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رسول مك ّرم اسالم (ص) فرمودند:
اي ابوذر! تا هنگامي كه در نماز هستي ،د ِر خانة
جبار را ميكوبي ،و هر كس د ِر خانة ملك
ملك ّ
را بسيار بكوبد ،آن در به رويش باز ميشود.

سختترين گناهان آن ب ُ َود كه گنه كار ،آن را
خوار بشمرد.
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راهنمايي نمايد و يا اشاره به امر خيري داشته
باشد ،در آن كار نيك شريك خواهد بود.
قابل توجه داوطلبان آزمونهای سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی میرســاند کــه حفاظت آزمونهای
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی
(ایمیل) ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با
موارد مرتبط با حفاظت آزمونها میباشد.
نشانی پست الکترونیکی:
hefazatazmon@sanjesh.org
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استفادهازطرحهاوعکسهایاختصاصیپیکسنجشمنوطبهاجازهکتبیاست
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شناخت رشتههاي تحصيلي؛ ضرورتي حياتي و انكار ناپذير
در ادامه بحث خود در اين ستون ،كه به منظور راهنمايي
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تحصيلي آزمون سراسري
سال جاري تقديم خوانندگان عزيز ميشود ،به رشتههاي
تحصيلي و ابزارهاي شناخت آن خواهيم پرداخت.
در اين مرحله ،داوطلب بايد نسبت به شناخت صحيح
و واقعبينانه از رشتههاي دانشگاهي مرتبط با گروه يا
گروههاي آزمايشي آزمون سراسري كه در آن شركت كرده
است ،اقدام نمايد تا ضمن كسب آگاهي الزم و اطالعات
كافي در زمينه رشتههاي مورد نظر ،با آمادگي كامل و به
دور از هرگونه هيجان ممكن ،اقدام به انتخاب رشتههاي
تحصيلي در موعد مقرر نمايد .به همين منظور ،الزم است
كه داوطلب در همين مهلت انتخاب رشته ،با ياري گرفتن
از مواردي كه به اختصار در ذيل توضيح داده خواهد شد و
جمعبندي ماحصل شناخت خود از رشتههاي تحصيلي ،كه
از طريق به كارگيري اين موارد و  ...كسب ميكند ،اقدام به
انتخاب رشته نمايد.
مجموعه آثاري كه در مورد معرفي رشتههاي تحصيلي
دانشگاهي تأليف يا تدوين گرديدهاند ،پرشمار نيستند ،اما
مطالعه همين عناوين محدود غنيمت است و براي ما اين
فرصت را فراهم ميآورد كه در اين وقت كم ،با مطالعه آنها
شناختي نسبي از رشتههاي مورد نظر خود را به دست
آوريم و هنگام پر كردن فرم انتخاب رشته تحصيلي ،مفاد
اين كتابها را مد نظر داشته باشيم؛ بدينمنظور ميتوان
با مراجعه به كتابخانههاي عمومي يا دانشگاهي و همچنين
كتابفروشيهاي معتبر ،از عناوين منتشر شده در اين زمينه
اطالع پيدا نمود و اقدام به تهيه و مطالعه آنها كرد.
از ديگر منابع قابل استفاده و بسيار مفيد در زمينه انتخاب
رشتههاي تحصيلي ،پايگاههاي اطالعرساني (سايت
اينترنتي) دانشگاههاي كشور است .خوشبختانه با گسترش
روز افزون فناوري اطالعات در كشور و به روز بودن اين
پايگاهها ،ميتوان با مراجعه به اين پايگاهها از آخرين اخبار
و آگاهيهاي الزم در اين زمينه بهرهمند شد و اطالعات
الزم را در اين زمينه كسب كرد.
مراجعه به سايت دانشگاهها مزاياي ديگري را براي داوطلبان
نيز در بردارد؛ از جمله مهمترين اين موارد ،آن است كه
داوطلبان ميتوانند با پيشينه و تاريخچه تأسيس رشتههاي
تحصيلي ،گروههاي آموزشي ،دانشكدهها ،پژوهشكدهها و
مؤسسات تحقيقاتي وابسته به هر دانشگاه و خود دانشگاه
و همچنين اعضاي هيأت علمي ،گروههاي آموزشي و
دانشكدهها و مراكز وابسته به دانشگاه مورد نظر و عناوين
و دروس و واحدهاي درسي هر رشته و  ...آشنا شده و
اطالعات سودمندي را در اين موارد نيز حاصل كنند.
در مورد رشتههاي تحصيلي مورد عالقه نيز ميتوان با
دانشجويان ،استادان ،فارغالتحصيالن يا شاغالن مرتبط با
هر رشته ،كه آگاهيهاي كاملي راجع به رشته و اشراف
الزم براي پاسخگويي به پرسشهاي داوطلبان در زمينه
رشته تحصيلي ،بازار كار رشته مورد نظر و  ...داشته باشند،
در اين فرصت كوتاه مذاكره كرد و اطالعات كاملي را در
زمينههاي موردنظر از آنها دريافت نمود.
همچنين داوطلب ميتواند با مطالعه دقيق روي مجموعهاي
از رشتههاي دانشگاهي مرتبط با گروه يا گروههاي آزمايشي
كه در آن شركت كرده ،و با در اختيار قرار دادن اطالعاتي
كه تاكنون راجع به شناخت اين رشتهها كسب كرده است
به اعضاي خانواده (پدر ،مادر ،خواهر يا برادر) ،به مشورت
با آنها پرداخته و از آنها ياري بجويد .تجربه تحصيلي ساير

اعضاي خانواده ،بويژه برادر يا خواهر بزرگتر ،كه به فاصله
چند سال قبل از ما در يكي از رشتههاي تحصيلي مشغول
به تحصيل بوده و در حال حاضر يا فارغالتحصيل رشته
خود هستند و يا آنكه ترمهاي پاياني تحصيالت خود را
ميگذرانند ،نيز ميتواند در اين زمينه مشاور خوبي براي
ما بوده و در اين امر راهگشا باشد؛ همچنان كه تجارب و
دستاوردهاي پدر و مادر تحصيل كرده نيز در اين مورد
بسيار گرانبهاست و ميتواند ما را در چگونگي انتخاب رشته
صحيح ياري نمايد.
براي آشنايي با رشتههاي تحصيلي مختلف ميتوان از
تجارب و آموختههاي دبيران و مشاوران آموزش و پرورش
نيز سود برد؛ زيرا اين افراد ،به لحاظ مسؤوليت خطيري كه
در زمينه مسائل آموزشي در جامعه ايفا ميكنند ،ميتوانند
در ارائه اطالعات و آگاهيهاي مفيد در مورد انتخاب
رشته به ما به بهترين شيوه ممكن ياري نمايند .اين قشر
از جامعه ،به خاطر سر و كار داشتن با چندين نسل از
دانشآموزان با روحيات مختلف ،گنجينه پرحاصلي از
تجارب ارزشمند در زمينهها و گرايشهاي مختلف آموزشي
و تحصيلي همراه خود دارند كه ميتواند سخاوتمندانه در
اختيار داوطلبان آزمونهاي سراسري قرار گيرد و به آنها
به طور قابل توجهي در زمينه انتخاب رشته ياري نمايد.
عالوه بر موارد پيشگفته ،استفاده از هر مورد ديگري
كه بتواند به شناخت و آشنايي بيشتر و آگاهانهتر ما از
رشتههاي تحصيلي منجر شود ،نيز در اين زمينه مفيد
فايده خواهد بود.
حاصل بحث آنكه ،از آنجايي كه انتخاب رشته ،موضوعي
حياتي در زندگي يك داوطلب كنكور به شمار ميآيد و
با تمام ابعاد زندگي او سر و كار دارد ،شناخت رشتههاي
تحصيلي نيز ضرورت حياتي و انكار ناپذير براي داوطلبان
به شمار ميآيد و بايد ضمن شناخت دقيق آنها ،در نهايت
دقت و به بهترين شيوه ممكن ،انتخاب رشته كرد؛ چرا كه
يك انتخاب نادرست ،ميتواند بر آينده تحصيلي ،شغلي
و حتي گاهي بر زندگي خصوصي و شخصي داوطلب نيز
تأثيرگذار باشد.
نكته مهم ديگر در زمينه آشنايي با رشتههاي تحصيلي ،اين
است كه نبايد در حين انتخاب رشته به رؤياپردازي مشغول
شد و از واقعيتهاي موجود راجع به هر رشته ،دوري كرد؛
بلكه بايد با واقعبيني ،آيندهنگري و دور انديشي هر چه
بيشتر در اين مورد اقدام نمود تا به نتيجه مطلوب خود
دست پيدا كرد.
آخرين بررسيهاي علمي و پژوهشي در مورد انتخاب
رشته تحصيلي ،بيان ميكند آن دسته از داوطلباني كه
براساس شناخت تواناييها ،مهارتها ،ارزشها ،استعدادها،
عاليق و ويژگيهاي شخصيتي خود و همينطور با اشراف
كامل بر رشتههاي دانشگاهي و در نظر گرفتن تناسب
آن رشته يا رشتهها با صفات فرديشان اقدام به انتخاب
رشته مينمايند ،بسيار موفقتر از كساني هستند كه فقط
بر مبناي رتبه خود در آزمون سراسري ،براي رسيدن به
عناوين خاص و همچنين القائات ديگران و  ...دست به
انتخاب رشته تحصيلي ميزنند؛ بنابراين ،تنها به منظور
قبولي در دانشگاه يا رسيدن به عناوين خاص ،انتخاب رشته
نكنيد و عاليق ،تواناييها و استعدادهاي خود را در اين
انتخاب مهم زندگيتان ،نيز در نظر داشته باشيد.
موفق باشيد
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رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان:

سامانهآموزشمجازیعتباتدانشگاهیانفعالشد
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ،از فعال
شدن سامانه آموزش مجازی عتبات دانشگاهیان
خبر داد و گفت :متقاضیان میتوانند با مراجعه به
تصویب برنامه درسی «نگهداری و تعمیر بالگرد» سامانه مذکور ،از بستههای آموزشی استفاده کنند.
در دانشگاه علمی ـ کاربردی
حجت االسالم محمدرضا فقیهی ،در تشریح آخرین
وضعیت آموزش زائران عتبات دانشگاهیان ،گفت:
ش به زائران عتبات دانشگاهیان ،با هدف آمادگی
آموز 
معنوی ،معرفتافزایی و آشنایی با مسائل اجرایی سفر،
در سراسر کشور آغاز خواهد شد.
وی گفت :برای برگزاری همایشهای استانی قبل از سفر
و جلسات ،سرفصلهای آموزشی ،بستههای فرهنگی،
عکس و کلیپ تهیه شده و در اختیار شوراهای هماهنگی
ستاد در سراسر کشور قرار گرفته است .برای زائران عتبات
برنامه درسی دوره کاردانی ناپیوسته فنی دانشگاهیان ،یک جلسه آموزشی قبل از سفر برگزار میشود
«نگهداری و تعمیر بالگرد» در دانشگاه جامع و این جلسات تا پایان این دوره ادامه دارد.
علمی ـ کاربردی به تصویب رسید.
در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای برنامه

ریزی آموزشی و درسی علمی -کاربردی ،برنامه درسی

دوره کاردانی ناپیوسته فنی «نگهداری و تعمیر بالگرد»

به تصویب رسید.

هدف از اجرای دوره کاردانی فنی «نگهداری و تعمیر

بالگرد» ،تربیت نیروی انسانی ماهر در ارائه و بهره گیری

از منابع موجود در صنعت هوایی کشور است.

از جمله قابلیتها و توانمندیهای حرفهای دانش آموختگان
این رشته ،اجرای مقررات ایمنی فردی و کارگاهی و

رعایت استانداردها ،آییننامهها و فرمها ،انجام بازدیدهای

مختلف دورهای از سیستمهای بالگرد و سرویسهای

سیستمهای مختلف بالگرد (موتور ،انتقال نیرو ،فرامین
و هیدرولیک) ،آماده سازی بالگرد به منظور بارگیری
و پرواز برای انجام مأموریت محوله ،عیبیابی و رفع

عیب ،تعمیر در سطح رده سازمانی سیستم های مختلف
بالگرد و به کارگیری تجهیزات نگهداری بالگرد است.

دانش آموختگان این رشته میتوانند به عنوان تکنیسین
پروازی بالگرد (کروچیف) ،تکنیسین تعمیر و نگهداری
عمومی بالگرد مشغول به کار شوند.

برخی از دروس تخصصی دوره کاردانی فنی نگهداری و
تعمیر بالگرد ،شامل :نگهداری و تعمیر موتور توربینی،

نگهداری و تعمیر انتقال نیروی بالگرد ،برق بالگرد،
هیدرولیک بالگرد ،توزین و تعادل بالگرد ،روغن و

سوخت بالگرد ،نگهداری و کنترل اقالم و ابزار وسیله

پرنده است و آموزش در محیط کار دوره نیز مشتمل بر

 ۵۱۲ساعت آموزش عملی در محیط کار واقعی خواهد

بود.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ادامه داد :عالوه
بر برگزاری کالسهای آموزشی ،همایشهای استانی
هم با حضور مسؤوالن ستاد و تمام زائران اصلی و ذخیره
در مراکز استانها برگزار خواهد شد.
وی خاطر نشــان کرد :از آنجایی که زائران دانشگاهی،
خواهان اطالعات بیشتری در خصوص عتبات و آمادگی
برای این سفر هستند ،به همین منظور ،سامانه آموزش
مجازی شــامل ســه درس «گفتاری پیرامون عاشورا،
آداب و احــکام زیارت و حیات پاکان» راهاندازی شــده
اســت و متقاضیان میتوانند به آدرس الکترونیکی:
 samane.labbayk.irمراجعه و با وارد کردن مشخصات
خود ،از این بستههای آموزشی استفاده کنند.
حجت االسالم فقیهی گفت :آموزش مجازی به زائران
عتبات دانشگاهیان ،بعد از ثبتنام نهایی زائرین اصلی و
ذخیره در سامانه آموزش مجازی آغاز شده است .ضمناً
از بین زائرانی که با موفقیت ،دورههای آموزش مجازی
را تا پایان شهریور ماه بگذرانند ،به  ۳۱۳نفر ،کمک
هزینه  ۱۰۰هزار تومانی و به  ۳نفر به قید قرعه ،کمک
هزینه  ۵۰۰هزار تومانی تعلق خواهد گرفت.
وی افزود :زائرانی که موفق به دریافت گواهینامه نهایی
شــدند ،پی دی اف آن را با ذکر مشــخصات و شــماره
تماس به آدرس amoozesh@labbayk.ir :ارســال
کنند تا در قرعه کشــی دریافت کمک هزینه این دوره
شرکت داده شوند.
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صندوق رفاه وزارت علوم اعالم کرد:
جرائم بدهکاران صندوق رفاه دانشجویان
مشمول بخشودگی شد

طرح بخشودگی  ۱۰۰درصدی جرائم بدهکاران به
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،اجرا میشود.
به مناسبت فرا رسیدن میالد با سعادت امام رضا علیه السالم
 ،طرح بخشودگی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه
دانشجویان از  ۱۲مرداد ماه آغاز شده است.
بــا اجرای این طرح ،بدهکارانی که در زمان مقرر بدهی
خــود را به صندوق رفاه دانشــجویان پرداخت نکرده و
مشــمول جریمه دیر کرد شــدهاند ،تا پایان مرداد ماه
فرصت دارند با باز پرداخــت کل بدهی خود به صورت
یکجــا و از طریق پرتال دانشــجویی صنــدوق رفاه به
آدرس http://www.bp.swf.ir :از بخشــــودگی
 ۱۰۰درصدی اين جرائم بهرهمند شوند.
رئیس سازمان بسیج علمی کشور خبر داد:
اجرای طرح «سرباز پژوهش» در سازمان
بسیج علمی
رئیس سازمان بسیج علمی کشور گفت :طرح
«سرباز پژوهش» برای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی در این سازمان اجرا میشود.
حسین قدیانی گفت :طرح «سرباز پژوهش» برای
دانشجویان تحصیالت تکمیلی از سوی سازمان بسیج
علمی برگزار میشود و این افراد به دستگاههای اجرایی
مختلف معرفی خواهند شد.

وی افزود :دانشجویان تحصیالت تکمیلی که دارای
طرحهای پژوهشی باشند ،میتوانند در این طرح شرکت
کنند.
رئیس سازمان بسیج علمی کشور اظهار داشت :طرحهای
متقاضیان در این سازمان مورد داوری و ارزیابیهای
مختلفی قرار میگیرد ،و اگر طرحی پذیرفته شد،
دانشجو میتواند بخشی یا تمام سربازی خود را در یکی
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پایاننامه یا رساله تخصصی خود حداکثر تا  ۳۰دی ماه
از دستگاههای اجرایی بگذراند.
قدیانی تأکید کرد :متقاضیان میتوانند از طریق (نیمسال اول سال تحصیلی) و  ۳۱شهریورماه (نیسمال
دانشگاهها یا به صورت انفرادی ،طرحهای خود را به این دوم سال تحصیلی) دفاع کنند.
سازمان معرفی کنند.
وی عنوان کرد :در حال حاضر ،سقفی برای پذیرش
تصویب برنامه درسی "ایمنی پرواز و زمینی
«سرباز پژوهشی» در این سازمان تعیین نشده است.
بالگرد" در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

کرد :در راستای مراعات دانشجویان و تسهیل شرایط،

پرواز و زمینی بالگرد” در دانشگاه جامع علمی ـ

ثبتنام کردهاند ،برای دریافت وام تحصیلی ویژه دکتری

در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای برنامهریزی

ندارند و تا پایان مرداد ماه وام آنان به صورت خودکار

درسی دوره کاردانی ناپیوسته فنی ایمنی پرواز و زمینی

مهندس یزدانمهر اضافه کرد :فقط دانشجویانی که در

دوره کاردانی ناپیوسته فنی ایمنی پرواز و زمینی

براي دریافت وام تابستان ثبتنام کنند.

نحوه دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه آزاد ساماندهی شد

سه ماهه تابستان نیز به متقاضیان پرداخت میشود.

وی در ادامه تصریح کرد :مبلغ این وام ،ماهانه

شش میلیون ریال است که به صورت فصلی و هر سه
ماه یک بار به دانشجویان متقاضی پرداخت میشود.

مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان تأکید

برنامه درسی دوره کاردانی ناپیوسته فنی ” ایمنی

آن دسته از دانشجویانی که برای مرحله بهار سال جاری

کاربردی به تصویب رسید.

در فصل تابستان نیازی به مراجعه دانشگاه و ثبت نام

آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی ـکاربردی ،برنامه

پرداخت میشود.

بالگرد به تصویب رسید.

سه ماهه اول امسال موفق به ثبت نام نشدهاند ،بايد

بالگرد مجموعهای از قابلیتهاست که فرد را برای انجام

رئیس صندوق رفاه دانشجویان خاطرنشان کرد :وام ویژه

نحوه دفاع از پایان نامههای دانشجویان تحصیالت اجرای مقررات ایمنی فردی و کارگاهی و همچنین
تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمي ،به واحدها و مراکز هدایت و نظارت بر سرویسهای فرودگاهی ،آماده
آموزشی دانشگاه ابالغ شد.
میکند.
این بخشنامه ،با هدف ساماندهی امور مربوط به دفاع از از جمله قابلیتها و توانمندیهای حرفهای
پایان نامهها و رسالههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشآموختگان این رشته ،به کارگیری تجهیزات ایمنی
و چگونگی پرداخت شهریه و احتساب سنوات تحصیلی
فرودگاهی ،اجرای مقررات ایمنی فردی و کارگاهی،
و همچنین رعایت نظم و انضباط ،مقررات آموزشی و
رعایت استانداردها ،آییننامهها و فرمها ،هدایت و
تشکیل بموقع کالسها ابالغ شده است.
نظارت بر عملیات آتشنشانی و سوختگیری تجسس و
این بخشنامه ،شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی
نجات است و از مشاغل قابل احراز این دوره ،تکنسین
است و از نیمسال دوم سال تحصیلی  96-95به بعد
ایمنی فرودگاههای بالگرد را میتوان نام برد.
اجرا خواهد شد.
برخی از دروس تخصصی دوره کاردانی فنی نگهداری
دانشجویان تحصیالت تکمیلی موظفند براساس تقویم
و تعمیر بالگرد ،شامل اطفای حریق ،روغن ،سوخت و
آموزشی دانشگاه از پایاننامه تخصصی خود حداکثر
سیستم مرتبط بالگرد ،تجسس و نجات بالگرد ،ریکاوری
تا شروع نیمسال اول و دوم سال تحصیلی دفاع کنند
بالگرد ،ارتباطات هوایی و کنترل ترافیک هوایی ،ایمنی
تا مشمول تمدید شهریه و احتساب سنوات تحصیلی
وسایل موتوری ،بررسی سوانح زمینی و هوایی بالگرد
نشوند.
است و آموزش در محیط کار دوره نیز مشتمل بر 512
گفتني است كه تاریخهای دفاع دانشجویان به هر عنوان
ساعت آموزش عملی در محیط کار واقعی خواهد بود.
و تحت هیچ شرایطی تغییر نمیکند.
الزم به يادآوري است كه در صورت داشتن دلیل یا
رئیسصندوقرفاهدانشجویانوزارتعلومخبرداد:
دالیل موجه ،صرفاً براساس اتفاقات پیش بینی نشدهاي
افزایش مدت پرداخت وام ویژه
نظیر حوادث که قصوری از طرف دانشجو نبوده یا تأیید
دانشجویان دکتری
گروه آموزشی و تصویب در شورای پژوهشی و فناوری
مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق رفاه دانشجویان
واحد دانشگاهی ،استثنائاً حداکثر  ۱۵روز به تاریخهای
گفت :با پیشنهاد صندوق رفاه دانشجویان و تأیید
اعالم شده اضافه خواهد شد.
همچنین رؤسای شورای پژوهش و فناوری استانها باید ریاست کمیسیون دائمی و همچنین وزیر علوم،
لیست این افراد را به همراه دالیل و مستندات قانونی مدت زمان پرداخت وام تحصیلی ویژه دکتری از
تهیه و حداکثر یک ماه پس از شروع نیمسال تحصیلی 9 ،به  12ماه افزایش پیدا کرد.
مهندس ذوالفقار یزدانمهر ،با اعالم این خبر ،اظهار
به معاونت پژوهشی دانشگاه اعالم کنند.
دانشجویانی تحصیالت تکمیلی که مشکل نظام وظیفه کرد :بر اساس تصمیم جدید در صندوق رفاه دانشجویان
دارند ،موظفند كه براساس تقویم آموزشی دانشگاه ،از و موافقت وزیر علوم ،وام ویژه دانشجویان دکتری در

همکاری بانک توسعه تعاون ،از ابتدای سال عملیاتی و

مأموریتهای خاص

ایمنی فرودگاههای بالگردی و

دکتری به مبلغ ماهانه هفتصد هزار تومان است كه با

بخش عمده آن نیز پرداخت شده یا در حال پرداخت است.

