات 

رشته های گروه پزشکی سال ۹۷ اعالم شد. ضمنًا 
ثبت نام در این آزمون از 3۰ بهمن ۹۶ آغاز می شود. 
پزشكی  گروه  رشته های  كارشناسی ارشد  آزمون  ثبت نام 
سال 97 از 30 بهمن 96 آغاز می شود و تا 13 اسفند 96 
ادامه دارد. ضمناً اين آزمون در روزهای 31 خرداد و اول 

تير 97 برگزار می شود.
الزم به يادآوري است كه رشته های امتحانی، مدارك مورد 
پذيرش و دروس امتحانی بر اساس جدول اطالعيه ثبت نام 

اعالم شده است.
بر اساس مصوبه پنجمين جلسه شورای سنجش و پذيرش 
همچنين  و  تكميلی  تحصيالت  دوره های  در  دانشجو 
پزشكی،  پايه  علوم  آموزش  شورای  نشست  نوزدهمين 
معدل دوره كارشناسی از آزمون كارشناسی ارشد سال 97 
و بعد از آن به ميزان 20 درصد در نمره داوطلب تأثير 

خواهد داشت.
آزمون كارشناسی ارشد،  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  ضمناً 
اواخر بهمن ماه از طريق سامانه اينترنتی مركز سنجش 
آموزش پزشكی به آدرس: http://sanjeshp.ir منتشر 

خواهد شد.
گفتني است كه اطالعات تكميلی در رابطه با كليه ضوابط و 
آزمون، در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد 

اين گروه اعالم خواهد شد.
همچنين آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی 
سال 97 در ۸1 رشته در روزهای 31 خرداد و 1 تير 97 

برگزار می شود.
رشته های آزمون كارشناسی ارشد سال 97 عبارتند از:

اتاق  اپيدميولوژی،  زيستی،  آمار  بهداشت،  آموزش 
اقتصاد  كمكی،  وسايل  و  مصنوعی  اعضاء  عمل، 
درمان؛  و  بهداشت  توسعه  گرايش  دو  )با  بهداشت 
سياست گذاری و برنامه ريزی بهداشت و درمان(، ارگونومی، 
فناوری  ارزيابی  پزشكی،  انفورماتيك  انسانی،  اكولوژی 
سالمت )HTA(، بينايی سنجی، بهداشت و ايمنی مواد 
غذايی، پدافند غيرعامل در نظام سالمت )صرفاً دانشگاه 

بقيه الّل(.
تاريخ علوم پزشكی، تكنولوژی گردش خون، حشره شناسی 
ژورناليسم  اجتماعی،  رفاه  ناقالن،  با  مبارزه  و  پزشكی 
علوم  شناسی،  شنوايی  سالمندی،  سالمت  پزشكی، 
تشريحی، علوم و صنايع غذايی )گرايش كنترل كيفی و 
ورزشی،  فيزيوتراپی  فيزيوتراپی،  فيزيولوژی،  بهداشتی(، 
فناوری تصوير برداری پزشكی، فناوری اطالعات سالمت، 

كاردرمانی، كتابداری و اطالع رسانی پزشكی.
درمانی،  بهداشتی  خدمات  مديريت  درمانی،  گفتار 
مهندسی  توان بخشی،  مديريت  اجتماعی،  مددكاری 
)بيوالكتريك(، مهندسی پزشكی )زيست مواد(،  پزشكی 
و  ايمنی  مديريت سالمت،  حرفه ای،  بهداشت  مهندسی 
غذايی،  مواد  شناسی  ميكروب   ،)HSE( زيست  محيط 

نانوتكنولوژی پزشكی.
در رشته های ذيل كه به صورت مجموعه ارائه شده است، 
داوطلبان، در صورتی كه از نظر مدارك مورد پذيرش منعی 

نداشته باشند، می توانند در آزمون رشته های در مجموعه 
شركت كنند. ضمناً برای هر مجموعه، يك دفترچه سؤال 
متشكل از مواد درسی اعالم شده با ضرايب مورد نظر هر 

رشته در نظر گرفته می شود.
برنامه ريزی  پزشكی،  آموزش  پزشكی:  آموزش  مجموعه 
يادگيری الكترونيكی در علوم پزشكی، تكنولوژی آموزشی 

در علوم پزشكی.
مجموعه بهداشت محيط: بهداشت محيط - سم شناسی 
پسماند،  مديريت   - محيط  بهداشت  مهندسی  محيط، 
 - بهداشت محيط  مهندسی  بهداشت محيط،  مهندسی 

بهره برداری و نگهداری از تأسيسات بهداشتی شهری.
 - داخلی  پرستاری  پرستاری،  روان  پرستاری:  مجموعه 
جراحی، پرستار سالمت جامعه، پرستار كودكان، پرستار 
پرستاری  نوزادان،  ويژه  مراقبت های  پرستار  نظامی، 
توان بخشی، پرستاری اورژانس، پرستاری مراقبت های ويژه، 

پرستاری سالمندی، مديريت پرستاری.
مجموعه روان شناسی: روان شناسی بالينی، بهداشت روان، 
روان شناسی سالمت، روان شناسی بالينی كودك و نوجوان.

بالينی،  بيوشيمی   :)1( آزمايشگاهی  علوم  مجموعه 
زيست فناوری پزشكی، ژنتيك انسانی.

 مجموعـــه علوم آزمايشگاهــی )2(: ايمنــــی شناسی، 
خون شناسی آزمايشگاهی و بانك خون )هماتولوژی(.

پزشكی،  شناسی  قارچ   :)3( آزمايشگاهی  علوم  مجموعه 
پزشكی،  شناسی  ويروس  پزشكی،  شناسی  ميكروب 

انگل شناسی.
مجموعه علوم تغذيه: علوم تغذيه، علوم تغذيه در بحران و 
حوادث غيرمترقبه، علوم بهداشتی در تغذيه، تغذيه بالينی.

مجموعه فيزيك پزشكی: راديوبيولوژی و حفاظت پرتويی، 
فيزيك پزشكی.

مجموعه مامايی: مامايی، مشاوره در مامايی.
سال  كارشناسی ارشد  دوره  آزمون  داروسازی  رشته های 
آشاميدنی،  و  خوراكی  مواد  كنترل  دارويی،  شيمی   :97 

سم شناسی.

 جزئیات ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد 
و ایثارگر دانشگاه آزاد اعالم شد

آزاد  دانشگاه  ایثارگران  و  شاهد  امور  مدیرکل 
از  مهمانی  و  انتقال  و  نقل  ثبت نام  گفت:  اسالمی 
ماه  بهمن  اوایل  تا  و  است  شده  آغاز  آذرماه   ۲5

ادامه دارد.
دكتر حسين نصيرزاده، با اشاره به جزئيات ثبت نام نقل 
با  دانشگاه،  اين  ايثارگر  و  شاهد  دانشجويان  انتقال  و 
بيان اينكه براساس آيين نامه های دانشگاه آزاد اسالمی، 
دكتری  تا  كارشناسی  از  مقاطع  تمامی  دانشجويان 
نقل  سامانه  در  را  خود  درخواست  می توانند  حرفه ای 
اداره  نيز  امسال  گفت:  كنند،  ثبت  مهمانی  و  انتقال  و 
نيمسال  برای  كامل  آمادگی  با  ايثارگران،  و  كل شاهد 
دوم سال تحصيلی، نسبت به ثبت نام جامعه هدف خود 

اقدامات الزم را انجام داده است.
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وي خاطرنشان كرد: جامعه هدف اداره كل امور شاهد 
باالی  جانبازان  بر  عالوه  جاری،  سال  در  ايثارگران   و 
25 درصد و فرزندان شاهد، شامل رزمندگان، جانبازان 
و  خواهران  و  آنها  همسران  و  فرزندان  درصد،   25 زير 
برادران شهيد نيز می شود كه در گذشته اين افراد جزو 

جامعه هدف نبودند.
مديركل امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسالمی، با 
بيان اينكه جامعه هدف برای ثبت نام بايد به سامانه منادا 
به آدرس: www.monada.iau.irمراجعه كنند، گفت: 
دانشجويان در صورت مواجهه با هر مشكلی می توانند 
دانشگاه  ايثارگران  و  امور شاهد  اداره كل  به سايت 
  www.esargaran.iau.ir:آدرس به  اسالمی  آزاد 
مراجعه كرده و به صورت مستقيم با معاون آموزشی و 
كارشناسان اداره كل امور شاهد و ايثارگران در ارتباط 

بوده و مشكل خود را حل كنند.
مهمانی  درخواست های  ثبت  مزيت های  از  افزود:  وی 
الزام  اين سيستم، عدم  و پی گيری در  انتقال  و  نقل  و 
است.  مركزی  سازمان  به  دانشجويان  مراجعه حضوری 
ضمناً سايت اداره كل امور شاهد و ايثارگران به صورت 
روزانه رصد می شود تا اگر مشكلی در ثبت نام دانشجويان 

وجود داشته باشد، رفع شود.
خدمات  از  ديگر  يكی  اينكه  بيان  با  نصيرزاده،  دكتر 
اداره كل امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسالمی، 
مشاوره تحصيلی به دانشجويان است، گفت: كارشناسان 
به دانشجويان،  ارائه مشاوره تحصيلی  با  اداره كل،  اين 

سعی در پيشرفت و آرامش خاطر آنها دارند.

