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مهلت ویرایش و انتخاب رشته محل در 
آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٧ گروه 

پزشکی تمدید شد. 
آموزش  شورای  دبیرخانه  اعالم  براساس 
علوم پایه پزشکی، در برخی از رشته های 
پزشکی  گروه  کارشناسی ارشد  آزمون 
رشته  مورد  هشت  شده،  ایجاد  تغییراتی 
محل جدید به مجموع ظرفیت اضافه شده 
و در برخی از رشته ها نیز ظرفیت پذیرش 

رشته محل ها افزایش یافته است.
ایجاد شده در دفترچه راهنمای  تغییرات 
انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد 
سال ٩٧ گروه پزشکی درج و این دفترچه 
به روز رسانی شده است و از روز دوشنبه 
۵ شهریور )امروز( در سایت مرکز سنجش 

آموزش پزشکی قابل مشاهده است.
محل  رشته  انتخاب  به  مجاز  داوطلبان 
از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه  می توانند 
۵ شهریور )امروز( تا چهارشنبه ٧ شهریور 
خود  انتخاب های  ویرایش  به  نسبت   ،٩٧

اقدام کنند.
به  موفق  تاکنون  که  افرادی  همچنین 
انتخاب رشته محل نشده اند، می توانند در 
زمان ۵ تا ٧ شهریور نسبت به انتخاب رشته 

محل خود اقدام کنند.
فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ناپیوسته 
توجه داشته باشند که به هنگام ویرایش 
محل،  رشته  انتخاب  زمان  در  معدل 
کاردانی خود  دوره  معدل  موظف هستند 
کارشناسی  دوره  معدل  بر  عالوه  نیز  را 
شده  اعمال  معدل  کنند.  اعالم  ناپیوسته 
براساس میانگین معدل دو دوره کاردانی و 

کارشناسی ناپیوسته خواهد بود.
این داوطلبان باید توجه داشته باشند که 
معدل آنها پس از قبولی در هنگام ثبت نام 
صورت  در  و  مي شود  کنترل  دانشگاه  در 
این  ثبت نام  از  دانشگاه  مغایرتی،  هرگونه 
افراد خودداری و قبولی آنان کان لم یکن 

تلقی خواهد شد.
دانشلگاه عللوم پزشلکی ایلران نیلز اعلالم 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازی كانال اطالع رسانی اين سازمان در شبکه های 
اجتماعی با استفاده از پيام رسان های داخلی

سازمان سنجش آموزش کشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسریع در انعکاس اخبار، 
اقدام به راه اندازي کانال اطالع رساني در پیام رسان های داخلی کرده است.

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

بهره مند گردند.
http://sapp.ir/sanjeshprnoet :پیام رسان سروش
https://profile.igap.net/prnoetir :پیام رسان آی گپ

https://gap.im/prnoetir :پیام رسان گپ
@prnoetir  :پیام رسان بله

.https://eitaa.com/prnoetir :پیام رسان ایتا
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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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

حضرت امام علي الّنقي )ع( فرمودند: 
شیعیان  براي  )ع(  بیت  اهل  ما  والیت  همانا 
و دوستانمان پناهگاه امني است که چنانچه 
تمام  بر  تمّسك جویند،  آن  به  امور  همة  در 

مشکالت )ماّدي و معنوي( فائق آیند.  

من هنگام که وحي بر او ]رسول اکرم )ص([ 
فرود آمد، آواي شیطان را شنیدم. گفتم: اي 
»این  گفت:  آوا چیست؟  این   ! خدا  فرستادة 
شیطان است که از آنکه او را نپرستند نومید 
و نگران است. همانا تو مي شنوي آنچه را من 
مي شنوم، و مي بیني آنچه را من مي بینم؛ جز 
اینکه تو پیامبر نیستي و وزیري و بر راه خیر 

مي روي )و مؤمنان را امیري(.« 

حضرت امام موسي کاظم )ع( فرمودند:
شناخت  از  پس  بنده  که  چیزي  بهترین 
پیدا  تقرب  الهي  درگاه  به  آن  با  خداوند، 

مي کند، نماز است.

به یاري خداوند، روز گذشته از سوي سازمان سنجش، 
 »Ph.D« دکتري  آزمون  پذیرفته شدگان  اسامي 
مؤسسات   و  دانشگاه ها   ۱3٩٧ سال  نیمه متمرکز 
مناسب  خاطر،  همین  به  شد.  اعالم  عالي   آموزش  
به  رو،  پیِش  را در شمارة  این ستون  دیدیم که مفاد 
سوي  از  آنها  رعایت  که  مواردي  مهم ترین  یادکرد 
پذیرفته شدگان این آ زمون هنگام ثبت نام الزم به نظر 

مي رسد، اختصاص دهیم.
این موارد در زیر مي آید:

و  تاریخ  از  آگاهي  براي  باید  پذیرفته شدگان  ل   ۱
مدارك الزم براي ثبت نام )عالوه بر مدارك درج شده 
در اطالعیه مربوط به ثبت نام که هم در سایت سازمان 
سنجش و در همین شماره نشریه آمده است( در آغاز 
به پایگاه اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه محل قبولي 
مراجعه کنند و در صورت نبودن برنامه زماني خاص 
در پایگاه اطالع رساني دانشگاه محل قبولي، در یکي از 
یا  ماه(  شهریور   ٧ ( چللهارشنللبه  روزهللای 
به شرایط و ضوابط  با توجه  شنبه )۱0 شهریور ماه( 
مقرر، براي ثبت نام  به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي 

مربوط مراجعه کنند. 
براي داوطلبان واجد شرایط گزینش، کارنامه اي  ل   ۲
در بردارندة اطالعات الزم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، 
رتبه  مؤسسه،  طرف  از  شده  اعالم  نمره  حدنصاب 
از  یك  هر  در  شده  پذیرفته  رتبه  آخرین  و  داوطلب 

در  مصاحبه  براي  شده  معرفي  محل هاي  کدرشته  
پایگاه  طریق  از  و  است  شده  تنظیم  مربوط  سهمیه 
اطالع رساني این سازمان در روز 6 شهریور )فردا( قابل 

دسترسي خواهد بود.
3 ل حضور شخص پذیرفته شده براي ثبت نام الزامي 
از  شده  اعالم  تاریخ هاي  در  منحصراً  ثبت نام  و  است 
سوي هر دانشگاه و با ارائه مدارك کامل درج شده در 
عالوه  )که  آزمون  این  در  ثبت نام  به  مربوط  اطالعیه 
نشریه  و در همین شماره  بر سایت سازمان سنجش 
نکردن  مراجعه  و  مي پذیرد،  است( صورت  شده  درج 
پذیرفته شدگان در تاریخ  یا تاریخ هاي تعیین شده براي 
ثبت نام، به معناي انصراف از ادامه تحصیل خواهد بود.

تحصیل ،  هنگام   حتي  ثبت نام ،  از  مرحله   هر  در  ل   4
را کتمان   چنانچه  مشخص  شود که داوطلبي  حقایق  
شرایط  واجد  و  نموده  ارائه  غلطي  اطالعات  یا  کرده  
نبوده است، قبولي  وي باطل شده  و براساس  مقررات  با 

چنین داوطلبي رفتار خواهد شد.
ضوابط،  براساس  که  است  تأکید  به  الزم  ل   ۵
آزمون  در  روزانه  دوره هاي  نهایي  پذیرفته شدگان 
دکتري ٩٧ در صورت ثبت نام نکردن یا انصراف قطعي 
در  و شرکت  نام  ثبت  به  مجاز  خود،  قبولي  رشته  از 

آزمون دکتري ٩8 نخواهند بود.  
موفق باشيد

چند نكته درباره ثبت نام  پذیرفته شدگان  دکتري 97 

15 ذی حّجه، خجسته زادروز 

حرضت امام علی النقی )علیه السالم( 

برمتام مسلامنان تهنیت باد
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کلرده اسلت کله بلرای پذیرفته شلدگان 
فراهلم  خوابگاهلی  امکانلات  کارشناسی ارشلد  مقطلع 

بلوده و خوابلگاه ارائله خواهلد شلد.
ضمنلاً داوطلبلان اسلتعداد درخشلان با آزملون و بدون 
آزملون بایلد دقلت کننلد کله از سلاعت ۱۲ ظهلر روز 
دوشلنبه ۵ شلهریور )املروز( می تواننلد نتیجله تأییلد 
یلا علدم تأیید خلود را از طریق سلامانه مرکز سلنجش 
آملوزش پزشلکی بلا وارد کردن کلد رهگیری مشلاهده 

. کنند
هنلوز  کله  کلرد  مشلاهده  فلردی  کله  صورتلی  در 
سلهمیه اش تأییلد نشلده، وللی قبلاًل از طریق دانشلگاه 
اقلدام الزم صلورت پذیرفتله و ملورد تأیید قلرار گرفته 
اسلت، بایلد بلا دانشلگاه هماهنگلی کلرده و از طریلق 
دفتلر اسلتعداد درخشلان دانشلگاه مجلدداً بله مرکلز 

سلنجش اعلالم شلود.
البتله تعلداد بسلیار محلدودی از افلراد، طبلق ضوابط، 
مجلاز به اسلتفاده از سلهمیه اسلتعداد درخشلان بدون 
آزملون نبوده انلد کله از طلرف مرکلز سلنجش آموزش 

پزشلکی حلذف و غیلر مجلاز اعالم شلده اند.
الزم بله یادآوري اسلت کله زمان اعالم نتایلج مرحله اول 
متقاضیلان تحصیل در دانشلگاه شلاهد، ارتلش و بقیه ا... 
)علج( بله منظلور مصاحبه، تلا نیمله اول شلهریور اطالع 

رسلانی خواهد شلد .
گفتنلي اسلت کله اعلالم نتایلج نهایلی نیلز، نیمله دوم 

شلهریور ملاه اطلالع رسلانی خواهد شلد.

بنياد ملی نخبگان درباره جوايز تحصيلی 
نظرسنجی می كند

بنيـاد ملـی نخبـگان در نظـر دارد در راسـتای 
پایـش دقيق تـر نتایـج اجـرای برنامه هـای خود 
بـر اجتمـاع نخبگانی کشـور، اقـدام بـه اجرای 
نظرسـنجی های علمـی از جامعـه مخاطـب کند.

