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بـاز هم اميــدوار باشيـد

فرا رسیدن ماه مّحرم 

و ایام سوگواری ساالر شهیدان 

 حرضت اباعبداللّه الحسین )علیه السالم( 

و یاران باوفایش 

بر متام مسلامنان و آزادگان جهان 

تسلیت باد

دانشگاه؛ هدف یا وسيله؟

در  كشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
ملي  جشنواره  دوره  چهاردهمين 
ارزيابي  مبناي  بر  رجايي،  شهيد 
عملكرد در ابعاد عمومي و اختصاصي، 

از سوي سازمان اداري و استخدامي، 
به عنوان دستگاه برتر در سال 1397 
خدايي،  دكتر  آقاي  و  شد  انتخاب 
معاون وزير و رئيس سازمان سنجش 

تنديس  دريافت  با  كشور،  آموزش 
دكتر  آقاي  جناب  از  تقدير  لوح  و 
جمهوري،  محترم  رياست  روحاني، 

مورد تقدير قرار گرفت. 

كسب رتبه برتر سازمان سنجش 

در چهاردهمين دوره 
جشنواره ملي شهيد رجايي

از 10 مهر آغاز مي شود :
ثبت نام 

جشنواره دانشجويان نمونه
علوم  وزارت  داخل  دانشجویان  امور  مدیرکل 
گفت: ثبت نام در جشنواره دانشجویان نمونه از 
۱۰ مهر ماه آغاز مي شود و تا ۲۴ مهر ماه ادامه 

خواهد داشت. 
دانشجويی  معاونان  گردهمايی  در  نوذری،  دكتر 
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی سراسر كشور كه در 
دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اداره كل دانشجويان 
از  يكی  كه  است  زيرمجموعه  سه  دارای  داخل، 

مجموعه های آن، حمايت و پشتيبانی از دانشجوست.
وی در ادامه به موضوع دانشجويان نمونه اشاره كرد و 
گفت: ما بايد تالش كنيم كه دانشجويان بيشتری در 
سطح دانشگاه ها تشويق شده و در اين جشنواره شركت 
دانشجويان  جشنواره  در  بيشتری  افراد  وقتی  كنند. 
نمونه شركت می كنند، ما می توانيم نمونه ترين ها را 

انتخاب كنيم.
افزود:  علوم  وزارت  داخل  دانشجويان  امور  مديركل 
جشنواره دانشجويان نمونه، هر سال بهمن يا اسفندماه 
برگزار می شود. ضمناً ثبت نام در اين جشنواره در سال 
جاری از 1۰ مهرماه آغاز مي شود و تا ۲۴ مهر ادامه 
تغيير  نيز  سامانه جشنواره  داشت. همچنين  خواهد 
كرده است. الزم به يادآوري است كه دانشجويان نمونه 
مؤسسات غيرانتفاعی از سوي دانشگاه های مادر معرفی 

می شوند.

اطالعيه  سازمان  سنجش آموزش  كشور درباره :

 پذيرفته شدگان كارداني    

نظام  جديد فني  و حرفه اي  97

ادامه در صفحه 6
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

GRE(SUBJECT) برگزاري آزمون 

)Sep.15.2018(  97/6/24 مورخ
 GRE (SUBJECT) بدين وسيله به اطالع داوطلبان آزمون
مي رساند   )Sep.15.2018(  97/6/۲۴ مورخ  شنبه  روز 
كه الزم است به منظور شركت در اين آزمون، حداقل 
پرينت  همراه  آزمون،  فرايند  شروع  از  قبل  ساعت  يك 
سوي  از  كه  ثبت نام،  تأييد  يا   Admission Ticket
شركت ETS به ايميل داوطلبان ارسال گرديده است، 
دار  عكس  معتبر  شناسايي  عددكارت  دو  همچنين  و 

)پاسپورت ، كارت ملي ...( به آدرس ذيل مراجعه فرمايند.
كوي  روبروي  احمد،  آل  جالل  بزرگراه  تهران: 
دانشكده  سابق(،  )نسيم  كاردان  دكتر  خيابان  نصر، 

روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.
  97/6/۲۴ مورخ  شنبه  روز  آزمون:  برگزاري  زمان 

ساعت 8:3۰  صبح.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

حضرت امام حسين )ع( فرمودند:
كسي كه آيه اي از قرآن را ايستاده در نماز خود 
بخواند، به هر حرف صد حسنه براي او نوشته 

مي شود.

کالم اميرالمؤمنين)ع(:
از آنان مباش كه به آخرت اميدوار است بي آنكه 
واپس  را  توبه  دراز  آرزوي  به  و  سازد،  كاري 
اندازد. دربارة دنيا چون زاهدان سخن گويد، و در 
كار دنيا راهِ جويندگان دنيا را پويد. اگر از دنيا بدو 
دهند سير نشود، و اگر از آن بازش دارند خرسند 

نگردد

حضرت امام حسين )ع( فرمودند: 
همانا من از روي سبكسري و گردنكشي، و نيز 
قيام  اين  به  ايجاد فساد و ستمگري دست  براي 
قيام  جّدم  اّمت  اوضاع  اصالح  براي  بلكه  نزدم؛ 
از  »نهي  به معروف« و  »امر  كردم، و مي خواهم 
منكر« كنم، و به روش جّدم ]رسول خدا )ص([ و 

پدرم ]علي بن ابي طالب )ع([ عمل كنم. 

دانشگاه؛ هدف یا وسيله؟
آزمون سراسري  پذيرفته شدگان  اسامي  ديگر،  روز  تا چند 
و  اعالم خواهد شد  از سوي سازمان سنجش  سال 1397 
بدين ترتيب، گروهي ديگر از مشتاقان ورود به دانشگاه ها و 
مراكز آموزش عالي، پاي در مقطع آموزش دانشگاهي خواهند 

نهاد و به خيل دانشجويان پرشمار كشور خواهند پيوست.
به  ورود  آيا  است كه:  آن  اين مجال  در  قابل بحث  نكته 
به  رسيدن  براي  وسيله اي  يا  است  هدف  خود  دانشگاه، 
هدفي برتر و واالتر؟ پيدا كردن پاسخي براي اين پرسش، از 
آنجا مهم است كه ديده مي شود گروهي از پذيرفته شدگان 
آزمون هاي سراسري دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي، قبولي 
در اين نهاد مهم آموزشي را پايان راه مي دانند، نه آغاز راه، 
و حداكثر آنكه برخي از افراد اين گروه، در پايان تحصيالت 
دانشگاهي و هنگام فارغ التحصيلي به اين نتيجه مي رسند؛ 
به عبارت ديگر، »وسيله« اي به نام قبولي در دانشگاه براي 
كه  نهايي  هدفي  مي شود؛  تبديل  »هدف«  به  افراد  اين 
منتهاي آرزوي آنهاست و با ورود به اين مركز شكوفايي 
استعدادها و جست و جوي علم و دانش، راه ديگر تمام 
مي شود و به مقصد خويش مي رسند: »پاس كردن« واحدها 
و چشم انتظار پايان تحصيالت شدن و بي صبرانه به انتهاي 
راه انديشيدن؛ غافل از آنكه اگر كسي شور فراگيري دانش و 
پژوهش در موضوعات يك شاخه از يك رشته خاص را، كه 
مطلوب نظر او نيز هست، داشته باشد، اگر همه عمر خود را 
نيز شبانه  روز براي انجام چنين كاري كنار بگذارد، باز هم 
وقت كم خواهد آورد؛ چرا كه ويژگي بارز و برجسته علم، 
عالوه بر پويايي و شتاب، بي  انتها و نامحدود بودن آن است و 

نمي توان براي آن پاياني را در ذهن تصور كرد.
حال چه بايد كرد كه ورود به دانشگاه، هدف نباشد و شور 
و شوق اوليه جوانان ما، كه به منظور كسب دانش  پاي در 
عرصه آموزش عالي مي گذارند، چون مشعل فروزاني، از گرما و 
حرارت هميشگي در جهت به دست آوردن آخرين يافته هاي 
بشري  دانش  شاخه هاي  از  يك  هر  در  پژوهشي  و  علمي 

برخوردار بوده و ضمن آن، پايداري داشته و جاودانه باشد؟
پاسخ به اين پرسش و پرسش هاي ديگري از اين دست، در 
ذهن نسل جوان ما، و برطرف ساختن موانع نظري و عملي 

دانش  اندوزي و پژوهش از سوي مسؤوالن ذي ربط و همين 
 طور والدين اين جوانان و بها دادن به اين نسل آينده ساز، كه 
سازنده و پردازنده افق ها و چشم اندازهاي روشن فرداي ايران 
اسالمي هستند، نكته اي است مهم كه پرداختن به آن، موجب 
پويايي و شكوفايي متداوم و مستمر ُملك و ملت خواهد شد. 
تصويري  اصالح  در  نقش خانواده ها  به  اينجا مي توان  در 
كه از ساختار »دانشگاه« و چشم انداز ورود به آن در ذهن 
فرزندانشان در سال هاي پاياني دبيرستان وجود دارد اشاره 
بينانه تر در  واقع   و  اندازه درست تر  كرد؛ تصويري كه هر 
و  دانش  پايدار  توسعه  به  ببندد،  نقش  ما  جوانان  اذهان 
شكوفايي استعدادها خواهد انجاميد، و آن وقت است كه 
مي توان به تصحيح نگرش ملي راجع به ورود به دانشگاه 

اميدوار بود و به آن انديشيد.
در فرجام اين »يادداشت« روي سخن ما با داوطلبان عزيزي 
است كه در اين آزمون )كنكور( پذيرفته مي شوند، و آن نكته 
كه با مخاطبان جوانمان بايد در ميان بگذاريم، اين است كه 
جوانان برومند ما  نبايد تمام تالش و كوشش ارزشمند خود را 
تنها در جهت موفقيت در »كنكور« به منظور ورود به آموزش 
عالي معطوف نمايند؛ بلكه آنها بسيار بيشتر و پيشتر از آنكه 
به آمادگي علمي خود براي ورود به دانشگاه بپردازند، يعني 
حداكثر در همان سال هاي اول دبيرستان، با خود انديشه 
كنند و ببينند كه به راستي خداوند متعال در ضمير آنها 
چه استعدادهايي را به امانت نهاده است، و پس از شناخت 
اين استعدادها، هم در جهت به فعليت رساندن آنها و هم در 
جهت همسان سازي اين استعدادها با نيازهاي علمي كشور، 
كه مي تواند به دست تواناي آنها در آينده نزديك برآورده 
شود، گام بردارند، و بدانند كه پرداختن به اين موضوع هنگام 
ورود به دانشگاه دير است، و آن دسته از دانشجوياني كه تازه 
حين فراغت از تحصيل و دانش آموختگي، قصد پرداختن به 
اين مهم را دارند، در اين زمينه، در مقايسه با افرادي كه 
هنگام ورود به دانشگاه به اين نكته مي انديشند، بسيار دير 
اقدام خواهند كرد كه معموالً نتيجه مطلوبي، نه براي آنان و 

نه براي جامعه، در بر نخواهد داشت.
موفق باشيد
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از سوی صندوق حمایت از
 پژوهشگران و فناوران:
فراخوان حمايت از 

رساله های دكتری منتشر شد

معاونت  فناوران  و  پژوهشگران  از  صندوق حمایت 
راستای  در  ریاست جمهوری،  فناوری  علمی  و 
داخل  علمی  ظرفيت های  از  حداکثری  استفاده 
رساله های  از  حمایت  فراخوان  چهارمين  کشور، 

دکتری را منتشر کرد.
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی 
سياست های  چارچوب  در  جمهوري،  رياست  فناوري  و 
هدايت  به  كمك  نظام،  فناوری  و  پژوهش  راهبردی 
پژوهشی  اساسی  نيازهای  سمت  به  دكتری  رساله های 
استفاده  و  دانش  مرزهای  گسترش  كشور،  فناوری  و 
حداكثری از ظرفيت های بالقّوه كشور، از رساله های دكتری 

طبق آيين نامه منتشر شده حمايت می كند.
بر اساس اين فراخوان، دانشجويان ورودی مهر ماه سال 
كنند. همچنين  آن شركت  در  می توانند  بعد  به   139۴
استادان راهنما تنها مجاز به ارسال يك طرح رساله دكتری 
 هستند. ضمناً مهلت ارسال طرح ها از 15 شهريور ماه تا 

15 آبان ماه 97 است.
متقاضيان دريافت اين حمايت می توانند، پس از مطالعه 
طرح های  سامانه  در  را  خود  طرح های  آيين نامه،  دقيق 
پژوهشی صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران ثبت 
كنند )پس از ورود به سامانه به بخش ارسال تقاضای جديد 

مراجعه كرده و صرفاً رساله های دكتری را انتخاب كنند(.
فناوري  و  علمی  معاونت  عمومی  روابط  اعالم  اساس  بر 
كسب  برای  می توانند  عالقه مندان  جمهوري،  رياست 
  http://www.insf.org :به وب سايت بيشتر  اطالعات 

مراجعه كنند.

