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روز مباهله پیامرب گرامی اسالم)ص(

گرامی باد

رئیـس مرکـز سـنجش آمـوزش پزشـکی وزارت 
بهداشـت، بـا تأکید بر اینکـه حـدود ۱۸۰۰ داوطلب 
در آزمـون دکتـری تخصصـی دانشـگاه های علـوم 
پزشـکی پذیرفتـه خواهند شـد، گفـت: نتایج این 

آزمـون، هفتـه آینـده اعالم می شـود.
دکتـر محمد حسـین پورکاظمـی، ضمن بیـان این مطلب، 
تخصصـی  دکتـری  آزمـون  نهایـی  نتایـج  کـرد:  اظهـار 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی، بـه دلیـل متقـارن شـدن آن 
بـا برگـزاری آزمـون بـورد دندانپزشـکی و فـوق تخصصـی 

پزشـکی، بـا تأخیـر اعـام خواهـد شـد.
وی در ادامه گفت: آزمون بورد دندانپزشـکی هفته گذشـته 
پنجـم شـهریور مـاه برگـزار شـد و بـورد فـوق تخصصـی 
پزشـکی نیـز اواخر هفتـه جاری برگـزار می شـود و با توجه 
بـه اینکـه در آزمون هـای فـوق بایـد بافاصلـه داوطلبان به 

مسـابقه عملـی دعـوت شـوند و نتایـج آن هم زمـان اعـام 
شـود؛ بنابرایـن، نمی توانیـم بـا قطعیـت در خصـوص زمان 
اعـام نتایـج نهایـی آزمـون دکتـری تخصصی اظهـار نظر 

. کنیم
رئیـس مرکز سـنجش آموزش پزشـکی وزارت بهداشـت، با 
تأکیـد بـر اینکـه حـدود ۱8۰۰ داوطلب در آزمـون دکتری 
تخصصـی پذیرفتـه خواهند شـد، گفـت: نتایج ایـن آزمون 

هفتـه آینـده اعام خواهد شـد.
دکتـری  آزمـون  کـرد:  نشـان  خاطـر  پورکاظمـی  دکتـر 
تخصصـی دانشـگاه های علوم پزشـکی ۲۰ اردیبهشـت ماه 
جـاری در دو نوبـت صبـح و بعد از ظهر برگزار شـد و نتایج 
اولیـه ایـن آزمـون اواخـر تیـر مـاه اعـام شـده و داوطلبان 

بـرای مصاحبـه عملـی بـه دانشـگاه ها معرفی شـدند.

هفته آینده اعالم می شود:

نتایج نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت 

چند نكته درباره ثبت نام  پذیرفته شدگان
آزمون کارشناسی ارشد 97 



۱۲ شهریور ماه ۱397  سال بیست و سوم ، شماره  ۲۲            2

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و سوم ، شماره  22 ، شماره پیاپی  1090 

    دوازدهم  شهریور  ماه سال 1397
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

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

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

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

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

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

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

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

hefazatazmon@sanjesh.org

رسول مکّرم اسام )ص( فرمودند:
هرگاه به نماز ایستادي، با دلت به خدا رو کن 

تا او نیز به تو رو کند.

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
در غیرتمند بودن مؤمن همین بس که هرگاه 
خداي  کرد،  مشاهده  ناپسندي  و  زشت  کار 
آن  داشتن  ناخوش  مورد  در  قلبش  از  متعال 

منکر، آگاه باشد. 

چه  اگر  ندهد؛  کف  از  را  پیروزي  شکیبا، 
روزگاراني بر او بگذرد. 

سالروز  قیام خونین 

17 شهریور سال 1357 

و یاد و خاطره 

متام  شهیدان  

انقالب اسالمی

گرامی باد

چند نكته درباره   ثبت نام پذیرفته  شدگان  آزمون  کارشناسي ارشد 97 

به یاري خداوند، بعد از ظهر امروز اسامي پذیرفته شدگان 
سایت  طریق  از   97 سال   کارشناسي ارشد   آزمون  
خاطر،  همین  به  مي شود.  اعام  سنجش  سازمان 
شمارة  در  را  ستون  این  مفاد  که  دیدیم  مناسب 
راهنمایي  به منظور  نکاتي چند  یاد کرد  به  پیِش رو، 

پذیرفته شدگان این آزمون اختصاص دهیم.
این نکات به شرح زیر است: 

از  متعاقباً  اسامی،  آزاد  دانشگاه  به  نتایج مربوط  ۱ـ 
طریق سایت سازمان سنجش اعام خواهد شد. ضمناً 
از  یکي  پذیرفته شدگان  ردیف  در  هم  که  داوطلباني 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و هم در ردیف 
قرار مي گیرند،  اسامي  آزاد  دانشگاه  پذیرفته شدگان 
باید توجه داشته باشند که منحصراً مي توانند در یکي 
از کدرشته محل هاي قبولي ثبت نام نمایند؛ به عبارت 
مجاز  کارشناسي ارشد،  آزمون   پذیرفته شدگان  دیگر، 
به ثبت نام در هر دو محل قبولي نیستند، در غیر این 

صورت، بر اساس ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
 ۲- پذیرفته شدگان آزمون  کارشناسي ارشد سال 97 باید،

 ضمن توجه به ضوابط و شرایط اعام شده در اطاعیه 
مربوط به ثبت نام، که عاوه بر سایت سازمان سنجش 
و  است،  درج شده  نیز  نشریه  از  همین شماره  در  و 
قبولي،  محل  دانشگاه  به  حضوري  مراجعه  از  پیش 
خصوص  در  دقیق تر  و  بیشتر  اطاعات  کسب  براي 

پایگاه  به  ابتدا  و مدارك الزم،  ثبت نام  نحوه  و  تاریخ 
عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  اطاع رساني 
دانشگاه ها  که  صورتي  در  و  نمایند  مراجعه  ذي ربط 
مشخصي  تاریخ  داوطلبان،  قبولي  محل  مؤسسات  و 
را براي ثبت نام ارائه نکرده باشند، در یکي از روزهاي 
چهارشنبه ۱4 شهریور، شنبه ۱7 شهریور یا یکشنبه 
۱8شهریور ماه جاري براي ثبت نام به مؤسسه محل 

قبولي خود مراجعه کنند.
3- کلیه پذیرفته شدگان توجه داشته باشند که باید 
قبولي  مؤسسه محل  به  ثبت نام  براي  مقرر  زمان  در 
خود مراجعه کنند؛ زیرا مراجعه نکردن به موقع این 
افراد براي ثبت نام، به منزلة انصراف از ادامه تحصیل 

آنان تلقي خواهد شد. 
4ـ از پذیرفته شدگاني  که  حداکثر تا تاریخ  3۱ شهریور 
عمل   به   ثبت نام   نشوند،  فارغ التحصیل   جاري  ماه 
نخواهد آمد و ضمن  »کان  لم  یکن« تلقي  شدن  قبولي  

این افراد،  طبق  مقررات  با آنان  رفتار خواهد شد.
5 ـ در هر مرحله  از آزمون )ثبت نام ، پذیرش یا هنگام  
تحصیل (، چنانچه  مشخص  گردد که  داوطلبي  حقایق  
را کتمان  نموده  یا اطاعات غلطي ارائه کرده است و 
واجد شرایط نیست، قبولي  وي  لغو گردیده و بر اساس  

مقررات  با این داوطلب  رفتار خواهد شد.
موفق باشید
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رئیس دانشگاه پیام نور خبرداد:
افزایش 1۰ درصدی 

شهریه دانشگاه پيام نور
 در سال تحصيلی جدید

ــهریه  ــت: ش ــور گف ــگاه پیام ن ــس دانش رئی
ــد  ــی جدی ــال تحصیل ــگاه در س ــن دانش ای
ــد  ــا ۱۰ درص ــن حداقل ه ــر گرفت ــا در نظ ب

ــد. ــدا می کن ــش پی افزای
ــش  ــرد: افزای ــار ک ــی اظه ــا  زمان ــر محمدرض دکت
شــهریه ها موضوعــی نیســت که مســتقیماً بــه 
مدیریــت دانشــگاه ارتباط داشــته باشــد و از ســوي 
ــود. ــری می ش ــگاه تصمیم گی ــاء دانش ــأت امن هی

ــگاه ها  ــه دانش ــز هم ــال نی ــرای امس ــزود: ب وی اف
ــهریه ها را  ــد ش ــا ۲۰ درص ــش ۱5 ت ــازه افزای اج
ــا در نظــر گرفتــن  ــور ب ــد کــه دانشــگاه پیام ن دارن
ــود  ــهریه خ ــزان ش ــه می ــد ب ــا، ۱۰ درص حداقل ه

افــزوده اســت.

تا پایان شهریور تمدید شد:
طرح بخشودگي جرایم 

و تقسيط مجدد بدهي بدهكاران 
به صندوق رفاه دانشجویان

ــجویان وزارت  ــاه دانش ــدوق رف ــس صن رئی
ــرح  ــت: ط ــاوری گف ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــدوق  ــکاران صن ــم بده ــودگی جرای بخش
ــان  ــاد قرب ــبت اعی ــه مناس ــه ب ــاه، ک رف
ــان  ــا پای ــود، ت ــده ب ــاز ش ــر آغ و غدی

ــد.  ــد ش ــهریورماه تمدی ش
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم 
ــاه دانشــجویان، مهنــدس  ــه نقــل از صنــدوق رف ب
ذوالفقــار یــزدان مهــر، بــا اعــام ایــن خبــر، 
ــه اســتقبال گســترده  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب اظه
بخشــودگی  طــرح  از  عزیــز  دانش آموختــگان 
و  رفــاه  بدهــکاران صنــدوق  دیرکــرد  جرایــم 
درخواســت های مکــرر دانش آموختــگان بــراي 

تمدیــد ایــن طــرح و همچنیــن فراهم ســازی 
فرصــت بیشــتری بــرای دانش آموختــگان بــه 
منظــور تأمیــن منابــع مالــی الزم بــراي بازپرداخت 
ــان  ــا پای ــن طــرح ت ــدوق، ای ــن صن ــه ای ــی ب بده

ــد. ــد ش ــهریورماه تمدی ش
رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان گفــت: در 
دانش آموختــگان  طــرح،  ایــن  اجــرای  زمــان 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی می تواننــد 
ــاز پرداخــت بدهــی خــود بــه صــورت یکجــا  ــا ب ب
ــوردار  ــم برخ ــدی جرای ــد در ص ــودگی ص از بخش
ــاه  ــز پنج ــا واری ــد ب ــن می توانن ــوند و همچنی ش
درصــد جریمــه از امــکان بخشــودگی مابقــی 
جرایــم و همچنیــن تقســیط کل بدهــی در شــش 

قســط بهره منــد شــوند.
بــرای  دانش آموختــگان  افــزود:  پایــان  در  وی 
ــه  ــا مراجع ــد ب ــاً بای ــرح، صرف ــن ط ــتفاده از ای اس
بــه پرتــال دانشــجویی صنــدوق رفــاه دانشــجویان 
ــاز پرداخــت  ــه ب ــه آدرس: bp.swf.ir نســبت ب ب

ــد. ــدام کنن بدهــی خــود اق

20 شهریور:
 آخرین مهلت انتخاب رشته 
بدون  آزمون دانشگاه آزاد

رئیــس مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 
رشــته  انتخــاب  گفــت:  اســالمي  آزاد 
ــا ــالمي ت ــگاه آزاد اس ــون دانش ــدون  آزم  ب

