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صفحه  13

قابل توجه داوطلبان

 آزمون سراسري سال 1397
همچنين  و  فطر  سعيد  عيد  رسيدن  فرا  تبريك  با 
تبريك ويژه به شما به خاطر شركت در بزرگترين 
رويداد علمي كشور و آرزوي موفقيت براي تك تك 
بوم، خواهشمند  و  مرز  اين  آينده سازان  و  فرزندان 
است اخبار و اطالعات مرتبط با تخلفات در آزمون 
تلفن هاي:  شماره  با  را   1397 سال  سراسري 
كرج(  )در   02636182152 و   02636182244
با  يا  دهيد  اطالع  تهران(  )در  يا 02188905551 
استفاده از سامانه موجود در سايت سازمان سنجش 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  كشور  آ موزش 
)در صفحه اول قسمت گزارش تخلف در آزمون ها( 

مراتب را به اين ستاد منعكس فرماييد.
داوطلبان و خانواده هاي محترم آنها اطمينان خاطر 
داشته باشند كه آ زمون پيِش رو، همانند سال هاي 
گذشته، ان شاءا... در امنيت و سالمت كامل برگزار 

خواهد شد.
با  آ رزوي روزهايي پر از موفقيت براي تك تك شما 

داوطلبان گرامي.
ستاد حفاظت از  آزمون هاي سراسري 
سازمان سنجش آ موزش كشور

صفحه  6

صفحه  4

صفحه  8

صفحه  10

تا فردا شب ادامه دارد:

 مهلت انتخاب رشته
آزمون كارشناسي ارشد 97

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص:

 ويرايش اطالعات داوطلبان 
كارداني فني و حرفه اي و ايجاد 

امكان ثبت نام مجدد

همراه با شما تا 
آزمون سراسري )6(

فرا رسیدن 

عید سعید فطر

 موسم بازگشت انسان 

به فطرت الهے خویش 

و جشن بزرگ بندگے 

و اطاعت، بر متام 

مسلامنان تهنیت باد

اطالعيه های  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

آخرين اصالحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته 
آزمون كارشناسي ارشد 97 و رشته محل هاي جديد

در اين چند روز باقي مانده تا كنكور:

خوب خوابيدن، مهم است

زندگينامۀ فارادی، بزرگترين تجربه گر در تاريخ علم

كليد موفقيت او، سخت كوشی بود
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

اگر خوانندگان دائمي هفته نامه پيك سنجش به ياد داشته 
مهلت  آغاز  با  هم زمان  و  گذشته  سال  اواخر  در  باشند، 
به  ما   ،1397 سال  سراسري  آزمون  در  داوطلبان  ثبت نام 
صورت پي در پي، و البته با فواصل چند هفته يك بار، مفاد 
اين  داوطلبان  براي  الزم  موارد  يادآوري  به  را  ستون  اين 
آزمون مهم اختصاص داديم كه با عنوان »همراه با شما تا 
آزمون سراسري« انتشار يافت. حال از آنجا كه از امروز تا 
آزمون سراسري 1397 كه در روزهاي 7 و 8 تيرماه برگزار 
مي گردد، حداقل 17 روز باقي مانده است و همچنين با توجه 
به اين شرايط ويژه  زماني براي داوطلبان آزمون سراسري 
آنها  رعايت  كه  را  مواردي  دانستيم  شايسته  جاري،  سال 
اين  داوطلبان  از سوي  تا »كنكور«  باقي مانده  روزهاي  در 
هموارتر  آنها  براي  را  موفقيت  به  رسيدن  راه هاي  آزمون، 
مي سازد، در اين ستون در شماره پيِش رو و دو شماره آينده 
به طور فهرست وار بيان كنيم؛ با اين توضيح كه اين موارد، 
تمام مواردي نيستند كه عمل به آنها براي كسب موفقيت 
در آزمون سراسري الزم به نظر مي رسد، و البته هر يك از 
شما داوطلبان گرامي نيز مي توانيد موارد ديگري را در اين 
زمينه، كه از نزديك با آنها برخورد كرده ايد، به موارد ذيل 

اضافه كنيد:
در اين روزهاي آخر و فرصت هاي پاياني، ديگر زماني براي 
آغاز مطالعه هيچ درسي نيست؛ بلكه بايد در اين ايام، تنها 
به مرور نكات كليدي هر يك از دروس و جمع بندي آنها 
پرداخت. جمع بندي مطالب، زماني مثمر ثمر هست كه ما 
همه دروس را خوانده و در اين روزها تنها قصد مرور آنها 
اطمينان  دروس  آن  كامل  يادگيري  از  تا  باشيم  داشته  را 

حاصل كنيم.
در جمع بندي دروس، بهتر است مواردي كه در ذيل مي آيد 

رعايت شود:
1- مرور درس هاي مطالعه شده.

2- مرور آخرين نكات مهم و كليدي هر درس كه آنها را به 
صورت جداگانه يادداشت كرده ايم.

و  مطالعه  و  آزمون  وكاستي هاي  ضعف ها   جبران   -3
بازخواني آن دسته از مطالبي كه به پرسش هاي مربوط به 

آنها پاسخ نداده يا پاسخ نادرست داده ايم.
4- هرگز روش مطالعه خود را در اين مرحله تغيير ندهيد؛ 
به عبارت ديگر، به همان  صورتي كه تا به حال مطالعه كرده 
و به آن شيوه خو گرفته ايد، مطالعه خود را ادامه دهيد؛ زيرا 
آزمودن ساير روش هاي  براي  فرصتي  ديگر  زمان،  اين  در 

مطالعه باقي نمانده است.
كم  ايام،  اين  در  خود  خواب  ساعات  از  وجه  هيچ  به   -5
و  مطالعه  بازده  خواب،  ساعات  از  كاستن  چون  نكنيد؛ 
كاهش  توجهي  قابل  صورت  به  را  شما  يادگيري  كيفيت 

مي دهد.
6- برنامه غذايي منظمي در اين روزها براي خود تدارك 
ببينيد و از غذاهاي سالم، تازه و پرانرژي استفاده كنيد، و 

در عين حال پرخوري هم نكنيد.
7- مطالعه خود را از يك ساعت مشخص شروع و در يك 

ساعت مشخص تمام كنيد.
8- نگرش كلي خود را درباره آزمون سراسري و سؤاالتي 

كه براي پاسخگويي در اين آزمون به شما ارائه خواهند داد، 
با خوشبيني واقع نگرانه اي همراه كنيد و در مجموع درباره 
نگرش  داشتن  كه  باشيد  مطمئن  باشيد.  مثبت انديش  آن 
بدبينانه درباره آزمون سراسري، تأثير خوشايندي بر آزمون 

شما و چگونگي به انجام رساندن آن نخواهد گذاشت.
9- آرامش خود را حفظ كنيد و دراين باره به موارد ذيل 

توجه كنيد:
اين  در  بخصوص  خود،  لحظات  و  حاالت  همه  در   - الف 
پروردگار  به  توكل  سراسري،  آزمون  به  نزديك  روزهاي 
همه  سرفصل  و  ما  دهنده  آرامش  بهترين  كه  را،  اليزال 
خوبي هاست، فراموش نكنيد و همواره از او ياري بخواهيد و 
براي حل مشكالت و برطرف نمودن كاستي ها و ناخوشي ها 

به او پناه ببريد.
ب - حفظ آرامش دروني از سوي داوطلب و اطرافيان وي، 
بويژه والدين، مهم ترين چيزي است كه در اين روزها بسيار 

حياتي و سرنوشت ساز است. 
براي  آزمون،  برگزاري  از  قبل  آخر  روزهاي  اين  در   - پ 
حفظ آرامش دروني، بايد از درگير شدن با هرگونه مسائل 
هيجاني كه در زندگي امروزين هر يك از ما كم و بيش به 
باشيد  آگاه  كرد.  خودداري  حتي االمكان  مي خورد،  چشم 
خاطري  و  رنجور  و  خسته  رواني  و  تن  با  كه  داوطلباني 
پريشان در جلسه آزمون سراسري حضور مي يابند، هر چند 
باشند،  نيز برخوردار  بااليي  از آمادگي درسي و علمي  كه 
چند  اين  در  ذهني شان  ذخيره هاي  از  بخوبي  نمي توانند 
ساعت )جلسه آزمون سراسري( استفاده نمايند، و به نتيجه 

مطلوبي كه در انتظار آن به سر مي برند نخواهند رسيد. 
10- پرداختن به ورزش و تفريح در اين ايام، از ديگر نكات 
مهمي است كه الزم به نظر مي رسد؛ بنابراين، نكات ذيل را 
درباره ورزش و تفريح در اين روزها به خاطر داشته باشيد:

الف - پرداختن بيش از اندازه به ورزش و تفريح و همچنين 
دوري كامل داوطلب از اين دو در اين ايام، هر دو به يك 
اندازه اشتباه است؛ پس حفظ تعادل را در انجام اين موارد 

از ياد نبريد.
ب - در اين فرصت، براي حفظ شادابي و نشاط و باال بردن 
مناسب  ورزش هاي  انجام  به  كه  است  بهتر  خود،  روحيه 
مناسب  فضاي  يك  در  پياده روي  مانند:  دسترسي  قابل  و 
روستايي،  باغات  يا  شهري  بوستان هاي  و  پار ك ها  چون 
مانند:  خود  عالقه  مورد  بازي هاي  و  شنا  دوچرخه سواري، 
بپردازيد و   ... و  واليبال، شطرنج  تنيس روي ميز، فوتبال، 
ساخته  پرنشاط  و  شاداب  را  روانتان  و  تن  ترتيب،  بدين 
بزرگ  اين مسابقه  در  براي حضوري شكوهمند  را  و خود 

كشوري آماده كنيد.
تا سه ساعت در هر شبانه روز  پ - اختصاص حداكثر دو 
براي انجام ورزش هايي كه در بند پيش از آنها صحبت شد، 
مناسب به نظر مي رسد؛ در هر صورت، ميانه  روي در انجام 

اين كار و هر كار ديگري را فراموش نكنيد.

در آزمون سراسري و ساير آزمون هاي مهم 
زندگي تان موفق باشيد

همراه با شما تا آزمون سراسري )6(

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
به  امر  از  بهتر  انفاقي  هيچ  كه  خدا  به  قسم 

معروف نيست. 

]و در يكي از عيدها فرمود:[ اين عيد كسي 
است كه خدا روزه اش را پذيرفته و نماِز وي 
را در آن  را سپاس گفته، و هر روز كه خدا 

نافرماني نكنند، روز عيد است. 

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
نماز شب در تاريكي قبر براي صاحبش چراغ 

است.
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  تغيير تاريخ   مصاحبه تعدادی از 
رشته محل های آزمون دكتری پيام نور

از رشـته محل هـای  تعـدادی  تاريـخ مصاحبـه 
آزمون دوره دكتری تخصصی سـال ۹۷ دانشـگاه 

پيام نـور مركـز تهـران جنـوب تغييـر كرد.