برای سال تحصيلی ۹8-۹7:
شهريه دانشگاه ها و مؤسسات
 غيرانتفاعی افزايش می يابد 

رئيس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه های غيرانتفاعی 
به  نسبت  غيرانتفاعی،  دانشگاه های  شهریه  گفت: 
افزایش  درصد   ۱۵ الی   ۱۰ گذشته،  تحصيلی  سال 

خواهد یافت. 
دانشگاه های  شهريه  درباره  منش،  آهون  علی  دكتر 

غيرانتفاعی در سال تحصيلی 97 – 98، گفت: براساس 
دستورالعمل وزارت علوم، دانشگاه های غيرانتفاعی مجاز 
هستند كه شهريه خود را با تصويب هيأت امنا به هر مقدار 

افزايش داده و اجرايی كنند.
وی ادامه داد: اما با توجه به رقابتی كه وجود دارد و برای 
اتحاديه  نباشد،  همگن  غير  شهريه  افزايش  اين  اينكه 
كه  گرفت  تصميم  غيرانتفاعی  دانشگاه های  و  مؤسسات 
حداقل 1۰ درصد و حداكثر 15 درصد به شهريه های  سال 

تحصيلی 97 - 98 افزوده شود.
غيرانتفاعی  دانشگاه های  و  مؤسسات  اتحاديه  رئيس 
خاطرنشان كرد: بنابراين، شهريه ثابت و متغير دانشگاه های 
به سال تحصيلی  الی 15 درصد نسبت  غيرانتفاعی 1۰ 

گذشته افزايش خواهد يافت.

هفته آینده اعالم می شود: 
نتايج نهايی آزمون كارشناسي ارشد پزشکی

وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئيس 
بهداشت، با تأکيد بر اینکه بيش از ۲۰ هزار نفر در 
آزمون کارشناسي ارشد گروه علوم پزشکی انتخاب 
رشته کرده اند،   گفت: نتایج نهایی این آزمون، هفته 

آینده اعالم می شود.
آزمون  كرد:  اظهار  پوركاظمی  محمدحسين  دكتر 
 كارشناسی ارشد گروه علوم پزشكی در روزهای 1۴ و 15 تيرماه

دانشگاه های  در  داوطلب  هزار  حدود 5۶  با حضور   97 
علوم پزشكی برگزار شد و از بين تعداد حدود 5۶ هزار 
بر  نفر مجاز شدند و  اين آزمون، 3۲ هزار  شركت كننده 
اساس آخرين آمار اعالم شده ۲۰ هزار نفر از اين داوطلبان 

پذيرفته شده انتخاب رشته كرده اند.
وی در ادامه تصريح كرد: دفترچه راهنمای انتخاب رشته 
آزمون كارشناسی ارشد گروه علوم پزشكی سال 97 مجدداً 
مركز  سايت  روی  پذيرش  جديد  ظرفيت های  همراه  به 
سنجش آموزش پزشكی منتشر شده و داوطلبان مجاز تا 
ساعت 1۲ ظهر روز شنبه 1۰ شهريور مهلت داشتند نسبت 

به انتخاب رشته در اين آزمون اقدام كنند.
رئيس مركز سنجش آموزش پزشكی وزارت بهداشت، در پايان 
خاطر نشان كرد: نتايج نهايی آزمون كارشناسی ارشد رشته های 

گروه علوم پزشكی سال 97 هفته آينده اعالم می شود.

اعطای وام شهريه با كارمزد
 2/5 درصد به دانشجويان دانشگاه آزاد

دانشگاه،  این  گفت:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 
دانشجویان  تا  است  کرده  منعقد  بانک  دو  با  قراردادی 
بتوانند از وام شهریه با کارمزد ۲/۵ درصد بهره مند شوند.

دكتر طهرانچی اظهار داشت: كاهش شهريه مناطق محروم، 
با  امسال  و  به دنبال آن هستيم  از موضوعاتی است كه 
كاهش 5۰ درصدی شهريه اين موضوع را اجرايی كرده ايم؛ 
البته در كنار اين بخشنامه، موضوع تخفيف ۲/5 درصدی 
به همه دانشجويانی كه در زمان مقرر نسبت به ثبت نام خود 

اقدام كنند نيز ابالغ شد.
آزاد  دانشگاه  امنای  هيأت  مصوبه  براساس  افزود:  وی 
اسالمی، مجاز به افزايش 1۲/5 درصدی شهريه در سال 
1397 هستيم، اما هر دانشجويی كه در زمان تعيين  شده 
نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد اقدام كند، می تواند از 
افزايش  واقع  در  شود؛  برخوردار  درصدی   ۲/5 تخفيف 

شهريه در مورد اين دانشجويان 1۰ درصد خواهد بود.
دكتر طهرانچی گفت: بر اين اساس، عالوه بر وام صندوق 
ارائه می شود،  رفاه كه با كارمزد ۴ درصد به دانشجويان 
اخيراً معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی، 
قراردادی با دو بانك منعقد كرده است تا دانشجويان بتوانند 
از وام شهريه با كارمزد ۲/5 درصد بهره مند شوند؛ ضمن 
آنكه تا سال آينده برنامه های حمايتی بهتر و بيشتری ابالغ 

خواهيم كرد.

تا 23 شهریور ادامه دارد:
ثبت نام بدون آزمون كارشناسی ارشد 

استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد

درخشان  استعدادهای  آزمون  بدون  نام  ثبت 
)پزشکی( کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، 
تا  و  است  شده  آغاز  شهریور   ۱۸ یکشنبه  روز   از 

ساعت ۲۴ جمعه ۲۳ شهریور ادامه خواهد داشت.
داوطلبان، با مراجعه با سامانه ثبت نام الكترونيكی مركز 
   www.azmoon.org :به آدرس پذيرش  و  سنجش 
بعد از دريافت و مطالعه دفترچه راهنما، در صورت داشتن 
شرايط، با وارد كردن شماره دانشجويی مقطع كارشناسی 
و كد ملی به عنوان رمز عبور می توانند وارد سامانه شده  و 
پس از واريز هزينه ثبت نام و تكميل اطالعات مورد نياز، 
نهايی و  ثبت  انتخاب رشته محل های درخواستی،  برای 

دريافت كد رهگيری اقدام كنند.
به گزارش روابط عمومی مركز سنجش و پذيرش دانشگاه 
آزاد اسالمی، امكان بازيابی شماره دانشجويی داوطلبان از 
طريق شماره تماس: ۴7۴3 و انتخاب كليد شماره »دو« 

فراهم شده است.
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال بدين وسيله به اطالع كليه داوطلباني كه در آزمون 
كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 ثبت نام و شركت نموده اند مي رساند كه اسامي 
پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي پذيرش با آزمون و همچنين رشته هاي 
تحصيلي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي آزمون مذكور، كه گزينش  آنها به  روش 
 متمركز صورت  گرفته  است، به همراه فهرست اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته 
تحصيلي نيمه متمركز فوريت هاي پزشكي در پايگاه اطالع رساني اينترنتي اين سازمان 
به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است؛ لذا كليه پذيرفته شدگان نهايي براي 
اطالع از نحوه ثبت نام، تاريخ ثبت نام و مدارك الزم براي ثبت نام )عالوه بر مدارك مندرج 
در اين اطالعيه( ضرورت دارد كه به پايگاه اطالع رساني دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
محل قبولي خود مراجعه نمايند. بدیهي است درصورتي که دانشگاه یا مؤسسه اي، 
در پایگاه اطالع رساني اینترنتي خود برنامه زماني براي ثبت نام درج ننموده باشد، 
سه شنبه مورخ  روزهاي  از  در يكي  است كه  قبيل مؤسسات، الزم  اين  پذيرفته شدگان 
97/6/20 يا چهارشنبه مورخ 97/6/21 براي ثبت نام به محل قبولي خود مراجعه 
نمایند. پذیرفته شدگان دانشکده ها و آموزشکده هاي فني و حرفه اي و کشاورزي 
تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي، الزم است که براي اطالع از زمان، نحوه 
و شرایط ثبت نام به وب سایت سازمان مرکزي دانشگاه فني و حرفه اي به نشاني: 
www.tvu.ac.ir یا به سایت دانشکده یا آموزشکده محل قبولي خود مراجعه 
نمایند. الزم به  ذكر است داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي شدگان چند برابر 
ظرفيت رشته  تحصيلي نيمه متمركز فوريت هاي پزشكي اعالم گرديده ، الزم است كه مطابق 

بند »ج« مندرج در اين اطالعيه براي انجام مصاحبه اقدام نمايند.
الف– نحوه گزينش نهايي: 

 - در گزينش نهايي هر يك از كد رشته محل ها، با توجه به تصويب »قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )1۴۰۰-139۶(« در 
تاريخ 1395/1۲/1۴ از سوي مجلس شوراي اسالمي، ماده 9۰ اين  قانون عالوه بر ماده 7۰ 
»قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« و اصالحيه بعدي آن در ماده ۴7 »قانون الحاق 
برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )۲(« در اين آزمون اجرا مي شود 

و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين به شرح زير صورت مي گيرد: 
1- بيست و پنج درصد )۲5 درصد( ظرفيت هر كدرشته محل به »همسر و فرزندان  شهدا 
و مفقوداالثر«، »آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان«، »جانبازان ۲5 درصد و باالتر و همسر و 

فرزندان« آنان اختصاص دارد. 
۲- پنج درصد )5 درصد( ظرفيت هر كدرشته محل نيز به »جانبازان زير ۲5 درصد و 
همسر و فرزندان آنان« و »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه 

در جبهه« اختصاص دارد. 
تذکر: طبق تبصره بند الف ماده 9۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه ۲5 درصدي ايثارگران از سوي 
 داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشموالن سهميه 
5 درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصيص يافته، و اگر 

باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقي مانده آن به داوطلبان سهميه آزاد اختصاص مي يابد.
* تذکر مهم: براساس قوانين مذكور، حدنصاب نمره ايثارگران )اعم از ايثارگران مشمول 
ظرفيت ۲5 درصدي يا 5 درصدي( 7۰درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش 
آزاد در هر كدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 75 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته 

شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل است.

ب- مدارك  الزم  براي  ثبت نام
توضيحاتمداركردیف

اصل شناسنامه و يك برگ ۱
-تصوير از تمام صفحات آن

اصل كارت ملي و دو برگ ۲
-تصوير پشت و روي آن

شش قطعه عكس تمام رخ ۳
-۴×3 تهيه شده درسال جاري

مدرك   وضعيت  نظام ۴
 وظيفه)براي برادران( 

مطابـق بـا  يكـي از كدهـاي منـدرج در صفحـات ۴ و 5 دفترچـه راهنمـاي ثبت نـام و 
انتخـاب رشـته هاي تحصيلـي آزمـون كاردانـي به كارشناسـي ناپيوسـته سـال 1397.

۵

اصل حكم مرخصي ساالنه 
براي كارمندان دولت يا 
موافقت رسمي و بدون 
قيد و شرط سازمان 

متبوع

تحصيـل در دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـي تمـام وقـت اسـت؛ لـذا كارمنـدان 
دولـت، در صورتـي مي تواننـد به تحصيـل بپردازند كـه اصل موافقتنامه رسـمي و بدون 
قيـد و شـرط وزارتخانـه يـا سـازمان متبوع خـود را مبني بر شـركت در همـه كالس ها، 
آزمايشـگاه ها، كارآموزي هـا و فعاليت هـاي ديگـر دوران تحصيـل بـه همـراه مـدارك 

ثبت نـام بـه مؤسسـه آمـوزش عالـي محـل قبولي عرضـه كنند.

اصل يا گواهي مدرك 6
كارداني )فوق ديپلم(

 - بـراي  آن دسـته  از پذيرفته شـدگاني  كه  ارائه  اصل يا گواهي مـدرك  كارداني امكان پذير
 نيسـت، الزم اسـت كه اصل گواهي تأييد شـده  توسط  دانشگاه يا مؤسسـه آموزش عالي
 محـل اخذ مـدرك كاردانـي بـا محتواي فرم شـماره 7 پيوسـت دسـتورالعمل ثبت نامي
 ارسـال شـده به دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـي محـل قبولـي را ارائـه نماينـد
 كـه درآن قيـد شـده باشـد » اشـتغال بـه تحصيـل نامبـرده مـورد تأييـد وزارت علـوم،
 تحقيقـات و فنـاوري يـا وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـكي و يـا شـوراي عالي
 انقـالب فرهنگـي اسـت«. در صورتـي كـه فـرد پذيرفته شـده در آزمـون، تا تاريـخ مقرر

 فارغ التحصيـل نشـده باشـد، قبولـي وي »كان لـم يكن« تلقـي خواهد شد.
 - طـالب و فضـالي حـوزه  علميه، كه دوره سـطح يـك را طبق برنامه تعيين شـده در مصوبه
 جلسـه 3۶8 مـورخ 137۴/11/3 شـوراي عالـي انقـالب گذرانده انـد، از كليه مزايـاي علمي و
 اسـتخدامي فارغ التحصيـالن دوره كارداني دانشـگاه ها برخـوردار بوده و براسـاس مصوبه 5۶8
 مـورخ 1383/7/۲8 شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي، مجـاز بـه شـركت در ايـن آزمـون براي
 انتخـاب تمامـي رشـته هاي گـروه آموزشـي علـوم انسـاني بوده انـد و پـس از قبولـي بـا ارائه

 گواهـي اتمـام دوره سـطح يـك مـورد تأييد حوزه علميـه، مي تواننـد ادامه تحصيـل دهند.
 تذکر: دانشـجويان يـا فارغ التحصيـالن دوره هـاي باالتـر از كارداني )بجز مـورد مندرج

 در رديـف  15 هميـن جـدول(، مجـاز بـه ثبت نام و شـركت در ايـن آزمـون نبوده اند.

