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 پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
اينكه  مگر  نمي رسد،  نماز  وقت  هیچ گاه 
اي  كه:  مي دهد  ندا  مردم  میان  در  فرشته اي 
نماز خود، آتش هايي را  با  بپاخیزيد و   ! مردم 

كه برافروخته ايد خاموش كنید. 

حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند: 
زيرا  كردن؛  دعا  به  مي كنم  سفارش  را  شما 
نزديك  خداوند  به  دعا،  همانند  چیز  هیچ  با 
نمي شويد، و دعا كردن براي هیچ امر كوچكي 
زيرا  نكنید؛  رها  بودنش،  كوچك  خاطر  به  را، 
به  نیز  كوچك  حاجت هاي  شدن[  ]برآورده 
شدن[  ]برآورده  كه  است  كسي  همان  دست 

حاجت هاي بزرگ به دست اوست. 

هر كه خودرأي گرديد، به هالكت رسید، و هر 
برانداخت ]مشورت كرد[،  رأي  مردمان  با  كه 

خود را در خرِد آنان شريك ساخت. 

گذشت  با  ساله  هر  سراسری،  آزمون  داوطلبان  اكثر 
چند روز از سال تحصیلي و شروع مهر ماه، در انديشه 
تهیه و تدوين يك برنامه درسي منسجم براي آمادگي 
در  اثربخش  و  مفید  منظور شركت  به  بیشتر  هر چه 
آزمون موردنظر خود به سر مي برند، و در اين میان، 
عده اي كه روي اين مسأله درنگ بیشتري كرده و با 
با  كه  با مشورتي  كار مي نگرند،  آينده  به  دورانديشي 
مشاوران آموزشي و دبیران با تجربه آموزش و پرورش 
موفق  گذشته  سال هاي  آزمون هاي  در  كه  كساني  يا 
بوده اند به عمل مي آورند، قدری زودتر از ديگران، اقدام 
از  بدين ترتیب  و  مي كنند  آموزشي  برنامه  تدوين  به 
آغاز سال تحصیلی  تا  ماه  همین حاال كه حدود يك 
كه  تابستان  آخر  ماه  به  شدن  وارد  با  و  است  مانده 
دمای هوا رو به اعتدال و خنكی می  گذارد، مطالعات 
درسي روزانه خود را در قالب برنامه هاي عملیاتي انجام 
مي دهند، و حتي فراتر از آن، فعالیت هاي شخصي و 
زندگي روزانه خويش را نیز با آن برنامه ها تنظیم كرده 

و همسان مي نمايند.
در مورد برنامه ريزي درسي داوطلبان آزمون ها، چه در 
اين ستون و چه در قالب مقاالتي كه در شماره هاي 
مختلف نشريه تاكنون منتشر شده است، با شما بارها 
سخن گفته ايم و پس از اين نیز صحبت خواهیم كرد؛ 
نظر  مّد  بايد  كه  مجال،  اين  در  تأمل  قابل  نكته  اما 
داوطلبان آزمون هاي مختلف قرار گیرد، آن است كه 
علمي  صحیح  مبناي  بر  اوالً  است  الزم  برنامه ها  اين 
از  اين  از  پیش  كه  موفقي  افراد  آموزشي  تجربیات  و 
گردونه آزمون ها عبور كرده  و در رشته مطلوب خود 
در يكي از مقاطع تحصیلي مشغول به تحصیل شده اند 
تنظیم شود، و ثانیاً به دور از هرگونه آرمان گرايي صرف 
نمي توانیم  خاصي  سخن  اول،  تأكید  مورد  در  باشد. 
آنكه  بر  عالوه  بگويیم  داوطلبان  به  آنكه  جز  بگويیم 
كاماًل  بايد  براي مطالعات درسي  آنها  تنظیمي  برنامه 
علمي بوده و بر مبناي اصول صحیح و تجربیات ساير 
افراد موفق باشد، الزم است كه در آن برنامه، روحیات 
شخصي هر داوطلب، كه از فردي به فرد ديگر كاماًل 
براساس  و  شده  مالحظه  نیز  است،  متفاوت  و  متغّیر 
به  شود؛  چیده  نظر  مورد  داوطلب  درسي  برنامه  آن، 
مشتركات  علي رغم  بگويیم  مي خواهیم  سخن،  ديگر 
يك برنامه درسي، كه براي داوطلبان يك آزمون قابل 
توصیه است، بايد درصدي تغییر در اجراي اين برنامه 
را نیز بر مبناي مالحظات شخصي و روحیات فردي در 
نظر گرفت تا قابلیت اجرايي بااليي براي افراد مختلف 
داشته باشد؛ براي مثال، نمي توان ساعات بیشتري را 
درسي  مطالعه  به  هفتگي  يا  روزانه  درسي  برنامه  در 
بوده و  اختصاص داد كه داوطلبي در آن درس قوي 

با يك بار مطالعه عمیق مي تواند بر مطالب آن درس 
تسلط پیدا كند، و همین نسخه را نیز براي داوطلب 
ديگري كه در درس موردنظر ضعیف است تجويز كرد؛ 
بلكه در مثال پیشگفته، راه صحیح و منطقي اين است 
ضعیف  آن  در  كه  درسي  به  را  بیشتري  ساعات  كه 
هستیم در برنامه مان اختصاص دهیم و ساعات كمتري 
را براي درسي كه در آن قوي هستیم منظور نمايیم. 
به وضوح مشخص است كه بايد در اين مثال، شدت و 
ضعف فراگیري و همین طور استعداد داوطلبان مختلف 
در يادگیري دروس امتحاني را در برنامه ريزي درسي 

مورد نظر گنجانید.
تدوين  و  تهیه  براي  آنكه  اين مجال  پاياني در  نكته   
يك برنامه  درسي منسجم، داوطلبان بايد طاقت و توان 
روحي و جسمي خود را در نظر بگیرند و بر اساس آن، 
انجام  به  دارند،  »خود«  از  كه  شناختي  همین طور  و 
اين امر مهم اقدام نمايند؛ مثاًل اگر كسي مي تواند به 
مطالعات  ساعت   12 تا   10 روزي  يكنواخت  صورت 
درسي داشته باشد و اين كار تداخل و تزاحمي با ساير 
امور زندگي روزانه او ندارد، حتماً بايد به انجام اين كار 
و برنامه ريزي صحیح براي عملیاتي ساختن آن اقدام 
پايین تري  توان  و  طاقت  از  كه  ديگري  فرد  و  نمايد، 
و  طاقت  با  متناسب  ساعات  بايد  نیز  است  برخوردار 
توان خود را براي مطالعات درسي در نظر بگیرد و ... 

آنچه در سطور باال گفته شد مختصري از بسیار بود و 
اگر پس از اين، مجال و فرصتي دوباره فراهم آمد، باز 
هم با شما در اين زمینه سخن خواهیم گفت. حاصل 
احداث  نقشه  همانند  درسي  برنامه ريزي  آنكه  سخن 
يك ساختمان به شمار مي آيد كه اگر بر مبناي اصول 
مهندسي و به صورت هدفمند طراحي و پايه ريزي شود، 
ساختمان را از هر گونه آسیب ناشي از حوادث طبیعي 
مانند زلزله و سیل مصون و خالي از گزند نگه خواهد 
داشت و در غیر اين صورت، بنايي كه بر آن ساخته 
شود جز داشتن ظاهر زيبا، از هرگونه استحكامي عاري 
خواهد بود و با كمترين لرزشي فرو خواهد ريخت؛ پس 
داوطلبان عزيز! اگر تاكنون و با فاصله يك ماهه  ای كه 
تا سال تحصیلی جديد داريم، هیچ گونه اقدامي براي 
منظور  به  درسي  منسجم  برنامه  يك  تدوين  و  تهیه 
آمادگي بیشتر خود در آزمون موردنظرتان نكرده ايد، 
كه  موفقیت  برای  كلیدی  مثابه  به  را  كار  اين  انجام 
وقت  امروز  زيرا  بگیريد؛  جدي  شماست،  دستان  در 
كوشش، تالش و جديت در انجام اين كار است و فردا 

بسیار دير است.
موفق باشيد

برنامه ریزي از همين حاال ؛ فردا بسيار دیر است
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امروز اعالم مي شود :

ظرفیت  برابر  چند  معرفي شدگان  اسامي 
داراي شرایط خاص  تحصیلي   رشته هاي 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  برخي 

عالي در آزمون سراسري 97

سنجش  سازمان  عمومي  روابط  اعالم  اساس  بر 
در  تحصیل  به  عالقه مندان  اطالع  به  كشور،  آموزش 
دانشگاه هاي  خاص  شرايط  داراي  تحصیلي  رشته هاي 
اداري  خدمات  و  قضايي  علوم  شاهد،  مطهري،  شهید 
دادگستري، صداو سیماي جمهوري اسالمي ايران، علوم  
دانشگاه  بیوتكنولوژي  دكتري  )عج(،  بقیه ا...  پزشكي 
بیمه  عالي  آموزش  مؤسسه  اكو  بیمه  مديريت  تهران، 
دانشكده غیرانتفاعي  دانشگاه عالمه  طباطبائي،  اكو در 
رفاه، دانشگاه غیر انتفاعي امام رضا )ع(- مشهد و كلیه 
در  فرهنگیان  دانشگاه  متمركز  تحصیلي   كدرشته هاي 
شهید  دبیر  تربیت  دانشگاه  و  آموزشي  پرديس هاي 
و  بومي  داوطلبان  مخصوص  )رشته هاي  تهران  رجايي 
رشته هاي  انتخاب  زمان  در  كه  استخدام(  تعهد  داراي 
تحصیلي، يك يا چند رشته از كد رشته هاي تحصیلي 
دانشگاه هاي مذكور را در آزمون سراسري سال 1397 
نموده اند،  انتخاب  اينترنتي خود  رشته  انتخاب  فرم  در 
برابر  چند  معرفي شدگان  اسامي  فهرست  كه  مي رساند 
ظرفیت هر يك از رشته هاي تحصیلي از بین داوطلباني 
و  نموده  انتخاب  را  مؤسسات  محل هاي  رشته  كد  كه 
كرده اند،  كسب  را  الزم  ظرفیت  برابر  چند  حدنصاب 
از  بعد   8(  20 ساعت  تا  رشته  انتخاب  تقدم  رعايت  با 
ظهر( روز دوشنبه مورخ 1397/5/29 )امروز( در پايگاه 
 www.Sanjesh.org :اطالع رساني اين سازمان به نشاني