 2۰ شهریور ادامه دارد.
دکتــر امیررضــا شــاهاني، رئیــس مرکــز ســنجش و 
پذیــرش دانشــگاه آزاد اســامي، ضمــن اعــام ایــن 
خبــر، اظهــار کــرد: انتخــاب رشــته بــدون  آزمــون 
دانشــگاه آزاد اســامي تــا ۲۰ شــهریور مــاه ادامــه 
دارد و داوطلبــان مي تواننــد از طریــق ســامانه 
ــب  ــه ترتی ــود را ب ــاي خ ــون انتخاب ه ــز آزم مرک

اولویــت ثبــت کننــد.
ــگاه آزاد  ــرش دانش ــنجش و پذی ــز س ــس مرک رئی
ــد  ــان مي توانن ــرد: داوطلب اســامي خاطرنشــان ک
عــاوه بــر گــروه آزمایشــي اصلــي، چنانچــه 
بــه  عاقه منــدي  گزینــه  ثبت نــام،  زمــان  در 
ــي  ــاي خارج ــر و زبان ه ــي هن ــاي آزمایش گروه ه

را انتخــاب و در آزمــون آن نیــز شــرکت کرده انــد، 
ــروه  ــج گ ــا پن ــک ی ــته ی ــاب رش ــت انتخ از فرص

آزمایشــي بهره منــد شــوند.
ــته  محــل  ــه رش ــي ک ــرد: داوطلبان ــح ک وي تصری
ــا  ــته هاي ب ــه رش ــود را در دفترچ ــر خ ــورد نظ م
ــدا  ــامي پی ــگاه آزاد اس ــري دانش ــون سراس آزم
ــرش  ــه پذی ــند ک ــته باش ــه داش ــد، توج نمي کنن
بخــش اعظــم رشــته  محل هــاي دانشــگاه آزاد 
ســوابق  براســاس  و  آزمــون  بــدون  اســامي، 
تحصیلــي اســت کــه در صــورت تمایــل مي تواننــد 
بــا مراجعــه بــه ســامانه مرکــز آزمــون، نســبت بــه 

ــد. ــدام کنن ــام اق ثبت ن
بــه گــزارش روابــط عمومي دانشــگاه آزاد اســامي، 
دکتــر شــاهاني تأکیــد کــرد: داوطلبــان بایــد 
ــه خــود  ابتــدا از وجــود رشــته  محــل مــورد عاق
ــان  ــته اطمین ــاب رش ــاي انتخ ــه راهنم در دفترچ
حاصــل کــرده و ســپس اقــدام بــه پرداخــت 
هزینــه دوره مربــوط کننــد. ایــن افــراد مي تواننــد 
بــا کــد ملــي خــود بــه  عنــوان نــام کاربــري و کــد 
شناســه انتخــاب رشــته )کــد هفت رقمــي( کــه در 
انتهــاي کارنامــه ســازمان ســنجش درج شــده بــه  

عنــوان رمــز عبــور وارد ســامانه شــوند.

برای رشته های غیر پزشكی 
دانشگاه آزاد ابالغ شد: 

بخشنامه کاهش ۵۰ درصدی 
شهریه مناطق محروم 

دانشگاه آزاد 

سرپرســت دانشــگاه آزاد اسالمی، بخشــنامه 
کاهــش ۵۰ درصــدی شــهریه مناطــق 
ــز  ــای مراک ــای واحده ــه رؤس ــروم را ب مح
اســتان، رؤســای واحدهــا و مراکز آموزشــی 

ــرد. ــالغ ک ــما اب ــازمان س و س
سرپرســت  طهرانچــی،  محمدمهــدی  دکتــر 
دانشــگاه آزاد اســامی، در بخشــنامه ای به رؤســای 
واحدهــای مراکــز اســتان، رؤســای واحدهــا و 
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ــگاه آزاد  ــما دانش ــازمان س ــی و س ــز آموزش مراک
اســامی، میــزان شــهریه ســال تحصیلــی 97 - 98 
بــرای رشــته های غیرپزشــکی در مناطــق محــروم 

ــرد. ــاغ ک را اب
ــذب  ــور ج ــه منظ ــنامه، ب ــن بخش ــاس ای ــر اس ب
نخبــگان و کمــک بــه متقاضیــان تحصیــل در 
مناطــق محــروم و کاســتن از بــار مالــی خانواده ها، 
تغییــرات شــهریه پایــه و متغیــر رشــته محل هــای 
ــا فاقــد تقاضــای گــروه غیــر پزشــکی  کم تقاضــا ی
از  برخــی  و  کارشناســی  و  کاردانــی  مقاطــع 
ــس  ــی، پ ــات تکمیل ــع تحصی ــته های مقاط رش
از تأییــد اســتان مربــوط و بــا هماهنگــی معاونــت 
آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه، تــا 
ــت. ــر اس ــف امکان پذی ــد تخفی ــقف 5۰ درص س

از سوی معاون آموزشی
 دانشگاه آزاد اعالم شد:
جزئيات انتخاب واحد

 نيمسال اول تحصيلی دانشگاه آزاد
ــالمي،  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــاون آموزش مع
جزئیــات انتخــاب واحــد نیمســال اول 
تحصیلــی 97 - 9۸ ایــن دانشــگاه را اعــالم 

ــرد. ک
دکتــر علیرضــا رهایــی گفــت: ثبت نــام و انتخــاب 
واحــد نیمســال اول ســال تحصیلــی 97 - 98 
دانشــگاه آزاد اســامی، از روز شــنبه ۱۰ شــهریور 
 مــاه آغــاز شــده اســت و تــا روز چهارشــنبه 

۲۱ شهریور ماه ادامه دارد.
ــال  ــی س ــم آموزش ــاس تقوی ــر اس ــزود: ب وی اف
اســامی،  آزاد  دانشــگاه   98  -  97 تحصیلــی 
ــخ شــنبه   شــروع کاس هــای نیمســال اول از تاری

۲4 شهریور ماه خواهد بود.
معــاون آموزشــی دانشــگاه آزاد عنــوان کــرد: 
از 7 تــا   تاریــخ حــذف و اضافــه دانشــجویان 
۱۲ مهرمــاه اســت و کاس هــای درســی نیمســال 

ــان می رســد. ــه پای ــاه ب اول روز ۱3 دی م
دکتــر رهایــی گفــت: امتحانــات نیمســال اول 
ســال تحصیلــی 97 -  98 دانشــگاه آزاد اســامی، 

از  ۱5 دی تــا ۲7 دی مــاه برگــزار می شــود.

تا فردا شب تمدید شد:
انتخاب رشته هاي

 با آزمون دانشگاه آزاد
ــته های  ــدن رش ــه ش ــه اضاف ــه ب ــا توج ب
جدیــد در ســامانه انتخــاب رشــته آزمــون 

رشــته  انتخــاب  سراســری، مهلت 
متقاضیــان دانشــگاه آزاد اســالمی تــا 
ســاعت 2۴ ســه شــنبه ۱۳ شــهریور )فــردا 

ــد. ــد ش ــب( تمدی ش

ــامانه:  ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــان می توانن داوطلب
انتخــاب  بــه  نســبت   ،www.azmoon.org
۱۰۰ رشــته  محــل یــا ویرایــش رشــته محل هــای 

ــد. ــدام کنن ــود اق ــی خ انتخاب
انتخــاب داوطلبــان در ایــن دوره بــر مبنــای نمــره 

کل آزمــون سراســری ســال 97 اســت.
داوطلبــان ابتــدا بایــد از وجــود رشــته  محــل 
مــورد عاقــه خــود در دفترچــه راهنمــای انتخــاب 
رشــته اطمینــان حاصــل کــرده و ســپس اقــدام بــه 

ــد. ــوط کنن ــه دوره مرب پرداخــت هزین
ــوان  ــه  عن ــی ب ــد مل ــا ک ــد ب ــراد می توانن ــن اف ای
نــام کاربــری و کــد شناســه انتخــاب رشــته )کــد 
ــازمان  ــه س ــای کارنام ــه در انته ــت  رقمــی( ک هف
ســنجش درج شــده اســت، بــه  عنــوان رمــز عبــور 

وارد ســامانه شــوند.
ــود  ــر خ ــورد نظ ــل م ــته  مح ــه رش ــی ک داوطلبان
ــری  ــون سراس ــا آزم ــته های ب ــه رش را در دفترچ
ــه  ــد، توج ــدا نمی کنن ــامی پی ــگاه آزاد اس دانش
اعظــم  بخــش  پذیــرش  کــه  باشــند  داشــته 
رشــته محل های دانشــگاه آزاد اســامی، بــدون 
آزمــون و بــر اســاس ســوابق تحصیلــی اســت کــه 
در صــورت تمایــل مي تواننــد بــا مراجعــه بــه 
ــر   ــام در ه ــه ثبت  ن ــز، نســبت ب ــن مرک ســامانه ای

ــد. ــدام کنن ــا اق ــک از آنه ی

نرخ شهریه های سال تحصيلی جدید 
دانشگاه آزاد اعالم شد

نــرخ شــهریه ســال تحصیلــی 9۸-97 
ــته های  ــرای رش ــالمی ب ــگاه آزاد اس دانش
ــه  ــکی در هم ــوم پزش ــکی و عل غیرپزش

ــد. ــالم ش ــی اع ــع تحصیل مقاط
ــت  ــوی سرپرس ــده از س ــادر ش ــنامه  ص در بخش

دانشــگاه آزاد اســامی بــه رؤســای واحدهــای 
مراکــز  و  واحدهــا  رؤســای  اســتان،  مراکــز 
آموزشــی و ســازمان ســما دانشــگاه آزاد اســامی، 
نــرخ شــهریه ســال تحصیلــی 97 - 98 بــرای 
رشــته های غیرپزشــکی و علــوم پزشــکی در همــه 

ــد. ــاغ ش ــی اب ــع تحصیل مقاط
شــهریه  نــرخ  بخشــنامه،  ایــن  اســاس  بــر 
دانشــجویان قدیــم )شــامل ورودی هــای ســال 
ــکی  ــجویان غیرپزش ــرای دانش ــل( ب ۱39۶ و ماقب
براســاس شــهریه پایــه ای کــه هــر ورودی در ســال 
۱39۶ پرداخــت کــرده اســت، در ســال تحصیلــی 

ــد. ــی می مان ــش باق ــدون افزای ــد ب جدی
ــرای دانشــجویان  ــر ب ــش شــهریه متغی ــرخ افزای ن
فعلــی دانشــگاه )شــامل ورودی هــای 9۶ و ماقبــل( 
نســبت بــه شــهریه متغیــر پرداختــی در ســال 9۶ 
ــبت  ــرر نس ــان مق ــه در زم ــجویانی ک ــرای دانش ب
بــه انتخــاب واحــد کرده انــد، ۱۰ درصــد، و بــرای 
از زمــان  دانشــجویانی کــه در زمانــی خــارج 
ــد، ــه انتخــاب واحــد کرده ان ــدام ب ــرر شــده اق  مق

 ۱۲/5 درصد است.
ــوص  ــنامه، درخص ــن بخش ــک ای ــره ی ــق تبص طب
ــامل  ــکی )ش ــوم پزش ــردان عل ــجویان خودگ دانش
ورودی هــای ســال ۱39۶ و ماقبــل( بــا توجــه بــه 
ســاالنه  بــودن شــهریه ایــن دســته از دانشــجویان، 
ضمــن توجــه بــه ماده هــای یــک و دو ایــن 
بخشــنامه، حداکثــر میــزان ۱۲/5 درصــد افزایــش 
ــر  ــه ه ــاالنه ای ک ــهریه س ــه ش ــبت ب ــهریه نس ش
ورودی در ســال ۱39۶ پرداخــت کــرده اســت، 
ــا مجــوز اســتان  ــی 97-98 ب ــرای ســال تحصیل ب

