
  شاپا ISSN   1735-2916:1735-2916  هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  سال بیست و دوم شماره 42  دوشنبه 2 بهمن ماه 1396  16صفحه 2000 ریال  

1060» اقتصاد مقاومتی؛ تولید واشتغال «

یادداشت  هفته

صفحه   7

صفحه   8

صفحه   12

صفحه   4

تندخواني؛ روشي براي مطالعه بيشتر و بهتر

راهكارهايي براي تقويت حافظه

5 جامدی االول ، خجسته زاد روز بانوی 

قهرمان نینوا ،  حرضت زینب )سالم ا...علیها( 

بر متام مسلامنان و آزادگان جهان تهنیت باد

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص : 

پذيرفته شدگان رشته هاي مرحله 

تكميل ظرفيت آزمون سراسري 96

تقديراز پايان نامه های برتر

 الگوی اسالمی - ايرانی پيشرفت
مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، با هدف تشویق 
دانشجویان به پرداختن به موضوع الگوی پیشرفت، 
الگوی  کنفرانس  هفتمین  برگزاری  با  هم زمان 
برتر مرتبط  نامه های  پایان  از رساله ها و  پیشرفت، 
با الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت پس از داوری با 

اهدای جوایز نقدی قدردانی به عمل می آورد.
کارشناسی ارشد،  مختلف  مقاطع  آموختگان  دانش 
دانشجویان  یا  شرایط  واجد  حوزوی  معادل  و  دکتری 
دانشگاهی و طالب حوزه های علمیه که موضوع رساله و 
پایان نامه آنها در زمینه پیشرفت است و مایلند رساله یا 
پایان نامه آنان در مرکز الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت 
سامانه:  طریق  از  می توانند  گیرد،  قرار  ارزیابی  مورد 
 http://olgou.ir/index.php/fa/payannameh

ثبت نام کنند.
رساله ها و پایان نامه هایی که در فرآیند داوری اولیه مورد 
برگزاری  روز  در  که  نمایشگاهی  در  گیرند،  قرار  پذیرش 
کنفرانس الگوی پیشرفت برپا خواهد شد، در معرض دید 

شرکت کنندگان قرار خواهند گرفت.
ضمناً از نویسندگان رساله ها و پایان نامه هایی که در فرآیند 
داوری نهایی به عنوان برتر انتخاب شوند، در روز برگزاری 

کنفرانس با اهدای جوایز نقدی قدردانی خواهد شد.
پیشرفت،  ایرانی  اسالمی-  الگوی  مرکز  اعالم  اساس  بر 
آخرین مهلت ارسال اطالعات پایان نامه ها و رساله ها، 29 

اسفند ماه 1396 است.
الزم به یادآوري است که هفتمین کنفرانس الگوی اسالمی-   ایرانی 

پیشرفت ، 19 و 20 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود .

همراه با شما تا آزمون سراسري )3( ثبت نام آزمون 

سراسری 97 آغازشد



2 بهمن ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 42            2

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و دوم ، شماره  42 ، شماره پیاپی  1060

  دوم  بهمن ماه سال 1396
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: بهمن احمدی
   صفحه  آرایی و حروفچینی : پیک سنجش

2916-1735:ISSN    1735 -2916 :شاپا   
   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

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

       پالک 204، صندوق پستی 5557- 14155
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

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 دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

در ادامة نكاتي که رعایت آنها از سوي داوطلبان آزمون 
سراسري سال 1397 الزم به نظر مي رسد و در هفته 
پیش در همین ستون یادآوري کردیم، چند نكته دیگر 
را براي تأکید بیشتر و به منظور راهنمایي داوطلبان 

این آزمون مهم در سطور زیر مي آوریم:
1ـ آزمون سراسري سال 97 براي داوطلبان هر یك 
ریاضي  علوم  شامل  پنجگانه،  آزمایشي  گروه هاي  از 
زبان هاي  و  هنر  انساني،  علوم  تجربي،  علوم  فني،  و 

خارجي، در یك مرحله برگزار خواهد شد.
آزمایشي پنجگانه،  از گروه هاي  2ـ داوطلبان هر یك 
اختصاصي گروه  و  به سؤاالت عمومي  در یك جلسه 

آزمایشي انتخابي، پاسخ خواهند داد.
پذیرش  منظور  به   97 سال  سراسری  آزمون  3ـ 
یا شبانه،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره های  براي  دانشجو 
نیمه حضوری مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پیام نور، مؤسسات 
همچنین  و  غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالي  آموزش 
کد رشته های تحصیلي با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی 

برگزار می شود.
نظام  دیپلم  دارندگان   97 سراسري  آزمون  در  4ـ 
دانش آموزان  و  دیپلم،  نوع  به  توجه  بدون  قدیم، 
پیش دانشگاهي،  فارغ التحصیل  یا  پیش دانشگاهی 
به  توجه  با  و  پیش دانشگاهي،  مدرک  به  توجه  بدون 
جدول  در  که  خود،  عالقه  مورد  تحصیلي  رشته هاي 
شمارة 2 تا 6 دفترچه راهنماي شمارة 1 این آزمون 
درج شده است، می توانند منحصراً متقاضي شرکت در 
یكی از گروه های آزمایشي علوم ریاضی و فني، علوم 
تجربی و علوم انسانی،  هنر یا زبان های خارجي شوند 
کنند؛  ثبت  را  آن  ثبت نام،  اینترنتي  تقاضانامه  در  و 
البته، همان طور که در شماره پیشین در این ستون 
علوم  آزمایشي  گروه هاي  داوطلبان  به  اشاره شد،  نیز 
ریاضی و فني، علوم تجربی و علوم انسانی و زبان های 
که  صورتي  در  تا  است  شده  داده  اجازه  خارجي، 
عالقه مند به شرکت در گروه آزمایشي هنر نیز باشند، 
عالقه مندي خود را در تقاضانامه ثبت نام اعالم کنند، 
آزمایشي  گروه هاي  داوطلبان  به  ترتیب،  همین  به  و 

علوم ریاضی و فني، علوم تجربی و علوم انسانی و هنر 
به  تا در صورتي که عالقه مند  است  داده شده  اجازه 
شرکت در گروه آزمایشي زبان های خارجي نیز باشند، 

عالقه مندي خود را در تقاضانامه ثبت نام اعالم کنند.
کارت  شده،   زماني  پیش بیني  اساس  برنامه  بر  ـ   5
تمام   97 سال  آزمون  سراسري  جلسه  در  شرکت  
 داوطلبان گروه هاي  آزمایشي پنجگانه، از روز دوشنبه 
سنجش  سازمان  سایت  روي  آینده  سال  تیرماه   4
آموزش کشور قرار خواهد گرفت و داوطلبان تا پایان 
روز چهارشنبه 6 تیرماه 97 فرصت دارند که نسبت به 
دریافت پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون و برگ 
راهنماي مربوط اقدام نمایند )داوطلباني که متقاضي 
شرکت در دو یا سه گروه آزمایشي شده اند، باید، عالوه 
بر کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشي اصلي خود، 
در  شرکت  کارت  دریافت  به  نسبت  مورد،  برحسب 
آزمون گروه آزمایشي دوم یا گروه هاي آزمایشي دوم و 

سوم خود نیز اقدام کنند(.
آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  اساس  بر   -  6
جمعه  و   7 پنج شنبه  روزهاي  در   97 سال  سراسري 
برگزار  مربوط  امتحاني  حوزه هاي  در   97 ماه  تیر   8

خواهد شد. 
کارنامه  صورت  به  سراسري  آزمون  اولیه  نتایج  ـ   7
تنظیم مي شود و کارنامه مربوط در دهة دوم مردادماه 
97 روي سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت و 
داوطلباني که  مجاز به  انتخاب رشته مي شوند، نیز در 
محل  هاي  رشته  کد  انتخاب  به  نسبت  تاریخ،  همین 
تحصیلي مورد عالقه خود از گروه یا گروه هاي آزمایشي 

مجاز اقدام مي کنند. 
کد  نهایي  پذیرفته شدگان  اسامي  فهرست  ـ   8
 ،97 سال  سراسري  آزمون  مختلف  رشته محل هاي 
در دهه سوم شهریور ماه 97 از طریق سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد. 
این  انتخاب  رشته  کنندگان  تمام  نهایي  کارنامه  ـ   9
نیز در دهه سوم شهریور ماه 97 روي سایت  آزمون 

سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.
موفق باشید 

همراه با شما تا آزمون سراسري )3(

گرامي شان  مادر  از  )س(  زینب  حضرت 
حضرت زهرا )س( نقل کرده اند که فرمودند: 
آگاه باشید هر کسي که بر دوستي آل محمد )ص( 

بمیرد، شهید است.

]و او را از  ایمان پرسیدند، فرمودند:[ ایمان، 
با  و  زبان  به  اقرار  و  است  دل  به  شناختن 

اندام ها بردِن فرمان.

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند: 
نماز  و  نماز،  کلید  وضو  و  رحمت،  کلید  دعا 

کلید بهشت است.
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تقويم زمانی ثبت درخواست 

وام های دانشجويی اعالم شد

ـــال  ـــال دوم س ـــهیالت نیمس ـــت تس ـــا و پرداخ ـــت تقاض ـــدی ثب زمان بن
ـــت  ـــدي، ثب ـــن زمان بن ـــاس ای ـــر اس ـــد. ب ـــالم ش ـــی ۹۷-۹۶ اع تحصیل
تقاضـــای وام شـــهریه از ۲۵ فروردیـــن ۹۷ آغـــاز می شـــود و تـــا 

ـــت.  ـــد داش ـــه خواه ـــت ۹۷ ادام ۲۵ اردیبهش
زمان بنـــدی پرداخـــت تســـهیالت نیمســـال دوم 97-96 از ســـوي صنـــدوق رفـــاه 
ـــن  ـــری از 10 بهم ـــژه دکت ـــروری وی ـــای وام ض ـــت تقاض ـــد. ثب ـــالم ش ـــجویان اع دانش
ـــت  ـــت پرداخ ـــت و اولوی ـــد داش ـــه خواه ـــن 96 ادام ـــا 20 بهم ـــود و ت ـــاز مي ش 96 آغ
ـــام  ـــون ثبت ن ـــاه تاکن ـــر م ـــی مه ـــازه زمان ـــه در ب ـــود ک ـــد ب ـــجویانی خواه ـــا دانش ب

کرده انـــد.
ـــود  ـــاز مي ش ـــن 96 آغ ـــی از 14 بهم ـــای وام تحصیل ـــت تقاض ـــه ثب ـــت ک ـــي اس گفتن
ـــهریه از  ـــای وام ش ـــت تقاض ـــاً ثب ـــت. ضمن ـــد داش ـــه خواه ـــفند 96 ادام ـــا 16 اس و ت
ـــت.  ـــد داش ـــه خواه ـــت 97 ادام ـــا 25 اردیبهش ـــود و ت ـــاز مي ش ـــن 97 آغ 25 فروردی
ـــد. ـــد ش ـــالم خواه ـــاً اع ـــادی، متعاقب ـــت تقاضـــای وام ضـــروری ع ـــان ثب ـــن زم همچنی