اعالم خواهد شد.
كلیه  معرفي   شدگان،  الزم  است  كه براي  انجام  مصاحبه، 
با  همراه  گزينش،   مختلف   مراحل  ساير  يا  معاينه  
اصل  كپی،  و  شناسنامه  اصل  قبیل:  از  الزم  مدارک 
كارت ملی و كپی، اصل و كپی مدرک ديپلم و گواهی 
پیش دانشگاهی و ... )توجه شود مدارک مورد نیاز برای 
هر دانشگاه در اطالعیه ای كه همراه اسامی درج خواهد 
به  آدرس   تاريخ هاي  مقرر  شد مشخص شده است( در 

اعالم  اطالعیه  در  )كه  مؤسسات  طرف  از  شده   تعیین  
همراه  به  كه  ظرفیت  چندبرابر  معرفي شدگان  اسامي 
اعالم نتايج از سوي سازمان سنجش درج خواهد شد( 
داوطلبان   مراجعه   بديهي  است  كه عدم   نمايند.  مراجعه  
از  قطعي   انصراف   منزلة   به   فوق،  مراحل   انجام   براي  
گزينش  در رشته  يا رشته هاي  ذي ربط تلقي  خواهد شد.

پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی 
پیوسته دانشگاه آزاد آغاز شد

مقطع  در  تحصيلی  سوابق  اساس  بر  ثبت نام 
کاردانی پيوسته نيمسال اول 97-98 از روز شنبه 

27 مرداد ماه آغاز شد .

تمام متقاضیان ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی مقطع 
با  می توانند  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  پیوسته  كاردانی 
مراجعه به سامانه مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد 
اسالمی به نشانی:www.azmoon.org ابتدا دفترچه 
و كسب  مطالعه  از  و پس  دريافت  را  ثبت نام  راهنمای 
آگاهی های كامل در خصوص انتخاب رشته، در صورت 
تمايل و داشتن شرايط الزم بعد از پرداخت هزينه برای 

ثبت نام در 20 رشته محل اقدام كنند.

 

هنرستان  كاردانش،  حرفه ای،  و  فنی   ديپلم  دارندگان 
بدون  متوسطه  جديد  نظام  نظری  ديپلم  قديم،  نظام 
پیش دانشگاهی و داوطلبان ديپلم چهار ساله نظام قديم، 
در هر رشته ای از كاردانی پیوسته امكان ثبت نام دارند.

به  توجه  بدون  می توانند،  شرايط  واجدان  تمام  ضمناً 
ثبت نام  بدنی  تربیت  رشته  در  اعالمی،  محدوديت های 

كنند.

پذیرش براساس سوابق تحصیلی کاردانی 
ناپیوسته دانشگاه آزاد آغاز شد

مقطع  در  تحصيلی  سوابق  اساس  بر  ثبت نام 
روز  از   98-97 اول  نيمسال  ناپيوسته  کاردانی 

یکشنبه 28 مردادماه آغاز شد.

تحصیلی  سوابق  براساس  ثبت نام  متقاضیان  تمامی 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  ناپیوسته  كاردانی  مقطع 
نشانی:  به  مركز  اين  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند 
www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام 
از مطالعه و كسب آگاهی های كامل  را دريافت و پس 

و داشتن  تمايل  انتخاب رشته، در صورت  در خصوص 
شرايط الزم بعد از پرداخت هزينه نسبت به ثبت نام در 

20 رشته محل از يك مجموعه اقدام كنند.

متقاضیان كاردانی ناپیوسته با دارا بودن مدرک ديپلم 
چهار ساله نظام قديم يا ديپلم و پیش دانشگاهی نظام 
جديد می توانند در هر رشته كاردانی ناپیوسته ثبت نام 

كنند.

تا 30 مرداد ماه ادامه دارد:
انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد گروه 

علوم پزشكی
انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم 
است  شده  آغاز  مرداد   27 شنبه  روز  از  پزشکی 
مرداد   ۳۰ تا  رشته،  انتخاب  به  مجاز  داوطلبان  و 

فرصت دارند رشته های خود را انتخاب کنند.

روزهای  در  پزشكی  علوم  كارشناسی ارشد گروه  آزمون 
نفر  هزار   5۶ حدود  حضور  با   97 تیرماه   15 و   1۴

داوطلب در دانشگاه های علوم پزشكی برگزار شد.

از تعداد حدود 5۶ هزار شركت كننده در اين دوره از 
آزمون، 32 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند كه 
می توانند تا 30 مرداد در اين آزمون انتخاب رشته كنند.

معدل  سهمیه،  فردی،  مشخصات  شامل  كارنامه 
)براساس اعالم داوطلب(، نمره خام دروس امتحانی به 
درصد، نمره كل تراز به درصد، رتبه در سهمیه و رتبه 
كل داوطلب در بین كلیه داوطلبان همان رشته بدون 

اعمال سهمیه )رتبه آزاد( است.

علوم  گروه  كارشناسی ارشد  آزمون  در  پذيرش  ظرفیت 
و  رايگان  و  آزاد  ظرفیت  مجموع  در   97 سال  پزشكی 
شهريه پرداز 5 هزار و 80 نفر است و از اين میزان، تعداد 
3 هزار و 5۴۴ نفر مربوط به ظرفیت آزاد و رايگان، و يك 

هزار و 53۶ نفر مربوط به ظرفیت شهريه پرداز است.

است  نیروهای مسلح  به  مربوط  نیز  تعداد 85 ظرفیت 
كه در قالب پذيرش دانشجو با شرايط خاص به صورت 

شهريه پرداز يا رايگان صورت می گیرد.

اين ظرفیت، بدون احتساب ظرفیت پذيرش دانشجويان 
استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون است.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون كارشناسی ارشد 
ظرفیت های  همراه  به   97 سال  پزشكی  علوم  گروه 
پزشكی  آموزش  سنجش  مركز  سايت  روی  پذيرش 
رشته  انتخاب  به  مجاز  داوطلبان  و  است  شده  منتشر 
رشته  انتخاب  اعالم شده  شرايط  به  توجه  با  می توانند 

كنند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به هیچ يك 
تحصیلی  بورس  كارشناسی ارشد  مقطع  دانشجويان  از 
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اعطا نمی كند. ضمناً شرايط پذيرش اتباع خارجی تابع 
آيین نامه های مربوط است.

با توجه به اينكه داوطلبان به ترتیب اولويت ها فرم انتخاب 
رشته را تكمیل می كنند، در صورت پذيرش نهايی در 
هر دانشگاهی، اعم از دولتی عادی يا شهريه ای، متعاقباً 
تغییری در محل پذيرش انجام نخواهد شد. ضمناً بعد از 
اعالم نتايج نهايی و تكمیل ظرفیت پذيرش هر دانشگاه، 
پذيرش  تغییر در محل  امكان جابجايی،  به دلیل عدم 

انجام پذير نیست.

و  سنجش  شورای  جلسه  چهارمین  مصوبه  اساس  بر 
پذيرش دانشجو در دوره های تحصیالت تكمیلی 18 دی 
95 كلیه پذيرفته شدگان دوره روزانه، چه در دانشگاه 
باشند،  نكرده  ثبت نام  و چه  ثبت نام كرده  قبولی  محل 
سال بعد از سال قبولی، اجازه شركت در آزمون را ندارند 

و يك سال محروم از آزمون هستند.

افرادی كه در آزمون سال 97 وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكی شركت كرده و در دانشگاه ها و مراكزی 
كه تحصیل در آنها رايگان است، پذيرفته شوند و پس 
ادامه تحصیل  از  يا عدم ثبت نام در دانشگاه  از ثبت نام 
 98 سال  آزمون  در  شركت  به  مجاز  دهند،  انصراف 

نیستند.

امر،  اين  رعايت  عدم  شدن  محرز  صورت  در  ضمناً 
بدوی  هیأت  به  و  شده  محسوب  متخلف  داوطلب 

رسیدگی تخلفات آزمون ها معرفی خواهد شد.

گفتني است افرادی كه در دانشگاه ها و مراكزی كه به 
صورت پرداخت شهريه پذيرفته مي شوند، مشمول اين 

محرومیت نخواهند شد.

از 31 مرداد آغاز مي شود:

متقاضیان  رشته  انتخاب  ویرایش  آغاز 
آزمون  در  کننده  شرکت  آزاد  دانشگاه 

سراسري

با توجه به درخواست های مکرر متقاضيان دانشگاه 
سراسری،  آزمون  در  کننده  شرکت  اسالمی  آزاد 
ویرایش رشته محل های انتخابی از روز چهارشنبه 
2۴جمعه  ساعت  تا  و  مي شود  آغاز  مرداد   ۳۱

2 شهریور ادامه خواهد داشت.