گفتنی است كه با رایزنی صندوق رفاه دانشجویان با
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جهت مراعات و کمک

به دانشجویان دکتری ،تسهیالت شش ماهه اول سال

به صورت یکجا و به مبلغ چهار میلیون و دویست هزار
تومان پرداخت شده یا در حال پرداخت است.

مهندس یزدانمهر تصریح کرد :با تدبیر صندوق رفاه

دانشجویان ،جلسات هماندیشی با حضور نمایندگان
دانشجویان دکتری در چند مرحله برگزار شده و
اقدامات قابل انجام براي تسهیل صورت گرفته است و

قرار است كه این جلسات تداوم داشته باشد تا متناسب

با نیاز واقعی دانشجویان ،تصمیمات مناسب در سایر
موارد متناسب با توان و رسالت صندوق به عمل آید.

مشاور وزیر علوم همچنین گفت :ثبتنام وام ویژه

دکتری از  ۱۳خرداد شروع شده بود و قرار بود

تا  ۱۵تیرماه به پایان برسد ،ولی با توجه به استقبال

گسترده دانشجویان متقاضی و تقاضای دانشگاهها و
به منظور پوشش حداکثری دانشجویان ،تا  ۲۵تیرماه
تمدید شد.

مهندس یزدا نمهر در پایان خاطرنشان کرد :تعداد

 ۱۵هزار و  ۵۰۰نفر دانشجو متقاضی برای وام ویژه
دکتری در سامانه صندوق ثبتنام کردهاند و همانطور

كه قول داده بودیم ،به محض تأیید و ارسال لیست
دانشجویان از سوي معاونت دانشجویی دانشگاهها،

در اسرع وقت پرداختها شروع شد و تاکنون مبلغ
 ۱۸میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان به حدود  ۱۰هزار
دانشجوی متقاضی از سوي صندوق و بانک توسعه
تعاون پرداخت شده است.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون كارشناسيارشد ناپيوسته سال 1397
بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبتنام و شرکت در آزمون كارشناسي ارشد
ناپيوسته سال  1397ميرساند كه بر اساس قانون “سنجش و پذیرش دانشجو در
دورههاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي” مصوب 94/12/18
مجلس محترم شورای اسالمی و همچنين مصوبات “شورای سنجش و پذیرش
دانشجو در دورههاي تحصیالت تکمیلی” آزمون كارشناسيارشد ناپيوسته سال
 1397با شرايط زیر برگزار خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه تمامی متقاضیان ورود
به دورة فوق در کلیه رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی ،اعم از دانشگاه ها
و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی ،در اين
آزمون شرکت نمایند .الزم به ذکر است كه پذیرش بر اساس قانون مذکور و مطابق
این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون مذکور
(که در زمان ثبتنام از سوي این سازمان منتشر می شود) ،صورت خواهد گرفت.
عناوين رشتههاي امتحاني ،رشته و گرايشهاي پذيرنده دانشجو ،دروس امتحاني هر
رشته و ضرايب هر درس مطابق جدول مر بوط ،كه در سايت سازمان سنجش آمده
است ،خواهد بود.
سایر شرایط و ضوابط
1ـ تمامی دانشجویان و فارغالتحصیالن مقطع کارشناسی می توانند ،در صورت دارا
بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی ،در آزمون ورودی شرکت نمایند.
2ـ دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ،در صورتی که مشمول آيین نامه شماره
 2/77633مورخ  92/5/28که از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده،
باشند ،می توانند در آزمون شرکت نمایند.
3ـ مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل
آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریورماه همان سال (سال  )1397فارغالتحصیل

شوند .تاریخ فارغالتحصیلی برای داوطلبانی که شروع تحصیل آنان ،در صورت وجود
ظرفيت ،نیمسال دوم است ،سیام بهمن ماه همان سال (سال  )1397خواهد بود.
4ـ پذیرفته شدگان قطعی (نهایی) رشتههاي دوره روزانه سال  ،1396چه در دانشگاه
محل قبولي ثبتنام كرده و چه ثبتنام نكرده باشند ،در صورتي كه در آزمون سال
 1397شركت نمايند ،حق انتخاب رشتههاي دوره روزانه را نخواهند داشت.
5ـ تمامي داوطلبان در تمامي رشتههاي امتحاني ،يك دفترچة سؤال و يك پاسخنامه
دريافت خواهند كرد.
 -6در رشتههاي امتحاني برنامهريزي شهري ،منطقهاي و مديريت شهري (كد
 ،)1350طراحي شهري (كد  ،)1351معماري (كد  ،)1352نمايش عروسكي (كد
 ،)1356هنرهاي نمايشي و سينما (كد  ،)1357هنرهاي تصويري و طراحي
(كد  ،)1358هنرهاي موسيقي (كد  ،)1360طراحي صنعتي (كد  ،)1362طراحي
پارچه و لباس (كد  )1364از داوطلبانيكه با توج ه به نمره اكتسابي ،مجاز به انتخاب
رشته شده و فرم انتخاب رشته اينترنتي را نيز تكميل نموده باشند ،تا چند برابر
ظرفيت آزمون عملی /تشريحي /پروژه به عمل خواهد آمد.
 -7ساير شرايط و ضوابط ،در دفترچة راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون تحصيالت
تكميلي (كارشناسيارشد ناپيوسته) درج خواهد شد.
 -8هر داوطلب ،عالوه بر رشته امتحاني اصلي ،در صورت داشتن شرايط (طبق
مندرجات دفترچه راهنما كه در زمان ثبتنام منتشر ميگردد) ،ميتواند در يكي از
رشتههاي امتحاني شناور (كه در جدول رشتههاي امتحاني با عالمت * مشخص شده
است) ،به عنوان رشته امتحاني دوم ثبتنام نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

تاريخ و نحوة ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي آزمون
سراسري سال  1396دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (پذيرش صرف ًا بر اساس سوابق
تحصيلي) موضوع قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي مصوب  92/6/10مجلس محترم شوراي اسالمي (مرداد ماه )96
به اطالع كليه داوطلبان متقاضي پذیرش (داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 96
ثبتنام و در جلسه آزمون غایب بوده و متقاضیانی که در آزمون مذکور ثبتنام ننمودهاند)
در رشتههاي تحصيلي آزمون سراسری  1396که پذيرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق
تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) صورت خواهد گرفت (موضوع قانون سنجش و پذيرش
دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب  92/6/10مجلس محترم شوراي
اسالمي) ،میرساند که ثبتنام و انتخاب رشته برای گزینش در این قبیل رشتهها ،منحصرا ً
به صورت اينترنتي از روز پنجشنبه مورخ  96/5/19آغاز ميشود و در روز دوشنبه مورخ
 96/5/23پايان ميپذيرد.
دفترچه راهنماي ثبتنام و جدول كدرشته محلهاي مربوط به پذيرش فوق ،از روز

چهارشنبه مورخ  96/5/18روي سايت اين سازمان قرار داده خواهد شد؛ لذا کلیه متقاضيان
میتوانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج دفترچه راهنماي مربوط براي پذيرش دانشجو،
صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) در دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي در روزهاي فوق به پايگاه اطالعرساني اين سازمان به نشانيwww.sanjesh.org :
مراجعه و نسبت به ثبتنام و تكميل فرم انتخاب رشته (حداكثر  150كدرشته) به روش
اينترنتي ،اقدام نمايند.
ضمناً اطالعات تكميلي در اطالعيهاي كه در روز پنج شنبه مورخ  96/5/19منتشر ميشود،
درج خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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اسامی نفراتبرترآزمون سراسری 96
گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی

رتبه دوم
محمدکاظم فقیه خراسانی
یزد

رتبه سوم
علی فاطمی مفرد
تهران

رتبه هفتم
محمد قیدی
تهران

رتبه چهارم
محمدحسن احمدیارندی
تهران

رتبه هشتم
محمدحسین زارعی اردستانی
اصفهان

رتبه نهم
اروین آذرمینا
تهران

رتبه پنجم
سعید نعیمی
تهران

رتبه ششم
محمدامین مطهری نیا
یزد

رتبه دهم
سیدحسن موسوی بندرابادی
یزد

گروه آزمايشی علوم تجربی

رتبه دوم

امیرحسین قویدل سرد صحرا

تبریز

رتبه سوم
محمدرضا نادری
بابل

رتبه هفتم
سیدرضا ساالری کیا
شیراز

رتبه چهارم
ارسالن یزدچی
تبریز

رتبه هشتم
امیررضاپاشاپوریگانه
تهران

رتبه پنجم
محسن نیکویی
یزد

رتبه نهم
مهدی شفیعی
اردبیل

رتبه ششم
یاسمن میر
بابل

رتبه دهم
مهدی روانخواه
یاسوج

 16مرداد ماه  1396سال بیست و دوم  ،شماره 18

7

گروه آزمايشی علوم انسانی

رتبه دوم
یلدا حجتی
تهران

رتبه سوم
علی مهرایی
تهران

رتبه هفتم
مصطفی نوذری
تهران

رتبه چهارم
زینب ابن علی
کاشان

رتبه هشتم
مرتضی ضیائی نسب
بیرجند

گروه آزمايشی هرن

رتبه دوم
اویتا آراکیلیان
تهران

رتبه پنجم
سیدامیراحسانمیری
تهران

رتبه نهم
زهرا شیدائیان آرانی
تهران

رتبه ششم
فرید صابری
کامیاران

رتبه دهم
فاطمه حیدری
تهران

گروه آزمايشی زبان های خارجی

رتبه سوم
آتوسا عبداللهی امانی
کرج

رتبه دوم
رضا قانع خیابانیان
تهران

رتبه سوم

امیرحسین قویدل سردصحرا

تبریز

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

برگزاری آزمون زبان سوئدی در ایران
بدی ــن وس ــیله ب ــه اط ــاع هموطن ــان عزی ــز میرس ــاند ك ــه ب ــه منظ ــور ارائ ــه ه ــر
چ ــه بیش ــتر تس ــهیالت در زمین ــه آم ــوزش عال ــی ب ــه هموطن ــان گرام ــی ،س ــازمان
س ــنجش آم ــوزش كش ــور ب ــرای اولی ــن ب ــار آزم ــون زب ــان س ــوئدی ( )SWEDEXرا
در کشـــور برگـــزار مینمایـــد.
آزمونهـــای بینالمللـــی تخصصـــی زبـــان ســـوئدی  SWEDEXنـــام دارد
کـــه بـــر اســـاس چهارچـــوب جامـــع شـــورای اروپـــا ،بـــه عنـــوان مرجـــع و مقیـــاس
س ــنجش دان ــش زب ــان س ــوئدی ش ــناخته ش ــده و دارای تأییدی ــه از س ــازمان دولت ــی
 Swedish Instituteاســـت.

ایـــن آزمـــون بـــرای اولیـــن بـــار در ایـــران بـــا همـــكاری ســـازمان ســـنجش آمـــوزش
كش ــور و ش ــركت صاح ــب امتی ــاز س ــوئدی  Swedworks Internationalبرگ ــزار
خواه ــد ش ــد .ب ــرای كس ــب اطالع ــات بیش ــتر و ثبتن ــام ب ــه س ــایت اینترنت ــی ش ــركت
برگ ــزار كنن ــده آزم ــون ب ــه آدرس اینترنت ــی www.swedex.ir :مراجع ــه فرمایی ــد.
محـــل برگـــزاری آزمـــون :شـــهر تهـــران ،خیابـــان كریمخـــان زنـــد ،پـــاك ، 204
ســـازمان ســـنجش آمـــوزش كشـــور.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

سنجش پیش ویژه دانش آموزان سال چهارم
آزمونهاي آزمايشي
ِ
متوسطه و داوطلبان آزمون سراسری سال 97

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور ،به عنوان
مجموع ه ای که به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و کمک آموزشی
به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است ،در
سال تحصیلی  97-96نیز همانند سال های گذشته ،مجموعه آزمون های آزمایشی
سنجش پیش را برای استفاده دانش آموزان پیش دانشگاهی و کلیه افرادی که خود
ِ
را برای شرکت در آزمون سراسری سال  1397دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
آماده می نمایند ،طرح ریزی نموده است.
سنجش پیش:
ویژگیهای آزمون های آزمایشی
ِ
* برگزاری آزمون های تابستانه در مرداد و شهریور  96با هدف ارزیابی از مطالعات
تابستانی داوطلبان؛
* برگزاری آزمون های مرحلهای مطابق با برنامه درسی دبیرستان ها براساس
بودجه بندی جدید منابع درسی؛
* برگزاری آزمون های آزمایشی جامع با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ماه با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی
داوطلبان در دروس پایه؛
* ارائه سؤاالت تستی هم تراز آزمون سراسری و همگام با پیشرفت برنامه درسی در
طول سال؛
* اعالم نتایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛
* ارائه کارنامه نتایج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی
و مقایسه با سایر داوطلبان؛
* ارائه دفترچه پاسخ های کام ً
ال تشریحی به داوطلبان.
نحوه زمانبندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

آزمون ،طبق تقسيمبنديهاي انجام شده ،از داوطلبان امتحان به عمل ميآيد؛ عالوه
بر اين ،در آزمون هر مرحله ،از قسمت يا قسمتهاي مربوط به مراحل قبل نيز امتحان
گرفته ميشود؛ ليكن در هر مرحله ،سؤاالت امتحاني با تأکید بر منابع مربوط به همان
مرحله طراحي می شود (براي مثال ،در مرحله سوم آزمون ،قسمتهاي مربوط به
آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأکید كه بيشتر سؤاالت از بوجه بندی
مرحلۀ سوم خواهد بود).
در بین شش آزمون مرحله ای،آزمون مرحله چهارم تحت عنوان آزمون ارزیابی
ش های چهار گزینهای
و جم ع بندی ترم اول ب ه منظور آشنایی بیشتر داوطلبان با پرس 
ی رود با توجه به برگزاری امتحانات ترم
ی شود که انتظار م 
مباحث ترم اول برگزار م 
اول ،داوطلبان در این آزمون با آمادگی کامل ،دانسته های درسی خود را ارزیابی
نمایند .پس از برگزاری  6نوبت آزمونهاي آزمايشي مرحلهاي فوق ،از ابتدای سال
 4 ،97نوبت آزمونهای آزمايشي جامع تا قبل از برگزاري آزمون سراسري سال 1397
با هدف رساندن داوطلبان به حداکثر آمادگی براي حضور در آزمون سراسری 1397
برگزار ميشود .پس از برگزاري هر يك از آزمونهاي تابستانه ،مرحلهاي و همچنين
آزمونهاي جامع ،كارنامهاي با اطالعات بسيار مفيد و ارزنده در اختيار داوطلبان قرار
ميگيرد تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در اين كارنامهها از ميزان آمادگي
خود براي شركت در آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا
قبل از برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهايت آزمون سراسري اقدام نمايند .كارنامه
داوطلبان در هر آزمون ،بالفاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون از طریق سایت
اینترنتی شرکت به نشانی www.sanjeshserv.ir :منتشر میشود.
توضيح اين نكته ضروري است كه با توجه به تعداد كثير شركتكنندگان در
سنجش پیش ،رتبههاي اكتسابي داوطلبان معيار معتبري براي داوطلبان
آزمونهاي
ِ
خواهد بود تا موقعيت علمي خود را نسبت به رقباي خود در يك جامعه آماري وسيع
مورد ارزيابي قرار دهند.
سنجش
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمونهاي
ِ
پیش:
سنجش پیش ،برای کلیه داوطلبان سراسر
ن های آزمایشی
کارت ورود به جلسه آزمو 
ِ
کشور ،از روز سه شنبه قبل از هر آزمون منحصرا ً از طریق سایت اینترنتی شرکت
تعاونی خدمات آموزشی به نشانی www.sanjeshserv.ir :توزیع می گردد و
داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فوقالذکر ،نسبت به پرینت کارت ورود به
جلسه خود اقدام می نمایند.

سنجش پیش در عصر روز برگزاری
ن های آزمایشی
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمو 
ِ
هرآزمونازطریقسایتاینترنتیشرکتبهنشانی www.sanjeshserv.ir:منتشر می گردد.
ضمن ًا به اطالع دانش آموزان می رساند که محاسبه نمره کل آزمون های
سنجش پیش
چگونگي ثبت نام و برگزاري آزمون هاي آزمايشي
آزمایشی ،براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط
ِ
سنجش پیش:
نحوه برگزاري آزمونهاي آزمایشی
با آزمون سراسری سال  1396عمل خواهد شد .همچنین نمره آزمون دروس عمومی
ِ
آزمون های تابستانه در سه نوبت ،طی ماههای تیر ،مرداد و شهریورماه سال جاری و اختصاصی همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی (با توجه به
( )1396برگزار می شود.
ضرایب) به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی (با توجه به ضرایب) تقسیم بر
بعد از برگزاری  3نوبت آزمون تابستانه در تابستان ،آزمو 
ن های مرحلهای در  6نوبت مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.
و براساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوري كه در هر مرحله از
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سنجش پیش:
شهریه آزمون های آزمایشی
ِ

9

الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام ،برای
سنجش
داوطلبانی که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی
ِ
پیش به صورت تلفیقی هستند ،در سایت اینترنتی ثبت نام آزمو ن ها
( )www.sanjeshserv.irدرج شده است.
نحوه ثبتنام:
سنجش
پرداخت اینترنتی :داوطلبان عالقهمند به شركت در آزمونهاي آزمایشی
ِ
پیش در سراسركشور ميتوانند با استفاده از کارتهای 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 اقدام و كد رهگيري
دريافت نمايند.

شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش همچون سنوات گذشته برای
متقاضیان بیش از یک نوبت آزمون تخفیفاتی را 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  97-96شیوه اعمال تخفیف شهریه آزمون را برای
متقاضیان بیش از یک آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزیز به کار گرفته است
تا ضمن تجمیع فرآیند ثبتنام برای هر یک از دانش آموزان در کلیه مراحل ،امکان
پرداخت شهریه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام ،نشان دهندة
سنجش پیش:
جدول شهریه آزمون های آزمایشی
ثبت نام نهایی داوطلب نبوده و الزم است كه وي 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 پیگیری  16رقمی
دریافت نماید.
داوطلبان گرامی ،پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام در صورت
داشتن هر گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام ،می توانند با
خط ویژه ( 021-42966صدای داوطلب) تماس حاصل نمایند .ساعات
تماس :صبح  8:30الی  12:30و عصر  13:30الی 16:00
ثبت نام گروهی از طریق مدارس :دبيرستان هایی كه مايل هستند براي سهولت
ثبتنام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند ،بعد از مطالعه
دقیق دستورالعمل ثبت نام مدارس همکار ،درصورت داشتن هرگونه سؤال ميتوانند
در ساعات :صبح 8:30الی 12:30و عصر  13:30الی  16:00با شماره تلفن هاي:
 88844791الی  88844793تماس حاصل نمايند.
نکات مهم:
 -1ثبتنام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها از جمله آزمونهاي جامع نيز در اين
مرحله انجام ميشود و توصیه می شود كه براي برخورداری از حداکثر تخفیف در
شهریه پرداختی ،ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
با توجه به جدول شهریه فوق و هزین ه های ثبت نام مندرج در آن ،این امکان نیز  -2وجه پرداخت شده بابت ثبتنام به هیچ عنوان قابل استرداد نیست؛ لذا داوطلبان
ن های
فراهم گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمو 
سنجش در این خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
ِ
پیش را به تعداد مورد نیاز و دلخواه ،انتخاب و ثبت نام نمایند؛ به عنوان مثال ،ثبتنام حضوري :ثبتنام براي كليه داوطلبان سراسري كشور از طريق سايت
داوطلب میتواند متقاضی  3نوبت آزمون مرحله ای و  3نوبت آزمون جامع باشد.
اينترنتي به نشاني www.sanjeshserv.ir :امكانپذير است و دفتر مركزي شركت
البته باتوجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش ،مجموعه آزمو 
ن هایی به نشاني :تهران ،خيابان مطهري ،خيابان مفتح شمالي (نرسيده به ميدان هفت تير)،
است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها ،داوطلب را خيابان نوري اسفندياري ،پالك  ،50تلفن 88321455 :نيز آماده ثبتنام از
گام به گام آماده تر می نماید ،لذا توصیه میشود داوطلبان عزیز در کلیۀ مراجعان در ساعات اداري است.
سنجش پیش
آزمون های تابستانه ،مرحلهای و جامع ( 13نوبت آزمون) به طور یکجا راهنمای نحوه ثبت نام اينترنتی آزمون های آزمايشی
ِ
ثبتنام نمایند.
مراحل ثبتنام:
شایان ذکر است كه داوطلبان برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی ،بهتر است تعداد گام اول :پرداخت مبلغ ثبتنام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور (پرداخت از
مراحل و نوبت های بیشتری از آزمو 
ن ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری طریق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اینترنتی است).
ت نام آزمونهای
از تعداد آزمون های آزمایشی سنجشِ پیش ،از تخفیف باالتری نیز بهرهمند شوند .گام دوم :تکمیل فرم ثبتنام (در سایت ارائه شده است :لینک ثب 
بدیهی است كه مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی ،آزمایشی سنجش ـ ثبت نام جدید).
ثبتنام یکجا در  11نوبت آزمون ( 1تابستانه  6 +مرحل ه ای  4 +جامع) است که در گام سوم :دریافت کد پیگیری  16رقمی ثبتنام.
این صورت با احتساب تخفیف ویژه  550/000ریالی ،متوسط شهریه هر آزمون
 212/500ریال و مجموعاً  2/340/000ریال است.
شركت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور
ضمناً به اطالع داوطلبان می رساند که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های
ت نام اینترنتی ب ه طور خودکار ،وجه را با احتساب
آزمون از سوي داوطلب ،برنامه ثب 
تخفیف محاسبه می نماید.
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آزمون سراسری در کمال صحت و دقت برگزار شد و داوطلبان،
یک مرحله مهم را پشت سر گذاشتند .همان گونه که در
شمارههاي قبل اشاره کرديم ،دیگر نباید به آزمون و نکات
منفی آن فکر کرد؛ زیرا کنکور تمام شده است و نمیتوان
برای تغییر آن کاری انجام داد ،و بهترین کار این است که
این آزمون را تجربهای برای آزمون بعدی قرار دهیم؛ اما در
این میان ،عدهای از شما عزیزان که آزمون خوبی را پشت سر
گذاشتهاید ،میتوانید خود را برای مرحله بعدی آماده نمایید.
حتماً میپرسید این مرحله چیست؟ این مرحله ،که یکی از
مراحل بسیار مهم و حساس کنکور است ،انتخاب رشته است.
هر فردي در زندگي ،بارها دست به انتخاب ميزند .لحظات
انتخاب ،لحظاتي حساس هستند؛ چون با تصميمگيري در
مورد روش يا پديدهاي خاص ،فرد سرنوشت خود را رقم ميزند.
انسان با انتخابهای خود ،مسیر زندگیاش را تعیین میكند
و سرنوشت خود را رقم میزند .انتخاب در زندگی از اهمیت
باالیی برخوردار است .با انتخاب درست میتوان از منابع مادی،
مالی ،انسانی و اطالعاتی به شیوهای مناسب بهرهبرداری كرده و
از اتالف این منابع جلوگیری كرد .انتخابی
كه مبتنی بر اطالعات و بینش باشد ،میتواند
به تصمیم گیرنده در جلوگیری
از اتالف منابع كمك كند؛ از
طرف دیگر ،فرد تصمیم
گیرنده ،باید نسبت به
انتخاب خود پاسخگو
باشد؛بنابراین،انتخابصحیح
میتواند فرد را از عواقب انتخاب نادرستش حفظ کند.
یکی از مراحلی که بسیاری از افراد ،دست به انتخاب میزنند،
بعد از کنکور و هنگام انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه
است .این انتخاب نیز بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا فرد پس
از انتخاب ،مسیر شغلی ،مالی و حتی خانوادگی خود را نیز
مشخص میکند .انتخاب رشته تحصيلي ،اهميت فراواني دارد؛
زيرا يک انتخاب نادرست ،سبب افت علمي کشور ،کاهش
و حتی از بین رفتن منابع اقتصادي و انساني ،بيتفاوتي و
بيانگيزه شدن دانشجو نسبت به مسائل فردی و اجتماعي و
ايجاد اختالالت رواني و افسردگي او ميشود؛ بنابراين ،انتخاب
رشته تحصيلي را ميتوان يکي از مهمترين انتخابهاي هر فرد
پس از پايان تحصيالت دوره متوسطه برشمرد که به نوعي
زندگي آينده او را ترسيم ميکند.
کنکوریها بعد از آزمون به سه دسته تقسیم میشوند:
گروه اول :افرادی هستند که یقین دارند پذیرفته میشوند.
این گروه داوطلبانی هستند که طبق یک برنامهریزی دقیق
ب شده ،مطالعه کرده و با آمادگی باال در آزمون شرکت
و حسا 
کردهاند و صد در صد به عملکرد خود مطمئن هستند.
گروه دوم :افرادی هستند که دچار تردیدند؛ یعنی نه میتوانند
بگویند كه حتماً قبول میشوند و نه میتوانند بگویند كه
حتماً مردود میشوند ،و در واقع ،چندان از نتیجه آزمون خود
مطمئننیستند.
گروه سوم :افرادی هستند که از تالش خود و نتیجه ای که از
این آزمون خواهند گرفت ،راضی نیستند.
اما آنچه که در حال حاضر ،بسیار حائز اهمیت است و گروه اول
و دوم باید به آن توجه کنند ،مسأله انتخاب رشته است؛ حتماً

میپرسیدچرا؟
 -1آن عده که یقین دارند قبول میشوند باید به فکر انتخاب
رشته و دانشگاه مورد نظر خود باشند؛ چون ،انتخاب رشته،
انتخاب آینده است؛ یعنی انتخاب رشته در تمام مراحل زندگی
یک فرد مؤثر است؛ حتی زندگی شخصی ،خانوادگی ،همسر
و فرزندان و آینده فرد و … هر کدام میتواند از انتخاب رشته
او متأثر باشد .با توجه به اینکه زمان اعالم نتايج اوليه و توزیع
کارنامه و فرم انتخاب رشته ،بزودي فرا ميرسد ،آنهايی که
اطمینان به قبولی دارند ،باید از همین حاال رشته مورد عالقه
و دانشگاه مورد نظر خود را با دقت مورد تحقیق و بررسی قرار
دهند تا بتوانند با دید باز انتخاب رشته کنند.
 -2گروهی که شک دارند قبول میشوند ،باید دقیقاً ،همانند
گروه نخست ،بنا را بر قبولی بگذارند و به فکر انتخاب رشته
باشند؛ چون اگر این گروه بنا را بر قبول نشدن بگذارند و در
زمان اعالم نتايج اوليه و توزیع کارنامه ،مجاز به انتخاب رشته
باشند ،در واقع خیلی از فرصتها را از دست دادهاند و با یک
انتخاب سطحی ،با عجله و به دور از آگاهی ،دچار دردسرهای
نظیر تغییر رشته و مشکالت ناشی از آن خواهند
بعدی،
شد.

به این ترتیب ،گروه بسیاری
از شما داوطلبان گرامی از
جمله افرادی خواهید بود که
از هم اکنون باید به فکر انتخاب
رشته و تحقیق در این مورد
باشید.اینمرحله،مرحلهایبسیار
حساس و مهم است و بیتفاوتی و
بیاطالعی نسبت به آن،
میتواند آینده و توانایی
جوانان را تحت تأثیر
منفی قرار دهد؛ همچنان
که مواجهه درست ،سنجیده،
منطقی و مدبرانه با این مرحله ،میتواند
نویدبخش آینده و راهی مطمئن و کم دغدغه
برای آنها باشد.
انتخاب رشته تحصیلی ،انتخابی حساس است؛
زیرا کوچکترین اشتباه ،بیتدبیری و برخورد و
تصمیمگیری از سر احساس ،میتواند آرزوها و
آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد.
از طرف دیگر ،گاهی ،دخالت
ها و دیدگاههای بسیاری از
اطرافیان بر تصمیم گیری
فرد مؤثر واقع میشود و
به این خاطر ،هرگونه
اقدام یا اجبار بی دلیل
و حساب ناشده اطرافیان

میتواند داوطلبان ورود به دانشگاه را در انتخاب صحیح مسیر
تحصیلی آینده خود با مشکل مواجه سازد.
به همین دلیل در این مرحله مهم ،داوطلب باید ،میزان عالقه
و توانایی خود را برای ورود به رشتههای مختلف دانشگاه
بدرستی و به طور دقيق بسنجد و تصمیمی منطبق بر واقعیات
و متناسب با توانایی و عالقه خود بگیرد؛ از طرف دیگر ،در نظر
داشتن عالقه صرف ،بدون توجه به میزان توانایی و استعداد،
میتواند فرد داوطلب را در انتخاب مسیر آینده تحصیلی و حتی
کاریاش با مشکل مواجه سازد.
مرحله انتخاب رشته ،مهم است؛ زیرا ارتباط مستقیمی با آینده
شغلی و کاری داوطلبان دارد و آینده شغلی بیشتر افراد از این
مسیر رقم میخورد؛ با این وجود ،فرد باید در انتخاب رشته
خود ،رتبه و نمره تحصیلیاش را در نظر بگیرد و از تصمیم
گیری در خأل و بدون در نظر گرفتن واقعیات مربوط به استعداد
و دانایی خود بپرهیزد.
دلیل دیگر اهمیت این مرحله ،آن است که میتواند مکمل
تالشهای یکساله داوطلبان باشد .این تالشها ،اگر با حرکت
سنجیده افراد داوطلب در این مرحله همراه نشود ،میتواند آنها
را دچار ناکامی سازد.
این حساس و مهم بودن مرحله انتخاب رشته ،اقتضا
میکند تا داوطلبان ورود به دانشگاه ،با حوصله ،دقت،
مطالعه و استفاده از تجربه و مشورت
افراد امین و مطلع ،موفق
به عبور از این مرحله
شوند.
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داوطلبان عزیز ،باید متوجه آسیبهایی که این مرحله ممکن
است تصمیماتشان را تحت تأثیر و تهدید خود قرار دهد ،نیز
باشند.
مهمترین این آسیبها را میتوان این موارد برشمرد:

نمره بیشتری دریافت کردهاند؛ زيرا موضوع استعدادسنجی
خودشانرابایدبراساسهمینمعیاربسنجندوسپسبراساس
عالقه از بین رشتههای موجود در دفترچههای مربوط حدود
 200رشته  /شهر را انتخاب کرده و بعد بر اساس امکانات و
رتبه ،عالقه و بازار کار ،از بین این تعداد ۱5۰ ،رشته را انتخاب
نموده و بر حسب اهمیت رشتهها ،آنها را اولویتبندی نمایند.
به داوطلبان عزیز توصیه میشود كه در مورد انتخاب رشته
خودشان با والدین عزیزشان و همچنین کسانیکه صاحبنظر
هستند (اساتید دانشگاه با قبولشدگان سالهای گذشته)
مشورت نمایند و از انتخاب رشتههايی که از سوي مؤسسات
مجاز ارائه میگردد ،فقط ب ه عنوان يك راهنما استفاده کنند ،و
همانطور که اشاره شد ،در اين زمينه ،تنها به سه عامل عالقه،
استعداد و امکاناتشان توجه ویژهای داشته باشند.

 -2انتخاب رشته در شرایط احساسی

آسیب دیگر که میتواند در این مرحله متوجه داوطلبان شود،
این است که فرد ،تحت تأثیر نام رشتهای خاص قرار گیرد و
بدون در نظر گرفتن شرایط دیگر ،از جمله تواناییهای روحی،
مالی ،رتبه و  ...به انتخاب آن اقدام نماید .در بسیاری از مواقع،
ممکن است كه به لحاظ استعداد ،توانایی آن را داشته باشیم
که در رشته ای خاص وارد شویم ،اما شرایط روحی و ذهنی
متناسب با مباحث و مشاغل آن رشته را ،که در آینده ما را
درگیر خواهد کرد ،نداشته باشيم؛ به همین دلیل ،باید اشاره
نمود که بزرگی و پر طمطراق بودن نام یک رشته ،نباید ما را به
تصمیمی نسنجیده وا دارد.

 -1فدا کردن دقت به پای سرعت

چه بسا داوطلبانی باشند که از سر ذوق و شوقی که نسبت به
عبور از این مرحله مهم دارند ،دقت را فدای سرعت نمایند و
بخواهند در سریعترین زمان ممكن ،فرم انتخاب رشته را پر
کرده و تحویل دهند .در صورت وقوع چنین پدیدهای ،احتمال
دارد که فرد داوطلب دچار اشتباه شود و فرصت را برای جبران
اشتباه نیز از دست بدهد؛ از این رو ،توصیه ما به عزیزان
داوطلب آن است که دقت را فدای سرعت نکرده و از حداکثر
فرصت خود برای انتخاب مطمئن رشتهشان در محیطی آرام و
پرحوصلهاستفادهنمایند.
انتخاب رشته در یک فضای احساسی و تحت تأثیر فشارهای
روانییاترغیبهاوتشویقهایبدونپشتوانهومنطقاطرافیان،
هم میتواند این مرحله مهم تصمیم گیری را دچار آسیب و
تهدید سازد؛ در چنین شرایطی ،فرد رشتهای را که دوست
دارد ،بیاعتنا به رتبه و نمره خود ،انتخاب میکند و نتیجه
این است که فرد مزبور به خاطر پذيرفته نشدن ،نمیتواند در
رشته انتخابیاش وارد شود ،و از سوی دیگر ،فرصت ورود به
رشته دیگری را که مطابق با شرایط علمی اوست ،نیز از دست
میدهد.
در مرحله اول اعالم اسامی قبولشدگان ،به داوطلبان اجازه
انتخاب  ۱5۰رشته  /شهر داده میشود که توصیه میکنیم
داوطلبان از همین امروز در مورد جمعآوری اطالعات در باره
رشتهها و دانشگاهها از پذیرفتهشدگان سالهای قبل یا اساتید
متخصص هر رشته دانشگاهي اقدام نمایند .داوطلبان
ابتدا و براساس نمرات دریافتی در کارنامه
خود باید دقت کنند که در کدام
یک از زیرگروههای اشاره
شده در کارنامهشان

 -3لحاظ نکردن شرایط ورود به یک رشته خاص

 -4اشتباه در تکمیل فرم انتخاب رشته
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به آن عالقهای هم ندارد ،وارد شود .راه غلبه بر

این آسیب ،آن است که فرد ،چند بار هم که شده است ،فرم
انتخاب رشتهاش را مرور و از صحت گزینههای انتخابی خود
اطمینانحاصلنماید.بهتراستكهبرایاینمنظور،داوطلبان
عزیز از فرم انتخاب رشتهشان کپی تهیهکرده ،ابتدا انتخابهای
خود را روی آن اعمال نمایند و در نهایت ،وقتی تصمیمشان
نهایی شد ،آن را به فرم اصلی منتقل نمایند.
عوامل متعددی بر انتخاب رشته دانشگاهی تأثیر میگذارند.
بعضی از این عوامل به فرد و برخی دیگر به جامعه برمیگردند.
مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاه
محل تحصیل به شرح زیر است:
عالقه

یكی از مهمترین مسائلی كه هنگام انتخاب رشته باید مورد
توجه قرار گیرد ،عالقه فرد است .میل و عالقه در انجام هر
كار ،سبب میشود كه شخص با انرژی بیشتری فعالیت كند.
بسیاری از دانشجویان ،به خاطر آنكه به رشته تحصیلی خود
عالقه نداشتهاند ،ترك تحصیل كرده و تعدادی دیگر نیز
نتوانستهاند در رشته خود موفق باشند.
داوطلبان دانشگاهها بهتر است كه قبل از هر چیز زمینه عالیق
خود را شناسایی كنند و هنگام انتخاب رشته به آن عاليق نيز
توجهداشتهباشند.
شناخت

چه بسا فردی همه شرایط مربوط به انتخاب رشته را رعایت در صورتی عالقه به رشته میتواند افراد را در انتخاب رشته
ال هم رتبه و نمره خود را در این تصمیم دخیل نمايد صحیح یاری كند كه آنها از رشتههای تحصیلی و مراكز
کند؛ مث ً
و هم در فضایی واقعی و به دور از احساسات تصمیم بگیرد ،اما آموزشی آگاهی داشته باشند .شناخت و آگاهی داشتن از
بر اثر عوامل مختلفی ،در تکمیل فرم انتخاب رشتهاش دچار رشته تحصیلی ،سبب ایجاد انگیزه در فرد میشود .بعضی از
اشکال و اشتباه شود و کد رشتهای دیگر را نوشته و بدون اطالع افراد ،نسبت به رشتهها و تحصيل در دانشگاههایی ابراز عالقه
از این موضوع ،به رشتهای که میكنند ،ولی وقتی مشغول به تحصیل میشوند ،احساس
چه بسا میكنند كه در انتخاب خود دچار اشتباه شدهاند؛ دلیل این
نسبت امر ،نداشتن اطالع و آگاهی مناسب از رشتههای تحصیلی و
مراكز آموزشی است.
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تواناییعلمی
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در حال حاضر ،تعداد داوطلبان در برخي از رشتههاي پر
طرفدار دانشگاهي ،از ظرفیت دانشگاهها در اين گونه رشتهها
بیشتر است؛ بنابراین ،همه داوطلبان نمیتوانند در اين رشتهها
ادامه تحصیل دهند .آنان باید در آزمون سراسري شركت كنند
و بعد برحسب توانایی داوطلبان ،به آنها اجازه داده میشود
كه به رشتههای تحصیلی خاصی وارد شوند .درست است كه
عالقه فرد یكی از مهمترین مالكهای انتخاب رشته است،
اما توانایی فرد نیز تعیین كننده است .از آنجا كه براي ورود
به دانشگاه ،همیشه افرادی كه توانایی بیشتری دارند ،انتخاب
میشوند ،الزم است كه داوطلبان به نمرات خود توجه كرده و
سپس با واقعبینی هرچه بیشتر ،رشته و محل تحصیل خود
را انتخاب كنند.

