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بازدید وزیر علوم از حوزه برگزاري 
آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور:

تقدیر و تشكر سازمان سنجش از دستگاه هاي اجرایي
 در برگزاري آزمون کارشناسي ارشد 13۹۷ 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 انتشار سؤاالت آزمون

کارشناسي ارشد ۹۷ 

و کليد سؤاالت

آزمون سراسري از آنچه 
در تقویم مي بينيد 

به شما نزدیك تر است!

انگيزه داشتن
مهم تر از تالش

یادداشت هاي یك معلم 

از یك روز کاري اش در مدرسه

مدرسه همين جاست!

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره:

 اصالحات دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته 

آزمون ورودي دکتري ۹۷

نیمه شعبان، خجسته زاد روز 

منجی عامل برشیت
حرضت مهـدے

 )عجل الله تعالی فرجه الرشیف(

بر متام منتظران آن مصلح کل 

تهنیت باد

در  کارشناسی ارشد سال ۹۷  آزمون 
نخستين  و  امتحانی  کدرشته   ۱۳۲
مرحله بيست و سومين المپياد علمي 
ـ دانشجويي کشور روز پنج شنبه 6 و 
جمعه ۷ ارديبهشت ۹۷ در حوزه هاي 

امتحاني سراسر کشوربرگزار شد.
براي  که  است  يادآوري  به  الزم 
دوره هاي  ورودي  آزمون  در  شرکت 
سال ۹۷،  ناپيوسته  کارشناسی ارشد 
تعداد ۷۳5 هزار و ۷4۳ نفر داوطلب 

در 6 گروه آزمايشي و ۱۳۲ کدرشته 
امتحاني به منظور پذيرش دانشجو در 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  همچنين  و 

ثبت نام کرده بودند .
آزمون صبح پنج شنبه در ۳۳ کدرشته 
با حضور ۳54 و 4۷۳ داوطلب، آزمون 
بعد از ظهر پنج شنبه در 64 کدرشته 
داوطلب   5۷۳ و   ۱0۷ حضور  با 
برگزار شد و آزمون صبح جمعه در 

با حضور ۳۲۹ و 588  ۳5 کدرشته 
داوطلب برگزار شد.

گفتني است که دکتر منصور غالمي، 
خدايي،  ابراهيم  دکتر  و  علوم،  وزير 
معاون وزير و رئيس سازمان سنجش 
پنج شنبه صبح  کشور،   آموزش 
امتحاني  حوزه  از  ارديبهشت   6
پرديس دانشكده فني دانشگاه تهران 

بازيد کردند. 

ما، کنكور و کتاب هاي 
شبه آموزشي 
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حضرت امام مهدي )عج( فرمودند:
ما در رعايت حال شما کوتاهي نمي کنيم و 
جز  اگر  زيرا  نبرده ايم؛  خاطر  از  را  شما  ياد 
اين بود، گرفتاري ها به شما روي مي آورد و 
دشمنان، شما را ريشه کن مي کردند؛ پس، از 

خدا بترسيد و ما را پشتيباني کنيد. 

آن که حساب نفس خود کرد سود برد، و آن 
که از آن غافل ماند زيان  ديد، و هر که ترسيد 
ايمن شد، و هر که پند گرفت بينا گرديد، و 
آن که بينا شد فهميد، و آن که فهميد دانش 

ورزيد. 

حضرت امام مهدي )عج( فرمودند:
هيچ چيز مانند نماز، بينِي شيطان را به خاك 
نمي مالد؛ پس نماز بگزار و بينِي شيطان را به 

خاك بمال.

از چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ماه، سي و يكمين نمايشگاه 
بين المللي کتاب تهران رسماً آغاز به کار خواهد کرد و 
تا پايان روز شنبه ۲۲ ارديبهشت ماه، پذيراي دوستداران 
کتاب و دانش و دانايي است. در اينكه اين نمايشگاه پس 
از سال ها که از بدو تأسيس آن مي گذرد، به يك جشنواره 
فرهنگي ساالنه براي جامعه فرهنگ دوست ما تبديل 
شده است، جاي هيچ گونه شك و ترديدي نيست، اما با 
همه مزايا و محاسني که در تشكيل و برگزاري ساالنه اين 
فستيوال پرشكوه فرهنگي مي توان سراغ گرفت، با کمال 
تأسف بايد اذعان کرد که يك نكته به طور کامل از ديد 
صاحب نظران اين عرصه، مغفول مانده است، و آن نكته، 
آسيب شناسي آثار کم مايه و بعضاً بي مايه  از لحاظ علمي 
است که در اين نمايشگاه با توسل به نازل ترين شيوه هاي 
تبليغاتي و به ياري دستاويزهاي آن چناني به مشتريان کم 
سن و سال که اکثريت قريب به اتفاق آنها دانش آموزان 
داوطلبان  همان  يعني  دبيرستان ها،  مختلف  پايه هاي 
بالقوه و بالفعل آزمون هاي سراسري، يا دانشجويان مقطع 
کارشناسي دانشگاه ها، هستند، فروخته مي شود، و برخي 
از افراد که در کسوت شريف »نشر« وارد شده اند، از برکت 
اين تبليغات شبه آموزشي و شبه  فرهنگي، به کسب و کار 
پر رونق در اين حيطه مشغول شده و نام و عنوان اکثريت 
همكاران نجيب و فرهنگ مدار خود را تحت الشعاع تجارت  

اين چنيني که پيشه کرده اند قرار مي دهند. 
سخن ما در اين ستون، بيشتر از آنكه راجع به جايگاه 
در  آموزشي  کمك  و  آموزشي  کتاب هاي  ناشران 
»نمايشگاه کتاب« باشد، در مورد اغراق روزافزوني است 
که در تبليغات برخي از اين ناشران درباره »کنكور« و 
راه هاي پيروزي بر آن به چشم مي خورد؛ تبليغاتي که با 
سخيف ترين شيوه ها به نبرد با ذهن صاف و ضمير پاك 
جوانان جوياي تحصيالت عالي اين سرزمين برخاسته 
است، بدون آنكه برپاکنندگان اين »هياهو« ها، غايت و 
نهايتي جز کسب درآمد براي پيشبرد اهداف خود قائل 
سود  شيوه هاي  تمام  کارگيري  به  اين  براستي  باشند. 
انگارانه و توجيه کردن هرگونه وسيله براي رسيدن به 
هدف )حتي اگر آن هدف، واال و با ارزش باشد که نيست( 

تا کجا ادامه خواهد يافت؟
همه  دست،  اين  از  ديگر  پرسش  ده ها  و  پرسش  اين 
دغدغه هاي ما در باب تبليغات کتاب هاي شبه آموزشي 

و کمك آموزشي، بويژه کتاب هاي مربوط به »کنكور« 
و  جوانان  هدايتگر  آنكه  از  بيشتر  متأسفانه  که  است، 
داوطلبان ما به سوي موفقيت در اين مسير باشد، گمراه 
قابل  از آن جهت که شمارِ  کننده است؛ گمراه کننده 
توجهي از اين آثار، با شيوه هاي غيرعلمي و از سوي برخي 
از افراد ناآگاه به مسأله مهم راه يابي به مراکز آموزش عالي، 
تدوين و نگارش يافته اند و هيچ سودي براي داوطلبان 
پرشمار آزمون هاي سراسري در مقاطع مختلف تحصيلي 

نمي توانند داشته باشند.
بگذاريد در پايان اين بحث، که بيشتر در حكم گشودن 
يك باب تازه در موضوع آسيب شناسي تبليغات کنكور 
است، و براي دوري از ايجاد هرگونه سوءتفاهم در ذهن 
ناشران اين مرز و بوم، که جزو شريف ترين قشرهاي جامعه 
هستند، به اين نكته مهم اشاره کنيم که سخن ما در اينجا 
اين نيست که اجازه فعاليت به ناشران در عرصه تهيه، 
توليد و انتشار کتاب هاي درسي، کمك درسي، آموزشي 
و کمك آموزشي داده نشود، يا از فعاليت سالم، منضبط و 
روش مند تعداد قابل توجهي از ناشران، که با مباني صحيح 
توليد چنين کتاب هايي آشنايي کامل دارند، ممانعت به 
عمل آيد؛ خير، سخن ما در يك عبارت اين است که بايد 
نظارت بر تهيه، تدوين و توليد آثار اين دسته از ناشران، 
به لحاظ تطبيق آنها با استاندارد هاي جهاني و کشوري 
صورت  به  اثر  خوِد  که  باشد  صورتي  به  آثار،  اين گونه 
شبه آموزشي  کتاب هاي  و  باشد  خويش  مبلّغ  منطقي 
نتوانند با استفاده از تبليغات سخيف و مبتذل به فروش 
بااليي دست يافته و آثار وزين و گرانمايه در اين بخش 
)کتاب هاي آموزشي، کمك آموزشي و درسي و کمك 
درسي استاندارد( در محاق رفته و فروِش آنها تحت الشعاع 

فروش آثار بي مايه و کم مايه اي از اين دست قرار گيرد.
و  پرمايه  آثار  روي  مطالعه  با  بياييم  آنكه  پايان سخن 
روش مند مرتبط با »کنكور« و کتاب هاي کمك آموزشي، 
»تجارت  براي  را  راه  آنها،  مؤلفان  و  ناشران  تشويق  و 
پيشگان فرهنگي« که با چراغ »کنكور« و چاپ و نشر 
کتاب هاي »شبه آموزشي«، به تلف کردن سرمايه و وقت 
و ذهن جوانان اين مرز و بوم مي پردازند و کاالي »گزيده« 
آنان را به تاراج مي برند ببنديم و با آنها به نبردي فرهنگي 

برخيزيم.
باقي بقايتان باد 

ما، کنكور و کتاب هاي شبه آموزشي 

12 اردیبهشت
سالروز شهادت استاد  مطهری 

و روز بزرگداشت مقام معلم، گرامی باد
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تا 15 تير تمدید شد:
مهلت ثبت نام در سومين جشنواره

 ایده های برتر دانش آموزی

برتر  ايده های  در سومین جشنواره  ثبت نام  مهلت 
دانش آموزی، تا 15 تیر ماه 97 تمديد شد.