دانشـگاه پيام نـور، خطـاب به دعـوت شـدگان مصاحبه 
دكتـری اعـالم كرد: با توجه بـه تداخل تاريـخ برگزاری 
جلسـات مصاحبه دانشـگاه پيام نور مركـز تهران جنوب 
بـا امتحانـات پايـان تـرم آن مركـز، بـرای رفـاه حـال 
داوطلبـان، تاريخ برگزاری جلسـات مصاحبه رشـته های 
علـوم قـران و حديث، علـوم و معارف نهـج البالغه، فقه 
و مبانـی حقـوق اسـالمی، از تاريـخ 31 خـرداد 97 بـه 

تاريـخ 14 تيـر 97 تغيير كرده اسـت.

تقويم آموزشی ترم تابستاني 
رشته های پزشكی دانشگاه آزاد 

اعالم شد
معـاون علـوم پزشـكی دانشـگاه آزاد اسـالمی، 
تابسـتانی  تـرم  آموزشـی  تقويـم  بخشـنامه 

آزاد  دانشـگاه  پزشـكی  علـوم  رشـته های   ۹۷
اسـالمی را بـه واحدهای مجری رشـته های علوم 

كرد. ابـالغ  پزشـكی 
در اين بخشـنامه آمده اسـت: ثبت نام دوره تابسـتان از  
16 تيـر مـاه آغاز مي شـود و تـا 21 تيرمـاه ادامه دارد و 
كالس هـای درس نيـز از 23 تيـر مـاه آغـاز مي شـود 
و تـا يكـم شـهريور ماه )شـش هفتـه آموزشـی( بـدون 

احتسـاب زمـان ثبت نـام و امتحانـات، ادامـه دارد.
امتحانـات ايـن تـرم نيز از 3 شـهريور ماه آغاز مي شـود 

و تا 8 شـهريور مـاه ادامه دارد.
تعـداد كل سـاعت های تدريـس دروس نظـری و عملی 
در دوره تابسـتان، مشـابه نيمسـال های اول و دوم بوده 

و طـی شـش هفته آموزشـی اجرا می شـود.
خصـوص  در  هسـتند  موظـف  دانشـگاهی  واحدهـای 
را  الزم  اطالع رسـانی  ارائه شـده،  درسـی  واحدهـای 
انجـام دهنـد و بـه گونـه ای بـرای تشـكيل 17 جلسـه 
كالس برنامه ريـزی كننـد كـه بـرای هـر درس در هـر 

هفتـه، حداكثـر سـه جلسـه در نظـر گرفتـه شـود.
همچنين بر اسـاس اين بخشـنامه، اخذ دروس وصيت نامه 
امـام خمينـي )ره( و روخوانـی قـرآن كريـم، عـالوه بـر 
حداكثـر تعـداد واحدهـای انتخابـی ذكر شـده، بالمانع 
بـوده و ارائـه دروس تخصصـی بـا توجـه به طـول مدت 

كوتـاه دوره تابسـتان، ممنوع اسـت.

تا 15 تير ماه ادامه دارد:

ثبت نام نقل و انتقال 
و مهماني دانشگاه آزاد

مهمانـی  و  انتقـال  و  نقـل  بـرای  ثبت نـام 
دانشـجويان دانشـگاه آزاد اسـالمي از 20 خرداد 

مـاه آغـاز شـده اسـت.
ثبت نـام بـرای نقـل و انتقـال و مهمانـی دانشـجويان 
دانشـگاه آزاد اسـالمی از 20 خـرداد مـاه آغـاز شـده 

اسـت و تـا 15 تيرمـاه ادامـه دارد.
متقاضيـان بـرای ثبت نـام بايـد بـه سـامانه منـادا بـه 

كننـد. مراجعـه   www.monada.iau.ir نشـانی: 
رونـد اجرايـی پاسـخگويی واحدهای دانشـگاهی مبدأ و 
مقصـد، پـس از دريافـت درخواسـت دانشـجو از طريق 
سـامانه، بايـد حداكثـر طـی مـدت 72 سـاعت انجـام 

. د شو

همچنيـن واحدهـای دانشـگاهی موظـف هسـتند كـه 
حداكثـر تـا 10 تيـر ماه، بـا مراجعه به سـامانه مديريت 
نقـل و انتقـاالت دانشـجويی، نسـبت به اعمـال ظرفيت 

پيشـنهادی ورود و خـروج در هـر رشـته اقـدام كنند.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  : 

ميزان و نحوة تأثير سوابق تحصيلی در آزمون سراسری سال 1397 
بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان آزمون سراسری سال 1397 می رساند: بر اساس مصوبه نهمين 
جلسه شورای سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 96/8/20 ميزان و نحوة تأثير سوابق تحصيلی در 

آزمون سراسری سال 1397  همانند آزمون سراسری سال 1396 به صورت زير است:
الف- آن دسته از ديپلمه های رياضی فيزيك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف 
اسالمی، كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يك  يا چند درس 
آنها به صورت نهايی، سراسری و  كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلی 
 بوده و سوابق تحصيلی موجود ديپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به ميزان حداكثر 
25 درصد به نسبت سوابق تحصيلی موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره 

 كل نهايی آنان لحاظ می شود.
ب- داوطلبان دارای مدرك پيش دانشگاهی رياضی فيزيك، علوم تجربی، علوم انسانی، 
علوم و معارف اسالمی و هنر، كه مدرك دوره پيش دانشگاهی خود را از سال تحصيلی 
90-91 به بعد اخذ كرده اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايی، سراسری 

و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلی بوده و سوابق تحصيلی موجود 
دوره پيش دانشگاهی )صرفاً نمرات دروسی كه به صورت نهايی، سراسری و كشوری برگزار 
شده است( به ميزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلی موجود داوطلب و به 

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

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

نهايی زيرگروه فوق در نظر گرفته می شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 تمديد مهلت انتخاب رشته 

و اعالم رشته هاي جديد و اصالحات دفترچه 

راهنماي انتخاب رشته آزمون 

كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397
ـــد  ـــون كارشناسي ارش ـــته آزم ـــاب رش ـــاي انتخ ـــه راهنم ـــار دفترچ ـــرو انتش پي
ناپيوســـته ســـال 1397 و اطالعيـــه اصالحـــات مـــورخ ۹۷/3/13 )ســـري 
اول(، بدين وســـيله بـــه اطـــالع كليـــه داوطلبـــان مجـــاز بـــه انتخـــاب رشـــته در 
ـــتر  ـــهيالت بيش ـــودن تس ـــم نم ـــور فراه ـــه منظ ـــه ب ـــاند ك ـــور مي رس ـــون مذك آزم
ـــته  ـــاب رش ـــراي انتخ ـــخ 97/3/19 ب ـــا تاري ـــه ت ـــي ك ـــته از داوطلبان ـــراي آن دس ب
ـــا  ـــد ت ـــان بتوانن ـــه متقاضي ـــت ك ـــده اس ـــاذ گردي ـــي اتخ ـــد، ترتيب ـــدام ننموده ان اق
پايـــان روز سه شـــنبه مـــورخ ۹۷/3/22 )فـــردا( نســـبت بـــه انتخـــاب 

ـــد. ـــدام نماين ـــته اق رش
ـــن  ـــد و همچني ـــته هاي جدي ـــوص رش ـــنجش در خص ـــازمان س ـــه س ـــاً اطالعي ضمن
ــگاه ها و  ــوي دانشـ ــه از سـ ــا كـ ــته  محل هـ ــد رشـ ــات در كـ ــي از اصالحـ برخـ
ـــايت  ـــدرج در س ـــرح من ـــه ش ـــت، ب ـــده اس ـــل گردي ـــي واص ـــوزش عال ـــات آم مؤسس
ايـــن ســـازمان اعـــالم مي گـــردد كـــه ضـــرورت دارد داوطلبـــان در مهلـــت در 

نظـــر گرفتـــه شـــده و پـــس از مطالعـــه دقيـــق دفترچـــه راهنمـــاي انتخـــاب 
ـــه،  ـــن اطالعي ـــورخ 97/3/13 و اي ـــه م ـــات اطالعي ـــي و مندرج ـــته هاي تحصيل رش
 www.sanjesh.org :ــاني ــه نشـ ــازمان بـ ــاني ايـــن سـ ــگاه اطالع رسـ ــه پايـ بـ
مراجعـــه و نســـبت بـــه ثبـــت كدرشـــته محل هـــاي انتخابـــي خـــود در آزمـــون 

ـــد.  ـــدام نماين ـــور اق مذك
ـــورت  ـــد، در ص ـــته نموده ان ـــاب رش ـــاًل انتخ ـــه قب ـــي ك ـــاً داوطلبان ضمن
تمايـــل مي تواننـــد بـــا توجـــه بـــه اصالحـــات ســـري دوم دفترچـــه راهنمـــاي 
ــه  ــبت بـ ــنجش(، نسـ ــازمان سـ ــايت سـ ــدرج در سـ ــته )منـ ــاب رشـ انتخـ
ـــرح  ـــه ش ـــده ب ـــالم ش ـــت اع ـــا مهل ـــود ت ـــته خ ـــاب رش ـــش انتخ ويراي

ـــد. ـــدام نماين ـــوق، اق ف

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

پيــرو انتشــار دفترچــه راهنمــاي انتخــاب رشــته آزمــون كارشناسي ارشــد ناپيوســته 
ــه انتخــاب رشــته  ــان مجــاز ب ــه داوطلب ــه اطــالع كلي ســال 1397، بدين وســيله ب
ــا توجــه بــه اخــذ مجــوز برخــي از دانشــگاه ها و  در آزمــون فــوق مي رســاند كــه ب
مؤسســات آمــوزش عالــي از دفتــر گســترش آمــوزش عالــي وزارت علــوم، تحقيقــات 
و فنــاوري بعــد از انتشــار دفترچــه و همچنيــن بــه منظــور اصــالح برخــي از مــوارد 
ــدرج در  ــه شــرح من ــي ب ــاي انتخــاب رشــته، اصالحات ــدرج در دفترچــه راهنم من

ســايت ســازمان ســنجش اعــالم مي گــردد.