نخبگان به منظلور  مللی  اقدام بنیلاد  راسلتای  در 
بهره منلدی از تلوان جامعله علملی و پژوهشلی کشلور، 
نظرسلنجی در خصلوص جوایلز تحصیللی ایلن بنیلاد 

می گیلرد. صلورت 

در اولین گام، درخواسلت طرح پیشلنهادی در خصوص 
)جایزه هلای  مسلتعد  دانشلجویان  ویلژه  تسلهیالت 
تحصیللی(، تهیله شلده و از طریلق وب گاه بنیلاد مللی 

نخبلگان در دسلترس قلرار گرفته اسلت. 
ایلن  در  غیردولتلی  و  دولتلی  فعلاالن  همله  از 
مطالعله  از  پلس  کله  می شلود  دعلوت  زمینله، 
خلود  )پروپلوزال(  پیشلنهادی  طلرح  درخواسلت، 
الکترونیکلی  نشلانی  بله  رایانامله  طریلق  از  را 
نخبگانلی: فعالیت هلای  پایلش  و  اطالعلات   مرکلز 

 )monitoring@bmn.ir( ارسال کنند. 

سامانه انتخاب رشته چند گزينه ای
 دانشگاه آزاد فعال شد

رئيـس مرکز سـنجش و پذیـرش دانشـگاه آزاد 
اسالمي گفت: سـامانه انتخاب رشـته چند گزینه ای 
سـوابق  براسـاس  پذیـرش  دوره هـای  بـرای 

تحصيلـی ایـن دانشـگاه فعال شـد.
دکتلر امیررضا شلاهانی گفت: دانشلگاه آزاد بسلتری را 
فراهلم کرده اسلت تلا داوطلبلان بتواننلد در چند گروه 

آزمایشلی انتخاب رشلته کنند.
وی افلزود: براسلاس ایلن تسلهیالت، داوطلبلان بلا هلر 
نلوع دیپلملی می تواننلد از چند گروه آموزشلی انتخاب 

رشلته کنند.
رئیلس مرکلز سلنجش و پذیلرش دانشلگاه آزاد تأکیلد 
کلرد: بلر ایلن اسلاس داوطلبلان می توانند از پنلج گروه 

آزمایشلی رشلته محل انتخلاب کنند.
دکتر شلاهانی اظهار داشلت: این سلامانه در سلایت مرکز 
سلنجش و پذیلرش بله نشلانی: www.azmoon.org قابل 

است. دسلترس 

تا 10 شهریور ماه ادامه دارد:
ثبت نام آزمون »ای پی تی« شهريورماه 

دانشگاه آزاد
آزاد  دانشـگاه  تـی«  پـی  آزمـون» ای  ثبت نـام 
اسـالمی از روز شـنبه ۳ شـهریور آغـاز شـده 
اسـت و تـا سـاعت ۲۴ روز شـنبه ۱۰ شـهریور 

دارد.  ادامـه 
آزملون »ای پلی تلی« در روز جمعه ۲3 شلهریورماه به 
صلورت همزملان در شلهرهای: تهلران، شلیراز، تبریلز، 
اهلواز، کلرج، کرملان، کرمانشلاه و  اصفهلان،  مشلهد، 

رشلت برگلزار خواهد شلد.
روز  از  آزملون  ایلن  جلسله  بله  ورود  کارت  ضمنلاً 

می شلود. منتشلر  ملاه  شلهریور   ۲۱ چهارشلنبه 
آزملون می تواننللد به  ایلن  در  ثبت نلام  بلرای  داوطلبلان 
نشلانی: بله  پذیلرش  و  سنجللش  ملللرکز   سامانلله 

english.iau.ac.ir/ept مراجعله کننلد و همچنیلن 
از منابلع و بودجه بندی سلؤاالت ایلن آزمون آگاهی یابند.

۶ شهریورماه:
 آخرين مهلت انتخاب رشته دوره های 

با آزمون دانشگاه آزاد

رئيـس مرکز سـنجش و پذیـرش دانشـگاه آزاد 
اسـالمی گفت: مهلـت انتخـاب رشـته دوره های 
با آزمـون این دانشـگاه و امکان ویرایش رشـته 
محل هـا تـا ششـم شـهریور مـاه )فـردا( ادامه 

دارد.
دکتر امیلر رضلا شلاهانی گفلت: آخرین مهللت انتخاب 
رشلته دوره  هلای بلا آزملون دانشلگاه آزاد اسلالمی تلا 
ششلم شلهریور ملاه )فلردا( اسلت و همچنیلن املکان 
ویرایلش رشلته محل هلا نیز تلا پایان مهلت اعالم شلده 

فراهم شلده اسلت.
وی افلزود: داوطلبلان می تواننلد بلا مراجعله بله سلایت 
اسلالمی،  آزاد  دانشلگاه  پذیلرش  و  سلنجش  مرکلز 

کننلد. انتخلاب  را  کدرشلته محل   ۱00
رئیلس مرکز سلنجش و پذیرش دانشلگاه آزاد اسلالمی 
تأکیلد کلرد: انتخلاب داوطلبلان در این دوره بلر مبنای 
نملره کل آزملون سراسلری سلال ٩٧ اسلت و در ایلن 
دکتلری  و  کارشناسلی  کاردانلی،  مقاطلع  بلرای  دوره 

حرفله ای پذیلرش دانشلجو خواهیم داشلت.
ابتلدا  بایلد  داوطلبلان  اظهلار داشلت:  دکتلر شلاهانی 
از وجلود رشلته  محلل ملورد عالقله خلود در دفترچله 
و  کلرده  حاصلل  اطمینلان  رشلته  انتخلاب  راهنملای 
سلپس اقلدام بله پرداخلت هزینله دوره مربلوط کننلد.

وی عنلوان کلرد: داوطلبلان می تواننلد با کلد ملی خود 
بله  عنلوان نلام کاربلری و کلد شناسله انتخلاب رشلته 
سلازمان  کارنامله  انتهلای  در  کله  هفت رقملی(  )کلد 
سلنجش درج شلده اسلت، بله  عنلوان رملز عبلور، وارد 

شوند. سلامانه 
رئیلس مرکز سلنجش و پذیرش دانشلگاه آزاد اسلالمی 
تأکیلد کلرد: داوطلبانی که رشلته  محل ملورد نظر خود 
را در دفترچله رشلته های بلا آزمون سراسلری دانشلگاه 
آزاد اسلالمی پیلدا نمی کننلد، توجه داشلته باشلند که 
آزاد  دانشلگاه  رشلته محل های  اعظلم  بخلش  پذیلرش 
اسلالمی بلدون آزملون و بلر اسلاس سلوابق تحصیللی 
اسلت کله در صلورت تمایلل مي تواننلد بلا مراجعله به 

سلامانه ایلن مرکلز نسلبت بله ثبت نلام اقلدام کنند.

ادامه از صفحه 1

مهلت انتخاب رشته آزمون 
كارشناسي ارشد پزشکی تمديد شد
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ضمن آرزوي توفیق براي داوطلبان گرامي شرکت کننده در آزمون ورودي  دوره دکتري 
آزمون  در  این   پذیرفته شدگان   اینکه   به   امید  با  و  نیمه متمرکز سال ۱3٩٧   »Ph.D«
سنگرهاي علم و ایمان، پاسداراني شایسته براي حفاظت از حریم این دیار و تداوم  بخش  
دستاوردهاي  انقالب  اسالمي  در دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  باشند، بدین وسیله  

توجه پذیرفته شدگان نهایي  آزمون مذکور را به توضیحات ذیل معطوف مي دارد. 
تذكر مهم: الزم به توضيح است که نتایج مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی، متعاقبًا 
از طریق سایت این سازمان اعالم خواهد شد و بدیهی است داوطلباني که هم 
در ردیف پذیرفته شدگان یکي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و هم در 
ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي قرار مي گيرند، منحصراً مي توانند در 
یکي از کدرشته محل هاي قبولي ثبت نام نمایند؛ به عبارت دیگر، مجاز به ثبت نام 
در هر دو محل قبولي نيستند؛ در غير این صورت، مطابق ضوابط با آنها رفتار 

خواهد شد.
الف - تاريخ ثبت نام از پذيرفته شدگان: 

از کلیه  داوطلباني  که  اسامي  آنها به  عنوان  پذیرفته شدگان  نهایي  هر یك  از کدرشته 
محل هاي  تحصیلي اعالم  شده  است ، دعوت  مي نماید که براي اطالع از تاریخ و مدارك الزم 
براي ثبت نام )عالوه بر مدارك مندرج در این اطالعیه( ابتدا به پایگاه اطالع رساني دانشگاه 
یا مؤسسه محل قبولي مراجعه نمایند. بدیهي است که در صورت نبودن برنامه زماني 
خاص در پایگاه اطالع رساني دانشگاه، پذیرفته شدگان الزم است که در یکي از روزهای 
چهارشنبه 97/6/7 يا شنبه 1397/6/10 با توجه به شرایط و ضوابط اعالم شده در 

ذیل براي ثبت نام  به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي ذي ربط مراجعه نمایند. 
ب - نحوه گزينش نهايي و ضوابط مربوط:

۱- بیست و پنج درصد )۲۵%( ظرفیت هر کدرشته محل به »همسر و فرزندان شهدا و 
مفقوداالثر«، »آزادگان و همسر و فرزندان آنان«، »جانبازان ۲۵ % و باالتر و همسر و فرزندان 

آنان« و رزمندگان اختصاص دارد. 
۲-  پنج درصد )۵ %( ظرفیت هر کدرشته محل به »جانبازان زیر ۲۵ % و همسر و فرزندان 
آنان« و »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« اختصاص 

دارد.
3-  ده درصد )۱0 %( مازاد بر ظرفیت با رعایت مصوبات مربوط، به مربیان آموزشي رسمي 
قطعي یا رسمي آزمایشي مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

  اطالعيه  سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اعالم  اسامي  پذيرفته شدگان  
نهايي آزمون  ورودي  دوره 
دكتري »Ph.D« نيمه متمركز 
دانشگاه ها  كليه   1397 سال 