تعییــن می شــود.
)شــامل  قدیــم  دانشــجویان  شــهریه  نــرخ 
بــرای  ماقبــل(  و   ۱39۶ ســال  ورودی هــای 
دانشــجویان رشــته های علــوم پزشــکی کــه قبــل 
افزایــش  شــده اند،  دانشــگاه  وارد   97 مهــر  از 

. بــد نمی یا
فعلــی  دانشــجویان  بــرای  متغیــر  شــهریه 
ــهریه  ــه ش ــبت ب ــکی نس ــوم پزش ــته های عل رش
ماننــد  نیــز   9۶ ســال  در  پرداختــی  متغیــر 

اســت. غیرپزشــکی  رشــته های 
نــرخ افزایــش شــهریه پایــه و متغیــر دانشــجویان 
رشــته های  بــرای   )۱397 ســال  )از  جدیــد 
غیرپزشــکی در همــه مقاطــع تحصیلــی نســبت بــه 
شــهریه پایــه و متغیــر پرداختــی در ســال ۱39۶ 
حداکثــر بــا میــزان ۱۲/5 درصــد بــا مجــوز اســتان 

ــود. ــن می ش تعیی
نــرخ افزایــش شــهریه پایــه و متغیــر دانشــجویان 
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همــه  در  پزشــکی  رشــته های  بــرای  جدیــد 
ــود. ــد ب ــد خواه ــی ۱۲/5 درص ــع تحصیل مقاط

ــا  ــن بخشــنامه، در رابطــه ب ــق تبصــره دوم ای طب
علــوم  و  دندان پزشــکی  پزشــکی،  رشــته های 
نحــوی  بــه   بایــد  مذکــور  افزایــش  دارویــی، 
ــهریه  ــد ش ــر از 8۰ درص ــه کمت ــود ک ــال ش اعم
بهداشــت،  وزارت  خودگــردان  پردیس هــای 

درمــان و آمــوزش پزشــکی نباشــد.
ــوص  ــنامه، درخص ــن بخش ــه ای ــره س ــر تبص بناب
پزشــکی  علــوم  خودگــردان  دانشــجویان 
جدیدالــورود، بــا توجــه بــه ســاالنه  بــودن شــهریه 
ــه  ــه ب ــن توج ــجویان، ضم ــته از دانش ــن دس ای
ماده هــای یــک و دو، حداکثــر میــزان ۱۲/5 درصــد 
افزایــش شــهریه نســبت بــه شــهریه ســاالنه ای که 
هــر ورودی در ســال ۱39۶ پرداخــت کــرده اســت، 
بــرای ســال تحصیلــی 97 - 98 بــا مجــوز اســتان 

تعییــن می شــود.
ــری پژوهــش محــور،  ــر دکت ــه و متغی شــهریه پای
ماننــد شــهریه دکتــری آموزشــی و پژوهشــی، بــا 
ــال  ــه س ــبت ب ــش نس ــد افزای ــاب ۱5درص احتس

ــل تعییــن شــود. قب
ــگاه  ــرزی دانش ــرون م ــای ب ــجویان واحده دانش
ــای ارز  ــر مبن ــا ب ــهریه آنه ــه ش ــامی، ک آزاد اس
تعییــن می شــود، مشــمول افزایــش نــرخ شــهریه 

نمی شــوند.
واحدهــای  ایرانــی  دانشــجویان  نــرخ شــهریه 
ــی  ــب افزایش ــال ضری ــا اعم ــی ب ــی داخل بین الملل
مصــوب هیــأت امنــای اســتانی اعمــال می شــود.

ــده  ــه ش ــی پذیرفت ــجویان غیرایران ــهریه دانش ش
ــی  ــرش در تمام ــنجش و پذی ــز س ــق مرک از طری
رشــته هــا و مقاطــع تحصیلــی، نســبت بــه 
شــهریه پایــه و متغیــر پرداختــی در ســال ۱39۶ 
بــا مجــوز اســتان حداکثــر  ۱۲/5 درصــد افزایــش 

می یابــد.
ــرش آزاد از  ــی پذی ــجویان غیرایران ــهریه دانش ش
ــی  ــجویان غیرایران ــرش دانش ــه پذی ــق کمیت طری
در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی معــادل شــهریه 
ــر  ــایر مقاطــع غی ــرای س ــی و ب دانشــجویان داخل
دکتــری  )کارشناسی ارشــد،  پزشــکی  علــوم 
تخصصــی و دکتــری عمومــی( تــا ۱/5 برابــر 
شــهریه دانشــجویان داخلــی، و بــرای ســایر مقاطع 
)کارشناسی ارشــد،  پزشــکی  علــوم  تحصیلــی 
تــا  حرفــه ای(  دکتــری  و  تخصصــی  دکتــری 
دو برابــر شــهریه دانشــجویان داخلــی تعییــن 

می شــود.

رئیس سازمان امور دانشجویان 
وزارت علوم خبر داد:
اعتبارات وام ویژه

 دکتری دو برابر شد

 
ــجویان وزارت  ــور دانش ــازمان ام ــس س رئی
ــای  ــدی وام ه ــش 2۳ درص ــوم، از افزای عل
ــه طــی یــک ســال  دانشــجویان دوره روزان
ــبختانه  ــت: خوش ــر داد و گف ــته خب گذش
اعتبــارات وام ویــژه دانشــجویان دکتری در 
ــر افزایــش یافتــه  ــه دو براب حــال حاضــر ب

است.
ــن  ــریح و تبیی ــه تش ــی، ب ــی صدیق ــر مجتب دکت
ــور  ــازمان ام ــوزه س ــده در ح ــام ش ــات انج اقدام
ــرد و  ــاره ک ــته اش ــال گذش ــک س ــجویانی ی دانش
ــرای  ــب ب ــی مناس ــات رفاه ــن امکان ــت: تأمی گف
دانشــجویان، بــا هــدف احتــرام بــه کرامت انســانی 
دانشــجو، افزایــش اعتبــارات وام دانشــجویان و 
ــداث  ــرای اح ــه اج ــک ب ــری، کم ــژه دکت وام وی
خوابگاه هــای دانشــجویی بــا پرداخــت یارانــه 
و  خصوصــی  بخــش  طریــق  از  بانکــی  ســود 
در  تنبیهــی  و  تشــویقی  سیاســت های  اعمــال 
ــات انجــام شــده از  ــه اقدام ــا، از جمل بازپرداخت ه
ســوي ســازمان امــور دانشــجویان طــی یــک ســال 

گذشــته بــوده اســت.
وی، بــا اشــاره بــه تغییــرات صــورت گرفتــه 
ســال های  طــی  دانشــجویی  وام هــای  در 
دانشــجویان  روزانــه  وام هــای   اخیر، افــزود: 
۲3 درصــد و اعتبــار هزینــه شــده بــرای وام هــای 
ویــژه دکتــری دو برابــر افزایــش و اعتبــار وام هــای 
شــهریه دانشــجویان 5 درصــد کاهــش نســبت بــه 

ســال مشــابه داشــته اند.
ــه اعمــال سیاســت های تشــویقی و تنبیهــی  وی ب
ــرد و  ــاره ک ــجویی اش ــای دانش ــت  وام ه بازپرداخ
افــزود: بــا مجــوز هیــأت امنــا، کمپیــن بخشــودگی 
بــرای دانش آموختــگان بدهــکار دوبــار برگــزار 

ــده  ــه گردی ــی مواج ــتقبال خوب ــا اس ــه ب ــده ک ش
اســت و بخــش قابــل توجهــی از مطالبــات وصــول 

شد.
وی، بــا اشــاره بــه بهبــود و توســعه ســامانه 
ــه منظــور تســهیل  ــه خدمــات الکترونیکــی ب رایان
بهره بــرداری  و  مدیریتــی  و  اداری  فرآیندهــای 
کامــل از ســامانه جامــع خدمــات امور دانشــجویان 
ــر از  ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــجاد(، خاطرنش  )س
7۰ فرآینــد تعریــف شــده در بخش هــای مختلــف 
یــا در حــال  ســازمان، ۶3 فرآینــد عملیاتــی 

هســتند. بهره بــرداری 

اعالم نتایج نقل و انتقال 
و مهمانی نيمسال اول 

دانشگاه آزاد

ــگاه  ــجویی دانش ــی و دانش ــاون فرهنگ مع
آزاد اســالمی، از اعــالم نتایــج بیــش از 
ــی  ۸۰۰۰ درخواســت نقــل و انتقــال و مهمان
دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی در 
نیمســال اول ســال تحصیلــی 97-9۸ خبــر 

داد.
ــان اینکــه بیــش  ــا بی ــری، ب ــم کانت ــر ابراهی دکت
ــال و  ــل و انتق ــرای نق ــت ب ــزار درخواس از ۱۰ ه
ــت،  ــده اس ــت ش ــادا ثب ــامانه من ــی در س مهمان
ــی  ــت ها، یعن ــد درخواس ــه 85 درص ــت: نتیج گف
حــدود 85۰۰ درخواســت، مشــخص شــده اســت.
وی افــزود: متقاضیــان بــرای اطــاع از نتیجــه 
ــایت  ــه س ــد ب ــاً می توانن ــود صرف ــت خ درخواس
  www.monada.iau.ir نشــانی:  بــه  منــادا 

ــد. ــه کنن مراجع
آزاد  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــان  ــان خاطرنش ــری در پای ــامی، دکتر کانت اس
ــاز  ــه نی ــت ها ک ــده درخواس ــج باقی مان ــرد: نتای ک
بــه بررســی بیشــتر داشــته اســت، تــا پایــان هفتــه 

جــاری اعــام خواهــد شــد.
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تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
سال یازدهم متوسطه، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ به طوری که سوابق تحصیلی سال 
یازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اکنون یکی از عوامل مهم تعیین کننده 

کیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
 شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش کشور، با استفاده از بیش از 
دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون های آزمایشی برای آمادگی دانش آموزان دوره 
متوسطه، برای سال تحصیلی 97-98 اقدام به طراحی آزمون های تابستانه، مرحله ای 
و جامع برای دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره متوسطه( که امتحانات نهایی 
را در پیش دارند نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید از نظر محتوا، بودجه بندی 
و اجرا، گامی مهم در جهت پاسخگویی به نیاز موجود در این زمینه است که امید 
و  مشاوران  همچنین  و  متوسطه  یازدهم  سال  عزیز  دانش آموزان  توجه  مورد  است 

دست اندرکاران دبیرستان ها قرار گیرد.
آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:

شرکت  برای  دانش آموزان  نمودن  آماده  که ضمن  تستی  مفهومی  سؤاالت  P ارائه 
در امتحانات نیمسال اول و پایانی سال یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این عزیزان 
فراهم  دانش آموز  برای  بعد،  سال  سراسری  آزمون  سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  را 

می نماید؛
P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛

P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛
که  دبیرستان هایی  برای  مدیریتی  و  مقایسه ای  تحلیلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان سال یازدهم خود را به  صورت گروهی در این آزمون ها شرکت می دهند؛

P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بافاصله پس از پایان هر آزمون.
 نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

 نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
برگزار  نوبت   ۱۱ در  و  جامع«  و  مرحله ای  کلی»تابستانه،  فاز  سه  در  آزمون ها  این 

می شوند.
و  مرداد  تیر،  های  ماه   و  در  سه نوبت  در  است که  تابستانه  اول،آزمون های  فاز 

شهریور 97 برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی 
مطالب کتاب های درسی پایة دهم خواهد بود.