شرایط ادامه تحصیل دکتری برای 
دانش آموختگان برتر اعالم شد

بنياد ملی نخبگان، شرایط تسهيالت ادامه تحصيل 
در دوره دکتری تخصصی به دانش آموختگان  برتر 
دانشگاه ها در قالب »جایزه شهيد احدی« را اعالم 

کرد. 
و  »شناسايی  آيين نامه  اساس  بر  نخبگان،  ملی  بنياد 
پشتيبانی از دانش آموختگان  برتر دانشگاهی« تسهيالت 
ويژه ای را برای دانش آموختگان برتر دانشگاه ها برای ادامه 
تحصيل در دوره دكتری )جايزه دكتر احدی( اعطا می كند.

مهم ترين نكات اين تسهيالت به شرح زير است:
دانش آموختگان دوره كارشناسی ارشد )يا دكتری حرفه ای( 
وزارت  و  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  تأييد  مورد 

اين  از  می توانند  پزشكی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
تسهيالت استفاده كنند.

در اين راستا، دانشجويان دوره كارشناسی ارشد )يا دكتری 
حرفه ای( مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، كه حداكثر تا 
را  كارشناسی ارشد  دوره  سال 1397،  ماه  شهريور  پايان 
از اين تسهيالت  با موفقيت به پايان برسانند، می توانند 

استفاده كنند.
از تاريخ  متقاضيان استفاده از »جايزه شهيد احدی« 
9 دی ماه تا 9 بهمن ماه سال 96 فرصت دارند كه اطالعات 
خود را به طور كامل در سامانه اطالعاتی بنياد ملی نخبگان 

بارگذاری كنند.
تسهيالت اعطايی به مشموالن به شرح زير است:

برای پذيرش بدون آزمون  برتر  1. معرفی دانش آموخته 
در دوره دكتری تخصصی به دانشگاه ها و پژوهشگاه های 

برتر كشور.
2. اعطای جايزه تحصيلی بنياد ملی نخبگان برای سال اول 
دوره دكتری تخصصی در صورت پذيرش از طريق »جايزه 

شهيد احدی«.
و  دانشگاه ها  به  را  برگزيدگان  نخبگان،  ملی  بنياد 
پژوهشگاه های برتر كشور معرفی می كند و پذيرش نهايی 

برگزيدگان برعهده دانشگاه/ پژوهشگاه است.
همچنين دانش آموخته برتر، تا دو و نيم سال تحصيلی بعد 
از دانشگاه ها/  از يكی  برگزيده شدن، فرصت دارد كه  از 
صورت،  اين   غير  در  كند؛  دريافت  پذيرش  پژوهشگاه ها 

جايزه مذكور كان لم يكن تلقی می شود.
دانش آموختگان دانشگاه ها و پژوهشگاه های داخل كشور 
كه حداكثر سه سال، و دانش آموختگان دانشگاه های خارج 
از كشور كه حداكثر شش سال از زمان دانش آموختگی 
باشد،  دانش آموخته  آنان  فعلی  وضعيت  و  گذشته  آنان 
كشور  داخل  پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها  دانشجويان  و 
دوره   ،1397 سال  ماه  شهريور  پايان  تا  حداكثر  كه 
كارشناسی ارشد را با موفقيت به پايان برسانند، می توانند 

در اين طرح شركت كنند.
دانش آموختگان بايد اوالً حدنصاب امتياز الزم از فعاليت های 
نخبگانی را مطابق مقررات بنياد به دست آورند و ثانياً حائز 
بيشترين امتياز در بين ساير متقاضيان در دوره بررسی 

باشند.
مجموع  از  حاصل  امتياز  اساس  بر  دانش آموختگان، 
فعاليت های نخبگانی در زمان تحصيل ) و نه صرفاً داشتن 
احدی«  شهيد  »جايزه  تسهيالت  از  می توانند  مقاله( 

بهره مند شوند.
كامل  ثبت  به  منوط  دانش آموختگان،  پرونده  بررسی 
اطالعات متقاضی در سامانه اطالعاتی بنياد ملی نخبگان تا 
تاريخ تعيين شده است و پس از اين تاريخ هيچ اطالعاتی 

از فرد دريافت نمی شود.
چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود كه متقاضی، 
متقاضی  است،  كرده  بارگذاری  را  واقع  اطالعاتی خالف 
نه  فقط از اين درخواست، بلكه از تمامی تسهيالت بنياد 

محروم و عدم صداقت وی به دستگاه های ذی ربط اعالم و 
به لحاظ حقوقی موضوع پيگيری می شود.

الزم به يادآوري است كه دريافت اطالعات بيشتر در اين 
خصوص، در بخش »تسهيالت و حمايت ها« در وبگاه بنياد 
ملی نخبگان به نشانی: www.bmn.ir در دسترس است.

رئيس ستاد عتبات دانشگاهيان خبر داد:
نتایج قرعه کشی عتبات 
دانشگاهیان اعالم شد

گفت:  دانشگاهيان  عتبات  و  عمره  ستاد  رئيس 
عتبات  دوره  هجدهمين  متقاضيان  قرعه کشی 
دانشگاهيان به صورت اینترنتی انجام و نتایج آن 

در سایت لبيک اعالم شد. 
گفت:  فقيهی  محمدرضا  والمسلمين  االسالم  حجت 
قرعه كشی متقاضيان هجدهمين دوره عتبات دانشگاهيان، 
به صورت اينترنتی انجام و نتايج آن در سامانه جامع عتبات 

دانشگاهيان »لبيك« اعالم شد.
وی گفت: دانشگاهيانی كه برای اعزام به عتبات ثبت نام 
كرده اند، می توانند با مراجعه به لينك اعالم نتايج در سايت 
لبيك و با استفاده از كد ملی و شماره شناسنامه خود از 
نتايج قرعه كشی با خبر شده و وضعيت خود را مشاهده 

كنند.
رئيس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان افزود: ثبت نام از 
متقاضيان تشرف به عتبات دانشگاهيان از 25 آذرماه در 
سايت لبيك آغاز شده و تا 7 دی ماه ادامه داشت و در اين 
مدت بيش از 95 هزار نفر از دانشگاهيان براي اعزام به 

عتبات در سايت لبيك ثبت نام كردند.
و  اصلی  صورت  دو  به  شدگان  پذيرفته  گفت:  فقيهی 
جامع  سامانه  در  آنها  اسامی  كه  شده اند  اعالم  ذخيره 
به  همچنين  است.  مشاهده  قابل  دانشگاهيان  عتبات 
پذيرفته شدگان به صورت پيامكی اطالع رسانی خواهد 

شد.
وی افزود: زائران اصلی و ذخيره بايد بعد از مشاهده نتايج، 
نسبت به نهايی كردن ثبت نام خود در سايت لبيك تا 
13 دي ماه اقدام كنند و مدارك خواسته شده را آماده 

كرده و به شوراهای استانی خود تحويل دهند.
در  گفت:  دانشگاهيان  عتبات  و  عمره  ستاد  رئيس 
هجدهمين دوره از عتبات دانشگاهيان، كه از 1 بهمن آغاز 
خواهد شد، 17 هزار نفر از دانشگاهيان سراسر كشور به 

سفر عتبات اعزام می شوند.



5 11 دی ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 39

استخدامي  آزمون  در  شركت  متقاضي  داوطلبان  كليه  اطالع  به  بدين وسيله 
پزشكان متخصص در دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1396 كه در تاريخ مقرر)در محدوده زمانی 
96/۸/25 تا96/9/1( در آزمون مذكور ثبت نام نموده اند، مي رساند كه آزمون ذی ربط، 
صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 در 5 شهرستان كشور به شرح جدول شماره يك 

مندرج در اين اطالعيه برگزار مي شود. 