سعيده سلمانی، دبير علمی و اجرايی جشنواره ايده های 
برتر دانش آموزی، اظهار کرد: داوری آثار راه يافته به بخش 

مسابقه اين جشنواره، از ۱5 تير ماه آغاز می شود.
سلمانی، با اشاره به اينكه هدف اصلی اين جشنواره، پرکردن 
خالء نظام تعليم و تربيت در زمينه آموزش مسأله يابی  و 
ارائه راه حل مسأله در ابعاد مختلف زندگی روزمره است، 
 افزود: در همين راستا، پس از داوری های اوليه برای حدود 
به  ارائه شده، دوره های آموزشی و مهارتی  برتر  ايده   ۱50
منظور ارتقای سطح ايده ها در جهت اجرايی کردن برگزار 
شده و به دانش آموزان، مجال ويرايش ايده ها داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: داوری نهايی روی ايده های ارائه شده با 
هدف عملياتی کردن انجام شده است و سپس در اختتاميه 
جشنواره، که در ۲۳ آبان ۹۷ برگزار خواهد شد، از ايده های 

برتر با حضور مسؤوالن تقدير خواهد شد.
سلمانی، با اشاره به اينكه ما دانش آموزان را حتی بعد از 
اختتاميه رها نمی کنيم و به آنها تا حد ممكن در ساخت 
ما،  تيم  هدف  افزود:  می دهيم،  مشاوره  ايده ها  اجرای  و 
کشف استعدادهای ناشناخته و ايجاد حس خودباوری در 
دانش آموزان برای دستيابی به آينده ای روشن و سرشار از 

نشاط علمی است.
به گفته سلمانی، محورهای عمومی که شرکت کنندگان 
بر اساس آنها ايده های خود را ارائه می دهند، شامل »تمام 

رشته ها و حوزه های علوم«، است.
شرکت  پيشنهادی که  محورهای  کرد:  خاطرنشان  وی 
کنندگان بر اساس آنها ايده های خود را ارائه می دهند نيز 
شامل »ايده های مبتنی بر علوم شناختی: ۱. ارتقای کيفيت 
ياددهی- يادگيری در مدرسه، خانه و جامعه و شيوه های 
هوش  و  نورومارکتينگ   .۲ ذهن،  آسيب های  از  مراقبت 
جنگ  و  شناختی  دفاعی  علوم  شبيه سازی،  و  مصنوعی 
نرم و ... ۳. اصالح فرهنگ عمومی جامعه ايرانی در مسير 
احيای تمدن اسالمی - ايرانی«، »صرفه جويی و بهينه سازی 
انرژی«، »بحران آب، توليد آب شرب و تصفيه فاضالب«، 
»ارائه شيوه عملی براي کنترل ريزگردها«، »تكنولوژی های 
نوين انرژی«، »شيوه های مقابله با آسيب های اجتماعی«، 
»شيوه های نوين آموزش سواد رسانه ای«، و »بهره گيری از 

شبكه های اجتماعی در آموزش«، است.

سلمانی در ادامه اضافه کرد: شرکت کنندگان واجد شرايط 
سراسر  از: دانش آموزان  عبارتند  جشنواره  دوره  اين  در 
کشور، از جمله تمام دانش آموزان پايه های چهارم، پنجم 
متوسطه،  اول  دوره  تمام دانش آموزان  ابتدايی،  ششم  و 
و  فنی   )نظری،  متوسطه  دوم  دوره  تمام دانش آموزان 
صورت  به  نيز  دوره  هر  داوری  دانش(، و  کار  حرفه ای، 

جداگانه انجام می شود.
جشنواره  اين  متقاضيان  ثبت نام  نحوه  با  رابطه  در  وی 
گفت: معيارهای ارزيابی ايده ها در اين دوره از جشنواره، 
شامل »خالقيت و نوآوری«، »مسأله محور بودن«، »داشتن 
ارزش علمی، فنی و تخصصی«، »مستندسازی علمی«، 

»ساده و کاربردی بودن و سهولت اجرا«، است.
نياز  مورد  اطالعات  همچنين،  کرد:  خاطرنشان  سلمانی 
از:  از سوي هر شرکت کننده عبارتند  ايده ها  برای ثبت 
ايده مورد نظر  ايده«، »آيا  ايده«، »زمينه علمی  »عنوان 
ايده شامل:  »چكيده  است؟«،  شده  نمونه سازی  يا  اجرا 
طرح مسأله يا مشكل، راه حل و شيوه عملياتی کردن راه 
حل پيشنهادی«، »آيا ايده در مسابقه ديگری ارائه شده 
اين  در  و  شده(«،  کسب  رتبه  و  مسابقه  )عنوان  است؟ 
رابطه، ايده هايی که برای اولين بار در جشنواره ايده های 
برتر دانش آموزی ارائه می شوند، از امتياز بيشتری برخوردار 
خواهند شد، »وجوه تمايز و برتری ايده ارائه شده نسبت 
به ايده های مشابه«، که در صورت نياز به توضيحات بيشتر، 
می تواند  فيلم  و  عكس  و  متن  به صورت  ضميمه  فايل 

بارگذاری شود.
سلمانی، در رابطه با شيوه ثبت نام برای متقاضيان، گفت: به 
منظور حفظ مالكيت فكری ايده های ارسالی، تمام مراحل 
ثبت نام و ثبت ايده به صورت اينترنتی و از طريق لينك: 

stideas.ir در صفحه اول سايت انجام می شود.
به گفته دبير اين جشنواره، ايده ها به دو شكل فردی و 

گروهی می تواند در سامانه ثبت شود.
جشنواره  دبيرخانه  به  ايده   ۲۹00 حدود  گذشته  سال 
ارسال شده بود که در نهايت، جشنواره دوم ايده های برتر با 
 داوری آثار در 5 مرحله و در ۱۲ رشته علمی و با همكاری 
۲۲ داور در سطح دکتري و عضو هيأت علمی دانشگاه 
و  آموزش  مديران  و  برگزيدگان  از  نفر  با حضور ۱۲۳  و 
پرورش استان تهران در ۱۲ رشته علمی و با حمايت اداره 
کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و ستاد 
توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنيان معاونت 

علمی رياست جمهوری به کار خود پايان داد.

مهلت ارسال آثار به رقابت علمی
 »کنز«، تمدید شد

مهلت ارسال آثار به اولین دوره رقابت علمی کنز، تا 
25 خردادماه 97 تمديد شد.

سوي  از  آثار  ارائه  برای  بيشتر  فرصت  ايجاد  منظور  به 
عالقه  مندان، مهلت ارسال آثار به اولين دوره رقابت علمی 
خردادماه   ۲5 تا  کن«،  جهانی  را  »ايده  ات  شعار  با  کنز 

امسال تمديد شد.
 اين رقابت، ميان دانش  پژوهان، دانشجويان و استادان کمتر 
از 45 سال در 5۷ کشور عضو سازمان همكاری اسالمی با 
هدف ارائه راهكار برای حل مشكالت جامعه، استفاده از 
ظرفيت های جامعه متخصصان، تهيه انباشتی از آثار علمی،  
ارتقای سطح انگيزش و خالقيت نخبگان جوان،  بسترسازی 

برای شناسايی و تبادل ايده های علمی و فناورانه و استمرار 
هدف مند تعامل محققان از طريق فضای مجازی برگزار 

می  شود.
شرکت  کنندگان می  توانند ايده  های کاربردی خود را در 
قالب ويدئوهای ۳ تا 5 دقيقه  ای با موضوعات سالمت، انرژی، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، اقتصاد، آب و محيط زيست 

برای دبيرخانه ارسال کنند.
متقاضيان برای حضور در اين رقابت می توانند با مراجعه به سايت 
  WWW.MUSTAFAPRIZE.ORG:نشانی به  رقابت   اين 
نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند و پس از آن، فايل ويدئوی 

خود را در قسمت مربوط بارگذاری کنند. 
الزم به يادآوري است که تمام مراحل ثبت نام در اين رقابت، 
به زبان انگليسی است؛ ضمن آنكه شرکت  کنندگان موظف 
هستند در  ويدئوی خود يا با زبان انگليسی صحبت کنند 

و يا برای ويدئوی خود زيرنويس انگليسی در نظر بگيرند.
اين رقابت در قالب نشان  گفتني است که جوايز نقدی 
طالی  نشان  اول،  نفر  برای  »کنز«،  گرمی   60  طالی 
40 گرمی کنز برای نفر دوم، نشان طالی ۲0 گرمی برای 
نفر سوم، و نشان طالی ۲0 گرمی برای نفر اول هر حوزه 

تخصصی خواهد بود.

نحوه ارائه نمره آزمون زبان دوره
 دکتری دانشگاه آزاد ابالغ شد

بخشنامه »زمان و نحوه ارائه نمره آزمون زبان خارجی 
برای دانشجويان دوره های دکتری تخصصی دانشگاه 

آزاد اسالمی«، ابالغ شد. 
در اين بخشنامه آمده است: »با توجه به اهميت استفاده 
از منابع بين المللی در آموزش و پژوهش دوره دکتری، 
مقرر شد که برنامه ريزی الزم برای ارزيابی بموقع نمرات 
زبان خارجی دانشجويان از شروع دوره آموزشی دانشجو 

صورت گيرد.
برای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹8 دانشجويان دوره دکتری 
صورت  به  شرايط،  ساير  حصول  صورت  در  می توانند، 
استثنائی و قبل از کسب حد نصب نمره زبان، در آزمون 

جامع شرکت کنند.
اين  نتيجه  همچنين در صورت قبولی در آزمون جامع، 
آزمون تا حداکثر شش ماه بعد، به شرط قبولی در آزمون 
زبان و کسب حد نصاب الزم اعالم خواهد شد؛ در غير اين 

صورت، قبولی در آزمون جامع نيز ابطال می شود.
مرکز  زبان  ماهيانه  آزمون های  در  می توانند  دانشجويان 
قبول  مورد  زبان  آزمون های  ساير  يا  پذيرش  و  سنجش 
دانشگاه مطابق مصوبه جلسه ۲46 مورخ ۱۲ دی ماه ۹6 
شرکت و نمره قبولی کسب کنند و يا با شرکت در دوره 
آموزشی زبان مرکز سنجش و پذيرش )در سه بخش شش 
هفته ای( و به شرط کسب حد نصاب سه آزمون مربوط، 

برنامه آموزشی خود را دنبال کنند.
الزم به يادآوري است که دفاع از پيشنهاد رساله دکتری، 

منوط به طی تمامی مراحل فوق است.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور:

تقدیر و تشكر سازمان سنجش
از دستگاه هاي اجرایي

 در برگزاري آزمون کارشناسي ارشد 13۹۷ 

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره:

 اصالحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته 
  (Ph.D)آزمون ورودي دکتري

نيمه متمرکز سال 13۹۷

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با تشكر از کليه دستگاه هاي اجرايي و عزيزاني 
که سازمان سنجش آموزش کشور را در مراحل مختلف برگزاري آزمون ورودي دوره هاي 
ـ  علمي  المپياد  دوره  سومين  و  بيست  همچنين  و  سال ۱۳۹۷  ناپيوسته  کارشناسي ارشد 
دانشجويي کشور و ايفاي هرچه نيكوتر اين وظيفه عظيم ياري نموده اند، و امتنان از کليه 
دست اندرکاران برگزاري آزمون و قدرداني از تالش يكايك کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور، بدين وسيله به اطالع مي رساند که آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته 
بعدازظهر  و  در صبح  امتحاني  کدرشته  براي ۱۳۲  و  آموزشي  گروه  در شش  سال ۱۳۹۷ 
پنج شنبه ششم و جمعه هفتم ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ در ۷4 شهرستان و ۱۷۷ حوزه امتحاني، 
الحمدا... با نظم، کيفيت مطلوب و امنيت کامل، مطابق برنامه زماني پيش بيني شده برگزار 