ـــفند 96  ـــا 16 اس ـــود و ت ـــاز مي ش ـــن 96 آغ ـــا از 14 بهم ـــایر وام ه ـــای س ـــت تقاض ثب
ـــوی از 14 بهمـــن 96  ـــاد عل ـــت تقاضـــای وام بنی ـــن ثب ـــه خواهـــد داشـــت. همچنی ادام

ـــت. ـــد داش ـــه خواه ـــفند 96 ادام ـــا 16 اس ـــود ت ـــاز مي ش آغ
ـــت وام  ـــكان پرداخ ـــال، ام ـــان س ـــت های وام در پای ـــت لیس ـــم پرداخ ـــت تراک ـــه عل ب
ـــود را  ـــت های خ ـــفند لیس ـــا 16 اس ـــه ت ـــگاه هایی ک ـــه دانش ـــال 96 ب ـــان س ـــا پای ت
ـــه ســـال  ارســـال کننـــد وجـــود خواهـــد داشـــت؛ در غیـــر ایـــن صـــورت، پرداخـــت وام ب

ـــد. ـــد ش ـــول خواه 97 موک
دربـــاره وام بنیـــاد علـــوی نیـــز، ثبـــت وام در زمـــان تعییـــن شـــده در صـــورت 
ـــال  ـــد و ارس ـــد ش ـــام خواه ـــوی انج ـــاد عل ـــوی بنی ـــار از س ـــع اعتب ـــص و توزی تخصی
ـــی و  ـــبانه و دانشـــگاه های دولت ـــه و ش ـــه دانشـــجویان روزان ـــوی ب ـــاد عل لیســـت وام بنی
ـــالم  ـــغ اع ـــه مبال ـــده ب ـــن ش ـــان تعیی ـــور در زم ـــگاه های پیام ن ـــكده ها و دانش آموزش

ـــود. ـــد ب ـــال( خواه ـــل 8000000 ری ـــرد6000000، متأه ـــده )مج ش
ـــع  ـــی توزی ـــال تحصیل ـــر نیمس ـــه، در ه ـــك مرحل ـــورت ی ـــه ص ـــارات ب ـــاً اعتب ضمن
ـــهریه  ـــار وام ش ـــن اعتب ـــت. همچنی ـــر نیس ـــكان پذی ـــار ام ـــش اعتب ـــود و افزای می ش
ـــل  ـــیون قاب ـــتم اتوماس ـــن 96 در سیس ـــی در بهم ـــورت تخصیص ـــه ص ـــی ب و تحصیل
ـــخ  ـــهریه از تاری ـــت های وام ش ـــال لیس ـــد و ارس ـــت، تأیی ـــت و ثب ـــاهده اس مش
ـــادآوري اســـت کـــه اعتبـــارات ســـایر  ـــه ی ـــود. الزم ب 25 فروردیـــن 97 میســـر خواهـــد ب

ـــد. ـــد ش ـــص داده خواه ـــز تخصی ـــورت متمرک ـــه ص ـــز ب ـــا نی وام ه

ـــان  ـــا پای ـــرای ثبـــت تقاضـــای دانشـــجویان ت گفتنـــي اســـت کـــه ســـامانه دانشـــجویی ب
نیمســـال تحصیلـــی فعـــال اســـت و ضـــروری اســـت کـــه تمـــام متقاضیـــان نســـبت بـــه 

ثبـــت تقاضـــای خـــود در ســـامانه اقـــدام کننـــد.

تا 11 بهمن ادامه دارد:
تكميل ظرفيت كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

ـــح  ـــاعت ۸ صب ـــگاه آزاد از س ـــد دانش ـــت کارشناسی ارش ـــل ظرفی تكمی
ـــه دارد.  ـــن ادام ـــا 11 بهم ـــت و ت ـــده اس ـــاز ش ـــنبه ۲۶ دي ۹۶ آغ روز سه ش
ـــنبه  ـــح روز سه ش ـــاعت 8 صب ـــگاه آزاد از س ـــد دانش ـــت کارشناسی ارش ـــل ظرفی تكمی
ـــنجش  ـــز س ـــایت مرک ـــه س ـــد ب ـــان می توانن ـــت و داوطلب ـــده اس ـــاز ش 26 دي 96 آغ

ـــد. ـــرده و انتخـــاب رشـــته کنن ـــه ک ـــرش دانشـــگاه آزاد مراجع و پذی
ـــت در 1555  ـــر ظرفی ـــزار نف ـــت کارشناسی ارشـــد 24 ه ـــل ظرفی ـــن دوره از تكمی در ای
ـــنبه  ـــاعت 24 چهارش ـــا س ـــان ت ـــن داوطلب ـــالم شـــده اســـت. همچنی ـــته محـــل اع رش
ـــت  ـــگاه آزاد فرص ـــت دانش ـــل ظرفی ـــامانه تكمی ـــه س ـــه ب ـــرای مراجع ـــن 96 ب 11 بهم

ـــد. دارن
ـــون  ـــاًل در آزم ـــه قب ـــی ک ـــه داوطلبان ـــد هم ـــت کارشناسی ارش ـــل ظرفی ـــرای تكمی ب
شـــرکت کرده انـــد، می تواننـــد در ایـــن دوره شـــرکت کننـــد، ولـــی افـــرادی کـــه 
ــد،  ــون درس می خواننـ ــده اند و اکنـ ــجو شـ ــاه دانشـ ــرده و در مهرمـ ــرکت کـ شـ

نمی تواننـــد در ایـــن دوره تكمیـــل ظرفیـــت شـــرکت کننـــد.

تا 14 بهمن ادامه دارد:
ثبت نام تكميل ظرفيت

 كارشناسی دانشگاه آزاد

ثبت نـــام و انتخـــاب رشـــته مرحلـــه تكمیـــل ظرفیـــت رشـــته های 
آزمـــون سراســـری و کارشناســـی ناپیوســـته 1۳۹۶ دانشـــگاه آزاد اســـالمی، 
ـــت و  ـــده اس ـــاز ش ـــاه آغ ـــنبه ۲۸ دي م ـــح روز پنج ش ـــاعت ۸ صب از س

ـــه دارد.  ـــاه ادام ـــن م ـــا 14 بهم ت
ــون  ــای آزمـ ــته هـ ــت رشـ ــل ظرفیـ ــه تكمیـ ــته مرحلـ ــاب رشـ ــام و انتخـ ثبت نـ
ـــح  ـــاعت 8 صب ـــته 1396 دانشـــگاه آزاد اســـالمی از س سراســـری و کارشناســـی ناپیوس
روز پنجشـــنبه 28 دی مـــاه آغـــاز شـــده اســـت و تـــا ســـاعت 24 روز شـــنبه 14 بهمـــن 

ادامـــه خواهـــد داشـــت.
ضمنـــاً تمـــام داوطلبـــان حاضـــر در جلســـه آزمـــون سراســـری و کارشناســـی ناپیوســـته، 
کـــه متقاضـــی تحصیـــل در دانشـــگاه آزاد اســـالمی هســـتند و در مرحلـــه قبلـــی 
انتخـــاب رشـــته دانشـــگاه آزاد اســـالمی شـــرکت کـــرده یـــا نكرده انـــد، می تواننـــد 
ـــه  ـــه نشـــان: www.azmoon.org  نســـبت ب ـــن مرکـــز ب ـــه ســـامانه ای ـــا مراجعـــه ب ب

ـــد. ـــدام کنن ـــگاهی اق ـــل دانش ـــته مح ـــت رش ـــر بیس ـــاب حداکث انتخ
ـــان  ـــدت زم ـــان م ـــا پای ـــی ت ـــای انتخاب ـــته محل ه ـــش رش ـــكان ویرای ـــن ام همچنی

ـــت. ـــم اس ـــان فراه ـــرای داوطلب ـــام ب ثبت ن
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    پیرو اطالعیه مورخ 96/10/24 بدین وسیله  به  اطالع  کلیه  داوطلبان  متقاضي  ثبت نام  
و شرکت  در آزمون  سراسري  سال 1397 براي  پذیرش در دوره هاي:  روزانه، نوبت دوم 
)شبانه (، نیمه حضوري، مجازي، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، 
دانشگاه  پیام  نور )آموزش  از راه  دور( و مؤسسات  آموزش  عالي  غیردولتي ـ غیرانتفاعي  و 
همچنین متقاضیان تحصیل در آن دسته از کد رشته هاي تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي 
که پذیرش در رشته هاي مذکور بر اساس آزمون صورت مي پذیرد، مي رساند که  ثبت نام  
براي  شرکت  در آزمون  مذکور و همچنین ویرایش اطالعات ثبت نام، از روز یكشنبه مورخ 
96/11/01 )یكم  بهمن ماه 1396( آغاز شده است و در پایان  وقت  روز یكشنبه مورخ 
96/11/08 )هشتم بهمن ماه  1396( پایان  مي پذیرد؛ لذا داوطلبان  مي توانند در مهلت  

مقرر براساس توضیحات ذیل براي شرکت در آزمون سراسري سال 1397 اقدام نمایند. 

الف( تكاليف داوطلبان  براي  شركت  در آزمون:  
داوطلب  شرکت  در آزمون  باید یكایك  اقدامات  زیر را بموقع  و در مهلت  مقرر انجام  دهد.

1- مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره1( در آزمون سراسري سال 1397 
)این دفترچه همزمان با شروع ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش 

کشور قابل دریافت است(.
2- خرید کارت اعتباري ثبت نام از پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور  به 

.www.sanjesh.org :نشاني
3- مراجعه به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصیلي داوطلبان آزمون سراسري 
ورود به دانشگاه ها به نشاني: http://dipcode.medu.ir براي دریافت کدهاي سوابق 

تحصیلي ذیل:
1-3- کد سوابق تحصیلي براي دیپلمه هاي سال 1384 تا سال 1396 با عنوان رشته هاي 

تحصیلي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، ادبیات و علوم انساني و علوم و معارف اسالمي. 
2-3- کد سوابق تحصیلي براي داوطلبان داراي مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیك، علوم 
تجربي، ادبیات و علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهي 

خود را از سال تحصیلي 1391 تا 1396 اخذ نموده اند.
تبصره: دارندگان مدرک پیش دانشگاهي سال هاي 1391 تا 1396 باید طبق بند 3 فوق 
اقدام نموده، و دانش آموزان پیش دانشگاهي سال جاري که تا تاریخ 31 شهریور ماه سال 
97 فارغ التحصیل مي شوند، الزم است براي اطالع از نحوه اقدام، به اطالعیه پرینت کارت 

شرکت در آزمون تاریخ 1397/3/28 مراجعه نمایند. 
4- ثبت نام از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر )96/11/01 لغایت 96/11/08(.

5- پرینت کارت  شرکت در  آزمون، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش کشور  بر اساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي شماره یك.

6- حاضر شدن در محل  و حوزه  امتحاني تعیین  شده در کارت شرکت در آزمون  و 
پاسخ دادن به سؤاالت.