الف  - نحوه  و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 
لينك مربوط به كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون، از روز سه شنبه 96/10/19 روي 
 www.sanjesh.org :پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني 
)نام،  شناسنامه اي  اطالعات  كردن  وارد  با  مي توانند  متقاضيان  و  مي گيرد  قرار 
نام خانوادگي، شماره ملی، سال تولد و ...( خود نسبت به مشاهده و تهيه پرينت كارت 
شركت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده روي كارت شركت در آزمون، به 
حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است كه براي شركت در جلسه آزمون، 
اصل  يا  ملي  كارت  اصل  و همچنين  آزمون  در  كارت شركت  پرينت  داشتن  همراه 

شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

مغایرتي  چنانچه  آزمون  در  شرکت  کارت  مندرجات  خصوص  در   - ب  
مشاهده شد، داوطلبان الزم است که به شرح زیر اقدام نمایند:

1ـ چنانچه مغايرتي در اطالعات مندرج در بندهاي  1، 2، 4، 5 ، 6 ، 10، 11، 12، 13، 
14، 15، 1۸ و 19 )شامل: نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كدملي، 
سهميه 25 درصد ايثارگران، سهميه 5 درصد ايثارگران، داوطلب بومي، حالت بومي، 
نوع بومي، وضعيت فعلي طرح مشموالن قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، تاريخ 
آزمون شما وجود  در  كارت شركت  تحصيلي(  مقطع  آخرين  معدل  فارغ التحصيلي، 
دارد، الزم است كه براي اصالح مورد يا موارد مذكور، حداكثر تا تاريخ 96/10/22 
منحصراً به سايت اين سازمان به نشاني فوق در قسمت ويرايش اطالعات مراجعه و از 
آن طريق نسبت به اصالح موارد اقدام نماييد، و در صورتي كه نسبت به بندهاي 3، 
7، ۸، 9، 16، 17و21 )جنس، دين، معلول عادي، نيازمند منشي، مقطع تحصيلي، 
عنوان رشته تحصيلي و اولويت انتخابي( معترض هستيد، ضروري است كه در روز 
پنج شنبه مورخ 96/10/21 از ساعت ۸:30 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 با همراه 
داشتن مدارك مربوطه )كارت ملي و اصل شناسنامه عكسدار( به نماينده اين سازمان 
مستقر در  باجه رفع نقص حوزه مربوط بر اساس جدول شماره 2 اطالعيه پرينت 
كارت شركت در آزمون مندرج در سايت سازمان مراجعه نماييد؛ در غير اين صورت، 

مطابق ضوابط عمل خواهد شد.
تذکر مهم در خصوص سهميه ۲5 درصد ایثارگران: داوطلب گرامي متقاضي 
استفاده از سهميه 25 درصد ايثارگران توجه داشته باشند كه سهميه مندرج روي 
كارت شركت در آزمون آنها بر اساس اطالعات تكميلي مندرج در تقاضانامه ثبت نام 
)خوداظهاري( در نظر گرفته شده است و درصورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط، 
سهميه مورد نظر در مراحل بعدي براي آنها اعمال مي گردد؛ در غير اين صورت، با 

سهميه آزاد گزينش خواهند شد.
2- چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته 
باشد، الزم است كه شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملي يا شناسنامه 
عكسدار براي اصالح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعالم شده در بند »ج« به نماينده 
سازمان سنجش مستقر در باجه  رفع نقص مراجعه نمايند؛ در غير اين صورت، فرد به 

عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 
3- چنانچه عكس روي كارت داوطلب، داراي اشكاالتي از جمله فاقد مهر بودن، 
واضح نبودن عكس يا اشتباه عكس باشد، ضروري است كه ضمن همراه داشتن پرينت 
عكسدار  شناسنامه  يا  ملي  كارت  و   3×4 قطعه عكس  دو  آزمون،  در  كارت شركت 
مطابق ساعت و تاريخ اعالم شده در بند »ج« به نماينده اين سازمان در باجه  رفع 
نقص مراجعه نمايند و موضوع را پي گيري نموده تا مشكل برطرف گردد؛ در غير اين 

صورت، فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
حروف،  صورت  به  يا  عددي  صورت  به  چه  شما،  داوطلبي  شماره  چنانچه   -4
ناخواناست، مطابق ساعت و تاريخ اعالم شده در بند »ج« به نماينده سازمان سنجش 
مستقر در باجه  رفع نقص مراجعه نماييد و موضوع را پي گيري نموده تا مشكل برطرف 

گردد.
ضمناً ساير اطالعات مندرج روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب، بر اساس 
اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام، كه از سوي خود داوطلب تكميل گرديده، در 

نظر گرفته شده است. 
از برگ راهنماي شركت  تذکر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون، 
در آزمون كه روي پايگاه اطالع رساني اين سازمان قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به 

مطالعه دقيق آن اقدام نمايند. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون 
در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت كارت شركت در آزمون يا مشاهده مغايرت 
در اطالعات مندرج در كارت ورودی با اطالعات ثبت نامي يا هر يك از موارد مندرج 
در بند »ب« فوق، داوطلبان مي توانند از ساعت ۸:30 الي12:00 صبح و 14:00 الي 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 تاریخ پرینت کارت و زمان  برگزاري آزمون استخدامي 

پزشکان متخصص در دانشگاه هاي علوم پزشکي 

و خدمات بهداشتي – درماني  وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکي سال 1396
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كشور  آموزش  سازمان سنجش  نماينده  به  مورخ 96/10/21  پنج شنبه  روز   17:00
مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )مطابق جدول شماره 2 ذيل( مراجعه و نسبت 

به اصالح و رفع اشكال احتمالي كارت خود اقدام نمايند.

د- زمان و محل برگزاري آزمون
آزمون كليه داوطلبان، صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 برگزار مي گردد و فرآيند 
برگزاري آزمون از ساعت ۸:30 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم ساعت 
بسته شدن  از  قبل  بايد  لذا كليه داوطلبان  بسته خواهد شد؛  فرآيند  از شروع  قبل 
درهاي ورودي، در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند. ضمناً آدرس محل برگزاري 

آزمون روي پرينت كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.

هـ - تذکرهاي  مهم  
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون ، 

اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.
2- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني رأس  ساعت  0۸:00 )هشت( بسته خواهد شد؛ 
لذا داوطلبان الزم است كه قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه 

امتحاني خود حاضر باشند. 
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون، بايد، عالوه بر پرينت كارت شركت 

در آزمون، اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پر رنگ، 
مداد تراش، مداد پاك كن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

4- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و 
تعلل در ارائه مدارك امتحاني، ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و 
با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري 

رسيدگي و برخورد خواهد شد.
بايد از آوردن وسايل اضافي، از جمله كيف دستي، ساك دستي،  5- داوطلبان 
پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، 
ماشين حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه 
آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل 
مندرج در اين بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذي ربط بر اساس قانون 

رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري رفتار خواهد شد.
در خاتمه اضافه مي نمايد كه داوطلبان در صورت لزوم مي توانند سؤال يا سؤاالت خود 
را در اين خصوص، از اين تاريخ لغايت روز پنجشنبه 96/10/21، همه روزه در وقت 
اينترنتي اين سازمان يا شماره  تلفن:  4۲1۶3-۰۲1  در  اداري با بخش پاسخگويي 

ميان بگذارند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

جدول شماره 1-  شهرستان محل برگزاري آزمون  استخدامي پزشکان متخصص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  سال 1396  
 بر اساس استان محل اقامت داوطلبان

 نام شهرستان محلاستان محل برگزاري
برگزاري آزمون

استان محل اقامت

كليه داوطلبان استان هاي آذربايجان شرقي)10(، آذربايجان غربي)11( و اردبيل )12(تبريز )1012(آذربايجان شرقي)10(

كليه داوطلبان استان هاي اصفهان)13(، چهارمحال بختياري)17( و يزد)39(اصفهان )1310(اصفهان )13(

تهران )1607(تهران )16(
كليه داوطلبان استان هاي تهران)16(، خوزستان)21(، زنجان)22(، فارس)25(، قزوين)26(، قم)27(، 

كردستان)2۸(، كرمانشاه)30(،كهگيلويه و بويراحمد)31(، همدان)3۸(، البرز)40(، مركزي)36(، كرمان)29(، 
لرستان)34(، ايالم)14(، بوشهر)15(، سمنان)23( و هرمزگان)37(

مشهد )1960(خراسان رضوي )19(
كليه داوطلبان استان هاي خراسان رضوي )19(، خراسان شمالي)20(، خراسان جنوبي )1۸( و سيستان و 

بلوچستان)24( 

كليه داوطلبان استان هاي مازندران)35(، گلستان)32( و گيالن)33( بابلسر )3512(مازندران )35(

 جدول  شماره 2- نشاني باجه هاي رفع نقص احتمالي کارت هاي شرکت درآزمون استخدامي پزشکان متخصص 
وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکي  سال 1396  

 نام استان
 محل برگزاري

 نام شهرستان
نشاني باجه هاي رفع نقصمحل رفع نقص کارت محل برگزاري

تبریز: ميدان جهاد، نصف راه، انتهاي خيابان ورزش.دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز تبریزآذربايجان شرقي

اصفهان: ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، جنب معاونت آموزشي، ساختمان ستاد آزمون ها.دانشگاه اصفهان  اصفهاناصفهان

تهران: ميدان فردوسي، خيابان انقالب ، بين خيابان های استاد نجات اللهي و سپهبد قرني، بن بست شاهرود.دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهرانتهران

مشهد: بلوار وكيل آباد، روبروي پارك  ملت، دِر شمالي دانشگاه فردوسي ، مديريت آموزشي دانشگاه.دانشگاه فردوسي مشهدمشهدخراسان رضوي

بابلسـر: خيابان پاسداران، دانشگاه مازندران، سازمان مركزي دانشگاه.دانشگاه مازندران- بابلسر بابلسر مازندران
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 تمدید مهلت ثبت نام و شرکت در پذیرش 
رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفًا بر اساس  

سوابق تحصیلي )معدل کل دیپلم( سال 
1396 درآزمون دوره هاي کارداني نظام 
جدید )دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 

آموزش عالي غیرانتفاعي( 
مؤسسات،  از  تعدادي  درخواست  به  توجه  با   ،1396/۸/3 مورخ  اطالعيه  پيرو 
بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان عالقه مند )اعم از داوطلباني كه در آزمون مذكور 
ثبت نام نموده يا ثبت نام ننموده اند( مي رساند كه مهلت ثبت نام در تكميل ظرفيت 
پذيرش رشته هاي تحصيلي مؤسسات مذكور، تا تاريخ 1396/11/15 تمديد گرديده 
است؛ لذا داوطلبان در صورت تمايل  مي توانند براي اطالع از رشته هاي تحصيلي داراي 
ظرفيت خالي و متناسب با نوع مدرك ديپلم خود در شاخه هاي فني و حرفه اي يا 
كاردانش مؤسسات پذيرنده، لينك جست و جوي عنوان مؤسسه و كدرشته مندرج در 
ذيل اين اطالعيه و همچنين پايگاه اطالع رساني دانشكده ها و آموزشكده هاي فني و 
حرفه اي يا مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي را مالحظه نموده و ضمن 
به توضيحات و مدارك  با توجه  مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، 
مندرج در اطالعيه 96/۸/3 و در مهلت تعيين شده به مؤسسه آموزش عالي محل 

پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
از داوطلبان، بر اساس زمان مراجعه خواهد بود و   بديهي است كه اولويت ثبت نام 
ثبت نام از داوطلبان در زمان مراجعه، منوط به وجود ظرفيت خالي در رشته مورد 

تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره:

 تمدید مهلت ثبت نام  و شرکت در مرحله 
تکمیل ظرفیت پذیرش رشته هاي تحصیلي 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 
آموزش عالي غیردولتي ـ غیرانتفاعي 

درآزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسـته 
سال 1396

مؤسسات،  از  تعدادي  درخواست  به  توجه  با   ،1396/۸/1 مورخ  اطالعيه  پيرو 
بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان عالقه مند )اعم از داوطلباني كه در آزمون مذكور 
ثبت نام نموده يا ثبت نام ننموده اند( مي رساند كه مهلت ثبت نام در تكميل ظرفيت 
پذيرش رشته هاي تحصيلي مؤسسات مذكور تا تاريخ 1396/11/15 تمديد گرديده 
و  خالي  ظرفيت  داراي  تحصيلي  رشته هاي  از  اطالع  منظور  به  داوطلبان  لذا  است؛ 
مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله مي توانند لينك جست و جوي عنوان مؤسسه 
و كدرشته مندرج در ذيل اين اطالعيه و همچنين پايگاه اطالع رساني دانشكده ها و 
آموزشكده هاي فني و حرفه اي و كشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي يا 
و ضمن مشخص  ـ غيرانتفاعي را مالحظه نموده  آموزش عالي غيردولتي  مؤسسات 
نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با توجه به توضيحات و مدارك مندرج در 
اطالعيه 96/۸/1 و در مهلت تعيين شده به مؤسسه آموزش عالي محل پذيرش رشته 

مورد تقاضا مراجعه نمايند.
   بديهي است كه اولويت ثبت نام از داوطلبان، بر اساس زمان مراجعه خواهد بود و 
ثبت نام از داوطلبان در زمان مراجعه، منوط به وجود ظرفيت خالي در رشته مورد 

تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

 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 متقاضیان آزمون های بین المللی
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حتماً تا به حال برای شما هم پيش آمده است كه برای انجام كارهای مختلف، با اطرافيان خود 
مشورت كنيد. بسته به اهميت و ارزشی كه كار مورد نظر و نتيجه اش برای هر فردی دارد، 
وقت متفاوتی را برای مشورت و استفاده از تجربه ديگران صرف می كند. استفاده از تجربه 
اطرافيان يا حتی تجربه های گذشته خودمان، به ما كمك می كند تا عالوه بر اينكه برخی از 
اشتباهات را مرتكب نشده يا تكرار نكنيم، زودتر، راحت تر و با صرف انرژی و زمان كمتری به 
هدفمان نايل شويم. استفاده از تجربه های گذشته خودمان يا ديگران، مقوله های متفاوتی را 
در بر می گيرد: از ديدن يك فيلم، انتخاب يك خياط، مطالعه يك كتاب، حتی مسيری كه 
برای رفتن به يك محل انتخاب می كنيم و .... در كنكور دادن هم، استفاده از تجربه ديگران، 
يكی از بهترين كارهايی است كه می تواند كمك مؤثری به آزمون و كسب نتيجه بهتر شما 
داشته باشد؛ البته به شرطی كه شما از اين تجربه تلخ يا شيرين به نحو مطلوبی استفاده كنيد. 
در اين مقاله قصد داريم تا شما عزيزان را با مهم ترين تجربه های دوستان خوب داوطلب كه 
در سال های قبل، در آزمون سراسری شركت كرده اند، آشنا كنيم. اميدواريم كه شما عزيزان 

هم با مطالعه اين تجربه ها و به كار بستن آنها بتوانيد به موفقيت بيشتری دست پيدا كنيد.

1- دی ماه را دریابید
از آنجايی كه اين ايام، زمان برگزاری امتحانات دی ماه است و بسياری از داوطلبان عزيز 
هم مشغول دادن امتحانات هستند، تصميم گرفتيم كه اولين تجربه را با تجربه امتحانی 
شروع كنيم. سامان كه سال قبل با يك رتبه خوب در كنكور قبول شد، به اهميت امتحانات 
دی ماه اشاره می كند. او می گويد كه برعكس نظر بسياری از كنكوری ها، امتحانات نه تنها 
باعث نمی شود تا وقت داوطلب بيهوده از بين برود، بلكه يك توفيق اجباری و كمك مؤثر 
به داوطلبان برای مطالعه بهتر بعضی از درس هاست؛ زيرا با اينكه در مطالعه تشريحی، 
بيشتر روی كليات دروس متمركز می شويم، اما برای تست زدن، دانستن همان كليات هم، 
الزم به نظر می رسد؛ از طرف ديگر، در سال های اخير، توجه ويژه ای به يادگيری مفاهيم 
از طريق كتاب های درسی، به عنوان مهم ترين منبع طرح سؤاالت كنكور، شده است؛ به 
همين دليل، تشريحی خواندن دانش آموزان از طريق كتاب های درسی، تأثير شگرفی در 
بهبود يادگيری آنها داشته است. در ايام امتحانات، خوب درس خواندن و تشريحی خواندن 
كتاب درسی، نتيجه كار را در كنكور بهبود می بخشد؛ به عالوه باعث می شود كه مفاهيم 
پايه ای و اصلی كتاب، كه گاهی داوطلبان از آن براحتی غفلت می كنند، به صورت دقيق 
مطالعه شود؛ پس اگر شما در روزهای امتحان و در مطالعه هر درسی، بخوبی در مطالب 
عميق شويد، مطمئن باشيد كه بخش بزرگی از مشكالت شما در تست زنی در كنكور در 

همان درس ها از بين خواهد رفت. 