محروم ميشويد ،و باالخره در نحوه گزينش ،شرايط پذيرش
دانشجو و شرايط خاص بعضي از رشتهها به موارد زير توجه
كنيد :گرايش خاص برخي رشتهها /جنس پذيرش /ظرفيت/
گزينش خاص دانشجو /نوع سهميه /تعهد بعد از تحصيل/
امكان تغيير رشته و ....
آیندهشغلی

بیشك ،بسیاری از داوطلبان برای آنكه بتوانند شغل بهتری
پیدا كنند یا اینكه احتمال اشتغال آنان افزایش یابد ،به دانشگاه
وارد میشوند .همه رشتههای تحصیلی از وضعیت شغلی
یكسانی برخوردار نیستند؛ زيرا بازار كار در برخي از اين رشتهها
اشباع شده است؛ از طرفی ،بعضی از رشته های تحصیلی زمینه
شغلی مناسبی ندارند؛ چرا كه یا شناخته شده نیستند و یا
ضرورت آنها در حال حاضر احساس نشده است .واقع بینی و
دوری از تعصب ،داوطلبان را یاری میكند تا رشته مناسبی را
تواناقتصادیخانوادهها
گاهی اوقات الزم است كسی كه در دانشگاه پذیرفته میشود ،انتخابكنند.
برای تحصیل به شهری مسافرت كند كه از محل اقامتش دور هدفداوطلب
است؛ از طرف دیگر ،تحصیل در رشتههای مختلف ،هزینههای میتوان هدفهای مختلفی را برای تحصیل در دانشگاه تصور
متفاوتی را در بر دارد؛ ضمن آنكه تحصيل در رشتههای شبانه كرد .برخی بر این باورند كه باید تا حد امكان تا آخرین مقطع
و دانشگاههای غیرانتفاعی نيز ،وابسته به وضعیت اقتصادی تحصیلی ادامه داده و به اصطالح «تا آخر خط» بروند؛ در این
مناسب خانوادههاست؛ بنابراین ،فقط افرادی كه قادر به تأمین صورت باید به طبیعت رشته تحصیلی مورد نظر نیز توجه
هزینه رشتهها و دانشگاهها هستند ،میتوانند آنها را انتخاب داشت؛ چرا كه امكان ادامه تحصیل در بعضی از رشتهها وجود
ندارد یا اینكه فقط در كشورهای دیگر میتوان در آن رشته
كنند.
تحصیالت خود را تا مقاطع باالتر ادامه داد.
امكاناتمراكزآموزشی
تعداد زیادی از مراكز آموزشی ،امكانات مناسبی در اختیار برخی ورود به دانشگاه را راه حلی موقت میدانند؛ به عبارت
دانشجویانخودقرارمیدهند؛بهطورمثال،برایدانشجویانشان دیگر ،برای گریز از برخی مسائل و رویدادهای آتی ،این كار
خوابگاه تدارك میبینند و در برخی از موارد ،كمك هزینههای را انجام میدهند؛ به طور مثال ،امروزه بسیاری از داوطلبان
تحصیلی یا بن كتاب در اختیار آنان قرار میدهند؛ در عوض ،دانشگاهها ،برای آنكه دوران سربازی خود را به تعویق بیندازند
بعضی از مراكز آموزشی و دانشگاهها نيز هستند كه نمیتوانند یا با گرفتن مدارك باال و دریافت بورس از مؤسسات ،از انجام
برای دانشجویان خود خوابگاه تهیه كرده و امكانات دیگر را وظیفه عمومی معاف شوند ،تالش خود را برای ورود به دانشگاه
برایشان فراهم آورند .توجه به این مسأله ،هنگام انتخاب محل متمركزمیكنند.
تحصیل ،مهم است .در صورتي كه مجاز به انتخاب رشته در بدیهی است كه این افراد به دنبال عالقه خود نیستند و هنگام
هر يك از رشتههاي دانشگاه پيامنور يا غيرانتفاعي هستيد ،انتخاب رشته هم ،رشتهها و دانشگاههایی را برمیگزینند كه
رشتههاي اين دانشگاه را با توجه به مسائل مالی و امکانات آنها احتمال قبول شدن خود را در آنها زیاد میبینند .این امر
انتخاب کنید؛ به عنوان نمونه ،در رشتههای شبانه و پيامنور ،پیامدهای منفی بسياري را به همراه دارد؛ از جمله اين پيامدها
شهر خود يا شهرهاي نزديك به محل اقامتتان را انتخاب میتوان به افت كیفیت آموزش عالی اشاره كرد .این عده ،نه
كنيد؛ چون سهميه اختصاص يافته براي شما بيشتر است و تنهاهنگامورودبهدانشگاهموفقیتتحصیلیچندانینخواهند
نيز امكانات خوابگاهي در دانشگاههاي شبانه و پیامنور اص ً
ال داشت ،بلكه با انجام این كار ،حق كسانی را كه با عالقه و انگیزه
وجود ندارد یا محدود است .در انتخاب رشتههاي دانشگاهي میل دارند در آن رشته به تحصیل بپردازند ،نیز از بین میبرند.
در شهرهاي دور نيز دقت كنيد؛ زيرا در صورت قبولي و انصراف
(در دورههاي روزانه) از شركت در آزمون سراسري سال آينده

سهمیه پذیرش

طبق سیاستهای سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت
علوم ،امروزه ،گزینش دانشجو در بیشتر رشتهها به صورت
بومی در استان یا ناحیه یا قطب است؛ بنابراین ،پیشنهاد
میشود كه داوطلبان ،حتیاالمكان از انتخاب محلهایی كه در
خارج از مناطق بومی آنهاست خودداری نمایند .شانس قبولی
داوطلبی كه رشتههای تحصیلی و دانشگاههای شهر یا استان
خود را انتخاب میكند ،بیشتر از داوطلبی است كه در شرایط
تقریباً مشابه دست به انتخاب رشتهها و دانشگاههای مربوط به
شهرها یا استانهای دیگر میزند.
آزادی عمل

پیش نیاز هر انتخاب ،آزادی عمل است .باید به داوطلبان اجازه
داده شود تا در رشته تحصیلی و محل تحصیل مورد نظر خود،
اطالعاتی را كسب كرده و با توجه به این اطالعات دست به
انتخاببزنند.
مشاهده شده است كه در پارهای از موارد ،والدین ،فرزندان خود
را مجبور میكنند تا رشته تحصیلی خاصی را انتخاب كنند.
این والدین شاید به دنبال برآورده ساختن آرزوهای خودشان
هستند؛ آرزوهایی كه به آنها نرسیده و فكر میكنند كه فرزندان
آنها مسؤولیت دارند تا آرزوی والدین خود را برآورده كنند.
منظور از این گفته كه والدین نباید فرزندان خود را وادار به
انتخاب رشته خاصی كنند ،به هیچ وجه به معنی مشاركت
نداشتن آنان در سرنوشت فرزندانشان نیست .داوطلبان ورود به
دانشگاه باید از افراد مختلف از جمله پدر و مادر كمك بگیرند
و از تجربیات آنان در انتخاب رشته استفاده كنند؛ با این همه،
همراهی والدین ،نباید به معنی اعمال سلیقه و نظر مطلق آنان
بر داوطلب باشد.
مشکلشناخترشتههايتحصيلي

بعد از مشخص شدن عالقه ،داوطلبان بايد به شناخت کامل
مد نظر خود برسند .در اين رابطه ،ضعف و
از رشته تحصيلي ّ
مشکالتي وجود دارد و ذهنيت برخي از دانشآموزان در مورد
بعضي از رشتههاي تحصيلي دانشگاهي ،اشتباه است؛ به عنوان
مثال ،تعدادي از دانش آموزان تصور ميکنند كه تحصيل در
رشته کامپيوتر ،فقط کار کردن با رايانه است ،و وقتي وارد اين
رشته ميشوند ،متوجه ميشوند كه اشتباه کردهاند.
با توجه به مطالب گفته شده ،از شما داوطلبان عزيز ميخواهيم
تا براي انتخاب رشته ،آينده تحصيلي و شغلي خود تأمل
بيشتري داشته باشيد و بدانيد كه ترسيم آينده بهتر ،در گرو
انتخابدرستشماست.

 16مرداد ماه  1396سال بیست و دوم  ،شماره 18

قبل از انتخاب رشــته حتماً به این پرسشهاي
مهم پاسخ دهید؛ سؤالهایی ساده و گاه تکراری،
اما بسیار مهم .قول میدهیم که پاسخهای شما،
بهترین یاور شما در انتخاب رشته باشد:
 -1آیــا اســتعدادها و توانمندیهــای خود را
میشناسید؟
 -2آیا عالیق خود را بخوبی میشناسید؟
 -3آیا رشــتهای را کــه انتخــاب کردهاید ،با
توانمندیها و عالیق شما مطابقت دارد؟
 -4آیا تحت تأثیر محیط ،وجهه اجتماعی رشته
مورد نظر یا پیشنهاد دوست و آشنا رشته خود
را انتخاب کردهاید؟
 -5آیا به خاطر اینکــه رتبهتان مطابق میلتان
نشــده و میخواهید هر طور كه شده است در
دانشگاه پذیرفته شــوید ،این رشته را انتخاب
کردهاید؟
 -6فکر میکنید كه اگر به رشتهتان عالقهمند
نباشید ،میتوانید در آن رشته موفق شوید؟
 -7آیا میدانید که امکان تغییر رشــته بســیار
کم است و اکثر دانشــگاهها بسختی با این امر
موافقت میکنند؟
 -8با دروس رشــتهای که انتخاب کردید ،آشنا
هستید؟
 -9آيا میدانید كه تــا چه مقطعی امکان ادامه

تحصیل در این رشــته در ایران و خارج از ایران
وجود دارد؟
 -10فرصتهای شغلی رشــته مورد نظر را
می شناسید؟
 -11آیا دانشــگاهی که انتخــاب کردهاید ،در
شهر محل سکونتتان واقع شده است؟
 -12اگر محل زندگی شما با محل تحصیلی که
انتخاب کردهاید ،متفاوت است ،به بعد مسافت
توجه کردهاید؟
 -13راههــای ارتباطی و وســایل حمل و نقل
موجود ميان محل سکونت و دانشگاه مورد نظر
را می شناسید؟
 -14اگر دانشــگاه علمی ـ کاربردی ،پیامنور یا
غیر انتفاعی را در شهری دیگر انتخاب کردهاید،
شــرایط و هزینه الزم را برای ســاکن شدن در
شهری دیگر دارید؟ ( دانشــگاههای مورد نظر
یا خوابــگاه نمیدهند و یا در مقابــل خوابگاه
هزینهای دریافت میکنند)
 -15آيا با مشــکالت و موانع زندگی در شهری
دیگر که گاه گویــش محلی و هنجارهای آن را
بخوبی نمیشناسید ،آشنا هستید؟
 -16آیا روحیه جدا زندگي كردن از خانواده در
سنين زیر  20سال و دوری از آنها را (گاه برای
چند ماه) دارید؟

 -17آیا با مسائل و مشکالت زندگی در خوابگاه
آشنا هستید؟
 -18آیــا میدانید که در خوابــگاه در بهترین
شــرایط باید با سه دانشــجوی دیگر که هیچ
شناختی از آنها ندارید ،هم اتاق شوید؟
 -19آيــا با امکانات فرهنگــی ،علمی و رفاهی
دانشگاهی که انتخاب کردهاید ،آشنا هستید و
میدانید که دانشگاه مورد نظر در رشته انتخابی
شــما چه جایگاهی دارد و چند سال است که
رشــته مورد نظرتان در آن دانشــگاه تدریس
میشود؟
برای پاسخ به بسیاری از این سؤالها فقط باید
کاله خود را قاضی کنید و کمی با خودتان صادق
باشید و واقع بینانه به شرایط موجود نگاه کنید.
برای كسب اطالع از امکانات دانشگاه مورد نظر
و شهر و استانی که اين دانشگاه در آن واقع شده
است ،میتوانید به سایت دانشگاه انتخابی خود
مراجعه کنید .در کل ،با جست و جو کردن نام
رشته و دانشگاه مورد نظر در اینترنت ،میتوانید
اطالعات مفیدی را در این زمینه کسب کنید.

رشته

13

14

 16مرداد ماه  1396سال بیست و دوم  ،شماره 18

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

اعالم نتايج اوليه  ،تاريخ و نحوه توزيع
دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي
(دفترچه شماره  ،)2همچنين زمان و نحوه
تكميل فرم انتخاب رشته در
آزمون سراسري سال 1396
ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1396

رشتههاي تحصيلي گرديدهاند ،در صورت تمايل به دريافت دفترچه شماره ،2

بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان آزمون مذكور ميرساند كه نتيجه اوليه

ميتوانند با مراجعه به باجههاي روزنامه فروشي شهرستان محل اقامت خود و با

آزمون به صورت كارنامه تهيه و روي پايگاه اطالعرساني اين سازمان به آدرس :پرداخت مبلغ ( 10/000ده هزار) ريال بابت هر دفترچه به عنوان كارمزد توزيع
 www.sanjesh.orgقرار گرفته است .هر يك از داوطلبان شركت كننده در

دفترچه راهنماي انتخاب رشته ،در مهلت معين نسبت به دريافت آن اقدام نمايند.

آزمون سراسري سال  1396ميتوانند به منظور اطالع از نتيجه آزمون خود و مشاهده

الزم به تأكيد است كه دفترچه مذكور رايگان بوده و بجز هزينهاي كه براي كارمزد

كارنامه نتايج اوليه و پرينت از آن به پايگاه اطالعرساني مذكور مراجعه و با وارد

توزيع ،تعيين گرديده است ،هزينهاي ديگري نبايد پرداخت گردد.

نمودن شماره پرونده ،نام كاربري ،رمز ورود و شماره شناسنامه يا شماره داوطلبي ،نام

 -3به اطالع ميرساند كه دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي براي دانشگاهها

خانوادگي ،نام ،شماره شناسنامه و سال تولد يا شماره پرونده ،كد رهگيري و شماره

و مؤسسات آموزش عالي سال  1396حاوي كليه شرايط و ضوابط اختصاصي رشتههاي

شناسنامه اقدام نمايند.

مختلف تحصيلي دورههاي روزانه ،شبانه ،مجازي ،پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشتههاي تحصيلي در اين آزمون

و كليه رشتههاي تحصيلي كه پذيرش در آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي است،

شدهاند ،ميتوانند براي دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي (شماره )2

رشتههاي تحصيلي مؤسساتي كه به روش نيمهمتمركز دانشجو ميپذيرند ،دانشگاه

آزمون سراسري سال  96و انتخاب رشته به شرح ذيل اقدام نمايند:

پيام نور (آموزش از راه دور) ،مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و

 -1مراجعه به سايت اين سازمان و پرينت دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي همچنين توضيحاتي دربارة نحوة تكميل فرم انتخاب رشته توسط داوطلباني كه
تحصيلي (شماره  .)2دفترچه هر يك از گروههاي آزمايشي به تفكيك از بعد از ظهر

بر اساس مندرجات كارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر يك از دورههاي فوقالذكر

روز چهارشنبه مورخ  1396/5/11روي سايت سازمان قرار گرفته است.

هستند ،همچنين نحوه مراجعه به پايگاه اطالعرساني سازمان سنجش آموزش كشور

 -2نسخه چاپي دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي (شماره  )2اين آزمون

و نحوة تكميل نمودن فرم انتخاب رشته است.

نيز از ساعت  8:00صبح روز دوشنبه مورخ  96/5/16در كليه باجه هاي روزنامه  -4هر يك از داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي و علوم
فروشي سراسر كشور توزيع ميگردد .آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب انساني ،كه مجاز به انتخاب رشته شدهاند ،بايد دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه
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آزمايشي ذيربط را دريافت نمايند.

دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي را به دقت مطالعه نمايند.

 -5هر يك از داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي و علوم

( )3كليه دانش آموزان دوره پيشدانشگاهي ،به شرط قبولي و اخذ گواهينامه دوره

انساني ،كه بر حسب مورد مجاز به انتخاب رشته از گروه آزمايشي هنر و يا زبانهاي

پيشدانشگاهي ،حداكثر تا پايان شهريور ماه  1395حق انتخاب رشته خواهند

خارجي و يا هم گروه هنر و هم زبانهاي خارجي هستند ،عالوه بر دفترچه راهنماي

داشت.

انتخاب رشته گروه آزمايشي اصلي (علوم رياضي و فني و يا علوم تجربي و يا علوم

( )4داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال  1396مشمول توضيح ذيل،

انساني) ،بايد دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي گروههاي آزمايشي هنر و

حق انتخاب رشتههاي تحصيلي دوره روزانه آزمون سراسري سال جاري را ندارند.

زبانهاي خارجي را نيز دريافت نمايند.

بديهي است كه در غير اين صورت ،به عنوان متخلف تلقي ميشود و برابر مقررات

 -6داوطلباني كه منحصرا ً در گروههاي آزمايشي هنر يا در گروه آزمايشي زبانهاي

مربوط با آنان رفتار خواهد شد.

خارجي و يا در گروههاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي مجاز به انتخاب رشته  -پذيرفته شدگان رشتههاي تحصيلي دورههاي روزانه (اعم از متمركز يا نيمه متمركز،
شدهاند ،بايد منحصرا ً دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي گروههاي هنر و پذيرش با آزمون يا صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي) آزمون سراسري سال ،1395
زبانهاي خارجي را دريافت نمايند.

منحصرا ً براي شركت در گزينش رشتههاي تحصيلي ،دورههاي غير روزانه آزمون

 -7به داوطلبان مجاز به انتخاب رشتههاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1396

سراسري سال  1396به شرط اينكه تا تاريخ  95/12/1نسبت به انصراف قطعي اقدام

از تاريخ انتشار نتيجه اوليه فرصت داده ميشود كه ابتدا نسبت به تهيه و مطالعه نموده باشند و در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط ،از جمله مقررات نظام وظيفه،
دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي (دفترچه شماره  )2گروه آزمايشي مجاز به ثبتنام و شركت در آزمون بودهاند؛ در غير اين صورت ،مجاز به ثبتنام و
مربوط و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي (اين دستورالعمل از طريق پايگاه شركت دراين آزمون نخواهند بود.
اطالعرساني اين سازمان قابل دريافت است) اقدام نموده و كدرشته محلهاي مورد

( )5براساس ضوابط آزمون سراسري سال  1396منحصرا ً آن دسته از داوطلباني كه

نظر خود را (برابر ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گرديده)

داراي مدرك پيشدانشگاهي يا شاغل به تحصيل در دوره پيشدانشگاهي و يا داراي

استخراج و به ترتيب تقدم عالقه مرتب نمايند و پس از آن ،كدرشتههاي انتخابي خود مدرك كارداني (فوق ديپلم) بودهاند ،حق ثبتنام و شركت در آزمون را داشتهاند.
را ابتدا در فرم پيشنويس مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج و پس از آن دسته از دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارداني ،كه موفق به اخذ مدرك
اطمينان از صحت كدرشته محلهاي انتخابي از روز پنج شنبه  96/5/19لغايت روز تحصيلي دوره كارداني (فوق ديپلم) نشدهاند ،و همچنين آن دسته از داوطلبان نظام
دوشنبه  96/5/23براساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي ،با وارد كردن جديد آموزش متوسطه ،كه به دوره پيشدانشگاهي راه نيافتهاند ،مجاز به ثبت نام
شماره پرونده ،نام كاربري ،رمز ورود و شماره شناسنامه يا شماره پرونده ،كدرهگيري و شركت در آزمون سراسري سال  1396نبودهاند .بديهي است كه چنانچه در اين
و شماره شناسنامه ،كدرشته محلهاي تحصيلي مورد عالقه خود را از رشتههاي آزمون شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته تلقي شده باشند ،مجاز به تكميل فرم
تحصيلي گروه آزمايشي مجاز يا گروههاي آزمايشي مجاز در دوره هاي مختلف روزانه،

انتخاب رشته نيسند و در صورت تكميل فرم انتخاب رشته ،از گزينش نهايي حذف و

شبانه ،مجازي و پرديس خودگردان دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و

برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

غيردولتي ،دانشگاه پيامنور ثبت نموده و نسبت به تكميل فرم مذكور در مدت زماني

تبصره :داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال  1396كه ديپلم آنان كار

كه در نظر گرفته شده است اقدام نمايند .بديهي است كه پس از تأييد نهايي كد

دانش يا فني و حرفهاي نظام جديد است ،طبق ضوابط ،مجاز به شركت در آزمون

رشتههاي انتخابي از سوي داوطلب ،شماره  15رقمي از سوي سيستم به عنوان رسيد نبودهاند ،مگر اينكه داراي مدرك فوق ديپلم بوده يا دوره پيش دانشگاهي را گذرانده
انتخاب رشته در اختيار داوطلب قرارداده خواهد شد .اين رسيد پس از انجام كامل

باشند.

مراحل و ارسال اطالعات در يك صفحه مجزا ارائه ميشود .داوطلبان بايد توجه داشته

( )6دانشجويان دوره روزانه (سنوات قبل) براي شركت در آزمون بايد ،ضمن داشتن

باشند كه فقط يك بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده ميشود .ضمناً پس از

شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون ،حداكثر تا تاريخ

انتخاب رشته و دريافت رسيد  15رقمي نيز داوطلبان ميتوانند در صورت تمايل فرم

 95/12/1از رشتهاي كه در آن مشغول تحصيل بودهاند ،انصراف ميدادند؛ در غير

انتخاب رشته خود را تصحيح و يا ويرايش نمايند.

اين صورت ،حتي در صورت انصراف بعد از تاريخ  ،95/12/1در صورت قبولي در اين

تذكرات مهم :

( )1به داوطلبان توصيه ميگردد كه پس از دريافت رسيد از بخش مشاهده اطالعات،
حتماً از فهرست كد رشتههاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اينترنتي ،كه باالي
آن رسيد  15رقمي و شماره پرينت درج گرديده است ،يك نسخه پرينت تهيه و آن
را تا زمان اعالم نتايج نهايي نزد خود نگهداري نمايند.

آزمون قبولي آنها باطل خواهد شد.
داوطلبان گرامي در صورت لزوم ميتوانند حداكثر تا تاريخ  96/5/28سؤال يا سؤاالت
خود را در رابطه کارنامه نتایج آزمون با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش
آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org :يا با تماس تلفني در ساعات اداري با
شماره تلفنهاي 021-42163 :در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان

( )2داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته هستند ،براي اينكه مراحل انتخاب رشتههاي اكيدا ً خودداري نمايند .بدیهی است كه به تقاضاهایی که پس از تاریخ مذکور واصل
تحصيلي را با موفقيت به پايان برسانند و مشكلي براي آنان به وجود نيايد ،الزم گردد ،پاسخ داده نخواهد شد.
است كه اطالعيههاي اين سازمان ،دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي و
شرايط و ضوابط مؤسساتي كه به صورت شرايط خاص پذيرش مينمايند و همچنين

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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انتخاب با شماست !