گرديد. 
سازمان سنجش آموزش کشور، الزم مي داند از زحمات صادقانه مسؤوالن و کارکنان محترم 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مجري آزمون، وزارت 

و  آموزش  سازمان  محترم،  فرمانداران  و  استانداران  اطالعات،  وزارت  کشور،  وزارت  نيرو، 
پرورش استثنايي، بنياد شهيد و امور ايثارگران، ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
نيروهاي انتظامي و نظامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، سازمان بهزيستي 
کشور، وزارت راه و شهرسازي، سازمان هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران، اورژانس، راه آهن 
جمهوري اسالمي   ايران، روزنامه هاي رسمي کشور، خبرگزاري ها و سايت هاي خبري، شرکت 
پست جمهوري اسالمي ايران، اداره کل تجزيه و مبادالت پستي، شرکت واحد اتوبوسراني، 
وزارتخانه ها،  کليه  همچنين  و  شتاب  شبكه  عضو  بانك هاي  رانندگي،  و  راهنمايي  پليس 
سازمان ها و ارگان هايي که به نحوي از انحاء در ثبت نام و برگزاري آزمون ورودي دوره هاي 
توفيق  و  نمايد  نموده اند، صادقانه قدرداني  ناپيوسته سال ۱۳۹۷ همكاري  کارشناسي ارشد 

بيشتر ايشان را در خدمت به اسالم و مسلمين از درگاه احديت خواستار گردد. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

پيرو اطالعيه  مورخ ۱۳۹۷/0۱/۲۷ در خصوص اعالم نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دکتري 
 نيمه متمرکز )Ph.D( سال ۱۳۹۷و انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته )دفترچه شماره۲(

آزمون مذکور در تاريخ ۹۷/۱/۳0، ضمن اعالم اصالحات در دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته اين آزمون که در سايت سازمان سنجش درج گرديده است، بدين وسيله به اطالع 
کليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون فوق مي رساند که به منظور فراهم نمودن 
تسهيالت بيشتر براي آن دسته از داوطلباني که تا تاريخ ۹۷/۲/8 براي انتخاب رشته اقدام 
ننموده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است که متقاضيان بتوانند تا پايان روز دو شنبه مورخ 

۹۷/۲/۱0 )امروز( نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند. 
لذا کليه متقاضيان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي و مندرجات اين اطالعيه که در سايت سازمان 

 www.sanjesh.org :سنجش آمده است، به پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني
مراجعه و نسبت به ثبت کدرشته محل هاي انتخابي در آزمون مذکور اقدام نمايند. 

ضمناً آن دسته از داوطلباني که قباًل نسبت به انتخاب کدرشته محل هاي تحصيلي اقدام 
نموده اند، مي توانند در صورت تمايل، تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده يا ويرايش کدرشته 

محل هاي انتخابي خود اقدام نمايند. 
الزم به توضيح است که اسامي معرفي شدگان داراي حدنصاب نمره علمي الزم به منظور 
شرکت در مرحله دوم )مصاحبه، بررسي سوابق علمي و پژوهشي و ...( همراه با برنامه زماني 
مراجعه به دانشگاه هاي مجري، در پايان ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ از طريق پايگاه اطالع رساني 

اين سازمان منتشر خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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پايان  امتحانات  با  است  مساوی  ماه  ارديبهشت  اواخر 
سال تحصيلی جاری. عده ای از داوطلبان تصور می کنند  
که اين امتحانات، ترمزی برای برنامه مطالعاتی آنهاست 
به  زنی،  تست  جای  به  که  مجبورند  دوران  اين  در  و 
به  بايد  بپردازند.  تشريحی  آزمون  يك  برای  مطالعه 
سؤال های  اخير،  سال  چند  در  که  گفت  دوستان  اين 
است  شده  فرا دانشی  پيش  از  بيشتر  سراسری  آزمون 
از  گزينه  رّد  يا  تستی  عجيب  روش های  نمی  توان با  و 
بايد دانشی  بلكه برای موفقيت  اين آزمون برآمد؛  پس 
عميق داشت؛ چيزی که شما به ياری آزمون تشريحی، 
دادن  دست  از  نگران  پس  رسيد،  خواهيد  آن  به  بهتر 
زمان نباشيد و دروس امتحاني خود را با دقت و عميق 

بخوانيد. 
اين  در  موفقيت  برای  که  گفته ايم  بارها  هم  ما  البته 
آزمون، شما بايد  سرعت و دقت الزم را  برای حضور در 
يك آزمون تستی مثل کنكور داشته باشيد؛ برای همين 
اختصاص  زدن  تست  به  را  بيشتری  وقت  ماه  اين  در 
پايان  امتحانات  تا  روز   ۲0 تا   ۱5 حداقل  شما  دهيد. 
سال وقت داريد و می  توانيد در اين مدت، تست زمان دار 
بزنيد )تست هر درس را با توجه به زمان موجود برای 

آن تست در آزمون سراسری پاسخ دهيد(. 
به  پاسخگويی  برای  مناسبی  زمان  اکنون  مثال،  برای 
آزمايشي  گروه هاي  ساير  عمومی  دروس   تست های 
شما  اگر  است؛  خودتان(  آزمايشی  گروه  از  غير  )به 
هستيد،  فني  و  رياضی  علوم  آزمايشي  گروه  داوطلب 
علوم  آزمايشي  گروه هاي  عمومی  آزمون  می توانيد 
تجربی، هنر، زبان هاي خارجي يا حتی علوم انسانی را 
عمومی  ادبيات  سؤال های  از  بعضی  )البته  دهيد  پاسخ 
آزمون  نيست(.  شما  درسی  کتب  حيطه  در  انسانی 
و  ماه  خرداد  در  را  خودتان  رشته  با  مرتبط  عمومی 

همزمان با دروس اختصاصی پاسخ دهيد )معادل سازی 
حتماً  گفتيم،  که  طور  همان  سراسری(.  آزمون  جلسه 
هر آزمون عمومی را با توجه به زمان مصّوب آن، يعنی 
اندکی  که  است  خوب  حتی  دهيد؛  پاسخ  دقيقه   ۷5
در  چون  بدهيد؛  وقت  خود  به  مصوب، کمتر  زمان  از 
به  را  زمان  از  بخشی  که  دارد  امكان  سراسری  آزمون 
از  اوليه  تمرکز  عدم  و  آزمون  از  ناشی  اضطراب  دليل 

دست بدهيد. 
نشويد؛  غافل  نيز  اختصاصی  دروس  تست هاي  از 
مطالعه  از  پس  می توانيد  امتحانات  ايام  در  بخصوص 
به پاسخگويی تست های همان  را  درس مربوط، زمانی 
با  مرتبط  تست های  )بخصوص  بدهيد  اختصاص  درس 
ترم دوم سال چهارم را که شما به احتمال زياد کمتر 
وقت تست زدن برای آنها را داشته ايد(. ضمناً زمانی را 
هم برای مطالعه دروس ترم اول سال چهارم و دروس 
پايه بگذاريد؛ اما ديگر بايد به فكر جمع کردن کتاب ها 
باشيد. اگر مبحثی از دروس پايه را تاکنون نخوانده ايد 
داريد،  جدی  ضعف  آن  در  مكرر  مطالعه  وجود  با  يا 
بپردازيد  به مباحثی  و  بگذاريد  را کنار  خوب است آن 
که می دانيد با توجه به زمان موجود، می توانيد در آنها 

تسلّط الزم را کسب کنيد. 
دوران،  اين  در  داوطلبان  اشتباهات  بزرگترين   از  يكی 
اين است که می خواهند همه عقب ماندگی های خود را 
در اين فرصت کوتاه جبران کنند؛ در نتيجه فقط درس 
نهادينه  و  زدن  تست  برای  را  الزم  زمان  و  می خوانند 
نمی دهند.  اختصاص  خود  ذهن  در  مطلب  يك  شدن 
مطمئن باشيد که برای قبولی در يك رشته و دانشگاه 
خوب، الزم نيست که همه مباحث درسی را بلد باشيد، 
مقايسه  در  بايد  بلكه  دهيد؛  پاسخ  سؤال ها  همه  به  و 
اين  و  باشيد،  داشته  بهتری  داوطلبان وضعيت  با ساير 

مهم امكان پذير نيست مگر اينكه روزهای باقی مانده تا 
آزمون سراسری را با برنامه پيش برويد؛ يعنی نقاط قوت 
خود را با تست زدن و مرور بموقع مطالب حفظ کنيد، 
مباحثی  در  و  بگذاريد،  کنار  نخوانده ايد  تاکنون  آنچه 
که کمی ضعف داريد، با مطالعه عميق و دقيق و زدن 
تست،  به تسلّط کامل برسيد؛ در اين صورت، در جلسه 
به کدام سؤال ها می توانيد  که  متوجه می شويد  آزمون 
تا  بگذاريد  بی پاسخ  بايد  را  يك  کدام  و  دهيد  پاسخ 
يك  در  تا  که  می گوييم  ديگر  بار  نگيريد.  منفی  نمره 
 مبحث کاماًل مسلّط نشويد، نمی توانيد به ظرافت های آن 
پی ببريد و امكان دارد که به دليل ندانستن يك يا دو 
نكته ظريف در آزمون سراسری، به سؤال يا سؤال های 

آن مبحث، پاسخ اشتباه  بدهيد. 
سخن ديگر اينكه عده ای از داوطلبان اين روزها با توجه 
نااميد می شوند و دست  نتايج آزمون های آزمايشی،  به 
از مطالعه برمی دارند و تصور می کنند که برای موفقيت 
دير شده است و بايد برای سال آينده برنامه ريزی داشته 
نااميدی  که  بايد گفت  عزيزان  از  اين دسته  به  باشند. 
برای يك داوطلب، بدترين چيزی است که امكان دارد 
پيش آيد؛ چون در نهايت بازدهی شان در حد خودشان 
داريد،  آينده چشم  به سال  اگر  بود. حتی  نخواهد  نيز 
درس خواندن را رها نكنيد و همچنان با جديت به جلو 
برويد و مطمئن باشيد که چيزی را از دست نخواهيد 
اگر دو ماه را به طور  داد. حداقل متوجه می شويد که 
کامل و با دقت مطالعه کنيد، بازدهی شما چقدر خواهد 

بود. 
اين زمان،  بار ديگر تأکيد مي کنيم و می گوييم که در 
کسی به قله موفقيت خواهد رسيد که قدر زمان را بداند، 
و نه خودش منفی ببافد و نه به ديگران اجازه دهد که به 

او انرژی منفی بدهند. 