تا  ابتدای سال تحصیلی  از  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در شش نوبت 
پایان اسفند 97 برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزیابی  و  یازدهم  پایة  درسی  کتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلة 4( در نظر 
گرفته  شده است که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ ۱397/۱۰/۱8 برگزار 
امتحانات  از  اول است که پس  نیمسال  خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
تشریحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس 
مورد  تحصیلی  نیمسال  این  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزینه ای  پرسش های 

سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه  های فروردین و اردیبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنایی  آزمون ها،  این  شد. هدف  خواهد   برگزار 

چهار گزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد ۱398 است.
آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که 
به  امتحان  داوطلبان  از  انجام شده،  تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله  هر  در 
عمل می آید؛ عاوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکید 
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 این تأکید که بیشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پس از برگزاری هریک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای 
با اطاعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی و در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطاعات مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  و نسبت  یافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شرکت در امتحانات نهایی سال ۱398 کسب نمایند.
بعدازظهر  یازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  نتایج هر  کارنامه 
نشانی: به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز   همان 

www. sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً به اطاع دانش آموزان می رساند 
که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
تقسیم  بر  ضرایب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  به عاوه  ضرایب( 
برای  مناسبی  تجربه  می تواند  امر  این  که  می شود،  محاسبه  ضرایب  کل  مجموع 

دانش آموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.
 زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه:

کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم  برای کلیه دانش آموزان سراسر 

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم ویژه  
دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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اینترنتی شرکت  از طریق سایت  آزمون منحصراً  از هر  از روز سه شنبه قبل  کشور، 
و  می گردد  نشانی: www.sanjeshserv.ir توزیع  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
دانش آموزان با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر نسبت به پرینت کارت ورود به 

جلسه خود اقدام می نمایند.

 شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم :

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
متقاضیان بیش از یک نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است که این امکان را 
میسر می نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل از تخفیف بیشتری بهره مند گردند 
و در این جهت برای سال تحصیلی 97-98 شیوه اعمال تخفیف شهریه آزمون را 
برای متقاضیان بیش از یک آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزیز به کار گرفته 
است تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یک از دانش آموزان در کلیه مراحل، 

امکان پرداخت شهریه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.

 جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

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

و یک نوبت آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی 
است که هر یک مکمل 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 یکجا ثبت نام نمایند.
نام  ثبت   هزینه  های  به  مربوط  تکمیلی  جدول  که  است  به  ذکر  الزم 
سنجِش  آزمایشی  های  آزمون   انتخاب  به  مایل  که  دانش آموزانی  برای 
ها  آزمون   ثبت  نام  اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفیقی  صورت  به   دهم 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
از  است  بهتر  پلکانی،  تخفیف  از  بیشتر  استفاده  است دانش آموزان، برای  شایان ذکر 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. 
پرداختی،  هزینه  ازنظر  دانش آموزان  برای  ثبت نام  حالت  مطلوب ترین  است  بدیهی 

ثبت نام یکجا در 8 نوبت آزمون )6 نوبت آزمون مرحله ای + 2 نوبت آزمون 
جامع( است که در این صورت با احتساب تخفیف ویژه ۲8۰,۰۰۰ ریالی، متوسط 

شهریه هر آزمون ۲9۰,۰۰۰ ریال و ۲,3۲۰,۰۰۰ مجموعاً ریال است.
از سوی  انتخاب نوبت های آزمون  از  الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس 
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:
آزمایشی  در آزمون های  شرکت  به  عاقه مند  اینترنتی: دانش آموزان  پرداخت 
سنجِش یازدهم در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه 
شتاب و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش 
آموزش کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها 

اقدام و کد پی گیری دریافت نمایند.
نکته مهم:

ثبت نام  اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  کارت  اینترنتی  خرید  که  است  ذکر  به  الزم 
نهایی دانش آموز نبوده و الزم است که داوطلب، بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت 
شماره پرونده و شماره رمز( به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی 

و شماره پرونده و کد پی گیری ۱۶ رقمی دریافت نماید.
صورت  ثبت نام، در  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  گرامی، پس  دانش آموزان 
ویژه خط  با  ضوابط ثبت نام، می توانند  و  شرایط  خصوص  در  سؤال  هرگونه   داشتن 
4۲9۶۶-۰۲۱ )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 

۱۲:3۰ و عصر ۱3:3۰ الی ۱۶:۰۰
ثبت نام گروهی از طریق مدارس:

دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت ثبت نام به صورت یکجا 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  همکار، در  آموزشی  مراکز  و 
صبح8:3۰  الی ۱۲:3۰و عصر ۱3:3۰ الی ۱۶:۰۰  با شماره تلفن هاي: 8884479۱ 

الی 88844793 تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

۱- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون 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:

نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای   ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و دفتر مرکزی شرکت به نشانی: تهران، پل 
کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادکی، روبروی کانتری سنایی، 

پاك 3۰، تلفن: 883۲۱455 نیز آماده ثبت نام از مراجعان در ساعات اداری است.
راهنمای نحوه ثبت نام اینترنتی 

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

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

آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری ۱۶ رقمی ثبت نام.

 شرکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور
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در جست و جوی 
نقشه راه پريوزی

برای داوطلبان آزمون سراسری، تشخیص دقیق اولویت ها، یعنی اینکه چه درسی را 
از چه پایه ای، چه موقع و با چه کیفیتی بخوانند، مسأله بسیار مهمی است، و این 
موضوع به عنوان »نقشه راه« برای رسیدن به پیروزي در آزمون سراسری محسوب 
می شود. براي پیمودن راه نرفته و رسیدن به مقصد، حتماً نقشه اي الزم است. نقشه  
راه هر چه قدر دقیق تر باشد، امکان برنامه ریزي را براي مراحل پیِش رو افزایش مي دهد 

و از بروز اتفاقات پیش بیني نشده، جلوگیري مي کند.
    ما در اطرافمان، افراد موفق زیادی دیده  یا حداقل، وصف افراد موفق زیادی را شنیده ایم. 
در حالی  که برایمان قطعی شده است که همه افراد موفق، لزوماً افراد با استعداد ویژه ای 
نبوده  اند، پس چه چیز باعث موفقیت آنها شده است؟ خیلی سریع به این نتیجه 
می رسیم که حتماً روش آنها متفاوت بوده است، و وقتی دنبال فهمیدن روش این افراد 
 می رویم، متوجه می شویم که این افراد، نه شانس و اقبال زیادی داشته و نه کارهای 
خارق  العاده  ای انجام داده  اند؛ بلکه از یک نقشه راه برای پیروزي خود استفاده کرده اند.
شما عزیزان هم برای اینکه بتوانید در هر کاری از جمله در آزمون سراسری موفق 
شوید، باید یک نقشه راه داشته باشید؛ نقشه  ای که از ابتدا تا پایان کنکور، شما را برای 
بهتر مطالعه کردن و پیروزي و موفقیت بیشتر آماده کند. نقشه راه، همان برنامه  ریزی 
است. ممکن است که بسیاری از شما عزیزان برای آمادگی در کنکور ندانید که چگونه 
برنامه  ریزی نمایید. در واقع، این مشکل، مشکل بسیاری از داوطلبان کنکور است. ما 
برای اینکه شما را به صورت درستی در مسیر کنکور، هدایت و راهنمایی کنیم، یک 
نقشه راه کلی در اختیار شما می  گذاریم. شما می  توانید با توجه به این نقشه راه کلی 
و خصوصیات خود، یک نقشه راه منحصر به فرد براي خودتان پی ریزی کنید و با این 

نقشه، هر چه بهتر و بیشتر به سوی موفقیت و پیروزي گام بردارید. 
به طور کلی می توان دوران مطالعه کنکور را به چند بخش تقسیم کرد:

1- مرحله اول: تابستان
این مرحله، مقطعی است که داوطلب سعی می کند با مطالعه منابع و تحقیق درباره 
آن گروه آزمایشی که در آن کنکور می  دهد، در شرایط رقابتی آزمون سراسری قرار 
گیرد. داوطلب می  تواند به راحتی با استفاده از تابستان، از بسیاری از رقبای خود، که 

به  آبان شروع  و  مهر  از  معموالً 

مطالعه می کنند، پیشی بگیرد. در واقع، تابستان فرصتی است که داوطلب به دور از 
استرس و فشار، در صورتی که حرکت خود را سرعت ببخشد، یک دور کامل، منابع 
تمرین  تابستان،  از  مطالعه  شروع  مزیت  بهترین  کند.  مطالعه  را  آزمون  این  اصلی 
مطالعه پس از سال  ها به صورت مستمر است و در کنار آن، جست و جوي راه های 
افزایش بازدهی مطالعه، انتخاب بهترین محل برای مطالعه، قطعی کردن منابع و ... از 
دیگر مزیت  های شروع زود هنگام مطالعه در تابستان است. داوطلب با انجام این کار، 
در واقع از مهر و آبان که رقابت جدی می شود، دیگر قرار نیست که تازه با منابع آشنا 
شود و پس از آن مدتی طول بکشد تا در فضای کنکور قرار گیرد. این نکته در رقابت 
نفس گیر کنکور، بسیار حائز اهمیت است؛ از سوی دیگر، این زمان برای داوطلبانی 
که هنوز مشغول به تحصیل هستند و مجبور هستند مدتی را در طول سال تحصیلی 
به گذراندن درس های خود بگذرانند فرصت بسیار خوبی است. در این مقطع توصیه 

می کنیم که داوطلبان چند کار را به صورت جدی دنبال کنند:
یک- تحقیق دقیق و گسترده درباره منابع آموزشی و کمک آموزشی آزمون سراسري 

گروه آزمایشی خود.
دو- آشنایی با تجربیات و توصیه های داوطلبان، استادان و مشاوران.

سه- انتخاب محل مناسب برای مطالعه.
چهار- تنظیم ساعت بیداری و مطالعه.

پنج- تمرین برای افزایش ساعات مطالعه در کنار افزایش بازدهی و تمرکز.
شش- مطالعه منابع اصلی تا حد امکان و کاهش بار استرس حجم منابع.

بهتر است که داوطلب، بیش از نیمی از منابع را به طور کامل مطالعه کند. انجام این 
کار، فارغ از اینکه دقیقاً داوطلب می  تواند مجدداً مطالب را به خاطر بیاورد یا خیر، 
به دلیل تأثیر بر سرعت دورهای بعدی مطالعه و آشنایی با کلیت مطالب، بسیار مهم 

است.
2- مرحله دوم: جدی تر شدن رقابت

همان طور که در مرحله اول بیان کردیم، از اوایل مهر و آبان، کم کم به تعداد رقبا 
افزوده می شود و کسانی موفق خواهند بود که اگر در تابستان شروع به مطالعه منابع 
آزمون سراسری کرده  اند، با همان جدیت فاصله خود را از این رقبا نیز حفظ کنند، 
و کسانی که تازه شروع کرده  اند، سرعت و جدیت بیشتری به کار گیرند تا بتوانند 
فاصله خود را نسبت به سایر رقبا کمتر و کمتر کنند. در این مرحله توصیه  های زیر 

را می  توانیم به داوطلبان داشته باشیم:
یک- افزایش تدریجی ساعات مطالعه.

دو- افزایش بازدهی و تمرکز مطالعه.
سه- شروع دورهای بعدی مطالعه و تکرار و مرور.

چهار- زدن تست های متفرقه حین مطالعه و آشنایی با نوع 
طراحی تست های کنکور.

زدن  با  آنها  بهبود  و  قوت  و  ضعف  نقاط  ارزیابی  پنج- 
تست های کنکور.

شش- بهبود برنامه  ریزی با توجه به رقبا، شناخت نقاط ضعف 
و قوت خود و .... 

یک برنامه ریزی برای شما داوطلبان عزیز از مهرماه 
تا نوروز )برنامه ریزی هفتگی(

مطابق  پیش دانشگاهی  دروس  برای  برنامه ریزی   -۱
برنامه دبیرستان.