ب( ثبت نام  براي  شركت  در آزمون:  
ثبت نام براي شرکت در آزمون های کلیه دوره هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
سال 1397 و همچنین متقاضیان تحصیل در آن دسته از کد رشته هاي تحصیلي دانشگاه 

آزاد اسالمي که پذیرش در رشته هاي مذکور بر اساس آزمون صورت مي پذیرد، منحصراً 
از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور امكان پذیر است؛ لذا داوطلبان 
الزم است که ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط 
بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري ثبت نام در آزمون به شرح ذیل، اقدام 

کنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.
1- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون سراسري سال 1397:

متقاضیان ثبت نام در آزمون سراسري سال 1397، با دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام 
آزمون از پایگاه اطالع رساني این سازمان، ضمن مطالعه دقیق آن براي اطالع از شرایط 
عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
غیر ایراني و توضیحات مربوط به سهمیه ایثارگران که در این دفترچه راهنما درج شده 
است، در صورتي که داراي شرایط مندرج در دفترچه  باشند، مي توانند به عنوان داوطلب 

در این آزمون ثبت نام نمایند.

 2- پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري: 
با توجه به اینكه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتي انجام مي شود، داوطلبان 
الزم است که با استفاده از کارت هاي عضو شبكه بانكي شتاب که پرداخت الكترونیكي آنها 
فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 220/000 )دویست 
و بیست هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون، نسبت به دریافت اطالعات 

کارت اعتباري )شماره سریال 12 رقمي( اقدام نمایند. 
تبصره 1- با توجه به اینكه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، 
خدماتي از طریق ارسال پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني که تمایل به استفاده 
از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ 5/000 )پنج هزار( 
ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، مي توانند از این خدمات استفاده نمایند.

تبصره ۲- هر داوطلب مطابق ضوابط آزمون مي تواند متقاضي شرکت در یكي از گروه هاي 
پنجگانه آزمایشي شامل: گروه آزمایشي یك )علوم ریاضي و فني(، گروه آزمایشي 2 )علوم 
تجربي(، گروه آزمایشي 3 )علوم انساني(، گروه آزمایشي 4 )هنر( و گروه آزمایشي 5 

)زبان هاي خارجي( گردد.
تبصره ۳- چنانچه داوطلبي متقاضي ثبت نام در دو یا سه گروه آزمایشي )با توجه به 
توضیحات تبصره 4 ذیل(  باشد، الزم است که به ازاي هر گروه آزمایشي، مبلغ 220/000 
)دویست و بیست هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت و اطالعات کارت اعتباري 

را دریافت دارد.
تبصره 4- منظور از ثبت نام در دو یا سه گروه آزمایشي بدین صورت است که داوطلب 
مي تواند عالوه بر انتخاب یكي از گروه هاي آزمایشي )علوم ریاضي و فني یا علوم تجربي 
یا علوم انساني( به عنوان گروه آزمایشي اصلي در گروه آزمایشي هنر و زبان خارجي نیز 
متقاضي شود؛ به عبارت دیگر، هیچ داوطلبي نمي تواند به طور همزمان، در گروه هاي 

آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني شرکت نماید.
تبصره ۵- چنانچه داوطلبي عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي دانشگاه 
پیام نور و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي ـ غیرانتفاعي باشد، الزم است که نسبت به 
پرداخت مبلغ 110/000 )صد و ده هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق، اقدام و اطالعات 

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در باره:

تاريخ  ثبت نام و همچنين  
شرايط و ضوابط شركت در  
آزمون  سراسري    سال  1397
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اختصاص سهميه به داوطلبان مناطق زلزله زده 

كشور در آزمون سراسري سال 1397
بدین وسـیله بـه اطـالع مي رسـاند بـر اسـاس آیین نامـه اجرایـي مـاده واحـده مصوب 
جلسـه 739 مـورخ 1392/8/28 شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي بـه منظـور کاهـش 
آالم و رنج هـاي ناشـي از زلزلـه، سـهمیه اي خـاص بـه داوطلبـان مناطـق زلزلـه زده 
کشـور، در آزمـون سراسـري سـال 1397 تخصیـص داده خواهد شـد. ضمنـاً با توجه 
بـه مـواد 1 و 2 آیین نامـه اجرایـي مزبـور، مكاتبـات الزم بـا وزارت محتـرم کشـور در 
خصـوص مشـخص نمـودن شـهرها و بخش هایـي که زلزله هاي سـال جـاري منجر به 

خسـارت هاي جانـي و مالـي در آنهـا شـده، بـه عمـل آمده اسـت. 
پـس از ارسـال نـام بخش ها و شـهرهاي آسـیب دیـده از طـرف وزارت محترم کشـور 
و مشـخص شـدن ظرفیـت دانشـگاه ها و رشـته محل هـا، ظرفیت هـای تخصیصـي بـه 
داوطلبـان مناطـق زلزلـه زده تعیین شـده و از طریـق دفترچه راهنماي انتخاب رشـته 
)دفترچه شـماره 2( آزمون سراسـري در مرداد ماه سـال 1397 اطالع رسـاني خواهد 

      . شد
روابط  عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

کارت اعتباري را دریافت نماید.
تبصره ۶- در رابطه با نحوه اعالم عالقه مندي به رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي، توضیحات 

الزم در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون و اطالعیه هاي بعدي داده خواهد شد. 
تبصره ۷- در رابطه با نحوه اعالم عالقه مندي به رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگیان و 
تربیت دبیر شهید رجایي تهران، به اطالع مي رساند که در صورت اعالم رسمي وزارت 
آموزش و پرورش براي پذیرش دانشجو در دانشگاه هاي فوق، موضوع در زمان پرینت کارت 

شرکت در آزمون یا در زمان انتخاب رشته اطالع رساني خواهد شد.

تذكرات مهم:
تا تاریخ - 1 دارا بودن مدرک پیش دانشگاهي یا اخذ مدرک پیش دانشگاهي حداکثر 

1397/6/31 یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم یا مدرک کارداني )فوق دیپلم( براي کلیه 
داوطلبان الزامي است.

دارندگان دیپلم فني و حرفه اي و کاردانش، که فاقد مدرک پیش دانشگاهي یا کارداني - 2
هستند، حق ثبت نام در آزمون سراسري سال 1397 را ندارند و در صورت ثبت نام در 

آزمون به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
در آزمون سراسري سال 1397 پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي: آهنگسازي، - 3

ادبیات نمایشي، ارتباط تصویري، بازیگري، طراحي پارچه، طراحي صحنه، طراحي صنعتي، 
طراحي لباس، عكاسي، کارداني هنرهاي تجسمي، کتابت و نگارگري، مجسمه سازي، 
موسیقي نظامي، نقاشي، نمایش عروسكي ، نوازندگي موسیقي ایراني و نوازندگي موسیقي 
جهاني در گروه  آزمایشي هنر به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت مي پذیرد؛ لذا 
توضیحات الزم در این خصوص از طریق اطالعیه هاي مربوط در زمان پرینت کارت شرکت 
در آزمون به اطالع داوطلبان خواهد رسید؛ به عبارت دیگر، این رشته ها از ردیف رشته هاي 
مربوط به پذیرش نیمه متمرکز خارج گردیده و اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي 

فوق در شهریور ماه سال 97 همزمان با نتایج سایر رشته هاي متمرکز اعالم خواهد شد.
متقاضیاني که از سال  تحصیلي  63-64 به  بعد، دو نوبت  در آزمون هاي  ورودي  - 4

)دوره   روزانه ( رشته هاي تحصیلي متمرکز یا نیمه متمرکز پذیرفته  شده  باشند، حق ثبت نام 
و شرکت در آزمون سراسري سال 1397 را نخواهند داشت.

پذیرفته  شدگان  دوره   روزانه  آزمون  سراسري  سال  1396 )اعم  از رشته هاي  متمرکز - 5
یا نیمه متمرکز( در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1397 منحصراً 
مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي غیر روزانه )نوبت دوم )شبانه(، نیمه حضوري، پیام نور، 

غیرانتفاعي، پردیس خودگردان و مجازي( بوده و فقط در این دوره ها گزینش خواهند شد.
بر اساس ضوابط، دانشجویان ورودي قبل از سال 1396 دوره روزانه دانشگاه ها و - 6

مؤسسات آموزش عالي در صورتي مي توانند در آزمون سراسري سال 97 ثبت نام و شرکت 
نمایند که اوالً واجد شرایط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون 
مذکور باشند و ثانیاً حداکثر تا تاریخ 1396/12/20 نسبت به انصراف قطعي از تحصیل 
اقدام نمایند. بدیهي است که داوطلبان مذکور، در صورت عدم انصراف قطعي از تحصیل تا 
تاریخ تعیین شده، در صورت موفقیت و قبولي در آزمون، مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل 

در رشته قبولي جدید خود نیستند و به عنوان داوطلب متخلف تلقي خواهند شد.

ج( آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبت نام:
داوطلبان باید پس از مطالعه دفترچه راهنما مدارک یا اطالعات الزم مندرج در تقاضانامه 
ثبت نام، از جمله فایل عكس اسكن شده را بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه آماده 

نمایند.
داوطلبان، در صورت تمایل به ویرایش اطالعات ثبت نامي، الزم است که با وارد نمودن 
اطالعات درخواستي، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي بر اساس دستورالعمل 

به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف- آن دسته از داوطلباني که مشمول سوابق تحصیلي نیستند، اجازه ویرایش کلیه 

اطالعات ثبت نامي خود را دارند.
ب- آن دسته از داوطلباني که مشمول سوابق تحصیلي هستند، اجازه ویرایش اطالعات 

خود را دارند، اما اجازه ویرایش اطالعات سوابق تحصیلي را نخواهند داشت.
توجه: شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري، در دفترچه راهنماي شماره 
1 آزمون درج شده است و هرگونه  تغییر  در شرایط و ضوابط ثبت نام این آزمون، به صورت 
اطالعیه رسمي از طریق  نشریه پیك   سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور )سایت سازمان( و در صورت 

لزوم  از طریق رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.
پایگاه  اینترنتي  با بخش پاسخگویي  داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را  ضمناً 
اطالع رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org یا با شماره  تلفن گویاي :  4۲1۶۳ 

)کد 0۲1( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري فرمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گيري هر گونه سؤال

 در خصوص نتايج دانشگاه آزاد اسالمي 

داوطلبان گرامی براي پي گيري هر گونه سؤال در خصوص نتايج مربوط به رشته هاي 

دانشگاه آزاد اسالمي مي توانند به روش هاي ذيل اقدام نمايند:
1- طرح  سؤال به صورت اينترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگويي به سؤاالت« مندرج در 

www. azmoon.org  : سايت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني
آزاد  دانشگاه  پذيرش  و  سنجش  مركز  تلفنی  پاسخگويی  ستاد  با  تلفني  2- تماس 

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 كشور
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پیرو اطالعیه مورخ 96/7/25 با توجه به درخواست برخي از مؤسسات آموزش 
عالي غیردولتي- غیرانتفاعي و دانشگاه پیام نور بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان 
داوطلباني  از  )اعم  ذي ربط  مؤسسات  تحصیلي  رشته هاي  در  تحصیل  به  عالقه مند 
که  مي رساند  ننــموده اند(  یا  نموده  ثبــت نام   1396 سال  سراسري  آزمون  در  که 
مهلت ثبت نام در مرحله تكمیل ظرفیت پذیرش رشته هاي تحصیلي مؤسسات مذکور، 
تا تاریخ 96/11/15 تمدید گردیده است؛ لذا داوطلبان به منظور اطالع از رشته هاي 
در  دانشــجو  پذیرنده  مؤسســات  و  خالي  ظرفیــت  داراي  تحصــیلي 
مندرج  کدرشته  و  مؤسسه  عنوان  جوي  و  جست  لینك  مي توانند  مرحله،  این 
در پایگاه اطالع رساني این سازمان و همچنین پایگاه اطالع رساني مؤسسات آموزش 
نشاني: به  پیام نور  دانشگاه  اطالع رساني  پایگاه  یا  غیرانتفاعي  غیردولتي-   عالي 
 www.pnu.ac.ir را مالحظه نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد 