عالوه بر تعداد زياد صفر در انتهاى رقم حساب بانكيشان ،بيل گيتس ،استيو جابز،
والت ديزنى ،مارك زوكر برگ و ليستى كه همچنان ادامه دارد ،همه يك نقطه
مشترك ديگر نيز دارند ،و آن نقطه مشترك اين است كه هيچ كدامشان مدرك
دانشگاهى نداشتهاند؛ ولى در عين حال ،تمامي اين افراد ،اشخاص بسيار موفقى
بودهاند كه اگر در اين مورد از آنها سؤال ميشد ،به طور قطع به شما ميگفتند كه
دانشگاه ،تنها راه و يا همه آنچه براى موفقيتتان نياز داريد ،نيست.
تحقيقات اخير در انگليس نشان داده است كه بسيارى از پولدارترينها در اين كشور،
به جاى ياري گرفتن از تحصيالت دانشگاهىشان ،از طريق مهارتهاى خود ميلياردر
شدهاند.
دانشگاه ميتواند يك تجربه خارقالعاده باشد ،ولى داشتن مدرك دانشگاهى لزوماً
تضمين كننده يك شغل موفق و پر درآمد نيست .يك چهارم از فارغالتحصيالن
دانشگاهى ،در شغلهايى مشغول به كارند كه اص ً
ال نيازى به مدرك دانشگاه ندارد ،و از
ميان  ٣٠شغلى كه در دهه اخير بيشترين رشد را داشتهاند ،تنها  ٧شغل از ميان آنها
نياز به مدرك دانشگاهى دارد .با وجود تعداد زياد فارغالتحصيالن دانشگاهى ،رقابت
براى پيدا كردن شغل بسيار تنگاتنگ است ،و با وجود مبالغ باالى شهريه در برخى از
رشتهها و دانشگاهها ،اص ً
ال جاى تعجب ندارد اگر كسى بخواهد در تصميم خود براى
رفتن به دانشگاه بازنگرى كند.
براى بسيارى از حرفهها ،مانند پزشكى يا وكالت ،داشتن مدرك دانشگاهى ضرورى
است ،ولى براى بسيارى ديگر ،اگر با فكر عمل نشود ،ميتواند تنها تلف كردن وقت
و انرژى محسوب شود ،و در بعضى از مواقع ،حتى دانشگاه ميتواند شغلهايى را كه
در آينده ميتوانيد به آن فكر كنيد ،محدود كرده و اين ايده غلط را در ذهنتان ايجاد
كند كه تنها چند شغل محدود مانند پزشكى يا مهندسى هستند كه در آن
موفق خواهيد بود؛ در حالي كه تعداد بيشمارى از انتخابهاى ديگر
پيش روى شماست .شايد به دليل تبليغات باالى رسانهها يا به
ِ
دليل تصور رايج در اجتماع ،باور اينكه فرصت هاى بسيار
ديگرى به جز ورود به دانشگاه براى شما وجود
دارند ،سخت باشد .امروزه ،با وجود تعداد
زيا ِد فارغالتحصيالن ،بسيارى از افراد
احساس مى كنند كه براى عقب
نماندن از سايرين بايد وارد
دانشگاه شوند؛ ولى
بايد بدانيد

كه دانشگاه ممكن است براى همه بهترين گزينه نباشد؛ مخصوصاً با وجود رقابت
تنگاتنگى كه در كنكور و رشتههاي پر متقاضي وجود دارد .كسى كه در يك حرفه
خاص براى سه تا چهار سال كار كرده است و مهارتهاى مربوط به آن حرفه را
بخوبى ميداند ،بسيار بيشتر از كسى كه در رشتهاى متفاوت و بيربط تحصيل كرده
و تجربهاى ندارد ،شانس استخدام شدن دارد.
نكته ديگر اينكه شما بايد به ارزش مدركى كه در دانشگاه ميگيريد فكر كنيد؛ مثالً
رياضى رشته خوبى است ،ولى اگر ميخواهيد حرفهاى مانند بازاريابى ديجيتالى يا
بازاريابى شبكههاى اجتماعى را دنبال كنيد ،كه در هر زمان در حال پيشرفت و تغيير
هستند ،اگر به صورت عملى و در دنياى واقعى شروع به يادگيرى كنيد ،در آينده
برايتان بسيار مفيدتر خواهد بود.
اگر شما هم از آن دسته افراد هستيد كه فكر ميكنيد دانشگاه ،تنها گزينه مناسب
پيش رويتان براى ورود به
براى شما نيست يا در اين مقطع از زندگيتان موانع
ِ
دانشگاه غير قابل عبور است ،بايد بدانيد كه گزينههاى ديگرى نيز براى شما وجود
دارند ،و حتى امروزه اغلب كسب و كارهاى بزرگ سعى در استخدام افراد بسيار جوان
دارند.
پس اگر به دور از قضاوتهاى اجتماعى ،در مورد وارد شدن به دانشگاه ترديد داريد،
به دنبال فرصتهاى متنوع و متعدد شغلى باشيد كه در حال حاضر در دسترس شما
هستند .مطمئناً گذاشتن اولين قدم در هركارى دشوار است ،ولى پشتكار نتيجه
بخش خواهد بود؛ بنابراين ،به سراغ شركتهايى برويد كه تجربه ،مهارت و شناخت
شما را باال برده و براى شغلى كه در آينده در نظر داريد مفيد هستند .با مشاوران
استخدام ،مراكز شغلى محلى و مراكز مشاورهاى صحبت كرده و مشاوره بگيريد و در
ِ
دوست دوست شما ممكن است
شبكه دوستان و خانواده ،موضوع را مطرح كنيد.
شخصى باشد كه به شما شغل مناسبي را معرفى ميكند.
اگر به هنر عشق ميورزيد و موفق به تحصيل در رشتههاى هنرى در دانشگاه
نميشويد ،به سراغ كالسهاى آموزشى از نقاشى گرفته تا عكاسى و موسيقى و
مجسمه سازى برويد .اين آموزشها ميتوانند به شما در رشد استعدادهايتان كمك
كنند و در موفقيت در حرفه و كسب و كار آينده شما نقش بزرگى را ايفا كنند؛ حتى
شايد ،بعد از چند سال يادگيرى و تمرين در يكى از اين شاخهها ،بخواهيد دوباره
به دانشگاه و گرفتن مدرك دانشگاهيتان فكر كنيد؛ ولى اين بار با علم و تجربهاى
بيشتر.
شما ميتوانيد كسب و كار مستقل خود را راه بندازيد .بسيارى افراد ،بدون اينكه نياز
به استخدام شدن داشته باشند ،مشغول به كار هستند .امروزه تنها با يك كامپيوتر و
اينترنت ،فرصتهاى شغلى فراوانى را ميتوانيد داشته باشيد .چه فروش آنالين باشد
و چه كارى به عنوان مدير تبليغاتى آنالين ،در هيچ دورهاى كارآفرينى با سرمايه كم
به اين آسانى نبوده است؛ حتى اگر در بسيارى از موارد اطالعات كافى نداريد ،امروزه
با استفاده از شبكههاى اينترنتى و كالسهاى آموزشى آنالين ،ميتوانيد
اطالعات و آموزشهاى رايگان بسيارى را به دست آوريد و با
خواندن كتابهاي مناسب ،اطالعات خود را گسترش
دهيد .درست است كه بسيارى از كسب و
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كارهاى كوچك در ابتدا دچار شكست ميشوند ،ولى نبايد فراموش كرد
كه هيچ كارآفرين موفقى وجود ندارد كه از شكستهايش درس نگرفته
باشد.
همه آنچه گفته شد ،اص ً
ال به اين معنا نيست كه وارد شدن به دانشگاه،
آن هم زماني كه توجيه اقتصادى دارد ،سودمند نخواهد بود .مطمئناً وارد
شدن به دانشگاه در بسيارى از موارد ،در حقيقت سرمايهگذارى براى
آينده شماست .براى بسيارى ،ورود به دانشگاه ،بسيار فراتر از تحصيل
براي گرفتن يك مدرك است و فرصتى جديد محسوب ميشود تا فرد
بتواند رشد كند و درباره موضوع مورد عالقه خود بيشتر ياد بگيرد.
دانشگاه براى برخى از افراد ،شكل دهنده شخصيتشان است و با كسب
چنين تجربهاى در زندگى ،ايده مناسب براى تصميمگيرى در مورد شغل
آينده خود را به دست ميآورند.
در نهايت ،بايد گفت كه هيچ جواب قاطعى براى اينكه كدام راه بهتر
است وجود ندارد .براى تصميمگيرى درست ،بايد به عاليق ،مهارتها
و نيازهاى خود توجه كنيد؛ به عنوان مثال ،چه چيزى به شما انگيزه
ميدهد؟ چگونه بهتر ياد مى گيريد؟ همچنين براى تصميمگيرى در اين
مورد ،نگاهى واقع بينانه به شرايط مالى خود داشته باشيد و اينكه در
آينده خود را در چه شغلى تصور ميكنيد (در حال كار با كامپيوتر در
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پشت ميز ،در حال ساختن و خلق كردن ،در حال انجام كار هنرى ،در
حال كار كردن با افراد ديگر يا همكارى با آنها در يك پروژه و .)...
انتخاب با شماست؛ هر راهى را كه انتخاب كنيد ،سختيها ،فوايد و
مضرات خود را دارد؛ ولى آنچه مهم است اين است كه به طور عميق
به اين تصميم فكر كنيد .آيا تنها انتخاب شما ورود به دانشگاه است؟
البته واضح است كه با وجود فشارهاى اطرافيان ،جامعه يا حتى خانواده،
تصميمگيرى در اين مورد ميتواند بسيار سخت باشد؛ ولى هيچگاه تصور
نكنيد كه بهترين و تنها راه موفقيت شما ،فقط و فقط آن چيزي است كه
اكثريت فكر ميكنند.
و در آخر بايد متذكر شويم ،اگر تصميم قطعى شما اين است كه وارد
دانشگاه بشويد ،مهم نيست كه چند بار شكست ميخوريد؛ زيرا به طور
قطع موفق خواهيد شد؛ ولى اگر واقعاً دانشگاه رفتن را تنها راه موفقيت
خود نميدانيد ،به طور جدى به انتخابهاى ديگرى كه براى موفقيت و
پيش روى شماست بينديشيد.
كاوشِ ،
منابع:
Www.artofmanliness.com
Www.theguardian.com/carees
Www.careercast.com
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انتخاب رشته؛ انتخاب راه زندگي
حتماً تا به حال ،برایتان پیش آمده است که برای خرید

اين اشخاص وجود دارد و آن نگراني ،اين است كه با

یا رفتن به یک محل تفریحی و  ...ساعتها فکر کرده و

توجه به رتبه نه چندان قابل قبولي كه آوردهاند امكان

از کسانی که در آن زمینه ،اطالعات خاصی داشتهاند،

انتخاب رشته دلخواه خود را ندارند و قبولي در يك عالقهمندي داوطلبان به تحصيل در بعضي از دانشگاهها

راهنمایی گرفته باشید .این تأمل و تحقیق باعث

رشته دانشگاهي بدون عالقهمندي اين افراد ،مشكل و بحث رده بندي كيفي دانشگاهها در سطح تحصيالت

میشود که شما بهترین انتخاب را با توجه به امکانات

دیگری است و امکان ادامه تحصیل در آن رشته را عالي از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ به طوري كه

و شرایط خودتان داشته باشید و کمتر اشتباه کنید.

برايشان چندان ممکن و آسان نمیکند؛ از سوي ديگر ،وزارت علوم نيز دانشگاههاي تحت پوشش خود را ساليانه
اين مطلب را نيز بايد درنظر گرفت كه به هر حال ،ردهبندي ميكند .طبيعتاً جذب و اشتغال در بازار كار

انتخاب مهم و حیاتی پیش آمده است که تمام زندگی

كارنامه شما نتيجه تالش و عملكرد شماست.

در برخی از رشتهها و نیز در بعضی از مؤسسات ،به

و آینده شغلیتان را رقم میزند .این انتخاب مهم ،همان

اكنون ميخواهيم ببينيم آيا راهي وجود دارد كه بتوان دانشگاهي كه متقاضي كار از آن فارغ التحصيل شده
با همين رتبههاي نامطلوب ،انتخاب رشته خوبي داشت است ،بستگي دارد؛ پس حتماً به این نکته توجه داشته

چند روز است كه برای شما داوطلبان عزیز ،فرصت یک

انتخاب رشته است؛ چیزی که شما به خاطر آن ،ماهها
و ساعتهای زیادی زحمت کشیده و تالش کردهاید و
حاال قرار است كه بدون دستپاچگی ،و با تأمل ،تحقیق
و مشورت ،این تالش خود را به ثمر برسانید و مرحله
دیگری از زندگی خود را آغاز کنید.
در این شماره قصد داريم تا به مسائلی که در انتخاب
رشته مهم است و یا سؤاالت احتمالی که ممکن است
در اين زمينه برای شما پیش آید ،و مهمتر از همه ،نحوه

درباره تمام رشتههاي گروه خودتان ،شناخت دقيقي

داشته باشيد

يا اينكه چگونه رتبه پايين و نامطلوب را به قبولي خوب باشید که به همین دلیل و نیز به دلیل امکانات بهتری
تبديل كنيم .هميشه در انتخاب رشته ،چند موضوع و که برخی از دانشگاهها به داوطلبان خود ارائه میدهند،

اصل مهم وجود دارد كه بايد به آنها توجه كرد .لطفاً متقاضیان و داوطلبان بیشتری دارند ،و اگر احتمال
مطالب زير را با دقت بخوانيد و مرحله به مرحله انجام می دهید که رتبه شما با این دانشگاهها هم خوانی

دهيد تا به نتيجه مطلوب برسيد.

ندارد ،شانس خود را برای رشته مورد نظرتان در یک

تقسیمبندی رشتهها :قبل از انتخاب رشته به این دانشگاه دیگر امتحان کنید؛ زیرا رشته براي داوطلب،
مهمتر از دانشگاه است.
موضوع توجه داشته باشید که رشتههای دانشگاهی با

انتخاب رشته برای کسانی که رتبههای چندان خوبی

توجه به ماهیت خود به چهار دسته استاني ،ناحيهاي،

کسب نکردهاند ،بپردازيم.

قطبي و كشوري تقسیم میشوند و انتخاب درست شما

بعد از اعالم نتایج اوليه آزمون سراسري ،عدهای

بر اساس این ویژگی رشتهها میتواند کمک مؤثری در

از داوطلبان رتبه خوب و راضی کنندهای را کسب

مورد قبولی شما داشته باشد.

نکردهاند .با توجه به این موضوع ،احتماالً این سؤال
برای شما پیش خواهد آمد که آيا مي توانيم با آنكه

ميزان عالقهمندي داوطلبان به مجموعهاي از رشتهها يا

رتبه خوبي نياوردهايم انتخاب رشته خوبي داشته باشيم.

يك رشته خاص

اين سؤال ،اغلب به ذهن دانش آموزاني خطور ميكند رشتههاي تحصيلي ،بسته به كاربرد آنها و مطلوبيت
كه به دليل شرايط خاص ،امسال ،در نظر دارند كه حتماً جذب در بازار كار ،ميان داوطلبان كنكور از ميزان
در دانشگاه قبول شوند ،اما از نتيجه رتبه و كارنامه خود عالقهمنديهاي متفاوتي برخوردارند؛ مث ً
ال رشته
راضي نيستند؛ مث ً
ال پسراني كه در صورت عدم قبولي در پزشكي ،مهندسي عمران ،حقوق ،طراحي صنعتي،
دانشگاهها ،بايد راهي خدمت سربازي شوند ،و نگران این مترجمي زبان انگليسي از رشتههاي پرطرفدار ميان
موضوع هستند كه بعد از اتمام دوران خدمت وظيفه داوطلبان كنكور در گروههای مختلف آزمايشي است،
عمومي ،ديگر حوصله درس خواندن و دانشگاه رفتن یا و برای انتخاب این رشتههای پر طرفدار ،باید دقت
امکان این کار را نداشته باشند؛ پس قبولي در دانشگاه بیشتری داشته باشید و حتماً رتبه خود و شهر انتخابی
برايشان مهم است؛ از طرفي ،نگراني ديگري هم براي را مد نظر بگیرید.

شرایط محل و شهري را كه در آن تحصيل ميشود در

نظر بگیرید

انتخاب محل و شهري كه در آن تحصيل ميشود و
دانشگاه در آن مستقر است ،براي داوطلبان مهم است.
هم اكنون با توجه به آييننامههاي بومي گزيني و شرايط
و محدوديتهاي خوابگاهي بسياري از دانشگاهها،
داوطلبان ترجيح ميدهند كه در دانشگاههاي معتبر در
شهر محل سكونتشان ادامه تحصيل دهند؛ از طرفي،
پراكندگي واحدهاي دانشگاهي ،نسبت به جمعيت
هر شهر يا استان يكسان نيست؛ به طوري كه تعداد
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در بعضي از استانها
و ظرفيت پذيرش آنها ،با توجه به جمعيت آن و
تقاضاهايي كه از سوي داوطلبان ميشود ،باالتر از ساير
استانهاست ،و برعكس در بعضي از استانها تقاضا
بيشتر از تعداد دانشگاهها و ظرفيت پذيرش آنهاست؛ به
همین دلیل ،حتماً به شرایط این دانشگاهها از نظر تعداد
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داوطلبان بومی و نظایر آن توجه کنید تا با یک انتخاب داوطلبان متقاضي آن رشته بستگي دارد كه در

حالی که ممکن است داوطلب دیگری در شرایط شما با

رتبههاي بهتری نسبت به شما قرار گرفته و آن رشته را

بهرهگيري از يك مشاوره خوب ،نتیجه بسیار بهتری را

انتخاب ميكنند؛ مث ً
ال اگر داوطلبان از وجود رشتههاي

بگيرد؛ از طرف دیگر ،اگر بدبینانه و با وسواس بسیاری

اشتباه ،فرصت خود را در اين زمينه از دست ندهید.

رشتههاي مورد عالقه خود را در دانشگاههاي جديد يا مورد نظر در دانشگاههاي جديد بيخبر باشند یا تمایلی

انتخاب رشته کنید و از رتبه خود در اين زمينه ،خوب

به ادامه تحصیل در دانشگاهي كه این رشتهها در آن

استفاده نكنيد ،بعد از اعالم نتايج در دانشگاه يا رشتهاي

اگر رتبه شما برای کسب قبولی در رشته مورد نظرتان در برقرار است ،نداشته باشند ،خواه ناخواه آن رشتهها

كه با رتبه پايينتري نيز ميتوانستيد در آن قبول شويد،

چند دانشگاه ،مناسب نیست ،شما میتوانید این رشته و دانشگاهها از رتبههاي پايينتري دانشجو پذيرش

پذيرفته خواهيد شد ،و اين بدان معني است كه شايد

را در دانشگاههای جدیدتری جست و جو کنید .معموالً خواهند كرد.

با آن رتبه در رشته يا دانشگاه بهتري هم ميتوانستيد

دانشگاههای جدیدالتأسیس ،مبادرت به ایجاد رشتههای

قبول شويد ،اما به دليل ترس و استرس ،از انتخاب آن

ظرفيت پذيرش جديد جست و جو كنيد

پر داوطلبتر مینمایند و عموماً قبولی در این دانشگاهها

مراقب انتخاب رشته کامپیوتری و مشاوران غیر واقعی

رشته و دانشگاه صرف نظر كردهايد و این موضوع اص ً
ال

باشید

به نفع شما نیست.

از نرم افزارهاي تحت سيستم عامل يا تحت ويندوز

نکتهای که همیشه به داوطلبان گوشزد میکنيم و با این

ضمناً فراموش نکنید که يك انتخاب رشته كامپيوتري،

گزارش ميگيرند ،اغلب با گزارش رشته  /شهرهاي سال

وجود ،متأسفانه عدهای از داوطلبان ،هر سال مرتکب این

در صورتي از الگوريتم صحيحي برخوردار است كه بتواند

گذشته مواجه ميشوند؛ بنابراين ،مثل این است که آنها

اشتباه میشوند ،این است که به پیشنهاد مشاورنماها و

نسبت به رتبههاي متفاوت ،گزارشهاي مختلفي را ارائه

دارند براي قبوليهاي سالهاي گذشته ،انتخاب رشته

انتخابهای کامپیوتری بسنده نکرده و در انتخاب رشته

دهد؛ مث ً
ال گزارش رتبه  11000بايد با رتبه 12000

ميكنند؛ پس حتماً به این نکته توجه داشته باشید كه

خود از دبیران ،دانشجویان رشتههای مختلف ،والدین و

متفاوت باشد؛ همان طور كه انتظار ميرود نوع انتخاب

با بررسی دقیق دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون

صاحب نظران بهره گیرند .عدهای از داوطلبان ،با اکتفا

رشته رتبه  1000با رتبه  2000نيز متفاوت باشد.

سراسري سال جاري ،آگاهی دقیقی از رشتههای جدید

به مشاورنماهایی که انتخاب رشته را منبع درآمدی برای

پيدا کنید.

خود تصور میکنند و با شیوههای غلط انتخاب رشته

شانس قبولي شما در يك رشته تحصيلي به تعداد

میکنند ،نتایج بسیار بد و دور از انتظاری میگیرند؛ در

نیز راحتتر است .داوطلباني كه هنگام انتخاب رشته

انتخاب رشته براساس انتخـا بهاي خوشبـينانه،
واقع بينانه و بدبينانه را فراموش نكنيد
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شما با هر رتبهای که بخواهید انتخاب رشته کنید ،نباید در نظر بگيرد .در صورت تمايل به استفاده از انتخاب
این موضوع را فراموش نمایید که بخشی از انتخاب خود

رشتههاي كامپيوتري یا استفاده از نظر مشاوران ،از چند

داشته باشید که بخشی از شهریه را دانشگاهها به صورت
وام در اختیار دانشجویان خود قرار میدهند.

را به رشتههای مورد عالقه در دانشگاههای مورد نظرتان مركز و همين طور از افراد مختلف گزارشگيري كنيد

 -9در برخی از رشتهها ،پذيرش تنها از یک جنس و

اختصاص دهید .اگر رتبه شما ،خوب باشد احتمال و نتايج آنها را با هم مقايسه نماييد .به خاطر داشته

در برخی از رشتهها در هر دو جنس انجام ميشود و

پذيرفته شدن در رشته مورد نظرتان باالست ،اما اگر باشید كه انتخاب رشته كامپيوتري از سيستمهاي در بعضی از رشتهها هم یک جنس از سهم ویژهای
رتبه شما برای انتخابهای ایده آلتان راضی کننده

تحت «وب» به دليل به روز بودن به صورت بهتري برخوردار است؛ مث ً
ال بهداشت خانواده برای دختران،

نباشد شما با انتخاب خوشبینانه ،شانس خود را آزموده

گزارشدهي ميكند.