۲- برنامه ریزی برای دروس سال  های قبل نیز باید انجام 
گیرد.

منظور  به  روزانه  صورت  به  شده  انجام  کارهای  ثبت   -3
بررسی هفتگی.

انجام  برنامه ریزی  انجام شده مطابق  کارهای  بررسی هفتگی   -4
شده.
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5- برای جمعه ها درسي را مشخص نکنید )فقط دروس روز شنبه پیش دانشگاهی( و 
بقیه زمان را برای عقب ماندگی دروس برنامه ریزی شده هفتگی کنار بگذارید.

۶- معموالً دو سوم وقت برای دروس اختصاصی و یک سوم زمان برای دروس عمومی 
برنامه ریزی شود.

برنامه ریزی روزانه
۱- اولویت اصلی این است که مطابق برنامه پیش دانشگاهی پیش بروید.

۲- دروس سال های قبل، از روی برنامه  هفتگی مطالعه شود.
3- هر روز شش یا هفت جلسه، یک ساعت و چهل دقیقه درس بخوانیم و به ازای 
هر جلسه بیست دقیقه استراحت کنیم )یا دوازده تا چهارده جلسه پنجاه دقیقه ای با 

ده دقیقه استراحت(.
4- روزهای تعطیل به غیر از جمعه، مطابق روزهای عادی برنامه ریزی کنید.

بقیه  و  محاسبه شود  روزانه  دبیرستان، جزو جلسات  تعداد جلسات کاس های   -5
جلسات تا شش یا هفت جلسه در منزل مطالعه شود.

۶- حداقل یک جلسه در هر روز: دروس پایه سال  های قبل نیز جزء برنامه باشد.
چگونگی مطالعات قبل از عيد

۱- تا نوروز حداقل یک دور همه دروس باید به صورت عمیق مطالعه و یاد گرفته شود.
۲- قبل از عید، یادگیری و درك مطلب مهم است و تست زدن اهمیت کمتری دارد، 

و بعد از عید، مرور و تست زدن های عمقی و تعداد زیاد باید بیشتر مّدنظر باشد.
3- در این مرحله، تست زدن به عنوان یادگیری است، نه به عنوان مهارت و آمادگی.

4- در این مرحله، دروس اختصاصی در ساعات بیشتر و دروس عمومی در ساعات 
کمتری خوانده شود. نسبت دو سوم و یک سوم می تواند در این مرحله مفید باشد.

5- برای دروس عمومی بیشتر بخوانید و کمتر تست بزنید، و برای دروس اختصاصی، 
خواندن، تمرین و تست زدن با هم مطرح و مهم است. به طور کلی در قبل از عید، 
عمیق خواندن و فهمیدن و تشریحی کارکردن مهم است و در این زمان، امتحانات 

تشریحی مهم تر از آزمون های تستی است.
3- مرحله سوم: تثبيت

در این مرحله، داوطلب باید از مراحل قبل با موفقیت عبور نموده و مطالب را بارها 
و بارها مرور و مطالعه کرده باشد و بتواند به راحتی آنها را به خاطر بیاورد. برای این 
مهم، داوطلب بهتر است در مقاطعی که مرور و تکرار یک درس به حد کافی رسیده، 
 و البته حدود یک و نیم تا دو ماه به زمان برگزاری کنکور مانده است، از تست های 
به صورت طبقه بندی شده و موضوعی، تست های هر  استفاده کند و  مجموعه  ای 
درس را به صورت جداگانه پاسخ دهد. روش دیگر، پاسخگویی به تست  هایی است که 
داوطلب قبًا با آنها آشنا شده است. با انجام این کار، شما می توانید، عاوه بر تسلط 
کامل بر تست  های سال  های گذشته، کلیه مطالب را مرور کنید؛ زیرا یادآوری کردن، 
به خاطر سپردن آنها را نیز آسان تر می کند. در این مرحله، داوطلب بایستی سعی کند 
که مطالب مطالعه شده را کم کم تثبیت کند. بهتر است که این مرحله در اواسط کار 
آغاز شود تا داوطلب فرصت داشته باشد با شناخت نقاط ضعف خود، مجدداً منابع 
را مطالعه کرده و این کاستی ها را رفع کند. این مرحله بهتر است زمانی آغاز شود 
که هم تعداد مروِر پیش از آن به حد کافی بوده باشد و هم فرصت کافی پس از آن 
برای مطالعه وجود داشته باشد. داوطلب باید بتواند پس از پاسخگویی به تعداد زیادی 
تست هر درس، با نوع طراحی سؤاالت، نکات مورد پرسش و هدف طراحان آشنا شود 
و یک تا چند دور نیز با چنین دیدی به مطالعه بپردازد تا بتواند بر نکات کنکوری 
تمرکز ویژه  ای بکند. با به کارگیری این روش، داوطلب کم کم به همه مطالب ریز و 
درشت منابع مسلّط می  شود. در این مرحله توصیه می کنیم که داوطلب، روندهای 

زیر را در نظر داشته باشد:
۱- آشنایی با نوع سؤاالت و هدف گیری طراحان کنکور.

۲- مرور و تکرار توأم با افزایش دقت برای فراگیری دقیق نکات ریز.
3- تسلط بر تست های هر درس و فراگیری مطالب بخشی که سؤال از آن طرح شده 

است، فراتر از پیدا کردن پاسخ خود سؤال.
چگونگی مطالعه در روزهای عيد

در ایام نوروز، سه یا چهار روز را تعطیل کنید و ترجیحاً به مسافرت بروید )۲9 اسفند 
تا سوم فرودین(.

روز ۱3 فروردین همراه خانواده به دشت و صحرا بروید و از طبیعت استفاده مناسب بکنید.
بقیه ایام نوروز، فرصت مفید و ارزشمندی است و باید حداکثِر استفاده را از این اوقات 
برای درس خواندن بکنید. استفاده نکردن از این فرصت، باعث عقب ماندگی شما از 

رقبا می شود.
چگونگی مطالعه بعد از عيد

بعد از عید عمدتاً برای مرور درس و تست زدن های موضوعی و کلی دروس به صورت 
تک درس، و ماه و هفته آخر برای تست زدن های جامع و همه دروس است.

در این مرحله، تست زدن نباید به عنوان مهارت و سرعت و آمادگی پایه مطرح باشد.
بعد از عید، ساعات مربوط به دروس عمومی بیشتر شود و بعضی از اوقات برابر دروس 

اختصاصی  باشد.
۴- مرحله چهارم: آمادگی نهایی

داوطلب یک ماه به کنکور مانده، دیگر تقریباً باید آماده شده و منابع را به  صورت 
کامل مطالعه کرده باشد. در این مرحله، داوطلب بایستی سعی کند که هر چند روز 
یک بار، کنکور سال های گذشته را، که بهتر است از سال های دورتر شروع شود، در 
شرایطی مشابه کنکور، با همان زمان  بندی پاسخ دهد و پس از آن با تصحیح پاسخ  ها 
به نقاط ضعف خود پی برده و در چند روز فاصله تا پاسخ  دهی به کنکور بعدی، منابع 
مرتبط با ضعف  های خود را مطالعه کرده و سعی کند که این کاستی ها را جبران کند. 
این مرورها در روندی با تأکید بر نقاط ضعف، باید به گونه  ای باشد که همه مطالب 
در یک روند منطقی پوشش داده شود و داوطلب بتواند تقریباً یک مرور کامل بر کلیه 

مطالب داشته باشد. در این مرحله نکات زیر را باید در نظر داشت:
یک- مشابه سازی کنکور برای قرار گرفتن هر چه بهتر در شرایط.

دو- تمرین زمان  بندی برای جلوگیری از کمبود وقت در کنکور اصلی.
سه- رفع آخرین نقاط ضعف.

چهار- مرور جامع منابع با تأکید بر نقاط ضعف.
چگونگی مطالعه در ماه آخر

مرور جامع همه دروس، مهم است.
سراغ یادگیری مطالب جدید نروید؛ بلکه مطالب یادگرفته شده را طوری تمرین کنید 

که کاربردی شده و تبدیل به مهارت شود.
کاس های یادگیری تعطیل شوند.

ساعت خواب و بیدار شدن خود را مطابق کنکور و برای آن قرار دهید: ۱۰ شب تا ۶ صبح.
استفاده  منبع جدید هرگز  از  و  کنید  دوره  را که خوانده اید،  و جزواتی  منابع  فقط 

نکنید.
۵ - مرحله پنجم: آخرین گام

در این مرحله، داوطلب کمتر از یکی دو هفته به آزمون سراسری زمان دارد و بهترین 
به نحوی که مطالب به صورت تصویری و  کار، مرورهای سریع کلیه مطالب است؛ 
تثبیت شده در ذهن او در زمان کنکور حاضر شود. کم کم در این مرحله، فشار مطالعه 
کم و کمتر و در چند روز مانده به کنکور کامًا متوقف می شود و داوطلبی که در یک 
پروسه منطقی و علمی، منابع اصلی کنکور را مطالعه کرده است می تواند به دور از 
هر گونه استرس و فشار، در این آزمون شرکت کرده و موفق شود که به کلیه سؤاالت 

مطرح شده در آن با باالترین ضرایب، پاسخ دهد و به آنها دست یابد. 
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بدین وسیله به اطاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( مي رساند که سومین دوره آزمون سامفا، صبح و بعداز ظهر 
روزهاي پنجشنبه مورخ 97/۶/۱5 )آزمون عمومي( و جمعه مورخ 97/۶/۱۶ )آزمون آکادمیک( در شهرهاي تهران، قزوین، سنندج و مشهد برگزار خواهد شد. کارت هاي  شرکت 
در این آزمون براي  کلیه  داوطلبان  آزمون  مذکور براساس  مندرجات  بند »الف « این  اطاعیه  روي پایگاه اطاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور قرار مي گیرد و داوطلبان 

پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالي باید"مطابق بند »ب« این اطاعیه" به حوزه هاي رفع نقص کارت مراجعه نمایند.
الف- نحوه  و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون

مورخ  چهارشنبه  روز  لغایت   ۱۳97/6/۱۳ مورخ  روز سه شنبه  آزمون، از  در  راهنماي شرکت  برگ  همراه  به  داوطلبان   کلیه   آزمون   در    کارت هاي  شرکت 
97/6/۱۴ براي مشاهده و پرینت،  روي پایگاه اطالع  رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني:  www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا کلیه  
داوطلبان  متقاضي شرکت  در این آزمون ، براي پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطالع رساني مذکور مراجعه 
نموده و با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباري ثبت نام )۱2 رقمي( یا شماره پرونده و کدپي گیري ثبت نام )۱6 رقمي( و نام و نام خانوادگي، تاریخ تولد و 

شماره گذرنامه یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند.
تذکر مهم: داوطلباني که در دو آزمون عمومي و آکادمیک متقاضي شده اند، دو کارت شرکت در آزمون براي آنان صادر شده است.

ب- محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون:
چنانچه داوطلبان مغایرتي در اطاعات ثبت نامي خود با مندرجات کارت شرکت در آزمون مشاهده مي نمایند، باید با توجه به توضیحات ذیل کارت، براي بررسي و رفع 
مغایرت در روز چهارشنبه مورخ 97/۶/۱4 صبح از ساعت 8:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱4:۰۰ تا ۱8:۰۰ با در دست داشتن کارت شناسایي معتبر، و در صورت وجود 
مغایرت در عکس روي کارت، با همراه داشتن دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص )با توجه به جدول ذیل( و مندرجات بند »ج « مراجعه 

نموده و نسبت به اصاح و رفع اشکال احتمالي کارت خود اقدام نمایند.
تذکر مهم: داوطلباني که شماره پرونده و کدپي گیري ثبت نام خود را فراموش نموده اند، براي دریافت شماره پرونده، با توجه به تاریخ و ساعت فوق، به نماینده سازمان سنجش 

مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه نمایند. 
 