عالقه خود، با به همراه داشتن مدارک و موارد اعالم شده در اطالعیه مورخ 96/7/25، 
در مهلت تعیین شده به مؤسسه آموزش عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه 

نمایند.
مراجعه  زمان  اساس  بر  داوطلبان،  از  ثـبت نام  اولویت  که  است  بدیـهي 
خواهد بود و ثبت نام از داوطلبان در زمان مراجعه، منوط به وجود ظرفیت خالي در 

رشته مورد تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص : 

تمديد مهلت ثبت نام و شركت در مرحله تكميل 

ظرفيت رشته هاي تحصيلي مؤسسات آموزش 

عالي غيردولتـي غيرانتفاعي و مراكز و 

واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور در آزمون 

سراسري سال 1396

بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1397 می رساند: بر اساس 
مصوبه نهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 96/8/20 میزان و نحوة تأثیر 
سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1397  همانند آزمون سراسری سال 1396 به 

صورت زیر است:
الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف 
اسالمی، که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یك  یا چند درس 
آنها به صورت نهایی، سراسری و  کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی 
 بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به میزان حداکثر 
۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره 

 کل نهایی آنان لحاظ می شود.
ب- داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی، 
علوم و معارف اسالمی و هنر، که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 
90-91 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری 
و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود 
دوره پیش دانشگاهی )صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار 
شده است( به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به 

صورت تأثیر مثبت در نمره  کل نهایی آنان لحاظ می 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 تحصیلی، بدان معنی است که اگر سوابق 
تحصیلی باعث افزایش نمره کل نهایی آزمون هر زیرگروه شود، در آن زیرگروه اعمال خواهد 
شد، و اگر باعث کاهش نمره کل  نهایی آزمون هر زیرگروه شود )اثر منفی داشته باشد( در 
آن زیرگروه اعمال نمی شود و نمره کل آزمون آن زیرگروه به عنوان نمره کل نهایی زیرگروه 

فوق در نظر گرفته می شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

ميزان و نحوة تأثير سوابق تحصيلی در 

آزمون سراسری سال 1397 

به اطالع داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1397 می رساند که بخشی از 

سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های: کارگاه هنر 1 )کد: 594(، کارگاه هنر 2 

)کد: 594/1(، سیر هنر در تاریخ 1 )کد: 594/3(، سیر هنر در تاریخ 2 )کد: 594/8(، انسان، 

فضا، طراحی )کد: 594/7(، آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران )کد: 594/6(، مبانی 

هنرهای تجسمی )کد: 358/21(، طراحی 1 )کد: 359/92(، طراحی 2 )کد: 489/9(، آشـنایی 

با بنـاهای تـاریخی )کد: 492/6(، خط در گرافیك )کد: 491/6(، ترسیم فنی و نقشه کشی 

)کد: 359/78(، کارگاه نقاشی )کد: 496/3(، عكاسی 1 )کد: 358/15 و 497/6(، طراحی 

 اندام و لباس )کد: 494/8(، کارگاه طراحی نقوش سنتی )کد: 359/77(،  حجم سازی 1 

)کد: 450/3(، آشنایی با صنایع دستی ایران 1 )کد: 359/30( و مبانی نظری و ساختار 

موسیقی ایرانی )کد: 331( طراحی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

فهرست بخشی از منابع
 آزمون سراسری سال 1397 گروه آزمايشی هنر
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   ضمن آرزوي موفقیت   براي داوطلبان   گرامي،  پیرو اطالعیه هاي مورخ 96/8/30، 
96/9/11 و 96/9/14، بدین  وسیله  به اطالع کلیه داوطلبان متقاضي رشته هاي مختلف 
تحصیلي در مرحله تكمیل ظرفیت یا ظرفیت هاي جدید دوره هاي  روزانه ، نوبت دوم 
)شبانه (، مجازي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان، 
پردیس هاي خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه هاي علوم پزشكي در آزمون  سراسري  
روز  در  مربوط،  رشته هاي  نهایي  پذیرفته شدگان  اسامي  که  مي رساند   1396 سال  

نشاني:  به  سازمان  این  سایت  طریق  از  )فردا(   ۹۶/11/۳ مورخ  سه شنبه 
www.Sanjesh.org اعالم خواهد شد. 

کلیه پذیرفته شدگان باید مطابق برنامه زماني مندرج در اطالعیه اي که به همراه اعالم 
نتایج در پایگاه اطالع رساني این سازمان منتشر خواهد شد، براي انجام مراحل ثبت نام 

به محل  قبولي خود مراجعه نمایند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيــه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاريخ  اعالم اسامـي  پذيرفته  شدگان  رشته  هاي  مختلف  تحصيلـي در مرحله 

تكميل ظرفيت يا ظرفيت هاي جديد دوره هاي  روزانه ، نوبت دوم )شبانه (، مجازي 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و همچنين 

پرديس هاي خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه هاي علوم پزشكي درآزمون 

سراسري سال 1396

ـــارات  ـــان، انتش ـــه حاجی ـــتة ملیح ـــه، نوش ـــا فق ـــنایی ب ـــاب آش ـــه: کت 1- درس فق
ـــه. مدرس

2- درس اصـــول عقایـــد: کتـــاب جهـــان بینـــی 3 )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( کـــد: 2009، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 

 23 و 24( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام کل تـــا مصائـــب، مـــادر خوشـــبختی هـــا« 
)از صفحه 65 تا 72(.        

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست منابع درس های  »فقه« و » اصول عقايد« رشته علوم و معارف اسالمی  

دورة پيش دانشگاهی آزمون سراسری سال 1397

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و ... 
می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های واهی 
مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ مبالغ قابل 
توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان 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 
تا   2 از  داوطلبان  این  ضمنًا  گرفت.  خواهد  قرار  سازمان  این  آزمون های  متخلفان  فهرست 
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.

در  و  نمایند  آزمون  مجریان  نمودن  گمراه  در  مدارك هویتی سعی  جعل  با  که  داوطلبانی   -  4
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 محروم خواهند 
شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند 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 
رعایت  و در صورت عدم  انجام شود  متقاضی  توسط شخص  بایستی شخصَا  آزمون ها  ثبت نام 
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.
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یكي از کارهایی که هر یک از شما داوطلبان عزیز در زمان آمادگی برای کنكور، به منظور نتیجه گیری بهتر می توانید انجام دهید، 
به کارگیري شگرد تندخوانی است. شاید با خود بگویید که ما فعاًل به زمان جمع بندی مطالب و مرور آن نرسیده ایم و االن برای 
تندخوانی زود است. شما عزیزان باید بدانید که اگر این مهارت را از همین االن در زمان مطالعه و آمادگی برای کنكور خود تمرین 
کنید، می توانید بخوبی در وقت خود برای مطالعه بهتر صرفه جویی کنید؛ از طرف دیگر، عده بسیار زیادی از شما هنگام مطالعه، 
دچار وسواس زیادی مي گردید و این وسواس، که با کندخوانی باالیی همراه است، با مطالعه عمیق و اصولی اشتباه گرفته مي شود؛ 
در حالی که یک داوطلب موفق می تواند با تندخوانی نیز مطالب را بخوبی به خاطر سپرده و در وقت خود نیز صرفه جویی کند؛ پس 
اگر جزو آن دسته از داوطلبانی هستید که هنوز با شگرد تندخوانی آشنا نشده و وقت زیادی را صرف مطالعه مطالب درسی کنكور 
می کنید، این مقاله را مطالعه کنید و مطمئن باشید که اگر از همین االن این شگرد ها را به کار گیرید، در مسیر آمادگی برای کنكور 

موفق تر خواهید بود.

تندخوانے؛  روشے برای 

مطالعه بيشرت و بهرت
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مزایای تندخوانی
1- صرفه جویی در وقت 

مهم ترین و اصلی ترین مزیت تندخوانی، صرفه جویی در زمان مطالعه و جلوگیری از 
اتالف وقت است؛ زیرا تندخوانی، سرعت مطالعه را بین پنج تا شش برابر افزایش می دهد. 
اگر از جمله داوطلبانی هستید که تاکنون مطالعه ای معمولی داشته اید و از هم اکنون 
میزان  باید به خاطر داشته باشید که اوالً  با تندخوانی پیش بروید،  تا  تصمیم دارید 
انگیزه و همت شما  به مقدار تمرین، پشتكار و جدیت عالقه،  پیشرفت سرعت شما 
بستگی دارد و هر چه تمرینات تندخوانی را بیشتر انجام دهید، موفق تر خواهید بود، و 
دوم اینكه اگر فكر می کنید انجام تمرینات و نكات مربوط به تندخوانی، به دلیل مبتدی 
بودن و حساسیت شما در انجام درست این تمرینات، خود باعث اتالف وقت شما می شود 
از انجام آن در حال حاضر خودداری کنید؛ زیرا بیش از هر چیز دیگري، موفقیت شما 

در آزمون سراسري مهم است. 
2- جلوگیری از حواس پرتی یا عدم تمرکز 

یكی دیگر از مزایای تندخوانی، جلوگیری از حواس پرتی است؛ زیرا زمانی که شما به 
صورت کند و غیرصحیح مطالعه مي کنید دچار عدم تمرکز می شوید. تصور کنید که 
به کندی در حال مطالعه هستید؛ در این شرایط، راحت تر می توانید خوراکی خورده، 
تلویزیون نگاه کرده یا به صحبت های اطرافیانتان گوش کنید؛ در حالی که شخصی که 
با سرعت باال در حال مطالعه است، مجبور است که برای باال بردن دقت خود، بیشتر 
تمرکز کند؛ پس تندخوانی، چاره ای است برای افرادی که می گویند: »هنگام مطالعه 

تمرکز ندارم.«
3- افزایش انگیزه و عالقه نسبت به مطالعه

حتماً برای شما هم پیش آمده است که مطلبی را با عالقه شروع به مطالعه می کنید، اما 
کمی بعد از مطالعه آن خسته می شوید و کتاب را کنار می گذارید. یكی از عوامل بروز 
این خستگی، کندخوانی است. وقتی به صورت آهسته و کند می خوانید، حواستان پرت و 
چشمانتان خسته شده و در نتیجه نسبت به مطالعه بی عالقه می شوید؛ البته این موضوع 
به آن معنی نیست که حتی اگر مطلبی را بلد نیستید، روی آن فكر نكرده و سرسری 
از آن مطلب بگذرید؛ چون اساس مطالعه، یادگیری است و شما تا وقتی مطالعه خود 
را در مورد یك مطلب کامل نكرده اید، نباید به سراغ موضوع دیگری بروید؛ بلكه این به 
آن معنی است که با درگیر کردن مغز و حواس خود روی یك مطلب راحت، که بسیار 
سریع تر می توانید آن را یاد بگیرید، انگیزه خود را بری ادامه مطالعه و یادگیری باال ببرید.