و مؤسسات آموزش عالي 

20 ذی حّجه، فرخنده زادروز 

حرضت امام موسی کاظم )علیه السالم( 

برمتام مسلامنان تهنیت باد

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

و  اصالحات  اعالم  همچنين  و  ثبت نام  مهلت  تمديد   

بر كدرشته  محل هاي  »كدرشته محل های جديد« عالوه 

مهندسی  دوره   پذيرش  راهنمای  دفترچه  در  مندرج 

نظام  ناپيوسته  حرفه ای   كارشناسی  دوره  و  فناوری 

كاربردی  ـ  علمی  جامع  دانشگاه  مهارتی  آموزش 

مهرماه 1397
مهندسی  دوره   پذیرش  راهنمای  دفترچه  انتشار  و   ٩٧/0۵/۲8 مورخ  اطالعیه  پیرو 
جامع  دانشگاه  مهارتی  آموزش  نظام  ناپیوسته  حرفه ای  کارشناسی  دوره  و  فناوری 
توجه  با  که  می رساند  اطالع  به  بدین وسیله   ۱3٩٧ سال  مهر ماه  کاربردی  ل  علمی 
به اعالم برخي از اصالحات و کدرشته محل های تحصیلی جدید، عالوه بر کدرشته 
 محل هاي مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش از سوي دانشگاه مذکور »به شرح ذیل 
این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است«، و همچنین به منظور مساعدت 
اقدام ننموده اند، مقرر گردید  براي ثبت نام متقاضیاني که تاکنون نسبت به ثبت نام 
عالقه مندان  تا  گردد  تمدید   ٩٧/۰6/۰٧ مورخ  چهارشنبه  روز  تا  ثبت نام  مهلت 
بتوانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مذکور و مندرجات این 

اطالعیه، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
ضمناً متقاضیاني که قباًل نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نموده اند، با توجه 
به مفاد این اطالعیه، و در صورت تمایل، مي توانند در مهلت تعیین شده نسبت به 

ویرایش اطالعات ثبت نامي و انتخاب رشته خود اقدام نمایند.
الزم به ذکر است که اطالعات مربوط به شهریه در جدول شماره )۲(، اطالعات مربوط 
اولویت  به گروه، زیرگروه، عناوین رشته های تحصیلی وکدرشته هاي کارداني دارای 
پذیرش در جدول شماره )3( و اطالعات مربوط به کدرشته هاي کارداني در اولویت 
پذیرش هر زیرگروه و گروه آموزشی در جدول شماره )4( دفترچه راهنمای پذیرش 
مهارتی  آموزش  نظام  ناپیوسته  حرفه  اي  کارشناسی  دوره  و  فناوری  مهندسی  دوره 

مهر ماه سال ۱3٩٧ موجود است.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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اختصاص داده شده و گزینش براساس آن انجام گرفته است.
4-  با توجه به ضوابط آزمون، پذیرش نهایي داوطلبان مطابق با قانون سنجش و پذیرش 
در دوره هاي تحصیالت تکمیلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور و ضوابط 

مندرج در دفترچه هاي آزمون فوق الذکر صورت پذیرفته است. 
۵- براي داوطلبان واجد شرایط گزینش، کارنامه اي حاوي اطالعات الزم، نمره آزمون، نمره 
مصاحبه، حدنصاب نمره اعالم شده از طرف مؤسسه، رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته 
شده در هریك از کدرشته  محل هاي معرفي شده براي مصاحبه در سهمیه مربوط تنظیم 
شده است و از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان در تاريخ 97/6/6 قابل دسترسي 

خواهد بود.
6- از آنجا که تغییر گرایش و انتقال پذیرفته شدگان دوره هاي دکتري »Ph.D« امکان پذیر 
نیست، و اصوالً بررسي این امور نیز به عهده این سازمان نیست، لذا درخواست هاي داوطلبان 

در این خصوص قابل بررسي نخواهد بود.
ج - مدارک  الزم  براي  ثبت نام : 

۱- اصل  و یك نسخه تصویر مدارك  کارشناسي  و کارشناسي ارشد مورد تأیید وزارت  علوم، 
تحقیقات  و فناوري  یا وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشکي  و یا شوراي عالي انقالب  

فرهنگي  که  در آن  معدل  دوره هاي  کارشناسي  و کارشناسي ارشد قید شده  باشد.
۱-۱- پذیرفته شدگاني  که  به  دالیلي  قادر به  ارائه  اصل  مدرك  کارشناسي ارشد )فوق لیسانس( 
نیستند، الزم  است که اصل  گواهي  تأیید شده  از سوي دانشگاه یا مؤسسه  آموزش  عالي  
محل اخذ مدرك مذکور را با محتوي فرم ذيل اين اطالعيه تکمیل و پس از تأیید 

مؤسسه محل تحصیل، در زمان ثبت نام به مؤسسه محل قبولي ارائه نمایند.
۱-۲- براساس مصوبه جلسه مورخ 368 مورخ ۱3٧4/۱۱/3 شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
فضال و طالب حوزه هاي علمیه قم و خراسان که دوره سطح 3 را گذرانده اند یا تا تاریخ 
۱3٩٧/6/3۱ دانش آموخته مي شوند براي یکي از کدرشته هاي امتحاني مرتبط در گروه 
علوم انساني مجاز به ثبت نام و شرکت در این آزمون بوده اند. بدیهي است که این دسته از 
داوطلبان، در صورت قبولي، نیاز به گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه آموزشي 
مؤسسه محل قبولي هستند. ضمنا داوطلبان مربوط باید در زمان ثبت نام، مدرك فراغت 
از تحصیل خود را که از سوي مدیریت حوزه هاي علمیه صادر گردیده است در اختیار 

داشته باشند
۱-3- دارندگان مدارك تحصیلي معادل باید حائز شرایط »آیین نامه شرکت دارندگان 
مدارك معادل و غیررسمي در آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر« مصوبه جلسه 84۵ شوراي 
گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که طي بخشنامه شماره ٧٧633/۲ 
مورخ ٩۲/۵/۲8 از سوي معاونت آموزشي وزارت متبوع به کلیه دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي ابالغ گردیده است، باشند. بدیهي است که آن عده از دارندگان مدارك 
معادل که قبل از تاریخ ابالغ مصوبه جلسه شماره 43۲ مورخ ۱3٧٧/٩/3 شوراي عالي 
انقالب فرهنگي )مبني بر ممنوعیت برگزاري دوره هاي معادل( در دوره هاي معادل پذیرفته  

شده اند، در شمول این مصوبه قرار مي گیرند.
۱-4- براساس مصوبه جلسه ٧٧۱ مورخ ٩4/8/۲6 شوراي عالي انقالب فرهنگي، کلیه 
دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگیان، که طي سال هاي ۱3٧٧ تا ۱38۱ به 
دوره هاي مذکور راه یافته اند، حسب مورد از تسهیالت مصوبه شماره ۲/٧٧633 مورخ 

٩4/۵/۲8 براي ادامه تحصیل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند.
۲- اصل  و دو سري  تصویر از تمام  صفحات  شناسنامه  و کارت ملي.

3- شش  قطعه  عکس  تمام  رخ  4×3 تهیه  شده  در سال  جاري .
4- ارائه مدرکي که  وضعیت  نظام  وظیفه پذیرفته شدگان را با توجه  به  بند »مقررات  وظیفه  
عمومي«  مندرج  در صفحه 3 دفترچه  راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي  دوره 

دکتري »Ph.D« )نیمه متمرکز( سال ۱3٩٧ مشخص  کند )براي  برادران (.
۵- داوطلباني که با استفاده از سهمیه ایثارگران )بنیاد شهید و امور ایثارگران( یا رزمندگان 

پذیرفته  شده اند، در زمان ثبت نام، ملزم به ارائه تأییدیه سهمیه قبولي نیستند و مالك عمل 
براي ثبت نام، همان عنوان درج شده در لیست هاي ارسالي به مؤسسات است.

6- ارائه معرفي نامه رسمي مبني بر واجد شرایط بودن براي استفاده از امتیاز ویژه مربیان 
“رسمي- قطعي” یا “رسمي- آزمایشي” وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. این سهمیه 
شامل مربیان رسمي قطعي و رسمي آزمایشي دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي وابسته 
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است که پذیرش دانشجوي آنها از طریق آزمون سازمان 

سنجش آموزش کشور صورت مي پذیرد. 
د- تذكرات  مهم

۱- حضور شخص پذیرفته براي ثبت نام الزامي است و ثبت نام منحصراً در تاریخ هاي اعالم 
شده از سوي هر دانشگاه و با ارائه مدارك کامل مندرج در این اطالعیه صورت مي پذیرد 
و عدم مراجعه پذیرفته شدگان در تاریخ  یا تاریخ هاي تعیین شده براي ثبت نام، به منزله 

انصراف از ادامه تحصیل تلقي خواهد شد.
۲ل به پذیرفته شدگان توصیه مي شود که قبل از مراجعه در تاریخ هاي تعیین شده براي 
ثبت نام، اطالعات تکمیلي را در پایگاه اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل 

قبولي خود مطالعه نمایند.
3-  در هر مرحله  از ثبت نام  و هنگام  تحصیل ، چنانچه  مشخص  گردد داوطلبي  حقایق  را 
کتمان  نموده  یا اطالعات غلطي ارائه داده است و واجد شرایط نیست، قبولي  وي باطل شده  

و طبق  مقررات  با وي  رفتار خواهد شد.
4- مطابق ضوابط، پذیرفته شدگان نهایي دوره هاي روزانه در آزمون دکتري نیمه متمرکز 
سال ۱3٩٧ در صورت عدم ثبت نام یا انصراف قطعي از رشته قبولي، مجاز به ثبت نام و 

شرکت در آزمون دکتري تخصصي »Ph.D« سال ۱3٩8 نخواهند بود.  
۵- به اطالع کلیه متقاضیان کد رشته محل های بورس اعزام به خارج می رساند که اسامي 
افراد واجد شرایط، براساس نتایج واصله از طرف دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 
ظرفیت های پذیرش دراختیار شورای مرکزی بورس قرار خواهد گرفت بدیهی است که 

پس از بررسی شورای مذکور، نتایج نهایی از سوي این سازمان متعاقباً اعالم خواهد شد.
6- به اطالع کلیه متقاضیان کد رشته محل های مربوط به دانشگاه های علوم انتظامی امین 
می رساند که با توجه به اعالم دانشگاه مذکور و طوالنی شدن  زمان مصاحبه داوطلبان، 
در هیچ یك از کد رشته محل های دانشگاه یاد شده، اعالم نتیجه ای در این مرحله صورت 
نمی گیرد؛ به عبارت دیگر، اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته محل هاي این دانشگاه، پس 