جدول شهرستان هاي محل برگزاري سومين آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( سال1397

استان یا شهرستان محل اقامتنام شهرستان محل برگزاري آزموناستان

کلیه داوطلبان شهرستان هاي تهران )۱۶۱3(، قم )۲7۱۱(، اصفهان )۱3۱3( و خمیني شهر )۱3۱7(تهران)۱۶۱3(تهران )۱۶(

کلیه داوطلبان مشهد )۱9۲8(مشهد)۱9۲8(خراسان رضوي )۱9(

کلیه داوطلبان قزوین )۲۶۱4( قزوین)۲۶۱4(قزوین )۲۶(

کلیه داوطلبان کردستان )۲8۱۶( سنندج )۲8۱۶(کردستان )۲8(

ج - آدرس باجه رفع نقص کارت:
1- مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بين المللي آموزش زبان فارسي: تهران،خیابان ولی عصر)عج(، باالترازپارک وی، بین پسیان و زعفرانیه، پالک ۳۰۱۱.

2- دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد، میدان آزادي، بزرگراه شهید کالنتري، مرکز آموزش زبان فارسي به غیرفارسي زبانان، ساختمان شماره یک.
3- دانشگاه بين المللي امام خميني »ره« - قزوین: قزوین، بلوار دانشگاه بین المللي امام خمیني )ره(، روبروي بانک ملت- مرکز آموزش زبان فارسي.

۴- دانشگاه کردستان: کردستان، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، ساختمان مرکزي دانشگاه.
ضمناً به اطاع مي رساند که واحد اطاعات و پاسخگویي به سؤاالت در این باره، از این تاریخ لغایت 97/۶/۱5 همه روزه در وقت اداری آماده پاسخگویي به سؤاالت داوطلبان 
 www.sanjesh.org :است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگویي به سؤاالت خود مي توانند به بخش پاسخگویي اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني 

مراجعه یا با شماره تلفن: ۴2۱6۳- ۰2۱ تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری خودداري نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره:

 تاریخ  برگزاري، نحوه  پرینت کارت  
و محل رفع نقص کارت شرکت در سومين آزمون سنجش 

استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا(–1397
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ورودي   آزمـون   در  شـرکت کننده   داوطلبـان   کلیـه   بـراي  موفقیـت  آرزوي  ضمـن 
و  قانـون سـنجش  اجـراي  در  ناپیوسـته  سـال  ۱397  کارشناسي ارشـد  دوره هـاي  
پذیرش تحصیات تکمیلي مصوب مجلس شـوراي اسـامي و با حفظ اسـتانداردهاي 
آموزشـي بـراي ارتقـاء کیفیـت در آموزش هـاي عالي شـامل رعایت سـقف ظرفیت و 
تأییـد رشـته محل ها از سـوي شـوراي گسترش، بدین وسـیله  توجه پذیرفته شـدگان 

نهایـي  آزمـون مذکـور را بـه توضیحات ذیـل، معطوف مـي دارد. 
تذکـر مهـم: الزم بـه توضیح اسـت کـه نتایـج مربوط بـه دانشـگاه آزاد 
اسـالمی، متعاقبًا از طریق سـایت این سـازمان اعالم خواهد شـد و بدیهی 
اسـت داوطلبانـي که هـم در ردیـف پذیرفته شـدگان یکي از دانشـگاه ها 
و مؤسسـات آموزش عالـي و هم در ردیف پذیرفته شـدگان دانشـگاه آزاد 
اسـالمي قـرار مي گیرنـد توجه داشـته باشـند کـه منحصـراً مي توانند در 
یکـي از کدرشـته محل هاي قبولـي ثبت نـام نماینـد و بـه عبارتـي مجـاز 
بـه ثبت نـام در هر دو محـل قبولي نیسـتند؛ در غیـر این صـورت، مطابق 

ضوابط بـا آنهـا رفتار خواهد شـد.

الـف- اسـامي قبول شـدگان نهایـي ۱۴ کدرشـته امتحاني ذیـل و برخي 
از کدرشـته محل هاي مربـوط بـه دانشـگاه هاي )داراي شـرایط خـاص( به 
طریـق مقتضي، با هماهنگـي ارگان هاي مربـوط متعاقبًا اسـتخراج و اعالم 

خواهد شـد:
۱- کد ۱۱47 )اطاعات و حفاظت اطاعات(، ۲-کد ۱۱49 )مدیریت دفاعي»۱« ارتش 
جمهوري اسامي ایران (، 3-کد ۱۱5۰ )مدیریت دفاعي»۲« سپاه پاسداران انقاب 
اسامي(، 4-کد ۱۱5۱ )مجموعه فرماندهي مدیریت انتظامي دانشگاه علوم انتظامي 
امین(، 5-کد۱۱53 )مدیریت اطاعاتي(، ۶-کد ۱۱54 )مطالعات دفاعي استراتژیک 
دانشگاه جامع امام حسین»ع«(، 7-کد ۱۱55 )اطاعات استراتژیک دانشگاه جامع امام 
حسین»ع«(، 8-کد ۱۱5۶ )آماد دانشگاه علوم و فنون هوایي شهید ستاري، دانشگاه 
جامع امام حسین»ع« و دانشگاه علوم دریایي امام خمیني»ره« نوشهر(، 9-کد ۱۱57 
)مدیریت بحران دانشگاه جامع امام حسین»ع«(، ۱۰-کد ۱۱58 )پدافند غیرعامل»۱« 
دانشگاه جامع امام حسین»ع«(، ۱۱-کد ۱۱59 )پدافند غیرعامل»۲« دانشکده علوم 
و فنون فارابي(،۱۲- کد ۱۱۶۰ )فرماندهي و مدیریت انتظامي دانشگاه علوم انتظامي 
امین(  انتظامي  علوم  دانشگاه  رشته هاي تخصصي  )مجموعه  امین(، ۱3- کد ۱۱۶۱ 
۱4- کد۱۲۲۰ )مجموعه علوم اطاعاتي دانشگاه اطاعات و امنیت ملي( که به علت 
داشتن شرایط خاص، ثبت نام و برگزاري آزمون کدرشته هاي امتحاني مذکور، از سوي 

مؤسسات آموزشي ذي ربط با هماهنگي این سازمان انجام شده است.

ب- تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایي  127 کد رشته امتحاني
از کلیـه  پذیرفتـه  شـدگان دعوت  مي گـردد که ضمن توجـه به ضوابط و شـرایط اعام 
شـده ذیـل و قبـل از مراجعه حضـوري به دانشـگاه محل قبولي، براي کسـب اطاعات 
بیشـتر و دقیق تـر درخصـوص تاریـخ، نحـوه و مـدارك الزم، ابتـدا بـراي ثبت نـام به 
پایگاه اطالع رسـاني دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالـي ذي ربط مراجعه 
نماینـد. ضمنـاً در صورتي که دانشـگاه ها و مؤسسـات محـل قبولي داوطلبـان، تاریخ 

مشـخصي را بـراي ثبت نـام ارائـه نکـرده باشـند، ایـن افـراد بایـد در یکـي از روزهـاي 
چهارشـنبه مـورخ 97/6/۱۴ یا شـنبه مـورخ 97/6/۱7 و یا یکشـنبه مورخ 

97/6/۱۸ بـراي ثبت نـام به مؤسسـه محـل قبولي مراجعـه نمایند.
توجـه: کلیـه پذیرفته شـدگان باید در زمـان مقرر، بـراي ثبت نام به مؤسسـه محل 
قبولـي خـود مراجعه نمایند. بدیهي اسـت که عـدم مراجعه به موقع پذیرفته شـدگان 

بـراي ثبت نـام، به منزلـه انصراف از ادامـه تحصیل آنان تلقي خواهد شـد.

ج- مدارك  الزم  براي  ثبت نام  
۱- اصـل  و یـک برگ  تصویر مدرك  کارشناسـي  )لیسـانس ( مورد تأییـد وزارت  علوم ، 
تحقیقـات  و فنـاوري  یـا وزارت  بهداشـت ، درمـان  و آموزش  پزشـکي  یا شـوراي  عالي  

انقاب  فرهنگي  که  در آن  معدل  دوره  کارشناسـي  )لیسـانس ( قید شـده  باشـد .
تبصـره  ۱- پذیرفته شـدگاني  کـه  بـه  دالیلي  قـادر به  ارائـه  اصل  مدرك  کارشناسـي 
)لیسـانس ( نیسـتند، الزم  اسـت کـه  اصـل  گواهـي  تأییـد شـده  از سـوي دانشـگاه  یا 
مؤسسـه  آمـوزش  عالـي  محـل  اخذ کارشناسـي  )لیسـانس ( بـا محتوي فـرم ذیل این 
اطاعیـه )ایـن فـرم از دانشـگاه هاي محل قبولي قابـل دریافت اسـت( را ارائه  نمایند.

تبصـره 2- آن دسـته از پذیرفته شـدگاني کـه در زمـان اعام نتایج اولیـه و تکمیل 
آخـر  سـال  دانشـجوي  لغایـت 97/3/۲4(  )مـورخ 97/3/۱۲  رشـته  انتخـاب  فـرم 
بوده انـد و حداکثـر تـا تاریـخ 97/۶/3۱ فارغ التحصیـل مي شـوند، دانشـجوي سـال 
آخـر شـناخته شـده و الزم اسـت کـه فـرم معدل دانشـجویان سـال آخر منـدرج در 
صفحـه 4۰ دفترچـه راهنماي )شـماره ۱( یا صفحـه ۲۶8 دفترچـه راهنماي انتخاب 
رشـته هاي تحصیلـي )شـماره  ۲( را از مؤسسـه آمـوزش عالـي محـل فارغ التحصیلي 
دوره کارشناسـي دریافـت و آن را در زمـان ثبت نـام بـه دانشـگاه محـل قبولـي ارائه 

یند. نما
تبصـره ۳- بـر اسـاس  مصوبـه  جلسـه 3۶8 مـورخ  74/۱۱/3 شـوراي عالـي  انقاب 
فرهنگـي  در مـورد مدارك  تحصیلي  صادر شـده  از سـوي مدیریت  یکـي از حوزه هاي  
علمیـه  قـم و خراسـان، فضـا و طـاب  حوزه هاي علمیه، که بر اسـاس  مـدرك  صادر 
شـده  از سـوي مدیریـت یکـي از حوزه هـاي علمیـه قـم  و خراسـان دوره  سـطح  ۲ را 
گذرانده انـد یـا تـا تاریـخ 97/۶/3۱ فارغ التحصیـل  مي شـوند،  منحصـراً مجـاز بوده اند 
در هـر یـک  از کدرشـته هاي  امتحانـي گـروه علـوم انسـاني ثبت نـام  و در آزمـون  آن  
شـرکت  نماینـد و در صورت پذیرفته شـدن، مشـروط بـه گذرانـدن دروس پیش نیاز، 
بـه تشـخیص گـروه آموزشـي ادامـه تحصیـل دهنـد. بدیهـي  اسـت  کـه این  دسـته  
از داوطلبـان  بایـد تصویـر مـدرك  فراغـت  از تحصیـل  خـود را، کـه  از سـوي یکـي از 
مدیریت هـاي  حـوزه  علمیـه  قـم  یـا حـوزه علمیه خراسـان صـادر گردیده  اسـت،  در 

اختیار داشـته باشـند.
تبصـره ۴- پذیرفته شـدگاني  که  داراي مدرك تحصیلي معادل هسـتند، الزم اسـت 
کـه واجد شـرایط مفاد »آیین نامه شـرکت دارنـدگان مدارك معادل و غیررسـمي در 
آزمون هـاي مقاطـع باالتـر« مصـوب جلسـه 845 مورخ 9۲/4/۱5 شـوراي گسـترش 
آمـوزش عالـي وزارت علوم، تحقیقات  و فناوري،  که طي بخشـنامه شـماره ۲/77۶33 
مـورخ 9۲/5/۲8 از سـوي معاونـت آموزشـي وزارت متبـوع بـه کلیـه دانشـگاه ها و 

مؤسسـات آمـوزش عالي اباغ گردیده اسـت، باشـند.