4- جلوگیری از خستگی 
یكی از مزایای تندخوانی، این است که از خستگی زود هنگام شما در زمان مطالعه 
جلوگیری می کند. اگر شما جزو آن دسته از افرادی باشید که در مطالعه به کندی پیش 
می روید، ممكن است که دچار خستگی روحی یا جسمی شوید. در خستگی جسمی 
به علت کندخوانی، کم کم شروع به لم دادن می کنید، خمیازه می کشید، خود را کش 
و قوس می دهید و در نهایت دراز می کشید. در آخر هم شاید خوابتان ببرد؛ زیرا از نظر 
جسمی خسته می  شوید. همچنین، علت دیگر خواب آلودگی هنگام مطالعه، خستگی 
چشم است که از معایب کندخوانی است؛ عالوه بر این، درک کم در هنگام کندخوانی، 

نیز باعث ایجاد خستگی ذهنی می شود.
موانع تندخوانی

باعث  که  را  غلطی  عادات  است  بهتر  کنیم،  اشاره  تندخوانی  فنون  به  اینكه  از  قبل 
الزم  زمینه  آنها،  کردن  برطرف  با  که  کنید  تالش  و  بشناسید  می شود  کندخوانی 
اگر  باشید که  ایجاد کنید. مطمئن  فنون مطالعه سریع در خود  یادگیری  برای  را 
تندخوان حرفه ای هم نشوید، برطرف کردن این عادات غلط، کیفیت مطالعه شما را 

افزایش مي دهد و قدرت یادگیری تان را باال می برد. 
نگرانی از درک کم یا نفهمیدن مطلب

مطلب  بهتر  درک  باعث  خواندن  کند  که  می کنند  گمان  کندخوان  افراد  از  بسیاری 
می شود؛ اما این عقیده اشتباه است. برای ترک این عادت، واژه خوانی را کنار بگذارید 
و عبارت خوانی را جایگزین آن کنید؛ زیرا انسان در یك نگاه، توانایی استخراج شش 

کلمه، و در هر ثانیه توان استخراج بیست و چهار کلمه از یك متن را دارد؛ عالوه بر این 
موضوع، یادتان باشد که آهسته خواندن، به معنی درک کردن کامل مطلب نیست؛ بلكه 
برای دانستن این موضوع که آیا شما مطلب را خوب یادگرفته اید یا نه، راه های دیگری 
نیز وجود دارد؛ مثاًل از خودتان سؤالی بپرسید، تستی بزنید و یا مطالبی را که خوانده 
اید به صورت خالصه ارائه دهید. آن وقت بهتر متوجه خواهید شد که مطلب را تا چه 
حدودی یاد گرفته اید. بیشتر کسانی که تندخوانی نمی کنند، کسانی هستند که وسواس 
و استرس زیادی دارند و احساس می کنند که این نحوه مطالعه بر یادگیری درست آنها 

تأثیر خواهد گذاشت.
خواندن با صدای بلند

بعضی از داوطلبان فكر می کنند که با بلند خواندن، مطالب را بهتر فرا می گیرند؛ در 
حالی که این تفكر، مانع تندخوانی است؛ ضمن اینكه موجب خستگی جسمی و تحلیل 
انرژی فرد می شود و امكان مطالعه در مكان های عمومی، مثل کتابخانه ها را نیز برای 
افراد محدود می کند. به خاطر داشته باشید که مكث کردن روی کلمات چند هجایی، 
برگشت به عقب و بلندخوانی، سه عادت بد هنگام خواندن هستند که مانع تندخوانی و 
یادگیری بهتر و سریع تر مطالب می شوند؛ پس اگر جزو آن دسته از داوطلبان یا دانش 
آموزانی هستید که عادت به بلند خواندن مطالب دارید، سعی کنید که کم کم این عادت 

خود را ترک کنید و مطالعه با چشم را انجام دهید.
زیر لب خوانی

مانند بلند خواندن، زیر لب خوانی نیز یكی از موانع اصلی تندخوانی است. زیر لب خوانی، 
عبارت است از زمزمه کلمات، به طوری که صدای خواندن کلمات را در گوش خود 
بشنوید. حرکت دادن لب هنگام خواندن نیز حالتی از زیر لب خوانی است. این عادت 
غلط نیز مانع تندخوانی است؛ زیرا در این نوع مطالعه کردن، حداکثر سرعت مطالعه 
شما متناسب با سرعت حرف زدن است؛ یعنی دویست کلمه در دقیقه و حتی کمتر از 
آن که سرعت خیلی پایینی است. برای مطالعه با سرعت زیاد و درک باال باید بی صدا 
بخوانید؛ یعنی بین نگاه و مغز خود رابطه مستقیم برقرار کنید. حتماً به این موضوع 
توجه داشته باشید که مغز و نگاه برای مطالعه، نیازی به شنیدن کلمات به منظور درک 

معنای آن ندارد. 
تلفظ و تکرار کلمات در ذهن

   تلفظ و تكرار کلمات در ذهن هم، به دلیل وقتی که از داوطلب در هنگام مطالعه 
می گیرد، از موانع تندخوانی است. در این حالت، لب ها بی حرکت هستند و ارتعاشي در 
گلو احساس نمی شود؛ ولی کلمات در ذهن تكرار می شوند، برای ترک این عادت در 
حین خواندن، سعی کنید با مجسم کردن صحنه یا تصویر آنچه که انجام می شود، ذهن 

خود را مشغول کنید. 
استفاده نادرست از راهنما

 انگشت گذاری یا به کار بردن انگشت، مداد یا هر وسیله دیگری، اگر موجب توقف و کند 
خواندن شما شود، نادرست است؛ ولی اگر سرعت حرکت انگشت زیاد شود و چشم ها 

تابع حرکت دست باشند، آن گاه دیگر مانع محسوب نمی شوند. 
برگشت خوانی

 برگشت خوانی، یعنی برگشتن به کلمات یا خطوط قبلی و دوباره خواندن آنها که 
بسیاری از داوطلبان به دلیل وسواس زیاد در مطالعه آن را انجام می دهند. این عادت 
غلط، یكی از بدترین و وقت گیرترین عادت های نامناسب در مطالعه است که باید از بین 
برود. برای اینكه مشكل برگشت خوانی خود را بر طرف کنید، سعی نمایید که وسواس 
در مطالعه را از خود دور کنید؛ زیرا برگشت خوانی، بیشتر در میان داوطلبانی اتفاق 
می افتد که مدام گمان می کنند مطلب یا مطالب قبلی را بخوبی یاد نگرفته اند یا آن 
مطالب در ذهنشان ثبت نشده است. راه آسان این است که کارتی را تهیه کنید و بعد از 
خواندن هر پاراگراف، کارت را روی آن قرار دهید تا دوباره به آن برنگردید. سعی کنید 
که با قرار دادن کارت، دیگر به عقب باز نگردید؛ اما اگر باز هم دچار استرس شدید، 
مطلب قبلی را برای خودتان توضیح دهید یا نكات کلیدی اش را براي خود بازگو کنید. 
حتماً به خود بگویید: »من دارم خالصه نویسی می کنم و چندین بار مجبورم که این 



2 بهمن ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 42            10

مطالب را مرور کنم؛ پس فعاًل الزم نیست که دوباره به عقب 
برگردم؛ در حالی که اطمینان دارم آن را بخوبی یاد گرفته ام«.

میدان دید محدود
یكی از موانع تندخوانی، این است که با یك کانون دید محدود و بی انعطاف، مطالعه 
کنید؛ چون چشم  هایتان را عادت داده اید که هر بار فقط یكی دو کلمه را ببینند. این امر 
سرعت شما را شدیداً کم می کند. یك داوطلب خوب اجازه نمی دهد که چشمش بیش 
از یك لحظه روی چند کلمه یا نشانه مكث کند. بهترین توصیه در این زمینه، آن است 
که برای دیدن بیش از یك کلمه در هر بار، از حرکت دادن سر جلوگیری کنید و فقط 

چشم های خود را حرکت دهید. 
شگردهاي تندخوانی

عالوه بر نكاتی که در باال اشاره شد و شما داوطلبان عزیز برای بهبود روند مطالعه و 
تند خوانی باید به آن توجه داشته باشید، شگردهاي تند خوانی که در ذیل مي آید 

نیز از مهم ترین نكاتي است که باید آنها را به کار بندید:
سطحی خوانی

 در تندخوانی، اولین قدم، سطحی خوانی برای یافتن اندیشه و منظور اصلی نویسنده 
است؛ بنابراین، تمام مطالب موجود در متن مورد نظر را به غیر از اندیشه و نكته اصلی 
هر پاراگراف نادیده بگیرید. این اولین تجربه شما در حذف بخش بزرگی از مطالب متنی 
است که مطالعه می کنید. این کار را بدون هیچ گونه احساس گناهی انجام دهید و 
نگران نباشید. فقط سعی کنید که مقصود اصلی و نكته مورد نظر نویسنده را دریابید و 
با عالقه ادامه دهید. برای انجام بهتر این کار، باید سرعت خواندنتان را افزایش دهید، 
فهرست مطالب را نگاه کنید، به عناوین اصلی و فرعی توجه کنید و با مرور اجمالی از 

اصل مطالب آن سر در آورید. 
اعتماد به نفس داشته باشید

همان گونه که قباًل گفته شد، یكی از موانع تندخوانی، برگشت به عقب و دوباره خوانی 
است. به عنوان یك داوطلب باید به این موضوع توجه داشته باشید که دوباره خوانی، 
زمانی اتفاق می افتد که شما حس می کنید مطلب را بخوبی یاد نگرفته اید. اینكه در 
هنگام مطالعه، شما به مطالبی برخورد کنید که در مطالعه اول و حتی دوم آن را یاد 
نگیرید، مسأله ای عادی است؛ اما اگر زیاد روی آن مطلب وقت گذاشته و ذهن خود را 
درگیر کنید، این موضوع، چندان عادی نیست. همه ما بعضی از دروس را راحت تر و 
بهتر و برخی را دیرتر یاد می گیریم و این مسأله به توانایی ما در یادگیری آن دروس 
برمی گردد؛ پس وقتی به دروسی می رسید که یادگیری آن برایتان مشكل است، تمام 
سعی خود را در فهمیدن مطلب اعمال کنید؛ اما اعتماد به نفس داشته باشید و بدون 
اینكه دچار وسواس شوید، با یك خالصه نویسی خوب به سراغ مطلب یا درس دیگری 

بروید و به خود اطمینان دهید که نكات الزم را بخوبی می دانید. 
     حتماً به این نكته توجه کنید که برگشت به عقب، به این معنی نیست که شما 
باید مطالب را بدون یادگیری کامل رها کنید و بروید؛ بلكه به این معنی است که دچار 
وسواس نشوید؛ پس اگر احساس می کنید که مطلبی را بخوبی نمی دانید، تا جایی که 
می توانید و آن مطلب مهم است، بر یادگیری آن اصرار کنید؛ اما اگر مطلبی را یاد 