آزمون رسارسی
 از آنچه در تقويم می بينيد 

به شام نزديك تر است!
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االن که مشغول خواندن اين مقاله هستيد، حدود دو ماه 
تا آزمون سراسري باقی مانده است؛ مدت زماني که همه 
شما عزيزان، چه آنهايی که قباًل خوب مطالعه کرده ايد و 
چه آنهايی که مطالعه چندان رضايت بخشی نداشته ايد، 
و وضعيت  داده  انجام  کار  کلی  زمان،  اين  در  می توانيد 
اين  اما  کنيد؛  بهتر  و  داده  تغيير  کامل  به طور  را  خود 
ديروز  دارد.  روحيه تان  و  به شما  بستگی  کاماًل   شرايط، 
دو نفر از عزيران کنكوری که دقيقاً در شرايط يكسانی 
صحبت  کنكور  درباره  يكديگر  با  می خوانند  درس 
می کردند: يكی از اين افراد از عملكرد خود راضی بود و 
ديگری با اينكه تالش خيلی زيادی کرده بود، هنوز هم از 
تالش خود رضايت نداشت و می گفت مطمئن است که 

آزمون خوبی نخواهد داد. 
می دانيد اختالف اين دو نفر در چه چيزی است؟ يكی از 
آنها به خود و توانايی هايش اعتماد داشت و ديگری با وجود 
همه تالشی که انجام داده بود، به خود و توانايی هايش 
ايمان نداشت. همين موضوع باعث می شود تا او و ساير 
عزيزانی که شبيه اين داوطلب گرامی هستند، نتوانند با 
انگيزه راهشان را ادامه داده و بتوانند نتيجه ای که مطابق 
تالششان باشد، کسب کنند. هر چه شما عزيزان به زمان 
برگزاري کنكور نزديك تر می شويد اهميت روزها و دقايق 
برايتان بيشتر می شود و در چنين شرايطی، يك انگيزه 
باال و خوب می تواند موتور محرك خوبی برای پيشرفت 

شما و کسب نتيجه بهترتان شود. 
و  می گوييم  نباشيد«  »خسته  شما  به  چيز  هر  از  قبل 
برايتان آرزوی بهترين ها را داريم و از خدا می خواهيم به 
آنچه که در روياهايتان ترسيم کرده ايد، برسيد؛ اما حتماً 
می دانيد که شرط رسيدن به جايگاه های عالی و اهداف 

بلند، فقط ترسيم روياهای مثبت و دعای اطرافيان نيست؛ 
نه اينكه بی تأثير باشد، اما شرط اصلی، همان اراده و تالش 
شماست. ساده بگوييم: اگر اراده شما ضعيف باشد تالشی 
در کار نيست و حتی اگر بخواهيد به اهداف شيرين و 
عالی فكر کنيد، اين انگيزه و اراده شماست که تأثير نهايی 
را خواهد گذاشت. هر چه به زمان برگزاري کنكور نزديك 
می شويم، برخی از کنكوری های عزيز، احساس نااميدی 
کنكور  پشت  در  ماندن  به  آنها  از  برخی  حتی  و  کرده 
می انديشند؛ البته کسانی نيز هستند که همچنان با انگيزه 
به پيش می روند، و شرايط بدی که ممكن است گاهی 
پيش بيايد و حرف های نااميد کننده اطرافيان هم تأثيری 

در نيروی اراده و انگيزه اين عزيزان نخواهد گذاشت.
شرايط  درباره  عزيزان  شما  با  می خواهيم  مقاله  اين  در 
و  باشيد  اين روزها داشته  مختلفی که ممكن است در 
کاری که بايد برای بهتر شدن وضعيتتان تا کنكور انجام 

دهيد، صحبت کنيم.

خدا قوت
دارند  وجود  زيادی  افراد  عزيز،  داوطلبان  شما  ميان  در 
که تا االن بخوبی تالش کرده، با برنامه ريزی پيش رفته 
و مطالعه موفقی داشته اند. يك »خدا قوت« اساسی نثار 
اين عزيزان می کنيم. بايد بدانيد که روزهای باقی مانده 
گونه  همان  است.  مهم  بسيار  کنكور،  برگزاري  زمان  تا 
و دوران  تا کنكور  پايانی  ماه  می دانيد، يك  احتماالً  که 
جمع بندی، سومين گذرگاه طاليی کنكور ناميده می شود. 
اين موضوع، بسيار مهم است که شما داوطلبان عزيز در 
اين روزهای باقی مانده تا زمان برگزاري آزمون سراسري، 
چه عملكردی داشته باشيد و چگونه ادامه دهيد. از شما 

عزيزان می خواهيم که مانند گذشته با انگيزه و با انرژی 
ادامه دهيد و اگر تا االن طبق برنامه پيش رفته ايد، اجازه 
ندهيد که هيچ چيز و هيچ شخصی، شما را نااميد کرده يا 
به اراده تان خللی وارد کند. به اين نكته نيز توجه داشته 
باشيد که در بهترين شرايط به سر می بريد و تا پيروزی 
و موفقيت و رسيدن به اهدافتان، فقط چند قدم فاصله 
داريد؛ البته چند قدمی که بسيار مهم است و شما بايد 
همچنان بخوبی به راه خود تا روز برگزاري آزمون ادامه 

دهيد.
شما عزيزان که تا االن طبق برنامه پيش رفته ايد، حتماً 
نگاهی به آنچه بايد در ادامه انجام دهيد، بيندازيد و زمان 
خود را با کارهايی که بايد انجام دهيد، مطابقت داده و 
با توکل به خدا و اميد و انگيزه، برای پيمودن ادامه راه 
دوران  برای شما می تواند  دوران  اين  کنيد.  برنامه ريزی 
جمع بندی و تست زنی سرعتی باشد؛ پس روی اين کارها 
باعث  کوچك  مسائل  که  ندهيد  اجازه  و  کنيد  تمرکز 
نااميدی شما گردد. به همين خاطر، خودتان را در جايی 
که دوست داريد، تصور کنيد و باانگيزه به راهتان ادامه 

دهيد.

نااميد نشو
مسعود نگاهی به کارنامه آزمون آزمايشی خود انداخت 
و آهی کشيد و با خودش گفت: »اين همه تالش کردم، 
اين همه زحمت کشيدم ... آخرشم شد اين. حتماً توی 
کنكورم با وجود اون همه داوطلب، وضعيتم همينه... چرا 
اينطوری شده؟! چرا؟! اصاًل امسال ديگه واسم مهم نيست. 

وای ميستم و سال بعد کنكور ميدم...« 
عزيزان  از شما  برخی  حرف های مسعود می تواند حرف 

انگیزه داشنت، مهم تر از تالش
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اما  داوطلب هم باشد؛ کسانی که خوب تالش کرده اند، 
بالفاصله  کوچك،  و  ساده  موضوع  يك  آمدن  پيش  با 
عزيزان  از  دسته  اين  جزو  شما  اگر  می شوند.  نااميد 
هستيد، بايد بگوييم که آنچه بيش از هر چيزی ممكن 
 است بر توان و يادگيری تان در اين ايام تأثير بگذارد، از 
دست دادن روحيه و نااميدی است؛ اما مهم تر اينكه زمان 
نااميد  تا روز برگزاري آزمون سراسري، زمان  باقی مانده 
شدن نيست، بلكه زمان تالش بيشتر با انگيزه باالست. 
فراموش  تست،  زدن چند  اشتباه  آزمايشی،  آزمون  يك 
کردن چند نكته يا موضوع درسی و حتی بيشتر از اينها، 
نبايد روحيه شما را درهم بريزد. اگر از قبل برای کنكور 
موفق  فكر  و  نااميدی  کم،  خيلی  و  داشته ايد  مطالعه 
با  نشدن در کنكور به سراغتان می آيد، سعی کنيد که 
يادآوری نقاط قوت خود، بر اين فكر غلبه کنيد؛ اينكه چه 
درس هايی را خوب مطالعه کرده ايد و در کدام مباحث 
قوی هستيد. به خود بگوييد که هيچ تالشی بی نتيجه 
نيست و مطمئن باشيد که پاداش تالش خود را به بهترين 

وجهی خواهيد گرفت.
آزمون های  به  وقتی  حتی  که  هستند  زيادی  داوطلبان 
آزمايشی يا تست ها هم بخوبی جواب می دهند، باز هم 
با ديدن ساير داوطلبان،  نتيجه کنكور هستند و  نگران 
درس  چندان  آنها،  با  مقايسه  در  که  می کنند  احساس 
نخوانده اند و موفق نخواهند شد. توجه داشته باشيد که 
اين احساس، يك احساس کاذب و مخرب است و نبايد 
به آن توجه کنيد. در مقابل اين احساس، به خود بگوييد 
زمان  تا  مانده  باقی  روزهای  در  را  تمام تالش خود  که 
با اطمينان به  برگزاري آزمون سراسري خواهيد کرد و 
خود و توانايی هايتان موفق خواهيد شد. به خاطر داشته 
باشيد که نااميدی، بدترين دشمن موفقيت و رسيدن به 
اهداف است؛ در عوض، داشتن انرژی مثبت و تفكر خوب 
برای رسيدن به موفقيت، بسيار مؤثر است. فقط بگوييد: 
»من می توانم و موفق می شوم« همين و بس. خوب پس 
ديگر وقت ناراحتی نيست. بلند شويد و با يك انگيزه مثال 
زدنی تا روز برگزاري کنكور، فقط درس بخوانيد و با تالش 

دو چندان به استقبال موفقيت برويد.