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره:

  اعالم    اسامي پذیرفته  شدگان  نهایي  آزمون  ورودي  
دوره هاي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  سال  1397 
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تبصـره ۵- براسـاس مصوبـه جلسـه 77۱ مـورخ 94/8/۲۶ شـوراي عالـي انقـاب 
فرهنگـي، کلیـه دارنـدگان مـدرك معـادل ضمـن خدمـت فرهنگیـان، کـه طـي 
از  یافته انـد، حسـب مـورد،  سـال هاي ۱377 تـا ۱38۱ بـه دوره هـاي مذکـور راه 
تسـهیات مصوبـه شـماره ۲/77۶33 مـورخ 94/5/۲8 براي ادامـه تحصیل در مقاطع 

رسـمي باالتـر برخـوردار مي شـوند.

اسـتثناء: آن دسـته از داوطلبانـي که دانشـجوي سـال آخر بـوده و به عنـوان رتبه 
اول در ایـن آزمـون شـرکت نموده انـد، معـدل فـارغ التحصیلـي اعـام شـده آنان از 
سـوي مؤسسـه آمـوزش  عالـي محـل فارغ  التحصیلـي دوره کارشناسـي آنـان، لحـاظ 
گردیـده اسـت و الزم اسـت کـه مطابـق بنـد یـک فوق یـا تبصـره آن عمـل نمایند.

۲ - اصل  شناسنامه  و کارت ملي و دو سري  فتوکپي  از تمام  صفحات  آنها.
3 - شش  قطعه  عکس  تمام  رخ  4×3 تهیه  شده  در سال  جاري .

تبصـره- ۱۲ قطعـه  عکس  تمام  رخ  4×3 تهیه  شـده  در سـال  جـاري ، منحصراً براي  
برادرانـي  کـه  بـا توجـه  بـه  ضوابـط پـس  از ثبت نام  در مؤسسـه  آمـوزش  عالـي ، براي  

آنـان  معافیـت  تحصیلي  صـادر مي گردد.
4 - مدرکـي  کـه  وضعیـت  نظـام  وظیفه  را با توجه  بـه  بند »مقـررات  وظیفه  عمومي«  
دوره هـاي   ورودي   آزمـون   یـک   راهنمـاي  شـماره   دفترچـه   در صفحـه 3  منـدرج  

کارشناسـي  ارشـد ناپیوسـته  سـال ۱397 مشـخص کنـد )براي  بـرادران (.
5- حکـم  مرخصـي  سـاالنه  یـا موافقـت  کتبـي  و بـدون  قید و شـرط سـازمان  متبوع  

بـراي  کارمنـدان  دولت.
۶- داوطلبانـي کـه با اسـتفاده از سـهمیه  ایثارگـران یا رزمنـدگان پذیرفته  شـده اند، 
در زمـان ثبت نـام نیـازي بـه ارائه تأییدیه سـهمیه ثبت نامـي از سـوي ارگان ذي ربط 
ندارنـد و مـاك تأیید سـهمیه آنان همـان عنوان سـهمیه درج شـده در فایل قبولي 

دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالي اسـت.
7- اصـل  گواهـي  تأییـد شـده  از سـوي دانشـگاه  یا مؤسسـه  آموزش  عالـي  محل  اخذ 
کارشناسـي  )لیسـانس ( بـراي  آن  دسـته  از داوطلبانـي  که  بـا توجه  به  مفـاد آیین نامه 
پذیـرش با آزمون اسـتعدادهاي درخشـان به شـماره ۲۱/77897 مـورخ  ۱393/5/5 
شـوراي هدایـت اسـتعدادهاي درخشـان وزارت  علوم ، تحقیقـات  و فناوري،  بـا امتیاز  

رتبـه  اول  پذیرفته  شـده اند.

د- تذکرات  مهم 
۱ـ حضـور شـخص پذیرفته شـده بـراي ثبت نـام الزامي اسـت و ثبت نـام منحصراً در 
تاریخ هـاي اعـام شـده از سـوي هر دانشـگاه و با ارائه مـدارك کامل منـدرج در این 

اطاعیـه صـورت مي پذیرد. 
۲ـ معـدل  لیسـانس  پذیرفته  شـده  بایـد با معدلي  کـه  داوطلب قبًا در زمـان ثبت نام 
بـراي شـرکت در آزمـون بـه  سـازمان  اعام  کـرده ، یـا در مراحـل بعد اصـاح نموده 
اسـت، یکسـان  باشـد. بدیهي اسـت کـه از ثبت نام قطعـي آن دسـته از داوطلباني که 
داراي مغایـرت معـدل باشـند )معـدل منـدرج در مـدرك آنـان کمتر از معـدل اعام 

شـده به این سـازمان باشـد( خـودداري خواهد شـد.
3- نظر به اینکه در دسـتورالعمل ثبت نامي ارسـالي به کلیه دانشـگاه ها و مؤسسـات 
پذیرنده دانشـجو در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشـد ناپیوسـته سـال ۱397 
ابـاغ گردیده اسـت تا از پذیرفته شـدگاني کـه داراي مغایرت معـدل )معدل مندرج 
در مـدرك تحصیلـي آنـان کمتـر از معدل اعـام شـده در اطاعات ارسـالي از طرف 
داوطلبـان بـه ایـن سـازمان باشـد( هسـتند، صرفـًا ثبت نام موقت و مشـروط 
بـه عمـل آیـد، لـذا ضـرورت دارد کـه ایـن دسـته از پذیرفتـه شـدگان، به دانشـگاه 
محـل قبولـي خـود مراجعه نموده و مـدارك الزم منـدرج در این اطاعیـه را به آنجا 
ارائـه نماینـد تـا ثبت نـام موقـت از آنـان بـه عمل آمـده و بررسـي الزم در مـدارك و 
مسـتندات ارائـه شـده صـورت گیـرد. داوطلبانـي کـه داراي مغایرت معدل هسـتند، 
بایـد وضعیـت نهایـي خـود را تـا پایـان آبـان ماه از دانشـگاه محـل قبولـي پي گیري 

نمـوده و از مراجعـه بـه ایـن سـازمان جـداً خـودداري نماینـد. ضمنـاً داوطلبـان، در 
صـورت لـزوم، چنانچـه در این رابطه سـؤالي دارنـد، باید از طریق بخش پاسـخگویي 
اینترنتـي ایـن سـازمان اقـدام نماینـد. بدیهي اسـت که بـه مراجعات حضـوري و هر 

نـوع مکاتبـه اي غیر از سـایت این سـازمان، پاسـخ داده نخواهد شـد.
نشـوند،  فارغ التحصیـل    97/۶/3۱ تاریـخ   تـا  حداکثـر  پذیرفته شـدگاني  کـه   از  4ـ 
ثبت نـام  بـه  عمـل  نخواهـد آمـد و ضمـن  »کان  لـم  یکـن« تلقـي  شـدن  قبولـي  این 

افـراد، طبـق  مقـررات  بـا آنـان  رفتـار خواهد شـد.
تبصره: آن دسـته از پذیرفته شـدگاني که کلیه واحدهاي درسـي آنـان تا 97/۶/3۱ 
بـا موفقیـت بـه اتمـام برسـد، ولـي زمان اعـام فراغـت از تحصیـل آنان بـه هر علت 
)بـه شـرطي کـه بـراي نیمسـال اول سـال تحصیلـي 97 - 98 واحـدي اخـذ نکـرده 
باشـند یـا واحـد درسـي اخذ شـده آنان بـه صورت معرفي به اسـتاد باشـد( تـا تاریخ 
97/9/3۰ باشـد، مي تواننـد بـا ارائـه گواهـي مربوط به مؤسسـه محل قبولـي مراجعه 

یند. نما
5ـ در هـر مرحلـه  از آزمـون )ثبت نـام ، پذیـرش و یـا هنـگام  تحصیـل (، چنانچـه  
مشـخص  گـردد کـه  داوطلبي  حقایـق  را کتمان  نموده  یـا اطاعات غلطـي ارائه کرده 
و واجـد شـرایط نیسـت، قبولـي  وي  لغـو و طبـق  مقـررات  بـا وي  رفتار خواهد شـد.

هـ - نحوه گزینش نهایي 
۱- بیسـت و پنـج درصـد )۲5%( ظرفیـت هر کدرشـته محـل به »همسـر و فرزندان 
شـهدا و مفقوداالثـر«، »آزادگان و همسـر و فرزنـدان آنان«، »جانبـازان ۲5% و باالتر 

و همسـر و فرزندان آنـان« و رزمنـدگان اختصاص دارد. 
۲- پنـج درصـد )5 %( ظرفیـت هر کدرشـته محل بـه »جانبازان زیر ۲5% و همسـر 
و فرزنـدان آنـان« و »همسـر و فرزنـدان رزمنـدگان بـا حداقـل شـش مـاه حضـور 

داوطلبانـه در جبهـه« اختصـاص دارد.
3- ده درصـد )۱۰%( ظرفیـت )بـه صـورت ظرفیـت اضافـي( در هـر کدرشـته محل، 
بـر اسـاس مفـاد آییـن نامه پذیـرش با آزمون اسـتعدادهاي درخشـان، به افـراد حائز 
شـرایط منـدرج در بنـد ۲ صفحـه 5 دفترچـه راهنمـاي ثبت نـام ایـن آزمـون، براي 

معرفـي بـه دانشـگاه ها اختصـاص مي یابد.
4ـ بـراي داوطلبـان واجـد شـرایط گزینـش، کارنامـه اي حـاوي اطاعـات الزم، رتبه 
داوطلـب و آخریـن رتبـه پذیرفتـه شـده در هـر یـک از کد رشـته هاي انتخابـي و در 
سـهمیه مربـوط تنظیـم خواهد شـد و از طریـق پایگاه اطاع رسـاني این سـازمان، از 

بعـد از ظهـر روز پنجشـنبه مـورخ 97/۶/۱5 قابـل دسترسـي خواهد بود. 
5- هـر گونـه تغییر رشـته، تغییـر گرایش و نقـل و انتقال پذیرفته شـدگان در حیطه 

وظایـف ایـن سـازمان نبـوده و به این گونـه درخواسـت ها ترتیب اثر داده نمي شـود.
بـا توجـه بـه کنترل هـاي متعـدد و بررسـي هاي انجـام شـده، از صحـت نتایـج اعام 
شـده اطمینـان حاصـل شـده اسـت؛ مع الوصـف، داوطلبـان پـس از دریافـت کارنامه 
نتایـج نهایـي آزمـون از طریـق پایـگاه اطاع رسـاني ایـن سـازمان، در صورتـي کـه 
درخصـوص مندرجـات کارنامـه مذکور یا انتخاب رشـته  خود سـؤالی داشـته باشـند، 
مي تواننـد حداکثر تـا تاریخ 97/6/3۰ منحصراً از طریق سیسـتم پاسـخگویي 
اینترنتـي در سـایت ایـن سـازمان اقـدام و از ارسـال نامه پسـتي و مراجعـه حضوري 
اکیـداً خـودداري نماینـد. بدیهـي اسـت بـه کليـه مـواردي کـه از طریق 
دیگـري یا بعـد از تاریـخ 97/6/3۰ واصل شـود، به هيـچ وجه ترتيب 

شـد.  نخواهد  داده  اثر 
ضمنـاً داوطلبـان گرامي مي توانند سـؤاالت خود را در سـاعات اداري با شـماره تلفن: 
۴2۱6۳ بـا پیـش شـماره ۰2۱ )بـا واحد پاسـخگویي غیرحضوري روابـط عمومي این 

سـازمان( در میان  بگذارند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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نمونه فرم مدرك کارشناسی و معدل براي آن دسته از پذیرفته شدگانی که 
به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرك کارشناسی )ليسانس ( نيستند 
درآزمون ورودي دوره هاي کارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1397
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 هنگام تنش با ديگران 

انصاف داشته باشیم!