از اعالم نمره مصاحبه داوطلبان و گزینش نهایی متعاقباً اعالم خواهد شد
٧- به دانشجویان دوره دکتري تخصصي، به غیر از تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان، در 

چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت دیگري صورت نمي پذیرد. 
با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي هاي انجام شده، از صحت نتايج اعالم 
شده اطمينان حاصل شده است؛ مع الوصف، داوطلبان پس از دريافت كارنامه 
نتايج نهايي آزمون از طريق سايت، درصورتي كه درباره مندرجات كارنامه 
مذكور سؤالي داشته باشند، مي توانند حداكثر تا تاريخ 97/6/15 منحصرًا از 
طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايند و از ارسال 
نامه پستي و مراجعه حضوري اكيدًا خودداري نمايند. بديهي است به كليه 
مواردي  كه از طريق ديگري صورت پذيرد يا بعد از تاريخ 97/6/15  انجام 

پذيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را حداکثر تا تاریخ ٩٧/6/۱۵ از طریق سیستم 
 www.sanjesh.org :پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني
مطرح نموده یا با شماره تلفن : ۴۲۱6۳-۰۲۱ تماس حاصل نمایند. از مراجعه حضوري 

جداً خودداري فرمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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فرم مخصوص پذيرفته شدگان آزمون ورودی 

دوره دكتری»Ph.D«  نيمه متمركز سال 1397
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گفت و گو با علی براتی

دارندة رتبه يک كشوری

 گروه آزمايشی علوم تجربی آزمون سراسری 97

اگر دانـش آمـوزی 
مصمـم  با شـد

نیازی به امکا نا ت 
عجیب و غریب ندارد

این روزها بسياری از مؤسسه های آموزشی و انتشارات مختلف به سراغ دارندگان 
رتبه های تک رقمی می روند و با تبليغ های رنگارنگ خود در شبکه های اجتماعی 
و رسانه های گروهی، اعالم می کنند که داوطلب مورد نظر فقط به یاری کتاب ها، 
کالس ها ، معلم ها یا مشاوران آنها موفق به کسب رتبۀ مورد نظر شده اند!! 
از همين رو، بر آن شدیم تا با آقای علی براتی، دارندة رتبۀ یک کشوري در 
گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ٩٧، گفت و گویی 
داشته باشيم. از او خواستيم که دربارة نحوة مطالعه اش و نکات 
دیگری که برای داوطلبان آزمون سراسری مهم است، سخن 
بگوید. با تشکر از همکاری آقای براتی ، نظر شما را به پاسخ های 
می کنيم.  جلب  قوچانی  توانمند  و  کوشا  داوطلب   این 
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نحوة مطالعۀ دروس مختلف برای آزمون سراسری 
ادبيات 

علـی براتـی: ادبیلات را بله صلورت موضوعی مطالعله می کلردم؛ یعنی شلش مبحث 
اصللی ادبیلات شلامل: قرابت مفهومی، زبان فارسلی، آرایه هلا، لغات، تاریلخ ادبیات و امال 
را بله صورت تفکیك شلده می خواندم و تسلت می زدم؛ البته مباحثلی مثل لغت و تاریخ 
ادبیلات را بسلیار ملرور می کلردم تلا در خاطلرم بماند؛ برای مثال، شلاید بعضلی از لغات 
را ۱0 یلا ۱۲ بلار خوانده باشلم. برای مابقی مباحث نیز بیشلتر تسلت ملی زدم تا مطالعه 
کنلم؛ چلون معتقدم که با تسلت زدن، لِم سلؤال دسلت داوطلب می آیلد .در کل به طور 

میانگیلن روزی یك سلاعت بلرای مطالعة ادبیات وقت می گذاشلتم. 

عربی 
علـی براتـی: تلالش می کلردم تلا از روی کتلاب درسلی مطاللب را یلاد بگیلرم و بعد 
بلا توجله بله آموخته هایلم و تکنیك هلای تسلت زنلی، تسلت بزنم؛ بلرای مثلال، خیلی 
وقت هلا در سلؤال های ترجمه، بررسلی کل سلؤال الزم نیسلت و با ترجمة فعلل و توجه 
بله نلوع ضمیلر بله کار رفتله یلا جملع و مفرد بلودن کلمله، می تلوان به پاسلخ صحیح 

رسید. 
بله نظلر من اگر قواعلد و اصول عربی را یلاد بگیری، فراموش نخواهی کلرد. برای همین، 
وقلت کمتلری به این درس اختصلاص می دادم و در هفته به طور میانگین چهار سلاعت 

برای درس عربی وقت می گذاشلتم. 

معارف اسالمی 
علـی براتی: فراگیري معارف اسلالمی نیاز به تکرار بسلیار دارد. باید بله آیه های قرآنی 
کله در کتلاب درسلی آملده اسلت، مسللط بلود و آنهلا را حفلظ کلرد. به همیلن دلیل، 
مطالعلة آن، زملان بلر اسلت و بایلد مطاللب را بارهلا مطالعه نملود تا به درصلد مطلوبی 
دسلت یافلت .خلود من حجم زیلادی از مطالعلة دروس عموملی ام را به مطالعلة معارف 
اسلالمي اختصاص می دادم؛ شلاید به این دلیل که در این درس، مطالعة کتاب درسلی، 

مهم تر از تسلت زنی اسلت. 

زبان خارجی
علـی براتـی: زبلان انگلیسلی ام چنلدان خلوب نبلود و در آزمون هلای آزمایشلی جزو 
درصدهلای پایینلم بلود، اما با مطالعه و تکرار، توانسلتم ضعفم را رفع کنلم. برای توانمند 
شلدن در ایلن درس، متلن کتاب درسلی را روزنامله وار می خواندم تا بفهملم که موضوع 
آن چیسلت و شلمای کللی درس دسلتم بیایلد. از کتاب هلای کمك آموزشلی نیز برای 
مسللط شلدن بلر قواعلد و فراگیلری نحلوة تسلت زنی در ایلن درس اسلتفاده می کردم؛ 
مثلاًل بلرای تسللط بلر درك مطلب، که در کنکور هشلت سلؤال از آن می آیلد، متن های 
درك مطللب زیلادی را مطالعله می کلردم تا بتوانم هلر درك مطلبی را بلا وجود کلمات 
جدیلد و ناشلناخته پاسلخگو باشلم. بله داوطلبان پیشلنهاد می دهلم بلرای اینکه معنی 
لغلات را فراملوش نکننلد، معنلی آنهلا را در قالب جمله فلرا بگیرند. برای ایلن درس نیز 

حلدوداً چهلار سلاعت در هفته وقت می گذاشلتم. 

زمين شناسی
علـی براتـی: درس زمین شناسلی در زیر گروه یلك علوم تجربلی ضریب نلدارد. برای 
همیلن وقلت کملی را بله آن اختصلاص ملی دادم؛ در واقع فقلط هفته ای یك سلاعت یا 

حتلی کمتلر از آن بلرای این درس تسلت می زدم.

رياضی و فيزيک 
علـی براتی: دروس ریاضلی و فیزیك برای داوطلبان گروه آزمایشلي عللوم تجربی نیز 
بسلیار مهلم و تأثیرگلذار اسلت . من سلعی کردم کله اول ایلن دروس را سلر کالس و با 
مطالعلة درس ناملة کتلاب یلاد بگیلرم و سلپس بلا تسلت و تمرین زیلاد به آنها مسللط 

شلوم؛ البتله در هلر دو درس، وقلت زیلادی بلرای مطالعه نمی گذاشلتم و بیشلتر تسلت 
ملی زدم. ملن بله طلور ذاتی در هلر دو درس توانمند بلودم؛ با این همه، بلرای هر یك به 

طلور متوسلط هفته ای شلش یلا هفت سلاعت وقت می گذاشلتم. 

زيست شناسی 
علـی براتـی: کتلاب زیست شناسلی را بایلد بسلیار مطالعه کلرد و بله متلن آن کاماًل 
مسللط شلد. در ضملن تسلت هم بایلد زیاد حل کلرد. خود من بلرای این درس، تسلت 
زیلادی از انتشلارات مختللف می زدم و برای تسلت زدن هم نگاهم به تسلت های دشلوار 
بلود و بله ایلن فکلر نمی کلردم کله شلبیه این سلؤال تا حلاال در آزملون سراسلری داده 
نشلده اسلت؛ چون شلاید طراحلان آزمون سراسلری امسلال، سلؤال متفاوتلی می دادند 
کله همیلن طور نیز شلد و سلؤال های زیست شناسلي امسلال، در مقایسله با سلال هاي 

گذشلته، تا حلدودی متفلاوت بود.
در کل بیشلترین سلاعت مطالعلة ملن بله درس زیست شناسلي تعللق داشلت. بلرای 
روزهلای تعطیلل حداقلل سله سلاعت زیست شناسلي می خوانلدم و در کل بله طلور 

میانگیلن هفتله ای ۲0سلاعت بله مطالعلة زیست شناسلي اختصلاص ملی دادم. 