2- امیدوار باشید
نوشين، كه در حال حاضر به عنوان يك داوطلب پشت كنكوری به سختی و با جديت، 
مشغول مطالعه و آمادگی برای آزمون سراسری است، به اين نكته اشاره می كند كه در هر 
كاری و هر تصميمی كه می گيريد، اميد از مهم ترين عوامل پيشرفت و رسيدن به هدف 
است. او با دريغ و افسوس نسبت به سال قبل، می گويد كه برخی از اطرافيانش با طرح 
موضوعات مختلف، انگيزه و اميد او را برای قبولی در كنكور سال قبل تخريب كرده و از 
بين بردند. نوشين با وجود برنامه خوبی كه داشت، به دليل اينكه روحيه و اميد الزم را 
برای رسيدن به هدف نداشت، پيوسته به اين فكر می كرد كه موفق نخواهد شد، و همين 
عامل باعث  شد تا ميزان مطالعه و يادگيری او كم و كمتر شود و در نهايت او بپذيرد كه 

در آزمون سراسری گذشته توان رقابت با داوطلبان را ندارد و بايد بخت خود را در 
سال آينده بيازمايد؛ اما وی پس از برگزاری كنكور، متوجه شد دوستانی 

كه در شرايط درسی مشابه او بودند، ولی با جديت و انگيزه كافی 
درس خوانده و اميد خود را برای رسيدن به هدف از 

دست نداده بودند، موفق شدند تا در رشته ها 
و دانشگاه های مورد نظر خود به تحصيل 

و  انگيزه  با  اكنون  كه  نوشين،  بپردازند. 
انرژی فراوان، خود را آماده كنكور می كند، ادامه 

می دهد كه "موتور حركت هر هدفی، اميد است، و وقتی 
اميد نداشته باشيد، نمی توانيد بخوبی درس بخوانيد و اصاًل مطالب 

 را ياد بگيريد. هميشه به خود بگوييد كه در شرايط خوب درسی
قرار داريد و اگر خوب درس بخوانيد به آرزوها و اهداف 

خود خواهيد رسيد. همين موضوع باعث می شود كه 
بيشتر و بهتر درس بخوانيد و مطالب هم بخوبی و 

برای مدت زمان بهتری در ذهن شما بماند." 
اميد،  برای داشتن  او معتقد است كه" 

كافی است كه ديگران را از ذهن خود 
حذف كنيد، با خودتان رقابت كنيد 

و به اين موضوع اصاًل اهميت ندهيد كه 
دوستانتان، مطالب را چند بار دور كرده اند؛ بلكه 

فقط و فقط با انگيزه پيش برويد و نتيجه كار را به خدا واگذار كنيد."

3- برای شنیدن، سراپا گوش باشید
امين به عنوان يك داوطلب پشت كنكوری از تجربه خود می گويد؛ از اينكه در 

سال آخر، به جای اينكه از معلم و درس هايی كه او می دهد، استفاده كند، 
وقت خود را در كالس، صرف بازيگوشی و صحبت با دوستانش 

می كرد و اين مباحث را 

كوتاه كردن راه موفقیت 
با بهره گیری از تجربه دیگران
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در زمان ديگری مطالعه 
موضوع  همين  می نمود. 
باعث می شد تا وقت بيشتری 
از امين صرف يادگيری مطالبی 

شود كه قباًل درس داده شده بود. 
پيشنهاد امين، با توجه به اين تجربه، آن است كه 
برای صرف وقت كمتر به منظور فراگيری دروس و يادگيری بهتر و ماندگارتر، دانش آموزان 
كنكوری، حتماً سعی كنند كه قبل از كالس، نگاهی سطحی و سريع به مطالبی كه احتماالً 
دبيرشان قرار است درس بدهد، بيندازند. انجام اين كار باعث می شود كه دانش آموز، سر 
كالس، درس را خيلی بهتر بفهمد و به درس، خوب گوش داده و از مطالبی كه دبير 
تدريس می كند، يادداشت برداری كند و بعد از كالس، چشم اندازی كلی از درس داده شده 

داشته باشد تا بتواند درس را بخوبی برای كنكور در خاطر نگه دارد.

4- بی رحم باشید !
نازنين می گويد: »وقتی  كه تصميم گرفتم برای كنكور مطالعه كنم، فهرستی از تمام 
دروس تهيه كردم و در برنامه درسی خودم، زمانی را برای مطالعه آنها در نظر گرفتم؛ 
اما كم كم متوجه شدم كه برخی از موضوعات و درس های مهم را بخوبی نمی فهمم يا 
اصاًل ياد نمی گيرم؛ در حالی كه در بعضی از درس های ديگر، با اينكه در گذشته در آن 
دروس ضعف داشتم، يادگيری خوبی دارم؛ بنابراين، برای اينكه بتوانم از 
زمانی كه در دست دارم بهترين استفاده را ببرم، با توجه 
به بودجه بندی سؤاالت كنكور، برخی از 
سخت  مباحث 

را، كه نمی توانستم خوب ياد بگيرم و كمتر در كنكور از آنها سؤال داده می شد و همچنين 
برخی از مباحث مهم را هم، كه برايم سخت بود و يادگيری 
آن مباحث، مستلزم صرف زمان و انرژی زيادی می شد، 
حذف كردم و به جای آن، وقتم را صرف يادگيری مطالب 
مهمی كردم كه می توانستم آن مطالب را در مدت باقی مانده 
بخوبی بخوانم.« او با لبخند ادامه داد: همين بی رحمی من! باعث شد كه 

كنكور را بخوبی گذرانده و با يك رتبه خوب به هدفم برسم«.

5- عید کنکوری داشته باشید
آرش، رتبه خيلی خوبی در گروه آزمايشی 
علوم تجربی به دست آورد و موفق شد كه 
در رشته دندانپزشكی پذيرفته شود. او رمز 
موفقيت خود را در اين می داند كه از تمام 
نداد  اجازه  و  كرد  استفاده  بخوبی  خود  لحظات 
مهم ترين  عنوان  به  اما  شود؛  تلف  بيهوده  وقتش،  تا 
تجربه اش، كه وی را در رسيدن به هدف، بسيار كمك كرده 
است، توجه ويژه به تعطيالت عيد نوروز را به همه داوطلبان توصيه 
می كند. او اشاره می كند كه از يك ماه قبل از فرا رسيدن عيد نوروز، برای 
اين ايام برنامه ريزی كرده و يك هفته مانده به سال جديد، برنامه خود را طبق 
آخرين شرايط درسی اش تغيير داده است. وی تمام مدت عيد را، به جز روز اول كه 
مشغول استراحت و ديد و  بازديد نوروزی بود، به مطالعه دروسی كه مهم بودند گذراند، و 

به اين ترتيب، موفق شد كه از بسياری از داوطلبان پيشی بگيرد. 
آرش معتقد است با اينكه دوره تعطيالت عيد، كوتاه است، اما از آنجايی كه مدارس تعطيل 
است و بسياری از داوطلبان هم برنامه خوبی برای اين ايام ندارند يا نمی توانند برنامه خود را 
بخوبی مديريت كنند، افرادی كه بتوانند در ايام عيد نوروز بخوبی درس بخوانند، می توانند 
كاستی های خود را در اين ايام جبران كنند يا بخشی از مطالب مهم را مرور نمايند؛ پس از 
همين االن به خاطر داشته باشيد كه ايام نوروز را بيشتر به درس خواندن اختصاص دهيد؛ 

زيرا برای تفريح و ديد بازديد، هميشه وقت هست.  

6- ماه مهم خرداد
سارا معتقد است يكی از اشتباهاتی كه باعث شد او با وجود تالش و مطالعه بسيار، نتواند 
نتيجه خوبی در كنكور سال قبل به دست بياورد، اين است كه از اهميت دوره جمع بندی 
و مرور در خرداد ماه، غافل شد. وی به جای اينكه مثل ساير داوطلبان موفق، با يك 
برنامه ريزی خوب، به استقبال دوره جمع بندی در خرداد برود، تا يك هفته قبل از كنكور 
به مطالعه مطالب جديد پرداخت؛ زيرا احساس می كرد با توجه به حجم مطالبی كه تا 
ارديبهشت خوانده است، نمی تواند به تست های كنكور جواب دهد. همين موضوع باعث شد 

"موتور حرکت هر هدفی، امید است، و وقتی امید نداشته باشید، 

نمی توانید بخوبی درس بخوانید و اصاًل مطالب را یاد بگیرید. 

همیشه به خود بگویید که در شرایط خوب درسی قرار دارید و 

اگر خوب درس بخوانید به آرزوها و اهداف خود خواهید رسید. 

همین موضوع باعث می شود که بیشتر و بهتر درس بخوانید و 

مطالب هم بخوبی و برای مدت زمان بهتری در ذهن شما بماند " 
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تا او بسياری از مطالب و كتاب هايی 
را كه قباًل خوانده بود از ياد ببرد و نتيجه 
خوبی از آزمون سراسری سال گذشته نگيرد. 

سارا، كه االن با ديدی بسيار بهتر و برنامه ريزی عالی، 
مشغول مطالعه برای كنكور است، به همه داوطلبان توصيه 

می كند كه در مدت باقی مانده تا عيد، همه مطالب مهم را يك 
بار مطالعه و خالصه برداری كنند و بعد از عيد به عمومی ها بيشتر 

بپردازند، و نكته مهم تر اينكه تا حد ممكن، زمان را به تست زنی و مرور 
مطالبی كه قباًل خالصه برداری شده است اختصاص دهند؛ در اين ميان، به توصيه سارا، 
كه مورد تأييد همه مشاوران نيز هست، كنكوری ها بايد بتوانند در خرداد ماه، كار جمع 

بندی را به اتمام برسانند.

