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 ثبت نام در
آزمون ورودي مقطع دكتري 

نيمه متمركز سال 1402

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

برنامه زماني ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری سال 1402 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد: 

ثبت نام آزمون دكتری
سال 1402 آغاز شد

کشور، آموزش سنجش سازمان رئیس
دکتري مقطع ورودي آزمون ثبتنام از
نیمهمتمرکز)Ph.D(دانشگاههاومؤسسات
آمـوزشعاليسـال1402ازتاریـخ22تـا

29آبانماهخبرداد.
سنجش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
پورعباس،  عبدالرسول  دکتر  کشور،  آموزش 
آزمون  ثبت نام  کرد:  تأکید  خبر،  این  اعالم  با 
 )Ph.D( نیمه  متمرکز  دکتري  مقطع  ورودي 
سال  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
نوبت  روزانه،  دوره های  در  پذیرش  براي   1402

پیام نور،  دانشگاه  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  دوم، 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي، 
و  دانشگاه ها  خودگردان  پردیس  و  مشترک 
یکشنـبـه روز  از  عالـي،  آمـوزش  مؤسســات 
22 آبـان ماه آغـاز شـده است و تـا روز یکشنـبه

2۹ آبان ماه ادامه دارد.
تأکید  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
در  مندرج  ضوابط  اساس  بر  داوطلب،  هر  کرد: 
آزمون،  در  شرکت  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 
مي تواند در یك کدرشته  امتحاني ثبت نام  و در 

آزمون مربوط شرکت  کند. 

ثبتناموامضروریدرپرتالدانشجوییصندوق
رفاهدانشجویانوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری،

ازروز21آبانماه1401آغازشدهاست.
بر اساس تقویم زمان بندی ثبت نام وام های دانشجویی 
رفاه  از سوی صندوق  اول 1402-1401  نیمسال  در 
)پرتال  دانشجویی  سامانه  علوم،  وزارت  دانشجویان 
شنبه  روز  از  علوم(،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
21 آبان  ماه تا روز چهارشنبه 16 آذر ماه برای ثبت 

تقاضای وام ضروری فعال شده است.

در این شماره...

خودگویی

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 12

عدالت آموزشی
صفحه 14

تقویت حافظه
و راهکارهای آن )2(

یادداشت هفته

صفحه2

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 16

ثبت نام »وام ضروری« دانشجویان
تا 16 آذر ماه ادامه دارد

 روشی مفید برای کاهش استرس 
و افزایش عملکرد داوطلبان در آزمون سراسری



پیامبر اکرم )ص(: به فرزندان خود احترام بگذارید و آنها را نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار قرار گیرید.شماره 1301  دوشنبه 23 آبان 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 2

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش

به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور از طریق پست 
الکترونیکــی )ایمیــل( ذیل آماده دریافت هرگونــه اطالعات و اخبار در موارد مرتبــط با حفاظت آزمون ها 

می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و هفتم ، شماره 33،  شماره پیاپی 1301 

  دوشنبه 23 آبان ماه سال  1401
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: محمدرضا حاجی نصیری
  حروفچینی : مجید قدسی

  طراحی گرافیك و صفحه آرایی: محمد محمدزاده
2۹16-1735 :ISSN    1735 -2۹16 :شاپا   

   نقل و برداشت مطالب نشریه پیك سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

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

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

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

نکته

تقویت حافظه و راهکارهای آن )2(
یادداشت هفته

مدرسـه، همچـون محیطـی عوامـل گاهـی
افـرادی یـا دوسـتان محـلکار، دانشـگاه،
هسـتندکـهمرتبـًازمـانوانرژیتـانراهـدر
میدهنـد.ممکناسـتهمینعوامـلمحیطی،
عامـلحواسپرتـیوعـدمتمرکزتـانباشـند.
سـعیکنیـدکـهبـرایبـهحداقـلرسـاندن
و شناسـایی را مزاحـم عوامـل حواسپرتـی،
کنتـرلکنیـدوزمانهـایخاصـیازروزرابـه

آنهـابپردازیـد.
کارشناسـان توصیـه می کننـد کـه تمـام روزتـان را بـا 
جلسـات، رویدادهـا و کارهـای روزمـره بـه نحـوی پُـر 
 نکنیـد کـه بـرای اسـتراحت وقت نداشـته باشـید. قرار 
نیسـت کـه مـدام در مسـابقه ذهـن  مشـغولی شـرکت 
کنیـد؛ زیـرا ذهنتـان نباید همیشـه و بی وقفه مشـغول 
باشـد. حتمـاً زمانی را نیـز به خودتـان اختصاص دهید 
تـا بـه خاطر کار زیـاد، دچار خسـتگی و تنش نشـوید.
سـعی کنیـد بـه مغزتـان اسـتراحت بدهیـد و بـه جای 
اسـتفاده از گوشـی یا خیره شـدن بـه صفحـه رایانه، با 
کمـك بازی هـا و سـر گرمی هایی کـه نیـاز بـه تمرکـز 
می دهنـد،  افزایـش  را  ذهنی تـان  قـدرت  و  دارنـد 
مغزتـان را فعـال نگـه داریـد. همـان طور کـه تمرینات 
فیزیکـی سـالمتی تان را حفـظ می کنـد و اسـترس را 
کاهـش می دهـد، این فعالیت هـا نیز در حفظ سـالمت 