7
اصل  حكم  استخدامي و يا 
گواهي كارمندان رسمي 
يا پيماني وزارتخانه ها ، 

سازمان هاي دولتي

از سـهميه  اسـتفاده  بـا  )شـبانه(  دوم  نوبـت  دوره هـاي  پذیرفته شـدگان 
كشـور  برنامه ريـزي  و  مديريـت  سـازمان  مشـمول  كارمنـدان   - کارمنـدي 

۸
ارائه  اصل  گواهينامه انجام 
خدمات قانوني مقرر)طرح 
اليحه نيروي انساني( يا 

گواهي معافيت از آن

-  پذیرفته شـدگان داراي مدرك کارداني گروه آموزشـي پزشـکي- پايان  طرح  
نيـروي  انسـاني  آنان تـا تاريـخ 1397/۶/31 يا 1397/11/3۰ باشـد يا گواهي معافيت 

از خدمـت اليحه طرح.
- فارغ التحصيـالن  دوره هـاي  كاردانـي  گـروه  آموزشـي  پزشـكي  كـه  در حـال  انجـام  
طـرح  اليحـه  نيروي  انسـاني  هسـتند و تاريـخ  پايان  طرح  آنهـا بعـد از 1397/۶/31يا 
1397/11/3۰ اسـت، مجـاز بـه  انتخـاب  رشـته هاي  تحصيلي  نيمسـال  اول  )پذيرش 
بـراي مهرمـاه 139۶( و نيمسـال دوم )پذيـرش بـراي بهمن مـاه 1397( بوده انـد، 
بديهـي  اسـت كـه در صـورت  موفقيـت،  الزم  اسـت  ضمـن  تسـويه  حسـاب  كامل  از 
محـل  خدمـت، گواهي  مربـوط را به همراه  سـاير مـدارك  ثبت  نامي  خود به  مؤسسـه  
آمـوزش  عالـي  ذي ربـط ارائـه  نماينـد. اين دسـته  از داوطلبـان  بايـد باقي مانـده  طرح  
اليحـه  نيـروي  انسـاني  خـود را پـس  از پايان  دوره  كارشناسـي  ناپيوسـته  انجـام  دهند. 
- كاردان هـاي  شـاغل  و نيـز كاردان هـاي  متعهـد خدمت  رشـته هاي  بهداشـت  محيط، 
بهداشـت خانـواده و مبـارزه بـا بيماري هـا، در صـورت  پذيرفتـه  شـدن  در آزمـون  
كارشناسي ناپيوسـته ، تنهـا پـس  از ارائـه  موافقتنامـه از سـازمان  متبـوع  مجـاز بـه  

ثبت نـام  و ادامـه  تحصيـل  خواهنـد بـود.

9
ارائه  اصل  گواهينامه 

حد اقل يك سال سابقه 
كار به صورت رسمي، 

پيماني يا قراردادي

- كاردان هاي مامايي شـاغل در طرح پزشـك خانواده اسـتان ها، كه با اسـتفاده از سـهميه 
موضـوع مصوبـه شـصت و پنجميـن جلسـه شـوراي عالـي برنامه ريـزي علوم پزشـكي 
مـورخ 1395/1۲/1۴)سـهميه ۴۰ درصد ظرفيت پذيـرش دوره هاي روزانـه و نوبت دوم 
»شـبانه« رشـته محل هاي كارشناسـي ناپيوسـته مامايي هر اسـتان( پذيرفته شـده اند، 
الزم اسـت كـه گواهينامـه حد اقـل يك سـال سـابقه كار به صـورت رسـمي، پيماني يا 
قـراردادي را از محـل اشـتغال خـود اخـذ و به هنگام ثبت نام در رشـته قبولـي،  اصل  آن 
را بـه دانشـگاه يـا دانشـكده محـل قبولي خـود ارائه و نسـبت به سـپردن تعهد خدمت 
در طـرح پزشـك خانـواده بـا محتـواي فـرم شـماره 8 پيوسـت دسـتورالعمل ثبت نامي 
در همـان اسـتان محـل خدمـت به مدت سـه برابر طـول مـدت تحصيل اقـدام نمايند. 

۱۰

موافقتنامه  رسمي  از محل  
خدمت  مبني  بر عدم  

همزماني  و تداخل  ادامه  
تحصيل با ادامه  خدمت  

طرح نيروي انساني

 فارغ التحصيـالن  دوره هـاي  كاردانـي  گـروه  آموزشـي  پزشـكي  كه  مشـغول  انجـام  طرح 
 اليحـه  نيروي  انسـاني  هسـتند، در صـورت  قبولي با ارائـه  موافقتنامه  رسـمي  از باالترين 
 مقـام  مسـؤول  محـل  خدمـت  خـود مبنـي  بر عـدم  همزمانـي  و تداخـل  ادامـه  تحصيل 
 بـا ادامـه  خدمـت  آنـان، نيـازي  بـه  ترخيـص  از خدمـت  ندارنـد و مي توانند همزمـان  با

تحصيـل  به  انجـام  طرح  اليحـه  نيـروي  انسـاني  بپردازند.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي 
رشـته هاي تحصيلي متمركز و  معرفي شدگان چند برابر 

ظرفيت  پذيرش رشته تحصيلي نيمه متمركز فوريت هاي پزشکي 
در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397
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۱۱

مجوز ادامه تحصيل و يا 
تأييديه تسويه حساب با 
صندوق رفاه دانشجويان 
وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي

براسـاس مـاده 1۰ دسـتورالعمل بازپرداخت صندوق رفاه دانشـجويان وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـكي، آن دسـته از فارغ التحصيـالن مقطـع كاردانـي دانشـگاه هاي 
علـوم پزشـكي كـه از مزايـاي صنـدوق بهره منـد شـده اند، درصـورت قبولـي در آزمون، 
الزم اسـت بـراي ثبت نـام از صندوق رفاه مجوز ادامه تحصيل يا تسـويه حسـاب دريافت 

نماينـد و تأييديـه مربـوط را هنـگام ثبت نام به دانشـگاه محـل پذيرش ارائـه نمايند.

۱۲
تأييديه تسويه حساب با 
صندوق رفاه دانشجويان 
وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوري

 براسـاس  مفاد ماده  7 دستورالعمل  شـماره  319۰۲ مورخ  ۶۴/5/۲8 صندوق  رفاه  دانشجويان 
 وزارت  علـوم، تحقيقـات  و فناوري ، آن دسـته  از فارغ التحصيالن  دوره هاي  كارداني  رشـته هاي 
 تحصيلـي  غيرپزشـكي  كـه  از مزايـاي  صنـدوق  مذكـور بهره مند شـده اند، در صـورت  قبولي
 در آزمـون  پذيـرش  دانشـجو از دوره  كاردانـي  بـه  دوره  كارشناسـي  ناپيوسـته  سـال  1397،
 الزم اسـت بـا صندوق  رفاه  دانشـجويان  تسـويه  حسـاب  نمـوده  و تأييديه مربـوط را در زمان 

  ثبت  نـام ، بـه  دانشـگاه  يا مؤسسـه  آمـوزش  عالي  محل  قبولـي  خود ارائـه  نمايند.

۱۳

حكم كارگزيني و فرم 
موافقتنامه كتبي از اداره 
آموزش و پرورش محل 

خدمت شاغالن رسمي يا 
پيماني وزارت آموزش و 

پرورش مبني بر موافقت با 
ادامه تحصيل آنان

يا پيماني در زمان ثبت نام در  1- دارا بودن حكم كارگزيني مبني  بر استخدام رسمي 
آزمون)مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش(.

تبصره ۱- تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوطلبان بايد قبل از پايان مهلت 
قانوني ثبت نام در آزمون باشد؛ در غير اين  صورت، مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه 

فرهنگيان نبوده و درصورت انتخاب  و پذيرفته شدن، قبولي آنان »لغو« مي گردد.
تبصره ۲- معلمان حق التدريس، آموزشياران نهضت سوادآموزي، نيروهاي قراردادي و ... كه 
فاقد حكم كارگزيني رسمي و يا پيماني باشند، مجاز به انتخاب رشته نبوده اند و در صورت 

انتخاب و پذيرفته شدن، قبولي آنان »لغو« مي گردد. 
۲- دارا بودن فرم »موافقت با ادامه تحصيل كاركنان« )رسمي و يا پيماني( از اداره آموزش و 
پرورش محل خدمت خود براساس شرايط مندرج در فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان 
و رعايت مفاد دستورالعمل شماره 71۰/11 مورخ 139۴/۶/17 معاونت توسعه مديريت و 

پشتيباني وزارت آموزش و پرورش.
تبصره ۱- فرم »موافقت با ادامه تحصيل كاركنان« با رعايت بند 13 مصوبه جلسه 171 مورخ 
1393/1۲/۲ شوراي عالي اداري كشور)شماره ابالغي ۲۰۶/17۲55۶ مورخ 1393/1۲/۲۶( 
و بخشنامه شماره 17۰۰۶1 مورخ 1393/1۲/۲۴ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبني 
بر اينكه كارمندان دولت در طول خدمت خود، صرفاً مي توانند از مزاياي اداري و استخدامي 

يك مقطع باالتر از مقطع تحصيلي زمان استخدام برخوردار مي شوند، صادر خواهد شد.
تبصره ۲- عدم ارائه فرم »موافقت با ادامه تحصيل كاركنان« از سوي محل خدمت به منزله 
نداشتن شرايط ثبت نام در آزمون است؛ لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه 
كتبي )»فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«( انتخاب رشته نموده و پذيرفته شود، قبولي 

وي »كان لم يكن« تلقي خواهد شد.
تبصره ۳- فرم »موافقت با ادامه تحصيل كاركنان« براي فرهنگيان )رسمي ـ پيماني( 
داراي مدرك كارداني كه متقاضي تحصيل در رشته امتحاني آموزش راهنمايي و مشاوره 
هستند، در صورتي صادر خواهد شد كه مدرك تحصيلي مقطع كارداني آنان رشته تحصيلي 
راهنمايي و مشاوره بوده و در سال تحصيلي 9۶-97 با ابالغ مشاور در آموزش و پرورش 
آموزش  امتحاني  رشته  در  افراد  ساير  تحصيل  و  موافقت  فرم  صدور  داشته اند.  فعاليت 
راهنمايي و مشاوره امكان پذير نبوده و حتي در صورت موافقت محل خدمت، از ثبت نام و 

تحصيل آنان در دانشگاه جلوگيري خواهد شد.
تبصره ۴- صدور فرم»موافقت با ادامه تحصيل كاركنان« از سوي محل خدمت به شرطي 
امكان پذير خواهد بود كه با رعايت شرايط و ضوابط مربوط بر اساس طرح طبقه بندي 

مشاغل، اعمال مدرك منع قانوني نداشته باشد.

۱۴
دارندگان مدرك معادل 
كارداني )معادل فوق 

ديپلم( كه ثبت نام و ادامه 
تحصيل آنها بالمانع است.