گرفته اید و در مورد آن دو دل هستید، برگشت به عقب نداشته باشید.
افزایش میدان دید

 چشم، تنها وسیله برای دیدن و به عبارت دیگر یك عامل واسطه است. ما با چشم 
نمی خوانیم؛ بلكه این کار را با مغزمان انجام می دهیم. چشم، تنها تصاویر را به مغز منتقل 
می کند، اما عمل اصلی دیدن در مغز انجام می شود. چشم، اگر خوب آموزش دیده باشد، 
می تواند چند کلمه را در آِن واحد تصویر برداری و به مغز ارسال کند. مغز، در مقایسه با 
چشم، از سرعت بیشتری برخوردار است. شما باید به چشمان خود بیاموزید که به جای 
تك تك کلمات، مجموعه ای از کلمات را شكار کند؛ به این ترتیب، چشم در یك سطر، 
توقف های کمتری خواهد داشت. مرکز بینایی در مغز، هم خیلی سریع و هم خیلی 
توانمند است؛ به طوری که حتی اگر بخشی از کلمه را ببیند، قادر به کشف آن خواهد 

افزایش  برای  بود. تالش شما 
در  ما  زیرا  است؛  مهم  دید  میدان 

آزمون سراسري به مطالبی برمی خوریم که یا 
چندان مهم نیستند یا قباًل بخوبی آنها را یاد گرفته ایم 

و نیاز چندانی به دقت و صرف وقت ندارند. 
تمرکز

یكی از عواملی که تندخوانی را تسهیل می کند، تمرکز است. اگر در هنگام مطالعه 
به چیز دیگری  اصلی،  به مطلب  پرداختن  به جای  باشید، ذهن شما  نداشته  تمرکز 
از  بهره گیری  با  پس  می شود؛  پرتی  حواس  دچار  دیگر،  عبارت  به  می شود؛  معطوف 
شگرد های تمرکز حواس، سعی کنید که افكار خود را متمرکز کنید تا مطالب را سریع تر 

و بهتر یاد بگیرید. 
نکته برداری

برای بهبود سرعت مطالعه خود، از شگرد نكته برداری استفاده کنید؛ زیرا نكته  برداري، 
بسیار کارآمد و مفید است. در نكته برداری باید فقط کلماتی یادداشت شوند که بار 
معنایی داشته باشند. یك واژه کلیدی، هم خودش دارای اهمیت است و هم آنچه را که 
تداعی می کند؛ بنابراین، یك کلمه یا یك تصویر کلیدی، باید هم تداعی کننده مفهوم 
اصلی باشد و هم حجم زیادی از اطالعات مربوط به آن مفهوم را به ذهن بیاورد. شما 
می توانید نكته برداری را در گوشه های کتاب خود انجام دهید تا با مطالعه مجدد، بهتر 

به خاطر آورید که این نكات مربوط به چه مطالبی بوده است.
عالوه بر مطالب باال، برای بهبود سرعت مطالعه خود، به نكات زیر نیز توجه کنید:

1- اجازه ندهید که در هنگام مطالعه، دیدتان دچار سرگرداني شود. 
2- واژه ها را گروه بندي کنید و یك جمله را در آِن واحد بخوانید و سپس تمرین کنید تا در 
قدم بعدي، جمالت را دسته بندي کرده و مفهوم کلي یك پاراگراف را از آن استخراج کنید. 
3- هیچ گاه به عقب باز نگردید؛ زیرا بازگشت مكرر به عقب براي بازخواني قسمت هاي 

درک نشده، بمراتب وقت گیرتر از مطالعه مجدد یك مطلب به روش تند خوانی است. 
4-  به طور هدفمند مطالعه کنید. هدف خود را از مطالعه هر مطلبي از پیش تعیین کنید و 
از خود بپرسید که چه نوع اطالعاتي را مي خواهید کسب کنید. انجام این کار سبب مي شود 

تا شما اطالعات غیر ضرور و حاشیه اي را  در فرایند مطالعه خود حذف کنید. 
5- با صداي بلند مطالعه نكنید. سرعت ادا کردن و صحبت کردن، بسیار کمتر از ظرفیت 
یادگیري و مطالعه شماست. در فرایند مطالعه باید فقط چشم ها و مغز درگیر باشند. 
سرعت قوه بینایي شما بسیار بیشتر از سرعت تكلّم شماست؛ بنابراین، از تلفظ حروف و 
واژه ها حین مطالعه خودداري کنید. شما حین خواندن در ذهن خود نیز اصوات مرتبط 
با حروف و واژه ها را بیان مي کنید. این همان نداي درون شماست. زماني که به اصطالح 
در دلتان مطلبي را مي خوانید، انجام این کار بدین معني است که پس از دیدن یك 
کلمه صبر مي کنید تا صداي مرتبط با آن کلمه )تلفظ( در ذهنتان کامل شود، و سپس 
به سراغ کلمه بعدي مي روید. این عادت نیز سرعت مطالعه شما را کاهش مي دهد. به 
یاد داشته باشید که حذف کامل این صداها در مغز و ذهن غیر ممكن است؛ اما مي توان 

آنها را به حداقل رساند. 
6- در محیط مطالعه خود، عوامل حواس پرتی را حذف کنید. 

7- تمرکز خود را حین مطالعه حفظ کنید؛ بدین مفهوم که در حین خواندن مطلبي، 
در آِن واحد، هرگز به چیز دیگري فكر نكنید. 
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تمديد مهلت ثبت نام و شركت در پذيرش 

رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفًا

براساس  سوابق تحصيلي )معدل كل 

ديپلم( سال 1396 درآزمون دوره هاي 

كارداني نظام جديد )دانشگاه فني 

و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غيرانتفاعي( 
مؤسسات،  از  تعدادي  درخواست  به  توجه  با   ،1396/8/3 مورخ  اطالعیه  پیرو 
بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان عالقه مند )اعم از داوطلباني که در آزمون مذکور 
ثبت نام نموده یا ثبت نام ننموده اند( مي رساند که مهلت ثبت نام در تكمیل ظرفیت 
پذیرش رشته هاي تحصیلي مؤسسات مذکور، تا تاریخ 1396/11/15 تمدید گردیده 
است؛ لذا داوطلبان در صورت تمایل  مي توانند براي اطالع از رشته هاي تحصیلي داراي 
ظرفیت خالي و متناسب با نوع مدرک دیپلم خود در شاخه هاي فني و حرفه اي یا 
کاردانش مؤسسات پذیرنده، لینك جست و جوي عنوان مؤسسه و کدرشته مندرج در 
ذیل این اطالعیه و همچنین پایگاه اطالع رساني دانشكده ها و آموزشكده هاي فني و 
حرفه اي یا مؤسسات آموزش عالي غیردولتي – غیرانتفاعي را مالحظه نموده و ضمن 
به توضیحات و مدارک  با توجه  مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، 
مندرج در اطالعیه 96/8/3 و در مهلت تعیین شده به مؤسسه آموزش عالي محل 

پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
از داوطلبان، بر اساس زمان مراجعه خواهد بود و   بدیهي است که اولویت ثبت نام 
ثبت نام از داوطلبان در زمان مراجعه، منوط به وجود ظرفیت خالي در رشته مورد 

تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 تمديد مهلت ثبت نام  و شركت 
در مرحله تكميل ظرفيت پذيرش 

رشته هاي تحصيلي دانشگاه فني و 
حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غيردولتي ـ غيرانتفاعي 
درآزمون كارداني به كارشناسي 

ناپيوسـته سال 1396
مؤسسات،  از  تعدادي  درخواست  به  توجه  با   ،1396/8/1 مورخ  اطالعیه  پیرو 
بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان عالقه مند )اعم از داوطلباني که در آزمون مذکور 
ثبت نام نموده یا ثبت نام ننموده اند( مي رساند که مهلت ثبت نام در تكمیل ظرفیت 
پذیرش رشته هاي تحصیلي مؤسسات مذکور تا تاریخ 1396/11/15 تمدید گردیده 
و  خالي  ظرفیت  داراي  تحصیلي  رشته هاي  از  اطالع  منظور  به  داوطلبان  لذا  است؛ 
مؤسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله مي توانند لینك جست و جوي عنوان مؤسسه 
و کدرشته مندرج در ذیل این اطالعیه و همچنین پایگاه اطالع رساني دانشكده ها و 
آموزشكده هاي فني و حرفه اي و کشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي یا 
و ضمن مشخص  ـ غیرانتفاعي را مالحظه نموده  آموزش عالي غیردولتي  مؤسسات 
نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با توجه به توضیحات و مدارک مندرج در 
اطالعیه 96/8/1 و در مهلت تعیین شده به مؤسسه آموزش عالي محل پذیرش رشته 

مورد تقاضا مراجعه نمایند.
   بدیهي است که اولویت ثبت نام از داوطلبان، بر اساس زمان مراجعه خواهد بود و 
ثبت نام از داوطلبان در زمان مراجعه، منوط به وجود ظرفیت خالي در رشته مورد 

تقاضاست.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان رشته هاي تحصیلي دانشگاه امام صادق)ع( 
این  تحصیلي  رشته هاي  متقاضیان  اینترنتي  ثبت نام  که  مي رساند   1397 سال  در 
به  دانشگاه  اطالع رساني  پایگاه  به  باید  عالقه مند  داوطلبان  لذا  شد؛  دانشگاه آغاز 

نشاني: www.isu.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام براي پذیرش اقدام نمایند. 
سراسري  آزمون  ثبت نام  هنگام  در  متقاضیان  که کلیه  است  توضیح  به  الزم 

سال 1397در پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور )که از روز یكشنبه 
96/11/1 آغازشده است(، باید بند مربوط به عالقه مندي دانشگاه امام صادق )ع( را 

در تقاضانامه ثبت نام اینترنتي عالمت گذاري نمایند.
دانشگاه امام صادق )ع( 

اطالعيه دانشگاه امام صادق )ع( در خصوص:

 ثبت نام اينترنتي متقاضيان رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه در آزمون سراسري سال 1397
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راهكارهايے  برای تقويت حافظه
ما بسیاری از مطالب را خوب به یاد می آ وریم و برخی را سریعاً فراموش می کنیم. چرا حافظه ما همواره یكسان عمل نمی کند و چرا برخی از 
افراد حافظه بهتری دارند؟ حافظه خوب، بجز در موارد استثنایی، هدیه خاص برای افراد خاص نیست؛ بلكه بیشتر، محصول تالش آگاهانه 
و سازمان یافته هر فرد است که از نیاز به دانستن و به یاد آوردن موفقیت آمیز ناشی می شود؛ حتی با کمی تمرین و مقداری آگاهی کلی از 
عواملی که در ایجاد یک حافظه بهتر مؤثرند، به نتایج مثبتی می توان دست یافت. حتماً تا به حال در شرایطی این موضوع را تجربه کرده اید 
که با وجود تالش و کوشش بسیار، نتوانسته اید مطلبی را به خاطر بسپارید و مجبور شده اید که آن را دوباره بخوانید. اینكه حافظه هر فردی 
از شما داوطلبان عزیز نتواند موضوعاتی را حفظ کرده و برای طوالنی مدت به خاطر سپارد، به عوامل مختلفی بستگی دارد و شما به عنوان 
یک داوطلب کنكور، باید سعی کنید تا تمام این موارد را در مسیر آمادگی برای شرکت موفق در این  آزمون رعایت کنید. در این مقاله، به 
منظور اینكه شما را برای یک مطالعه خوب آماده کنیم، به برخی از رموز یک حافظه خوب، یعنی عواملی که می توانند در ایجاد حافظه قوی 