شيمی  
علـی براتـی: تالش می کلردم به خلود کتاب درسلی کاماًل مسللط شلوم تلا بتوانم به 
سلؤال هایی که به حفظیات شلیمی مربوط می شلود پاسلخ بدهم. برای بخش محاسبات 
نیلز زیلاد تمریلن کردم و بلا تمرین زیاد، محاسلباتم قوی شلد. بعضی از سلؤال های این 
درس نیلز نله حفظلی اسلت نه محاسلباتی، و برای پاسلخ به این سلؤال ها بایلد مفاهیم 
دروس شلیمی را کاملاًل فهمید و دانسلت که هلدف از طرح این مطلب در کتاب درسلی 
چیسلت و چله فایلده ای دارد؛ برای مثال، من سلعی می کردم که یك واکنش شلیمیایی 
را در ذهنلم تجسلم کنلم: اینکله فرضلاً وقتلی یلك مولکلول با مولکلول دیگلر برخورد 
می کنلد چله اتفاقلی می افتد. به یلاری این تحلیلل، راحت تر از پس سلؤال های شلیمی 
بلر می آملدم. بلرای شلیمی نیلز بعلد از زیست شناسلي، بیلش از سلایر درس هلا وقلت 

می گذاشلتم. حلدوداً ۱0 سلاعت در هفتله درس می خواندم. 
البتله باید بگویم که سلاعت های ذکر شلده بلرای زمانی بود که تعطیل بودیم و مدرسله 
نداشلتیم، املا در دوران مدرسله، بله غیلر از روزهلای تعطیلل، شلش یلا هفلت سلاعت 

می کردم. مطالعله 

تابستان قبل از سال چهارم
علـی براتـی: تابسلتان مدرسله نمی رفتلم و بلا برناملة آزمون هلای آزمایشلی مطالعه 
می کلردم. مباحلث ملورد مطالعه ام نیلز دروس پایه بود؛ یعنی سلعی می کلردم که نقاط 
ضعفلم را در دروس سلال دوم و سلوم ترمیلم کنلم و روزانه بین هفت تا هشلت سلاعت 

می کردم.  مطالعله 

تعطيالت نوروز 
علـی براتـی: می دانسلتم که اگلر از این ایلام خوب اسلتفاده کنلم و برنامله مطالعاتی 
دقیقلی داشلته باشلم، می توانلم از خیلی از داوطلبان کله در این ایلام مطالعه نمی کنند، 
جللو بزنلم و خلودم را باال بکشلم. برای همیلن طبق برنامله آزمون های آزمایشلی درس 
می خوانلدم و بله جمع بنلدی دروس پایله و مطالعلة مباحلث نیمسلال اول سلال چهارم 
می پرداختلم. الزم اسلت بگویلم کله برخالف علده ای کله می گویند باید اسلفندماه تمام 
درس هلا را خوانلد و بله پایان رسلاند، من اواسلط اردیبهشلت بله طور کاملل درس هایم 

تملام شلد و بله جمع بندی جاملع درس ها رسلیدم. 

يک روز قبل از كنکور
علـی براتـی: صبلح قبل از کنکلور، حلدود یك یا دو سلاعت معلارف اسلالمي خواندم 
و روی مباحثلی کله کمتلر مطالعله کلرده بلودم، تمرکلز کلردم. بعلد مباحث مشلترك 
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سلؤال های کنکلور ریاضلی را حلل کلردم 
و غلروب هلم هملراه خانلواده بیلرون رفتم 
و در نهایلت بله خانله برگشلتم و بله موقع 

خوابیدم
ماشين حساب

علی براتـی: مسلائل را ذهنی یا بلا کاغذ 
حلل می کلردم و اصلاًل از ماشلین حسلاب 
اسلتفاده نمی کردم؛ چون در جلسلة آزمون 
نمی شلود از ماشلین حساب اسلتفاده نمود. 

اضطراب
علـی براتـی: ملواردی کله رتبله ام در آزمون هلای آزمایشلی خلوب نمی شلد و نتیجة 
ملورد نظلرم را نمی گرفتلم، گاه نگلران می شلدم، املا می دانسلتم کله اگلر ایلن نگرانی 
ادامله داشلته باشلد، مطالعله ام مختلل خواهد شلد و وضعیت بدتلری پیلدا خواهم کرد. 
بله همیلن منظلور، بلرای خودم اسلتنتاج می کلردم که اگر قرار باشلد اسلترس داشلته 
باشلم، آزملون بعلدی ام بدتر می شلود؛ پس بهتر اسلت که به جلای نگرانی، بله فکر رفع 

مشلکل و جبران آن باشلم. 

رقابت 
علـی براتی: رقابت خاصی با کسلی نداشلتم؛ البتله با یکی از همکالسلی هایم که رتبه 
۱4 کشلوری شلده اسلت، دوسلت بلودم و با هم نکات درسلی را ملرور می کردیلم و اگر 
یکلی از ملا بله نکتله درسلی جدیدی پلی می بلرد، آن نکته را  بله دیگلری می گفت. در 
واقلع هلر دوی ملا سلعی می کردیم که به یاری هلم، بهتر از قبلمان بشلویم و همین امر 

در موفقیلت هلر دوی ما نقش داشلت؛ املا رقابت خاصی با یکدیگر نداشلتیم.

مشاور
علـی براتـی: از مشلاور اسلتفاده نمی کلردم و خلودم برنامه ریلزی درسلی ام را انجلام 
ملی دادم. اگلر هلم ضعفلی داشلتم بله کملك کتاب هلای کملك آموزشلی آن را رفلع 

می کلردم.

خانواده
علـی براتـی: خانواده، هلم از نظر تأمیلن منابلع مطالعاتی و امکانلات مورد نیلاز و هم 
آملاده کلردن محیط روانی مناسلب، برای من نقش بسلزایی داشلتند؛ زمانلی که اعتماد 
بله نفسلم کلم می شلد یا نگران می شلدم، به ملن روحیه می دادنلد. در خانه حتلی برادر 
کوچکتلرم مراعلات حلال مرا هنگام تماشلاکردن تلویزیلون می کرد. والدینم نیلز در دید 
و بازدیلد از اقلوام، به شلرایط من توجه داشلتند و امسلال مهمانی رفتلن و مهمان آمدن 

بله منزل ما، بسلیار کم شلده بود. 

نيايش
علـی براتـی: بسلیاری از اوقلات، پلس از نماز یا هلر در فرصلت دیگري، با خلدا حرف 
ملی زدم و از او بلرای اینکله یلاورم اسلت و در رسلیدن بله هدفم کمکم می کند، تشلکر 
می کلردم. زمانلی هلم کله نتیجله ام بلد می شلد، بلا پلروردگار حلرف ملی زدم و بله او 
می گفتلم کله فقلط تلو می توانلی کمکلم کنلی . در کل معتقدم کله نیایلش در آرامش 
فرد خیلی مؤثر اسلت؛ اینکه بدانی کسلی هسلت که بسلیار قدرتمند اسلت و حواسلش 

بله تلو هسلت، و اگلر تلالش کنلی و به او تلوکل کنلی، کمکت خواهلد کرد. 

تغذيه
علـی براتی: برای صبحانه چیلزی پر انرژی مثل کلره و مربا می خوردم تلا انرژی مورد 
نیلازم را در طلول روز تأمیلن کنلد. بلرای ناهلار هم سلعی می کلردم که غذای سلنگین 

نخلورم تلا دچلار خلواب آلودگلی نشلوم و 
شلب ها هلم غلذای سلبك می خلوردم تلا 
خلواب راحتی داشلته باشلم و تقریبلاً هیچ 

وقت سلراغ فسلت فودهلا نمی رفتم.  

خواب
عللی براتلی: در شلبانه روز هفت یا هشلت 
سلاعت می خوابیدم؛ البته سلعی کلردم که 
زملان خوابلم را کمتلر کنلم، املا دیلدم که 
وقتلی کمتلر می خوابلم، اذیلت می شلوم؛ پلس سلعی کلردم کله از وقلت بیلداری ام به 

خوبلی بهلره ببرم. 

احساس خستگی
علـی براتـی: هر زملان کله درس می خوانلدم، اما بله نتیجة ملورد نظرم نمی رسلیدم، 
احسلاس خسلتگی می کلردم؛ املا چلون هلدف بزرگلی داشلتم، خسلتگی را کنلار 
می گذاشلتم. ملن معتقلدم که برای موفقیت و رسلیدن به هدف، باید مسلیر سلختی را 
طلی کلرد، و هلر چله هدف بزرگتر باشلد، مسلیر رسلیدن به موفقیت سلخت تر اسلت.

تلفن همراه 
علـی براتی: گوشلی نداشلتم، املا گاهی سلراغ کامپیوتلر می رفتلم و بله اینترنت هم 

سلری می زدم.

تفريح
علـی براتی: در این یك سلال تفریح خاصی نداشلتم. گاهلی تلویزیون نلگاه می کردم 
و، هملان طلور کله قباًل اشلاره کلردم، بعضلی از اوقات نیز به اینترنت سلر ملی زدم؛ ولی 
در کل کمتلر پیلش می آملد کله وقتم به بطالت هدر بلرود، و اگر هلم زمانی وقتم صرف 

مطالعله نمی شلد، بیش از یك یا دو سلاعت طول نمی کشلید.

درصدهای آزمون سراسری 
عللی براتلی: ادبیات: ٩4/٧ درصد، عربلی: ۱00 درصد، معارف: 84 درصلد، زبان خارجی: 
 8٩/4 درصد، زمین شناسی: ۲0 درصد، ریاضی: ٩6/٧ درصد، زیست شناسی: ٩4/٧ درصد، 

فیزیك ۱00 درصد، شیمی ٩۲/۲ درصد. 

سخن آخر 
علـی براتـی: بله نظلر ملن، موفقیلت دانش آملوزان شهرسلتان های کوچلك در گروه 
آزمایشلي عللوم تجربی، بیانگر آن اسلت کله امکانات، نقش کملی در موفقیت داوطلبان 
دارد و مهم تریلن املر، تلالش یلك داوطللب اسلت. بله همین خاطلر، اگلر دانش آموزی 
مصملم باشلد تلا به هلدف خود برسلد، نیلازی بله امکانات عجیلب و غریب مثلل معلم 

پروازی و ... نیسلت.
هلر داوطلبلی بایلد هدفلش را بله دقلت مشلخص کنلد و مطابلق آن تلالش کنلد؛ زیرا 
بلدون شلك، تلالش و برنامه ریلزی دارنلدة رتبلة یك بلا ۱00 متفلاوت اسلت؛ البته اگر 
فلردی سلاعی و مصملم باشلد، می توانلد در گلذر زمان، هدفلش را متعالی تلر کند. خود 
ملن اوایلل می خواسلتم که در رشلتة پزشلکی دانشلگاه تهلران قبول شلوم، املا در طی 
سلال چهلارم، وقتی دیدم کله در آزمون های آزمایشلی رتبه های خوبی کسلب می کنم، 
تصمیلم گرفتلم کله رتبة تلك رقملی بیلاورم و در نهایت به خلودم گفتم که چلرا برای 

رتبلة یلك درس نخوانلم. و بلرای کسلب رتبة یك تلالش کردم.
و باالخلره اینکله داوطلبلان هیچ وقت ناامید نشلوند؛ چلون ناامیدی گناه بزرگی اسلت و 

به شکسلت منجر خواهد شلد. 