االن وقتش نيست
که  آنجا  تا  کنكور  برای  و  کرده  زيادی  تالش  مينا 
می توانسته، زحمت کشيده، اما چند روزی می شود که 
است.  گذاشته  کنار  را  درس  و  کرده  احساس خستگی 
هم  داوطلبان  از  ديگر  برخی  سراغ  به  اين حس  گاهی 
می آيد؛ احساس خستگی و اينكه ترجيح می دهند ديگر 
هر  از  قبل  کنند.  استراحت  و  کشيده  مطالعه  از  دست 
چيز بايد اشاره کنيم که حق با همه شما عزيزان است. 
روند آمادگی برای کنكور، يك روند طوالنی است و ممكن 
اوقات  از شما عزيزان به دفعات و در  است که بسياری 

مختلف دچار چنين احساسی شده باشيد. 
برای اينكه بر اين احساس غلبه کنيد، می توانيد کارهای 

داوطلبانی  از  دسته  آن  جزو  اگر  دهيد.  انجام  مختلفی 
هستيد که ساعات طوالنی مطالعه می کنند، ممكن است 
که انرژی و توان شما کاهش پيدا کرده و اين احساس 
ناشی از همين موضوع باشد. می توانيد يك روز يا چند 
استراحت خود خالی  برای  را  روز  ساعتی در طی چند 
کنيد. نگاهی به برنامه خود بيندازيد و درس هايی را که 
بيشتر مطالعه کرده ايد يا آمادگی بيشتری در آنها داريد، 
از برنامه دو سه روزه خود حذف کرده و در عوض وقتی 
را برای استراحتتان خالی کنيد. حتماً توجه داشته باشيد 
که اين استراحت الزم است؛ چون باعث می شود که بعداً 

شما با انرژی و انگيزه بيشتری درس بخوانيد.
برنامه  از داوطلبانی هستيد که يك  اگر جزو آن دسته 
معمولی داريد و با اين همه، احساس خستگی می کنيد، 
بپردازيد.  کارهای دلخواه خود  انجام  به  را  چند ساعتی 
ديدن يك فيلم يا يك دوست، رفتن به پارك يا حتی 
از  می دهد،  انگيزه  شما  به  که  دوستی  به  زدن  زنگ 
جمله اين کارهاست؛ اما به خاطر داشته باشيد که اين 
استراحت  االن وقت  زيرا  باشد؛  نبايد طوالنی  استراحت 
طوالنی نيست. شما به زمان مهمی از ايام آمادگي براي 
کنكور رسيده ايد و بايد درس های نخوانده يا مرور نشده 
را خوانده و جمع بندی نهايی را انجام دهيد و تست زنی 
سرعتی داشته باشيد. به خود بگوييد که انسان قوی و 
با  برگزاري کنكور  روز  تا  توانمندی هستيد و می توانيد 
از برگزاري کنكور  ادامه دهيد و در روزهای بعد  انگيزه 
تا رفتن به دانشگاه، هر چه قدر که می خواهيد استراحت 
کنيد. يك »يا مسعود« بگوييد و با توکل به خدا ادامه 
به تغذيه و خوابتان هم دقت کنيد؛ چون  دهيد. ضمناً 
ممكن است که بخشی از خستگی شما به اين دليل باشد. 
بيش از حد از خودتان کار نكشيد، اما اجازه ندهيد که 
خستگی بر شما غلبه کرده و مانع مطالعه شما در روزهای 

باقی مانده  تا زمان برگزاري آزمون سراسري شود. 

تو هم می توانی
که  روزهايی  به  و  بود  نشسته  آرام  گوشه ای  در  آنديا 
فكر  بخواند،  درس  بود،  نتوانسته  مختلف  بهانه های  به 
با خود مي گفت: »حيف!  افسوس مي خورد و  می کرد و 
ممكن  خوره؟!«  می  درد  چه  به  خوردن  افسوس  حاال 
آنديا  مثل  هم  داوطلب  عزيزان  از شما  برخی  که  است 
باشيد و تا به حال مطالعه خوب و کافی نداشته و از وقت 
در  داوطلبان گرامی که  باشيد.  نبرده  بهره  بخوبی  خود 
اين وضعيت هستند، گمان می کنند که ديگر نمی توانند 
اما  شوند؛  آماده  سراسري  آزمون  برای  و  خوانده  درس 
اين موضوع درست نيست. يك انگيزه باال و يك انرژی و 
اراده مثال زدنی، می تواند شما را به هر آنچه می خواهيد، 
برساند. در سال های قبل، تعدادی از عزيزان بودند که در 
زمان کوتاهی قبل از برگزاري کنكور، تصميم گرفتند تا 
با جديت درس خوانده و توان خود را بسنجند و واقعاً 
موفق هم شدند؛ حتی افرادی در اين بين وجود داشتند 

که در رشته هايی مثل پزشكی قبول شده و باعث تحسين 
را  کاری  کسی  »اگر  می گويند:  ژاپنی ها  شدند.  ديگران 
انجام داده است، قطعاً شما نيز می توانيد...« اگر به اين 
جمله معتقد نيستيد، به خاطر ضعف اراده و خودکم بينی 
شماست. فقط کافی است تمام باورهای غلطی را که در 
ذهنتان به خاطر سپرده ايد، پاك کنيد و خودتان از نو، 

باورهايی را انتخاب کنيد که به نفع آينده تان است.
 از همين امروز نه، از همين حاال تصميم بگيريد که تمام 
انرژی تان را گذاشته و برای اهدافتان، قدم های محكمی 

برداريد. باور کنيد که می توانيد.
اولين قدم،  به عنوان  و  بلند شويد  منتظر چه هستيد؟ 
يك برنامه خوب تدوين کنيد؛ چون وقت زيادی نداريد 
و بايد به طور گزيده و حساب شده کار کنيد. درس ها يا 
مباحثی را که در بودجه بندی مهم هستند و شما آنها را 
نمی دانيد، در اولويت قرار دهيد و درس های غير مهم يا 
آنهايی را که می دانيد، حذف کنيد و با توکل به خدا و 
با انرژی و انگيزه شروع کنيد و باور کنيد که اصاًل دير 
زيادی  کارهای  می توانيد  مانده  باقی  زمان  در  و  نيست 
که  است  کافی  فقط  هستيد؟  چه  منتظر  دهيد.  انجام 
بخواهيد و اراده کنيد. اجازه ندهيد که هيچ چيز و هيچ 
فردی شما را از تصميمی که گرفته ايد منصرف کند. به 
پايان  نتيجه يك مسابقه در  اين موضوع فكر کنيد که 
آن مشخص می شود و نه در ميانه مسابقه يا اوايل آن؛ 
پس شما هم پيش از امتحان قضاوت نكرده و فقط درس 
بخوانيد و جديت به خرج دهيد؛ در ضمن اين باور را هم 
مهمان قلب خود کنيد: »من می توانم و مطمئنم و ايمان 
دارم که تمام کائنات در راستای خواسته ها و اهداف من 
حرکت می کند«. به خود انگيزه دهيد و از تمام لحظه های 

باقی مانده به بهترين شكلی استفاده کنيد.

هيچ تالشی بی نتيجه نيست
هيچ تالشی بدون فايده نخواهد بود و هيچ زحمتی گم 
نمی شود. اهداف هر شخصی با توجه به تالش و کوشش 
او رقم می خورد و اهداف ما زاييده تالش و فكر ما هستند؛ 
تالشی که می کنيم و تصوری که نسبت به خودمان و 
توانايی هايمان داريم؛ پس اميدتان به خدا باشد و در اين 
برآوردی  و  بخوانيد  درس  انرژی  با  مانده  باقی  روزهای 
درست و واقعی از وضعيتتان داشته باشيد و بدون شماتت 
را  خود  برنامه  شكلی  بهترين  به  کاذب،  غرور  يا  خود 
تنظيم کرده و در راستای عمل به آن برنامه اقدام کنيد. 
همچنين پيوسته بگوييد: »می توانم، می توانم و می توانم. 
و موفق می شوم«. درس  موفق می شوم، موفق می شوم 
بخوانيد و تالش کنيد. خودتان را در موقعيتی که دوست 
بگذاريد  کنار  را  نااميدی ها  و  کنيد  تصور  باشيد،  داريد 
او  باشيد که  و مطمئن  بسپاريد  به خدا  را  بقيه کارها  و 

بهترين ها را برای شما رقم خواهد زد.
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 به جاي مقدمه
باد با پريشانی وارد مدرسه دخترانه شد و به دفتر مدير رفت و گفت: »ببخشید 

خانم مدير! می خواستم در اين مدرسه ثبت نام کنم و درس بخوانم.«
خانم مدير با سنگینی و وقار گفت: »مقررات مدرسه اجازه نمی دهد که شما را به 

عنوان شاگرد قبول کنیم.«
باد غمگین شد و از دفتر بیرون آمد؛ حیاط مدرسه را ترک نکرده بود که دختر 
کوچکی به نام لیال او را نگاه داشت و پرسید: »چرا می خواهی به مدرسه بیايی؟«

بادگفت: »دلم میخواهد باسواد شوم و خواندن و نوشتن را ياد بگیرم.«
لیال گفت: »تو بادی؛ چه احتیاجی به خواندن و نوشتن داری؟«

بادگفت: »دلم می خواهد که بتوانم اسمم را روی درياها و رودها بنويسم.«
لیال خنديد و با خوشحالی گفت: »تو می توانی از همین حاال شاگرد من شوی؛ من 

هم معلم تو خواهم شد.«
باد ياد گرفت که اسم خود را بنويسد، اما بعد خاطره معلمش را فراموش کرد؛ ولی 

لیال هیچ گاه اولین شاگردش را از ياد نبرد. 

زنگ اّول       
    » همکاران محترم! خسته نباشید؛ کالسا حاضره.«

با شنيدن اين جمله تكراری، که برخالف ظاهرش که بار معنايی مثبتی را در بردارد، ولی 
تأثيری منفی را در انسان ايجاد می کند، راهی کالس شدم. 

در اين فكر بودم که کسی نيست به اين معاونان محترم بگويد که صبِح اّوِل وقِت روزِ اّول 
کارِی هفته »خسته نباشيد« چه معنايی دارد؟!

الزم به ذکر است که مدرسه ما در کنار حياط يك مدرسه ابتدايی بنا شده است؛ يعنی 
متأسفانه از يك طرف با يك مدرسه ابتدايی همسايه هستيم و از طرف ديگر، يك رديف 
از کالس های اين مدرسه جنب خيابان دوطرفه و پرترّددي قرار دارد. وارد کالسی شدم 
که به مدرسه ابتدايی ُمشرف است. بعد از حضور و غياب، چند نفر را برای پرسش کالسی 
صدازدم. هنوز سؤال اّول را از نفر دوم نپرسيده بودم  که صدای بلندگوی مدرسه ابتدايی 
که در اين ساعت برنامه صبحگاه دارند ، بلند شد .دوباره اعصاب من ُخرد می شود؛ آخر 
به اين صدا و شعارها و سرودهای تكراری آنها حّساس شده ام. به شاگردان کالسم گفتم: 
» تو را به خدا هرچقدر می توانيد سر و صدا کنيد تا من صدای مدرسه مجاور را نشنوم!« 
دو نفر از دانش آموزان با خنده از کنار پنجره برخاستند  تا پنجره ها را ببندند و جالب تر 
آنكه يكی از آنها پرده های کالس را هم کشيد و با اين کارش همه را به خنده واداشت. 
سراغ نفر سوم رفتم و از او  پرسيدم: »ضّحاك در شاهنامه مظهر چيست؟« و در جواب 
 شنيدم: »يك و يك و يك  / يـه دختر نازنين / دو و دو و دو /.......« اين ، سرودهای مدرسه 
محترم همسايه است که به گوش جان من و شاگردانم می نشست !! همچنان به پرسش 
ادامه دادم و اجازه نمی  دادم که سر و صدای مدرسه مجاور و برنامه صبحگاه و وسِط 
روزگاه آنان، وقت کِم دوساعت در عرِض يك هفته درس ادبّياِت يك واحدی را دقيقه اي 

هم بگيرد.
دانش آموز ديگری را که از نظر درسی تقريباً ضعيف بود  صدا زدم تا او را محك بزنم. 
در دل گفتم شايد معجزه ای رخ داده و با آن همه لطايف الحيلی که برای تدريس به کار 
برده ام تكانی خورده باشد و و کلمه ای بر زبان جاری کند که ما را شاد و اعتماد به نفس 

معلّمی مان را  تقويت کند!!
از او پرسيدم:»چه کسی زمينه الزم را برای قيام فريدون آماده کرد؟« من هم مثل شما 
گوش خود را منتظر شنيدن کلمه »کاوه« کرده ام. ظاهراً دانش آموز جواب اين سؤال را بلد 

يادداشت هاي يك معلم از يك روز کاري اش در مدرسه
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نبود و مدام اين پا و آن پا می کرد و نگاهی به چپ و راست می انداخت تا بتواند تلگراف 
دوستانش را  بگيرد! باالخره با صدای بلندی جواب داد: »خانم! همون کـاوه ديگه!!!« و 

خنده بّچه ها بود که کالس را منفجرکرد....
زنگ تفريح تا آمدم خودم را از بين بّچه ها و شلوغی راهرو طبقه سوم به دفتر دبيران 
برسانم، صدای زنگ کالس را شنيدم. وارد دفتر شدم و به اميد خوردن يك ليوان چای 
داغ، سراغ سينی چای رفتم، اما مثل بيشتر اوقات، تمام ليوان های چای خالی بود. نااميد 
و خسته روی صندلی رها شدم به اميد اينكه چند دقيقه ای استراحت کنم؛ اما زهی خيال 
باطل که هنوز جابجا نشده بودم که دوباره جمله تكراری و خسته کننده »خانم ها! خسته 
نباشيد؛ کالسا حاضره.«را شنيدم. زير لب با خود غرولندی کردم که معلّم هر چقدر هم 

سواد داشته باشد، اگر چايی نخورده باشد کارآيی الزم را در کالس ندارد!!!