رشته مناسبی است ،اما دامپزشکی برای اين جنس

اید و این موضوع باعث آرامش شما میشود.

 -5طوري انتخاب رشته كنيد كه رشته اول بر دوم،

شايد رشته مطلوبي نباشد؛ پس حتماً دقت نمایید تا

از طرف دیگر ،بعد از چند انتخاب خوشبینانه سعی

رشته دوم بر سوم ،و بترتيب تا آخر هر رشته بر ديگري رشتههایی را انتخاب کنید که اوالً از نظر جنسیتی مجاز

کنید با واقعيتهاي موجود و نمرات و رتبه خود ،تعيين

به انتخاب آن رشتهها باشید و دوم اینکه آن رشتهها

براي شما برتري داشته باشد.

رشته كنيد؛ زيرا ممكن است انتظارات باال باعث شود  -6سعي كنيد كه رشتههاي قطبي ،استاني و ناحيهاي با روحیه و ویژگیهای جنسیتي و روحی شما سازگار
تا موقعيتهايي را از دست دهيد كه ديگر هرگز نتوانید

شهر يا منطقه محل سكونت خود را بشناسيد و از ميان باشد.

آنها را به دست آوريد .در این اصل ،مشاور  10الی

آنها انتخابهاي بيشتري داشته باشيد؛ چرا كه اكثر  -10اگر میخواهید در آینده از طریق رشته تحصیلی

 15درصد اولویتهای انتخابی را به رشتههای تراز

سهميه اختصاص يافته آنها مربوط به شماست .پس خود کسب درآمد کنید ،حتماً رشتههای پردرآمد و

باالتر و  70الی  80درصد اولویتهای انتخابی را به

از انجام این کار با توجه به رتبه کل خود و محاسبه مورد نیاز جامعه را انتخاب نمایید ،و اگر ادامه تحصیل

رشتههای متناسب با رتبه زیر گروههاي شما و  10الی

تقریبی سهمیه اختصاصی هر منطقه و در نظر گرفتن و کسب درآمد از این راه ،تنها امکان و سرمایه شغلی

 15درصد اولویتهای انتخابی را به رشتههای با تراز

تعداد پذیرش ،مبادرت به انتخاب رشته نمایید.

شماست ،در صورت پذيرفته نشدن در اين گونه رشتهها،

پايینتر از رتبه و نمره شما اختصاص میدهد.

 -7حتماً اطالعاتي را در مورد دانشگاههاي انتخابي خود میتوانید برای قبولي در رشته مطلوب خود ،یک سال

قبل از مبادرت به انتخاب رشته ،حتم ًا به مسائلی که در
زیر به آن اشاره خواهد شد ،توجه کنید

كسب نماييد و رشتههايي را كه انتخاب ميكنيد ،مورد صبر کنید .انجام این کار ،بهتر از آن است که امسال،
مطالعه و بررسي قرار دهيد؛ زيرا انتخاب رشته ،انتخاب رشتهای را انتخاب کنید که در آینده نتوانید استفاده
راه زندگي آیندهتان است ،و از طرف دیگر ممکن است الزم را از آن ببرید .در مورد وضعیت شغلی رشتههای

 -1ابتدا با دقت در پي جست و جوي رشتهها و اعالم

كه هرگز تغيير رشته يا انتقال براي شما مقدور نباشد.

ظرفيتهاي جديد دانشگاهها در مقايسه با سال گذشته

 -8در انتخاب رشته مقيد نباشيد كه الزاماً تمام رشتههاي مختلف مشورت کنید و در اين زمينه ،به یک شخص یا

باشيد.

دوره روزانه را انتخاب كنيد و بعد به سراغ ديگر رشتهها سازمان اکتفا ننمایید.

 -2اگر متقاضي قبولي در رشته خاصي هستيد ،از

برويد .سعي كنيد كه بعضي از رشتههاي مورد عالقهتان  -11در هنگام انتخاب رشته ،حتماً عالئق فردی،

دانشگاههاي ديگري به جز محل سكونت خود كه با

در دورههای شبانه ،غيرانتفاعي و پيامنور شهرتان را در تواناییها و امکانات و محدودیتها و نظرات والدینتان را

توجه به جمعيت آن ،احتمال بسرعت تكميل شدن

مقايسه با رشتههای دوره روزانه دیگر شهرهاي دور در جویا شوید و از انتخابهای نهاییتان آنها را نيز مطلع

ظرفيت آن وجود ندارد نيز در برگه انتخاب رشته خود

اولويت قرار دهيد .شهري را كه نميتوانيد به آنجا بروید ،نمایید.

بهره بگيريد.

انتخاب نكنيد؛ چون چهار سال ،دوران كوتاهي نيست

 -3اگر رتبهتان خوب است ،به این نکته توجه کنید که

و ممکن است كه با این گونه انتخابها ،دچار افت

فارغالتحصيلي از يك دانشگاه معتبرتر ،شانس قبولي در

تحصیلی ،افسردگی و  ...شوید؛ از طرف دیگر ،رشتههای  -1توجه به جنسیت و گروه آزمایشی.

مقاطع تحصيالت تكميلي ،جذب بهتر در بازار كار و ....

شبانه يا غيرانتفاعي را از شهر خود يا شهرهاي هم  -2توجه به سهمیه و منطقه.

را بيشتر ميكند؛ پس اگر رتبه مطلوب و بااليي داريد،

جوار انتخاب كنيد؛ زيرا معموالً امكانات خوابگاهي در  -3تعیین ظرفیت پذیرش با توجه به سهمیه و منطقه.

به دانشگاههای بسیار خوب بیندیشید؛ در ضمن برخی

دانشگاههايي كه رشته شبانه يا غيرانتفاعي دارند ،وجود  -4گرایش به انتخاب رشتههایی از زیر گروههايي كه به

از رشتهها ،به صورت دکتری یا کارشناسیارشد پیوسته ندارد و سهميه اختصاص يافته اين رشتهها نيز براي

متفاوت نیز با افراد متخصص ،گروهها و سازمانهای

مراحل انتخاب رشته:

رتبه پايین نياز دارند.

ارائه ميشوند؛ اگر به این رشتهها عالقه دارید حتماً آنها

شما بيشتر است .همچنین ،داوطلبانی که از خانوادههای

 -5انتخاب  15درصد باال (پلکان باال) 70 ،درصد

را در اولویت قرار دهید.

کم درآمد هستند ،به نرخ شهریههای رشتههای شبانه

متناسب با رشته و  15درصد پايین (پلکان پايین).

 -4هرگز به يك انتخاب رشته كامپيوتري اكتفا نكنيد؛

و پیامنور که در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج

 -6رعایت الگوی انتخاب رشته.

زیرا كامپيوتر نميتواند عالقهمندي و شخصيت شما را

شده است توجه نمایند؛ البته این موضوع را هم در نظر

 -7رعایت ترجیح رشته بر دانشگاه.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های
دکتری( )Ph.Dسال 1397
بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری
( )Ph.Dمی رساند كه پذیرش دانشجو در سال  1397بر اساس قانون “سنجش و
پذیرش دانشجو در دورههاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي”
مصوب  94/12/18مجلس محترم شورای اسالمی و همچنين آييننامة اجرايي مربوط
و مصوبات “شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههاي تحصیالت تکمیلی” به
شرح ذیل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه تمام متقاضیان ورود به دورة دکتری
در کلیه رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی ،اعم از دانشگاه ها و مؤسسات
آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی ،در آزمون ورودی
دوره های دکتری ( )Ph.Dشرکت نمایند .الزم به ذکر است كه پذیرش بر اساس سایر شرایط و ضوابط
قانون مذکور و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای 1ـ تمام دانشجویان و فارغالتحصیالن مقطع کارشناسیارشد و دکتری حرفه ای
پذیرش آزمون مذکور (که در زمان ثبتنام از سوي این سازمان منتشر می شود) ،می توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی ،در آزمون ورودی
صورت خواهد گرفت.
شرکت نمایند.
بر اساس قانون فوق ،سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته ،بر حسب 2ـ دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسیارشد ،در صورتی که مشمول آيین نامه
هر یک از شیوه های «آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام شماره  2/77633مورخ  92/5/28که از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده
میشود:
است باشند ،می توانند در اين آزمون شرکت نمایند.
الف ـ دکتری آموزشی ـ پژوهشی :سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری 3ـ مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل
ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی ،بر اساس معیارهای زیر صورت میگیرد:
آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریورماه همان سال (سال  )1397فارغالتحصیل
1ـ آزمون متمرکز ( 50درصد)
شوند .تاریخ فارغالتحصیلی برای داوطلبانی که شروع تحصیل آنان در صورت وجود
2ـ سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری ( 20درصد)
ظرفيت نیمسال دوم است ،سیام بهمن ماه همان سال (سال  )1397خواهد بود.
3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی ( 30درصد)
4ـ پذیرفته شدگان قطعی (نهایی) روزانه سال  ،1396چه در دانشگاه محل قبولي
ب ـ دکتری پژوهش محور :سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش ثبتنام كرده و چه ثبتنام نكرده باشند ،اجازه شركت در آزمون سال  1397را ندارند
محور ،بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
و يك سال محروم از آزمون هستند.
1ـ آزمون متمرکز ( 30درصد)
5ـ پذيرفتهشدگان دروة بورس اعزم به خارج ،در صورتي كه روند پذيرش آنها تا زمان
2ـ سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری ( 20درصد)
ثبتنام آزمون در سازمان امور دانشجويان تكميل نشده و در داخل نيز در دورههاي
3ـ مصاحبه علمی و بخش عملی ( 30درصد)
روزانه پذيرفته نشده باشند ،اجازة شركت در آزمون دكتري سال  1397را دارند.
4ـ تهیه طرح واره ( 20درصد)
6ـ ساير شرايط و ضوابط ،در دفترچة راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون ورودي
اجرای مرحلة اول (آزمون متمرکز) از سوي سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز دكتري نيمه متمركز سال  1397درج خواهد شد.
مربوط به سوابق آموزشی ،پژوهشی و فناوری ،مصاحبه علمی و  ...از سوي دانشگاه ها الزم به يادآوري است كه جداول رشتهها و مواد آزمون ورودي دورههاي دكتري
و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
( )Ph.Dسال  ،1397همراه اصل اين اطالعيه  ،در سايت سازمان سنجش درج شده
بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ،در دورههاي تحصیالت تکمیلی ،است.
مواد آزمون متمركز دکتری ( )Ph.Dسال  1397به شرح زیر خواهد بود:
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
با ضریب ()1
		
الف) آزمون زبان
با ضریب ()1
ب) آزمون استعداد تحصیلی
ج) آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب ()4
سنجش و پذیرش برای کلیه دوره ها شامل :روزانه ،نوبت دوم (شبانه) ،پژوهش محور،
پردیس های خودگردان ،پیامنور ،بورس اعزام به خارج ،مؤسسات غير انتفاعي ،دانشگاه
آزاد اسالمی و  ....بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت؛ لذا کلیه متقاضیان ورود
به دوره دکتری ( )Ph.Dو همچنين دستیاری دامپزشکی سال  1397الزم است در
این آزمون ثبتنام و شرکت نمایند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور :

قابل توجه متقاضیان شركت در آزمونهای  TOEFLو GRE
بـــه اطـــاع متقاضیـــان شـــركت در آزمونهـــای  TOEFLو  GREمیرســـاند
كـــه تنهـــا مداركـــی از ســـوی ایـــن ســـازمان مـــورد تأییـــد و گواهـــی قـــرار میگیـــرد
ك ــه مرك ــز برگ ــزاری آزم ــون ،مج ــوز الزم را از ای ــن س ــازمان دریاف ــت نم ــوده و تح ــت
نظ ــارت ای ــن س ــازمان ق ــرار داش ــته باش ــد.
ً
اخی ــرا اط ــاع حاص ــل ش ــده اس ــت ك ــه در ش ــهر اصفه ــان مؤسس ـهای ب ــه ن ــام مرك ــز
تاف ــل س ــپاهان ،ب ــدون دریاف ــت مجوزه ــای الزم از س ــوی ای ــن س ــازمان ،اق ــدام ب ــه

برگـــزاری آزمونهـــای  TOEFLو  GREمینمایـــد؛ لـــذا یـــادآوری میگـــردد
ك ــه م ــدارك داوطلبان ــی ك ــه در مرك ــز ی ــاد ش ــده در آزم ــون ش ــركت نماین ــد از نظ ــر
ای ــن س ــازمان دارای اعتب ــار نیس ــت و ب ــرای ارس ــال ب ــه مراك ــز آموزش ــی ،م ــورد تأیی ــد
ق ــرار نخواه ــد گرف ــت.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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دكتر ابراهيم خدايي ،رئيس سازمان سنجش آموزش كشور :

امسال دردوره های روزانه و شبانه  ،بدون آزمون دانشجو پذیرفته می شود
ادامه از صفحه 1

و غيرانتفاعي نميشود ،بلكه امسال  12درصد دورههاي
روزانه و  28درصد دورههاي شبانه نيز بدون آزمون
دانشجو ميپذيرند.
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور ،در باره آمار
پذيرش داوطلبان به تفكيك گروه آزمايشي ،گفت:
امسال در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني 235 ،هزار
و  713داوطلب پذيرش ميشوند كه از اين تعداد66 ،
هزار و  429داوطلب در رشته محلهاي با آزمون و 169
هزار و  284داوطلب در رشتههاي بدون آزمون پذيرفته
ميشوند؛ اين در حالي است كه تعداد حاضران در جلسه
آزمون سراسري در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني،
 137هزار و  788داوطلب بوده است؛ به عبارت ديگر،
بدون احتساب ظرفيت دانشگاه آزاد اسالمي ،ظرفيت
پذيرش در اين گروه بيش از  1/71برابر كل داوطلبان
اين گروه است.
در گروه آزمايشي علوم تجربي  154هزار و 880
داوطلب پذيرش ميشوند كه از اين تعداد 58 ،هزار
و  103داوطلب در رشته محلهاي با آزمون و 96
هزار و  777داوطلب در رشته محلهاي بدون آزمون
پذيرفته ميشوند .در گروه آزمايشي علوم انساني 310
هزار و  864داوطلب پذيرفته ميشوند كه  54هزار
و  407داوطلب در رشته محلهاي با آزمون و 256
هزار و  457داوطلب در رشته محلهاي بدون آزمون

پذيرفته ميشوند .در گروه آزمايشي هنر  19هزار و
 365داوطلب پذيرفته ميشوند كه  4603داوطلب در
رشته محلهاي با آزمون و  14هزار و  762داوطلب در
رشته محلهاي بدون آزمون پذيرفته ميشوند ،و در
گروه آزمايشي زبانهاي خارجي نيز  23هزار و 596
داوطلب پذيرفته ميشوند كه  4189داوطلب در رشته
محلهاي با آزمون و  19هزار و  407داوطلب در رشته
محلهاي بدون آزمون پذيرفته ميشوند.
دكتر خدايي همچنين زمان اعالم نتايج نهايي آزمون
سراسري را نيمه شهريور ماه اعالم نمود.
تغيير در سهميه ايثارگران
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور اعالم نمود كه
امسال ،با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسالمي و
قانون برنامه توسعه كشور ،سهميه ايثارگران از
 25درصد به  30درصد افزايش يافته است.
وي در ادامه گفت :سهميه ايثارگران مازاد بر سهميه
مناطق نيست؛ از همين رو ،داوطلبان مناطق بايد
مد نظر قرار دهند و بر اساس پذيرش
اين سهميه را ّ
سالهاي گذشته ،انتخاب رشته نكنند.
دكتر خدايي ،با اشاره به اهميت انتخاب رشته ،گفت:
براي انتخاب رشته ،مطالعه دفترچه راهنماي انتخاب
رشته سازمان سنجش آموزش كشور (دفترچه شمارة
 )2و كارنامه كافي است.

وي همچنين تأكيد كرد :سازمان سنجش آموزش كشور،
با هيچ مؤسسه انتخاب رشته همكاري ندارد و همكاران
اين سازمان نيز حق همكاري با مؤسسات انتخاب
رشته را ندارند ،و تنها راهكاري كه سازمان سنجش
آموزش كشور در اين زمينه ارائه ميدهد ،انتخاب رشته
مجازي است كه با توجه به ظرفيتهاي امسال و قبولي
داوطلبان سال گذشته ،برنامهريزي شده است و از روز
چهارشنبه  18مرداد ماه فعال ميگردد .ما معتقديم
اگر داوطلبي بخواهد بداند كه در چه رشتههايي قبول
ميشود ،اين راهنماي انتخاب رشته كفايت ميكند.
دكتر خدايي افزود :ويژهنامه راهنماي انتخاب رشته
آزمون سراسري نيز از روز دوشنبه (امروز) از طريق
روزنامه فروشيهاي سراسر كشور توزيع ميشود كه
حاوي مطالب مفيدي براي انتخاب رشته است.
انتخاب رشته دانشگاه آزاد
معاون وزير علوم ،درباره انتخاب رشته دانشگاه آزاد
اسالمي ،گفت :داوطلبان در كارنامه انتخاب رشته خود
يك كد دانشگاه آزاد اسالمي دارند كه بر اساس آن،
احتماالً هفته آخر مرداد ماه براي انتخاب رشته در اين
دانشگاه بايد به سايت دانشگاه آزاد مراجعه كنند.

هشدار به متقاضیان آزمونهای بین المللی
به اطالع متقاضیان شركت در آزمونهای بینالمللی نظیر  TOEFL ، GRE،IELTSو

آمد.

 ...میرساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شركتهای سود جو كه با تبلیغات و وعدههای

 - 3مراكز برگزاری آزمونها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبتنام این افراد

واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر ،با مشخصات داوطلب اقدام به كالهبرداری و اخذ مبالغ

خودداری نمایند و در صورت تخلف ،مجوز آنان لغو میگردد.

قابل توجهی از این افراد مینمایند ،این سازمان به عنوان ناظر آزمونهای بینالمللی در

 - 4داوطلبانی كه با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند و در

كشور ،ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراكز به مراجع قضائی ،موارد ذیل را برای اطالع آن شركت كنند و تخلف آنان (حتی پس از دریافت مدرك ) اثبات گردد ،برابر مقررات برگزاری
متقاضیانیادآوریمینماید:

آزمونها ،مدارك مربوط به آنها باطل و از شركت در آزمونها به مدت  2تا10سال محروم

ً
 - 1تنها مداركی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت كه قبال مجری

خواهند شد و با توجه به اینكه جعل هرگونه اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول و شركت

آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت

كردن به جای داوطلب اصلی ،برابر قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  )1375جرم

هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور (بخش آزمونهای بینالملل)

تلقی میشود و مجازات كیفری به همراه خواهد داشت ،این گروه از متخلفان برای صدور

نسبت به مجاز بودن مركز اطمینان حاصل نمایید.

احكام قضائی به مراجع قضائی معرفی میگردند.