با توجه به درخواست های مكرر متقاضیان دانشگاه آزاد 
 ،97 سال  سراسری  آزمون  در  كننده  شركت  اسالمی 

ويرايش رشته محل های انتخابی از روز چهارشنبه 31 
شهريور   2 جمعه   2۴ ساعت  تا  و  مي شود  آغاز  مرداد 

ادامه خواهد داشت.

ضمناً تمام داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری، 
آزاد اسالمی هستند،  كه متقاضی تحصیل در دانشگاه 
نشانی:  به  مركز  اين  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند 
نمره كل كسب  به  توجه  با  و   www.azmoon.org
انتخابی و كد  با رشته  شده در هر زير گروه، متناسب 
به  نسبت  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رشته  انتخاب  شناسه 

انتخاب 100 رشته محل اقدام كنند.

 همچنین داوطلبان می توانند، عالوه بر گروه آزمايشی 
به  عالقه مندی  گزينه  ثبت نام  زمان  در  چنانچه  اصلی، 
انتخاب  را  زبان های خارجي  و  آزمايشي هنر  گروه هاي 
انتخاب  و در آزمون آن نیز شركت كرده اند، از فرصت 
رشته دو يا سه گروه آزمايشی بهره مند شوند. داوطلبانی 
كه رشته محل مورد نظر خود را در دفترچه رشته های 
با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسالمی پیدا نمی كنند، 
رشته  اعظم  بخش  پذيرش  كه  باشند  داشته  توجه 
محل های دانشگاه آزاد اسالمی، بدون آزمون و براساس 
با  مي توانند  تمايل  در صورت  و  است  تحصیلی  سوابق 
به  نسبت   www.azmoon.org سامانه:  به  مراجعه 

ثبت نام اقدام كنند.

با  رشته های  انتخاب  نتايج  كه  است  يادآوري  به  الزم 
آزمون دانشگاه آزاد اسالمی، نیمه دوم شهريور ماه اعالم 

خواهد شد.

مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال دانشگاه 
آزاد اسالمي تمدید شد

آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
انتقاالت  و  نقل  ثبت  مهلت  تمدید  از  اسالمی، 

دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

حجت االسالم ابراهیم كالنتری، از تمديد مهلت ثبت نقل 
و انتقاالت دانشجويان در سامانه نقل و انتقال اين دانشگاه 
كه  دانشگاه،  اين  دانشجويان  گفت:  و  داد  خبر  )منادا( 
متقاضی نقل و انتقال و مهمانی برای نیمسال اول سال 
تحصیلی 97-98 هستند و موفق به ثبت درخواست خود 
در سامانه منادا نشده اند، می توانند در روزهای 29، 30 و 
31 مرداد ماه )امروز، فردا و پس فردا( با مراجعه به سامانه 
ثبت  نشانی: www.monada.iau.ir برای  به  منادا 

درخواست خود اقدام كنند.

وی ادامه داد: اين مهلت غیرقابل تمديد بوده و تنها به 
ارسال شود،  منادا  از طريق سامانه  درخواست هايی كه 

رسیدگی می شود.

معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی اظهار 
دانشجويان  مهمانی  و  انتقال  و  نقل  نهايی  داشت: نتايج 

اول سال تحصیلی  نیمسال  برای  آزاد اسالمی  دانشگاه 
97-98 قبل از زمان حذف و اضافه واحدها اعالم خواهد شد.

دانشگاه  تسهیالت  به  اشاره  با  كالنتری،  حجت االسالم 
در محل  دختر  دانشجويان  تحصیل  برای  اسالمی  آزاد 
دختر  دانشجويان  دائم  مهمانی  گفت:  خود،  سكونت 
ناپیوسته(  و  )پیوسته  كارشناسی  و  كاردانی  مقاطع  در 
به شهر محل سكونت والدين يا همسر در صورت دارا 
بودن تمامی شرايط عمومی مندرج در شیوه نامه نقل 
و انتقاالت، داير بودن رشته متقاضی در واحد مقصد در 
سال ورودی دانشجو و تأيید عدم مغايرت محل سكونت 

و واحد مقصد انتخابی متقاضی، امكان پذير است.

 تا پایان امسال انجام مي شود:
ضروری  وام  دیگر  مرحله  یك  پرداخت 

ویژه دکتری
از  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئيس 
پرداخت یک مرحله دیگر وام ضروری ویژه دکتری 
تا پایان سال 97 خبرداد و گفت: در سه ماه اول سال 
جاری ۱/6 ميليارد تومان وام ضروری ویژه دکتری 

پرداخت شده است.

دكتر ذوالفقار يزدان مهر، با اشاره به وام ويژه دكتری، 
وام  تومان  میلیارد  از 1۶۶  بیش  گفت: درسال گذشته 
ويژه دانشجويان دكتری، به تعداد بیش از 72 هزار )نفر 
از  بیش   95 سال  به  نسبت  كه  شده  پرداخت  وام( 

18۶ درصد رشد داشته است.

اعتبار  درصدی   ۴8 افزايش  به  اشاره  با  همچنین  وی، 
افزود:  تحصیلی،  وام  درصدی   38 ضروری و  وام های 
اعتبار وام تحصیلی از 13۴ میلیارد تومان در سال 9۶ 
با رشد 38 درصدی در سال 97 به مبلغ 1۶5 میلیارد 

تومان رسیده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجويان افزود: همچنین وام ويژه 
میلیارد   225 به  بانك ها  از  يكی  هم افزايی  با  دكتری 
وام های  پرداخت  روند  و  است  يافته  افزايش  تومان 
تحصیلی و ضروری ويژه دكتری و همچنین وام ضروری 
ساير مقاطع در سال 97 بدون محدوديت اعتباری ادامه 

خواهد داشت.

اول سال 97،  ماهه  درسه  داد:  ادامه  مهر  يزدان  دكتر 
دكتری،  ويژه  تحصیلی  وام  تومان  میلیارد   19 مبلغ 
وام  تومان  میلیارد   1.۶ مبلغ  10500نفر و  تعداد  به 
مبلغ  نفر و   2015 تعداد  به  دكتری،  ويژه  ضروری 
به  مقاطع  ساير  عادی  وام ضروری  تومان  میلیارد   9.3

تعداد 15000نفر پرداخت شد.

وی يادآورشد:  وام ضروری ويژه دكتری، تا پايان سال 
97 يك مرحله ديگر نیز پرداخت می شود.
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انتشار دفترچه راهنمای پذيرش دوره  كاردانی  پیرو اطالعیه مورخ 97/5/21 و 
فنی و دوره كاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی 
از  برخي  اعالم  به  توجه  با  كه  اطالع می رساند  به  بدين وسیله   1397 سال  مهر ماه 
اصالحات و كدرشته محل های تحصیلی جديد، عالوه بر كدرشته  محل هاي مندرج 
در دفترچه راهنمای پذيرش، از سوي دانشگاه مذكور »به شرح ذيل اين اطالعیه« 
و همچنین به  منظور مساعدت براي ثبت نام متقاضیاني كه تاكنون نسبت به ثبت نام 
اقدام ننموده اند، مقرر گرديد كه مهلت ثبت نام تا روز پنجشنبه مورخ 97/۶/1 تمديد 
راهنمای  و شرايط مندرج در دفترچه  براساس ضوابط  بتوانند  تا عالقه مندان  گردد 

مذكور و مندرجات اين اطالعیه، نسبت به ثبت نام در اين پذبرش اقدام نمايند.

ضمناً متقاضیاني كه قباًل نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نموده اند، با توجه 
به مفاد اين اطالعیه و در صورت تمايل، مي توانند در مهلت تعیین شده نسبت به 

ويرايش اطالعات ثبت نامي و انتخاب رشته خود اقدام نمايند.
الزم به ذكر است كه اطالعات مربوط به شهريه در جدول شماره )2(، اطالعات مربوط 
به گروه، زير گروه، عناوين رشته های تحصیلی و ديپلم های دارای اولويت پذيرش در 
جدول شماره )3( و اطالعات مربوط به كد ديپلم های در اولويت پذيرش هر زيرگروه 
و گروه آموزشی در جدول شماره )۴( دفترچه راهنمای پذيرش دوره كاردانی فنی و 

دوره كاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی مهر ماه سال 1397 موجود است.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

عالوه  جدید«  »کدرشته محل های  و  اصالحات  اعالم  همچنین  و  ثبت نام  مهلت  تمدید   

بر کدرشته  محل هاي مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دوره  کاردانی فنی و دوره 

کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی مهرماه 1397

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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دانشگاه ها،  پذيرش  باالي  ظرفیت  خاطر  به  روزها  اين 

مي كنی،  كسب  كنكور  در  كه  ای  رتبه  هر  با  تقريباً 

»دانشجو«  عنوان  به  و  شوی  دانشگاه  وارد  می توانی 

ای هدفشان  اينجاست كه عده  نكته  اما  ملقب گردی؛ 

فقط دانشجو شدن نیست، بلكه می خواهند در رشته يا 

اينجاست كه قبولی  دانشگاهی خاص پذيرفته شوند و 

دشوار می شود و رتبه و تراز، حرف اول را می زند، و باز 

اينجاست كه عده ای از داوطلبان، به خاطر اينكه رتبه 

مورد  رشته  با  مناسب  ای  رتبه  يا  نكرده  كسب  خوبی 

عالقه شان نیاورده اند، از دانشگاه باز می مانند. 