مؤثر باشند و باعث شود تا شما مطالب را به صورت جامع تر و بهتری در حافظه خودتان حفظ کنید، اشاره می کنیم.
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      دانستن، مؤثرترین راه برای یادگیری است و راه شما 
برای یادگیری مؤثر، مستلزم شناخت موارد زیر است:

1- خودتان
برای اینكه بتوانید حافظه خود را به منظور یادگیری بهتر 
استفاده  ممكن  روش  بهترین  به  آن  از  و  کنید  تقویت 
نمایید، باید خودتان را بخوبی بشناسید و به خصوصیات 
روز،  از  ساعاتی  چه  در  اینكه  باشید:  آگاه  بخوبی  خود 
یادگیری بهتری دارید؟ آیا خواندن را دوست دارید؟ حل 
مسائل؟ حفظ کردن؟ از بر خواندن؟ عادت های مطالعه شما 
چیست؟ چگونه این عادت ها به وجود آمده اند؟ کدامشان 
شما  محیطی  شرایط  آیا  بد؟  کدامشان  و  است  خوب 
مناسب هستند؟ چه چیزهایی در کنترل شما هستند و 
چه چیزهایی خارج از آن؟ چه چیزی باعث می شود تا شما 

خودتان را وقف یادگیری یك مطلب کنید؟ و ... 
2- توانایی شما برای یادگیری

بعد از شناخت خودتان، گام بعدی این است که توانایی تان 
برای  آن،  و طبق  ارزیابی کنید  یادگیری  را در خصوص 
مطالعه و آمادگی برای کنكور، برنامه ریزی کنید. به خاطر 
داشته باشید تا زمانی که شما نتوانید برآورد درستی از 
توانایی هایتان داشته باشید، نمی توانید یادگیری ماندگار و 
قابل قبولی داشته باشید. پاسخ به سؤاالتی مانند اینكه: چه 
تجاربی درباره نحوه یادگیری خود دارید؟ وقتی که مطالعه 
می کنید، آیا از خود می پرسید که متوجه مطلب شده اید 
یا نه؟ آیا باید سریع تر پیش بروید یا آهسته تر؟ آیا قبل از 
ادامه مطالعه، به زمانی برای فكر کردن در مورد مطلب نیاز 
دارید یا نه؟ آیا برای پردازش و جا افتادن مطلب در مغزتان 
نیاز به مباحثه با دوستان خود دارید یا نه؟ آیا برنامه شما 
با نقاط ضعف و قوتتان همخوانی دارد؟ چقدر به مطلبی 
یادگیری  برای  زمان  دارید؟ چقدر  که می خوانید، عالقه 
یك مطالب الزم دارید؟ و... موجب مي شود که شما برآورد 

درستي از این توانایي ها داشته باشید.
3- روش های موفقیت آمیزی که در گذشته از آنها 

استفاده کرده اید
به عنوان یك داوطلب آزمون سراسري، شما مدت زمان 
زیادی را از دوران ابتدایی تا پایان دبیرستان به مطالعه و 
درس خواندن گذرانده و در طی این سال ها، عادت های 
خوبی در مطالعه داشته اید که باعث شده است تا موفق تر 
عمل کنید. گرچه، مطالعه برای کنكور تاحدودی با مطالعه 
و  تجربه ها  از  می توانید  شما  اما  است،  متفاوت  کالسی 
برای  آمادگی  طول  در  خود  آمیز  موفقیت  روش های 

یك  نوشتن  در  توانایی شما  مثالً  کنید؛  استفاده  کنكور 
خالصه نویسی خوب، شیوه متفاوت و مؤثر شما در یادگیری 
زبان انگلیسی و عربی، راهكارهای شما در یادگیری اسامی 
نویسندگان و شاعران و آثار آنها در تاریخ ادبیات، همه و 
همه، می تواند از روش های موفقیت آمیز درسی شما باشد؛ 
پس این نقاط قوت خود را یادداشت کنید و برای تقویت 
و استفاده از آن در کنكور یا تعمیم آن به موارد مشابه، 
وقت بگذارید. به این ترتیب می توانید بخشی از راه را با به 

کارگیري توانایی های خود طی کنید. 
    عالوه بر سه موضوعی که در باال اشاره شد، حتماً باید 
به این موضوع نیز توجه کنید مطالبی که شما می خوانید، 
بسته به موارد آن، ممكن است که زودتر، دیرتر یا به صورت 
کمتر یا ماندگارتری در حافظه شما بماند. از جمله این 

موارد عبارتند از:
الف- عالقه 

این یك قانون است که همه ما مطالب و موضوعاتی را که به 
آنها عالقه مندیم بهتر و زودتر به خاطر می سپاریم؛ بنابراین، 
برای به خاطر سپردن هر درسی سعی کنید تا عالقه به آن 
درس را در خود ایجاد کنید. گرچه ممكن است که ایجاد 
عالقه در بعضی از درس ها مشكل باشد، اما شما قبل از هر 
چیز باید به این نكته فكر کنید که درسی که شما از آن 
خوشتان نمی آید سهم و نقش مهمی در قبولی شما در 
کنكور، بخصوص در رشته مورد نظرتان، دارد؛ پس بهتر 
این است که نه از سر اجبار، بلكه از سر عالقه، به مطالعه 
آن درس بپردازید. اگر این روش جواب نمی دهد، سعی 
کنید که ارتباطی بین عالیق خود و آن درس پیدا کنید؛ 
مثاًل معلم آن درس که فردی بسیار مهربان است، ساعات 
مطالعه آن درس که در ساعات پر انرژی و سر حال بودن 

شماست و مواردی نظیر آن.
ب- توجه 

توجه  به مطالب درسی که می خوانید  دلیلی  به هر  اگر 
نكنید، آنها را به خاطر نخواهید سپرد. برای اینكه بتوانید 
با این موضوع مقابله کنید، حتماً به جزئیات مطالب توجه 
کنید. به مطالب، طوری نگاه کنید که گویی برای اولین 
بار است آنها را می بینید. هنگام مشاهده و تحلیل مطالب، 
از شلوغی ذهن پرهیز کنید و بگذارید که حواس شما به 
شامل  مشاهده  فرآیند  کند.  عمل  ممكن  شیوه  بهترین 
چهار عنصر ضرور به نام عالقه، تمرکز، توجه خاّلق و درک 

آگاهانه است. اگر این نكات را رعایت کنید، به احتمال زیاد، 
مطالب را بخوبی به خاطر خواهید سپرد.

پ- درک 
شما آن چیزی را بهتر به یاد می آورید که درک کرده اید و 
مفهومی از آن در ذهنتان نقش بسته است؛ بنابراین، الزم 
به نظر می رسد که آنچه را یاد می گیرید، تحلیل کنید و 
سعی کنید آن را بفهمید. حتماً مواردی را که در مطالعه و 
تمرین به آنها شك دارید، از بین ببرید و در پی آن باشید 
تا مطلب برایتان واضح شود. ضمناً یادداشت های ذهنی و 
توضیحی داشته باشید تا مطمئن شوید آنچه را که باید به 

یاد مي سپارید، کاماًل درک کرده اید. 
ت- تکرار 

افراد بسیار کم و معدودی وجود دارند که با یك بار خواندن 
و مطالعه یك درس، آن را برای همیشه در حافظه خود 
حفظ می کنند؛ پس نگران این موضوع نباشید که برای 
به خاطرسپاری مداوم و طوالنی مدت یك مطلب، الزم 
است آن را چندین بار مرور کنید؛ بنابراین، مكرر بخوانید، 
بنویسید، ترسیم کنید و به ذهن بسپارید تا موضوع کاماًل 
در ذهنتان ثبت شود. حفظ برخی از موضوعات به تالش 
بیشتری نیاز دارد و برخی دیگر سعی کمتری را می طلبد؛ 
اما به هر حال در همه موارد، تكرار بیشتر، به خاطر سپردن 
شما  برای  درسی  اگر  پس  می کند؛  تضمین  را  بیشتری 
اثر تكرار،  تا بر  مشكل تر است، آن را بیشتر تكرار کنید 

سختی مطالب از بین رفته و بیشتر در حافظه شما بماند.
ث- مرور 

یكی از مهم ترین و اساسی ترین راه هایی که برای حفظ و 
به خاطرسپاری طوالنی مدت مطالب الزم است و ما بارها 
بر انجام آن تأکید و توصیه کرده ایم، مرور کردن است؛ پس 
حتماً زمان هایی را در برنامه درسی خود به مرور کردن 
اختصاص دهید. برای انجام این کار می توانید مطالبی را که 
زیر آن خط کشیده شده یا خالصه نویسی کرده اید، چند 

بار در طی مدت زمان آمادگی برای کنكور، مطالعه کنید.
ج- به کارگیری 

یكی از مهم ترین راه هایی که به شما کمك می کند تا آنچه 
را که مطالعه کرده اید برای طوالنی مدت در حافظه شما 
باقی بماند، به کارگیری مطالب است؛ پس تالش کنید از 
آنچه آموخته اید تا حد امكان استفاده کنید، و چیزی را 
که فهمیده اید، تمرین کنید. انجام این کار باعث می شود 
تا دانش تئوری خود را مورد استفاده عملی قرار دهید و 
عماًل به حافظه خود کمك بیشتری نمایید؛ مثاًل اگر به 
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آموزش یك زبان خارجی مشغول هستید و لغات جدیدی 
را آموخته اید، استفاده از آنها را در مكالمات خود آغاز کنید؛ 
یا اگر درسی از زیست شناسی را می خوانید، سعی کنید 
که اطالعات خود را در صورت امكان به طور عملی به کار 

گرفته و در حافظه تان به شكل بهتری تثبیت کنید.
چ- به یاد آوردن 

اما  می کنند؛  دنبال  را  هدف  یك  مرور،  و  یادآوری  عمل 
یادآوری کمی متفاوت از آن است؛ بدین معنی که اساساً 
به یادآوردن، یك تمرین ذهنی است که در آن شما سعی 
می کنید به طور ارادی، آنچه را که زمانی در گذشته تجربه 
کرده اید، به خاطر آورید. در مرور، شما از عوامل خارجی 
مانند کتاب، جزوه و ... کمك می گیرید؛ در حالی که در 
یادآوری، بیشتر بر ذهن و توانایی خود در فكر کردن، تجسم 
فكری و ایجاد مجدد ذهنی آنچه خوانده اید، تكیه می کنید.