ــه در  ــاد آن ك ــه و مف ــن اطالعي ــس از مالحظــه اي ــد پ ــي باي ــان گرام ــذا داوطلب ل
ــاي انتخــاب  ــده اســت و مندرجــات دفترچــه راهنم ــازمان ســنجش آم ســايت س
ــاب و در  ــود را انتخ ــه خ ــورد عالق ــاي م ــته محل ه ــي، كدرش ــته هاي تحصيل رش
ــه درج  ــبت ب ــت نس ــب اولوي ــه ترتي ــت 97/3/22( ب ــرر )97/3/12 لغاي ــت مق مهل
ــد.  ــدام نماين ــي اق ــته اينترنت ــاب رش ــرم انتخ ــوط در ف ــاي مرب ــته محل ه كدرش

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

اعالم رشته محل هاي جديد و برخي از
 اصالحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون 

كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397
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مقرر  آمده،  به عمل  به هماهنگي هاي  توجه  با  كه  اطالع مي رساند  به  وسيله  بدين 
گرديده است برای اولين بار در جمهوري اسالمي ايران، آزمون تلك )TELC(، كه 
يك آزمون تعيين سطح به زبان آلمانی بوده و در كشور آلمان، سراسر اروپا و جهان 
نيز برگزار می شود، از سوي سازمان سنجش آموزش كشور و در سطح A2  برگزار 

گردد. 
FHM در  دانشگاه  و  تلك  از سوي مؤسسه  آزمون،  نتيجه  و گواهي حاوي  مدرك 
آلمان صادر خواهد شد كه اين گواهي به عنوان دانش پايه برای اخذ پذيرش و ادامه 
پيش  دوره های  برای  بخصوص  اروپا،  زبان  آلمانی  های  دانشگاه  در  كار  و  تحصيل 
آمادگی PSP، برای پنج گروه هدف به شرح ذيل كاربرد دارد. مدرك آزمون تلك 
)ويزا(  تهران  آلمان در  تأييد سفارت  معادل مدرك آزمون گوته و مورد   )TELC(
است و برای پذيرش و ادامه تحصيل در دانشگاه های آلمانی زبان سراسر اروپا كاربرد 
دارد و عالوه برآن نيز مورد قبول همه شركت ها و مراكز دولتی، به منظور پذيرش 

كار و مهاجرت است.
و  تخصصي  آلماني  زبان  درصد   65 شامل  آمادگي  پيش  دوره  يك   ،PSP  دوره 
35 درصد موضوعات فرهنگي و تخصصي ادغام در محيط كاري و فرهنگي آلمان برای 

پنج گروه هدف است:
به ديپلم  ايراني خود  ديپلمه هايي كه قصد معادل سازي مدرك ديپلم   -1
آلماني براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي در همه دانشگاه هاي آلماني 

را دارند، كه خود سه گرايش دارد:
1-1- ديپلمه هايي كه مي خواهند در رشته هاي مهندسي ادامه تحصيل دهند 

.)PSP technic(
 2-1- ديپلمه هايــي كه مــي خواهند رشتــه هاي علوم انسانــي بخواننــد

.)PSP business(
را  پزشكي  علوم  رشته هاي  در  تحصيل  ادامه  قصد  كه  ديپلمه هايي   -1-3

.)PSP medicine( دارند
2- افرادي كه با مدرك كارشناسي، مي خواهند وارد دورة كارشناسي ارشد 

شوند )در رشته دلخواه(.
به  با مدرك كارشناسي ارشد، مي خواهند وارد دورة دكتري  افرادي كه   -3

زبان آلماني شوند.
٤- پزشكان يا افرادي كه با مدرك دكتري، قصد ادامه تحصيل و اخذ تخصص 
دارند يا اينكه در پي اقدام براي يافتن كار در بيمارستان و ... هستند )كه 

عالوه بر دوره PSP  تأييد دانش علوم پزشكي آنان نيز انجام خواهد شد(.
5 - كليه صاحبان مشاغل و افراد داراي مهارت، فارغ از اينكه در چه رشته اي 
تحصيل كرده اند، كه عالوه بر آموزش زبان و فرهنگ آلماني، مي توانند نحوه 
ببينند  آموزش  نيز  را  آلمان  بازار  در  يافتن شغل  و  مصاحبه  و  رزومه  تهيه 

.)PSP Professional(

 ،FHMدر دانشگاه  PSPهمه اين گروه ها براي اخذ ويزا و ورود به دوره هاي
نياز به مدرك A2 زبان تلك از اين سازمان دارند.

:)TELC( ساختار و مواد آزمون تلك 
1 – آزمون تلك شامل چهار بخش به شرح ذيل است:

بخش Listening )پاسخ به صورت نوشتاری(. 
بخش Reading )پاسخ به صورت نوشتاری(.
بخش Writing )پاسخ به صورت نوشتاری(.

آموزش  سازمان سنجش  تأييد شده  استادان  از سوي  )ارزيابي   Speaking بخش 
كشور صورت مي گيرد(.

2 – آزمون تلك به صورت كاغذي )Paper( است؛ به گونه ای كه پاسخ همه سؤاالت، 
از سوي داوطلب در دفترچه آزمون درج می شود.

تاريخ ثبت نام :
ثبت نام براي آزمون تلك )TELC( از روز يكشنبه  مورخ 1397/3/20 آغاز شده است 
و در روز سه شنبه مورخ 1397/3/22)فردا( پايان مي پذيرد. الزم به تأكيد است كه 
ثبت نام در اين آزمون، منحصراً به صورت اينترنتي بوده و از طريق پايگاه اطالع رساني 

اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذيرفت. 
با توجه به اينكه پرداخت هزينه نام نويسي در اين آزمون، به صورت اينترنتي انجام 
بانكي عضو شبكه شتاب، كه  از كارت هاي  با استفاده  مي شود، داوطلبان الزم است 
پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني مذكور و پرداخت 
مبلغ نه ميليون و سی صد و ده هزارريال)۹,310,000 ريال( )معادل 189يورو( به 
)شماره  اعتباري  كارت  اطالعات  دريافت  به  نسبت  سپس  و  نام  ثبت  وجه  عنوان 

سريال 12 رقمي( اقدام نمايند. 
فعاًل  آزمون،  برگزاري  دوره  هر  براي  ثبت نام  كه ظرفيت  است  تأكيد  به  الزم   ضمناً 

25 نفر است.
:)  TELC( محل برگزاری و برنامه زمانی اولين آزمون تلك

 19/JUN/2018 با  برابر  شمسي(  )هجري   97/3/29 مورخ   سه شنبه  روز   -1
سالن  Writing در  و   Reading  ،Listening شامل:  كتبی  آزمون  )ميالدي( 

)IBT( سازمان سنجش آموزش كشور.
 20/JUN/2018 با  برابر  شمسي(  )هجري  مورخ97/3/30  چهارشنبه  روز   -2
آموزش  سازمان سنجش  در طبقه هشتم  )گفتاری(   Speaking آزمون  )ميالدي( 

كشور.
آدرس محل برگزاري آزمون: تهران، خيابان كريمخان زند، بين خيابان های استاد 

نجات اللهی و سپهبد قرنی، پالك204، سازمان سنجش آموزش كشور.
ساعت و زمان شروع اين آزمون نيز به نحو مقتضي به داوطلبان اطالع رساني خواهد 

شد. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 تاريخ برگزاري و نحوه نام نويسي در اولين

 آزمون تلك آلماني )TELC( سال 1397
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بدين  مبارك رمضان،  ماه  داوطلبان عزيز در  عبادات  و  قبولي طاعات  آرزوی  ضمن 
ناپيوسته  كارشناسي ارشد  دوره هاي  ورودي  آزمون  داوطلبان  كليه  اطالع  به  وسيله 
اوليه آزمون خود مي توانند به پايگاه  نتايج  سال 1397 مي رساند كه براي مشاهده 
اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه نمايند. داوطلبان 
براي دسترسي به نتيجه آزمون خود، الزم است كه شماره داوطلبي يا شماره پرونده و 
همچنين مشخصات شناسنامه اي )نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه و تاريخ تولد( 

يا اطالعات كارت اعتباري خود را وارد نمايند. 
انتخاب  به  مجاز  مذكور،  كارنامه  مفاد  اساس  بر  كه  داوطلباني  از  دسته  آن  ضمناً 
رشته هاي تحصيلي در اين آزمون شده اند، الزم است كه بر اساس مفاد اين اطالعيه، 
نسبت به دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )شماره 2( و همچنين 
تكميل فرم انتخاب رشته هاي اينترنتي خود در موعد مقرر به ترتيب زير اقدام نمايند.

آزمون كه شامل  اين  )شماره 2(  تحصيلي  انتخاب رشته هاي  راهنماي  دفترچه   -1
شرايط، ضوابط و ظرفيت پذيرش رشته ها است، از روز پنجشنبه مورخ ۹۷/3/10 

در پايگاه اطالع رساني اين سازمان قابل دريافت شده است. 
2- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي، توصيه مي شود كه ابتدا نسبت 
)دفترچه شماره 2(  تحصيلي  رشته هاي  انتخاب  راهنماي  دفترچه  دقيق  مطالعه  به 
اوليه، كدرشته  نتايج  اعالم  كارنامه  در  اعالم شده  نتيجه  به  توجه  با  و  نموده  اقدام 
از آن  نموده و پس  ترتيب عالقه مرتب  به  و  استخراج  را  محل هاي مورد نظر خود 
در فرم پيش نويس )نمونه اي كه به همين منظور در دفترچه راهنماي شماره 2 قرار 
دارد( درج نمايند و پس از اطمينان از صحت رشته محل هاي انتخابي خود، از روز 
 ،۹۷/3/22 مورخ  سه شنبه  روز   2٤:00 ساعت  لغايت   ۹۷/3/12 مورخ  شنبه 
كد  يا  اعتباري، شماره شناسنامه  كارت  اطالعات  وارد كردن  با  رشته  انتخاب  براي 
رهگيري، كه در پايان ثبت نام اوليه از سوي سيستم به داوطلب داده شده است )درج 
اين اطالعات براي ورود به برنامه انتخاب رشته اينترنتي ضروري است(، نسبت به ثبت 
كد رشته محل هاي انتخابي )حداكثر 100 كد رشته محل( و تكميل فرم مذكور اقدام 
 نمايند. بديهي است كه پس از تأييد نهايي رشته هاي انتخابي از سوي داوطلب، رسيد 
15 رقمي از سوي سيستم در اختيار داوطلب قرار داده خواهد شد؛ در غير اين صورت، 

انتخاب رشته آنان تكميل نگرديده است.
3ـ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، قبل از اقدام به تكميل فرم انتخاب رشته، بندهاي 
ذيل را مشاهده مي نمايند كه در صورت عالمت گذاري در يكي از اين موارد، به آنها 
انتخاب رشته داده مي شود. بديهي است هر زمان  مشخص  شود كه  داوطلب   اجازه 
حين   مرحله  )پذيرفته شدن ،  هر  در  است ،  نموده  كتمان   سهواً  يا  عمداً  را  حقايقي 
اين آزمون  و آزمون  سال  بعد محروم  خواهد شد و حق  از  باشد،  ...( كه  تحصيل   و 

هرگونه اعتراضي در اين زمينه، از وي سلب مي گردد.
دوره  تحصيل  محل  و  رشته  كارشناسي،  و  كارداني  فوق)معدل  اطالعات   -3-1

كارشناسي و تاريخ فارغ التحصيلي( مورد تأييد است. 
2-3- اطالعات فوق )معدل كارداني و كارشناسي، رشته و محل تحصيل دوره كارشناسي 

و تاريخ فارغ التحصيلي( مورد تأييد نبوده و داراي مغايرت است. 