زنگ دوم
زنگ دوم راهی کالسی شدم که جنب خيابان قرار داشت. طبق معمول ابتدا با يك پرسش 
کالسی شروع کردم. هنوز اولين جمله دانش آموز به گوشم نرسيده بود که متوّجه شدم 
يك موتورسوار با سر و صدای زياد از خيابان عبور می کند و من فقط لب های دانش آموز 
را می ديدم  که به هم می خورد و چيزی نمی شنيدم. از او خواستم تا جوابش را تكرار 
کند.  ناگهان صدای کاميونی به گوش رسيد که از دور می آمد. با نگرانی گفتم: » تا کاميون 
نيامده سريع جواب بده.« در عوض پاسخ، خنده او فضای کالس را برداشت و سپس صدای 

چرخ های کاميون پنجره ها را به لرزه انداخت .
زمان  برای  معموالً  می گرفتم.  تستی  آزمون  بّچه ها  از  بايد  زنگ  اين  در  برنامه،  طبق 
گرفتن از تلفن همراه استفاده می کنم تا هم زمان آزمون را دقيق گرفته باشم و هم 
اينكه اگر غرق افكار خودم شدم با آهنگ گوشی متوّجه شوم. آن روز فراموش کرده 
که  می دانم  »بّچه ها!  گفتم:  شاگردانم  به  ببرم.  کالس  به  خود  با  را  گوشی  که  بودم 
آورده گوشی  با خود  امروز  آيا کسی  ولی  است،  قدغن  همراه  تلفن  آوردن   برای شما 

است؟« همگی با صدای بلندی گفتند: » نه خانم، ما از اين کارا نمی کنيم!« 
-:»شوخی نكنين بّچه ها من به دفتر نمی گم که شما گوشی آوردين! لطفاً يك نفر گوشی اش 

را تنظيم کند.«  يكی از بّچه ها از انتهای کالس گفت: »واقعاً به معاونا نمی گين؟!« 
- :» نه نمی گم.« 

- : »پس من با گوشی خودم زمان می گيرم.« کمی با گوشی اش ورمی رود، ولی ظاهراً 
گوشی اش آن قدر قديمی بود  که برنامه مورد نظر را نداشت.

ديگری گفت: »خانم! ما هم گوشی داريم« و يك گوشی به اندازه تخته سياه از کيفش 
در آورد! اما گوشی او آن قدر پيشرفته بود که نمی توانست اين برنامه را در آن پيدا کند. 
تنظيم  را  گوشی ات  »باشه؛  گفتم:  می گيرم.«  زمان  خودم  من  »خانم!  سومی  گفت: 
کن.«  شاگردان مشغول تست زدن شدند و خودم همانند يكی از صاحب دالن سر به 
جيب مراقبت فرو بردم  و در بحر مكاشفت مستغرق شدم که ناگهان با صدای »قـوقـولـی 
قـوقـو«ی بلندی از جاپريدم! کنجكاوانه به اطراف کالس نگاه کردم تا ببينم اين صدای 
خروس از کجاست. همه شاگردان می خنديدند. تازه متوّجه ماجرا شدم و ديدم شاگردی 
که با گوشی اش زمان تست را گرفته بود گفت: »خانم! ببخشين. گوشی من به طور 

تصادفی خودش يه آهنگ انتخاب می کنه!«

زنگ سوم
به شاگردان زنگ سوم گفته بودم که کمی زودتر از ساعت هميشگی سر کالس حاضر 
شوند تا بتوانيم از فرصت، بيشتر استفاده کنيم. حدود چهل دقيقه از کالس گذشته بود. با 
وسواس فراوان و با همه وجود، سرگرم پيداکردن آخرين آرايه های ريزه ميزه و نكته های 
دستوری بال که خود را در گوشه و کنار کتاب پنهان می کنند، بودم تا آنها را به عنوان 
ته ديِگ درس به خورِد شاگردان بدهم که نگاهم به شاگردی افتاد که سرش را روی ميز 
گذاشته بود.  از بغل دستی اش پرسيدم: »فالنی! چرا دوستت سرش را روی ميز گذاشته؟« 
او گفت:»خانم! حالش بد بـود.« با خنده پرسيدم: »بد بود؟! يعنی االن ُمرده و ما می توانيم 
برايش  فاتحه ای قرائت کنيم؟!« بّچه های کالس همگی خنديدند؛ ولی شاگرِد کذا همچنان 
سرش را روی ميز چسبانده بود و هيچ تكانی نخورد. متوّجه شدم که واقعاً درخواب نازی 

فرورفته است. شايد هم حق داشت؛ آخر همه اضطراِب اتمام کتاب و امتحان و کنكور برای 
معلّم است و اصاًل به شاگردان هيچ دخلی ندارد! پس واقعاً حق داشت که بخوابد! با اين 
استدالل منطقی که خودم به تازگی به آن دست يافته ام!! خيلی صادقانه و به طور جّدی به 
ديگر شاگردان گفتم: »بّچه ها! آرام تر باشين. حاال که خوابيده بذارين بخوابه!« شاگردان فكر 
کردند که من شوخی می کنم و با صدای بلندی خنديدند. با صدای خنده بّچه ها شاگردی 
که خواب بود سرش را از روی ميز بلند کرد و با چشم های خواب آلود و سرخ شده و مقنعه 
نامرتّب اطراف خود را نگاه کرد تا نگاهش به من افتاد گفت: »سالم خانم !!!!« و دوباره 

انفجار کالس از خنده.... 

زنگ چهارم
در اين زنگ، کالسی داشتم که شاگردان بسيار بی شور و حالی داشت، و اگر گاهی دست و 
پايشان را تكان نمی دادند پيش خودم فكر می کردم همگی مجّسمه هايی هستند که برای 
نمايش روی نيمكت گذاشته اند! هر ترفندی به کار می بردم تا آنها را به تكاپو درآورم با 
شكست مواجه می شدم: گاهی از شيوه تشويق، گاه از حربة تهديد و گاه از زبان نصيحت 
استفاده می کردم؛ ولی هيچ کدام فايده ای نداشت. يك بار برای همين منظور به آنها 
گفتم: »بّچه ها! اگر همراهی کنيد و تا زمانی که زنگ کالس نخورده است، فالن درس  را 
تمام کنيم يك نمره به نمره مستمر همه تان اضافه می کنم.« بّچه های کالس های ديگر 
را با اين شيوه امتحان کرده بودم؛ آن چنان به  خاطر يك نمره به وجد می آمدند و تالش 
می کردند که پيش خودم فكر می کردم واقعاً يك نمره مستمر چند کالری انرژی دارد؟! اّما 
با تعّجب ديدم که اين ترفند هم روی اين شاگردان کارگر نيفتاد و هيچ واکنشی از خود 
نشان ندادند. من هم نسبت به آنها بی خيال شده بودم. امروز سر کالس مشغول تدريس 
شدم. به شاگردان گفتم: »بّچه ها! به من يادآوری کنين يك جمله ای را بهتون بگم؛ البته 
به شرط اينكه تا زنگ نخورده است، درس تمام شود.« راستش را بخواهيد می خواستم در 
پايان کالس فقط از آنها تشكر کنم و بگويم دستتان درد نكند که همكاری کرديد و درس 
تمام شد؛ فقط همين! و هيچ گاه نّيت سِرکارگذاشتن شاگردی را نداشته ام. اين جمالت 
هم بدون هيچ نقشه قبلی بر زبان من جاری شد، ولی نمی دانم اين بّچه ها از جمله من 
چه برداشتی کرده بودند که ناگهان ديدم آن شاگردان بی حس و حال همگی فرياد زدند: 
»خانم! چی؟ چی می خواين بگين؟ همين اآلن بگين.« با خنده گفتم :»نه، بّچه ها اآلن 
نمی شه، بايد درس تموم بشه. اآلن جاش نيست که بگم.« هر چقدر می گفتم درس را ادامه 
دهيم، می گفتند: »نه، خانم! بايد بگوييد.« حاال ديگر واقعاً از خنده داشتم روده بُر می شدم؛ 
چون حرفی برای گفتن نداشتم. باالخره راضی شدند درس را سريع بخوانند و به دوستان 
خود سفارش می کردند که همگی ساکت باشند و هرکس می تواند تندتر بخواند تا ببينيم 
خانم چی می خواسته است بگويد. خالصه سرتان را به درد نياورم، همان بّچه هايی که 
مرا به ياد هنرمندان تنديس گر می انداختتند، تندتند از روی درس خواندند و من تندتند 
نكته گفتم و بّچه ها تندتند نكته نوشتند که ناگهان زنگ خورد و نيم صفحه از درس ماند. 
خيلی خوشحال شدم که درس تمام نشد؛ چون اگر می خواستم به آنها بگويم قصدم فقط 
يك تشكر خشك و خالی بود خيلی حال گيری بود. شاگردان اصرار می کردند که: »خانم 
االن بگوييد حرفتان چی بود.« من در حالی که نمی توانستم جلوی خنده خودم را بگيرم 
گفتم: »نه، شرط را باختيد و هنوز درس تمام نشده است.« آنها می گفتند: »تا نگين، اجازه 
نمی دهيم که از کالس خارج شويد.« و چند نفرشان جلوی درِ کالس را گرفته بودند و 

نمی گذاشتند که از کالس بيرون بروم. با مشّقت زياد از بين آنها عبور کردم. ديدم که 
چند نفر ديگر جلوی درِ آسانسور را گرفته اند و اصرار دارند که الاقل به ما بگوييد. 