الـف - دارنـدگان مدرك تحصيلي معادل كارداني )معادل فوق ديپلم( بايد واجد شـرايط 
»آيين نامه شـركت دارنـدگان مدارك معادل و غير رسـمي در آزمون هاي ورودي مقاطع 
باالتـر« مصوب جلسـه 8۴5 مورخ 139۲/۴/15 شـوراي گسـترش آمـوزش عالي وزارت 
علـوم، تحقيقات و فناوري باشـند. اين آيين نامه طي بخشـنامه شـماره ۲/77۶33 مورخ 
139۲/5/۲8 از سـوي معاونـت آموزشـي وزارت مذكـور به كليه دانشـگاه ها و مؤسسـات 

آمـوزش عالي ابالغ گرديده اسـت.
تبصـره: كليـه دارنـدگان مـدرك معـادل ضمـن خدمـت فرهنگيـان، كـه طي سـال هاي 
1377 تـا 1381 بـه دوره هاي مذكور راه يافته اند، حسـب مورد از تسـهيالت مصوبه شـماره 
۲/77۶33 مـورخ 139۲/5/۲8 شـوراي گسـترش آمـوزش عالـي وزارت علـوم، تحقيقـات و 

فنـاوري ، بـراي ادامـه تحصيـل در مقاطـع رسـمي تحصيلي باالتـر برخوردار مي شـوند.
ب - دارنـدگان  مـدرك  معادل كارداني )معادل فوق ديپلم( مشـمول مـاده ۲7 آيين نامه 
اسـفندماه 13۶9 شـوراي عالي  آموزشـي دوره هـاي كاردانـي و كارشناسـي مصـوب 
برنامه ريـزي سـابق كه بر اسـاس مصوبه جلسـه 3۰8 مـورخ 137۴/9/1۲ شـوراي عالي 
مذكـور عنـوان معـادل از دانشـنامه آنـان حذف شـده اسـت، مي تواننـد در ايـن آزمون 

متقاضي رشـته هاي كارشناسـي ناپيوسـته گروه آموزشـي غيرپزشـكي شـوند. 
ج - بر اسـاس مصوبه جلسـه پنجاه و يك مورخ 139۲/3/۲5 شـوراي عالي برنامه ريزي 
علـوم پزشـكي، دارنـدگان مدرك معادل يـا گواهي اتمام دوره مقطع كارداني رشـته هاي 
گـروه پزشـكي شـاغل )اعـم از مراكز دولتي يـا خصوصي( به صـورت رسـمي، پيماني يا 
قـراردادي كـه حداقـل پنـج سـال سـابقه كار مرتبط بـا مدرك كارداني داشـته باشـند، 
مي توانند در آزمون كارشناسـي ناپيوسـته رشـته هاي آموزشي پزشـكي، شركت نمايند. 
ضمنـاً ايـن قبيـل پذيرفته شـدگان، الزم اسـت كـه گواهي اشـتغال بـه كار و همچنين 
گواهـي پنـج سـال سـابقه كار مرتبط با مـدرك كارداني بـه تأييد محـل خدمت، هنگام 

ثبت نـام به آموزش دانشـگاه محـل قبولي ارائـه نمايند.
*  مصوبـه جلسـه پنجـاه و يـك مـورخ 139۲/3/۲5 شـوراي عالـي برنامـه ريـزي علوم 
پزشـكي شـامل افرادي اسـت كه قبل از سـال تحصيلي 7۶-77 وارد دانشـگاه شده اند و 

مطابـق مفـاد آيين نامه هـاي آموزشـي وقت، مـدرك معـادل دريافـت نموده اند.
د - طبـق مفـاد منـدرج در مصوبـات جلسـه ۲۲1 مـورخ 139۰/1/۲3 و 771 مـورخ 
139۴/8/۲۶ شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي )شـماره ابالغـي 9۴/1۴۴۴۴/دش مـورخ 
139۴/9/15(، فرهنگيـان داراي مـدرك معـادل ضمن خدمت سـال1391 و قبل از آن، 
مي تواننـد در آزمـون مقطـع تحصيلي باالتر شـركت نموده و در صـورت قبولي با رعايت 
آيين نامـه شـركت دارنـدگان مـدرك معـادل و غير رسـمي در آزمون هـاي مقاطع باالتر 
مصوبه جلسـه 8۴5 مورخ 139۲/۴/15 شـوراي گسـترش آموزش عالي )شـماره ابالغي 

۲/77۶33 مـورخ 9۲/5/۲8( ادامـه تحصيـل نمايند.
تبصـره - براسـاس بند 5 مصوبه شـوراي گسـترش آموزش عالـي، گذرانـدن ۲۰ درصد از 
واحدهاي دوره كارداني به تشـخيص دانشـگاه محل قبولي به صورت جبراني الزامي اسـت.

۱۵

دارندگان مدرك 
كارشناسي پيوسته كه 
ثبت نام و ادامه تحصيل 

آنان بالمانع است.

الـف - بـا توجـه به مصوبـه چهـل و پنجمين جلسـه مـورخ 1389/1۲/7 شـوراي عالي 
برنامه ريـزي علـوم پزشـكي، فارغ التحصيـالن مقطـع كارشناسـي پيوسـته، در صـورت 
دارا بـودن مـدرك كارداني مرتبط منـدرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشـته 
ايـن آزمـون، با رعايت شـرايط زير مي توانند در مقطع كارشناسـي ناپيوسـته رشـته هاي 
گـروه پزشـكي از طريـق قبولـي در آزمـون كاردانـي به كارشناسـي ناپيوسـته، تحصيل 

نمايند.
1- لـزوم گذرانـدن طـرح نيـروي انسـاني بـراي دانش آموختـگان مقطـع كارشناسـي 

پيوسـته مشـمول طـرح.
۲- دارا نبـودن هرگونـه تعهـد خدمت به ارگان يا دسـتگاه هاي اجرايي و عـدم دارا بودن 

تعهدات سـهميه بومي و يا سـهميه مناطق محروم.
3- نداشـتن ممنوعيـت تحصيـل از نظـر سـازمان وظيفـه عمومـي نيـروي انتظامـي 

جمهـوري اسـالمي ايـران.

۱6

ارائه فرم انصراف قطعي 
از تحصيل در رشته هاي 
تحصيلي دوره هاي روزانه 

در آزمون كارداني به 
كارشناسي ناپيوسته سال 

139۶ و قبل از آن 

- پذيرفته شـدگان رشـته هاي تحصيلـي دوره روزانـه در آزمـون كارداني به كارشناسـي 
ناپيوسـته سـال 139۶ در صـورت ثبت نـام و شـركت در آزمـون كارداني به كارشناسـي 
ناپيوسـته سـال 1397 منحصراً مجاز به انتخاب رشـته در دوره هاي غيرروزانه )دانشـگاه 
آزاد اسـالمي، نوبـت دوم )شـبانه(، نيمه حضـوري، غيرانتفاعـي، پرديـس خودگـردان و 
مجـازي( بـوده و فقـط در ايـن دوره هـا گزينـش شـده اند. ثبت نـام و ادامـه تحصيل اين 
قبيـل از پذيرفتـه شـدگان در آزمـون كارداني به كارشناسـي ناپيوسـته سـال 1397 در 
صورتـي بالمانـع اسـت كـه اوالً واجد شـرايط عمومـي و اختصاصي منـدرج در دفترچه 
راهنمـاي ثبت نـام آزمـون )خصوصـاً مقـررات وظيفـه عمومـي براي بـرادران( باشـند و 
ثانيـاً حداكثـر تا تاريخ 1397/۰۲/31 نسـبت بـه انصراف قطعي از تحصيـل اقدام نموده 
و فـرم انصـراف قطعـي از تحصيل در رشـته  تحصيلـي دوره روزانه در آزمـون كارداني به 
كارشناسـي ناپيوسـته سـال 139۶ را ارائـه نماينـد. بديهي اسـت كه داوطلبـان مذكور، 
در صـورت عـدم انصـراف قطعـي از تحصيل تا تاريخ تعيين شـده، درصـورت موفقيت و 
قبولـي در آزمـون، به عنـوان متخلف محسـوب شـده و مجاز به ثبت نـام و ادامه تحصيل 

در رشـته قبولـي جديد خود نمي باشـند.
تبصـره: پذيرفته شـدگان مؤسسـات آموزش عالـي غيردولتـي- غيرانتفاعـي، دوره هاي 
نوبـت دوم )شـبانه( و الكترونيكـي )مجازي( كليه دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالي 
و همچنيـن پذيرفته شـدگان دانشـگاه آزاد اسـالمي در آزمـون پذيرش دانشـجو از دوره 
كاردانـي بـه دوره كارشناسـي ناپيوسـته سـال 139۶، در صورت نداشـتن مشـكل نظام 

وظيفـه )بـراي بـرادران(، مجـاز بـه ثبت نام و شـركت در ايـن آزمـون بوده اند.

نيمه متمركز  تحصيلي  رشته  پذيرش  ظرفيت  برابر  چند  معرفي  شدگان    - ج 
كارشناسي ناپيوسته فوريت هاي پزشکي:

آن  دسته  از داوطلباني  كه  فهرست  اسامي  آنان  جزو معرفي شدگان  چند برابر ظرفيت  پذيرش 
رشته  تحصيلي نيمه متمركز كارشناسي ناپيوسته فوريت هاي پزشكي )كد رشته محل هاي 
پايگاه  در  پزشكي(  آموزشي  گروه   11۴ امتحاني  رشته  كد  به  مربوط   1۲39 تا   1۲۰۲
اطالع رساني اينترنتي اين سازمان اعالم شده، الزم است كه براي آگاهي از زمان و مكان 
برگزاري مصاحبه، به اطالعيه اين سازمان كه در روز يكشنبه مورخ 1397/7/۲۲ در پايگاه 

اينترنتي مذكور به نشاني: www.sanjesh.org  درج خواهد شد، مراجعه نمايند.
د- تذكرات  مهم:

 1- پذيرفته شدگان با سهميه رزمندگان يا  ايثارگران )ايثارگران 5 درصد و ايثارگران ۲5 درصد(
در زمان ثبت نام نياز به ارائه گواهي يا مدركي در رابطه با تأييد سهميه ثبت نامي خويش 
ندارند و مالك عمل براي ثبت نام از آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل يا ليست 
ارسالي به دانشگاه است. بديهي است كه در صورت عدم تأييد موضوع سهميه اين دسته از 
داوطلبان از سوي ارگان هاي ذي ربط، مراتب از سوي اين سازمان به مؤسسه محل قبولي آنان 

اعالم خواهد شد. 
۲- پذيرفته شدگان  دوره هاي  روزانه  و نوبت دوم )شبانه ( هر يك  از رشته هاي  تحصيلي  اين 
آزمون، در صورتي  كه  در رديف  پذيرفته شدگان  نهايي  آزمون  سراسري  سال  1397)متعاقباً 
اعالم مي گردد( نيز قرار گيرند، مي توانند از دو رشته  قبولي  اعالم  شده ، يكي  را به دلخواه  
انتخاب  و براساس  ضوابط مربوط در آن  رشته  ثبت  نام  نموده و به  تحصيل  ادامه دهند. بديهي  

است  كه در اين   صورت ، قبولي  آنان  در رشته  ديگر باطل خواهد شد.
3- كليه  پذيرفته شدگان  ملزم  هستند كه در تاريخ هاي  تعيين  شده  براي ثبت نام  به  مؤسسه 
آموزش  عالي  مربوط مراجعه  نمايند. بديهي  است  كه عدم  ثبت نام  در تاريخ هاي  مقرر، به   منزله 
 انصراف  از تحصيل در رشته قبولي تلقي شده و قبولي  اين قبيل پذيرفته شدگان لغو خواهد شد.
۴- پذيرفته شدگاني كه اسامي آنان همزمان به عنوان پذيرفته نهايي در دو كدرشته محل 
)یکي کدرشته محل هاي مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تابع وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یا دانشگاه 
فرهنگيان و دیگري کدرشته محل هاي وابسته به واحدها یا مراکز آموزشي دانشگاه 
آزاد اسالمي( اعالم شده باشد، الزم است كه منحصراً در يكي از كدرشته محل هاي قبولي 
ثبت نام نمايند. بديهي است كه چنانچه اين دسته از پذيرفته شدگان در هر دو كد رشته محل 
ثبت نام نموده و مشغول به تحصيل شوند، به  عنوان متخلف شناخته شده و با آنها طبق ضوابط 

مربوط رفتار خواهد شد.
- داوطلبان الزم است كه براي اطالع از شرايط و ضوابط، نشاني و تلفن دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي، به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته، كه هم  اكنون در پايگاه اطالع رساني 

اين سازمان قابل دسترسي است، مراجعه نمايند. 
ضمناً براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه اي حاوي اطالعات الزم، رتبه داوطلب و 
آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كد رشته محل هاي انتخابي و در سهميه مربوط تنظيم 
مي گردد. اين كارنامه از طريق پايگاه اطالع رساني اينترنتي اين سازمان، هم زمان با اعالم 

نتيجه، در دسترس خواهد بود.
توجه: 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 پايگاه اطالع رساني اين سازمان، در صورتي كه در خصوص مندرجات كارنامه يا انتخاب 
رشته خود سؤالي داشته باشند، مي توانند حداكثر تا تاريخ 1397/7/۴ منحصراً از طريق 
سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايند و از ارسال نامه پستي و مراجعه 
حضوري اكيداً خودداري نمايند. بديهي است به هيچ يك از مواردي كه از طريق ديگري يا 

بعد از تاريخ 1397/7/4 واصل شود، به هيچ  وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند همه روزه به غير از ايام تعطيل و در ساعات اداری سؤاالت خود را با 
شماره تلفن: ۴۲۱6۳ – ۰۲۱ نيز در ميان بگذارند.  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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وظایف  و  مأموریت ها  راستای  در  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
خود در حوزه های »سنجش علمي« و » ارزشيابي آموزشي و تضمين 
کيفيت آموزش عالي«، همواره عملکرد مطلوب و افزایش کارایی و 
اثربخشی به منظور تحقق اهداف اسناد باالدستی و خدمت به جامعه 
را مورد تأکيد قرار داده است. بر این اساس، برنامه محوری و ارزیابی 
سازمان  این  مدیریتی  اصول  و  سياست ها  از  امور،  انجام  مستمر 
است تا بتواند رضایت مندی مخاطبان خود را در آزمون های ورودی 
آموزش عالی، استخدامی، صالحيت های حرفه ای، المپيادهای علمی-

دانشجویی و آزمون های بين المللی)زبان و ...( که قریب به 7۰ آزمون 
در سال و در بر دارندة بيش از ۴ ميليون داوطلب است، جلب نماید.