7-آزمودن قبل از آزمون
فريد، يكی از كنكوری های موفق سال قبل است. او، كه در رشته روان شناسی تحصيل 
می كند، راز موفقيت خود را در تست زنی های بموقع و اصولی می داند. فريد معتقد است كه 
تست زنی و رفع اشكال هايی كه بعد از تصحيح تست ها انجام می داد، باعث شد تا وی با 
ديد بهتری نسبت به سؤاالت در جلسه كنكور حاضر شود. فريد اشاره می كند كه او برای 
كسب نتيجه بهتر، چند بار تست زنی می كرد: اول، بعد از مطالعه دروس و در پايان هفته 
به تست زنی يك مبحث می پرداخت تا بداند كه در كدام قسمت آن مبحث اشتباه دارد و 
كدام مطالب را بخوبی متوجه شده است، و در پايان ماه يا اتمام يك كتاب هم، مبادرت 
به تست زنی می كرد. بعد از اتمام تست زنی، فريد، موارد اشكال و نكات مهم تست را، كه 
متوجه نشده بود، در دفترچه خالصه برداری اش يادداشت می كرد تا در فرصت مناسب، 
بخصوص در دوره جمع بندی، مطالعه كند. در هفته های پايانی نيز فريد تالش كرد تا خود 
را در موقعيت كنكور قرار داده و مشابة جلسة كنكور، تست سرعتی از همه كتاب ها بزند. 
وی بعد تست ها را تصحيح كرده و به مطالعه نقاط اشكال خود و رفع آنها می پرداخت. فريد 
معتقد است كه انجام اين كار باعث شد تا او، عالوه بر اينكه همه مباحث مهم و نكته ای 
كتاب ها را چندين دور خوب و كامل مطالعه كند، از استرس و اضطراب كنكور نيز تا حد 

زيادی رها شود.

8- یکی از چندین راه
اين تجربه، بسيار متفاوت تر از تجربه های باالست. برای اينكه از تجربه سعيد و موفقيت او 
برای شما بگويم، ترجيح دادم كه او را در دفتر كارش مالقات كنم. سعيد، وقتی نگاه منتظر 
مرا ديد، با لبخندی گفت كه تجربه او از كنكور به شش سال قبل برمی گردد. وی اشاره 
كرد با اينكه در آن روزها تالش می كرده است كه درس بخواند، اما انگار نمی توانسته بخوبی 
مطالب را فراگيرد. به نظر خود او، يكی از عواملی كه باعث پيش آمدن اين موضوع می شد، 
آن بود كه وی استرس زيادی را تحمل می كرد. مهم ترين عامل استرس او هم، اين بود كه 

اگر نمی توانست در كنكور موفق شود، مجبور بود به سربازی برود.
    زمان اعالم نتايج برای سعيد، مثل يك كابوس بود؛ كابوسی كه به نظر او تمام 
زندگی اش را درهم پيچيده بود. سعيد هنگام اعالم نتايج نهايی آزمون سراسری، متوجه 
شد كه در هيچ دانشگاهی پذيرفته نشده و احساس  كرد كه دنيا برای او به آخر خود 
نزديك شده است. وی وقتی كه در تدارك سربازی رفتن بود، به دوستان خود فكر 

آزار  بيشتر  را  او  اين موضوع  و  می كرد كه در حال تحصيل در دانشگاه هستند 
می داد. ماه های اول سربازی به سختی برای سعيد سپری می شد و وی 

آينده خود را مبهم و تاريك می ديد. او وقتی سربازی را به 
پايان رساند هيچ اميدی برای رسيدن به 

نداشت.  روشن  آينده 
 ، سعيد

وقتی 
لبخندی  رسيد،  داستان  اينجای  به 
زد و ادامه داد كه آن روزها به هر دری می زد تا بتواند 
بار ديگر در آزمون سراسری شركت كرده و موفق شود. وی در يكی 
از روزهايی كه از كالس كنكور باز می گشت، چشمش به دو توريست خورد كه به 
دنبال آدرسی می گشتند. سعيد به طور شكسته و ابتدايی با آنها به انگليسی صحبت 
كرد و منظورش را رساند. توريست ها از او خواهش كردند كه در قبال دريافت وجهی 
به آنها برای رفتن به چند منطقه معروف شهرشان كمك كند، و از همين جا بود كه 
زندگی سعيد در مسير ديگری ادامه يافت. سعيد تصميم گرفت تا زبان خود را تقويت 
كند و در يكی از شركت های مسافرتی و گردشگری به عنوان »تور ليدر« فعاليت نمايد. 
سعيد تمام توجه خود را صرف بهتر شدن در شغلش قرار داده بود و به همين دليل به 
سايت های مختلف سر زده و هر بار ايده های جديدی می گرفت. وی با گذاشتن تصاوير 
و پيام های جذاب از ديدنی های استان محل زندگی خود و كشورش، از همه خارجی ها و 
همين طور ايرانی ها دعوت می كرد تا به اين مناطق سفر كنند و اشاره می كرد كه خود 

او هم به عنوان »تور ليدر« می تواند آنها را همراهی كند. 
    لبخند سعيد، اين بار، واضح تر و پر رنگ تر شد؛ گويی هر چه از موفقيت هايش می گفت 
لذت بيشتری می برد. سعيد اشاره كرد: بعد از اينكه توانستم به همراهی چند نفر از 
دوستانم و استفاده از وامی كه گرفتيم، دفتری بزنيم، توانستيم در مكانی بزرگتر، كه در 
ابتدا به صورت اجاره ای بود، مجموعه رستورانی با غذاهای سنتی و مغازه ای برای عرضه 
صنايع دستی مردم استانمان داير كنيم و عالوه بر خودمان، كه مشغول كار شديم، برای 

چند نفر ديگر نيز كارآفرينی كنيم. 
     سعيد اضافه می كند كه به نظر او كنكور، يكی از راه های رسيدن به موفقيت است، 
و مگر نه اين است كه ما تمام تالش خود را می كنيم تا در آينده موفق شده و زندگی 
خوب و جايگاه اجتماعی بااليی داشته باشيم؟ بنابراين، اگر داوطلبی در كنكور موفق 
نشد، نبايد فكر كند كه به انتهای راه رسيده و دنيا برايش تمام شده است. شايد در ابتدا، 
شكست در كنكور، سخت و ناراحت كننده باشد، اما كافی است كه ما نگاهی به خود و 
استعدادهايمان و آنچه از خودمان در آينده توقع داريم بيندازيم؛ آن وقت خواهيم فهميد 
كه كنكور، همه چيز و همه زندگی نيست. بسياری از افراد، استعدادهای فنی و بازرگانی 
خوبی دارند و می توانند با كمی تالش و كوشش، در اين راه ها گام بردارند و موفق شوند؛ 
در ضمن، بعد از پرداختن به يك كار و كسب درآمد هم می توان در راستای استفاده 
از علم ديگران و ارتقای كيفيت كار و استفاده از تازه ترين دستاوردها، در دانشگاه ادامه 
تحصيل داد؛ زيرا برای آموختن هيچ وقت دير نيست؛ همان گونه كه او االن به عنوان 
دانشجوی ترم دوم رشته مديريت جهانگردی در راستای هر چه بهتر انجام دادن كارش 

مشغول به تحصيل است. 
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     پيرو اطالعيه های مورخ 12 و 96/09/22 و همچنين انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون  كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1397 در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی و غيردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون مذكور می رساند كه اصالحاتی به شرح 
ذيل در دفترچه راهنمای ثبت نام صورت گرفته است؛ لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيالت برای آن دسته از داوطلبانی كه در زمان مقرر )از تاريخ 
96/09/16 لغايت 96/09/26( در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند، می رساند كه اطالعات ثبت نامی داوطلبان از روز دوشنبه مورخ ۹۶/11/3۰ لغایت روز پنجشنبه مورخ 
۹۶/1۲/۰3 روی پايگاه اطالع رسانی اين سازمان به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس 
از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و اصالحات مشروح ذيل، نسبت به مشاهده و كنترل اطالعات ثبت نامی خود اقدام و در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطالعات اقدام نمايند.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی كه در مهلت مقرر موفق به ثبت نام در آزمون نگردیده اند، ترتيبی اتخاذ گرديده كه در بازه زمانی فوق )96/11/30 
لغايت 96/12/03( اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در خصوص  :

 اصالحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام و اعالم زمان مشاهده 

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

داوطلبان جدید در آزمون  کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 

اصالحات دفترچة راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1397

مورد یا موارد اصالحیعنوان رشتهعنوان رشته امتحانیکد رشتهردیف

1( علوم اقتصادیعلوم اقتصادی11105
گرايش های زير با كد ضريب )1( اضافه شده است:

11( اقتصاد مالی اسالمی
12( اقتصاد آموزش

2( اقتصاد نفت و گازعلوم اقتصادی21105

گرايش های زير با كد ضريب )1( اضافه شده است:
1( تجارت نفت و گاز

2( نهادها و سياست های بين الملل در نفت و گاز
3( حقوق تجاری و قراردادهای بين اللملی نفت و گاز

4( مديريت مالی نفت و گاز

15( مطالعات اوقات فراغتمجموعه علوم اجتماعی31108

گرايش های زير با كد ضريب )7( اضافه شده است:
1- مديريت

2- برنامه ريزی فضايی 
3- فرهنگ و تمدن

اين رشته از مجموعة علوم اجتماعی حذف و پذيرش دانشجو برای رشته مديريت خدمات اجتماعی ۸( مديريت خدمات اجتماعیمجموعه علوم اجتماعی41108
از رشته امتحانی مددکاری اجتماعی )كد 1139( انجام می پذيرد.