خالصه هر طور بود از طريق راه پلّه خودم را به طبقه اّول رساندم. هنوز در 
دفتر جابجا نشده بودم که مشاور مدرسه به سويم آمد و با نگرانی گفت: 

»خانم! چی می خواستی به بّچه ها بگی که همگی شان ريختن سر 
من تا ماجرا را از من بپرسن؟« آن روز از خنده دل دردی گرفتم 

که نگو!!...
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بازديد وزیر علوم

 از حوزه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ 
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دوره  ورودي  آزمون  در  شرکت کننده  داوطلبان  کليه  اطالع  به  بدين وسيله 
کد  از  يك  هر  سؤاالت  که  مي رساند   ۱۳۹۷ سال  ناپيوسته  کارشناسي ارشد 
به آدرس:  روز شنبه )97/2/8( روي سايت سازمان سنجش  امتحاني،   رشته هاي 
www.sanjesh.org قرار گرفته است. ضمناً کلید اولیه سؤاالت اين آزمون نیز 
از روز سه شنبه 97/2/11 )فردا( روي سايت اين سازمان قرار خواهد گرفت. 
داوطلبان مي توانند هرگونه مطلبي را که در خصوص سؤاالت و کليد اين آزمون دارند، 
از روز پنج شنبه 97/2/13لغايت سه شنبه 97/2/18 منحصراً از طريق »سيستم 

پاسخگويي الكترونيكي« به اين سازمان ارسال نمايند. بديهي است تقاضاهايي که از 
طريق ديگر يا بعد از تاريخ ۹۷/۲/۱8 واصل گردد، قابل بررسي و پاسخگويي نيست. 

بر  مبني  آگهي  هرگونه  انتشار  که  مي گردد  تأکيد  گرامي  داوطلبان  به  لذا 
تأيید سازمان  مورد  به هر طريق ديگر،  آزمون  اين  کلید  و  تحلیل سؤاالت 
سنجش نیست و به داوطلبان توصيه مي شود که براي دريافت هرگونه اطالعات الزم 

در اين خصوص، منحصراً به سايت اين سازمان مراجعه نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 انتشار سؤاالت آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته 

سال 13۹۷ و کليد سؤاالت پس از برگزاري آزمون 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور  در خصوص :

  تاریخ ثبت نام پذیرش دوره هاي کارداني نظام جدید 
دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غيردولتي و غير انتفاعي سال 13۹۷ 
پيرو اطالعيه مورخ ۱۳۹6/۱۲/۱۳ بدين وسيله به اطالع کليه متقاضيان ثبت نام و پذيرش 
در دوره هاي کارداني نظام جديد سال ۱۳۹۷ مي رساند که محدوديت پذيرش منحصراً 
براي دانشگاه فني و حرفه اي در دوره هاي مذکور براي سال ۹۷ لغو مي شود و همانند 
سنوات قبل، ثبت نام و پذيرش، عالوه بر دانشگاه فني و حرفه اي، براي مؤسسات آموزش 

عالي غيردولتي و غيرانتفاعي نيز صورت خواهد پذيرفت. 
لذا با توجه به مراتب فوق، ثبت نام و انتخاب رشته براي پذيرش در دوره هاي کارداني 
نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غير انتفاعي 
سال ۱۳۹۷ به صورت اينترنتي از روز يكشنبه مورخ ۹۷/0۳/06 آغاز مي شود و در روز 
شنبه مورخ ۹۷/0۳/۱۲ پايان مي پذيرد. کليه متقاضيان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر 
گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما )که همزمان با ثبت نام از طريق پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان به نشاني:  www.sanjesh.orgقابل دسترسي خواهد بود( و 
فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز ثبت نام، به پايگاه اطالع رساني اشاره شده مراجعه 
و نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته براي پذيرش در دوره هاي فوق، که پذيرش آنها صرفاً 

براساس سوابق تحصيلي صورت خواهد پذيرفت، اقدام نمايند.
با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مي شود، داوطلبان الزم است 
با استفاده از کارت هاي عضو شبكه بانكي شتاب، که پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با 
مراجعه به پايگاه اطالع رساني مذکور و پرداخت مبلغ ۲۲0/000 )دويست و بيست هزار( ريال 
به عنوان وجه ثبت نام اقدام نمايند. همچنين داوطلباني که عالقه مند به شرکت در گزينش 
رشته هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي هستند، الزم است، که 
عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 55/000 )پنجاه و پنج هزار( ريال 

ديگر نيز براي دوره هاي مذکور، براي اعالم عالقه مندي پرداخت نمايند.
ضمناً به اطالع مي رساند که با توجه به تغيير نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش براي 
تحصيالت دوره متوسطه، نحوه پذيرش دانشجو در مقطع کارداني در سال ۱۳۹8، در زمان 

مقرر اطالع رساني خواهد شد. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

۱- درس فقـــه: کتـــاب آشـــنايی بـــا فقـــه، نوشـــتة مليحـــه حاجيـــان، انتشـــارات 
مدرســـه.

۲- درس اصـــول عقايـــد: کتـــاب جهـــان بينـــی ۳ )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( کـــد: ۲00۹، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 

 ۲۳ و ۲4( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام کل تـــا مصائـــب، مـــادر خوشـــبختی هـــا« 
)از صفحه 65 تا ۷۲(.        

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

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

دورة پيش دانشگاهی آزمون سراسری سال 13۹۷
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ــده  ــاده واح ــي م ــه اجراي ــاس آيين نام ــر اس ــاند ب ــالع مي رس ــه اط ــيله ب بدين وس
مصــوب جلســه ۷۳۹ مــورخ ۱۳۹۲/8/۲8 شــوراي عالــي انقــالب فرهنگــي بــه منظور 
کاهــش آالم و رنج هــاي ناشــي از زلزلــه، ســهميه اي خــاص بــه داوطلبــان مناطــق 
ــه زده کشــور، در آزمــون سراســري ســال ۱۳۹۷ تخصيــص داده خواهــد شــد.  زلزل
ــا  ــات الزم ب ــور، مكاتب ــي مزب ــه اجراي ــواد ۱ و ۲ آيين نام ــه م ــه ب ــا توج ــاً ب ضمن
ــه  ــي ک ــهرها و بخش هاي ــودن ش ــخص نم ــوص مش ــور در خص ــرم کش وزارت محت
ــده،  ــا ش ــي در آنه ــي و مال ــارت هاي جان ــه خس ــر ب ــاري منج ــال ج ــاي س زلزله ه

بــه عمــل آمــده اســت. 

ــرم  ــده از طــرف وزارت محت ــا و شــهرهاي آســيب دي ــام بخش ه ــس از ارســال ن پ
ــای  ــا، ظرفيت ه ــته محل ه ــگاه ها و رش ــت دانش ــدن ظرفي ــخص ش ــور و مش کش
ــه  ــق دفترچ ــده و از طري ــن ش ــه زده تعيي ــق زلزل ــان مناط ــه داوطلب ــي ب تخصيص
ــاه  ــرداد م ــون سراســري در م راهنمــاي انتخــاب رشــته )دفترچــه شــماره ۲( آزم

ــد.       ــد ش ــاني خواه ــال ۱۳۹۷ اطالع رس س
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اختصاص سهميه به داوطلبان مناطق زلزله زده کشور
 در آزمون سراسري سال 13۹۷

بـه اطـالع داوطلبـان گـروه آزمايشـی هنـر در آزمون سراسـری سـال ۱۳۹۷ می رسـاند 

کـه بخشـی از سـؤال های تخصصـی گـروه آزمايشـی هنـر از کتاب هـای: کارگاه هنـر ۱ 

)کـد: 5۹4(، کارگاه هنـر ۲ )کـد: 5۹4/۱(، سـير هنـر در تاريـخ ۱ )کـد: 5۹4/۳(، سـير 

هنـر در تاريـخ ۲ )کـد: 5۹4/8(، انسـان، فضـا، طراحی )کـد: 5۹4/۷(، آشـنايی با ميراث 

هنـری و فرهنگـی ايـران )کـد: 5۹4/6(، مبانـی هنرهـای تجسـمی )کـد: ۳58/۲۱(، 

طراحی ۱ )کد: ۳5۹/۹۲(، طراحی ۲ )کد: 48۹/۹(، آشــنايی با بنــاهای تــاريخی )کد: 

4۹۲/6(، خـط در گرافيـك )کد: 4۹۱/6(، ترسـيم فنی و نقشـه کشـی )کـد: ۳5۹/۷8(، 

کارگاه نقاشـی )کـد: 4۹6/۳(، عكاسـی ۱ )کـد: ۳58/۱5 و 4۹۷/6(، طراحـی انـدام و 

 لبـاس )کـد: 4۹4/8(، کارگاه طراحـی نقـوش سـنتی )کـد: ۳5۹/۷۷(،  حجـم سـازی ۱ 

)کـد: 450/۳(، آشـنايی بـا صنايـع دسـتی ايـران ۱ )کـد: ۳5۹/۳0( و مبانـی نظـری و 

سـاختار موسـيقی ايرانـی )کـد: ۳۳۱( طراحـی خواهـد شـد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

فهرست بخشی از منابع  آزمون سراسری سال 13۹۷ گروه آزمایشی هنر

برنامه زماني ثبت نام آزمون توليمو سال 13۹۷ 

و اضافه شدن حوزه کيش برای دوره های 12۷ و 12۹

تاريخ حوزه هاي برگزاريزمان برگزاريدورهرديف
برگزاري

97/2/20تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبريز، رشت، کرمانشاه، گرگان، بندرعباس و کیشارديبهشت1127

97/4/21تهرانتیر2128

97/5/25تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبريز، کرمان، رشت، کرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، زاهدان، بیرجند و کیشمرداد3129

97/6/22تهرانشهريور4130

97/7/26تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبريز، کرمان، رشت، کرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، بیرجند، کیش، چابهار و بندرعباسمهر5131

97/8/24تهرانآبان6132

97/9/29تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبريز، کرمان، رشت، کرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان،کیش، بندرعباس، زاهدان و بیرجندآذر7133

97/10/27تهراندي8134

97/11/25تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبريز، کرمان، رشت، کرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، کیش، بندرعباس، زاهدان و چابهاربهمن9135

97/12/23تهراناسفند10136
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به عنوان  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
مجموعه ای که به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و کمك آموزشی به 
سال  در  است،  کشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  سراسری  آزمون  داوطلبان 
تحصيلی ۹6- ۹۷ نيز همانند سال های گذشته، مجموعه آزمون های آزمايشی سنجِش 
پيش را برای استفاده دانش آموزان پيش دانشگاهی و کليه افرادی که خود را برای شرکت 
در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آماده می نمايند، 

طرح ريزی نموده است.