در این راستا، سازمان سنجش آموزش کشور، از جمله دستگاه های 
پيشگام در انجام ارزیابی عملکرد بوده و از سال ۱۳۸6 و پيرو مصوبات 
سازمان اداری و استخدامی، هر ساله  اقدام به این امر می نماید. در 
سابقه این یک دهه می توان به کسب رتبه اول از سوي این سازمان در 
محور دولت الکترونيک و کسب امتياز قابل قبول در سال های گذشته 
عملکرد  مطلوبيت  که  است  خرسندی  موجب  اینک  کرد.  اشاره 
سازمان در هر دو بُعد  »محورهای هفتگانه شاخص های عمومی« و  
»شاخص های اختصاصی« تبلور یافته و در ميان کليه دستگاه های 
به  انتخاب گردیده و مفتخر  اجرایی کشور به عنوان دستگاه برتر 

کسب لوح تقدیر از سوی رئيس جمهور محترم شده است.
را  سازمان  این  مسؤوليت  عنوان،  این  کسب  که  است  بدیهی 
دوچندان نموده و انتظار می رود که بيش از پيش، در جهت شفافيت 
و پاسخگویی، توسعه دولت الکترونيک و ارتقای سالمت اداری، تالش 

کرده و به تبع آن اقدام نماید.

كسب رتبه برتر سازمان سنجش

در چهاردهمني دوره 
جشنواره ملی شهيد رجايے

در چهاردهمني دوره 
جشنواره ملی شهيد رجايے

در چهاردهمني دوره 
جشنواره ملی شهيد رجايے

ادامه از صفحه اول
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اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

تاريخ  و نحوه  پرينت كارت  صد و سي امين دوره آزمون
 (Tolimo:E-A2018)  زبان انگليسي پيشرفته 

بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون زبان انگليسی پيشرفته مي رساند: 
۱- صد و سي امين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته، صبح روز پنجشنبه 
مورخ 97/6/۲۲ در شهر تهران برگزار خواهد شد. ضمناً برگ راهنما و کارت 
شرکت در آزمون از روز سه شنبه 97/6/۲۰ روي پایگاه اطالع رساني سازمان 
سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار مي گيرد تا داوطلبان 
بتوانند با وارد کردن اطالعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام خانوادگي، سال 
تولد و شماره کارت ملی، نسبت به پرینت آن اقدام نمایند. بدیهي است که هر 
داوطلب براي شرکت در جلسه آزمون، باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در 

جلسه آزمون، اصل کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه نماید.
توضيح: چنانچه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون هر گونه اشكالی در كارت ورودی 
خود مشاهده نمودند، مي توانند در روز چهارشنبه مورخ 97/۶/۲1 صبح از ساعت 8:۰۰ تا 
1۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت 1۴:۰۰ تا 18:۰۰ با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر 
و دو قطعه عكس به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نموده و نسبت 

به اصالح و رفع اشكال احتمالي كارت خود اقدام نمايند.
تذکر مهم: داوطلباني كه شماره پرونده و كد پي گيري ثبت نام خود را فراموش نموده اند، 
بايد براي دريافت شماره پرونده، با مراجعه به سايت سازمان سنجش و ورود به سيستم 

پاسخگويي اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. 
۲- آدرس باجه رفع نقص کارت:

- دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره: تهران، خيابان انقالب، ميدان 
فردوسي، کوچه شاهرود، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره.

ضمناً به اطالع مي رساند كه واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت در اين باره تا 97/۶/۲1 
در وقت اداري آماده پاسخگويي به سؤاالت داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور 
پاسخگويي به سؤاالت خود مي توانند به بخش پاسخگويي اينترنتی سايت سازمان سنجش 
آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و يا با شماره تلفن ۴۲۱6۳- ۰۲۱ 

تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری خودداري نمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص:

 اعالم فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي كد رشته  محل هاي پذيرش دوره  
كارداني فني و دوره كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه 

ـ كاربردي مهرماه سال 1397 جامع  علمي 
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، با آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان عزيز، 
بدين وسيله نظر پذيرفته شدگان نهايي كدرشته محل هاي پذيرش دوره   كارداني فني و دوره 
كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1397 دانشگاه جامع علميـ   كاربردي 

را به موارد زير معطوف مي دارد: 
الف( بر اساس ضوابط مربوط به گزينش هر يك از رشته هاي تحصيلي گروه هاي آموزشي 
مختلف، در پذيرش  دوره  هاي مذكور از بين داوطلباني كه حدنصاب الزم را احراز كرده اند، 
براساس اولويت كدرشته محل هاي انتخابي  و ظرفيت هاي  تخصيص داده شده به هر سهميه، 
گزينش انجام و فهرست اسامي پذيرفته شدگان در هر كدرشته محل استخراج گرديده است.

كليه پذيرفته شدگان بايد در يكی از روزهای سه شنبه مورخ 97/۶/۲۰ لغايت يكشنبه مورخ 
97/۶/۲5 نسبت به بارگذاری مدارك مندرج در بند »ب« اين اطالعيه در سامانه جامع 
آموزشی دانشگاه به آدرس www.edu.uast.ac.ir اقدام نمايند و سپس با در دست 
داشتن اصل مدارك مذكور در اين اطالعيه و با توجه به كدرشته محل قبولي، به نشاني 

تعيين شده در جدول شماره )5( دفترچه راهنماي پذيرش مراجعه نمايند. 
تذكر مهم:

كليه پذيرفته شدگان بايد در زمان مقرر براي ثبت نام به مركز كد قبولي خود مراجعه نمايند بديهي 
است كه عدم ثبت نام در تاريخ تعيين شده، به منزله انصراف از تحصيل آنان تلقي خواهد شد. 

ب( مدارك الزم براي ثبت نام:
1- شش قطعه عكس تمام رخ ۴×3 تهيه شده در سال جاري.

۲- تصوير شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
3- تصوير كارت ملي و اصل آن براي مطابقت.

۴- اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر 
و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.
5- اصل مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام 
جديد با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك 

برگ تصوير آن.
۶- اصل فرم تأييديه معدل براي فارغ التحصيالني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيالت براي 

آنان صادر نشده است.
7- گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر باالترين مقام مسؤول، و آخرين فيش حقوقي و 

آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار )براي پذيرفته شدگان شاغل(.
8- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-۲ مقررات وظيفه عمومي 

مندرج در صفحات 3 و ۴ دفترچه راهنماي پذيرش مشخص نمايد )براي برادران(.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تاريخ و زمان اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1397 
بدین وسيله به اطالع کليه داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسري سال ۱۳97 
مي رساند که فهرست اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي تحصيلي با آزمون و 
همچنين رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )دوره هاي روزانه، نوبت 
دوم، پيام نور، غيرانتفاعي، پرديس خودگردان، ظرفيت مازاد و دانشگاه فرهنگيان(، تا پایان 
 www.sanjesh.org :هفته جاري از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني 

اعالم مي گردد. 

از داوطلباني که در ردیف پذیرفته شدگان نهایي این آزمون قرار مي گيرند، دعوت 
اسامي  همراه  به  خصوص  این  در  که  اطالعيه اي  مندرجات  به  توجه  با  مي شود 
پذیرفته شدگان منتشر خواهد شد، ضمن مراجعه به پایگاه اطالع رساني دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي ذي ربط و کسب اطالع از برنامه زماني و مدارك مورد نياز، 

در زمان مقرر براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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به عنوان فردی از اين دنيای بزرگ، هم كسی كه آماده 
است تا وارد دانشگاه شود و هم داوطلب پشت كنكوری و 
يا دانش آموزی كه قرار است سال آينده كنكور را تجربه 
كند، در هر جا و هر موقعيتی كه هستيد بايد به خاطر 
داشته باشيد كه داشتن آرامش در زندگی، مؤثرترين راه 
رسيدن  برای  است.  موفقيت  و  اهداف  به  رسيدن  برای 
يعنی  زندگی،  نكته  كليدی ترين  و  مهم ترين  اين  به 
در  را  ويژه  قابليت های  از  برخی  كه  است  الزم  آرامش، 
خود پرورش داده و شرايط خاصی را در زندگی تان ايجاد 
كنيد. بسياری از شما عزيزان ممكن است كه آرامش در 
زندگی را به سبك و شيوه خودتان ايجاد كنيد، اما در 
ميان شما احتماالً كسانی نيز هستند كه هيچ گاه و در 
هيچ شرايطی، احساس آرامش نمی كنند؛ حتی االن كه 
كنكور را به خوبی پشت سر گذارده و منتظر اعالم نتيجه 
نهايی هستند تا در يكی از دانشگاه ها و رشته های خوب و 

مّد نظر خودشان به تحصيل ادامه دهند.

يكی از دوستان، كه موقعيت اجتماعی و اقتصادی بسيار 
در  گاه  »هيچ  كه  می كرد  اشاره  دارد،  جامعه  در  خوبی 
زندگی، احساس آرامش نكرده ام. از كودكی، هميشه اين 
استرس را داشتم كه بايد خوب درس بخوانم. در دبيرستان 
دغدغه كنكور و قبولی در دانشگاه، آرامش را از من سلب 
شركت  امتحان ها،  و  دروس  دانشگاه،  به  ورود  با  كرد. 
ليسانس، از مقطع فوق  ليسانس و پس   در مقطع فوق 
شركت در آزمون دكتری و موفقيت در آن و مهم تر از 
آن، داشتن يك كار مناسب و رقابت در عرصه كار، ذهن 
مرا درگير كرده و آرامش را از من گرفته است. حاال كه 
خوبی  شرايط  و  يافته ام  دست  موقعيت ها  اين  همه  به 
با  نگرانی و حداقل  بدون  دارم، می بينم كه می توانستم 
يابم؛  اهداف دست  و  اين خواسته ها  به  كمتری  دغدغه 
اما هميشه از خود می پرسم: چرا نتوانستم و چرا بهترين 
از بين بردم؟«  نگرانی های بی ارزش  با  را  روزهای عمرم 
ممكن است كه هر يك از ما داليلی برای نداشتن آرامش 

در زندگی خود داشته باشيم. به اين نكته نيز بايد توجه 
داشت كه چندان فرقی نمی كند كه در كدام كشور و با 
چه شرايط اقتصادی و اجتماعی زندگی می كنيم. گرچه 
داشتن آرامش با توجه به اين شرايط، ممكن است تغيير 
كند، اما در نهايت اين ما هستيم كه به بزرگترين منبع 
انرژی و شادی خود در زندگی پر و بال حضور داده يا آن 

را از ريشه قطع می كنيم.
و  موفقيت ها  در  آرامش  كه  نقشی  از  نظر  صرف       
بر  مهم  اصل  اين  تأثير  داشت،  خواهد  ما  پيشرفت هاي 
است؛  انكار  غيرقابل  نيز  ما  روحی  و  جسمی  سالمت 
تا كمی درباره  اين مقاله تصميم گرفته ايم  بنابراين، در 
شما  با  زندگی،  در  آرامش  به  رسيدن  راهكارهای 
است  مقدماتی  زير  نكات  رعايت  كنيم.  عزيزان صحبت 
 كه به شما كمك می كند تا در اين مسير گام برداريد:

موسمے  برای آرامش
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1- ياد خدا، آرامش بخش قلب ها
اال بذكر اهلل تطمئن القلوب )آگاه باشيد كه فقط با ياد خدا 
دل ها آرام می گيرد(. هنگامی كه نام خدا برده می شود، 
انسان  يك دنيا عظمت، قدرت، علم و حكمت در قلب 
متجلی مي شود؛ چرا كه او دارای اسماء حسنی و صفات 
عليا و صاحب تمام كماالت و منزه از هر گونه عيب و 
روح  تنها  نه  نكاتي،  به چنين  مداوم  توجه  است.  نقص 
انسان را به نيكی ها و پاكی ها سوق می دهد و از بدی ها 
ما  تا  می شود  باعث  بلكه  می كند،  پيراسته  زشتی ها  و 
هميشه از اينكه خدايی با اين عظمت و بزرگی، مراقب 
 ما و احوال و امور زندگی مان است احساس آرامش كنيم؛
پس زمانی را برای خلوت كردن با خدا اختصاص دهيد، با 
او درد دل كنيد، از روزی كه گذرانديد با او صحبت كنيد، 
از آدم ها، از غم ها، از شادی ها با خدا حرف بزنيد و بابت 
نعمت های قشنگی كه در اختيار خودتان داريد از او تشكر 
كرده و ايمان خود را در اين موضوع كه هر چيزی كه در 
مصلحت  و  راستای خير  در  می افتد  اتفاق  زندگی شما 
تا  باعث می شود  كار  اين  انجام  تقويت كنيد.  شماست، 
به آرامشی كه می خواهيد دست پيدا كنيد و ديگر كمتر 

چيزی باعث رنجش و ناراحتی شما شود.