بسیاری از کنکوری های سال97، تا چند هفتة دیگر دانشجو خواهید شد و تعداد قابل توجهی از شما عزیزان برای ثبت نام به یک دانشگاه 
در شهری دیگر خواهید رفت. بسیاری از شما در طی هفته یا حتی در طی یک ماه، امکان رفت و آمد به خانه تان را ندارید و باید در خوابگاه 
اقامت کنید و در اتاقی چهار، شش یا هشت نفره که در آن با دانشجویانی از شهرهایی دیگر، که گاه رشته ای متفاوت با شما را می خوانند 

و به احتمال قوی فرهنگ و هنجار متفاوتی نیز دارند، هم اتاق می شوید. 
این امر، در عین اینکه می تواند نکات مثبتی داشته باشد و شما را برای حضور در جامعه و پذیرش آرا و رفتارهای متفاوت آماده سازد و 

تجربه ای مفید برای مسؤولیت پذیری از سوی یک جوان ۱8 یا ۱9 ساله باشد، دشواری های خاص خود را نیز دارد. 
در خوابگاه، شما با جوانان هم سن خود هم اتاق هستید و زندگی می کنید. آنها والدینتان نیستند که به خاطر عشق فراوانی که به شما 

دارند و تجربه بیشترشان، به راحتی از تقصیراتتان چشم پوشی کنند و در هر شرایطی روی خوشی به شما نشان دهند. 
در این مواقع چه باید کرد؟ چگونه می توان در تنش هایی که گاه خود عامل آن هستیم و گاه طرف مقابلمان مقصر است، کمترین آسیب 

را ببینیم یا به دیگری آسیب کمتری وارد سازیم. 
اینکه بگوییم تنش نخواهیم داشت و دعوا نخواهیم کرد، امکان پذیر نیست؛ زیرا در اکثر ارتباطات انسانی، دعوا به طور اجتناب ناپذیری رخ 
می دهد و برای بسیاری از ما ناراحتی های جدی ایجاد می کند؛ ولی اگر با تنش و دعوا به شکل مناسبی برخورد کنیم، نه تنها با مشکلی 

روبرو نخواهیم شد، بلکه روابط ما مستحکم می شود و درکمان از یکدیگر بهبود می یابد.
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چه عواملی باعث تنش دعوا می  شود؟ 
از  اعم  افراد،  که  می افتد  اتفاق  تنش  زمانی 
درباره   ... و  خانواده  اعضای  آشنایان،  دوستان، 
با  ارزش هایشان  یا  افکار  و  تمایات  تصورات، 
یکدیگر اختاف نظر داشته باشند. این اختافات 
می تواند شامل موارد پیش پا افتاده )مانند اینکه 
چه کسی اتاق را باید تمیز کند یا چرا نیمه های 
شب سر و صداست( یا اختافات مهمی باشد که 

به قلب باورها و عایق ما ضربه وارد می کند. 
در کل، هر اختافی می تواند در انسان به احساس خشم بینجامد. عده ای از افراد در 
چنین هنگامی، به سادگی عصبانی می شوند و آن را ابراز می کنند. به چنین افرادی 
اصطاحاً "جوشی" می گویند. در انتهای دیگر این طیف، افراد "خودخور" قرار دارند 
که ناراحتی ها را در خود انبار می کنند و آنها را مستقیم ابراز نمی دارند. افراد خودخور 
از لحاظ روحی در تب و تاب خودشان می سوزند و خشم خود را به روش های منفی 

نشان می دهند. 
هر دوی این روش ها نادرست است و راه به جایی نخواهد برد؛ در حالی که اگر ما در 
هنگام بروز اختاف و تنش با دیگران، نزاعی منصفانه داشته باشیم، به سوی دوستی ها 

و همفکری های بیشتری قدم برخواهیم داشت. 

راه کارهایی برای یک نزاع منصفانه 
آرامش خود را حفظ کنيد؛ در اختافات از جبهه گیری و حالت های مخّرب بپرهیزید. 

و  نامعقول  احمقانه،  مقابل،  طرف  دیدگاه  که  می کنید  احساس  وقتی  است  ممکن 
به شکل واضحی غیرعادالنه است، حفظ آرامش برای شما دشوار باشد؛ ولی به یاد 
بسپارید که او هم چه بسا همین عقیده را درباره شما داشته باشد! در ضمن با حفظ 
آرامش، احتمال بیشتری وجود دارد که طرف مقابل، دیدگاه شما را نیز در نظر بگیرد. 
احساسات خود را در قالب کلمات و نه عمل، بيان کنيد؛ بیان صریح و صادقانة آنچه احساس 

می کنید  احساس  اگر  شماست.  ارتباطی  مهارت های  نیرومندی  از  حاکی  می کنید، 
آن قدر خشمگین یا آزرده هستید که ممکن است کنترل خود را از دست بدهید، 
بگذارید زمان سپری شود و کاری انجام دهید تا احساستان حالت ثابت تری بگیرد؛ 
مثًا می توانید قدم بزنید، چند نفس عمیق بکشید، یک لیوان آب بنوشید و باالخره 

هر کاری را که می توانید، انجام دهید.
هر بار فقط به حل و فصل یک موضوع بپردازید؛ تعیین کنید که چه چیز باعث آزار شما 

شده است و فقط به بررسی یک موضوع بپردازید و موضوع های دیگر را تا زمانی که 
هر یک از آنها کامًا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته اند، مطرح نکنید. انجام این کار 

باعث می شود که مسائل حل بشوند. 
بدگمانی، خشم  باعث  فردی،  حساسیت  حوزه های  به  حمله  غيرعادالنه ضربه نزنيد؛ 

و آسیب پذیری می شود. از تهمت زدن بپرهیزید؛ چون اتهامات باعث می شوند که 
دیگران از خود دفاع کنند. به جای آن درباره تأثیر رفتار اشخاص روی احساستان 

صحبت کنید. 
این   . "هرگز"یا"همیشه"خودداری کنید  به کار بردن کلماتی مانند:  تعميم ندهيد؛ از 

چنین تعمیم هایی معموالً نادرست هستند و باعث افزایش تنش می شوند.
ناراحتی ها را در خود جمع نكنيد؛ انبار کردن گله های زیاد و صدمه زدن به احساسات 

اوقات  اغلب  گذاشت.  خواهد  برجای  فرد  بر  باری  زیان  آثار  زمان،  طی  در  خود 
غیرممکن است که مشکات پیشین را حل و فصل کنیم؛ چون تفسیرهای ما ممکن 
است با گذشت زمان فرق کند. بکوشید مشکات را همان زمانی که پیش می آیند 
حل و فصل کنید. از سکوت بپرهیزید؛ زیرا وقتی کسی ساکت می شود و از جواب 

دادن بازمی ایستد، باعث عصبانیت و خشم بیشتر 
زمانی حاصل  مثبت،  نتایج  مقابل می شود.  طرف 
داشته  وجود  دوجانبه  گوی  و  گفت  که  می شوند 

باشد.  
برای یک نزاع عادالنه گام به گام مراحل زیر 

را جلو بروید:
گام اول: قبل از شروع به دعوا از خودتان بپرسید: 
طرف  می خواهم  می دهد؟  آزار  مرا  چیزی  چه 

مقابل چه کاری را انجام دهد یا ندهد؟ آیا احساسات من با موضوع تناسبی دارد؟
گام دوم: فقط به پیروزی نیندیشید، و به جای آن در اندیشة کسب رضایت دوجانبه 

و حل مسالمت آمیز مسأله باشید.
گام سوم: زمانی را برای گفت و گو با طرف مقابل خود تعیین کنید. این جلسه باید 
در اسرع وقت و با توافق دو طرف برگزارشود. هرگاه طرف مقابل، آمادگی شرکت در 
جلسه را نداشت، عصبانی نشوید؛ چون با این رفتار شما ممکن است او احساس کند 
که مجبور است در مقابل حملة شما از خود دفاع کند. اگر طرف مقابل برای تعیین 
وقت گفت و گو مقاومت کرد، بکوشید او را قانع کنید که این مسأله برای شما مهم 

است. 
گام چهارم: مسأله را شفاف بیان کنید. نخست سعی کنید که به حقایق وفادار بمانید 
و سپس فقط یک بار حقایق و احساستان را بیان کنید. از ضمیر "من" برای بیان 
احساس خشم، صدمه و ناامیدی استفاده کنید و از ضمیر "شما" برای عبارت هایی 

مانند: »شما مرا عصبانی می کنید« استفاده نکنید. 
گام پنجم: از طرف دعوایتان بخواهید که نظراتش را بگوید. سعی کنید که شنونده 
خوبی باشید. سخن او را قطع نکنید و صادقانه بکوشید به نگرانی ها و احساساتش 
گوش دهید. به نظر می رسد اگر آنچه را که شنیده اید، بازگو کنید تا او بداند که شما 
موضوع را کامًا درك کرده اید، سودمند است. از او بخواهید که به همین طریق با 

شما رفتارکند. 
گام ششم: سعی کنید که دیدگاه طرف مقابلتان را در نظر بگیرید و بکوشید که مسأله 
دیگر  درکی  شما  به  دیدگاه"مخالف"  از  موضوع  به  نگریستن  بنگرید.  او  زاویة  از  را 

می دهد؛ حتی اگر با آن موافق نباشید. 
گام هفتم: راه حل های تازه و ویژه ای پیشنهاد کنید و دیگری را هم دعوت کنید تا 

راه حل هایی ارائه دهد.
گام هشتم: دربارة مزایا و کاستی های هر پیشنهادی گفت و گو کنید. 

گام نهم: برای هر گونه آشتی آماده باشید. به هنگام توافق روی هر پیشنهادی برای 
تغییر، جشن بگیرید.

دورة  پایان  در  کنید.  معین  خود  جدید  رفتار  برای  آزمایشی  دورة  یک   : گام دهم 
آزمایشی، می توانید برای تعدیل یا تداوم آن تغییر بحث کنید. اگر به هیچ راه حلی 

دست نیافتید، وقت دیگری را برای بحث مجدد تعیین کنید. 

وقتی هيچ راه حلی کارساز نيست
بعضی از اوقات، با وجود تاش برای مبارزه ای عادالنه، به نظر می رسد که اختاف، 
یک  با  گو  و  گفت  می دهد،  رخ  موضوع  این  وقتی  نمی شود.  برطرف  دعوا  یا  تنش 
به شما  دیده می تواند  دوره  درمانگر  کند.  به شما کمک  متخصص مجرب می تواند 
کمک کند که به طور مؤثری گفت و گو کنید و سرانجام به کمک او راه حلی براي 

حل مشکل خود بیابید. 

حمله به حوزه های حساسيت فردی، باعث 

بدگمانی، خشم و آسيب پذیری می شود. از تهمت 

زدن بپرهيزید؛ چون اتهامات باعث می شوندکه 

دیگران از خود دفاع کنند. به جای آن درباره 

تأثير رفتار اشخاص روی احساستان صحبت کنيد
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