مغزتـان مؤثر اسـت.
راه دیگـر بـرای درمـان فراموشـی و تقویـت حافظـه، 
اطـالع از سـوابق پزشـکی خانـواده  اسـت؛ مثـال آیا در 
خانـواده شـما  سـوابق اختـالل تیروئیـد یـا اختـالالت 
ذهنـی بـوده اسـت؟ در مـورد اوضـاع سـالمتی خـود 
و سـوابق پزشـکی خانواده تـان بـا پزشـکتان بی پـرده 
صحبـت کنیـد تـا از میـزان احتمـال وقـوع اختـالل 
حافظـه آگاه شـوید؛ بـه عـالوه، عـوارض جانبـی بعضی 
از داروهـا نیـز می توانـد روی حافظـه تأثیرگـذار باشـد. 
در مـورد داروهایـی کـه مصـرف می کنیـد   و احتمـال 
وقـوع اختـالل حافظه در پـی مصرف آنها، با پزشـکتان 

. صحبت کنیـد
اسـت  ممکـن  خسـتگی،  و  تمرکـز  عـدم  فراموشـی، 
هـم  نشـده  روحـی کشـف  اختـالل  یـك  عـوارض  از 
باشـد. در ایـن زمینـه بهتـر اسـت بـا یك روان شـناس 

یـا روان پزشـك در مـورد عالئـم افسـردگی، اضطـراب، 
اسـترس و عـدم تمرکـز صحبـت کنیـد.

در ایـن نوشـتار، یـادآوری ایـن نکتـه را خالـی از لطف 
نمی دانیـم کـه بیـان کنیـم یـادآوری خاطـرات خوش، 
خوشـحال  خیلـی  کـه  زمان هایـی  و  مهـم  خاطـرات 
بوده ایـد، حالتـان را خـوب می کنـد. هـر روز اندکـی 
دربـاره  خاطـرات خـوب گذشـته خودتـان تأمـل کنید. 
انگیـزه  آنهـا منابعـی هسـتند کـه بـه شـما ثبـات و 
فراموشـی  از  ترتیـب می توانیـد  ایـن  بـه  می بخشـند. 
خـود جلوگیـری کنیـد؛ پس سـعی کنید کـه خاطرات 
خـوب خـود را بـا تعریف کـردن آنهـا زنده نگـه دارید. 
خاطراتتـان را بنویسـید و از وقایـع مهـم زندگی تـان  
یـادگاری تهیـه کنیـد و آنهـا را بـرای خودتـان نـگاه 

دارید.
رویدادهـا و اتفاقـات ناخوشـایند گذشـته را فرامـوش 
کنیـد و بیشـتر بـا خویشـاوندان مسـن ترخود صحبـت 
تجربیـات  بـا  را  زندگـی خودتـان  تجربیـات  و  کنیـد 
بزرگترهـای  و  بـزرگ  مـادر  بـزرگ،  پـدر  والدیـن ، 

کنیـد. مقایسـه  فامیلتـان 
در خاتمـه تأکیـد می شـود کـه رژیـم غذایـی شـما 
روی تمـام اجـزاء بدنتـان، از جملـه مغزتـان، تأثیـر 
مصـرف  از  پرهیـز  و  سـالم  تغذیـه   بـا  می گـذارد. 
غذاهـای مضـر، عملکـرد بـدن و مغزتـان را تقویـت 
را  یـادآوری خاطراتتـان  و  تمرکـز  توانایـی  و  کنیـد 
افزایـش دهیـد. حتمـا آِب فـراوان بنوشـید و خـواب 

کافـی داشـته باشـید.
خـواب کافـی )بیـن هفـت تـا نـه سـاعت در شـب( 
بـه ذهـن و بدنتـان اجـازه می دهـد تـا پیـش از آغاز 
یـك روز پرمشـغله، اسـتراحت کنـد و نیرویـی تـازه 
بگیـرد. بی توجهـی بـه خـواب کافـی، کاهـش تمرکز، 
فراموشـی و اثـرات منفـی دیگـری در پـی دارد کـه 
قـرار  تأثیـر  تحـت  را  شـما  روزمـره   فعالیت هـای 

می دهـد.
بـه یـاد داشـته باشـید کـه نبایـد بـرای انجـام کارهای 
اضافـه یـا کم اهمیـت، از سـاعت خوابتـان بکاهیـد. بـه 
همـان اندازه کـه حفظ تمرکزتـان برای تان مهم اسـت 

بایـد بـه خوابتان هـم اهمیـت بدهید.
پایان

هر که آماری کتابهای مجموعه از جلد یک
سنجش سازمان آماری و فنی معاونت سال،
به میکند، منتشر و تدوین کشور آموزش