متاسفانه برخی از اين داوطلبان دچار يأس و ناامیدی 

و  موفقیت  های  راه  كه  كنند  می  تصور  و  شوند  می 

موفقیت  زيرا  است؛  شده  بسته  آنها  روی  به  پیشرفت 

را در پذيرش در دانشگاه يا رشته ايده آل 

خود می دانند. 

در اينجا چند گام برای بیرون آمدن از اين 

به  موفقیت،  سوی  به  حركت  و  بد  حس 

شما پیشنهاد می شود:

گام اول؛ جهت یابی مشکل 

قبل از هر چیز بايد بپذيريد اينكه به رتبه 

دلخواه خود دست نیافته ايد، به آن دلیل 

است كه مشكلی وجود دارد؛ مشكلی كه 

را  آن  محدوده  و  كرد  ارزيابی  را  آن  بايد 

عدم  و  مشكل  روی  گذاشتن  سرپوش  نمود.  تعیین 

موفقیت را ناشی از بدشانسی دانستن، شما را درمانده تر 

می كند و ممكن است كه سال بعد با رتبه بدتری مواجه 

شويد. 

گام دوم؛ توجه به زمان حال 

نبايدهای  و  بايدها  حسرت  در  همیشه  افراد  از  برخی 

گذشته هستند و اعمال و رفتارهايشان را در زمان حال، 

تنظیم  اند،  پذيرفته  ها  گذشته  از  كه  تأثیری  براساس 

يك  زمانی  و  تلخ  تجربه  يك  گاه  آنها  برای  كنند.  می 

خاطره خوش، انگیزه سكون در گذشته و يأس و حرمان 

می شود و با دل بستن به خاطرات گذشته، به ويژه آنچه 

كه آنها را آزرده است، فرصت های كنونی زندگی را از 

دست می دهند. 

در  كردن  زندگی  جای  به  مشكل،  اين  با  مقابله  برای 

موجود  فرصت های  و  ها  لحظه  بايد  آينده،  يا  گذشته 

را دريافت. افرادی كه در زمان اكنون زندگی می كنند 

و با دستیابی به لحظات، از آن لذت می برند، انسان هايی 

هستند كه قادر به ارزيابی درست و منطقی از وضع و 

با تمركز ذهن، ضمن كسب  موقعیت كنونی هستند و 

موفقیت در زمان حال، می توانند برای اهدافشان برنامه ريزی 

كنند. اين افراد از لحاظ روانی، افراد سالمی هستند و 

در  انعطاف پذيری  و  امور  در  صبر، سهل گیری  آرامش، 

موقعیت های مختلف زندگی، از جمله ويژگی های آنان 

است. 

گام سوم؛ ارائه یک تصویر روشن از آینده 

همه ما در زندگی از رودی عبور می كنیم كه آينده مان آن سوی 

عبورمان  و  است  آرام  رود،  جريان  گاهی  است.  رود 

عبورمان دشوار  و  متالطم  رود،  گاهی جريان  و  آسان، 

و غیرقابل پیش بینی است. بیشترمان سعی می كنیم با 

پريدن توی آب و شنا كردن، از اين رود عبور كنیم؛ اما 

راه بهتری هم برای عبور از اين رود وجود دارد: داشتن 

يك چشم انداز روشن در آينده، در آن سوی رود، مثل 

يك طناب است كه می توانیم به آن چنگ بزنیم و به 

كمك آن، سختی های گذشتن از جريان رود را تحمل 

كنیم تا خودمان را به آن سوی آب برسانیم. در حالی 

ببلعد، ما  به درون خودش  را  كه رود سعی می كند ما 

بايد طناب را با عضالتمان محكم بگیريم، با مغزمان فكر 

كنیم و با قلبمان بر هدفمان )رسیدن به آن سوی رود( 

راسخ بمانیم، و البته هیچ كس ديگری نمی تواند اين كار 

را برايمان انجام بدهد.

نتیجه تحقیق يك پژوهشگر مغرب زمیني  

ضعیف  شاگردان  كه  است  داده  نشان 

ندارند و  از آينده شان  هیچ تصوری  تقريباً 

آينده شان  كه  می كنند  خیال  بیشترشان 

است.  سرنوشت  دست  در  فقط  و  فقط 

تحقیقات او نشان می داد كه دانش آموزان 

كه  باورند  اين  بر  مقابل،  نقطه  در  قوی، 

كنترل آينده شان عمدتاً در دست خودشان 

پنج  زمانی  افق های  به  بیشترشان  و  است 

تا ده ساله فكر می كردند. نكته جالبی كه 

در تحقیقات وی به چشم می خورد، اين بود كه ضريب 

هوشی و زمینه خانوادگی دانش آموزان، ربطی به موفقیت 

شان نداشت. برخی از موفق ترين دانش آموزان، از خانواده های 

نابسامانی داشتند و در  فقیر بیرون آمده بودند، اوضاع 

نمره خوبی كسب  استاندارد ضريب هوشی هم  آزمون 

دانش  ناموفق ترين  از  برخی  برعكس،  و  بودند،  نكرده 

آموزان، ضريب هوشی شان در حد نوابغ بود و از بهترين 

زندگي یك مسابقه نیست !

تحصیل، کار و در کل زندگی، یك مسابقه نیست که در آن باید از همه 

جلو زد و نفر اول شد! در این صورت، هر لحظه زندگی، یعنی یك فشار، 

یك بحران و یك مسابقه که هیچ وقت تمامی ندارد!

به همین  و  به مغز می رساند  تمرین بدنی، اکسیژن زیادی را  ورزش و 

دلیل، موجب افزایش حافظه و عدم خستگی فكری می شود و یادگیری 

را تقویت می  کند
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خانواده ها بیرون آمده بودند؛ پس اصلی ترين عامل تمايز 

چه بود؟ چشم انداز! 

گام چهارم؛ ایده آل گرا نباشيد 

در عین حال كه بايد برای آينده تالش كرد، الزم است 

كه انسان به توانايی ها و استعداد خود نیز توجه كند. 

مطمئن باشید كه ارزش شما به عنوان يك انسان، بستگی 

به باالترين مدرک تحصیلی داشتن،  در بهترين رشته 

دانشگاهی تحصیل كردن، باهوش ترين يا پولدارترين  

فرد فامیل، زيباترين، خوش لباس ترين يا مشهورترين 

فرد بودن نیست. قرار نیست كه شما در بهترين رشته 

شويد  پذيرفته  خودتان(  ديدگاه  )از  دانشگاه  بهترين  و 

تا خانواده، دوستان، آشنايان، كادر مدرسه و... به شما 

افتخار كنند. 

تحصیل، كار و در كل زندگی، يك مسابقه نیست كه در 

آن بايد از همه جلو زد و نفر اول شد! در اين صورت، هر 

لحظه زندگی، يعنی يك فشار، يك بحران و يك مسابقه 

كه هیچ وقت تمامی ندارد! 

فردی كه همیشه قدم های بسیار بلند بر می دارد و می خواهد 

كه پیش از همه و بیش از همه باشد، جسم و روحش را 

از بین می برد و هیچ وقت نیز به رضايت كامل نخواهد 

ديگر  مسابقه  پی  در  ای  مسابقه  همیشه  زيرا  رسید؛ 

خواهد بود و او بايد تالش كند تا در مسابقه جديد نیز 

اول شود؛ چیزی غیرممكن و دردناک؛ اما اگر انسان در 

حد توان خود تالش كند و بپذيرد كه هیچ وقت برای 

پیشرفت دير نیست و می شود كه هر روز بهتر از ديروز 

بود و از اين پیشرفت، هر چند كوچك باشد، لذت ببرد، 

احساس آرامش خواهد كرد و از زندگی لذت خواهد برد. 

شما  خود  دارد.  بستگی  خودتان  به  تنها  شما  ارزش 

تعیین كننده مفهوم موفقیت هستید. اين را هم بدانید 

يا  از خود راضی كنید  را  كه هیچ گاه نمی توانید همه 

جای  به  پس  سازيد؛  برآورده  را  همه  انتظارات 

فرد  يك  عنوان  به  نامعلوم  امیدی  با  ها  سال  اينكه 

»پشت كنكوری« بمانید، واقع گرا باشیدو چیزهايی را 

كه شما را واقعاً خوشحال می كند و مطابق با توانايی ها 

و عاليق شماست، دريابید. 

گام پنجم؛ فعاليت بدنی 

حتماً شنیده ايد كه می گويند »عقل سالم در بدن سالم 

است« و بدن سالم جز با تغذيه مناسب، خواب كافی، 

آرامش روحی و تحرک به دست نمی آيد، و در اين بین، 

نقش ورزش را نیز نمی توان ناديده گرفت. 

تحقیقات مختلف در سراسر دنیا، حاكی از آن است كه 

برای رشد كاركردهای مغزی، فعالیت جسمانی، بسیار 

مانند دويدن و شنا  فعالیت هايی  اهمیت است، و  حائز 

كردن، موجب تقويت مغز می شود؛ در عین حال، ورزش 

و  می رساند  مغز  به  را  زيادی  اكسیژن  بدنی،  تمرين  و 

به همین دلیل، موجب افزايش حافظه و عدم خستگی 

فكری می شود و يادگیری را تقويت می  كند.