2- فقط درباره آنچه دوست داريد، حرف بزنيد 
حرف زدن در مورد غم ها و ناراحتی ها باعث می شود كه 
ناگواری ها و تلخی ها بيش از پيش در زندگی شما نمود 
پيدا كند؛ پس سعی كنيد كه هميشه در مورد زيبايی ها و 
خوبی های زندگی تان صحبت كنيد و به آنها اهميت دهيد 
و از كنار آنها بی تفاوت نگذريد. در مورد موفقيت هايتان، 
اخبار خوش، سالمتی،  نعمت های خدا، دوستان خوب، 
به هر چه كه دوست  راجع  و  آدم ها  خصوصيات خوب 
داريم به ما اهدا شود، صحبت كنيد. سعی كنيد و با خود 
نبينيد،  را كه نمي خواهيد،  آنچه  تا  بسيار تمرين كنيد 
نشنويد و درباره آن حرف نزنيد. اين موضوع كمك بسيار 
زيادی به آرامش شما خواهد كرد؛ فقط كافی است كه 

امتحان كنيد. 

3- ياد بگيريد كه گاهي مسائل را رها كنيد
به هر مسأله ای دائماً گره نخوريد. وقتی هميشه و همه جا 
در فكر مسائل و مشكالت 

خود هستيد و به مرور آنها می پردازيد، در واقع هميشه 
بار اضافه ای را با خود حمل می كنيد كه اين موضوع خود 
ايجاد اضطراب و استرس در شما می شود. سعی  سبب 
كنيد كه با يك ذهن رها و آزاد زندگی كنيد. پرداختن 
به اين امر به شما كمك می كند كه با هر محرك كوچك 
يا مانع جزئی، آشفته نشويد. به خود و خدای خود ايمان 
داشته  ايمان  خود  خدای  و  خود  به  اگر  باشيد.  داشته 
باشيد، به راحتی از عهده مشكالت زندگی برخواهيد آمد 
و ثابت قدم و مطمئن در راه رسيدن به اهداف خود گام 

برخواهيد داشت.

4- مثبت انديش باشيد
و  بی ثمر  نباشيد، همه چيز می تواند  انديش  مثبت  اگر 
بهترين  اميد،  و  مثبت  نگرش  داشتن  باشد.  آزاردهنده 
انتظارات  به  نسبت  است.  اضطراب  مقابل  در  سالح 
و  بوده  منطقی  و  واقع بين  خود  برنامه ريزی های  و 
و  بشناسيد  خاص  موقعيت های  در  را  خود  توانايی های 
نسبت به عدم توانايی ها و ضعف های خود نيز واقع بين 
زندگی  مسائل  به  نسبت  شما  نگرش  چقدر  هر  باشيد. 
منطقی تر باشد، به آرامش بيشتری دست خواهيد يافت؛ 
به اين منظور، شما عزيزان در انتخاب هدف، برنامه ريزی، 
راهكارهای رسيدن به هدف و ... سعی كنيد تا با توجه به 
توانايی ها و استعدادهايتان قدم برداريد. فرقی نمی كند، 
چه منتظر رفتن به دانشگاه باشيد و چه در صدد هستيد 
كه كنكور را تجربه كنيد، نه خود را دست كم بگيريد و 
نه بيش از آنچه در توانتان است برای خود برنامه ريزی 
كنيد. پرداختن به اين موضوع باعث می شود تا با آرامش 
عمل  جامه  آن  به  و  رفته  خود  اهداف  سراغ  بيشتری 

بپوشانيد. بر توانايی های خود تكيه كنيد. 
 ريسك كنيد و با وقايع جديد به عنوان تجربه ای نو روبرو 
شويد و از برد و باخت نهراسيد. در صورتی كه اين گونه 
عمل كنيد، امكانات جديدی برای شما فراهم می شود و 
می توانيد حس خويشتن پذيری را در خود تقويت نماييد. 
خودتان  با  نگيريد.  را  خود  شخصی  پيشرفت  جلوی 
زمينه  در  بيشتر  با خود،  كردن  كنيد. صحبت  صحبت 
مقابله با فرضيات بد و آسيب زا مطرح می شود. می توانيد 
خودتان اين گونه فرض ها را تشخيص داده و سپس آنها 

را رها كنيد. 

5- درباره خود بهتر فکر كنيد
كنيد.  بازنگری  خودتان  به  نسبت  عقايدتان  و  افكار  در 
استعدادها  ارزش ها،  و  باشيد  صبور  خودتان  مقابل  در 
را بدون  نهيد. خود  ارج  و  ببينيد  را  و مهارت های خود 
هيچ قيد و شرطی دوست بداريد. هر گونه ترس و ترديد 
اگر  بگذاريد.  كنار  داريد،  خود  مورد  در  كه  غيرمنطقی 
ديدگاه مثبت و سالمی در مورد خود داشته باشيد، ياد 
خواهيد گرفت كه خود را بدون قيد و شرط قبول داشته 

باشيد.
 برای اينكه نتيجه بهتری از اين موضوع بگيريد، گفت و گوی
درونی و ذهنی مثبت خود را تقويت كنيد. اگر هر فرد به 
پس زمينه اصلی مكالمات ذهنی خود كه به طور پيوسته 
در ذهنش تكرار می شود، توجه كند، به تأثير مسلم و آنی 
اين مكالمات، نه تنها بر افكار، بلكه بر عملكرد و رفتار 
خود نيز پی خواهد برد. به خاطر داشته باشيد كه ضمير 
ناخودآگاهتان با شما سخن می گويد. اگر تشخيص دهيد 
كه بيشتر از مكالمه درونی مثبت استفاده می كنيد يا منفی 
 و در صدد تقويت گفت و گوی مثبت و رفع گفت و گوی
 منفی برآييد، انجام اين كار باعث خواهد شد تا گفت و گوی

روش های  بر  و  بوده  سودمند  بی نهايت  مثبت،  ذهنی 
برنامه ريزی شما در آينده مؤثر باشد. مكالمه درونی مثبت 
همچنين می تواند شما را به سوی رويكرد »هر كاری و هر 
چيزی امكان پذير است« سوق دهد و باعث ايجاد آرامش 

و احساس امنيت تان گردد.

6- برای دوستی ها ارزش قائل شويد
و  آرامش  باعث  می توانند  ماندگار  و  خوب  دوستی های 
احساس امنيت ما شوند؛ بنابراين، سعی كنيد تا از ميان 
افرادی كه از نظر شخصيتی با شما همخوانی و تناسب 
دوستی ها  كنيد.  انتخاب  دوستی  برای  را  افرادی  دارند، 
ممكن است عميق يا سطحی باشد. فرقی نمی كند، به 
جای آنكه معتقد باشيد كه فقط رابطه دوستانه با يك نفر 
می تواند تنهايی شما را پايان بخشد برای همه دوستی های 
خود و ويژگی های منحصر به فرد هر يك از آنها ارزش 
قائل شويد. وقتی را با دوستان خود بگذرانيد و برای آنها از  
زندگي روزمره و برنامه هايتان صحبت كنيد. نكته مهم آن 
است كه توجه داشته باشيد دوستان شما از افرادی باشند 
كه شما و توانايی هايتان را ببينند و تشويقتان كنند؛ نه 
اينكه استعدادها و اهدافتان را كوچك شمرده و تحقير 
نمايند. اگر دوستانی از اين گروه در زندگی شما وجود 
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بلكه سبب  باعث آرامش شما نمي شوند،  تنها  نه  دارند، 
می شوند تا شما از توانايی ها و مسير موفقيت خود دور 

شويد. 

7- زمانی را فقط به خودتان اختصاص دهيد
آنها  به  داريم  آرزو  كه  هستند  زيادی  كارهای  هميشه 
آنها  انجام  به  مجبور  كه  كارهايی  خاطر  به  و  بپردازيم 
انجام  و  كرده  رها  را  خود  عالقه  مورد  كارهای  هستيم 
آنها را به زمان ديگری موكول می كنيم. بايد به اين نكته 
توجه داشته باشيد كه كارهايی كه بايد به آنها بپردازيم، 
هيچ گاه تمامی ندارند؛ پس ما نبايد به خاطر انجام اين 
كارها از عاليق و خواسته هايمان صرف نظر كنيم. بهتر 
است كه با يك برنامه ريزی مناسب و اصولی، زمانی را نيز 
به انجام كارهای مورد عالقه مان اختصاص دهيم. برای 
هر فردی نسبت به فرد ديگر ممكن است اين كارها و 
به  را  زمانی  می دهد  ترجيح  يكی  باشد.  متفاوت  عاليق 
ورزش هايی مانند شنا، فوتبال و ... اختصاص دهد، يكی 
ديگری عالقه مند  و  برود  كوه  يا  به سينما  دارد  دوست 
است كه زمانی را به ديدن برنامه تلويزيونی مورد عالقه 
خود اختصاص دهد. فرقی نمی كند كه چه كاری باعث 
شادی شما می شود؛ مهم آن است كه حتماً اين كار را 

انجام دهيد و از آن لذت ببريد.

8- تنهايی و خواب را دريابيد
داريد،  يا درون گرايی  برون گرا  اينكه شخصيت  به  بسته 
ممكن است كه نظر شما درباره تنهايی و گذراندن اوقاتی 
از زندگی به اين صورت، متفاوت باشد. ممكن است كه 
در ميان شما عزيزان كسانی باشند كه به هيچ وجه در 
تنهايی احساس آرامش و راحتی نكنند يا افرادی وجود 
داشته باشند كه عالقه مند به گذراندن وقتی از زندگی 
با  باشند؛  اين صورت  به  ماه  يا  روز، هفته  خود در طی 
اين همه، همان گونه كه تنهايی زياد ممكن است مضر 
و آسيب زا باشد، مقداري تنهايی نيز برای همه ما الزم 
است؛ البته به شرطی كه اين تنهايی، باعث هجوم افكار 

كه  كنيد  سعی  نشود.  ما  ذهن  به  دهنده  آزار  و  منفی 
در تنهايی، به خدا و الطافی كه او به زندگی شما عطا 
باشيد.  نعمت ها  اين  شكرگزار  و  كنيد  فكر  است،  كرده 
در تنهايی به خود و قابليت هايتان و به زوايای مثبتی از 
شخصيت خودتان كه باعث افتخار شماست فكر كنيد و 
و رشد  تقويت  برای  كارهايی  بينديشيد كه چه  اين  به 
اين بخش های شخصيتی خود می توانيد انجام دهيد. به 
موفقيت هايتان نگاهی بيندازيد و ببينيد كه چگونه و در 
چه شرايطی به اين موفقيت های كوچك و بزرگ رسيده 
می كنيم  تأكيد  هم  باز  كنيد.  هم شكرگزاری  باز  و  ايد 
هر زمانی كه احساس كرديد تنهايی دارد برای شما آزار 
دهنده و نگران كننده می شود، سعی كنيد كه اوقات خود 

را با برنامه های مورد عالقه تان پر كنيد.
     آنچه كه خيلی بيشتر از تنهايی می تواند در ايجاد 
آرامش و تداوم آن برای شما مؤثر باشد خوابيدن است. 
هر انسانی، بسته به نوع فعاليت و كارهای روزمره خود، 
نياز به مقداری خواب و استراحت دارد تا روزهای بعد را 
با نشاط و احساس خوبی به انجام برنامه ها و كارهايش 
ادامه دهد. عالوه بر رفع خستگی جسمی، خواب به رفع 
خستگی ها و بهبود وضعيت روحی شما نيز كمك مؤثری 
می كند؛ بنابراين، در هر شرايطی كه هستيد، حتماً بايد 
بخشی از اوقات روزمره خود را به خوابيدن و استراحت 
اختصاص دهيد؛ البته نكته مهم اين است كه خوابی خوب 

است كه در آن دچار استرس و آشفتگی نشويد يا با خاطر 
را دچار اختالل  آوردن مشكالت و كارهای روزمره، آن 
به  باشيد حتماً  اينكه خواب راحتی داشته  نكنيد. برای 

توصيه های زير توجه كنيد:
الف- از نوشيدن قهوه، چای يا كاكائو در ساعات آخر شب 

خودداری كنيد؛
ب- از دو تا سه ساعت قبل از خواب، فعاليت های شديد 

را متوقف كنيد؛
پ- هرگز قبل از خواب مبادرت به خوردن نكنيد؛

ت- سعی كنيد كه هر شب، رأس ساعت مشخصی به 
رختخواب برويد؛

ث- محل خواب خود را در مكانی آرام و به دور از هر گونه 
نور و صدا برگزينيد.

 ج- سعی كنيدكه  به هنگام رفتن به رختخواب، هر گونه
نگرانی های  كنيد.  پاك  خود  ذهن  از  را  خيالی  و  فكر 
شغلی، عاطفی، مالی، بيماری و تحصيلی از عوامل اصلی 
بروز بی خوابی هستند. می توانيد قبل از خواب با نوشتن 
مسائل روز خود، آنها را از ذهن به كاغذ منتقل كرده و 

افكار خود را رها سازيد.
چـ  به خاطر داشته باشيد كه رختخواب، رختخواب است. 
آن را به محل مطالعه، دفتر كار يا كتابخانه مبدل نسازيد؛ 
بدين ترتيب عادت خواهيد كرد كه به هنگام رفتن به 

رختخواب فقط بخوابيد.
ح-  دعا و نيايش قبل از خواب نيز تأثير بسيار مثبتی بر 

خواب راحت شما دارد.
خـ  می توانيد زمان قبل از خواب را به خواندن كتاب، گرفتن 
دهيد. اختصاص  گرم  شير  ليوان  يك  خوردن  يا   دوش 

د- باالخره هنگامی كه به رختخواب رفتيد، در آن بمانيد 
و در صورتی كه دچار بی خوابی شديد، از برخاستن مجدد 
و انجام هر گونه فعاليت فيزيكی يا فكری حتماً بپرهيزيد؛ 
زيرا در آن صورت، تنها بيداری و هشياری شما تشديد 

می شود؛ نه خواب آلودگی شما !