3-3- حداكثر تا تاريخ 97/6/31 در مقطع كارشناسي فارغ التحصيلي خواهم شد  
فارغ التحصيل نخواهم شد. 

توضيحاتي درخصوص بند 3 فوق:
1- در صورتي كه داوطلبان بند 2-3 را عالمت گذاري نمايند، به آنها اجازه اصالح و 
ويرايش معدل، دانشگاه محل تحصيل و تاريخ فراغت از تحصيل داده خواهد شد و 

پس از ويرايش اين موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده مي شود. 
2- داوطلباني كه در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار بگيرند و هنگام ثبت نام در 
مؤسسه محل قبولي، داراي مغايرت معدل باشند، با توجه به مصوبات و دستورالعمل هاي 
مربوط، ابتدا از آنان ثبت نام مشروط به عمل خواهد آمد و پس از بررسی وضع علمی، 
لغو خواهد شد؛ پس الزم است كه  آنان  نباشند، قبولی  را دارا  چنانچه نمره قبولی 
داوطلبان، معدل خود را براساس مفاد بند »تذكرات خيلي مهم در رابطه با معدل« 
اين   )2 )شماره  تحصيلي  رشته هاي  انتخاب  راهنماي  دفترچه   2 در صفحه  مندرج 
آزمون مورد بررسي قرار دهند تا بين معدل اعالم شده به اين سازمان و معدلي كه به 

هنگام قبولي ارائه خواهند نمود، مغايرتي نباشد. 
تاريخ 97/6/31  تا  و  بگيريد  قرار  آزمون  اين  پذيرفته شدگان  رديف  در  چنانچه   -3
موفق به دريافت مدرك كارشناسي خود نگرديد، قبولي شما باطل خواهد شد؛ لذا 
چنانچه به داليلی احتمال فارغ التحصيلی خود را تا تاريخ فوق نمی دهيد، الزم است 
كارت  يا  شناسنامه  اصل  داشتن  همراه  با  شخصاً   ۹۷/05/20 تاريخ  تا  حداكثر  كه 
شناسايی عكس دار معتبر به سازمان سنجش مراجعه و نسبت به تكميل فرم انصراف 
از گزينش در آزمون سال 97 اقدام كنيد و رسيد دريافت داريد يا با ارسال درخواست 
كتبی )اثر انگشت و امضاء داوطلب در ذيل درخواست الزامی است( به همراه تصوير 
شناسنامه يا كارت ملی، موضوع عدم فارغ التحصيلی خود را از طريق  پست سفارشی 
به آدرس: تهران، صندوق پستی: 1365-15875 - اداره ثبت نام – واحد تحصيالت 
تكميلی اين سازمان به نحوی ارسال نماييد كه تا تاريخ مذكور )۹۷/05/20( واصل 
شود تا از گزينش حذف گرديد. بديهی است به درخواست هايی كه بعد از تاريخ تعيين 
شده به اين سازمان واصل شود ترتيب اثرداده نخواهد شد و كليه تبعات آن متوجه 
شخص داوطلب خواهد بود. الزم به تأكيد است داوطلبانی كه در دوره روزانه 
در آزمون سال 13۹۷ پذيرفته شوند، حق شركت در آزمون سال 13۹8 را 

نخواهند داشت.
4- به اطالع داوطلبان كدرشته امتحانی 1152 )مجموعه مدرسی معارف اسالمی( كه با 
توجه به مفاد كارنامه نتايج اوليه اين آزمون، مجاز به انتخاب رشته شده اند، مي رساند از 
آنجايي كه شرط ورود داوطلبان متقاضي در كدرشته امتحاني مذكور به دانشگاه، عالوه 
بر كسب نمره علمي الزم، احراز  شرايط عمومي رشته مدرسي معارف اسالمي و نتيجه 
مصاحبه  معاونت امور دفاتر، استادان و مبلغان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 
دانشگاه هاست، لذا اين دسته از داوطلبان، الزم است كه عالوه بر دارا بودن شرايط فوق و 
همچنين شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون مذكور 
)دفترچه شماره 1(، حداكثر يك هفته پس از اعالم نتايج اوليه، براي طي مراحل پذيرش 
 www.asatid.org :به پايگاه اطالع رساني معاونت امور دفاتر، استادان و مبلغان به نشاني

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 انتشار كارنامه نتايج اوليه و نحوه تكميل فرم انتخاب رشته هاي 

تحصيلي براي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته  در آزمون 

ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397
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مراجعه و ضمن ثبت نام در اين سامانه، منتظر اعالم زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور 
باشند. بديهي است كه عدم ثبت نام در اين سامانه، به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته 
تلقي مي گردد. ضمناً الزم به ذكر است كه در گزينش نهايي، وضعيت علمي داوطلباني كه 
مبادرت به تكميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي اينترنتي خود در موعد مقرر ننمايند يا 
نتيجه مراحل مذكور از سوي معاونت فوق الذكر به صورت منفي به اين سازمان اعالم گردد، 

مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. 
5- تذكرات مهم: 

الف ـ به داوطلبان گرامي توصيه مي گردد كه قبل از اقدام به تكميل نهايي فرم انتخاب 
ميزان  دوره،  نوع  تحصيل،  )محل  آن  به  مربوط  اطالعات  و  توضيحات  خود،  رشته 
راهنمای  دفترچه  پيوست های  بخش  در  مندرج  اطالعات  همچنين  و   )... و  شهريه 

انتخاب رشته را حسب مورد مطالعه نموده و مّد نظر داشته باشند. 
ب ـ سيستم انتخاب رشته، تا حدودي هوشمند پيش بيني گرديده است كه  در حد 
امكان، خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي به آنان تذكر 
دهد )به عنوان مثال: انتخاب كد رشته محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده 
يا اينكه در گرايشي از گرايش هاي رشته امتحاني خود مجاز به انتخاب رشته نگرديده 
است و ...(؛ لذا الزم است كه داوطلبان نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام نمايند. 
ج ـ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، الزم است كه اطالعيه هاي اين سازمان، دفترچه 
ارگان هاي بورس دهنده و  انتخاب رشته هاي تحصيلي و شرايط و ضوابط  راهنماي 

مؤسساتي را كه به صورت شرايط خاص پذيرش مي نمايند به دقت مطالعه نمايند.
مطالعه  خاص، ضمن  شرايط  داراي  بورسيه  محل هاي  رشته   متقاضي  داوطلبان  د- 
به  مجاز  باشند كه منحصراً  توجه داشته  اين گونه رشته ها،  دقيق شرايط و ضوابط 
انتخاب حداكثر دو كدرشته محل از اين نوع كدرشته محل ها هستند. الزم به توضيح 
است كه تاريخ دقيق اعالم اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و برنامه زماني 
مصاحبه و ساير مراحل گزينش، از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان در تاريخ  

۹۷/03/28 به اطالع كليه داوطلبان خواهد رسيد.
)ع(  صادق  امام  شاهد،  دانشگاه هاي  تحصيلي  رشته محل هاي  كد  انتخاب  تبصره: 
كدرشته محل  دو  حداكثر  انتخاب  محدوديت  شرط  از  خاتم،  غيرانتفاعي  دانشگاه  و 

رشته هاي داراي شرايط خاص و بورسيه مستثني هستند.
)رشته   1148  -1139-1131 امتحاني  كدرشته هاي  متقاضي  داوطلبان  كليه  ـ  هـ 
مديريت امور شهري( كه مجاز به انتخاب رشته شده باشند، الزم است كه براي اطالع 
از زمان مصاحبه علمي، به اطالعيه  اين سازمان كه در تاريخ ۹۷/03/28 از طريق 

پايگاه اطالع رساني اين سازمان منتشر مي شود، توجه نمايند.
 –1360-1358-1357-1356-1352-1351-1350 متقاضي  داوطلبان  كليه  و-  
1362 و 1364 كه مجاز به انتخاب رشته شده باشند، الزم است كه براي اطالع از 
زمان مصاحبه علمي يا تاريخ برگزاري آزمون هاي عملي، تشريحي و پروژه، به اطالعيه  
اين سازمان كه در تاريخ ۹۷/0٤/11 از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان و نشريه 

پيك سنجش منتشر مي شود، توجه داشته باشند.
عملي  آزمون  يا  پروژه  داراي  امتحاني  كدرشته هاي  متقاضيان  مهم:  تذكر 
گروه هنر شامل كدهاي 1350، 1351، 1352، 1356، 135۷، 1358، 1360، 
1362 و 136٤ بايد در زمان انتخاب رشته به ازاي انتخاب هر پروژه يا آزمون 
هزينه  بابت  ريال  هزار(  )چهارصد   ٤00/000 مبلغ  پرداخت  به  نسبت  عملي، 
برگزاري آزمون عملي از طريق كارت هاي عضو شتاب اقدام نمايند. الزم به 
توضيح است داوطلباني مجاز به شركت در پروژه يا آزمون عملي رشته هاي 

امتحاني فوق خواهند بود كه:
 1- بر اساس كارنامه نتايج اوليه، در رشته و گرايش مربوط مجاز به انتخاب 

رشته شده باشند؛
 2- هم زمان با انجام انتخاب رشته، عالقه مندي خود را براي شركت در پروژه يا 
پروژه ها اعالم نموده و نسبت به پرداخت هزينه فوق براي هر پروژه اقدام نمايند 
)داوطلباني كه عالقه مندي خود را براي شركت در دو يا سه پروژه اعالم  نمايند، 

بايد نسبت به پرداخت هزينه براي هر پروژه به مبلغ ٤00/000 ريال اقدام كنند(؛
 3- كد رشته محل هاي مربوط به هر پروژه يا آزمون عملي را در فرم انتخاب 

رشته خود درج نمايند.
همچنين الزم به تأكيد است در صورتي كه داوطلب در اين مرحله، نسبت به 
اعالم عالقه مندي و پرداخت هزينه اقدام نمايد، ولي در تاريخ برگزاري پروژه 
مرحله  اين  در  داوطلبي  اگر  يا  باشد،  آزمون  جلسه  غايب  عملي  آزمون  يا 
اعالم عالقه مندي ننمايد، نتيجه پروژه يا آزمون عملي براي آنها به صورت 
 »0« صفر  نمره  اعمال  با  آنها  نهايي  كل  نمره  و  شده  منظور  صفر   »0« نمره 