مجموعه علوم سیاسی و 51130
روابط بین الملل

6( تربيت مربی علوم سياسی

كد ضريب اين رشته )1( است.
* پذيرش دانشجو در رشته »تربيت مربی علوم سياسی« منحصراً برای مرکز آموزش عالی 

تربيت مربی عقيدتی سياسی قم )وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی( صورت 
خواهد گرفت.

مجموعه علوم ارتباطات 61138
اجتماعی

عنوان رشته به ارتباطات اجتماعی با گرایش تبليغات فرهنگی تغيير كرده است.4( تبليغ و ارتباطات فرهنگی

گرايش مديريت تطبيقی و توسعه به مدیریت پيشرفت و توسعه شهری و روستایی تغيير 2( مديريت دولتیمجموعه مدیریت71142
كرده است.

گرايش مستغالت حذف شده است.10( مالیمجموعه مدیریت۸1142

مجموعه مدیریت کسب و کار 91148
1( مديريت كسب و كارو امور شهری

گرايش زير با كد ضريب )1( اضافه شده است.
۸( انرژی

گرايش نانوالكترومكانيك به سيستم های ميکرو و نانو الکترومکانيک تغيير يافته است.12( مهندسی نانوفناوریمجموعه مهندسی برق101251

گرايش صنايع پتروشيمی حذف شده است.1( مهندسی شيمیمجموعه مهندسی شیمی111257
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ــه، حمــالت تروريســتی،  جنــگ، كمبــود آب، زلزل
ركــود اقتصــادی، بحــران و ...؛ واقعيــت ايــن 
ــات رســانه ها  ــه بيشــتر اوق اســت ك
مــا را بــا اخبــار منفــی تغذيــه 
ــا  ــن م ــد و ذه می كنن
نيــز بــه ايــن 
ر  خبــا ا

منفــی 
توجــه ويژه اي 
هــر  زيــرا  دارد؛ 
ثانيــه از هــر روز، ذهــن 
مــا در برابــر داده هايــی قــرار 
مــی گيــرد كــه احتمــاالً بيشــتر از 
تــوان مغــز ما بــرای پــردازش آنهاســت، 
ــا  ــرای م ــز ب ــچ چي ــه هي ــی ك و از آن جاي
مهم تــر از ايــن نيســت كــه زنــده بمانيــم، اوليــن 

توقــف همــة داده هــا در يــك تكــه باريــك قديمــی از 
گيــج گاه اســت كــه بادامــة مغــز ناميــده می شــود. ايــن 
ــد و  ــان می ده ــر را نش ــانه، خط ــن نش ــا اولي ــه ب بادام
ــط  ــزی در محي ــر چي ــرای ه ــه ب ــی را ك تمــام اطالعات
ــاك باشــد، جســت و جــو و  ــا خطرن ــرای م ــد ب می توان
مرتــب می كنــد؛ بنابرايــن، مــا ترجيحــاً خبرهــای منفی 
را نــگاه می كنيــم؛ پــس تمــام وســايل ديجيتالــی بــرای 
مــا خبرهــای منفــی را هــر روز و هــر هفتــه می آورنــد، 
ــی  ــای بدبين ــا آدم ه ــه م ــت ك ــب نيس ــن عجي و اي
هســتيم و همچنيــن شــگفت انگيز نيســت 
دنيــا  می كننــد  تصــور  مــردم  كــه 
در حــال بدتــر شــدن اســت؛ 
ــور  ــن ط ــع اي ــا در واق ام
پيشــرفت های  نيســت 
مــا  كــه  انگيــزی  شــگفت 
توســط مجموعــه اي از نيروهــا در 
قــرن گذشــته داشــته ايم، در حقيقــت 
ــا  ــه م ــه ای را شــتاب بخشــيده اســت ك مرحل
پتانســيل خلــق جهانــی پــر از وفــور را در ســه دهــة 

ــيم . ــته باش ــده داش آين

نمی گوييــم مشــكالتی مثــل بحران هــای زيســت محيطی، 
ــم ،  ــرژی را نداري ــود آب و ان ــودات ، كمب ــودی موج ناب
ولــی بــه عنــوان انســان، مــا بســيار بهتــر و حرفه ای تــر 
ــر آنهــا غلبــه  ــگاه می كنيــم و نهايتــاً ب ــه مشــكالت ن ب
خواهيــم كــرد. اجــازه بدهيــد نــگاه كنيــم بــه آن چــه 
ــا  ــه كج ــم ب ــا ببيني ــت ت ــته اس ــش گذش ــرن پي در ق
ــن  ــون، ميانگي ــته تاكن ــال گذش ــد س ــم. از ص می روي
عمــر انســان بيــش از دو برابــر شــده و مــرگ در دوران 
نــوزادی ده برابــر كمتــر شــده اســت؛ بــه عــالوه، قيمــت 
ــزار  ــا ه ــات، ده ت ــل و ارتباط ــل و نق الكتريســيته، حم
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برابــر كاهــش يافتــه اســت. همچنين مــا در صلــح آميزترين 
ــزان  ــم و  مي ــی می كني ــر زندگ ــخ بش ــان در تاري زم
ســواد از 25 درصــد بــه بــاالی ۸0 درصــد در 130 ســال 

گذشــته رســيده اســت. 

ــا در زمــان شــگفت آوری زندگــی می كنيــم  ــاً م حقيقت
ــم  ــوش كرده اي ــأله را فرام ــن مس ــا اي ــياری از م و بس
ــاال  ــي، ب ــداوم انتظــارات خــود را از زندگ ــه طــور م و ب
ــراد  ــی اف ــردم ) حت ــر م ــروزه اكث ــم. ام ــر می بري و باالت
فقيــر ( الكتريســيته، آب، ســرويس بهداشــتی، يخچــال، 
ــی اســت كــه  ــد؛ ايــن در حال ــون و موبايــل دارن تلويزي
ثروتمندتريــن اشــراف زاده های قــرن گذشــته، كــه 
ــود  ــور وج ــز تص ــد، هرگ ــياره بودن ــن س ــوران اي امپرات
چنيــن تجمالتــی را نمی كردنــد. بايــد در نظــر داشــت 
ــوژی  ــرفت ها تكنول ــن پيش ــتر اي ــای بيش ــر بن ــه زي ك

اســت. 

ــيار  ــما بس ــخصی ش ــل ش ــروزه موباي ــال، ام ــرای مث ب
ــر از ســوپر كامپيوترهــای  ــب ســريع ت ــر و بمرات ارزان ت
ــرد در  ــل يــك ف ــا امــروزه موباي ــاد اســت؛ ي دهــة هفت
ــيار  ــيايی، بس ــا آس ــی ي ــر آفريقاي ــور فقي ــك كش ي
ــكا در  ــور آمري ــس جمه ــل رئي ــرفته تر از موباي پيش
ــمندش  ــن هوش ــا تلف ــت، و ب ــته اس ــال گذش 25 س
ــس  ــتری از رئي ــات بيش ــش و اطالع ــه دان ــد ب می توان

ــد.  ــت ياب ــش دس ــال پي ــكا در 15 س ــور آمري جمه

ــو،  ــرای ويدي ــزاران دالر ب ــا و ه ــته، ده ه ــر در گذش اگ
ــا  ــك ي ــا و موزي ــه ای از كتاب ه ــی اس، كتابخان جــی پ
تكنولوژی هــای دارويــی خــرج می كردنــد، اكنــون 
ــان  ــا در موبايلم ــك ج ــور ي ــه ط ــا را ب ــة آنه ــا هم م
ــن ســطح آن در  ــن و عالی تري ــه شــايد بهتري ــم ك داري
ــوژی ســريع تر  ــع، هرچــه تكنول ســالمت اســت؛ در واق
ــل  ــا قاب ــرای م ــا ب ــه ای از تكنولوژی ه ــده، مجموع ش
دســترس تر شــده و منابــع بيشــتری در دســترس 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــان ها ق ــوم انس عم

بــرای مثــال، در اواســط قــرن هجــده 
ميــالدی، ناپلئــون، پادشــاه ســيام )تايلنــد( 

را بــه شــام دعــوت كــرد. در آن زمــان، تمــام 
ســربازان در ظــروف نقــره غــذا خوردنــد 

ــورد؛  ــذا خ ــال غ ــرف ط ــز در ظ ــون ني و ناپلئ
ــش  ــوم غذاي ــرف آلوميني ــيام در ظ ــاه س ــا ش ام

را خــورد؛ زيــرا در آن زمــان، آلومينيــوم بــا 
ارزش تريــن فلــز در روی ســياره زميــن بــود. 