 - 2با داوطلبانی كه مرتكب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان
ً
در فهرست متخلفان آزمونهای این سازمان قرار خواهد گرفت .ضمنا این داوطلبان از  2تا

یادآور میشود كه براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمونهای بینالمللی ،كلیه
َ
مراحل ثبتنام آزمونها بایستی شخصا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم

 10سال از شركت در آزمونهایی كه این سازمان برگزار مینماید یا ناظر آن است ،محروم

رعایت شرایط ثبتنام ،از شركت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت

خواهند شد .همچنین در صورتی كه متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبتنام در یكی

مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شركتهای سودجو كه به روشهای مختلف

مراكز نمایند ،در هر مرحله از مراحل آزمون از شركت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد

اقدام به ثبتنام متقاضیان در آزمونهای بینالمللی مینمایند برخورد قانونی خواهد شد.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

شرايط و ضوابط ،تاريخ و نحوه ثبتنام متقاضيان پذیرش دوره
کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای نظام آموزش مهارتی دانشگاه
جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1396
بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبتنام و شركت در پذیرش دوره کاردانی فنی و اجازه ثبتنام نخواهد داشت.
و دوره کاردانی حرفهای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه
سال  1396ميرساند كه ثبتنام براي شركت در پذيرش دوره مذكور ،از طريق پايگاه تذكرات مهم:
اطالعرساني اين سازمان از روز دوشنبه مورخ  96/5/2آغازشده است و در روز  )1مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.
پنج شنبه مورخ  96/5/19پايان ميپذيرد؛ لذا كليه داوطلبان متقاضي ثبتنام ،كه  )2مسؤوليت صحت كليه مندرجات تكميل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد
داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل هستند ،ميتوانند در پذيرش مذكور بود.
 )3مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغيير نيست؛ بنابراين ،داوطلب بايد در زمان تكميل
ثبتنام و شركت نمايند.
اطالعات تقاضانامه ،نهايت دقت را بهكار گيرد.
 )4در هر مرحله از پذيرش (ثبتنام ،پذيرفتهشدن ،حين تحصيل در دانشگاه و )...
روش گزينش دانشجو
گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته محلهاي تحصيلي ،بر اساس معدل كل مندرج مشخص شود كه داوطلب حقايق را كتمان نموده است يا واجد شرايط و ضوابط مندرج
در گواهينامه معتبر ديپلم ،نوع ديپلم و سهميههاي آزاد ،شاغل ،ایثارگران ،بومي در اين دفترچه نيست ،از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.
بودن و با توجه به صالحيتهاي عمومي داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع  )5داوطلب بايد پس از پايان ثبتنام الكترونيكي (اينترنتي) از كليه صفحات ،پرينت
علمي  -كاربردي و مصوبات مربوط صورت ميگيرد .بديهي است كه براي هر يك تهيه نموده و آن را نزد خود نگه دارد.
از موارد فوق ،ارائه مستندات مربوط در زمان ثبتنام از سوي پذیرفته شده به مركز
دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبتنام اينترنتي:
آموزشي ،ضروري است.
به داوطلبان توصيه ميشود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبتنام،
ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس
شرايط ثبتنام:
داوطلب متقاضي شرکت در پذيرش باید یکایک اقدامات زیر را بموقع و در مهلت فرم پيش نويس ،با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور ،اطالعات الزم
را بر اساس بندهاي برنامه نرمافزاري ثبتنام وارد نمايند .ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل
مقرر انجام دهد:
 -1مراجعه به پايگاه اطالعرساني سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس :فرم در برنامه نرمافزاري ثبتنام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطالع بيشتر
ميتوانند به اين راهنما مراجعه نمايند .داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات ثبتنام
.www.sanjesh.org
 -2دريافت دفترچه راهنماي ثبتنام از طريق پايگاه اطالعرساني سازمان سنجش و دقت نمايند .بديهي است كه در صورت مشاهده هر گونه مغايرت در موارد قيد شده در
تقاضانامه ثبتنام با مدارك داوطلب ،در صورت پذيرفته شدن ،قبولي وي «كان لم يكن»
مطالعه آن.
تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.
 -3مراجعه به پايگاه اطالعرساني سازمان سنجش ،براي تهيه كارت اعتباري.
تبصره -با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبتنام به صورت اينترنتي انجام ميشود،
ي مـهم:
داوطلبان الزم است با استفاده از كارتهاي عضو شبكه بانكي شتاب ،كه پرداخت نـكات و توصيهها 
الكترونيكي آنها فعال است ،با مراجعه به پايگاه اطالعرساني اين سازمان و پرداخت مبلغ  )1اگر از طريق كافينت اقدام به ثبتنام مينماييد ،تأكيد ميشود كه تمامي مراحل
( 200/000دويست هزار) ريال به عنوان وجه ثبتنام ،نسبت به دريافت اطالعات كارت ورود اطالعات ثبتنامي را شخصاً انجام دهيد يا بر انجام امور مربوط ،در كافينت نظارت
مستقيم داشته باشيد.
اعتباري (شماره سريال  12رقمي) اقدام نمايند.
 )2توصي ه ميشود كه داوطلبان ،پس از تكميل تقاضانامه ،دريافت شماره پرونده
 -4آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبتنام.
داوطلب باید پس از مطالعه دفترچه راهنماي پذيرش در اين دوره و آشنايي با كليه  6رقمي و كد پيگيري  16رقمي ،يك نسخه پرينت از تقاضانامهشان تهيه و آن را نزد
شرايط و ضوابط پذيرش ،با مراجعه به پايگاه اطالعرساني سازمان سنجش آموزش خود نگهداري نمايند.
كشور نسبت به ثبتنام اقدام نمايد .الزم به توضيح است كه دفترچه راهنماي پذیرش  )3به داوطلبان توصيه ميشود كه در انتخاب كدرشت ه محلهاي انتخابي خود دقت
دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی الزم را مبذول فرمايند؛ زيرا پس از دريافت كد پيگيري  16رقمي ،در اين خصوص به
ـ کاربردی مهر ماه سال 1396و همچنين نحوه ورود به سايت براي ثبتنام و اقدامات درخواستهاي داوطلبان مبني بر اصالح يا جابجايي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ي و اطالعرساني
ش (هفتهنامه خبر 
ك سنج 
ق نشريه پي 
ي از طري 
الزم براي انجام ثبتنام اينترنتي ،در سايت سازمان سنجش آموزش كشور در زمان مقرر  )5هرگون ه تغيير 
سازمانسنجش) ،سايت سازمان سنجش و در صورت لزوماز طريق رسانههاي گروهي
قرارداده شده است.
تبصره  :1دانشآموزان سال آخر متوسطه ،که حداکثر تا تاریخ  96/6/31موفق به اخذ اعالمخواهد شد.
ت لزوم ،داوطلبان ميتوانند در ساعات اداري با شماره تلفن021-42163 :
مدرک دیپلم خواهند شد ،مجاز به انتخاب کد رشته محل هستند؛ اما چنانچه داوطلبی  )6در صور 
س گرفته يا از طريق سيستم
ش كشور تما 
ش آموز 
ن سنج 
احتمال میدهد که تا پایان شهریورماه سال جاری ( )1396موفق به اخذ مدرک دیپلم با روابط عمومي سازما 
نمیشود ،موکدا ً توصیه میشود كه ثبتنام ننماید؛ بنابراین ،چنانچه داوطلبی در یکی پاسخگويي اينترنتي (غيرحضوري) سازمان اقدام نمايند.
از کدرشته محلهای انتخابی پذیرفته گردد ،ولی تا پایان شهریورماه سال  1396موفق
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
به دریافت گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه نشود ،قبولی وي ملغی خواهد شد
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اطالعيه سازمانسنجشآموزشكشور درخصوص :

تعيين زمان و مكان برگزاري آزمون عملي رشته
عكاسي از رشتههاي تحصيلي داراي شرايط خاص
گروه آزمايشي هنر درآزمون سراسري سال 1396
بدين وسيل ه به اطالع كليه متقاضيان رشته تحصيلي عكاسي ،كه
پيرو اطالعيه مورخ  96/5/1
در زمان مقرر (از تاريخ  96/4/17لغايت  )96/4/22نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون
عملي اقدام نموده اند ،ميرساند كه پرينت كارت آزمون عملي رشته ذيربط  48ساعت قبل از
تاريخ برگزاري آزمون از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان قابل دريافت خواهد بود .ضمناً
محل و زمان رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته فوقالذكر از تاريخ 96/5/21
لغايت  96/5/25براساس جدول ذيل است و داوطلبان بايد از ساعت  8:00صبح در محل
برگزاري آزمون حضور داشته باشند .همچنين پيشنهاد مي شود كه داوطلبان از عكسهاي
شاخص خود چند نمونه پرينت تهيه كنند و آنها را در جلسه آزمون به همراه داشته باشند.

25

اطالعیۀ بسیار مهم شرکت تعاونی
خدمات آموزشی
با توجه به استفادة غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمونهای آزمایشی سنجش
در کتابهای خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های
اینترنتی ،فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ،همان طور که ممنوعیت هرگونه
استفاده و انتشار سؤاالت آزمونهای آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی
این سؤاالت درج گردیده است ،بار دیگر یادآور میشود که حق چاپ ،تکثیر و انتشار
سؤاالت آزمونهای آزمایشی سنجش به هر روش (الکترونیکی ،استفاده در کانالهای
تلگرام ،سایتها و  )...در هر مقطع زمانی ،برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی (حتی
با ذکر منبع) ممنوع است؛ به عبارت دیگر ،استفاده از سؤاالت آزمونهای آزمایشی
سنجش ،منحصرا ً متعلق به پدیدآورندة آن ،یعنی شرکت تعاونی خدمات آموزشی
کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور ،بوده و استفاده از این سؤاالت برای سایر
مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة زمانی
خاصی نیست .بدیهی است كه این شرکت ،اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان
از این امر به عمل خواهد آورد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور

26
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توانايي خود را

دست كم نگيريد
وجود آرامش ،امنيت ،زيبايي ،خالقيت و ابتكار در كارها و خالصه حضور درخشش
در زندگي ،از ايدهآلهاي همة ما انسانها از دير باز تاكنون بوده
است .همة ما تصور ميكنيم كه در فضايي توأم با
صميميت ،صفا و سادگي ،بتوانيم به رمز
ّ
و رازهاي اين جهان بيانتها به اندازه
درك و فهم خودمان پيببريم و از
اين كشف و شهود ،لذتي سرشار
نصيبمان شود؛ اما عليرغم اين
آرزوهاي شيرين بشري ،در
دنيايي به سر ميبريم كه
متأسفانه با دخالتهاي
غــير متعــا ر ف ،
ناآرام و پر تنش
مينمايد و عوارض فردي
و اجتماعي اين آشوبهاي
آشكار و نهان در رفتارهاي
رواني ـ اجتماعي همة انسانها
در سطح ُخرد و كالن هويداست؛
با اين حال ،براي در امان ماندن از
ابتال به اين همه آشوبهاي تحميلي و
ساختگي دست بشر در جهان امروز ،بهتر
آن است كه با خالقيت و ابتكار ،جريان زندگي
را در هر محيط و شرايطي كه قرار داريم ،غني و بارور،
رضايتبخش و خوشايند سازيم .مهمترين و اصليترين اقدام
براي ايجاد چنين شوق و ذوق و نشاطي در زندگي ،همانا تعيين هدف است.
اما تعيين هدف هم بايد با توجه به امكانات و ابزارهايي كه در دسترس داريم
يا امكان دستيابي به آنها برايمان وجود دارد ،صورت گيرد .قابل حصول بودن
هدف بايد به طور نسبي واضح و روشن باشد تا براي مغز و دستگاه عصبي
ما حكم حقيقي را پيدا كند و همان احساسي را به وجود آورد كه اگر به
هدف برسيم به ما دست ميدهد؛ بنابراين ،اگر با احساس ناكامي زندگي
كنيم و دائماً ناكاميهايمان را با تمام جزئياتش چنان در ذهن زنده
نگه داريم كه براي دستگاه عصبي ما به عنوان يك حقيقت ،معنا و
مفهوم شود ،حال و روز شكست خوردههاي واقعي را پيدا ميكنيم.
از سوي ديگر ،اگر هدفي مثبت را در نظر بگيريم و آن را چنان
در ذهن خود زنده نگه داريم كه براي دستگاه عصبي ما به عنوان
حقيقت ،تعبير و تفسير شود ،احساس برنده بودن ،اعتماد به
نفس ،شجاعت ،اميدواري و نشاطي را كه نتيجه رسيدن به
هدف است ،تجربه ميكنيم .در عملكرد ناهشيار ذهن ما يك
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راز وجود دارد :احساس موفقيت را در وجودمان بيدار
ميكنيم ،آن را در كنترل و احاطه خود در ميآوريم و
سپس به كار مياندازيم ،و آن گاه كه احساس موفقيت
را در وجودمان پيدا كرديم ،با موفقيت دست به عمل
و اقدام ميزنيم ،و زماني كه اين باور و احساس دروني،
قدرت بيشتري يافت ،اشتباهات و عدم موفقيتهايمان
(نه شكستهايمان) در امور جاري زندگي به كمترين
ميزان ممكن ميرسد.
البته نبايد گمان كنيم كه صرفاً داشتن احساس
موفقيت و پيروزي ،به خودي خود منجر به كسب
موفقيت واقعي ميشود ،بلكه چنين احساسي انگيزه و
ارادة ما را بر اعمال و فعاليتهاي موفقيتآميز بيشتر
ميكند؛ يعني وقتي در ذهن خود احساس موفق شدن
را تجربه ميكنيم ،مكانيسمهاي دستگاه عصبي ما به
طور ناهشيار براي موفقيت آماده ميشوند .نمونهاي را
برايتان نقل ميكنيم:
«چند سال پيش تصميم گرفتم كه گواهينامه رانندگي
بگيرم .پس از اقدام به ثبتنام و معاينه چشم پزشكي
و امتحان آييننامه راهنمايي و رانندگي ،باالخره زمان
آزمون عملي رانندگي فرا رسيد .ناگفته نماند كه ميزان
ساعاتي كه صرف آموزش رانندگي كرده بودم ،باالتر از
حد ميانگين بود ،ولي در همان لحظات اوليه امتحان،
به دليل انجام يك اشتباه به ظاهر ساده و جزئي ،مردود
شدم .نوبت امتحان بعدي حدود دو ماه ديگر بود .طي
اين دو ماه ،آن قدر مشغول كارهاي ديگر بودم كه اص ً
ال
فراموش كرده بودم كه چند ساعت به تمرين رانندگي
بپردازم .روز امتحان فرا رسيد و من بدون هيچگونه
تمرين عملي در محل امتحان حاضر شدم .جالب است
بدانيد كه در همان لحظات نخست و در ميان پنج نفر
ديگر ،من تنها فرد پذيرفته شده بودم !» در واقع عامل
اصلي موفقيت من در اين امتحان ،يك تمرين ذهني
دقيق در شب امتحان و احساس برنده بودن بود كه
در ذهن خود ،آن را تجربه كرده بودم .احساس پيروزي
و موفقيت ،در واقع رمز و كليد اصلي پيروزيها و
توفيقهاي همة ما در كلية آزمونهاي بيشمار زندگي
است.
يكي از جواناني كه به عنوان يك فرد موفق در جامعة ما
مطرح است ،راجع به احساس پيروز شدن ،كه ميتواند
غير ممكنها را به ممكن تبديل كند ،چنين ميگويد:
«هر وقت ميخواهم كار دشواري انجام دهم ،دنبال
كسي ميگردم كه به زندگي خوشبين باشد و با پشتكار
و اعتماد به نفس باال ،به مبارزه و مقابله با مسائل و
سختيها برود .دنبال كسي ميروم كه شهامت عمل و
فعاليت و قدرت تجزيه و تحليل مسائل را داشته باشد و
با برنامهريزي دقيق و سختكوشي ،با مشكالت برخورد
كند .دنبال كسي ميروم كه هنگام مواجهه با كارهاي

دشوار ،حتي يك قدم هم به عقب نگذارد و محكم و
استوار بگويد :كار سختي است ،اما ميتوانم آن را به
انجام برسانم».
اگر بخواهيم قدري به زمينة قبلي چگونگي به وجود
آمدن «احساس و عادت موفقيت» رجوع كنيم ،ميبينيم
كه علت عدم موفقيت بسياري از دانشآموزان مدارس
ابتدايي اين است كه از همان آغاز درس خواندن ،به
آنها تكاليفي داده نشده است تا بتوانند با موفقيت
آنها را انجام دهند؛ لذا اين دانشآموزان هرگز فرصت
درك احساس موفقيت و برنده بودن را پيدا نكردهاند.
دانشآموزي كه در آغاز دوران تحصيلي ،موفقيت را
تجربه نكرده است ،امكان ايجاد و پرورش «عادت به
موفقيت» را هم پيدا نخواهد كرد؛ به اين ترتيب ،اين
قبيل دانشآموزان ،اعتماد به نفس الزم را براي قبول
مسؤوليت به دست نميآورند .كارشناسان در اين مورد
اعتقاد دارند كه معلمان در سالهاي نخست تحصيل
بايد به ميزاني به بچهها تكليف شب بدهند كه آنها
بتوانند با پايان رساندن تكاليف داده شده ،طعم شيرين
و فراموش ناشدني موفقيت را بچشند .تكاليف منزل بايد
كام ً
ال در حدود توانايي بچهها باشد؛ به طوري كه بتواند
در آنها انگيزه و عالقه به درس خواندن و سختكوشي
را به وجود بياورد .همين موفقيتهاي كوچك به
دانشآموز «احساس موفقيت» ميدهد كه خود زمينه ساز
موفقيتهايآيند هاش ميشود.
بر اساس آنچه بيان شد ،اگر به شكست و ناكامي عادت
كنيم ،به احتمال زياد ،احساس شكست را در ذهن خود
پرورش ميدهيم ،و اين احساس به وجود آمده بر هر
مسؤوليت تازهاي كه در زندگي به عهده ميگيريم سايه
مياندازد؛ اما اگر برنامهريزي امور روزمره زندگيمان را
طوري انجام دهيم كه امكان موفقيتهاي مختلف حتي
در موارد جزئي و نه چندان با اهميت را پيدا كنيم،
ميتوانيم فضاي موفقيت و احساس مثبت آن را در
خود به وجود آوريم و همين فضاي ذهني ميتواند
براي ما زمينة موفقيت در كارهاي مهمتر را فراهم كند.
به همين ترتيب ،قادر خواهيم شد كه مسؤوليتها و
وظايف دشوارتري را در زندگي بر عهده بگيريم و پس
از آنكه در آنها هم موفق شديم ،باز هم به سراغ كارهاي
بسيار دشوارتر برويم .ميگويند« :موفقيت ،موفقيت
ميآورد !»
يكي ديگر از عواملي كه ميتواند احساس موفقيت و به
دنبال آن امكان موفقيت واقعي را به وجود آورد ،اين
است كه يك اصل كلي را در تمام فعاليتهايي كه
انجام ميدهيم ،رعايت كنيم .همان طور كه ورزشكاران
در ورزش وزنهبرداري ابتدا با وزنههاي سبك اين فعاليت
را شروع ميكنند و بتدريج بر وزن آنها ميافزايند ،ما هم
بايد فعاليتهاي خود را از بخشهايآسانتر و سبكتر
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شروع نموده و بتدريج بر سختي و سنگيني آن بيفزاييم.
اين روند حركتي امكان موفقيتهاي زيادي را برايمان
فراهم ميكند و موجب بروز احساس موفقيت و سپس
كسب موفقيتهاي اساسيتر و مهمتر در زندگي ما
ميشود.
ايوان پاولوف ،فيزيولوژيست روسي ،در مورد موفقيت
اظهار نظر بسيار جالب و ظريفي كرده است .به اعتقاد
وي ،موفقيت فقط با دو عامل به تحقق ميپيوندد:
 1ـ اشتياق زياد براي انجام فعاليت 2ـ استمرار فعاليت
تا رسيدن به هدفي كه از قبل انتخاب كردهايم.
عامل ديگر براي داشتن احساس موفقيت ،اين است كه
اگر هر يك از ما به گذشته خود نگاه كنيم و مروري
ذهني بر آنچه كه به ما گذشته است ،داشته باشيم،
مالحظه ميكنيم كه حتماً موفقيتهايي داشتهايم و
آنها الزاماً بزرگ و قابل انتشار نبودهاند .به هر حال ،مهم
نيست كه دريابيم ما در انجام چه كارهايي و در چه
موقعيت و اوضاع و احوالي موفق بودهايم ،مهم آن است
كه احساس موفقيتي به دست آوردهايم كه در اثر وقوع
يك موفقيت عيني به دست آمده است ،و مهم اين است
كه ميخواستهايم كاري بكنيم و موفق هم شدهايم .بعد
از يادآوري موفقيتهاي كوچك و بزرگ گذشته ،بهتر
است تصوير آن موفقيت را با تمام جزئياتش در ذهنمان
زنده نگه داريم؛ مث ً
ال در آن زمان محيط چگونه بود؟ در
اطراف ما چه حوادث و جرياناتي رخ ميداد؟ ديگران چه
ميگفتند؟ كسب موفقيت ما در چه فصلي از سال بود؟
هوا چگونه بود؟ در اطراف ما چه كساني حضور داشتند؟
واكنش آنان چه بود ،و دهها مورد ديگر كه ميتوانيد به
آنها فكر كنيد.
هر چقدر جزئيات بيشتري را به ياد بياوريم ،بهتر است؛
چون خواهيم ديد كه موفقيت گذشته را با تمام تازگي
اوليه دوباره به طور زنده احساس ميكنيم .اگر بتوانيم
احساسات گذشته خود را در مورد موفقيتهايمان به ياد
آوريم ،طعم شيرين موفقيت را دوباره احساس خواهيم
كرد.
اينك با پيدا كردن اعتماد به نفسي تازه و با همراه داشتن
احساسي خوشايند ،به سراغ انجام آن فعاليتهايي
ميرويم كه مربوط به زمان و موقعيت كنوني است؛
يعني فعاليتي كه قرار است ما را به هدفي خاص و مهم
در زندگي برساند .حال اين شما هستيد كه بايد ابتدا
هدف اصليتان را انتخاب كنيد و با اشتياق زياد به سوي
آن حركت نماييد .تنها يك زندگي هدفدار است كه
ميتواند با معنا ،آرامشبخش ،زيبا و سرشار از لذتهاي
روحي و معنوي باشد؛ در اين صورت ،نابسامانيها،
آشوبها ،كشمكشها و ناآراميها كمتر ميتواند لطافت
و پاكي روح ما را به خشونت و تيرگي بكشاند.
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اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

سنجش یازدهــم ویژه دانشآموزان
آزمونهاي آزمايشي
ِ
پایه یازدهم (سال دوم دوره دوم متوسطه)

طی سال های اخیر و بر اساس مصوبات مراجع قانونی مربوطه ،سوابق تحصیلی
سال یازدهم متوسطه نقش تعیین کنندهای 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 دانشآموزان
دوره متوسطه ،برای سال تحصیلی آینده ( )97-96اقدام به طراحی آزمون های
تابستانه ،مرحله ای و جامع برای جامعه هدف دانشآموزان سال یازدهم متوسطه
(سال دوم) که امتحانات نهایی را در پیش دارند نموده است .این آزمون ها با ماهیتی
جدید از نظر محتوا ،بودجهبندی و اجرا گامی مهم در براي پاسخگویی به نیاز موجود
در این زمینه است که امید است مورد توجه دانشآموزان عزیز سال یازدهم متوسطه
و همچنین مشاوران و دستاندرکاران دبیرستان ها قرار گیرد.