و  نشاط  و  شادی  باعث  ورزش  پژوهشگران،  عقیده  به 

باال بردن اعتماد به نفس می گردد؛ زيرا افراد افسرده يا 

اعتماد به نفس ندارند و يا میزان آن در اين افراد، بسیار 

پايین است. ضمناً ورزش احساس رضايت باطنی شخص 

را باال می برد و فرد حس می كند كه به موفقیت هايی 

دست يافته است. 
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نتايج  اعالم  عزيز،  های  كنكوری  از  بسیاری  برای 
مقدماتی كنكور، يعنی پشت سر گذاشتن يكی از مراحل 
مهم و دغدغه های اصلی اين آزمون؛ زيرا با اعالم اين 
نتايج، تكلیف همه داوطلبان تا حدودي مشخص شده و 
باالخره می توانند با رتبه و نتیجه ای كه به دست آورده 
داوطلبی  است  ممكن  بگیرند.  را  تصمیم  بهترين  اند 
را  ها  دانشگاه  روزانه  های  دوره  فقط  كه  دهد  ترجیح 
انتخاب  دفترچه  های  انتخاب  باقی  از  و  كرده  انتخاب 
رشته صرف نظر نمايد. همچنین شايد داوطلب ديگری 
تواند  می  كه  را  ای  رشته  پنجاه  و  صد  تمام  بخواهد 
انتخاب نموده و به هر صورت، امسال وارد دانشگاه شود 
يا برخی از داوطلبان، حتی با وجود كسب رتبه خوب و 
مناسب، از انتخاب رشته صرف نظر نموده و بخت خود 
درصدد  ما  مقاله،  اين  در  بیازمايند.  آينده  سال  در  را 
كارهايی كه  درباره  داوطلب  به شما عزيزان  تا  هستیم 
می توانید ّطی چند هفته آينده انجام دهید و از زندگي 

خود لذت ببريد، صحبت كنیم.
اگر تصميم دارید که پشت کنکور بمانيد

كنكور  پشت  گیرند  می  تصمیم  كه  داوطلبی  عزيزان 
مانده و يك بار ديگر اين آزمون را پشت سر بگذارند، 

عموماً شامل دو دسته می شوند: 
را  باال  سطح  و  زرنگ  داوطلبان  معموالً  كه  1-گروهی 
تشكیل می دهند. اين افراد به رشته های خیلی خوب 
گروه آزمايشی خود، مثل حقوق، پزشكی، دندانپزشكی، 
فكر  عالی  های  دانشگاه  برق  و  مكانیك  مهندسی 
اند  داشته  كه  كوششی  و  تالش  وجود  با  و  كرده  می 
اين رشته  با پذيرفته شدن در  نتیجه خود را متناسب 
ترجیح  دلیل  همین  به  و  بینند  نمی  ها  دانشگاه  و  ها 

می دهند كه يك سال ديگر هم پشت كنكور مانده و 
با تالش و كوشش، و البته تجربه بیشتر، سال آينده در 

اين آزمون شركت كنند. 
2-گروه دوم كسانی هستند كه تالش كافی نداشته يا 
به داليل مختلفی، رتبه های بدی كسب كرده و ترجیح 
آزمون  در  بیشتر،  همت  و  كوشش  با  كه  دهند  می 
خود  وضعیت  و  كرده  عمل  بهتر  آينده  سال  سراسری 

را عوض كنند.          
گرامی  داوطلبان  از  دسته  اين  جزو  عزيزان،  شما  اگر 
هستید، حتماً بايد تالش كنید تا با توجه به شرايطی كه 
داريد برنامه خوبی برای خود ريخته و طبق آن برنامه، 
حرف  شويد.  آماده  آينده  سال  كنكور  برای  خوبی  به 
نهايی را در اين برنامه شما می زنید و اين شما هستید 
كه تصمیم می گیريد از چه زمانی و با چه روشی مطالعه 
يا  مشاوران  سخنان  به  مسیر  اين  در  بايد  البته  كنید؛ 
داوطلبان موفق نیز توجه كنید. پیشنهاد ما، بخصوص 
به داطلبانی كه سال قبل، زياد مطالعه كرده اند و امسال 
هم می خواهند پشت كنكور مانده و درس بخوانند، اين 
است كه برای اينكه خسته نشده و در میان راه انرژی شان 
انجام  زمانی را نیز برای استراحت و  تمام نشود، حتماً 

كارهای دلخواه خود اختصاص دهند. 
پذیرفته  که  دانيد  می  و  کرده  رشته  انتخاب  اگر 

خواهيد شد
اين دسته از داوطلبان عزيز هم، گروه ها و افراد مختلفی 
بسیار  نتیجه  داوطلبان،  از  برخی  گیرند.  می  بر  در  را 
خوبی در كنكور كسب كرده و مطمئنند كه در رشته 
عدهای  و  شد،  خواهند  پذيرفته  خوب  دانشگاهی  و 
ديگر هم به داليل مختلف، مانند سربازی و ... ترجیح 

داده اند كه هر طور شده است، امسال در هر رشته و هر 
نوع دانشگاهی قبول شده و ادامه تحصیل دهند.

    با توجه به اينكه قبول شدن درصد بااليی از داوطلبان 
اين دسته، به ويژه با وجود ظرفیت های باالی رشته ها و 
دانشگاه های مختلف، تاحدود زيادی قابل پیش بینی بوده 
و امكان پذير است، توصیه ما به اين دسته از داوطلبان 
آزمون  نهايی  نتايج  اعالم  زمان  تا  كه  است  آن  عزيز 
مسائل  ديگر  و  نتیجه  به  كردن  فكر  بدون  سراسری، 
مربوط به كنكور، فقط و فقط به كارهايی بپردازند كه 
به تجديد قوا و روحیه اين عزيزان كمك می كند. در 
ادامه، ما برای شما عزيزان هر دو دسته، توصیه هايی در 
اين خصوص داريم كه با انجام آنها می توانید روحیه و 
انرژی خود را تا شروع مطالعه بعدی برای كنكور يا رفتن 
به دانشگاه تقويت كرده و سر حال و پر انرژی شويد. از 
دهید،  انجام  بايد  عزيزان  شما  كه  اقداماتی  جمله 

می توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- به کنکور فکر نکنيد

كنكور 1397 با همه خاطراتش تمام شد. فكر كردن به 
كنكوری كه گذشت، فقط باعث می شود كه شما عزيزان 
به ياد تالش ها، شب بیداری ها، كم خوابی ها، استرس ها، 
جزوه ها، كتاب ها و ... بیفتید؛ پس كنكور را فراموش 
كنید؛  فكر  خود  زندگی  از  جديدی  فصل  به  و  كرده 
فصلی كه مقطع جديدی از زندگی شما را رقم می زند؛ 
می خواهید  اگر  حتی  كنید؛  برنامه ريزی  آن  برای  پس 
نكنید؛  فكر  كنكور  به  هم  باز  بمانید،  كنكور  پشت  كه 
مگر اينكه بخواهید از تجربیاتی كه در سال گذشته به 
دست آورده ايد، استفاده كنید. عزيزانی كه می خواهند 
و سرزنش كردن خود  از شماتت  بمانند،  پشت كنكور 

اکنون از زندگی تان لذت ببرید !
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بپرهیزند و ديگر همه چیز را درباره كنكور كنار بگذارند 
و خاطراتش را به فراموشی سپارند.

2- جشن بگيرید
كسب  خوبی  نتیجه   1397 كنكور  در  كه  عزيزانی 
كردهايد، حتماً جشن بگیريد و به خودتان پاداش داده و 
از خودتان قدردانی كنید؛ چون پس از آن همه تالش و 
كوشش، شما اليق اين جشن و شادی هستید. داوطلبانی 
هم كه از نتیجه خود راضی نیستند جشن بگیرند؛ بله، 
اين افراد هم بايد جشن بگیرند؛ چون يا می خواهند با 
همان رتبه در يكی از رشته و دانشگاه ها ادامه تحصیل 
در هر  آزمون دهند.  دوباره  بعد  اينكه سال  يا  و  دهند 
اين تصمیم خودتان، سالمتی،  برای  توانید  صورت می 
زنده بودنتان و اينكه اين امكان را داريد كه دوباره درس 
خوانده و تالش كنید، جشن بگیريد؛ زيرا در سراسر اين 
خواستند  می  كه  هستند  بی شماری  افراد  خاكی،  كره 
دست  بشنوند،  ببینند،  باشند،  سالم  باشند،  شما  جای 
داشته  مالی  توان  قدر  آن  اصالً  يا  و  باشند  داشته  پا  و 
باشند كه بتوانند درس بخوانند، اما اين گونه نشد. مهم 
نیست كه رتبه خوبی كسب نكرده ايد؛ مهم اين است 
كه توانايی دوباره درس خواندن و تالش كردن را داريد. 
باشید كه همین موضوع، شما را به جلو و به  مطمئن 

سوی پیشرفت، سوق خواهد داد.
۳- برنامه ریزی کنيد

بله  ريزی؟!«  برنامه  هم  »باز  گويید:  می  خود  با  حتماً 
زندگی  از  اينكه  برای  بار  اين  اما  ريزی؛  برنامه  هم  باز 
خود نهايت استفاده و لذت را ببريد. شايد تعجب كنید، 
باعث  و  برنامه ريزی می خواهد  تفريح كردن هم  ولي 
می شود كه شما كارهای دلخواه خود را به طور تمام و 
كمال و در موعدی كه برای آن در نظر گرفته ايد، انجام 
دهید؛ به عالوه اينكه اين برنامه ريزی، موجب می شود 
تا شما برای امور جدی و مهم زندگی خود هم به راحتی 