محاسبه خواهد شد.
اين  در  تحصيل  متقاضي  منحصراً  كه  داوطلباني  است  توضيح  به  الزم 
رشته ها در دانشگاه آزاد اسالمي هستند نيز بايد در اين مرحله، نسبت به 
نيز  مقرر  زمان  در  و  نموده  اقدام  فوق  هزينه  پرداخت  و  عالقه مندي  اعالم 

رشته محل هاي مربوط را در سايت دانشگاه آزاد اسالمي انتخاب نمايند.
ز- داوطلبان الزم است كه براي اطالع از اطالعيه احتمالي اصالحيه دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته يا رشته هاي جديد، تا پايان مهلت انتخاب رشته )97/3/19( به پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان مراجعه كنند تا در صورت صدور اين اطالعيه، از محتواي 

آن اطالع حاصل نمايند.
ح- آن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت نامي براي انتخاب رشته هاي دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور، اعالم عالقه مندي ننموده اند، 
دانشگاه ها  اين  رشته هاي  انتخاب  براي  را  الزم  علمي  نمره  حداقل  كه  صورتي  در 
كسب كرده باشند، در ذيل بند الف )مشخصات ثبت نامي( پيغامي را مبني بر امكان 
انتخاب اين رشته ها در كارنامه اعالم نتايج اوليه مشاهده خواهند نمود؛ لذا اين دسته 
و  دانشگاه ها  به  مربوط  رشته هاي  انتخاب  به  كه عالقه مند  در صورتي  داوطلبان،  از 
واريز  از  پس  بايد  هستند،  نور  پيام  دانشگاه  و  غيرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسات 
مبلغ 110/000 )يك صد و ده هزار( ريال بابت اعالم عالقه مندي به رشته هاي اين 
دانشگاه ها و مؤسسات، از طريق سيستم اينترنتي و با استفاده از كارت هاي بانكي عضو 
شبكه شتاب، نسبت به اعالم عالقه مندي به انتخاب اين دانشگاه ها و مؤسسات اقدام 

نموده و سپس اين رشته ها را در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.
ط- آن دسته از داوطلبان عالقه مند به انتخاب رشته هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي 
دريافت  و  آزمون  اوليه  نتيجه  اعالم  از  پس  بايد  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  دانشگاهي 
سايت  به   ۹۷/03/20 تاريخ  از  رشته  انتخاب  نحوه  و  زمان  از  اطالع  براي  كارنامه، 
مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني: www.azmoon.org مراجعه نمايند. 
انتخاب رشته براي رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي، با استفاده از كد دسترسي مندرج 
انجام  دانشگاه مذكور  از طريق  و  به طور مجزا  آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه  در 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  رشته هاي  از  يكي  در  كه  داوطلباني  است  بديهي  مي پذيرد. 
آموزش عالي يا دانشگاه آزاد اسالمي پذيرفته شوند، مي توانند به دلخواه خود منحصراً 

در يكي از مؤسسات ثبت نام كنند و مشغول به تحصيل شوند.
ي- پس از مشاهده كارنامه نتايج اوليه آزمون، آن دسته از داوطلباني كه در خصوص 
مندرجات كارنامه )به غير از معدل كارداني و كارشناسي، نام رشته تحصيلي يا نام 
محل اخذ مدرك كارشناسي( خود سؤالي دارند، ضمن توجه به توضيحات مربوط به 
كارنامه كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و در سايت اين سازمان درج گرديده 
از طريق سيستم پاسخگويي  است، الزم است حداكثر تا تاريخ ۹۷/3/31 منحصراً 
تقاضا  داوطلبان  از  لذا  نمايند؛  اقدام  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  در  اينترنتي 
مي شود از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند. بديهي است 
به كليه مواردي كه از طريق ديگري يا بعد از تاريخ ۹۷/3/31 واصل شود، به هيچ 
وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با 

شماره تلفن:  ٤2163-021 نيز در ميان  بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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يكی از مهم ترين نيازهای جسمانی انسان، خواب و استراحت است كه بی توجهی به 
آن، ضررهای زيادی با خود به دنبال دارد. خواب و استراحت صحيح، ارتباط مستقيمی 
با توانايی مغز دارد؛ يعنی افرادی كه در طول شبانه روز خوب می خوابند، دارای ذهنی 
فعال و پر انرژی هستند. كمبود خواب، مقاومت بدن را در برابر بيشتر ناراحتی های 
روحی و جسمی كاهش می دهد. خواب خوب، يك عنصر غير قابل جايگزين است، 
و  بافت ها  سلول ها،  ترميم  از طريق  قوا  تجديد  می خوابد،  بد  كه شخص  هنگامی  و 
اعضاء متوقف می شود. همچنين كسی كه خوب نخوابيده است، در برابر انجام كاری 
مساوی با ديگران، انرژی بسيار بيشتری صرف می كند و اين مقدار حداقل 25 درصد 
بيشتر است. كسانی كه به مقدار كافی نمی خوابند، عصبی و ناپايدار هستند و سپس 
مضطرب شده و از مرحله تهييج شديد به مرحله كوفتگی و خستگی می رسند. افراد 
بدخواب در زمينه فكری نيز دچار اشكال هستند؛ زيرا اختالالت و ناراحتی های حافظه 
در آنها بسرعت ظهور می كند، قدرت درك و توانايی آنها در تمركز ضعيف می شود، 
حفظ كردن و به يادآوری مطلب از سوي آنها سخت تر می شود و همچنين برايشان به 

خاطر سپردن كوتاه تر شده و به خاطر آوردن نيز با اشكال صورت می گيرد.
نورون ها و حفظ كارآوري سيستم عصبي،  ترميم  ايمني بدن،  تقويت سيستم       
در  به خواب  نياز  است.  ويژه  خواب  عملكردهاي  از  و حافظه،  يادگيري  سامان دهي 
سنين مختلف، متفاوت است. اين نياز در دوران نوجواني به هشت ساعت در شبانه روز 
مي رسد كه البته در افراد مختلف، متفاوت است. با توجه به اهميت خواب مي توان 
از  كه  مي كند  وارد  فرد  به  بي خوابي، صدمات جبران ناپذيري  و  كم خوابي  كه  گفت 
جمله آنها مي توان به كاهش توان يادگيري و تمركز فرد، سخت بلند شدن از خواب 
افزايش  و  بدرفتاري  و  بي حوصلگي  و  احساس خستگي  روز،  و چرت زدن در طول 
حساسيت پذيري و در نهايت، كاهش عملكرد سيستم ايمني بدن و احتمال افزايش 

بيماري در فرد اشاره كرد.
     با اين مقدمه طوالنی، كه درباره اهميت خواب در مسائل مختلف از جمله يادگيری 
گفته شد، حتماً حدس زده ايد كه می خواهيم در اين مقاله درباره چه چيزی صحبت 
هم خوردن  به  احتمال  و  كنكور  برگزاري  زمان  به  نزديك شدن  به  توجه  با  كنيم. 
ساعات برنامه ريزی و خواب و استراحت شما عزيزان، قصد داريم كه در اين مقاله، 

درباره اهميت خواب در روزهای آخر باقي مانده تا كنكور صحبت كنيم. 
     بارها با داوطلبانی مواجه شده ايم كه با نزديك شدن به زمان برگزاري كنكور، 
تا  می شود  باعث  خوابشان  زمان  كردن  كم  و  خواندن  بيشتر  كه  می كنند  احساس 
بتوانند نتيجه بهتری از تالش خودشان در اين آزمون بگيرند. قبل از هر چيز بايد 
اشاره كنيم با اينكه ممكن است كه تالش مضاعف در روزهای آخر باقي مانده تا كنكور، 
تأثير خوبی در يادگيری و نتيجه شما داشته باشد، اما اوالً شما نبايد از تالش خود 
انتظار معجزه داشته باشيد، و دوم اينكه نبايد با كاستن از ساعات خواب و استراحت 
خود، ساعات مطالعه تان را بيشتر كنيد؛ زيرا نقش خواب در افزايش يادگيری، بسيار 
مهم است. ضمناً يادگيری بدون خواب كافی پس از آن، باعث می شود تا مطالبی را 
كه خوانده ايد، به طور مؤثر بر حافظه دراز مدت شما سپرده نشده و اين يادگيری 
تثبيت نشود. بعضی از داوطلبان از اهميت خواب در يادگيری و تثبيت آن آگاهند، 
اما اشتباه فاحش ديگری را مرتكب می شوند و احساس می كنند كه با انجام اين كار 
می توانند هم ساعات يادگيری شان را باال ببرند و هم كمتر بخوابند. اين گروه سعی 
می كنند تا به صورت پراكنده، در ساعات مختلف شبانه روز بخوابند؛ اما بايد توجه 
داشته باشيد كه خواب های پراكنده در روز، نمی تواند جايگزين خواب پيوسته شبانه 

باشد؛ زيرا بدن برای رفع خستگی، تجديد قوا و آمادگی برای يادگيری جديد، حتماً 
نياز دارد تا به طور پيوسته بين پنج تا شش ساعت بخوابد، و خواب های پراكنده فقط 
در طول روز و تنها پس از چهار ساعت فعاليت مستمر مغزی به اندازه 10 تا 15 دقيقه 
و براي استراحت مغز مفيد است. همچنين بايد به اين موضوع نيز توجه داشته باشيد 
كه اگر حس می كنيد پس از يك چرت كوتاه ده دقيقه ای، افكار شما پراكنده شده 
است و نمی توانيد بالفاصله يادگيری را شروع كنيد، دست كم سعی كنيد كه همان 
شش ساعت را به طور پيوسته بخوابيد و در طول روز، كمتر استراحت كنيد؛ البته 
اين موضوع نمی تواند عمومی باشد و به طور مستقيم به عادت بدنی شما ارتباط دارد.