ح- تداعی معانی 
از آنجا که همه دانش انسان، نسبی است، ما مطالب را در 
ارتباط با موضوعات دیگر به یاد می آوریم. این مسأله به 
سبب ارتباط و تداعی معانی است که در ذهن خود ایجاد 
می کنیم؛ به همین دلیل، به یاد آوردن برخی از مطالب، 
مستلزم به یاد آوردن مطالب دیگر است. همه ما مایلیم 
که میان دانسته های جدید با دانش قبلی ذخیره شده در 
ذهنمان پیوند ایجاد کنیم. این فرآیند، وابسته به روشی 
است که در آن، اطالعات را به صورت فایل هایی که آماده 
می توانید  شما  مي کنیم.  سازمان دهی  هستند،  مراجعه 
حافظه خود را با تمرین و پرداختن به این پدیده تقویت 
کنید. فرض کنید که مطلب جدیدی را درباره قلب در درس 
زیست شناسی آموخته اید. سعی کنید که این مطلب را به 
اطالعاتی که از پیش در ذهن خود درباره کار قلب دارید، 
ربط دهید. هرگاه مطلب جدیدی می آموزید از خود بپرسید: 
چگونه می توانم آن را با اطالعات قبلی خود ارتباط دهم؟ 
چه نكته جدیدی در آنچه که اکنون آموخته ام وجود دارد؟ 
آن را در کجای متن اطالعات موجود در ذهن خود می توانم 
جای دهم؟ انجام این کار به شما کمك می کند که پایه 

دانش خود را باال ببرید و حافظه خود را نیز تقویت کنید.
خ- تصور 

یكی از راه هایی که تا حد زیادی به ماندگاری مطالب در 
حافظه شما کمك می کند، این است که مطالبی را که 
به طور جالبي تصور  و  به شیوه خاص خود  می خوانید، 
کنید؛ به گونه اي که در حال مشاهده یك فیلم هستید، و 
آن گاه ارتباطات جالب موجود در مطلب را افزایش دهید. 
انجام این کار شما را قادر می سازد تا موضوع را خیلی بهتر 

و برای مدت طوالنی تري به یاد آورید. این راهكار در بیشتر 
درس ها می تواند به کار آید؛ فقط کافی است که شما قدرت 
خالقیت خود را باال ببرید؛ در این میان، تصورات خنده دار 

و جالب، بیشتر در حافظه شما خواهد ماند. 
د- سازمان دهی 

مانند  درست  می کند.  کار  رایانه  مانند  انسان  ذهن 
سازمان دهی معنی دار اطالعات در رایانه تان، باید اطالعات را 
در قلمرو شخصی خود نیز به طور مرتب سازمان دهی کنید 
تا با تالش کمی بتوانید دوباره به آن اطالعات دست یابید. 
به طور مؤثر از ذهن خود استفاده کنید و اهداف عالی تری 
را برای خود در نظر بگیرید و تنها اطالعات مفیدی را که 
شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می کند، در ذهن خود 
ذخیره کنید، و محیط خود را به گونه ای سازمان دهی کنید 
که ذهنتان در آرامش قرار گیرد و انرژی و منابع آن در 

یافتن و ترتیب بخشیدن به موضوعات هدر نرود.
ذ- سالمت بدنی و سالمت روحی

برخورداری از سالمت جسمی، پایه یك حافظه خوب است. 
ذهنی که درگیر بیماری ضعف عمومی است، قادر به تمرکز 
نیست و نمی تواند توجه کافی به مطلب داشته باشد؛ چرا 
که توانایی های آن اکثراً متوجه محافظت از خود می شود. 
مغز و سیستم عصبی، باید دوز معمول ویتامین ها و مواد 
معدنی، گلوکز و خون سالم را دریافت کنند و از استراحت 
کافی برخوردار باشند؛ به طوری که بتوانند خود را برای 
منظور  به  گرفتن  تازه  نیروی  و  اطالعات  ذخیره سازی 

عملكرد بهتر آماده کنند.
     ذهنی که با خود دائماً درگیر است، نمی تواند مطالب 
را بخوبی ثبت کند. احساسات منفی مانند ترس، اضطراب، 
ناامیدی و عصبانیت، بشدت، جریان ورود اطالعات را به 
مغز کاهش می دهد. نگرش های منفی، پیش داوری، گفتن 
این عبارت که »این نكته را نمی توانم یاد بگیرم« یا »این 
برای  را  مناسب  حفظ  شانس  نیز  است«  سخت  مطلب 
یادگیری بهتر از بین می برد. یك ذهن باز، برخورداری از 
امید و اعتماد به نفس، فرستادن انرژی های عالی درباره 
توان و قدرت ذهنی و حافظه خودتان، تمایل به یادگیری 
به خاطر  نهایتاً  برای آموختن، درک و  را  توانایی شما  و 

سپردن، افزایش می دهد.
ر- خواب خوب 

اگر می خواهید که همیشه حافظه خوبی داشته باشید خواب 
را فراموش نكنید. کم خوابی می تواند بشدت از قدرت حافظه 
و تمرکز شما کم کند. ضمناً فراموش نكنید که خوابیدن در 
شب برای مغز، نسبت به خواب در روز، مفید تر است.  به 
عنوان یك کنكوری، شما باید بین شش تا هشت ساعت را 
در طی شبانه روز به خواب اختصاص دهید. حتماً به خاطر 
داشته باشید که مقابله با خواب برای درس خواندن، باعث 

خواهد شد تا چیزی از مطالبی که در آن ساعت می خوانید 
در خاطر شما باقی نماند؛ پس برنامه خواب خود را منظم 
کنید و هر روز طبق برنامه بخوابید. بهتر است در ساعات 
اولیه صبح، که یادگیری به باالترین حد خود می رسد، یعنی 
ساعت پنج به بعد، از خواب بیدار شوید و بعد از ساعت ده 
شب هم دیگر مطالعه نداشته باشید. اگر شما به این ساعات 
خواب و بیداري عادت نداشته و برنامه ریزی درسی تان را 
نگران  بر اساس آن تنظیم کرده اید،  بهتر  یادگیری  برای 
نباشید؛ بدن تا بیست روز آینده، در صورت اصرار شما به 
این ساعات خواب و بیداري، عادت خواهد کرد؛ البته اگر به 
وقت دیگری برای مطالعه عادت کرده اید و احساس می کنید 
که در آن وقت، یادگیری خوبی دارید و مطالب در ذهن شما 

می ماند، همان را ادامه دهید.  
در ادامه این بحث، به موارد زیر نیز برای داشتن یك حافظه 

خوب و یادگیری ماندگار دقت کنید: 
1- اطالعات را خرد کنید؛ زیرا مغز انسان، اطالعات را در 
قطعات کوچك، بهتر به خاطر می سپارد؛ بنابراین، با خرد 
کردن موارد بلند به اطالعات کوچكتر، راحت تر می توانید 

آنها را حفظ کنید.
2- تمرکز کنید. بهترین حالت این است که هر زمان فقط 

یك کار را انجام بدهید و روی آن کار کاماًل تمرکز کنید. 
چرب  اسیدهای  باشید.  داشته  مناسب  غذایی  رژیم   -3
امگا 3 و مصرف ویتامین های گروه B و اسید فولیك، به 

یادگیری بهتر و قوي تر شدن حافظه  شما کمك می کند.
4- ورزش کنید. ورزش برای حافظه مفید است و قدرت 
تمرکز را باال می برد. قرار نیست که قهرمان المپیك بشوید؛ 
بلكه هدف این است که فعالیت بدنی منظمي داشته باشید. 

5- آموخته هایتان را به دیگران یاد بدهید. وقتی موضوعی 
را برای کسی توضیح می دهید، انجام این کار به دائمی 
 شدن آن حافظه در مغزتان کمك می کند؛ بنابراین، اگر 
وقتی برای انجام این کار دارید حتماً آن را انجام دهید؛ 
وگرنه، تصور کنید که شما شاگرد خودتان هستید و دوباره 

مطلب را برای خودتان توضیح دهید.
مربوط  روزمره خود  فعالیت های  با  را  مطالب درسی   -6

گردانید.
7- اول، درس مشكل تر را در یك زمان معین و کامل و 
غیر خسته کننده یاد بگیرید و سپس درس های آسان تر را.
8- حس های بیشتری را درگیر یادگیري کنید و سعی 

کنید که اطالعات را به رنگ، صدا، بو و مزه مرتبط کنید.
9- مفاهیم پیچیده را به زبان خود شرح دهید و سعی کنید 
مطالبی را که جدیداً آموخته اید، به زبانی ساده و با کلمات 
خودتان برای دیگران توضیح دهید یا خالصه ای از آن را 

در جایی بنویسید.
10-اگر شیوه مطالعاتی شما خوب نیست و باعث خستگی 
ذهنی تان می شود، این موضوع را بپذیرید و برای رفع آن 

اقدام کنید.
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     پیرو اطالعیه های مورخ 12 و 96/09/22 و همچنین انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون  کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون مذکور می رساند که اصالحاتی به شرح 
ذیل در دفترچه راهنمای ثبت نام صورت گرفته است؛ لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهیالت برای آن دسته از داوطلبانی که در زمان مقرر )از تاریخ 
96/09/16 لغایت 96/09/26( در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند، می رساند که اطالعات ثبت نامی داوطلبان از روز دوشنبه مورخ ۹۶/11/۳0 لغایت روز پنجشنبه مورخ 
۹۶/1۲/0۳ روی پایگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی: 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 نامی خود اقدام و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطالعات اقدام نمایند.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام در آزمون نگردیده اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که در بازه زمانی فوق )96/11/30 
لغایت 96/12/03( این دسته از متقاضیان نیز بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص  :

 اصالحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام و اعالم زمان مشاهده 

و ويرايش اطالعات ثبت نامی داوطلبان ثبت نام كننده و ثبت نام از 

داوطلبان جديد در آزمون  كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1397 

اصالحات دفترچة راهنمای ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد سال 1397

مورد يا موارد اصالحیعنوان رشتهعنوان رشته امتحانیكد رشتهرديف

1( علوم اقتصادیعلوم اقتصادی11105
گرایش های زیر با کد ضریب )1( اضافه شده است:

11( اقتصاد مالی اسالمی
12( اقتصاد آموزش

2( اقتصاد نفت و گازعلوم اقتصادی21105

گرایش های زیر با کد ضریب )1( اضافه شده است:
1( تجارت نفت و گاز

2( نهادها و سیاست های بین الملل در نفت و گاز
3( حقوق تجاری و قراردادهای بین اللملی نفت و گاز

4( مدیریت مالی نفت و گاز

15( مطالعات اوقات فراغتمجموعه علوم اجتماعی31108

گرایش های زیر با کد ضریب )7( اضافه شده است:
1- مدیریت

2- برنامه ریزی فضایی 
3- فرهنگ و تمدن

این رشته از مجموعة علوم اجتماعی حذف و پذیرش دانشجو برای رشته مدیریت خدمات اجتماعی 8( مدیریت خدمات اجتماعیمجموعه علوم اجتماعی41108
از رشته امتحانی مددکاری اجتماعی )کد 1139( انجام می پذیرد.

مجموعه علوم سياسی و 51130
روابط بين الملل

6( تربیت مربی علوم سیاسی

کد ضریب این رشته )1( است.
* پذیرش دانشجو در رشته »تربیت مربی علوم سیاسی« منحصراً برای مرکز آموزش عالی 

تربیت مربی عقیدتی سیاسی قم )وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی( صورت 
خواهد گرفت.

مجموعه علوم ارتباطات 61138
اجتماعی

عنوان رشته به ارتباطات اجتماعی با گرایش تبلیغات فرهنگی تغییر کرده است.4( تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه به مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی تغییر 2( مدیریت دولتیمجموعه مديريت71142
کرده است.

گرایش مستغالت حذف شده است.10( مالیمجموعه مديريت81142

مجموعه مديريت كسب و كار 91148
1( مدیریت کسب و کارو امور شهری

گرایش زیر با کد ضریب )1( اضافه شده است.
8( انرژی

گرایش نانوالكترومكانیك به سیستم های میكرو و نانو الكترومكانیک تغییر یافته است.12( مهندسی نانوفناوریمجموعه مهندسی برق101251

گرایش صنایع پتروشیمی حذف شده است.1( مهندسی شیمیمجموعه مهندسی شيمی111257
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