برخالف عده ای كه می گويند بايد اسفند ماه تمام درس ها را خواند 
و به پايان رساند، من اواسط ارديبهشت به طور كامل درس هايم تمام 

شد و به جمع بندی جامع درس ها رسيدم 
اوايل می خواستم كه پزشکی دانشگاه تهران قبول شوم، اما در طی 

سال چهارم، وقتی ديدم كه در آزمون های آزمايشی رتبه های خوبی 
كسب می كنم، تصميم گرفتم كه رتبۀ تک رقمی بياورم و در نهايت به 

خودم گفتم كه چرا برای رتبۀ يک درس نخوانم 
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پيرو اطالعيه هاي مورخ ۲٧ و ۲٩/ 5/ ٩٧ مندرج در سایت  سازمان  سنجش 
 آموزش کشور و همچنين اطالعيه مندرج در هفته نامه پيک سنجش مورخ 
ظرفيت   برابر  چند  معرفي شدگان   اسامي  اعالم  زمان  درخصوص   ٩٧/5/۲٩
رشته هاي  تحصيلي داراي شرایط خاص آزمون سراسري سال ۱۳٩٧ شامل: 
دانشگاه هاي شهيد مطهري،  شاهد، علوم قضایي و خدمات اداري دادگستري، 
بقيه ا... )عج(، دکتري  ، علوم پزشکي  ایران  صداو سيماي جمهوري اسالمي 
بيوتکنولوژي دانشگاه تهران، مدیریت بيمه اکو مؤسسه آموزش عالي بيمه 
غير  دانشگاه  رفاه،  غيرانتفاعي  دانشکده  عالمه طباطبائي،  دانشگاه  در  اکو 
انتفاعي امام رضا )ع(- مشهد و کليه کدرشته هاي تحصيلي  متمرکز دانشگاه 
شهيدرجایي  دبير  تربيت  دانشگاه  و  آموزشي  پردیس هاي  در  فرهنگيان 
با  و  استخدام(  تعهد  داراي  و  بومي  داوطلبان  مخصوص  )رشته هاي  تهران 
آرزوي موفقیت براي کلیه داوطلبان گرامي و عالقه مندان به تحصیل در رشته هاي 
تحصیلي داراي شرایط خاص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي فوق  که در زمان 
انتخاب رشته هاي تحصیلي، یك و یا چندکدرشته از دانشگاه هاي مذکور را در آزمون 
سراسري سال ۱3٩٧ در فرم انتخاب رشته اینترنتي خود انتخاب نموده اند و فهرست 
اسامي آنان در پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني www.sanjesh.org درج 
گردیده است، بدین وسیله  توجه آن دسته از داوطلباني را که در ردیف معرفي شدگان 
چند برابر ظرفیت هر یك از رشته هاي تحصیلي دانشگاه هاي فوق قرار گرفته اند، به 

نکات ذیل معطوف مي دارد:
الف( در گزینش نهایي هر رشته منحصراً کساني قبول اعالم خواهند شد که برابر 
برنامه زماني در مصاحبه یا سایر مراحل گزینش به شرح مندرج در این اطالعیه شرکت 
نموده و دراین مرحله موفق شوند و صالحیت عمومي آنان نیز توسط هیأت مرکزي 
گزینش ذي ربط تأیید شده و ضوابط انتخاب رشته فوق را رعایت نموده و همچنین 
توضیح  به  الزم  نمایند،  کسب  نیز  را  رشته  هر  براي  نهایي  علمي  نمره   حدنصاب 
است که اسامي پذیرفته شدگان نهائي این دانشگاه ها به همراه نتایج سایر رشته هاي 

متمرکز آزمون  سراسري اعالم خواهد  شد.
کلیه   و  نیست  قبولي  منزلة  به  ظرفیت،  برابر  چند  عنوان  به  داوطلبان  معرفي  ب( 
به   تاریخ هاي  مقرر  انجام  مراحل  مختلف  گزینش  در  براي   معرفي  شدگان  الزم  است  

آدرس  تعیین  شده  از طرف مؤسسات در این اطالعیه مراجعه  نمایند. داوطلب ممکن 
است به یك یا دو مؤسسه معرفي شده باشد؛ لذا داوطلباني که به دو مؤسسه معرفي 
شده اند، در صورت تمایل مي توانند به یك مؤسسه یا هر دو براي انجام مراحل مختلف 
مراحل   انجام   براي   داوطلبان   مراجعه   عدم   که  است   بدیهي   نماید.  مراجعه  گزینش 
گزینش در هر مورد معرفي ، به  منزلة  انصراف  قطعي  از گزینش  در رشته  یا رشته هاي  
اولویت های بعدی وی  تلقي  خواهد شد و وضعیت داوطلب در  ذي ربط آن مؤسسه 
بررسی خواهد شد. ضمناً در ستون نتیجه کارنامه نهائي در مقابل کدرشته مربوط آنان 

عدد یك )۱( به منزله عدم داشتن شرایط گزینش درج مي گردد.
ج( داوطلباني که نسبت به انتخاب یک یا چند کدرشته محل از مؤسسات 
داراي شرایط خاص مندرج در این اطالعيه اقدام نموده، ولي در این مرحله 
معرفي نشده اند، یا شانس قبولي در اولویت هاي باالتر از کدهاي مربوط به 
این رشته هاي شرایط خاص را دارا بوده یا فاقد حداقل نمره معرفي در این 
مرحله هستند، دليل عدم معرفي آنان در این مقطع در کارنامه نتایج نهایي 

مشخص خواهد شد.
د( بنا به دالیل متفاوت )اعم از نمره علمي و ترتیب اولویت انتخاب رشته داوطلب یا 
عدم رعایت استان بومي و ...( هیچ گونه اعتراضي در این مرحله از اعالم نتایج از سوي 
داوطلبان پذیرفته نیست و پس از اعالم نتایج نهائي، در مهرماه، برای کلیه داوطلبان 
مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱3٩٧ که نسبت به تکمیل 
فرم انتخاب رشته خود در سایت این سازمان در زمان مقرر اقدام نموده اند، کارنامه 
نتیجه نهایی تهیه خواهد شد و قابل رؤیت و بهره برداري خواهد بود؛ لذا داوطلباني 
دارد،  آنان سؤاالتي وجود  براي  به مندرجات آن  کارنامه نسبت  از دریافت  که پس 
با دلیل درخواست  می توانند به استناد پرینت کارنامه نتیجه نهایي، در موعد مقرر 
خود را مطرح نمایند. تأکید مي گردد که در این مرحله هیچ گونه اعتراضي پذیرفته 

نمي گردد.
 همان گونه كه اشاره شد، برنامه زمانی، نحوه مراجعه و مدارک الزم برای 
هر يک از مؤسسات، از روز دوشنبه 97/5/29 روي سايت سازمان سنجش 

آموزش كشور قرار گرفته است.

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش كشور در خصوص :

معرفي شدگان  چند برابر ظرفيت  رشته هاي  تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون 
سراسري سال 1397 شامل: دانشگاه هاي شهيد مطهري،  شاهد، علوم قضايي و 
خدمات اداري دادگستري، صداو سيماي جمهوري اسالمي ايران ، علوم پزشکي 
بقيه ا... )عج(، دكتري بيوتکنولوژي دانشگاه تهران، مديريت بيمه اكو مؤسسه 
آموزش عالي بيمه اكو در دانشگاه عالمه طباطبائي، دانشکده غيرانتفاعي رفاه، 
دانشگاه غير انتفاعي امام رضا )ع(- مشهد و كليه كدرشته هاي تحصيلي  متمركز 
دانشگاه فرهنگيان در پرديس هاي آموزشي و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي 

تهران )رشته هاي مخصوص داوطلبان بومي و داراي تعهد استخدام(
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نام  به  مقطعی  پایان  عزیز،  داوطلبان  از  عده  برای یك  تابستان  اواسط  در  هر سال 
»کنکور« و برای عده دیگری، آغاز فصلی از تحصیل به نام »آمادگی برای کنکور« 
تابستان  از  کنند،  کنکور شرکت  در  می خواهند  که  عزیزی  داوطلبان  معموالً  است. 
سال قبل به طور جدی شروع به مطالعه می کنند. آغاز مطالعه برای کنکور به صورت 
جدی، نیاز به یك عنصر بسیار مهم و اساسی دارد و آن هم مدیریت این مقوله است. 
در واقع، هر یك از کنکوری های عزیزی که می خواهند در آزمون سراسری رتبه 
خوب و راضی کننده ای به دست آورند، باید حتماً در مدت زمان آمادگی برای کنکور 
و جوانب مختلف این آمادگی، کارهایی را انجام دهند که ما در این مقاله از آن به 

عنوان »مدیریت کنکور« نام می بریم. 
 مدیریت کنکور، یعنی رعایت مسائل و مواردی درباره کنکور که باعث می شود شما 
در مدت زمان کوتاه تر، با صرف انرژی و هزینه کمتر، رتبه خوبی در این آزمون کسب 
کنکور صحبت  مدیریت  درباره  بیشتر  اینکه  از  قبل  نائل شوید.  به هدفتان  و  کرده 
کنیم، الزم است که درباره مدیریت تعریفی ارائه دهیم. در ساده ترین تعریف می توان 
گفت: مدیریت، یعنی هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف. با 
وجود اینکه ممکن است برای برخی از شما عزیزان، مسأله مدیریت، مسأله پیچیده 
و مبهمی به نظر برسد، اما در واقع اصاًل این طور نیست. همه ما در طول شبانه روز، 
از مدیریت در سطوح مختلف استفاده می کنیم. در دیدن یك فیلم، رفتن به مهمانی، 
مسافرت کردن و .... در زمینه کنکور هم شما عزیزان باید توجه داشته باشید که فقط 
رعایت مسائل بسیار ساده و معمولی، که ممکن است از چشم بسیاری از داوطلبان 
دور بماند، همان مدیریت کنکور است و همه شما عزیزان می توانید این موارد را به 
سادگی رعایت کنید و به راحتی با کسب یك رتبه خوب و قابل قبول، در یك رشته 
مناسب پذیرفته شوید. از مهم ترین زمینه های مدیریت کنکور می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:  
1- مديريت زمان