تا اينجا درباره اهميت خوب خوابيدن در فرايند يادگيری صحبت كرديم، اما حتماً 
بايد توجه داشته باشيد كه اهميت اين موضوع در روزهای منتهی به كنكور، بسيار 
تا زمان برگزاري كنكور داريم و  اينكه فرصت كمی  بيشتر و مهم تر است؛ به دليل 
هر به هم ريختگی و بی نظمی در ساعات خواب و بيداری شما، تأثير بسيار زيادی 
بر يادگيری تان خواهد گذاشت؛ زيرا عالوه بر اينكه يادگيری مغز در ساعات شب به 
حداقل خود می رسد، عادت كردن بدن به يك زمان براي خوابيدن و بيداری جديد 
نيز مدتی طول خواهد كشيد؛ پس سعی كنيد كه مطالعه در روزهای آخر را جايگزين 
دليل  به  يادگيری های شبانه،  نشان می دهد كه  تحقيقات  زيرا  نكنيد؛  خواب شبانه 
پايين بودن ميزان پروتئين هسته های سلول مغز در شب، به هيچ وجه مؤثر نبوده و 
اين نوع يادگيری ها جز اتالف وقت سودی ندارد و تنها به يادگيری پراكنده و آشفته 

منجر می شود.
يكی از عواملی كه در زمان مطالعه شما و افزايش آن در اين روزهای پايانی تأثير دارد، 
اضطراب است. اضطراب باعث می شود تا شما احساس كنيد كه ميزان مطالعه شما 
تاكنون كافی نبوده است و برای جبران اين كاستی می بايست در اين روزهای پايانی 
كمتر بخوابيد و بيشتر مطالعه كنيد. ممكن است كه مسأله ديگر در تلقين اين فكر، 
نتايج شما از آزمون های سرعتی پايانی تان باشد؛ در واقع اگر شما عزيزان در يك يا 
چند آزمون نتيجه دلخواه خود را نگرفته باشيد، احتماالً به اين نتيجه می رسيد كه 
بايد برای رفع اشكاالتتان بيشتر درس بخوانيد و اين زمان را از ساعات خواب خود 

كم خواهيد كرد. 
 قباًل هم درباره نقش منفی اضطراب و استرس در يادگيری، بخصوص در روزهای 
منتهی به كنكور، مطالبی را در اين نشريه منتشر كرده ايم. در اينجا به عنوان توضيح 
تكميلی اشاره می كنيم كه اضطراب، موجب برانگيختگی و آشوب درونی می شود و 
به وجود  را در عملكرد دستگاه های بدن  نيز، هفده تغيير مهم  از لحاظ فيزيولوژی 
می آورد. اين حالت به طور مستمر در مغز حالتی تحميلی مانند كودتای نظامی ايجاد 
می كند. به هنگام اضطراب بر اثر آدرنالين باال، نوعي تغييرات كاركردی در سيستم 
ادراكی و واكنش های بدن به وجود می آيد. در اين هنگام مردمك چشم، بيش از اندازه 
معمول گشاد شده و كاركرد سلول های مخروطی آن دچار اشكال می شود و بدن و 
ماهيچه های داوطلب مضطرب، دچار انقباض شده و آرامش از او سلب می شود و به 
دنبال آن، كاركرد حافظه نيز مختل شده و تمركز و بازيابی اطالعات از حافظه هم با 

مشكل مواجه می شود. 
با نقش بسيار منفی استرس در يادگيری خود آشنا شديد، اوالً       پس حاال كه 
نگرانی وجود  برای  و دليلی  آزمون هاست  آزمونی مشابه ساير  بدانيد كه كنكور هم 
ندارد، و دوم اينكه اگر اضطراب در اين روزهای آخر به شما غلبه كرد و شما به اين 
نتيجه رسيديد كه بايد بيشتر درس بخوانيد و از ساعات خواب خود كم كنيد، بدانيد 

در اين چند روز باقے مانده تا كنكور:

خوب خوابیدن، مهم است
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كه اين مطالعه، ثمر چندانی برای شما نخواهد داشت؛ زيرا پژوهش ها نشان می دهد 
كه اگر افراد به اندازه كافی استراحت كنند، بهتر می توانند مطالب جديد را بياموزند. 
همچنين كسانی كه پس از آموختن مطالب جديد، خواب شبانه كافی دارند، بهتر از 

كسانی كه خواب ناكافی دارند می توانند آن مطالب را به خاطر آورند. 
     خواب كافی، عالوه بر اينكه باعث می شود مطالب در ذهنتان تثبيت شده و شما 
از دانسته هايتان استفاده كنيد و بهره كافی ببريد، اضطراب را نيز از شما دور خواهد 
كرد. پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند كه برای حل خالق مسأله، نياز به خواب 
داريم. آنان برای درك تأثير خواب خوب بر حل بهتر مسائل، از گروهی خواستند تا 
مسأله ای را مشاهده كنند و پس از هشت ساعت برای حل آن بازگردند. كسانی كه 
در فاصله اين هشت ساعت بعد از دريافت مسأله و قبل از ارائه جواب خوابيده بودند، 
بهتر توانسته بودند مسأله را ساده كنند و همين موضوع، سبب برتری آنها در مقايسه 
با كسانی كه در اين  هشت ساعت بيدار بودند، گرديد. آنان به اين نتيجه رسيده اند 
كه در هنگام خواب، مسيرهايی در مغز، كه پيمودن آنها برای حل مسأله ضروری 

است، تقويت می گردد. 
با توجه به نزديك شدن به زمان برگزاري كنكور، حتماً سعی كنيد كه از همين امروز، 
برنامه خواب خود را با لحاظ كردن يك خواب شش ساعته شبانه تنظيم كنيد؛ زيرا 
و  توجه  و  تمركز  دشوار شدن  ذهنی،  پردازش  كاهش سرعت  كمبود خواب، سبب 
باعث گيج شدن ما می شود؛ به عالوه، مطالعات نشان می دهد كه خواب می تواند به 
تصميم گيری نادرست و بيشتر ريسك كردن داوطلبان و كاهش سرعت واكنش دهی 

آنها در زمان برگزاري آزمون منجر شود. 
زمان  تا  باقی مانده  روزهای  در  تا  كنيد  سعی  شده،  اشاره  مطالب  به  توجه  با       
برگزاري كنكور، جمع بندی را تمام كرده و تست زنی سرعتی و مشابه آزمون را بخوبی 
در برنامه خود بگنجانيد؛ اما پس از آنكه هر نتيجه ای در اين آزمون ها گرفتيد، بدون 

استرس و دستپاچگی و بدون اينكه حداقل شش ساعت خواب خود را كم كنيد، با 
يك برنامه ريزی درست و اصولی، كه برای اين روزها بايد تدارك ديده باشيد، به رفع 
حداقل شش  بايد  شما  برنامه،  اين  طبق  بپردازيد.  خود  مطالعه  نواقص  و  اشكاالت 
ساعت بخوابيد و صبح ها هر روز، يك مجموعه كامل تست را به صورت سرعتی و 
طبق شرايط كنكور حل كرده و پس از تصحيح آزمون، بعد از ظهر هر روز را به رفع 
اشكال و پيدا كردن علت غلط زدن تست های مورد نظرتان اختصاص دهيد. حتماً 
به خاطر داشته باشيد كه ديگر مطالب جديد نخوانيد و فقط به دنبال رفع اشكال در 
ميان مطالبی باشيد كه قباًل آنها را مطالعه كرده ايد. در پايان به اين نكات نيز توجه 

داشته باشيد:
1- در ساعت شش تا هفت صبح، دماي بدن افزايش يافته و سرعت سوخت و ساز بدن 
باال می رود و سطح يادگيری نيز زياد می شود. بين ساعت ده تا يازده صبح نيز، بدن در 
حداكثر هوشياري و بهترين زمان براي يادگيري و حفظ مطالب در حافظه  كوتاه مدت 
قرار دارد. ضمناً اوج خواب آلودگي در ساعت دو تا شش صبح و دو تا سه بعد از ظهر، و 
اوج هوشياري نيز در ساعات نه تا يازده صبح و هشت تا ده شب است؛ پس با توجه به 
اين نكات، بهترين زمان ها را برای خواب و استراحت و يادگيری خود در نظر بگيريد.

2- در شبانه روز، كمتر از شش ساعت و بيشتر از هشت ساعت نخوابيد.
تماشای  خوردن،  نوشتن،  مانند  كارهايی  انجام  از  می رويد،  رختخواب  به  وقتی   -3

تلويزيون، صحبت با تلفن اجتناب كنيد تا بالفاصله به خواب رويد. 
4- از خوردن كافئين در ساعات منتهی به زمان خوابتان نيز جداً پرهيز كنيد.

5- اتاق خواب بايد ساكت، تاريك و كمی خنك باشد تا شما خواب آرام و راحتی 
داشته باشيد.

6- از شش ساعت پيش از خواب، حركات ورزشی شديد انجام ندهيد.



21 خرداد ماه 1397  سال بيست و سوم ، شماره  10            10

زندگینامۀ فارادی، بزرگرتین تجربه گر در تاریخ علم

کلید موفقیت او، سخت کوشے بود
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هجدهـم  قـرن  اواخـر  در  فـارادی«  »مايـكل 
لنـدن  در  فالكـت  و  فقـر  ميـان  در  ميـالدی 
بـزرگ شـد. بـه نظـر می رسـيد كـه تقديـر او از 
لحظـۀ تولدش شـكل گرفته  باشـد. وي چاره ای 
يعنـی  خـود،  پـدری  حرفـۀ  پيشـه كردن  جـز 
او  والديـن  نداشـت.  كارگـری،  يـا   نعل بنـدی 

10 فرزند داشتند و پدر وي به دليل بيماری اش، توان كار دائمی را نداشت. 
خانـوادة او متعلـق بـه مذهـب »سـاندمانيان« )فرقه ای از مسـيحيت( بودنـد. پيروان 
ايـن فرقـه، معتقدنـد كـه هـر نمونۀ زنـده و پديـدة طبيعی، مظهـر و جلوه گـر وجود 
خداسـت و بـا برقـراری ارتبـاط روزانـه بـا خـدا و نزديك تـر شـدن باطنـی بـه او، 
می تـوان وجـود خـدا را در هـر نقطـه ای از جهـان حـس كـرد و ديـد. فـارادی نيز بر 
اسـاس آموخته هـای مذهبـی اش خداونـد را در همـه جـا می ديـد و از هميـن رو، هر 
چيـزی بـرای وي جذاب بـود وكنجكاوی هايـش از هيـچ محدوديتی برخـوردار نبود. 
و  می كـرد  صحافـی  را  كتاب هـا  كـه  نزديكی هـا  همـان  در  مغـازه ای  بـه  روزی 
می فروخـت سـر زد. تصويـر آن همـه كتـاب در قفسـه ها، او را مـات و مبهـوت كـرد. 
صاحـب فروشـگاه، مجـذوب احتـرام مرد جوان نسـبت به كتاب هايش شـد و شـغلی 
را بـه عنـوان كتاب رسـان بـرای فـارادی در نظـر گرفت و از او خواسـت كـه به عنوان 
كارآمـوز در صحافـی وي مشـغول بـه كار شـود. فارادی با خوشـحالی پيشـنهاد او را 