برنامه جديدي طرح كرده و آن را عملی نمايید.
را  تان  روزانه  كارهای  از  فهرستی  خود،  برنامه  در   
بگنجانید. نوشتن كارهايی كه می خواهید در طول روز 
افكارتان منظم شود و  انجام دهید، باعث می شود كه 
به انجام همه كارهای لذت بخش خود نیز برسید؛ البته 
برای عزيزانی كه باز قصد مطالعه و آمادگی برای كنكور 
را دارند، برنامه ريزی مهم تر است؛ زيرا اوالً مسأله زمان 
برای تفريح و استراحت و سپس درس خواندن مطرح 
اين  تا  شود  می  باعث  موضوع  اين  اينكه  دوم  و  است، 
افراد، با خیال راحت و آسوده تری به تفريح و استراحت 

بپردازند.
۴- خوب بخوابيد

برای  آمادگی  دوره  طی  در  داوطلبان  بیشتر  شايد 
كنكور، چه به دلیل مطالعه و چه به دلیل افكار مختلف 

و  كافی  خواب  آمد،  می  سراغشان  به  كه  استرسی  و 
داوطلبان  كارهايی كه شما  از  يكی  نداشته اند.  مناسب 
اين  دهید،  انجام  توانید  می  دوم  گروه  بخصوص  عزيز 
است كه خوب بخوابید و از لحظه های خواب خود لذت 
برای  كه  استراحتی  ايام  در  هم  اول  گروه  البته  ببريد؛ 
خود در نظر گرفته اند، می توانند ساعات طوالنی را به 
خواب اختصاص دهند، اما بايد توجه داشته باشند كه به 
مرور، ساعات خواب خود را تنظیم كنند تا بعدها و در 

روزهای مطالعه زياد برای كنكور، دچار مشكل نشوند.
اختصاص  دوستانتان  و  خانواده  به  را  وقتی   -5

دهيد
كه  است  هايی  جمع  آن  از  دوستان،  و  خانواده  جمع 
همه ما عالقه داريم تا ساعاتی را با آنها بگذرانیم. حتماً 
بیشتر  از  فرصت  اين  كنكور،  برای  آمادگی  دوره  در 
اوقات  بتوانید  كه  بود  گرفته شده  عزيز  داوطلبان  شما 
االن  بگذرانید.  خود  دوستان  و  خانواده  با  را  مناسبی 
بهترين فرصت برای انجام اين كار است؛ زيرا يا دوباره 
بايد مشغول مطالعه شويد و وقت كمی برای اين كار در 
اختیار خواهید داشت و يا اينكه از اول مهرماه، با ورود 
به دانشگاه و تحصیل در آن يا حتی ادامه تحصیل در 
از محل سكونت خود، ديگر وقت كمی  به غیر  شهری 
برای بودن در كنار خانواده و دوستانتان خواهید داشت؛ 
پس منتظر چه هستید؟ الزم نیست كه حتماً كار خاصی 
انجام دهید؛ بلكه يك گپ و گفت صمیمی و خودمانی 
هم می تواند روحیه و اوقات شما را سرشار از شادی و 

خوشحالی كند. 
6- ورزش کنيد

تعداد خیلی  كنكور،  برای  آمادگی  روزهای  در  احتماالً 
كمی از داوطلبان عزيز، وقتی را برای ورزش اختصاص 
برای  زيادی  بسیار  فوايد  ورزش  گرچه،  می داده اند. 
استدالل  اما  دارد،  ذهن  بیشتر  آمادگی  و  يادگیری 
بسیاری از داوطلبان اين است كه به دلیل درس خواندن 
نمی توانند برای ورزش وقت بگذارند. توصیه ما به هر 
دو گروه اين است كه حتماً زمانی را به ورزش اختصاص 
داده و اين كار را ادامه دهند؛ زيرا ورزش، فوايد بسیار 
شادی  جسم،  سالمتی  آنها،  از  يكی  كه  دارد  زيادی 

روحیه و قدرت يادگیری بیشتر مغز است.
7- باغبانی کنيد 

اين  در  شود  می  باعث  آن  انجام  كه  كارهايی  از  يكی 
روزهای استراحت و دوري از تب و تاب كنكور، روحیه 
خوبی پیدا كنید باغبانی كردن است. سر و كار داشتن 
با گل و گیاه و رسیدگی به آنها، به بهبود روحیه انسان 
يك  از  كه  عزيز  كنكوری  شما  برای  كند.  می  كمك 
مطالعه طوالنی مدت خسته شده ايد، انجام اين كار می تواند 
باعث آرامش روح و جسمتان باشد. برای انجام اين كار 

الزم نیست كه حتماً باغچه ای بزرگ داشته باشید، بلكه 
با  آپارتمان ها هم ساكن هستید،  شما عزيزانی كه در 
خريد دو يا چند گلدان آپارتمانی می توانید اين كار را 

انجام دهید.
8- به سفر بروید

تا  باعث می شود  كه  است  كارهايی  آن  از جمله  سفر 
به  روحیه شخص  و  بازگشته  انسان  به  و شادی  نشاط 
طور زيادی باال رود. اگر امكان سفر كردن داريد، حتماً 
از تعطیالت تابستان، بخشی از  در روزهای باقی مانده 
برای  دهید.  اختصاص  كار  اين  انجام  به  را  برنامه خود 
نظر  در  را  زيادی  هزينه  كه  نیست  الزم  كردن،  سفر 
بگیريد، بلكه می توانید به يك يا چند سفر كوتاه اطراف 
شهر خودتان رفته و از آب و هوا، محیط اطراف و جمع 

خانواده يا دوستانتان لذت ببريد.
9- بخشی از اوقاتتان را تنها بگذرانيد

تنهايی هم از جمله آن كارهايی است كه می تواند به 
صورت زيادی در تقويت روحیه و رفع خستگی شما بعد 
از كنكور مؤثر باشد؛ البته به شرطی كه زمان آن طوالنی 
نشده و نیز باعث خطور افكار منفی و ناامید كننده در 
ذهن شما نشود. بخشی از وقت خود را تنها بگذرانید و 
از تنهايی خود لذت ببريد. آواز بخوانید، در تنهايی بلند 
در  و  ببالید،  به خود  و  را تحسین كنید  بخنديد، خود 
تنهايی به افكار مثبت و لذت بخش خود پر و بال دهید؛ 
آن وقت خواهید ديد كه تنهايی، البته به اندازه مناسب، 

چقدر می تواند لذت بخش باشد. 
۱۰- به سينما بروید 

يكی از كارهای دلپذيری كه می توانید بعد از انتخاب 
رشته انجام دهید، رفتن به سینماست؛ البته اگر نمی توانید به 
سینما برويد، می توانید فیلم های مورد عالقه خودتان 
را تهیه  كنید و در خانه وقتی را به ديدن آنها به اتفاق 
توانید  می  حتی  دهید؛  اختصاص  خانواده  يا  دوستان 
كارتون های خاطره انگیز و جالب دوره كودكی خود را 
تهیه كنید و وقتی را برای ديدن آنها صرف كنید. انجام 
اين كار در حفظ روحیه شاد و سرحال شدن شما تأثیر 

زيادی خواهد گذاشت.
     تمام مواردی كه در باال به آن اشاره شد، توصیه هايی 
تا  اول  گروه  تا  داشتیم  عزيزان  شما  برای  ما  كه  بود 
زمان آغاز مطالعه مجدد، و گروه دوم تا زمان رفتن به 
دانشگاه، آن توصیه ها را به كار گیرند. شما می توانید 
از بین اين توصیه ها به هر كدام كه بیشتر عالقه مند 
كنید؛  می  چه  كه  نیست  اين  مهم  بپردازيد.  هستید، 
مهم اين است كه در مدت زمانی كه در دست داريد، 
از زندگی تان لذت ببريد و اين حس را در خود تقويت 

كنید.  
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تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
سال يازدهم متوسطه، نقش تعیین كننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ايفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصیلی سال 
يازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اكنون يكی از عوامل مهم تعیین كننده 

كیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش كشور، با استفاده از بیش از دو 
دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون های آزمايشی برای آمادگی دانش آموزان دوره 
متوسطه، برای سال تحصیلی 97-98 اقدام به طراحی آزمون های تابستانه، مرحله ای 
و جامع برای دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره متوسطه( كه امتحانات نهايی را 
در پیش دارند نموده است. اين آزمون ها، با ماهیتی جديد از نظر محتوا، بودجه بندی 
و اجرا، گامی مهم در جهت پاسخگويی به نیاز موجود در اين زمینه است كه امید 
و  مشاوران  همچنین  و  متوسطه  يازدهم  سال  عزيز  دانش آموزان  توجه  مورد  است 

دست اندركاران دبیرستان ها قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجشِ  یازدهم دارای ویژگی های زیر است :
P ارائه سؤاالت مفهومی تستی كه ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شركت در 
امتحانات نیمسال اول و پايانی سال يازدهم، زمینه آشنايی و مهارت اين عزيزان را 
برای پاسخگويی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نمايد؛

P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛
P ارائه كارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقايسه با آزمون های قبل؛
كه  دبیرستان هايی  برای  مديريتی  و  مقايسه ای  تحلیلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان سال يازدهم خود را به  صورت گروهی در اين آزمون ها شركت می دهند؛

P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شركت كنندگان بالفاصله پس از پايان هر آزمون.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم :
اين آزمون ها در سه فاز كلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 11 نوبت برگزار می شوند.