یکی از مهم ترین موارد مدیریت کنکور، مدیریت زمان است. ما بارها در مقاالتی که 

درباره کنکور نوشته ایم، به مدیریت زمان و اهمیت آن برای کنکور اشاره کرده ایم؛ 
با این همه، هر چه از مدیریت زمان بگوییم باز هم کم است. مدیریت زمان، یعنی 
اینکه شما بتوانید از زمان خود به بهترین نحوی به منظور مطالعه برای کنکور استفاده 
کنید. یکی از با ارزش ترین دارایی های یك داوطلب، زمان است. برای بسیاری از 
افراد عادی شده است که وقت خود را هدر بدهند و تالشی هم برای استفاده از آن 
نکنند؛ اما برای یك داوطلب کنکور، که وقت محدودی برای رسیدن به یك هدف 

بزررگ دارد، موضوع هدر دادن وقت می تواند بسیار ضرر رساننده باشد.
 مدیریت زمان، اصاًل سخت نیست. اگر خود را ملزم کنید که به موقع شروع به انجام 
کاری کنید، قادر خواهید بود که به نحو احسن آن را تا پایان مدیریت کنید؛ پس اگر 
می خواهید که زمانتان در طی آمادگی برای کنکور، از دست نرود سعی کنید که یك 
برنامه ریزی درست داشته باشید. برای هر روز، هفته، ماه و طول سال آمادگی برای 
کنکور، برنامه ریزی کنید تا بتوانید با سرعت باالیی مطالعه کنید و عالوه بر آن، وقت 

کافی هم برای انجام همه کارهایتان داشته باشید.
2- مديريت منابع

به عنوان یك داوطلب، زمانی می توانید موفق تر باشید که بدانید برای کنکور باید چه 
منابع و کتاب هایی را چه وقت و چگونه مطالعه کنید. اولویت بندی، مهارتی ضروری، 
اما دشوار و حساس است که در بسیاری از مواقع، ما را ترغیب می کند با استفاده از 
مدیریت و مهارت های مشابه، توانمندی خود را افزایش داده و در آن زمینه تصمیم 
درستی بگیریم. یکی از مشکالت بزرگی که بسیاری از داوطلبان در طی آمادگی برای 
کنکور دارند، توانایی نداشتن در مدیریت منابع کنکور است. داوطلب، کوهی از کتاب ها 
و جزوه های مختلف را جمع می کند، بدون آنکه بداند که کدام یك از این منابع در 
اولویت هستند؛ عالوه بر آنکه مطالعه این منابع، نیاز به وقت زیادی هم دارد، و چون 

بیشتر مطالب آن تکراری است باعث هدر رفتن وقت نیز می شود. 
یکی دیگر از جنبه های مدیریت منابع کنکور، این است که شما داوطلب گرامی بدانید 
و تصمیم بگیرید که در مقاطع مختلف و با توجه به زمانی که در دست دارید، مطالعه 
کدام منابع را در اولویت قرار دهید و از کدام یك صرف 
نظر کنید؛ مثاًل وقتی از برنامه هفتگی عقب می مانید، 
اول،  دور  پایان  در  اینکه  یا  کنید  کمتر  را  زنی  تست 
وقتی زمان کم آوردید، با توجه به بودجه بندی کنکور، 
برخی از مباحثی را که از آنها سؤال کمتری می آید، 
حذف کنید. در طی آمادگی برای کنکور به کارهایی که 
زودتر باید انجام شوند، توجه جّدی داشته باشید و روی 
آنها تمرکز کنید. هدفمند باشید و به خاطر بسپارید که 
انجام کارهای کوچکتری که ارزش زیادی دارند، بهتر از 
انجام کارهای زیادی هستند که شاید خیلی هم برایتان 

فایدهای نداشته باشند.
3- مديريت مطالعه

یکی از مشکالتی که بسیاری از داوطلبان با آن مواجه 
هستند چگونگی مطالعه برای کنکور است. در برخی از 
موارد، دیده می شود که داوطلب به این موضوع عالقه 
اما نمی داند  مند است، هدف دارد و وقت می گذارد، 

چگونه کنکور را مديريت كنيم؟
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که  باشید  داشته  توجه  باید  عزیزان  شما  بخواند.  درس  و  کند  مطالعه  چگونه  که 
برای کنکور، ابتدا باید یك مطالعه اولیه داشته باشید، زیر نقاط مهم و اصلی را خط 
بکشید و خالصه برداری کنید، و حتی کنار مطالب کتاب، نیز نکاتی را با رنگ های 
مطالعه،  مدیریت  در  دارید.  نگه  بندی  جمع  دوران  برای  را  آن  و  بنویسید  مختلف 
تکرارها و مرورها را فراموش نکنید. مرورهای هفتگی و ماهیانه و در نهایت، در دوران 
جمع بندی، هر آنچه را که قباًل خالصه کرده اید، دوباره بخوانید و در همین حین، 
تست زنی نیز داشته باشید، و سرانجام در هفته های پایانی، تست زنی سرعتی را در 
برنامه خود لحاظ کنید. با این سبك مطالعه، مطمئن باشید که بخش بسیار زیادی از 

آنچه را که مطالعه کرده اید، فراموش نخواهید کرد.
4- مديريت مکان

داوطلبی  دارد.  زیادی  بسیار  اهمیت  نیز  مطالعه  مکان  کنکور،  داوطلب  برای یك 
می تواند در منزل و حتی در میان سر و صدا هم درس بخواند و داوطلب دیگر حتماً 
باید در سکوت و آرامش مطالعه کند. داوطلبی در کتابخانه و دیگری عادت دارد در 
پارك درس بخواند. به عادات مطالعه خود نگاه کنید و ببینید که جزو کدام دسته از 
داوطلبان هستید و در کجا راحت تر می توانید درس بخوانید. به یاد داشته باشید که 
مدیریت مکان، بسیار مهم است؛ زیرا تا شما نتوانید در مکان مناسبی که به حضور در 
آن عادت دارید مطالعه کنید، مطلب زیادی یاد نخواهید گرفت و این موضوع باعث 

هدر رفتن وقت و انرژی شما خواهد شد.
5- مديريت مقاطع

نوروز،  عید  مقطع  کنکور،  قبل  سال  تابستان  مقطع  دارد.  مختلفی  مقاطع  کنکور، 
به مقاطع طالیی کنکور  اینها  از  یا دوران جمع بندی که هر یك  ماه  مقطع خرداد 
معروفند. داوطلب، باید مقاطع مهم کنکور را بشناسد تا بتواند به خوبی برای آن 
مقاطع برنامه ریزی کرده و آنها را مدیریت کند؛ مثاًل اگر داوطلب، دوران جمع بندی 
خردادماه را به خوبی نشناسد و نداند که در این دوره چه باید بکند، مطمئناً نمی تواند 

از مطالعه خود بهره کافی ببرد.
6- مديريت كالس های كنکور 

یکی از دغدغه های اصلی بیشتر داوطلبان، این است که آیا برای کسب نتیجه بهتر 
در کنکور باید در کالس های کنکور شرکت کنند یا نه، و از خود می پرسند: اصاًل 
این کالس ها چقدر می تواند در موفقیت من تأثیر داشته باشد؟ این کالس ها، چقدر 
وقت و انرژی من را در دوران آمادگی برای کنکور خواهد گرفت؟ و .... برای مدیریت 
را در هر درس  باید هر داوطلب، وضعیت خود  ابتدا  این بخش در کنکور، در  بهتر 
مشخص کند: اینکه در کدام درس ها ضعیف تر و در کدام درس ها قوی تر است؟ آیا 
با یك جزوه خوب نمی تواند مشکل خود را در درس هایی که ضعیف است، برطرف 
کند؟ اینکه نیاز به چند جلسه کالس خصوصی یا کنکور دارد؟ و .... وقتی به تمام این 
مسائل به خوبی جواب دادید، بعد با یك مدیریت صحیح و اصولی، تصمیم بگیرید 
که چه زمانی در این کالس ها شرکت کنید و چند جلسه و در کدام درس ها از این 

کالس ها استفاده کنید.
7- مديريت روابط

حتماً  باید  که  مواردی  از  یکی  شود،  می  آماده  کنکور  برای  آموز  دانش  یك  وقتی 
آن را مدیریت کند روابط داوطلب با دوستان، خانواده و فامیل است. این روابط اگر 
مدیریت نشود و زمان مشخصی نداشته باشد، باعث می شود تا زمان و انرژی زیادی 
از داوطلب گرفته شود. شاید شما هم از جمله کسانی باشید که نمی توانید به سادگی 
به دیگران »نه« بگویید، و به همین دلیل، قسمت عمده ای از وقت خود را صرف انجام 
کارهایی می کنید که به دلیل خجالت یا رودربایستی یا دالیل مشابه پذیرفته اید. در 
چنین شرایطی، تالش برای بهبود مهارت مدیریت روابط، باعث می شود تا شما وقت 
کمتری را صرف رابطه با دیگران یا انجام کارهایشان کنید. برای روابط خود برنامه 

این دوره مهم به لحاظ  کمبود وقت ضرر نکنید. سعی  تا در  باشید  خاصی داشته 
کنید که از وقت های استراحت خود، بخشی را برای دیدن دوستان و فامیل اختصاص 
دهید. برای گذراندن وقت با خانواده نیز وقت های خاصی را در طول شبانه روز در 
نظر بگیرید. بعضی از داوطلبان عزیز گمان می کنند که در این دوره می توانند به طور 
کلی با دوستان یا فامیل خود قطع رابطه کنند؛ اما در این زمینه اصاًل افراط و تفریط 
درست نیست. اگر وقتی را با خانواده یا دوستان خود بگذرانید یا در برخی از مهمانی ها 
مثبتی خواهد گذاشت؛ پس  تأثیر  روحیه شما  در  موضوع  این  کنید، حتماً  شرکت 
مدیریت روابط، بهترین شیوه کنترل این روابط است؛ به گونه ای که به وقت و زمان 