پذيرفـت و دورة كارآمـوزی هفـت سـالۀ خـود را آغـاز كرد. 
مـرد جـوان بـه سـختی می توانسـت بخـت نيك خـود را بـاور كنـد؛ زيـرا كتاب های 
جديـد در آن روزگار، متـاع نايـاب و اجنـاس لوكـس بـرای ثروتمنـدان بـه شـمار 
می رفتنـد. صاحـب فروشـگاه نيـز او را ترغيـب می كـرد تـا در اوقـات فراغـت خـود، 
كتاب هـای محبوبـش را بخوانـد. يـك روز وي دايرهًْ المعارفـی را بـه دسـت گرفـت 
كـه بـه آخريـن كشـفيات در خصـوص الكتريسـيته می پرداخـت. بـا خوانـدن آن، او 
ناگهـان احسـاس كـرد كه رسـالت زندگـی اش را يافته اسـت. الكتريسـيته، پديده ای 
اسـت كـه بـا چشـم نمی تـوان آن را ديـد، امـا از طريـق آزمايـش می توان بـه وجود 
آن پـی بـرد و آن را سـنجيد. فراينـد رمزگشـايی از اسـرار طبيعت به يـاری آزمايش، 
فـارادي را شـيفته و مفتـون خـود كـرد. بـه نظر می رسـيد كه علـم برای او بـه منزلۀ 
كاوشـی عظيـم بـه منظـور گره گشـايی از اسـرار آفرينـش باشـد. وي به هـر طريقی 
كـه شـده بايـد يـك دانشـمند می شـد. ايـن هـدف بـرای او چنـدان واقع گرايانـه به 
شـمار نمی آمـد؛ زيـرا در انگليـس آن دوران، دسترسـی بـه علـم و آزمايشـگاه ها تنها 
بـرای افـراد متعلق يه طبقات باال ميسـر بود. سـپس در سـال 1809 ميـالدی كتابی 
بـه فروشـگاه آورده شـد كـه بـه او اميـد بخشـيد. ايـن كتاب»توسـعۀ ذهـن« تأليف 
»اسـحاق واتـس« بـود. كتـاب بـه بررسـی سيسـتمی مبتنـی بـر فراگيـری و بهبـود 
سرنوشـت فـرد در زندگـی، فـارغ از طبقۀ اجتماعی فـرد می پرداخـت و رهنمودهايی 
را توصيـه می كـرد كـه بـرای همه قابل اسـتفاده بود. فـارادی هر جايی كـه می رفت، 
كتـاب را بـا خـود می بـرد. او از دسـتورالعمل های كتـاب مـو به مـو پيـروی می كرد. 
در نظـر واتـس، يادگيـری فراينـدی فعال بـود. وي تنهـا مطالعۀ اكتشـافات علمی را 
كافـی نمی دانسـت، بلكـه بـر لـزوم بازآفرينـی آزمايش هـای منتـج به آن اكتشـافات 
نيـز پافشـاری می كـرد. او همچنيـن بـر اهميـت داشـتن آمـوزگار تأكيـد می كـرد. 
واتـس توصيـه كـرده بـود تا عالوه بـر گوش  دادن بـه سـخنرانی ها، از آنها يادداشـت 
برداريـد و سـپس روی يادداشـت ها آن قـدر كار كنيـد تـا ايـن دانـش در ژرفای مغز 
شـما نهادينـه شـود. فـارادی حتـی بـه چيـزی بمراتـب بيـش از توصيه هـای واتـس 
عمـل كـرد. وي با شـركت در سـخنرانی های هفتگی دانشـمندی سرشـناس، شـروع 

و  واژگان  مهم تريـن  از  بـرداری  يادداشـت  بـه 
مفاهيـم علمی كـرد و بسـرعت از رؤوس مطالب، 
ابزارهـا و اشـكال مـورد اسـتفاده آن دانشـمند، 
يادداشـت تهيـه كـرد. در طـی روزهای بعـد، او 
يادداشـت های خـود را بـه جمـالت تشـريحی و 
سـپس بـه فصل هـای مجـزا تبديـل كـرد و بـا 
جزئيـات فـراوان به تشـريح آنهـا پرداخت. در عرض يك سـال ، ايـن توضيحات رفته 

رفتـه جمـع شـدند و بـه دايرهًْ المعارفـی علمـی بـرای وي تبديل شـدند.
يـك روز صاحـب كار او مجموعـه يادداشـت های وي را بـه يكـی از مشـتريانش بـه 
نـام ويليـام دنـس، كـه عضـو پژوهشـكدة سـلطنتی بـود، نشـان داد. دنـس بـا توّرق 
فصل هـای نگاشـته شـده، از بيـان واضـح و موجز مسـائل پيچيدة علمی متحير شـد. 
او از فـارادی برای شـركت در سـخنرانی های »همفری ديوی«، شـيمی دان برجسـتۀ 
انگليسـی و سرپرسـت آزمايشـگاه شـيمی سـلطنتی، دعوت كرد. ديوی با اكتشـافات 
فراوانـی كـه كرده بـود، حوزة جديـدی از علم را به نام الكتروشـيمی، توسـعه می داد 
و بـه عنـوان دانشـمندی بی باك و نترس شـهرت پيـدا كرده بود. سـخنرانی های وي، 
تأثيـری متفـاوت روی فـارادی گذاشـت. فـارادی می توانسـت خالقيـت را در وجـود 

ديـوی حـس كند. 
سـپس يـك روز بـه شـكلی كامـاًل غيـر منتظـره، او پيامـی از دفتـر همفـری ديـوی 
دريافـت كـرد كـه به عنوان دسـتيار شـخصی بـا اين دانشـمند بزرگ همـكاری كند. 
آقـای دنـس وي را بـرای ايـن كار پيشـنهاد داده بـود. فـارادی تمـام تـالش خـود را 
بـه كار بسـت و بـا انجـام تمـام و كمـال كارهايی كه از او خواسـته  می شـد، توانسـت 

شـيمی دان بـزرگ را تحـت تأثيـر قـرار دهد.
وي تحـت سرپرسـتی مربـی خـود، آموخت كـه چگونه تركيبـات شـيميايی را آماده 
كنـد. او همچنيـن اصـول اوليـۀ آناليزهـای شـيميايی را از بزرگتريـن آمـوزگار عصر 
خـود آموخـت. ديـوی تمايـل داشـت تـا تمـام وقـت خـود را صـرف انجـام كار كند 
و بـا اعتمـاد بـه مهارت هـای رو بـه رشـد فـارادی، تمـام نمونه هـای معدنـی را بـه 
منظـور تجزيـه و تحليـل بـرای وي می فرسـتاد. ديوی بتدريج اسـتقالل بيشـتری به 
دسـتيار خـود بخشـيد و در نامه هايـش بـه فـارادی، از او بـه عنـوان يكـی از بهترين 

شـيمی دان های تجزيـه تجليـل كـرد. 
فـارادی در نهايـت يكـی از بزرگترين فيزيكدان ها و شـيمی دان های انگليسـی گرديد 
كـه بيشـتر بـه سـبب نوآوری هايـش در الكترومغناطيـس و الكتروشـيمی مشـهور 
اسـت. كشـف بنـزن و قوانيـن مربوط بـه القـای الكترومغناطيسـی و تهيه كلـر مايع، 

از مهم تريـن دسـتاوردهای وي برشـمرده می شـوند. 
بـا وجـود اينكـه فارادی علوم رسـمی كمـی آموخـت و رياضيات عالی )مثل حسـاب 
ديفرانسـيل و انتگـرال( را خيلـی كم يادگرفت، اما يكی از تأثيرگذارترين دانشـمندان 
تاريـخ شـد. برخـی از مورخـان علـم، او را بـه عنـوان بزرگتريـن تجربه گـر در تاريـخ 
علـم می داننـد. فـاراد، كـه واحـد ظرفيت الكتريكـی در SI اسـت، بعـد از وي به اين 

ناميده شد. اسـم 
در زندگـی  و كارهـای ايـن دانشـمند مذهبـی، حـس عميقـی از يگانگـی خـدا و 
يكپارچگـی طبيعـت نفـوذ داشـت. او مردی متواضع، محجوب و سـاده بـود؛ تا جايی 
كـه  عنـوان اشـرافی »بـارون« را كه به وی پيشـنهاد كـرده بودند، نپذيرفـت و گفته 
بـود: »چـون اين لقـب چيزی به مـن نمی آمـوزد، بنابراين، مـورد اسـتفاده ام نخواهد 

بود!« 

فرايند رمزگشايی از اسرار طبيعت به ياری آزمايش، 
فارادي را شيفته و مفتون خود كرد. به نظر می رسيد كه 

علم برای او به منزلۀ كاوشی عظيم به منظور گره گشايی از 
اسرار آفرينش باشد

در زندگی  و كارهای اين دانشمند مذهبی، حس عميقی 
از يگانگی خدا و يكپارچگی طبيعت نفوذ داشت. او مردی 
متواضع، محجوب و ساده بود؛ تا جايی كه  عنوان اشرافی 

»بارون« را كه به وی پيشنهاد كرده بودند، نپذيرفت و گفته 
بود: »چون اين لقب چيزی به من نمی آموزد، بنابراين، 

مورد استفاده ام نخواهد بود!«
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پيرو اعالم نتايج اوليه آزمون فوق در تاريخ 97/3/9 بدين وسيله منابع آزمون تشريحي 
درس تجزيه و تحليل نمايشنامه رشته   كارگرداني از كد رشته امتحاني 1357 و همچنين 
تاريخ، مكان و نحوه انجام آزمون عملي رشته مجموعه موسيقي )آهنگ سازي ـ نوازندگي 
موسيقي ايراني – نوازندگي موسيقي جهاني و موسيقي شناسي( كد 1360 و همچنين 
رشته نمايش عروسكي كد 1356 آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
1397 را به شرح ذيل براي اطالع آن دسته از داوطلباني كه براساس مندرجات كارنامه 
اوليه مجاز به انتخاب رشته در رشته  هاي مذكور شده اند و تمايل داشته باشند حداقل يكي 
از كد رشته محل هاي مورد عالقه خود را  از كد رشته امتحاني 1356، 1357 و 1360، 
انتخاب نمايند )در كليه دوره ها شامل روزانه، نوبت دوم، پيام نور، غيرانتفاعی، پرديس، 
نيمه حضوری و حتی دانشگاه آزاد اسالمی(، به منظور آگاهي و  شركت در آزمون عملي 

رشته هاي ذي ربط اعالم مي نمايد.
الف - منابع آزمون تشريحي درس تجزيه و تحليل نمايشنامه رشته كارگرداني از 

كدرشته امتحاني 1357
1- ايرانيان اثر آيسخولوس، 2- يك نوكر و دو ارباب اثر كارلو گولدوني، 3- مرغ دريايي 
اثر آنتوان چخوف، 4- آواز خوان طاس اثر اوژن يونسكو، 5- فيزيكدان ها اثر فريدريش 
دورنمات، 6- سه پاس از حيات طيبه نوجوان نجيب و زيبا اثر عليرضا نادري، 7- پلكان 

اثر اكبر رادي و 8- خواب در فنجان خالي اثر نغمه ثميني.
الزم به ذكراست كه داوطلبان موظفند تمامي كتب معرفي شده را مطالعه نمايند.