ویژگی های آزمون های آزمایشی سنجِش پيش:
* برگزاری آزمون های تابستانه در مرداد و شهريور ۹6 با هدف ارزيابی از مطالعات تابستانی 

داوطلبان؛
* برگزاری آزمون های مرحله ای مطابق با برنامه درسی دبيرستان ها بر اساس بودجه بندی 

جديد منابع درسی؛
* برگزاری آزمون های آزمايشی جامع با استانداردهای آزمون سراسری؛

* برگزاری آزمون جامع دروس پايه در فروردين ماه با هدف ارزيابی وضعيت آمادگی 
داوطلبان در دروس پايه؛

* ارائه سؤاالت تستی هم تراز آزمون سراسری و همگام با پيشرفت برنامه درسی در طول 
سال؛

* اعالم نتايج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛
* ارائه کارنامه نتايج با اطالعات جامع و مفيد برای اطالع داوطلب از وضعيت علمی و 

مقايسه با ساير داوطلبان؛
* ارائه دفترچه پاسخ های کاماًل تشريحی به داوطلبان.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

مهلت ثبت نام اینترنتیتاریخ برگزاری آزمونآزمون های آزمایشی
انه

ست
تاب

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ ۹6/4/۳0اول تابستانه 

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ ۹6/5/۲0دوم تابستانه 

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ ۹6/6/۱0سوم تابستانه 

ای
ـه 

ــ
حل

مر

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ ۹6/8/۱۲مرحله ۱

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ ۹6/۹/۳مرحله ۲

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ ۹6/۹/۲4مرحله ۳

مرحله 4 )جمع بندی 
آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ ۹6/۱۱/6نيمسال اول(

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ ۹6/۱۱/۲۷مرحله 5

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ ۹6/۱۲/۱8مرحله 6

مع
ـا

جـ

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ ۹۷/۱/۳۱جامع نوبت اول )پايه(

مهلت ثبت نام به پايان رسيد.روز جمعه مورخ ۹۷/۲/۲۱جامع نوبت دوم 

تا روز سه شنبه مورخ روز جمعه مورخ ۹۷/۳/۱۱جامع نوبت سوم
۹۷/۲/۲5

تا روز سه شنبه  مورخ روز جمعه مورخ ۹۷/4/۱جامع نوبت چهارم
۹۷/۳/۱5

چگونگي ثبت نام و برگزاري آزمون هاي آزمایشي سنجِش پيش 
نحوة برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش پيش:

آزمون های تابستانه در سه نوبت، طی ماه های تير، مرداد و شهريورماه سال جاری 
)۱۳۹6( برگزار می شود.

در  مرحله ای  آزمون های  تابستان،  در  تابستانه  آزمون  نوبت   ۳ برگزاری  از   بعد 
هر  در  که  طوري  به  می شود؛  برگزار  درسی  منابع  تقسيم بندی  براساس  و  نوبت   6
عمل  به  امتحان  داوطلبان  از  شده،  انجام  تقسيم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله 
مي آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت هاي مربوط به مراحل 
بر  تأکيد  با  امتحاني  مرحله، سؤاالت  هر  در  ليكن  گرفته مي شود؛  امتحان  نيز  قبل 
آزمون  مرحله سوم  در  مثال،  )براي  مرحله طراحي می شود  همان  به  مربوط  منابع 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأکيد که بيشتر 

سؤاالت از بوجه بندی مرحلة سوم خواهد بود(.
و  ارزيابی  آزمون  عنوان  تحت  مرحله چهارم  مرحله  ای،آزمون  آزمون  بين شش  در 
جمع بندی ترم اول، به  منظور آشنايی بيشتر داوطلبان با پرسش های چهار گزينه ای مباحث 
ترم اول برگزار می شود که انتظار می رود با توجه به برگزاری امتحانات ترم اول، داوطلبان 
 در اين آزمون با آمادگی کامل، دانسته های درسی خود را ارزيابی نمايند. پس از برگزاری 
6 نوبت آزمون هاي آزمايشي مرحله اي فوق، از ابتدای سال ۹۷، 4 نوبت آزمون های آزمايشي 
جامع تا قبل از برگزاري آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ با هدف رساندن داوطلبان به حداکثر 
آمادگی براي حضور در آزمون سراسری ۱۳۹۷ برگزار مي شود. پس از برگزاري هر يك از 
آزمون هاي تابستانه، مرحله اي و همچنين آزمون هاي جامع، کارنامه اي با اطالعات بسيار 
مفيد و ارزنده در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در 
اين کارنامه  ها از ميزان آمادگي خود براي شرکت در  آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت 
به رفع نقاط ضعف خود تا قبل از برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهايت آزمون سراسري 
اقدام نمايند. کارنامه داوطلبان در هر آزمون، بالفاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون، 

از طريق سايت اينترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می شود.
    توضيح اين نكته ضروري است که با توجه به تعداد کثير شرکت کنندگان در آزمون هاي 
سنجِش پيش، رتبه هاي اکتسابي داوطلبان معيار معتبري براي آنها خواهد بود تا موقعيت 

علمي خود را نسبت به رقباي خود در يك جامعه آماري وسيع مورد ارزيابي قرار دهند.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش پيش:
کارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجِش پيش، برای کليه داوطلبان سراسر 
کشور از روز سه شنبه قبل از هر آزمون منحصراً از طريق سايت اينترنتی شرکت تعاونی 
با  داوطلبان،  و  می گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات 
مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذکر، نسبت به پرينت کارت ورود به جلسه خود اقدام 

می نمايند.
کارنامه نتايج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش پيش، در عصر روز برگزاری هر 
منتشر   www.sanjeshserv.ir نشانی به  شرکت  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون 
آزمون های  کل  نمره  محاسبه  که  می رساند  دانش  آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد. 
آزمايشی، براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال ۱۳۹6 عمل خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس عمومی و 
اختصاصی همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرايب( به 
عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسيم بر مجموع کل ضرايب 

محاسبه می شود.

اطالعيه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

آزمون هاي آزمایشي سنجِش پيش ویژه دانش آموزان

 پيش دانشگاهي و داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۷
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

راه اندازي کانال اطالع رساني این سازمان 
در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از پيام رسان هاي داخلي

سازمان سنجش آموزش کشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسريع در انعكاس اخبار، 
اقدام به راه اندازي کانال اطالع رساني در پيام رسان های داخلی کرده است.

کاربران محترم پيام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضويت در 
کانال واحد خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، از اخبار و مطالب مرتبط 

بهره مند گردند.
http://sapp.ir/sanjeshprnoet :پيام رسان سروش 

https://profile.igap.net/prnoetir :پيام رسان آی گپ
https://gap.im/prnoetir :پيام رسان گپ

@prnoetir  :پيام رسان بله
.https://eitaa.com/prnoetir :پيام رسان ايتا

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش پيش:
 شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش، همچون سنوات گذشته، برای متقاضيان 
بيش از يك نوبت آزمون تخفيفاتی را در نظر گرفته است که اين امكان را ميسر می نمايد 
تا در صورت افزايش تعداد مراحل، از تخفيف بيشتری بهره مند گردند و در اين جهت برای 
سال ۹6- ۹۷ شيوه اعمال تخفيف شهريه آزمون را برای متقاضيان بيش از يك آزمون، 
در جهت رفاه حال داوطلبان عزيز به کار گرفته است تا ضمن تجميع فرآيند ثبت نام برای 
هر يك از دانش آموزان در کليه مراحل، امكان پرداخت شهریة کمتری برای ثبت نام فراهم 

شود.

جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش پيش: 

مبالغ )ریال(مراحل

آزمون جامع
۱۳۲0,000 نوبت آزمون جامع
۲6۳0,000 نوبت آزمون جامع

باتوجه به اینكه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است که هر یك 
مكمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر می نماید، 
لذا توصيه می شود که داوطلبان عزیز در کلية آزمون های جامع به طور یكجا ثبت نام 

نمایند.
شايان ذکر است که داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از تعداد 
آزمون های آزمايشی سنجِش پيش، از تخفيف باالتری نيز بهره مند شوند. بديهی است 
 که مطلوب ترين حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، ثبت نام يكجا در 
۲ نوبت آزمون جامع است که در اين صورت، با احتساب تخفيف ويژه 10/000 ريالی، 

متوسط شهريه هر آزمون 315/000 ريال و مجموعاً 630/000 ريال است.
ضمناً به اطالع داوطلبان می رساند که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از 
سوي داوطلب، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودکار، وجه را با احتساب تخفيف محاسبه 

می نمايد.

نحوة ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمايشی سنجِش پيش 
در سراسر کشور، مي توانند با استفاده از کارت های بانكی عضو شبكه شتاب و مراجعه به 
سايت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: 

www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام اقدام و کد رهگيري دريافت نمايند.

الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهندة ثبت نام 
نهایی داوطلب نبوده و الزم است که وي بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت شماره 
پرونده و شماره رمز( به لينك ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی کرده و 

شماره پرونده و کد پی گيری 16 رقمی دریافت نماید.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
ویژه:  خط  با  می توانند   ثبت نام،  ضوابط  و  شرایط  خصوص  در  سؤال  گونه  هر 
42۹66-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 

الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان هايی که مايل هستند براي سهولت ثبت نام 
به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقيق دستورالعمل 
ثبت نام دبيرستان ها و مراکز آموزشی همكار، درصورت داشتن هرگونه سؤال، مي توانند در 
ساعات: صبح8:۳0  الی ۱۲:۳0و عصر ۱۳:۳0 الی ۱6:00  با شماره تلفن هاي: 88844۷۹۱ 

الی 88844۷۹۳ تماس حاصل نمايند.

نكات مهم:
۱- ثبت نام کليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نيز در اين مرحله 
انجام مي شود و توصيه می شود که به منظور برخورداری از حداکثر تخفيف در شهريه 

پرداختی، ثبت نام در کليه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهيد.
۲- وجه پرداخت شده بابت ثبت نام، به هيچ عنوان قابل استرداد نيست؛ لذا داوطلبان در 

اين خصوص دقت الزم را به عمل آورند.

به نشانی:  اينترنتی  از طريق سايت  برای کليه داوطلبان سراسر کشور  ثبت نام  ثبت نام حضوری: 
www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و دفتر مرکزی شرکت به نشانی: تهران، پل کريم خان 
تلفن:   ،۳0 پالك  سنايی،  کالنتری  روبروی  نژادکی،  شهيد  خيابان  شيرازی،  ميرزای  خيابان  زند، 

88321455 نيز آماده ثبت نام از مراجعان در ساعات اداری است.

راهنمای نحوة ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش پيش
مراحل ثبت نام:

گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دريافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طريق 
کارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.

گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده: لينك ثبت نام آزمون های آزمايشی 
سنجشـ  ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت کد پيگيری ۱6 رقمی ثبت نام.
 

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
 کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور
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