شما صدمه نزند.
8- مديريت تلفن 

امان از تلفن و موبایل و امان از کسانی که نمی توانند مکالمات تلفنی خود را کنترل 
کنند و امان از افرادی که مدام در حال پیام دادن هستند!! بخصوص االن که ابزارهای 
ارتباط مجازی هم برای بسیاری از افراد جذابیت دارد و بخشی از وقت آنها در دنیای 
مجازی، صرف پیام دادن یا دیدن فیلم و عکس در آنها می شود. اگر می خواهید برای 
باید تکلیف خود را از همین حاال با مکالمه های تلفنی و  کنکور آماده شوید، حتماً 
موبایل خود و دنیای مجازی مشخص کنید. سعی کنید دوستانتان را عادت دهید 
تا در دوره آمادگی برای کنکور، برای شما پیامك بزنند، و خودتان را عادت دهید 
که زمان خاصی را برای جواب دادن به تلفن و خواندن پیام ها اختصاص دهید. نکته 
دیگر اینکه این مکالمات نباید تأثیر منفی بر ذهن شما در زمان مطالعه گذارد؛ یعنی 
وقتی درس می خوانید، فقط درس بخوانید، نه اینکه به اتفاق های روزمره از جمله 

مکالمات تلفنی فکر کنید.
9- مديريت خواب و استراحت

وقتی شروع به مطالعه برای آمادگی در کنکور می کنید، حتماً سعی کنید که زمانی را 
بین ساعات مطالعه برای استراحت خود در نظر بگیرید یا ساعات خواب و بیداری خود 
را تنظیم کنید. بهترین زمان مطالعه از ساعت پنج صبح تا ساعت نه تا ده شب است؛ 
بهتری  یادگیری  دارند که معموالً شبخوان هستند و شب ها  البته داوطلبانی وجود 
استراحت  به  را  و شب ها  خوانده  تا صبح ها درس  کنید  می توانید، سعی  اگر  دارند. 
بپردازید. نگران نباشید؛ زیرا بدن انسان در طی کمتر از یك ماه به اتفاق های جدید 
عادت خواهد کرد؛ اما اگر نمی توانید چنین شیوهای را به کار بگیرید، از شیوه قبلی 

برای مطالعه خود استفاده کنید.   
10- مديريت احساسات

دوره آمادگی برای کنکور، دوره بسیار مهم و پر افت و خیزی است. شما در این دوره، 
در شرایط خاصی قرار می گیرید و ممکن است در زمان هایی خوب مطالعه کرده و 
گاهی نیز اصاًل نتوانید مطالعه کنید و خوب درس بخوانید؛ از طرف دیگر، گاهی ممکن 
است که شما به راحتی بتوانید به همه یا بیشتر تست ها به خوبی پاسخ دهید و گاهی 

هم اصاًل نتوانید جواب تست ها را بدهید و سرخورده و ناراحت شوید. 
  مهم ترین نکته قابل یادآوری در چنین شرایطی، این است که شما احساسات خود 
را مدیریت کنید و به راحتی تسلیم شرایط بد نشده و افسرده نگردید. سعی کنید 
برای  آمادگی  دوران  قوی،  و  محکم  بسیار  هر صورت،  در  و  باشید  نداشته  استرس 
کنکور را پشت سر بگذارید. مدیریت احساسات و برخورد قوی با مسائل کنکور، بر 
آمادگی شما برای کنکور تأثیر مثبت خواهد گذاشت. اگر شما پر انرژی و با روحیه 
باال باشید، مطمئن باشید که یادگیری تان بهتر خواهد بود، و چون امیدوار هستید، 
راحت تر به هدف خود خواهید رسید؛ از طرف دیگر، ناامید شدن یا داشتن احساسات 
منفی درباره کنکور هم باعث کاهش توان و انرژی شما و دور شدن شما از اهدافتان 

خواهد شد. 
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پایه  به اطالع دانش آموزان عزیز  به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله  با حمد و سپاس 
دوازدهم می رساند که آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم سال تحصیلی ٩٧-٩8 

از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به منظور:
)۱( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال ۱3٩8؛ 
)۲( ارزیابی معلومات مکتسبه داوطلبان در زمینه دروس عمومی و اختصاصی در مقاطع 

زمانی مختلف؛ 
و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلب  تحصیلی  پیشرفت  میزان  تشخیص  و  تعیین   )3(

اختصاصی؛ 
)4( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
عمومی و اختصاصی هر داوطلب با داوطلبان شهرستان و استان محل تحصیل و هم چنین 

داوطلبان سراسر کشور؛ 
)۵( آشنائی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب حضور 

در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال ۱3٩8 و ...؛
)6( کمك به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزيت های »آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زير اشاره كرد:

 آشنایی کامل با شیوة درست مطالعة کتاب های درسی؛
 عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛

 آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
 دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف؛

 ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
 شبیه سازی فضای آزمون سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا؛

 کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
 آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

نحوه ی زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

چگونگي ثبت نام و برگزاري آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش دوازدهم:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، با بررسی های 

آموزشی،  مراکز  محترم  مدیران  و  دبیران  مشاوران،  نظرات  دریافت  و  جانبه  همه 
مجموعة آزمون های آزمایشی را مجموعاً در سیزده نوبت برای سال تحصیلی ٩٧-٩8 
طراحی نموده است. سه نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت تابستانه، شش نوبت 
از آزمون های آزمایشی به  صورت مرحله ای و چهار نوبت از آزمون های آزمایشی به  
صورت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون های 
آزمايشی سنجِش دوازدهم، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی 
و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت 

تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و 

شهریور ٩٧ با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
آزمون های مرحله ای: در شش نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند ٩٧ برگزار می گردد، منابع درسی برای مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از 
منابع تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضیح است که سؤاالت 
)طبق  مرحله  همان  برای  شده  اعالم  درسی  منابع  بر  تأکید  با  مرحله،  هر  آزمون 
تقسیم بندی(، به عالوة سؤاالت منابع درسی مرحله قبل طراحی می گردد )برای مثال 
در مرحله سوم آزمون، قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم منظور 

شده، با این تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(.
آزمون های جامع: از ابتدای سال ۱3٩8 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
۱3٩8، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 

و ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود.
سال  از  اعم  داوطلبان  کلیه  برای  آزمون های آزمايشی مرحله ای،  در  توجه: 
دوازدهم و پيش دانشگاهی، منحصراً سؤاالت امتحانی پايه دوازدهم در نظر 
گرفته می شود. بدیهی است که در آزمون های آزمايشی جامع، برای داوطلبان 
پیش دانشگاهی و داوطلبان پایه دوازدهم، سؤاالت مخصوص به نظام مربوط به 

خود بطور مجزا منظور خواهد شد.
زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي 

آزمايشی سنجِش دوازدهم:
کلیه  برای  دوازدهم  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  کارت 
از طریق سایت  از هر آزمون منحصراً  از روز سه شنبه قبل  داوطلبان سراسر کشور، 
 www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت  اینترنتی 
توزیع می گردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر نسبت به پرینت 

کارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.
بعد  در  دوازدهم  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز  همان  ازظهر 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  منتشر   www.sanjeshserv.ir:نشانی
و  مصوبات  آخرین  براساس  آزمایشی،  آزمون های  کل  نمره  محاسبه  که  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس 
عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی )با توجه 
به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم بر 

مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجِش دوازدهم ويژه 
دانش آموزان پايه دوازدهم
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شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 
را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یك از آن ها ثبت نام نمایند؛ به عنوان 
مثال، داوطلب می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع 

باشد.
با توجه به اينکه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است 
كه هر يک مکمل ديگری است و شركت در تمامی آن ها، داوطلب را گام 
كليۀ  در  عزيز،  داوطلبان  می شود  توصيه  لذا  می نمايد،  آماده تر  گام  به 
آزمون های مرحله ای و جامع به طور يکجا ثبت نام نمايند و از تخفيفاتی كه 

برای ثبت نام يکجای آزمون ها در نظر گرفته شده است، بهره مند گردند.
ثبت نام،  هزينه های  به  مربوط  تکميلی  جدول  كه  است  به ذكر  الزم 
سنجِش  آزمايشی  آزمون های  انتخاب  به  مايل  كه  دانش آموزانی  برای 
آزمون ها  ثبت نام  اينترنتی  سايت  در  هستند،  تلفيقی  صورت  به   دوازدهم 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شایان ذکر است داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف، پلکانی بهتر است از تعداد 
مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از 
تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند 
شوند. بدیهی است مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت نام یکجا در ۱0 نوبت آزمون )6 نوبت آزمون مرحله ای + 4 نوبت آزمون جامع( 
است که در این صورت با احتساب تخفیف ویژه 4۵0.000 ریالی، متوسط شهریه هر 

آزمون ۲٩۵.000 ریال و ۲.٩۵0.000 مجموعاً ریال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

نحوه ثبت نام:
آزمايشی  آزمون های  در  شرکت  به  عالقه مند  داوطلبان  اينترنتی:  پرداخت 
عضو  بانکی  کارت های  از  استفاده  با  مي توانند  سراسرکشور  در  دوازدهم  سنجِش 
آموزشی کارکنان سازمان  تعاونی خدمات  به سایت شرکت  و مراجعه  شبکه شتاب 
سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این 

آزمون ها اقدام و کد پی گیری دریافت نمایند.
اينترنتی كارت اعتباری ثبت نام نشان دهنده  الزم به ذكر است كه خريد 
ثبت نام نهايی داوطلب نبوده و الزم است كه داوطلب، بعد از خريد كارت 
مراجعه  ثبت نام  لينک  به  رمز(  و شماره  پرونده  )دريافت شماره  اعتباری 
نموده و  ثبت نام خود را نهايی و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی 

دريافت نمايد.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر 
گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 0۲۱-4۲٩66 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی ۱۲:30 و عصر 

۱3:30 الی ۱6:00
ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، مي توانند در ساعات: صبح8:30  الی ۱۲:30و عصر ۱3:30 الی ۱6:00  

با شماره تلفن هاي: 88844٧٩۱ الی 88844٧٩3 تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

۱- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نیز در این 
مرحله انجام مي شود و توصیه می شود که به منظور برخورداری از حداکثر تخفیف در 

شهریه پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
۲- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از طریق سایت اینترنتی 
به  شرکت  مرکزی  دفتر  و  است  پذیر  امکان   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به 
نژادکی،  شهید  خیابان  شیرازی،  میرزای  خیابان  زند،  کریم خان  پل  تهران،  نشانی: 
از  نام  ثبت  آماده  نیز   88321455 تلفن:   ،30 پالك  سنایی،  کالنتری  روبروی 

مراجعان در ساعات اداری است.
راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم

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

طریق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی است(.
گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینك ثبت نام آزمون های 

آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری ۱6 رقمی ثبت نام.
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