ب های درسی پایۀ دهم
اصلی آزمونهای تابستانه ،بررسی و مرور کلی مطالب کتا 
خواهد بود .فاز دوم ،آزمونهای مرحلهای بوده که در  6نوبت برگزار خواهند شد .هدف
کلی این آزمونها ،بررسی و نگاه دقیقتر به مطالب کتابهای درسی پایۀ یازدهم و
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در طول سال تحصیلی است .در این میان،
آزمون ویژهای (آزمون مرحلۀ  )4در نظر گرفته شده است که در پایان امتحانات
نیمسال اول ،در تاریخ  1396/11/6برگزار خواهد شد و هدف آن ،جمع بندی
مطالب نیمسال اول است که پس از امتحانات تشریحی نیمسال اول برگزار خواهد
شد و بر اساس آن ،آمادگی دانشآموزان براساس پرسشهای چهارگزینهای استاندارد
مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت .فاز
سوم ،آزمونهای جامع بوده که در  2نوبت برگزار خواهند شد .هدف این آزمون ها،
آشنایی کامل دانشآموزان با پرسشهای چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت
امتحانات خرداد  1397و به نوعی ،مقدمۀ آمادگی برای آزمون سراسری سال 1398
است .تاریخ آزمون ها در جدول زیر آمده است.
آزمونهای مرحلهای براساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوري
كه در هر مرحله از آزمون ،طبق تقسيم بنديهاي انجام شده ،از داوطلبان امتحان به
عمل ميآيد؛ عالوه بر اين ،در آزمون هر مرحله ،از قسمت يا قسمت هاي مربوط به
مراحل قبل نيز امتحان گرفته مي شود؛ ليكن 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 اين تأکید كه بيشتر
سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود).
پس از برگزاری هریک از آزمون های مرحلهای و همچنین آزمون جامع ،کارنامهای
با اطالعات 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  ....دراختیار داوطلبان قرار میگیرد
تا داوطلبان براساس اطالعات مندرج در اين کارنامهها از میزان آمادگی خود در هر
مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون
آزمون ها ،آمادگی الزم را برای

مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیز با شرکت در
شرکت در امتحانات نهایی سال  1397کسب می نمایند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمونهای آزمایشی
سنجش یازدهم در عصر روز برگزاری
ِ
هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.sanjeshserv.ir :منتشر
می گردد .ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند که محاسبه نمره کل آزمون
های آزمایشی ،براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور
در ارتباط با آزمون سراسری سال  1396خواهد بود .همچنین نمره آزمون دروس
عمومی و اختصاصی ،همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی (با توجه
به ضرایب) به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی (با توجه به ضرایب) تقسیم بر
ی تواند تجربه مناسبی برای دانش
ی شود ،که این امر م 
مجموع کل ضرایب محاسبه م 
آموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

سنجش یازدهم:
نحوه برگزاري آزمونهاي آزمایشی
ِ

سنجش یازدهم:
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمونهاي
ِ

ی های زیر است:
آزمون های سنجش ِ یازدهم دارای ویژگ 

* ارائه سؤاالت مفهومی تستی که ضمن آماده نمودن دانشآموزان برای شرکت در
امتحانات ترم اول و نهایی سال یازدهم ،زمینه آشنایی و مهارت این عزیزان را برای
پاسخگویی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد ،برای دانشآموز فراهم مینماید.
* بودجه بندی منابع درسی براساس برنامه درسی دبیرستان ها.
ن های قبل.
* ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمو 
ش آموزان
ن هایی که دان 
* ارائه گزارشهای تحلیلی ،مقایسهای و مدیریتی برای دبیرستا 
ی دهند.
سال یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون ها شرکت م 
* ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بالفاصله پس از پایان هر آزمون.
نحوۀ زمان بندی آزمونها به شرح جدول زیر است:

سنجش یازدهم ،برای کلیه داوطلبان
این آزمونها در  3فاز کلی«تابستانه ،مرحلهای و جامع» و در  11نوبت برگزار کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی
ِ
ً
میشوند .فاز اول ،آزمونهای تابستانه بوده که در  3نوبت برگزار خواهند شد .هدف سراسر کشور از روز سه شنبه قبل از هر آزمون منحصرا از طریق سایت اینترنتی
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ی گردد
شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی www.sanjeshserv.ir :توزیع م 
و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فوقالذکر نسبت به پرینت کارت ورود به
جلسه خود اقدام می نمایند.
سنجش یازدهم:
شهریه آزمون های آزمایشی
ِ
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 210/000ریال و مجموعاً  1/890/000ریال است.
ضمناً به اطالع داوطلبان می رساند که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای
آزمون از سوي داوطلب ،برنامه ثبت نام اینترنتی بهطور خودکار ،وجه را با احتساب
تخفیف محاسبه می نماید.

الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام ،برای
داوطلبانی که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجشِ یازدهم به صورت

تلفیقی هستند ،در سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها ()www.sanjeshserv.ir

درج شده است.

نحوه ثبتنام:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش ،همچون سنوات گذشته ،برای
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  97-96شیوه اعمال تخفیف شهریه آزمون را برای
متقاضیان بیش از یک آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزیز به کار گرفته است
تا ضمن تجمیع فرآیند ثبتنام برای هر یک از دانشآموزان در کلیه مراحل ،امکان
پرداخت شهریه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.

ت نام ،نشان دهنده ثبت نام
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثب 

سنجش یازدهم:
جدول شهریه آزمون های آزمایشی
ِ

ت نام مراجعه نموده و ثبت نام خود را
شماره پرونده و شماره رمز) به لینک ثب 

سنجش
پرداخت اینترنتی :داوطلبان عالقه مند به شركت در آزمونهاي آزمایشی
ِ
یازدهم در سراسركشور ميتوانند با استفاده از کارتهای 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 اين آزمونها اقدام
و كد رهگيري دريافت نمايند.

نکته مهم:

نهایی داوطلب نبوده و الزم است كه وي بعد از خرید کارت اعتباری (دریافت
نهایی و شماره پرونده و کد پیگیری  16رقمی دریافت نماید.

داوطلبان گرامی ،پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام در صورت
داشتن هر گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام ،می توانند با

خط ویژه( 021-42966 :صدای داوطلب) تماس حاصل نمایند .ساعات تماس:
صبح  8:30الی  12:30و عصر  13:30الی 16:00

ثبت نام گروهی از طریق مدارس :دبيرستان هایی كه مايل هستند براي سهولت
ثبت نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند ،بعد از مطالعه
دقیق دستورالعمل ثبت نام مدارس همکار ،درصورت داشتن هرگونه سؤال ميتوانند
در ساعات :صبح 8:30الی 12:30و عصر  13:30الی  16:00با شماره تلفن هاي:
 88844791الی  88844793تماس حاصل نمايند.
نکات مهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن ،این امکان نیز
سنجش
فراهم گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون های
ِ
ت نام نمایند؛ به عنوان مثال،
یازدهم را به تعداد مورد نیاز و دلخواه ،انتخاب و ثب 
داوطلب می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحلهای و یک نوبت آزمون جامع باشد.

البته با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش ،مجموعه آزمونهایی است که هر
یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها ،داوطلب را گام به گام آماده تر مینماید

 -1ثبتنام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها از جمله آزمون جامع نيز در اين مرحله
انجام ميشود و توصیه می شود كه براي برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه
پرداختی ،ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
 -2وجه پرداخت شده بابت ثبتنام به هیچ عنوان قابل استرداد نیست؛ لذا داوطلبان
در این خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
ثبتنام حضوري :ثبتنام براي كليه داوطلبان سراسري كشور از طريق سايت
اينترنتي به نشاني www.sanjeshserv.ir :امكانپذير است و دفتر مركزي
شركت به نشاني :تهران ،خيابان مطهري ،خيابان مفتح شمالي (نرسيده به ميدان
هفت تير) ،خيابان نوري اسفندياري ،پالك  ،50تلفن 88321455 :نيز آماده
ثبتنام از مراجعان در ساعات اداري است.

ی شود كه داوطلبان عزیز در کلیۀ آزمون های تابستانه ،مرحلهای و جامع
لذا توصیه م 

سنجش یازدهم
راهنمای نحوه ثبت نام اينترنتی آزمونهای آزمايشی
ِ

شایان ذکر است كه داوطلبان ،برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی ،بهتر است تعداد
مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از
تعداد آزمون های آزمایشی سنجشِ یازدهم ،از تخفیف باالتری نیز بهر ه مند شوند.
بدیهی است كه مطلوبترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی،
ثبت نام یکجا در  9نوبت آزمون ( 1تابستانه  6 +مرحله  2 +جامع) است که در
این صورت ،با احتساب تخفیف ویژه  360/000ریالی ،متوسط شهریه هر آزمون

گام اول :پرداخت مبلغ ثبتنام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور (پرداخت از
طریق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اینترنتی است).
ن های
گام دوم :تکمیل فرم ثبتنام (در سایت ارائه شده است :لینک ثبت نام آزمو 
آزمایشی سنجش ـ ثبتنام جدید).
گام سوم :دریافت کد پیگیری  16رقمی ثبتنام.
شركت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور

( 11نوبت آزمون) به طور یکجا ثبتنام نمایند.

مراحل ثبت نام:
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نتايج اولیه كنكور اعالم شده
است و بسيارى از شما داوطلبان با وجود تالشى
كه كردهايد ،آن نتيجهاى را كه انتظارش داشتيد به دست
نياوردهايد .شايد بسيارى از شما هم اكنون دچار سردرگمى شده باشيد
و مدام اين سؤال را از خود ميپرسيد كه با رتبهاى كه كسب كردهايد آيا
بايد هرجور شده امسال وارد دانشگاه شويد يا بهتر است كه پشت كنكور مانده و
براى نتيجه بهتر ،يك سال ديگر درس بخوانيد .مطمئناً جواب اين سؤال براى همه
يكسان نيست و نميتوان يك پاسخ قطعى به آن داد .قبل از هر گونه تصميمگيرى در
مورد اينكه به دانشگاه برويد يا پشت كنكور بمانيد ،بايد با مشاوران و متخصصان در اين
زمينه صحبت كنيد ،شرايط خود را بخوبى بسنجيد و از رشتههايى كه امكان قبوليتان
در اين گونه رشتهها باالست ،از آنها سؤال كنيد؛ حتى اگر فقط چند رشته خاص را
در نظر داريد ،باز هم به گزينههاى ديگرتان خوب فكر كنيد و در موردشان تحقيق
كنيد .قطعاً تنها يك يا دو رشته خاص يا چند دانشگاه درجه اول نيستند كه
تضمين كننده موفقيت شما در آينده هستند .در مورد ساير رشتهها نيز
اطالعات درست كسب كنيد؛ شايد بسيارى از اين رشتهها جزء
رشتههاى مورد عالقه شما باشند كه شما از آنها
بياطالعيد  .
به ياد داشته باشيد كه رشته
دانشگاهى كه انتخاب ميكنيد نسبت به دانشگاه
اولويت دارد .اگر ميدانيد كه در رشته مورد عالقه خود قبول
ميشويد ،ولى امكان قبوليتان در دانشگاهى كه به آن عالقه داريد كم است،
نااميد نشويد و دانشگاههاى ديگر را نيز انتخاب كنيد .رفتن به يك دانشگاه معروف
خوب است؛ ولى صرفاً ورود به يك دانشگاه خاص ،ارزش يك سال پشت كنكور ماندن را
ندارد .عالقه داشتن به رشته دانشگاهى كه انتخاب ميكنيد ،صرف نظر از آنكه ديگران در موردش
چه فكر ميكنند ،بمراتب نقش مؤثرترى در موفقيت شما در آينده خواهد داشت؛ زيرا بعدها در مقاطع
باالتر ميتوانيد همچنان در رشته مورد عالقه خود ،ولى در دانشگاه مطلوبتر ،ادامه تحصيل دهيد.
با وجود همه اينها ،اگر واقعاً در هـيچكدام از رشتههاى مورد عالقهتان قبول نميشويد و اگر واقعاً ميخواهيد
به يك سال ديگر درس خواندن و پشت كنكور ماندن فكر كنيد ،حتماً قبل از تصميمگيرى ،فوايد و مضرات
آن را در نظر گرفته و به مجموعهاى از نكات توجه كنيد؛ چون اين يك سال ،بخشي از زندگى شماست؛ پس
احساسى تصميم نگيريد .در اينجا تالش شده است تا برخى از نكات مثبت و منفى در اين زمينه مطرح
شود تا بتوانيد با آگاهى بيشترى در اين مورد تصميمگيرى كنيد.
برخى از كنكوريها دليل موفق نبودن خود را مهيا نبودن شرايط مناسب براى درس خواندن ،از
محيط خانواده گرفته تا شرايط روحى و احساسى ،ميدانند .آيا شرايط شما براى درس خواندن
در كنكور سال بعد تغيير كرده است؟ آيا سال ديگر شرايط روحى بهترى خواهيد داشت؟
اگر جوابتان به اين پرسش منفي است ،بايد بدانيد كه در اين يك سال ،تغيير
چندانى هم در ميزان درس خواندنتان ايجاد نخواهد شد.
برخى از شما نيز ،با وجود اينكه شرايط مطلوبى داشته و
تالش زيادى كردهايد ،به هر دليلى در امتحان
نتيجه دلخواهتان را
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نگرفتهايد و مى خواهيد براى كسب نتيجه بهتر دوباره در كنكور شركت كنيد .اگر
واقعاً قصد داريد براى يك سال ديگر بمانيد ،بايد توانايى آن را در خود ببينيد و از
همه مهم تر نقاط ضعف خود را بيابيد و آنها را برطرف كنيد .همچنين اشتباهات خود
را بررسى كنيد و ببينيد كه چه مشكالتى مانع از موفقيت شما در آزمون سراسري
گذشته شدند و چه كارهايى را بايد انجام ميداديد كه نداديد .اگر مشكالت اساسى و
اشتباهات گذشته خود را شناسايى نكنيد و هيچ تغييرى در روش درس خواندن خود
ايجاد نكنيد ،نبايد انتظاركسب نتايج متفاوتى را در كنكور سال بعد داشته باشيد؛ ولى
اگر ايمان داريد كه با رفع اشتباهات خود ،سال ديگر آمادگى بيشترى براي شركت
در اين آزمون خواهيد داشت و نتيجه مطلوبترى را خواهيد گرفت ،يك سال درس
خواندن براى ورود به رشتهاى كه به آن عالقه داريد ،ارزشش را دارد.
اگر قصد داريد كه پشت كنكور بمانيد ،اين بار قطعاً زمان بيشترى براى درس خواندن
در اختيار خواهيد داشت .بسيارى از كنكوريها ،به دليل حجم باالى كالسهاى
مدرسه ،كالسهاى كنكور و معلمان خصوصى در سال آخر ،همواره از كمبود وقت
گاليه ميكنند ،و از آنجايي كه بيشترين وقت خود را سر كالسهاى كنكور و نوشتن
جزوات آن صرف ميكنند ،زمان كافى براى درس خواندن ندارند .اگر شما هم جزء
اين دسته بوديد ،اين بار به دليل فارغالتحصيلى از مدرسه و در اختيار داشتن جزوات
و مطالب درسى آماده از كالسهاى كنكور سال قبل ،به احتمال بسيار قوى ،مشكل
شما ديگر كمبود وقت نخواهد بود؛ ولى نكته مهم آن است كه داشتن وقت بيشتر به
معناى اين نيست كه نياز به برنامهريزى درسى و زمانبندى نداريد؛ به آن خاطر كه
شما قطعاً تمام روز را نمى توانيد به درس خواندن بپردازيد ،و نبايد فراموش كنيد
كه گاهى داشتن وقت زياد منجر به تلف شدن آن ميشود؛ به عنوان مثال ،اكثر
كنكوريهاى محصل ،به دليل محدود بودن زمانشان ،سعى ميكنند كه از وقتهاى
خالى يا تعطيالت خود به بهترين نحو براى درس خواندن استفاده كنند؛ ولى براى
اكثر پشت كنكوريها روزهاى تعطيل چندان تفاوتى با روزهاى معمولى ندارد.
حتى دور ماندن از درس و مدرسه و دوستان ،گاهى درس خواندن را دشوارتر هم
ميكند .تجربه بسيارى از پشت كنكوريها نشان داده است كه اگر يك برنامهريزى
زمانى درست نداشته باشند ،مث ً
ال يك ساعت مشخصى را براى بيدار شدن و خوابيدن
و درس خواندن خود مشخص نكنند ،چون از فضاى درس و مدرسه به دور هستند
و اجبارى در ساعت بيدار شدن و خوابيدنشان وجود ندارد ،به ميزان زيادى وقتشان
را بى دليل هدر ميدهند و آن را به بطالت ميگذرانند؛ با اين تصور كه همواره وقت
كافى براى درس خواندن خواهند داشت .براى داشتن يك زمانبندى و برنامهريزى
درست ،در يك سالى كه قصد داريد دوباره براى كنكور درس بخوانيد بايد حتماً از
متخصصان و مشاوران كمك بگيريد ،يك برنامه درسى درست داشته باشيد و خود را
مجبور كنيد تا از برنامه زمانبندى خود پيروى كنيد.
درست است كه به دليل آشنايى با كنكور ،استرس شما براى كنكور سال بعد كمتر
خواهد شد و تا حدى آشنايى و تسلط بيشترى روى مطالب درسى خواهيد داشت،
ولى بايد اين نكته را در نظر بگيريد كه برخى از مباحث درسى ممكن است كه براى

31

سال بعد تغيير كنند؛ عالوه بر اين ،آشنايى بيشتر با مباحث درسى ،اين باور غلط
را براى بسيارى از پشت كنكوريها به وجود ميآورد كه «ما از كنكوريهاى ديگر
جلوتريم و نيازى نيست كه پا به پاى آنها درس بخوانيم»؛ حتى ممكن است كه در
ابتدا ،در آزمونهاى آزمايشى اوليه نتايج بهترى كسب كنيد و اين باور در شما قويتر
شود؛ ولى همواره بايد به خود گوشزد كنيد كه اگر نيازى به درس خواندن بيشتر
نبود ،همان سال اول وارد دانشگاه ميشديد؛ پس درست است كه در ماههاى اوليه،
ممكن است احساس كنيد كه بر تمام مطالب درسى تسط داريد ،ولى فراموش نكنيد
كه در ابتداى سال ،كنكوريهاى ديگر هنوز بسيارى از مطالب درسى را نخواندهاند،
و هرچه به كنكور سال بعد نزديكتر شويد ،اين گروه از كنكوريها مباحث درسى
بيشترى را خوانده و به شما نزديكتر ميشوند ،و اگر نجنبيد ،قطعاً از شما پيشى
خواهند گرفت.
عالوه بر همه اينها ،حتماً بايد انرژى كافى براى شروعى دوباره را داشته باشيد و اين
توانايى را در خود ببينيد كه آمادگى شروع درس خواندن حتى از همين فردا را داريد.
بسيارى از پشت كنكوريها خسته هستند و درس خواندن را دير آغاز ميكنند ،و اين
مسأله موجب عقب افتادن آنها از ساير كنكوريها ميشود.
انتظاراتى را كه از خود داريد بخوبى ارزيابى كنيد و به ياد داشته باشيد كه گاهى
انتظارات اطرافيان از آنچه ما در ذهن خود داريم متفاوت است .از خود بپرسيد
كه انتظارات خانواده و اطرافيانتان چقدر در تصميمگيرى شما تأثير گذار است و
آيا خواست آنها همان خواست شماست .مطمئناً در چنين شرايطى نظرات نزديكان
شما نيز مهم است ،ولى بايد با خودتان صادق باشيد و تنها نبايد براى جلب رضايت
ديگران تصميمگيرى كنيد .اگر آرزوى خانواده شما اين است كه در رشته پزشكى
قبول شويد ،از خود بپرسيد كه آيا واقعاً خواسته قلبى خود شما هم همين است و
حاضريد كه يك سال ديگر از زندگيتان را به خاطر قبولى در آن رشته به طور مداوم
درس بخوانيد .داشتن انگيزه باال تأثير بسيار بااليى در موفقيت سال بعد شما خواهد
داشت .معموالً افراد پشت كنكوري ،انرژى و حوصله سال اول را ندارند؛ پس براى
داشتن شور و حال الزم براى يك سال ديگر درس خواندن ،تصميم گيرى شما بايد به
انتخاب و خواست خودتان باشد و اين خواست و اراده شماست كه انرژى و انگيزه الزم
را براى تالش بيشتر به شما ميدهد.
سرانجام پرسش آخر اين است كه :آيا تمام پشت كنكوريها موفق ميشوند؟
خواستن توانستن است؛ ولى هيچگاه به طور قطع نميتوان گفت كه يك سال ديگر
ماندن در پشت كنكور ،نتايج بهترى را به دنبال خواهد داشت .براى بسيارى از افراد،
شكست آغاز پيروزى است و انگيزه و تالش باال سبب ميشود تا نتايج بمراتب بهترى
را در سال بعد كسب كنند؛ در مقابل ،بسيارى ديگر نيز دلسرد شده و انگيزه و حوصله
الزم براى درس خواندن را نخواهند داشت .همه چيز بستگى به خود شما دارد؛ اگر
واقعاً اين توانايى را در خود ميبينيد كه از اشتباهاتتان درس بگيريد ،با برنامهريزى
درست دوباره شروع به درس خواندن كنيد و يك سال ديگر براى دست يافتن به
نتيجه مطلوب خود تالش كنيد؛ مطمئن باشيد كه قطعاً موفق خواهيد شد.
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