داوطلبان براي اطالع از زمان و محل برگزاري آزمون تشريحي رشته مذكور، الزم است 
به اطالعيه ای كه در اين خصوص در تاريخ 97/4/11 در پايگاه اطالع رساني اين سازمان 

منتشر خواهد شد، مراجعه نمايند.
ب - نوع و شيوه انجام آزمون مجموعه موسيقي )كد 1360(

1- آزمون سرايش و شنوايی: 
برای داوطلبان رشته موسيقی ايرانی:	•

الف: سرايش:
- خواندن ملودی درگام های ماژور. 

- خواندن ملودی درگام های مينور يا مدهای ايرانی.
ب: شنوايی: تشخيص فواصل ملوديك و هارمونيك. 

ج: ريتم خوانی)ساده و تركيبی(. 
ويژه داوطلبان رشته موسيقی جهانی: 	•

الف: سرايش: خواندن ملودی در گام های ماژور و مينور.
و  ملوديك  فواصل  )تشخيص  صدايی  دو  تنال(،  )ملودی  صدايی  تك  شنوايی:  ب: 

هارمونيك(.
ج: ريتم خوانی )ساده و تركيبی(. 

ويژه داوطلبان رشته آهنگ سازی	•
الف: سرايش: خواندن ملودی در گام های ماژور و مينور.

و  هارمونيك  فواصل  )تشخيص  صدايی  دو  تنال(،  )ملودی  صدايی  تك  شنوايی:  ب: 
ملوديك(، آكوردشناسی سه صدايی.

ج: پيانوی عمومی: اجرای يك قطعه از دوره كالسيك يا رومانتيك.

د: آهنگ سازی و اجرای يك قطعه به فرم “روندو” از سوي داوطلب.
ويژه داوطلبان رشته موسيقی شناسی	•

 الف: سرايش: خواندن ريتم های ساده و تركيبی. 
ب: شنوايی: تشخيص فواصل ملوديك. 

2-  برگزاري آزمون تخصصی: 
ويژه داوطلبان رشته موسيقی ايرانی: 	•

ساز تخصصی: )سازهای تار، سه تار، سنتور، نی، كمانچه، قانون، عود و قيچك(. 
الف: آشنايی با اجرای كل رديف دستگاهی ايران )رديف های ميرزا عبداا...، ميرزاحسين 
قلی خان، ابوالحسن صبا، عبدا... دوامی، محمد كريمی، علی اكبر شهنازی و موسی 

معروفی(.
ب: انتخاب سه دستگاه و دو آواز از سوي داوطلب.

ج: قطعه نوازی: بداهه نوازی با متر آزاد. 
د: آمادگی اجرای حداقل سه قطعه بدون كالم از مجموعه معتبر ايران.

هـ: جواب آواز.
ويژه داوطلبان رشته موسيقی جهانی:	•

ساز تخصصی: )سازی از خانواده های بادی چوبی، بادی برنجی، زهی، پيانو، گيتار و هارپ(. 
الف: اجرای سه قطعه كامل از چهار دوره باروك، كالسيك، رومانتيك و معاصر )داوطلبان 
غير ساز پيانو و گيتار و هارپ موظفند يكی از چهار دوره را  به طور كامل اجرا كنند. 

همراهی ساز پيانو نيز الزامی است(. 
داوطلبان  برای  داوران  هيأت  انتخاب  با  نت  روی  از  قطعه  يك  اجرای  دشيفراژ:  ب: 

نوازندگی پيانو، هارپ و گيتار ضروری است.
ويژه داوطلبان رشته آهنگ سازی:	•

در  فونيك  پلی  هموفونيك،  مونوفونيك،  بافت های  در  قطعاتی  نوشتن  كتبی:  آزمون 
فرم های دو و سه بخشی، روندو، تم و وارياسيون و تنظيم برای اركستر سمفونيك يا 

آنسامبل تعيين شده از سوي ممتحنان )هيأت داوران(.
ويژه داوطلبان رشته موسيقی شناسی:	•

مصاحبه  علمی، ارائه مقاله، سوابق تحصيلی، درك مطلب زبان و آزمون اجرای موسيقی 
)آشنايی با آواز يا يكی از سازهای موسيقی ايرانی، جهانی يا محلی(. 

ج - تاريخ و زمان انجام آزمون های عملی: 
)داوطلبان 	• دوشنبه 97/4/4  و  آقا(  )داوطلبان   97/4/  3 يكشنبه  ايراني:  نوازندگي 

خانم(.
نوازندگي جهاني و موسيقي شناسي: سه شنبه 97/4/5 )داوطلبان آقا( و چهارشنبه 	•

97/4/6 )داوطلبان خانم(.
آهنگ سازي: پنجشنبه 97/4/7 - آزمون تشريحی آهنگسازی برای داوطلبان آقا و 	•

خانم )شروع آزمون تشريحی ساعت 8 صبح(. آزمون عملی برای داوطلبان خانم بعد 
از آزمون تشريحی پنج شنبه انجام خواهد شد و روز جمعه 97/4/8 برای داوطلبان 

آقا برگزار می گردد.
از  آزمون ها  نوبت  تعيين  براي  مقرر،  روزهای  در  كه  است  الزم  داوطلبان  توضيح:   

ساعت7:30 صبح در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 منابع آزمون تشريحي درس تجزيه و تحليل نمايشنامه رشته   كارگرداني از 

كد رشته امتحاني 1357 و همچنين تاريخ، مكان و نحوه انجام آزمون عملي 

رشته هاي مجموعه موسيقي )آهنگسازيـ  نوازندگي موسيقي ايرانيـ  

نوازندگي موسيقي جهاني و موسيقي شناسي( كد 1360 و نمايش عروسكي كد 

1356 در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397
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د - مكان برگزاري آزمون مرحله دوم )عملی( مجموعه موسيقی )كد1360(:
خيابان انقالب - خيابان حافظ – خيابان استاد شهريار - روبروی تاالر وحدت - هنرستان 

موسيقی دختران.
 هـ - نوع و شيوه انجام آزمون نمايش عروسكي: 

داوطلبان رشته نمايش عروسكي الزم است چهار عنوان داستان و نمايشنامه هاي ذيل 
را مطالعه نمايند:

عناوين داستان ها: آهوي بخت من گزل- محمود دولت آبادي ، پزشك دهكده – كافكا. 
عناوين نمايشنامه ها: داستان لطيف - ايرج طهماسب ، دد و جونور - بهروز غريب پور. 

مواردی كه داوطلبان بايد در زمان آزمون رعايت كنند:
سوابق كاري مرتبط خود را همراه داشته باشند.- 1
تحليل كل آثار اعالم شده بايد از سوي داوطلب آماده شود. - 2
يكي از آثار را به صورت انفرادي آماده نمايد ) تمامي امور اجرايي از سوي داوطلب - 3

بايد انجام شود(.
اثر انتخابي بايد حداكثر در 10 دقيقه اجرا شود.- 4
اجرا می تواند برداشتی كلی از نمايشنامه يا بخشی از آن باشد.- 5
آوردن وسايل مورد نياز به عهده داوطلب است.- 6

و - زمان و مكان برگزاري آزمون نمايش عروسكی: 
تهران: خيابان انقالبـ  دِر اصلی دانشگاه تهران - پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران – 
دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي –  گروه نمايش طبقه دوم، روزهاي دوشنبه الی 

چهارشنبه 25 الی 2۷ تيرماه طبق الفبا )بدون در نظر گرفتن جنسيت(.
توضيح: داوطلبان الزم است كه براساس جدول حروف الفباي اول نام خانوادگي، كه در 
اطالعيه مورخ 97/4/11 درج مي گردد، براي تعيين نوبت از ساعت7:30 صبح روزهاي 

اعالم شده در اطالعيه مذكور، در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

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

2- درس اصـــول عقايـــد: كتـــاب جهـــان بينـــی 3 )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( كـــد: 2009، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 

 23 و 24( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام كل 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

متقاضي  داوطلبان  از  دسته  آن  به  اطالع   بدين وسيله    97/3/6 مورخ  اطالعيه  پيرو 
شركت در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 
آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1397 كه در زمان مقرر )از تاريخ 97/3/6 
لغايت 97/3/20( در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند مي رساند كه اطالعات ثبت نامي 
داوطلبان، از روز دوشنبه مورخ ۹۷/5/8 لغايت روز جمعه مورخ ۹۷/5/12 روي 
پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ 
لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 

و در صورت  ثبت نامي  اطالعات  و كنترل  به مشاهده  نسبت  راهنما،  دفترچه  دقيق 
تمايل، نسبت به ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت نام 
بازه زماني فوق )97/5/8  اتخاذ گرديده است كه در  ترتيبي  نگرديده اند،  آزمون  در 

لغايت 97/5/12(، اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص:

 اعالم زمان مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي داوطلبان 

متقاضي شركت در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- 

غيرانتفاعي سال 1397 و همچنين ايجاد امكان ثبت نام براي آن 

دسته از داوطلباني كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند
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     پيرو اطالعيه هاي مورخ 22 و 97/2/29 بدين وسيله  به  اطالع  آن دسته از داوطلبان 
متقاضي شركت در آزمون دوره هاي  كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 كه 
در زمان مقرر )از تاريخ 97/2/23 لغايت 97/3/3( در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند، 
مي رساند كه اطالعات ثبت نامي داوطلبان از روز دوشنبه مورخ ۹۷/3/28 لغايت 
نشاني:  به  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  ۹۷/٤/2  روي  مورخ  شنبه  روز 
www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و اصالحات مربوطه 
)موضوع اطالعيه مورخ 97/2/29 (، نسبت به مشاهده و كنترل اطالعات ثبت نامي، و، 

در صورت تمايل، ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند. 

همچنين درصورتي كه اصالحات جديدي براي مندرجات دفترچه راهنماي ثبت نام، 
گردد،  واصل  سازمان  اين  به   ،97/2/29 مورخ  اطالعيه  موضوع  اصالحات  بر  عالوه 
اطالعيه آن در تاريخ 97/3/27 در پايگاه اطالع رساني اين سازمان منتشر خواهد شد.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت نام 
در آزمون نگرديده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه در بازه زماني فوق )97/3/28 
لغايت 97/4/2(، اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند نسبت به ثبت نام در اين آزمون 

اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 اعالم زمان مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي داوطلبان 
متقاضي شركت در آزمون دوره هاي  كارداني به كارشناسي 

ناپيوسته سال 1397 و همچنين ايجاد امكان براي ثبت نام آن 
دسته از داوطلباني كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند



15 21 خرداد ماه 1397  سال بيست و سوم ، شماره  10



  21 خرداد ماه 1397    سال بيست و سوم ، شماره  10  