زمانی را برای خلوت كردن با خدا اختصاص 
دهيد، با او درد دل كنيد، از روزی كه گذرانديد 
با او صحبت كنيد، از آدم ها، از غم ها، از شادی ها 

با خدا حرف بزنيد و بابت نعمت های قشنگی 
كه در اختيار خودتان داريد از او تشکر كرده و 
ايمان خود را در اين موضوع كه هر چيزی كه 
در زندگی شما اتفاق می افتد در راستای خير 

و مصلحت شماست، تقويت كنيد. انجام اين كار 
باعث می شود تا به آرامشی كه می خواهيد دست 

پيدا كنيد و ديگر كمتر چيزی باعث رنجش و 
ناراحتی شما شود
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اطالعيه  سازمان  سنجش آموزش  كشور درباره:

  اعالم اسامي  پذيرفته شدگان  نهايي  دوره هاي 
 كارداني    نظام  جديد  )دانشگاه فني  و حرفه اي و 
مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (  سال  1397

با حمد و سپاس  به  درگاه  خداوند متعال  و با آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان عزيزي  كه  
در رشته هاي تحصيلي دوره هاي  كارداني  نظام جديد )دانشگاه فني  و حرفه اي  و مؤسسات 
آموزش عالي غيرانتفاعي( سال 1397 پذيرفته  شده اند، بدين وسيله توجه پذيرفته شدگان 

نهايي را به مطالب ذيل معطوف مي دارد.

الف  - پذيرفته شدگان  نهايي  رشته هاي  مختلف تحصيلــي:
 از كليه  داوطلباني  كه  اسامي  آنها به  عنوان  پذيرفته  شدگان  نهايي  اعالم  شده  است ، دعوت  
مي نمايد كه براي اطالع از تاريخ و مدارك الزم براي ثبت نام )عالوه بر مدارك مندرج 
ابتدا به پايگاه اطالع رساني دانشگاه فني و حرفه اي يا مؤسسه محل  در اين اطالعيه( 
براي  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  اطالع رساني  پايگاه  )آدرس  نمايند  مراجعه  خود  قبولي 
پذيرفته شدگان دوره هاي روزانه و شبانه: www.tvu.ac.ir است(. بديهي است كه در 
صورت نبودن برنامه زماني خاص در سايت دانشگاه، پذيرفته شدگان الزم است با توجه  به  
نشاني و آدرس مؤسسات مندرج در جداول شماره )۴ و 5( صفحات  1۰1 الي 11۶ دفترچه 
 راهنماي  پذيرش رشته هاي تحصيلي دوره هاي  كارداني  نظام جديد )دانشگاه فني  و حرفه اي  
و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي( سال  1397، نسبت  به  شناسايي  مؤسسه محل  
قبولي  خود اقدام و در يكي از روزهاي سه شنبه مورخ 97/6/20 يا چهارشنبه مورخ 
97/6/21 با در دست   داشتن   مدارك   الزم ، به  شرح  مندرج  در بند »ب« اين  اطالعيه،  
براي  ثبت  نام  به  مؤسسه محل  قبولي  خود مراجعه  نمايند. بديهي است كه عدم مراجعه 

به موقع پذيرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف از تحصيل آنان تلقي خواهد شد.
داوطلباني كه  در دوره هاي  كارداني  نظام جديد )دانشگاه فني  و حرفه اي  و مؤسسات آموزش 
عالي غيرانتفاعي( سال 1397 در رديف پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي كه ظرفيت آن 
براي نيمسال  اول است قرار گرفته اند، به  شرطي  مجاز به  ثبت نام  در مؤسسه محل قبولي 
خود خواهند بود كه  كليه واحد هاي درسي  دوره  سه  ساله، كارورزي و كارآموزي خود را 
در رشته  مربوط حداكثر تا پايان شهريور ماه  1397)1397/۶/31( با موفقيت  طي  كرده  يا 

داراي ديپلم نظام قديم )دوره چهارساله( باشند.
تبصره: پذیرفته شدگاني که کدرشته قبولی آنها مربوط به نيمسال دوم سال 
تحصيلي 97-9۸ است و تا پایان بهمن ماه سال جاري )۱۳97/۱۱/۳۰( موفق 
به دریافت گواهينامه پایان تحصيالت دوره متوسطه در رشته مورد نظر شوند، 
اجازه ثبت نام در نيمسال دوم سال جاري را خواهند داشت؛ در غير این صورت، 

قبولی آنان باطل خواهد شد.

  ب - مدارك  الزم  براي  ثبت  نام  از پذيرفته شدگان: 
1- اصل   مدرك   ديپلم  متوسطه   نظام  جديد يا گواهي   موقت   پايان   تحصيالت  متوسطه  
نظام جديد در يكي  از شاخه هاي  كاردانش  يا فني  و حرفه اي  صادره  از محل  تحصيل ، 
مبني  برگذراندن كليه واحدهاي درسي  در دوره  سه ساله ، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا 
پايان  شهريورماه  1397، براي پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي پذيرش مهرماه و گواهي 
مدرك تحصيلي تا تاريخ 97/11/3۰ براي پذيرفته شدگان كد رشته محل هاي پذيرش 

بهمن ماه سال 1397.
نظام قديم  )هنرستان( مبني   پايان  تحصيالت   يا گواهي  موقت   ديپلم   اصل  مدرك    -۲

برگذراندن  كليه  دروس  چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه.
3- اصل  شناسنامه  و دو برگ  فتوكپي  از تمام  صفحات  آن. 

۴- شش قطعه  عكس  ۴×3 تمام  رخ  تهيه  شده  در سال  جاري .
5- ارائه رسيد درخواست تأييديه تحصيلي ديپلم به مؤسسه محل قبولي )درخواست 

تأييديه تحصيلي بايد از دفاتر پيشخوان دولت پي گيري و اقدام شود(.
 ۶- داوطلبان  مرد الزم  است  مدركي  را كه  وضعيت  نظام  وظيفه  آنان  را با توجه  به  بند 
) 3-3( مندرج  در صفحات )۲و3( دفترچه  راهنماي  پذيرش دوره هاي  كارداني  نظام جديد 
)دانشگاه فني  و حرفه اي  و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي( سال  1397 مشخص  كند، 

ارائه  نمايند.
 . بسيجي  رزمندگان   -1 )شامل:  ايثارگران  رزمندگان،  سهميه  با  كه  داوطلباني   -7 
۲- رزمندگان جهادگر. 3- رزمندگان نيروهاي مسلح. ۴-خانواده معظم شهدا »پدر، مادر، 
خواهر و برادرشهيد«. 5- همسر و فرزندان معظم شهدا و يا مفقوداالثر. ۶- جانبازان با 
با جانبازي زير ۲5  جانبازي ۲5 درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنان. 7- جانبازان 
درصد و همسر و فرزندان آنان. 8- آزادگان عزيز و فرزندان و همسر آنان. 9- همسر و 
فرزندان رزمندگان بسيجي، جهادگر یا نيروهاي مسلح با حداقل شش ماه حضور داوطلبان 
ارائه فرم يا مدركي در رابطه با  در جبهه( پذيرفته شده اند، در زمان ثبت نام، ملزم به 
تأیيد سهميه ثبت نامي خویش نيستند و مالك عمل براي ثبت نام آنان همان عنوان 
درج شده در فايل ارسالي از سوي اين سازمان است. بديهي است كه درصورت عدم 
تأیيد سهميه پذیرفته شدگان مذکور از سوي ارگان ذي ربط، موضوع از طریق این 

سازمان به آن مؤسسه اعالم خواهد شد.

ج- قابل توجــه داوطلبان:
بين  در  انتخابي  كدرشته هاي  از  يك  هر  در  داوطلبان  رتبه  حاوي  علمي  كارنامه   -1
متقاضيان اين كدرشته ها در سهميه مربوط، با توجه به نمره كل و همچنين رتبه آخرين 
نفر پذيرفته شده در هر يك از كدرشته هاي انتخابي و ساير اطالعات مربوط، هم زمان با 

اعالم نتايج، در پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش قابل دسترسي است.
۲- با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي هايي كه به صورت مختلف به عمل آمده، 
از صحت كدرشته محل قبولي اعالم شده پذيرفته شدگان اطمينان حاصل شده است 
و داوطلبان پس از دريافت كارنامه از طريق سايت، در صورتي كه درباره كد رشته هاي 
تاريخ  تا  حداكثر  مي توانند  داشته  باشند،  سؤالي  كارنامه  مندرجات  ساير  و  انتخابي 
 97/7/4 از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان سنجش به نشاني:

www.sanjesh.org در رابطه با كدرشته هاي انتخابي و مندرجات كارنامه، اقدام نمايند. 
الزم است که داوطلبان از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اکيداً خودداري 
نمایند. بديهي است به كليه مكاتبات )اينترنتي يا غيراينترنتي( كه بعد از تاريخ 97/7/4 
در اين خصوص صورت گيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند 
 همه روزه به غير از ايام تعطيل و در ساعات اداری سؤاالت خود را با شماره تلفن: ۰۲۱-۴۲۱6۳ 

نيز در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري خودداري فرمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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اگر در رشتۀ مورد عالقه تان پذيرفته نشديد :

بـاز هـم  امیــدوار باشیــد
طی روزهای آتی، اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در آزمون سراسری سال 97 
اعالم می شود، بدون شک، تعداد قابل توجهی از داوطلبان در رشته محل ایده آلشان پذیرفته نمی شوند 
و همچنين داوطلبانی که انتخاب محدودی داشته و فقط رشته های ایده آلشان را انتخاب کرده اند، احتمال 
دارد که اصالً در هيچ رشته محلی پذیرفته نشوند. این دسته از دوستان باید مواظب باشند که دچار نااميدی 
نشوند؛ زیرا قرار نيست که ما در زندگی فقط به خوشی ها تکيه کنيم و انتظار داشته باشيم که همه چيز 
مطابق ميلمان پيش برود. اگر امروز در رشتۀ مورد عالقۀ مان پذیرفته نشدیم، این به معنای پایان همه چيز و 
باختن در زندگی نيست، بلکه به این معناست که ما در این برهه از زمان، به بخشی از اهداف یا آرزوهایمان 
دست نيافته ایم؛ پس به جای آنکه بگویيد »من کم آورده ام« و خود را در امواج نااميدی غرق کنيد، راه های 

غلبه بر نااميدی را فرا بگيرید و خود را از بن بست یأس نجات دهيد.
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در زمان حال زندگی كنيد 
به جای آنكه دائماً به »ای كاش ها« بپردازيد و افسوس بخوريد 
يا در رؤيای آينده باشيد، در زمان حال و موقعيت كنونی تان 
به مدت دو ساعت روز  اين هفته هر   تمركز كنيد. طی 
 سعی كنيد كه فقط روی حال تمركز كنيد و در اين دو ساعت،
هر وقت به چيزی غير از زمان حال فكر كرديد، روی يك 
برگ كاغذ ضربدر بگذاريد. آن گاه افكارتان را به هر آنچه كه 
در زمان حال انجام می دهيد، معطوف كنيد. اگر به اين نكته 
فكر می كنيد كه چطور به دوستان و آشنايانتان بگوييد كه 
در رشتۀ مورد نظرتان پذيرفته نشديد، روی كاغذ ضربدر 
بزنيد. اگر به اين موضوع فكر می كنيد كه اقوامتان دربارۀ 
شما چه فكر خواهند كرد، روی كاغذ ضربدر بزنيد اگر به 
اين نكته فكر می كنيد كه ای كاش سال گذشته كمتر 
كوتاهی می كرديد و با جديت بيشتری درس می خوانديد، 
روی كاغذ ضربدر بزنيد، و حتی اگر به اين موضوع فكر 
می كنيد كه پس از پايان دو ساعت، چه كاری بايد انجام 
دهيد، باز هم روی كاغذ ضربدر بزنيد؛ چون شما حق داريد 
كه فقط در زمان حال باقی بمانيد ) تنها زمانی كه متعلق به 
شماست و می توانيد از آن با فعال بودن و تالش كردن، بهره 
ببريد(. حال الزم است كه سعی خود را به كار بريد تا هر 
روز تعداد ضربدرهايی كه روی كاغذ می زنيد، كاهش يابد. 
در پايان هفته بايد در اين زمينه پيشرفت داشته باشيد؛ اما 
چرا بايد از زمان حال بهره كافي برد؟ زيرا واقعيت غير قابل 
انكار اين است كه هيچ چيز در زندگی جاودانه نيست؛ پس 
بهترين راه اين است كه به هر آنچه در زمان حال اتفاق 
می افتد، واكنش نشان دهيد، و نه به گذشته فكر كنيد و نه 
غرق آينده ای نامعلوم شويد؛ البته اين بدان معنا نيست كه 
نبايد برای آينده برنامه ريزی داشت، بلكه نبايد خود را برای 
حوادث پيش آمده نگران كنيد و زجر دهيد؛ در واقع الزم 
است كه برای آينده خود به صورت منطقی برنامه ريزی 

كنيد، اما از زمان حال نيز لذت ببريد. 