و  مرداد  تیر،  ماه  های  و  در  سه نوبت  در  است كه  تابستانه  اول،آزمون های  فاز 
شهريور 97 برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور كلی 

مطالب كتاب های درسی پاية دهم خواهد بود.
تا  ابتدای سال تحصیلی  از  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است كه در شش نوبت 
پايان اسفند 97 برگزار خواهند شد. هدف كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزيابی  و  يازدهم  پاية  درسی  كتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصیلی است. در اين میان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلة ۴( در نظر 
گرفته  شده است كه در پايان امتحانات نیمسال اول، در تاريخ 1397/10/18 برگزار 
امتحانات  از  اول است كه پس  نیمسال  خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
تشريحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس 
مورد  تحصیلی  نیمسال  اين  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزينه ای  پرسش های 

سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده كه در دو نوبت در ماه  های فروردين و ارديبهشت 
با پرسش های  برگزار خواهد شد. هدف اين آزمون ها، آشنايی كامل دانش آموزان 

چهار گزينه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1398 است.
آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری كه 
به  امتحان  داوطلبان  از  انجام شده،  تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله  هر  در 
عمل می آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكید 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكید كه بیشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پس از برگزاری هريك از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، كارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه كل در مقايسه با داوطلبان شهر، استان و كشور و نمره 
كل عمومی و اختصاصی در زيرگروه های آزمايشی و در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در اين كارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  يافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمايند و در نهايت نیز با شركت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شركت در امتحانات نهايی سال 1398 كسب نمايند.
روز  همان  بعدازظهر  یازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  نتایج هر  کارنامه 
برگزاری هر آزمون از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی : www.sanjeshserv.ir منتشر 
آزمون های  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد. 
آزمايشی، بر اساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام 
خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری 
برابر نمره آزمون  )با توجه به ضرايب( به عالوه سه  بر اساس نمره آزمون عمومی  و 
اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسیم  بر مجموع كل ضرايب محاسبه می شود، كه اين 
امر می تواند تجربه مناسبی برای دانش آموز در ارتباط با شركت در آزمون سراسری 

سال بعد باشد.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه:
برای  يازدهم   سنجِش  آزمايشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  كارت 
آزمون  هر  از  قبل  سه شنبه  روز  از  كشور،  كلیه دانش آموزان سراسر 
به  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت  اينترنتی  سايت  طريق  از   ً منحصرا

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهــم ویژه دانش آموزان پایه 
یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع می گردد و دانش آموزان با مراجعه به سايت 
اينترنتی فوق الذكر نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود اقدام می نمايند.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضیان بیش از يك نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است كه اين امكان را 
میسر می نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل از تخفیف بیشتری بهره مند گردند 
و در اين جهت برای سال تحصیلی 97-98 شیوه اعمال تخفیف شهريه آزمون را 
برای متقاضیان بیش از يك آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزيز به كار گرفته 
است تا ضمن تجمیع فرآيند ثبت نام برای هر يك از دانش آموزان در كلیه مراحل، 

امكان پرداخت شهریه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

نیز  امكان  اين  آن،  در  مندرج  ثبت نام  هزينه های  و  فوق  شهريه  به جدول  توجه  با 
فراهم گرديده است تا دانش آموزان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون های آزمايشی 
آزمون ها  از  يك  هر  در  و  انتخاب  دلخواه،  و  نیاز  مورد  تعداد  به  يازدهم را  سنجِش 
ثبت نام نمايند؛ به  عنوان  مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای 

و يك نوبت آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اینكه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی 
است که هر یك مكمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
گام به گام آماده تر می نماید، لذا توصیه می شود که دانش آموزان عزیز، در 

کلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع به طور یكجا ثبت نام نمایند.
الزم به  ذکر است که جدول تكمیلی مربوط به هزینه  های ثبت  نام برای 
دانش  آموزانی که مایل به انتخاب آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم 
ها  آزمون   ثبت  نام  اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفیقی  صورت  به 

www.sanjeshserv.ir درج شده است.
از  است  بهتر  پلكانی،  تخفیف  از  بیشتر  استفاده  است دانش آموزان، برای  شايان ذكر 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. 
پرداختی،  هزينه  ازنظر  دانش آموزان  برای  ثبت نام  حالت  مطلوب ترين  است  بديهی 
ثبت نام يكجا در 9 نوبت آزمون )یك نوبت آزمون تابستانه + 6 نوبت آزمون 
مرحله ای + 2 نوبت آزمون جامع( است كه در اين صورت با احتساب تخفیف 
ويژه 3۶0,000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون حدوداً 282,000 ريال و مجموعاً 

2,5۴0,000 ريال است.
از سوی  انتخاب نوبت های آزمون  از  الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

نحوه ثبت نام:
آزمايشی  در آزمون های  شركت  به  عالقه مند  اینترنتی: دانش آموزان  پرداخت 
عضو  بانكی  كارت های  از  استفاده  با  مي توانند  كشور  سراسر  يازدهم در  سنجِش 
آموزشی كاركنان سازمان  تعاونی خدمات  به سايت شركت  و مراجعه  شبكه شتاب 
در  ثبت نام  به  نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت  به  آموزش كشور  سنجش 

اين آزمون ها اقدام و كد پی گیری دريافت نمايند.

نكته مهم:
ثبت نام  اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  كارت  اينترنتی  خريد  كه  است  ذكر  به  الزم 
نهايی دانش آموز نبوده و الزم است كه داوطلب، بعد از خريد كارت اعتباری )دريافت 
شماره پرونده و شماره رمز( به لینك ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهايی 

و شماره پرونده و كد پی گیری 1۶ رقمی دريافت نمايد.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 021-۴29۶۶ 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 1۶:00

ثبت نام گروهی از طریق مدارس:
دبیرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت ثبت نام به صورت يكجا از دانش آموزان 
دبیرستان ها  ثبت نام  از مطالعه دقیق دستورالعمل  بعد  به عمل  آورند،  ثبت نام  خود 
ساعات:  مي توانند در  سؤال،  هرگونه  داشتن  صورت  همكار، در  آموزشی  مراكز  و 
صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 1۶:00  با شماره تلفن هاي: 888۴۴791 

الی 888۴۴793 تماس حاصل نمايند.

نكات مهم:
1- ثبت نام كلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع، نیز در اين مرحله 
انجام مي شود و توصیه می شود كه به منظور برخورداری از حداكثر تخفیف در شهريه 

پرداختی، ثبت نام در كلیه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهید.
2- وجوهی كه به اشتباه به حساب اين شركت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان، در هنگام ثبت نام اينترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها، دقت الزم را به عمل آورند.

ثبت نام حضوری:
به  نتی  ينتر ا يت  سا طريق  ز  ا ر  كشو سر  ا سر وطلبان  ا د كلیه  ی  برا م  ثبت نا
به  شركت  مركزی  دفتر  و  است  نی: www.sanjeshserv.ir امكان پذير  نشا
نژادكی،  شهید  خیابان  شیرازی،  میرزای  خیابان  زند،  كريم خان  پل  تهران،  نشانی: 
روبروی كالنتری سنايی، پالک 30، تلفن: 88321۴55 نیز آماده ثبت نام از مراجعان 

در ساعات اداری است.

راهنمای نحوه ثبت نام اینترنتی 

مراحل ثبت نام:
از  )پرداخت  عبور  رمز  و  پرونده  دريافت شماره  و  ثبت نام  مبلغ  گام اول: پرداخت 

طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تكمیل فرم ثبت نام )در سايت ارائه  شده است: لینك ثبت نام آزمون های 

آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گیری 1۶ رقمی ثبت نام.

 شرکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور
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و  غیرديپلم(   و  )ديپلم  مجید  قرآن  كل  حافظان  از  دسته  آن   اسامي  بدين وسیله 
كارشناسان رسمي علوم قرآني كه در آزمون كارشناسي ارشد سال 97 شركت نموده 
و حائز شرايط هستند، به منظور شركت در آزمون صحت حفظ اعالم مي شود؛ لذا 

رعايت موارد ذيل براي تمامي داوطلبان گرامي الزامي است:
الف( بر اساس مصوبه جلسه 57۳ شوراي عالي انقالب فرهنگي، آن دسته از 
حافظان دیپلم، غيردیپلم و ليسانس علوم قرآني، که داراي یکي از مدارج به 
شرح جدول ذیل هستند، از شرکت در آزمون صحت حفظ معاف خواهند بود.

بنابراین، به منظور استفاده از هرگونه مزایاي قانوني مربوط به حافظان قرآن، 
محترم  رئیس  امضاي  به  فوق  تخصصي  مدارك  از  یكي  داراي  چنانچه 
اسالمي هستید،  ارشاد  و  فرهنگ  محترم  وزیر  و  اسالمي  تبلیغات  سازمان 
با ارائه اصل و تصویر مدرك در روز آزمون، از شرکت در آزمون صحت 

حفظ معاف خواهید بود.
۱- حافظان دیپلم و زیردیپلم، که از آزمون صحت حفظ معاف هستند، الزم 
است به منظور تطبيق اصل مدارک، در روز آزمون حاضر شوند و براي صدور 
سازمان  آدرس:  به   97/۰6/۰5 تاریخ  تا  را  ذیل  مدارک  کارشناسي،  مدرک 
سنجش آموزش کشور، صندوق پستي ۱5875/۴۳78، حوزه معاونت فني و 

آماري سازمان  ارسال نمایند:
۱-۱( تصویر شناسنامه و کارت ملي؛ 

۱-2( دو قطعه عکس ۴ × ۳ تمام رخ تهيه شده در سال جاري؛
برابر  اسناد رسمي  دفاتر  در  که  تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ   )۳-۱

اصل شده باشد.
آزمون  از  که  قرآني،  علوم  رسمي  کارشناسي  مدرک  داراي  حافظان   -2
صحت حفظ معاف هستند، الزم است که به منظور تطبيق اصل مدارک، در 
تاریخ  تا  است  الزم  تسهيالت  از  استفاده  براي  و  شوند،  حاضر  آزمون  روز 
97/۰6/۰5 مدارک ذیل را به آدرس: سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق 