ــرم  ــد از ج ــوم ۸/3 درص ــه آلوميني ــا اينك ــد ب می داني
ــز  ــك فل ــوان ي ــه عن ــت، ب ــكيل داده اس ــن را تش زمي
ــا اكســيژن  ــد و همــه جــا ب ــه دســت نمی آي ــص ب خال
و ســيليكات احاطــه شــده اســت؛ امــا بعــد تكنولــوژي 
ــا  ــرد ت ــيار ارزان ك ــوم را بس ــد و آلوميني ــز آم الكترولي
جايــي كــه امــروزه آن را بــه عنــوان يــك فلــز بــی ارزش 

در نظــر می گيريــم. 

شــايد بگوييــد كــه ايــن مثــال، چــه ربطــی بــه دغدغــه هــای 
ذهنــی مــا در زمينــه مشــكالت زيســت محيطــی 
دارد. اجــازه بدهيــد كــه در هميــن زمينــه يــك مثــال 
بزنيــم. بســياری از دولــت مــردان دربــاره كمبــود 
ــه  ــت ك ــه داش ــد توج ــا باي ــد، ام ــر می كنن ــرژی فك ان
ــا روی ســياره ای هســتيم كــه دارای بيــش از 5000  م
ــا در هــر ســال اســتفاده  ــرژی ای اســت كــه م ــر ان براب
ــر  ــن را ه ــرژی، ســطح زمي ــرا وات ان ــم. 16 تت می كني
ــي  ــألة اصل ــع، مس ــد؛ در واق ــرم می كن ــه گ ۸۸ دقيق
ــي  ــه چگونگ ــت؛ بلك ــرژی نيس ــودن ان ــاب ب ــا، كمي م
ــت  ــوب اينجاس ــر خ ــت، و خب ــه آن اس ــی ب دسترس
ــه  ــورها،  هزين ــی از كش ــر، در برخ ــال حاض ــه در ح ك
توليــد الكتريســيته خورشــيدی، كمتــر از هزينــة توليــد 

ــت.  ــی اس ــيتة ديزل الكتريس

ــه بحــران آب اشــاره كــرد.  ــوان ب از ســوی ديگــر، می ت
متأســفانه در حــال حاضــر، مــا در جهــان شــاهد 
جنگ هايــی بــرای بــه دســت آوردن آب شــيرين بيشــتر 

؛  هستيم
ايــن در حالــی اســت كه 

ســيارۀ مــا، يــك ســيارۀ آبــی 
اســت و مــا در ســياره ای زندگی 

می كنيــم كــه 70 درصــد آن آب 
ــن  ــد اي ــه 97/5 درص ــت؛ البت اس

ــد  ــتند و 2 درص ــور هس ــا ش آب ه
ــد آب  ــم درص ــرای ني ــا ب ــخ، و م ي

ــده، در حــال جنــگ هســتيم! امــا اميدهــای  باقــي مان
زيــادی هــم وجــود دارد. نانــو تكنولوژی هايــی در حــال 
ظهــور اســت كــه بــرای مثــال ايــن توانايــی را دارد تــا 
هــزاران ليتــر آب تميــز آشــاميدنی را در هــر روز، فــارغ 
از منبــع آن، كــه آب شــور، آب آلــوده يــا آب فاضــالب 

باشــد، بــا قيمتــی مناســب، توليــد كنــد. 

می خواهيــم بگوييــم آن چــه اطمينــان عظيمــی بــرای 
ــه مــا می دهــد، ايــن اســت كــه مــا  مثبــت انديشــی ب
اكنــون بــه عنــوان فــردی بســيار توانمندتــر از گذشــته، 
آمــادۀ مواجهــه بــا چالش هــای ايــن ســياره هســتيم. 

* برداشــتی آزاد از ســخنرانی پيتــر ديامانديــس، رئيس 
بنيــاد »ايكــس پرايــز«، كــه جوايــز 10 ميليــون دالری 
بــرای تشــويق شــركت های دنيــا بــرای حــل مشــكالت 
ــرده اســت. وی در ســال  ــرار ك ــان برق و معضــالت جه
فنــاوری  در  تأثيرگــذار  رهبــر   50 از  يكــی   2014

شــناخته شــد.

نمی گوییم مشکالتی مثل بحران های زیست محیطی، نابودی موجودات، 

کمبود آب و انرژی را نداریم ، ولی به عنوان انسان، ما بسیار بهتر و 

حرفه ای تر به مشکالت نگاه می کنیم و نهایتًا بر آنها غلبه خواهیم کرد
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بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان آزمون سراسری سال 1397 می رساند: بر اساس 
مصوبه نهمين جلسه شورای سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 96/۸/20 ميزان و نحوۀ 
تأثير سوابق تحصيلی در آزمون سراسری سال 1397  همانند آزمون سراسری سال 1396 

به صورت زير است:
الف- آن دسته از ديپلمه های رياضی فيزيك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف 
اسالمی، كه ديپلم خود را از سال 13۸4 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يك  يا چند درس 
آنها به صورت نهايی، سراسری و  كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلی 
 بوده و سوابق تحصيلی موجود ديپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به ميزان حداکثر 
۲5 درصد به نسبت سوابق تحصيلی موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره 

 كل نهايی آنان لحاظ می شود.
ب- داوطلبان دارای مدرك پيش دانشگاهی رياضی فيزيك، علوم تجربی، علوم انسانی، 
علوم و معارف اسالمی و هنر، كه مدرك دوره پيش دانشگاهی خود را از سال تحصيلی 

90-91 به بعد اخذ كرده اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايی، سراسری 
و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلی بوده و سوابق تحصيلی موجود 
دوره پيش دانشگاهی )صرفاً نمرات دروسی كه به صورت نهايی، سراسری و كشوری برگزار 
شده است( به ميزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلی موجود داوطلب و به 

صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايی آنان لحاظ می شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصيلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال 

خواهد شد. 
شايان ذكر است كه اعمال تأثير مثبت سوابق تحصيلی، بدان معنی است كه اگر سوابق 
تحصيلی باعث افزايش نمره كل نهايی آزمون هر زيرگروه شود، در آن زيرگروه اعمال 
خواهد شد، و اگر باعث كاهش نمره كل  نهايی آزمون هر زيرگروه شود )اثر منفی داشته 
باشد( در آن زيرگروه اعمال نمی شود و نمره كل آزمون آن زيرگروه به عنوان نمره كل 

نهايی زيرگروه فوق در نظر گرفته می شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره : 

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1397 

به اطالع داوطلبان گروه آزمايشی هنر در آزمون سراسری 
از سؤال های تخصصی  سال 1397 می رساند كه بخشی 
گروه آزمايشی هنر از كتاب های: كارگاه هنر 1 )كد: 594(، 
تاريخ 1 )كد:  كارگاه هنر 2 )كد: 594/1(، سير هنر در 
انسان،   ،)594/۸ )كد:   2 تاريخ  در  هنر  سير   ،)594/3
و  هنری  ميراث  با  آشنايی   ،)594/7 )كد:  طراحی  فضا، 
تجسمی  هنرهای  مبانی   ،)594/6 )كد:  ايران  فرهنگی 
)كد: 35۸/21(، طراحی 1 )كد: 359/92(، طراحی 2 )كد: 
4۸9/9(، آشـنايی با بنـاهای تـاريخی )كد: 492/6(، خط 
در گرافيك )كد: 491/6(، ترسيم فنی و نقشه كشی )كد: 
)كد:  )كد: 496/3(، عكاسی 1  نقاشی  359/7۸(، كارگاه 
35۸/15 و 497/6(، طراحی اندام و لباس )كد: 494/۸(، 
 كارگاه طراحی نقوش سنتی )كد: 359/77(،  حجم سازی 1 
)كد:   1 ايران  دستی  صنايع  با  آشنايی   ،)450/3 )كد: 
359/30( و مبانی نظری و ساختار موسيقی ايرانی )كد: 

331( طراحی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

فهرست بخشی از منابع 

آزمون سراسری سال 1397 

گروه آزمایشی هنر

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

اطالعیة بسیار مهم شرکت تعاونی خدمات آموزشی
با توجه به استفادة غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش در کتاب های خود 
و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های اینترنتی، فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی، همان طور که ممنوعیت هرگونه استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر 
طریق در نسخة چاپی این سؤاالت درج گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های تلگرام، سایت ها و 
...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی با ذکر منبع( ممنوع است؛ به عبارت 
دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، منحصراً متعلق به پدیدآورندة آن، یعنی شرکت 
تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای سایر 
مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة زمانی خاصی نیست. بدیهی 

است که این شرکت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی
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