شرايط  اين  در  كاری  »چه  كنيد   سؤال  خود  از 
جواب می دهد؟«

حتی زمانی كه احساس می كنيد هيچ كاری از دستتان 
برنمی آيد، به دقت فكر كنيد. مطمئناً يك راه پيدا می كنيد 
كه به شما در اين زمينه كمك كند. حال چگونه می توانيد 
آن را به كار بنديد؟ با مطرح كردن اين سؤال، خودتان را 
از دايره منفی گرايی هايی نظير »واقعاً نااميد كننده« است، 

نجات داده ايد و می توانيد روی نكات مثبت تمركز كنيد. 
به اين طريق، راهی را پيدا كرده ايد كه شما را به نتيجه 
می رساند و راهی را به شما نشان می دهد كه بتوانيد از 

نااميدی ها نجات پيدا كنيد. 
برای مثال، دربارۀ رشته محلی كه پذيرفته شديد، بيشتر 
مطالعه كنيد. سراغ استادان و فارغ التحصيالن موفق رشته 
مورد نظر برويد و نقاط اشتراك روحی و شخصيتی خود را با 
رشته مورد نظر بيابيد. گاهی اوقات، شهری كه در آن پذيرفته 
شده ايد، دارای ويژگی ها و امكاناتی است كه می توانيد از 
توجهی  قابل  موفقيت های  به  و  ببريد  بهره  امكانات   آن 

دست يابيد. 
اگر در هيچ رشته ای پذيرفته نشديد و هدف شما شركت در 
آزمون سراسری سال آينده است، با در نظر گرفتن اهداف 
كوچكتر، در به دست آوردن هدف اصلی تان كوشا باشيد. 
هر پيروزی كوچكی را كه در جهت هدف نهايی تان است، 
به روشی منطقی و پرمعنا جشن بگيريد؛ چرا كه در نظر 
گرفتن اهداف كوچك به عنوان پله هايی برای رسيدن به 
هدف غايی، عالوه بر ايجاد حس تنوع، احساس پيروزی را 

در شما تشديد می كند. 

بگذاريد مشکالت و موانع، اراده تان را تقويت كند 

به مشكالت به عنوان دری گشوده در جهت رسيدن به 
خواسته هايتان و هر آنچه كه بايد به خودتان ثابت كنيد، 
بنگريد. از مواجه شدن با مشكالت خوشحال باشيد؛ زيرا 

بدون آنها چگونه به كمال خواهيم رسيد؟
هنگامی كه احساس می كنيد كه مشكالتتان مثل يك دِر 
چرخان است و مدام رو نشان می دهد، از افراد موفقی مثل 
»توماس اديسون« الهام بگيريد ؛ افرادی كه نامشان هميشه 
زنده است و با تمام مشكالتی كه داشتند، هرگز تسليم 
نشدند. هرگاه از مشكالت ساير افراد آگاه شويد كه با تالش 
و كوشش و در گذر زمان بر آنها غلبه كرده اند، ديِد بازی 
نسبت به مشكالت خود خواهيد داشت و آنها را مواردی 

جزئی و رفع شدنی می پنداريد. 

»هياهو« را کنار بگذارید و ساده سازی را رواج دهيد
زمانی كه برای حل مشكلی در حال تالش هستيد، ممكن 
ناخواسته  كه  راه حل شويد  يافتن  درگير  قدر  آن  است 
با  و  كنيد  اضافه  آن  به  را  زيادی  بسيار  جانبی  كارهای 
خودتان هم تصور كنيد كه ممكن است اين موارد به شما 
انداخته  اينترنتی  به سايت های  نگاهی  اگر  كنند.  كمك 
باشيد، پر است از تبليغاتی نظير »ما ورود شما را به دانشگاه 
آسان می كنيم«، »موفقيت شما در دستان ماست« و ... اين 
قبيل موارد، تنها به عنوان هياهو حساب می شوند، و بايد 
بدانيد كه حتی خواندن آنها هم ممكن است وقت شما را 
تلف كند. اين طور آگهی ها فقط وقت شما را تلف كرده و 
پول هايتان را به تاراج می برند. آنها هيچ اهميتی به موفقيت 

يا شكست شما نمی دهند.
البته بيشتر افراد، زمانی كه از روند كند كار خود خسته 
به  و  می آورند  روی  مواردی  چنين  به  معموالً  می شوند، 
تبليغاتی نظير »اين همان چيزی است كه شما نياز داريد« 
و »ما همه چيز را برای شما آسان كرده ايم« توجه می كنند. 
اگر آينده نگر باشيد، می توانيد به خوبی پيش بينی كنيد 
كه اگر يك سال خودتان تالش كنيد، آن وقت، فراتر از 
تمام اين پيشنهادهای گوناگون و فريبنده، منفعت بيشتری 

عايدتان خواهد شد. 
ببينيد چه چيزی در زندگی تان اولويت دارد، ابتدا همان را 
انجام دهيد. هر كاری كه وقت و هزينه شما را تلف می كند 
و هيچ حاصلی برايتان در بر ندارد، بايد از برنامه زندگی تان 

حذف شود.

بيشتر افراد، زمانی كه از روند كند كار خود خسته 
می شوند، به تبليغاتی نظير »اين همان چيزی است 

كه شما نياز داريد« و »ما همه چيز را برای شما 
آسان كرده ايم« توجه می كنند، اما اگر يك سال 
خودتان تالش كنيد، آن وقت، فراتر از تمام اين 
پيشنهادهای گوناگون و فريبنده، منفعت بيشتری 

عايدتان خواهد شد

دربارۀ رشته محلی كه پذيرفته شديد، بيشتر 
مطالعه كنيد. سراغ استادان و فارغ التحصيالن 

موفق رشته مورد نظر برويد و نقاط اشتراك 
روحی و شخصيتی خود را با رشته مورد نظر 

بيابيد. گاهی اوقات، شهری كه در آن پذيرفته 
شده ايد، دارای ويژگی ها و امکاناتی است 
كه می توانيد از آن امکانات بهره ببريد و به 

موفقيت های قابل توجهی دست يابيد
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسيله به اطالع دانش آموزان عزيز پايه 
تحصيلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  كه  می رساند  دوازدهم 
97-98 از سوی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 

كشور به منظور:
)1( آشنايی داوطلبان با شيوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1398؛ 
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمينه  در  داوطلبان  مكتسبه  معلومات  ارزيابی   )۲(

مقاطع زمانی مختلف؛ 
)3( تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت تحصيلی داوطلب در زمينه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)۴( فراهم آوردن زمينه های الزم به منظور مقايسه نمرات مكتسبه در زمينه دروس 
و  تحصيل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنين داوطلبان سراسر كشور؛ 
)5( آشنائی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و كاهش اضطراب 

حضور در جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال 1398 و ...؛
)۶( كمك به واحدهای آموزشی با توجه به نتيجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

 آشنايی كامل با شيوۀ درست مطالعۀ كتاب های درسی؛
 عميق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب كتاب های درسی هر پايه؛

 آشنايی با پرسش های چهارگزينه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
 دريافت ارتباط موجود ميان مطالب هر درس در پايه های مختلف؛

 ممارست و تمرين در مديريت زمان؛
 شبيه سازی فضای آزمون سراسری و آشنايی داوطلب با اين فضا؛

 كاهش تدريجی استرس و هيجانات ناشی از آزمون؛
 آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصيلی.

نحوه زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

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

شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، با بررسی های 
آموزشی،  مراكز  محترم  مديران  و  دبيران  مشاوران،  نظرات  دريافت  و  جانبه  همه 
مجموعۀ آزمون های آزمايشی را مجموعاً در سيزده نوبت برای سال تحصيلی 98-97 
طراحی نموده است. سه نوبت از آزمون های آزمايشی به صورت تابستانه، شش نوبت 
از آزمون های آزمايشی به  صورت مرحله ای و چهار نوبت از آزمون های آزمايشی به  
صورت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شركت كننده در آزمون های 
آزمایشی سنجِش دوازدهم، با ارزيابی كاماًل علمی و استاندارد، از وضعيت علمی 
و تحصيلی خود شناخت پيدا كرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشكالت 

تحصيلی خود اقدام نمايند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تير، مرداد و 

شهريور 97 با هدف ارزيابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
آزمون های مرحله ای: در شش نوبت آزمون های آزمايشی مرحله ای، كه از ابتدای 
سال تحصيلی تا پايان اسفند 97 برگزار می گردد، منابع درسی برای مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسيم شده است كه در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از 
منابع تقسيم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضيح است كه سؤاالت 
)طبق  مرحله  همان  برای  شده  اعالم  درسی  منابع  بر  تأكيد  با  مرحله،  هر  آزمون 
تقسيم بندی(، به عالوۀ 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 اين تأكيد كه بيشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(.
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1398 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1398، چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصيات 

و ويژگی های منحصر به فرد و مكمل يكديگر برگزار می شود.
سال  از  اعم  داوطلبان  كليه  برای  آزمون های آزمایشی مرحله ای،  در  توجه: 
دوازدهم و پیش دانشگاهی، منحصراً سؤاالت امتحانی پایه دوازدهم در نظر 
گرفته می شود. بديهی است كه در آزمون های آزمایشی جامع، برای داوطلبان 
پيش دانشگاهی و داوطلبان پايه دوازدهم، سؤاالت مخصوص به نظام مربوط به 

خود بطور مجزا منظور خواهد شد.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 

آزمایشی سنجِش دوازدهم:
كليه  برای  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  كارت 
از طريق سايت  از هر آزمون منحصراً  از روز سه شنبه قبل  داوطلبان سراسر كشور، 
اينترنتی شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع 
می گردد و داوطلبان با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذكر نسبت به پرينت كارت 

ورود به جلسه خود اقدام می نمايند.
در  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتايج  كارنامه 
 بعدازظهر همان روز برگزاری هر آزمون از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی:

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

ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجِش دوازدهم 
ويژه دانش آموزان پايه دوازدهم



15 19 شهريور ماه 1397  سال بيست و سوم ، شماره  ۲3            

به اطالع دانش آموزان می رساند   www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً 
كه محاسبه نمره كل آزمون های آزمايشی، براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنين  شد.  خواهد  انجام  كشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
بر  تقسيم  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرايب( 

مجموع كل ضرايب محاسبه می شود.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نيز فراهم 
گرديده است تا داوطلبان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 
را به تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و در هر يك از آن ها ثبت نام نمايند؛ 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 يك مکمل ديگری است و شركت در تمامی آن ها، داوطلب را گام 
به گام آماده تر می نمايد، لذا توصيه می شود كه داوطلبان عزيز، در كليۀ 
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.
شايان ذكر است داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف، پلكانی بهتر است از تعداد 
مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از 
تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره مند 
شوند. بديهی است مطلوب ترين حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت نام يكجا در 1۰ نوبت آزمون )۶ نوبت آزمون مرحله ای + ۴ نوبت آزمون جامع( 
است كه در اين صورت با احتساب تخفيف ويژه ۴5۰.۰۰۰ ريالی، متوسط شهريه هر 

آزمون ۲95.۰۰۰ ريال و ۲.95۰.۰۰۰ مجموعاً ريال است.
الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

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

آزمون ها اقدام و كد پی گيری دريافت نمايند.
اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام نشان دهنده  الزم به ذکر است که خرید 
ثبت نام نهایی داوطلب نبوده و الزم است که داوطلب، بعد از خرید کارت 
مراجعه  ثبت نام  لینک  به  رمز(  و شماره  پرونده  )دریافت شماره  اعتباری 
نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی 

دریافت نماید.
 داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر گونه 
 ۰۲1-۴۲9۶۶ ويژه  خط  با  می توانند  ثبت نام،  ضوابط  و  شرايط  خصوص  در  سؤال 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 1۲:3۰ و عصر 

13:3۰ الی 1۶:۰۰
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراكز آموزشی همكار، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، مي توانند در ساعات: صبح8:3۰  الی 1۲:3۰و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰  

با شماره تلفن هاي: 888۴۴791 الی 888۴۴793 تماس حاصل نمايند.

نکات مهم:
1- ثبت نام كليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نيز در اين 
مرحله انجام مي شود و توصيه می شود كه به منظور برخورداری از حداكثر تخفيف در 

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

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نام برای كليه داوطلبان سراسر كشور از طريق سايت اينترنتی 
به  شركت  مركزی  دفتر  و  است  پذير  امكان   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به 
نژادكی،  شهيد  خيابان  شيرازی،  ميرزای  خيابان  زند،  كريم خان  پل  تهران،  نشانی: 
از  نام  ثبت  آماده  نيز   88321455 تلفن:   ،3۰ پالك  سنايی،  كالنتری  روبروی 

مراجعان در ساعات اداری است.

راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم
مراحل ثبت نام:

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

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

گام سوم: دريافت كد پی گيری 1۶ رقمی ثبت نام.
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