پستي ۱5875/۴۳78، حوزه معاونت فني و آماري سازمان  ارسال نمایند:
2-۱( تصویر مدرک کارشناسي رسمي علوم قرآني با گرایش هاي علوم قرآن 
مجيد، تفسير قرآن مجيد، فنون قرائت مجيد، تالوت و کتابت قرآن مجيد، 
تربيت معلم قرآن و تربيت مربي عقيدتي سياسي، الهيات و معارف اسالمي 

با گرایش علوم قرآن و حدیث.
برابر  اسناد رسمي  2-2( تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ که در دفاتر 

اصل شده باشد.
2-۳( فهرست رشته  ها و دانشگاه هاي انتخابي در مجموعه امتحاني الهيات 
و معارف اسالمي )کد رشته ۱۱۱۱(- این فهرست از دفترچه شماره 2 آزمون 

کارشناسي ارشد، قابل بهره برداري است.
ب( حافظان داراي مدرک کارشناسي رسمي علوم قرآني با گرایش هاي یاد 
شده در بند 2-۱ )اسامي ذکر شده در جداول ذیل( که از آزمون صحت حفظ 
معاف نيستند، باید تصویر مدرک کارشناسي رسمي خود را تا تاریخ  سه شنبه 

مورخ 97/۰5/۳۰ به نمابر 889222۳7-۰2۱ فاکس نمایند. 

تذکر: به همراه داشتن اصل و تصویر مدرک کارشناسي مورد تأیيد، در روز 
آزمون الزامي است.

ج(دارندگان دیگر مدارک کارشناسي غير علوم قرآني، حق استفاده از این 
تسهيالت را دارا نيستند.

قانون  تسهيالت  از  گذشته   سال هاي  در  که  مجيد،  قرآن  کل  د(حافظان 
اعطاي مدرک کارشناسي و باالتر استفاده کرده اند، حق استفاده مجدد از 

این تسهيالت را  نخواهند داشت.
هـ( زمان برگزاري آزمون صحت حفظ، از روز شنبه مورخ 97/۰6/۱۰  لغایت 
پنج شنبه 97/۰6/۱5 خواهد بود. شایان ذکر است که داوطلبان معرفي شده، 
الزم است براي دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و آگاهي از زمان و مکان 
مورخ  جمعه  لغایت    97/۰6/۰5 مورخ  دو شنبه  روز  از  آزمون،  این  برگزاري 

97/۰6/۰9 به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند.

مواد آزمون صحت حفظ:
۱-آزمون صحت  حفظ به ميزان ۱۰ سؤال از کل قرآن کریم )هر سه جزء یک 

سؤال به صورت شفاهي(.
2-آزمون تالوت شامل: نکات تجویدي، وقف و ابتدا، صوت و لحن.

۳-مفاهيم.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

زمان برگزاري آزمون صحت حفظ قرآن مجید
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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بدين وسیله به اطالع كلیه متقاضیان ثبت نام و شركت در پذيرش دوره مهندسی 
فناوری و دوره كارشناسی حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی 
ـ كاربردی مهر ماه سال 1397 مي رساند كه ثبت نام براي شركت در پذيرش دوره مذكور 
از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان به آدرس: www.sanjesh.org از روز دوشنبه 
مورخ 97/05/29 )امروز( آغاز مي شود و در روز يكشنبه مورخ 97/0۶/0۴ پايان مي پذيرد؛ 
لذا كلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام، كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل 

هستند، مي توانند در پذيرش مذكور ثبت نام و شركت نمايند.
روش گزینش دانشجو 

گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته  محل های تحصیلی، براساس معدل كل 
مندرج در گواهینامه كاردانی، نوع مدرک كاردانی، سهمیه های آزاد، شاغل، رزمندگان و 
ايثارگران، بومی  بودن و با توجه به صالحیت های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه 
جامع علمی ـ كاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد. داوطلبان سهمیه آزاد، كه 
مدرک كاردانی آنان مطابق جدول شماره )3( مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام مرتبط 
با رشته های تحصیلی انتخابی باشد، در اولويت پذيرش برای آن رشته قرار می گیرند. در 
ضمن، ظرفیت باقی مانده در هر كدرشته محل، با اولويت يكسان به داوطلبان سهمیه آزاد 
با مدارک كاردانی غیرمرتبط اختصاص می يابد؛ لذا پیشنهاد می شود كه داوطلبان نسبت 
به انتخاب كد رشته محل های مرتبط با رشته تحصیلی مقطع كاردانی خود اقدام نمايند. 
داوطلبان سهمیه شاغل صرفاً در يك زيرگروه آموزشی در رشته مرتبط با شغل آنان 
پذيرش خواهند شد. بديهی است كه برای هر يك از موارد فوق، ارائه مستندات مربوط در 

زمان ثبت نام از سوي دانشجو به مركز آموزشی ضروری است.
شرایط ثبت نام:

داوطلب شرکت در پذیرش، باید یکایک اقدامات زیر را به موقع و در مهلت مقرر 
انجام دهد:

آدرس:  به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  به  مراجعه   -1
.www.sanjesh.org

2- دريافت دفترچه راهنمای ثبت نام از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان و مطالعه آن.
3- مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان، براي خريد كارت اعتباري.

تبصره - با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتی انجام مي شود، 
پرداخت  كه  شتاب،  بانكی  شبكه  عضو  كارت های  از  استفاده  با  است  الزم  داوطلبان 
الكترونیكی آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان و پرداخت مبلغ 
270/000 )دويست و هفتاد هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دريافت اطالعات 

كارت اعتباري )شماره سريال 12 رقمي( اقدام نمايند.
۴- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام.

داوطلب بايد پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذيرش در اين دوره و آشنايی با كلیه شرايط 
و ضوابط پذيرش، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني فوق نسبت به ثبت نام اقدام نمايد. الزم 
به توضیح است كه دفترچه راهنمای پذيرش دوره مهندسی فناوری و دوره كارشناسی 
حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی مهر ماه سال 

1397 همزمان با شروع ثبت نام، در پايگاه اطالع رساني مذكور قابل دسترسي است.
تبصره ۱: دانشجويان سال آخر دوره كارداني، كه حداكثر تا تاريخ 97/۶/31 موفق به اخذ 
مدرک كارداني خواهند شد، مجاز به انتخاب كدرشته محل هستند؛ اما چنانچه داوطلبی 
احتمال می دهد كه تا پايان شهريور ماه سال جاری )1397( موفق به اخذ مدرک كارداني 
بنابراين، چنانچه  ننمايد؛  اين پذيرش ثبت نام  توصیه می شود كه در  نمی شود، موكداً 
داوطلبی در يكی از كدرشته محل های انتخابی پذيرفته گردد، ولی تا پايان شهريورماه سال 

1397موفق به دريافت گواهینامه پايان تحصیالت دوره كارداني نشود، قبولی وي ملغی و 
اجازه ثبت نام نخواهد داشت.

تذکرات مهم:
1( مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقیق و صادقانه تكمیل شود.

2( مسؤولیت صحت كلیه مندرجات تكمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد 
بود.

3( مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست؛ بنابراين، داوطلب بايد در زمان تكمیل 
اطالعات تقاضانامه، نهايت دقت را به  كار گیرد.

۴( در هر مرحله از پذيرش )ثبت نام، پذيرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...( مشخص 
شود كه داوطلب حقايق را كتمان نموده و يا واجد شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه 

نیست، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
5( داوطلب بايد پس از پايان مرحله ثبت نام، از كلیه صفحات، پرينت تهیه نموده و آن را 

نزد خود نگه دارد.

دستورالعمل و نحوه تكمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
به داوطلبان توصیه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي 
ثبت نام، ابتدا فرم پیش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكمیل نموده و سپس 
بر اساس فرم پیش نويس، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان، اطالعات الزم را 
براساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تكمیل 
فرم در برنامه  نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطالع بیشتر 
مي توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. همچنین داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات 
ثبت نام دقت نمايند. بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قید شده 
در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب، در صورت پذيرفته شدن، قبولي وي »كان لم 

يكن« تلقي شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.

نـكات و توصیه هاي  مـهم :
1( اگر از طريق كافي نت اقدام به ثبت نام مي نمايید، تأكید مي شود كه تمامي مراحل ورود 
اطالعات ثبت نامي را شخصاً انجام دهید يا بر انجام امور مربوط، در كافي نت نظارت مستقیم 

داشته باشید.
2( با توجه به ورود اطالعات ثبت نامي از سوي متصديان كافي نت ها، مسؤولیت هرگونه 
خطا در اين مورد، متوجه شخص داوطلب است و سازمان سنجش آموزش كشور به هیچ 
وجه امكان اصالح اشتباهات مذكور را نداشته و هیچ گونه عذري در اين زمینه پذيرفته 

نخواهد شد.
3( توصیه  مي شود كه داوطلبان، پس از تكمیل تقاضانامه، دريافت شماره پرونده ۶ رقمي و 
كد پي گیري 1۶ رقمي، يك نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري 

نمايند.
۴( هرگونه  تغییري  از طريق  نشريه پیك  سنجش )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، سايت سازمان سنجش و در صورت لزوم،  از طريق رسانه هاي گروهي  اعالم 

 خواهد شد.
5( در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن هاي:  ۰2۱-۴2۱6۳ 
با روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور تماس  حاصل  كنند يا از طريق سیستم 

پاسخگويي اينترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره 
مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش 
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