آزمونکارشناسیارشداختصاصدارد.
»کارنامه آماری آزمون کارشناسی ارشد سال1400« 
کنندگان،  ثبت نام  آماری  گزارش  دربردارنده 
و  رشته ،  انتخاب  به  مجازشدگان  شرکت کنندگان، 
انسانی،  علوم  گروه؛  به تفکیك شش  پذیرفته شدگان 
گروه  و  هنر  کشاورزی،  فنی ومهندسی،  پایه،  علوم 
آمارهای  ارائه  بر  افزون  همچنین،  است.  دامپزشکی 
در  آمارها  این  اجمالی  بررسی  به  آزمون،  این  مفید 

ابعاد مختلف نیز پرداخته شده است. 
و  برنامه ریزان  پژوهشگران،  دانشجویان،  استادان، 
از  می توانند  عالقه مندان  دیگر  و  اجرایی  مسئوالن 
اطالعات و داده های متمرکز و سامان دهی شده این 

کتاب بهره ببرند.

کارنامۀآماری
آزمونکارشناسیارشد

سال1400

معرفی کتاب
زهراحسنخانی
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3هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اخبار هفته

 سازمان سنجش آموزش کشور در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص 
پیمانی  و  رسمی  کارکنان  خدمات  از  زیر،   شرایط  با  نیاز   مورد  رشته های  در 
دستگاه های اجرایی کشور با اولویت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، به صورت 
مأمور و سپس انتقال در شهرهای تهران و کرج استفاده نماید؛ لذا از همه متقاضیان 
همراه  به  را  خود  درخواست  همکاری،  به  تمایل  در صورت  می آید،  عمل  به  دعوت 
ایمیل: یا   "15875-4378" تهران، صندوق پستی  آدرس:  به  پیوست  فرم  تکمیل 

dabir@sanjesh.org ارسال نمایند. 
شرایطالزمبهمنظورهمکاری:

 الف: داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های: 
1- حقوق 

2- سنجش و اندازه گیری
3- مهندسی کامپیوتر:

1-3- برنامه نویس Back-End  با شرایط تسلط به: 
C# و MVC و ASP.NET Core  

Object Oriented تسلط به مفاهیم -

 Web API تسلط به -
-  آشنایی با مایکروسرویس 

2-3- برنامه نویس UI/UX( Front-End Developer( با شرایط تسلط نسبی به: 
 -HTML &  CSS 
 -SASS
 -Java script
 -React.js
 -Ui Development )css,js,bootstrap or any other front end 
framework…(
 -Responsive Web Development و flex

4- مهندسی فناوری اطالعات ، مسلط به شبکه، امنیت شبکه و .... 
5- مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها، مسلط به تحلیل سیستم

ب: حداکثر سابقه کاری الزم 15 سال و کمتر، و برای سوابق باالتر، بعد از نظر کمیته 
فنی و اجرایی سازمان، تصمیم گیری خواهد شد.

ضمناً برای دریافت فرم درخواست همکاری، به سایت سازمان سنجش مراجعه شود.

درخواست جذب همکاري كاركنان رسمي و پيماني دستگاه هاي اجرایي 
)با اولویت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور(

ادامهازصفحهاول
ضمناً متقاضیان الزم است که ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام 
طریق  از  که  را  ثبت نام  ضوابط  و  شرایط  اعالم  اطالعیه  و 
به  است،  منتشر شده  سازمان سنجش  اطالع رسانی  درگاه 
بودن، کارت  دقت مطالعه کنند و در صورت واجد شرایط 
اعتباري ثبت نام در این آزمون را خریداری کرده و اقدام به 

ثبت نام در آن نمایند.
دکتر پورعباس، در مورد فرآیند ثبت نام در آزمون دکتری سال 
1402، خاطرنشان کرد: داوطلبان، پس از تکمیل فرم تقاضانامه 
ثبت نام، شماره پرونده 6 رقمي و کد پی گیری 16 رقمي دریافت 
می کنند که باید در حفظ و نگهداری این اطالعات محرمانه 

دقت کنند و حتماً یك نسخه پرینت از تقاضانامه ثبت نامشان 
تهیه کنند و آن را نزد خود نگهداري نمایند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، افزود: داوطلبان باید 
محل  شهرستان  همچنین  و  کدرشته امتحاني  انتخاب  در 
حوزه امتحاني خود دقت کنند؛ چرا که پس از دریافت کد 
بر  مبني  داوطلبان  درخواست هاي  به  رقمي،   16 پي گیري 
اصالح کدرشته ثبت نامی یا جابجایي حوزه امتحانی، ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
دکتري  مقطع  ورودي  آزمون  برگزاری  زمان  مورد  در  وی 
نیمه  متمرکز )Ph.D( سال 1402 نیز گفت: این آزمون، در 
صبح روز پنجشنبه 11 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد: 

ثبت نام آزمون دكتری سال 1402 آغاز شد

 امکان خروج از کشور برای مشموالن دارای معافیت تحصیلی فراهم شد
رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور:

دانشگاه بینالملل امور مرکز رئیس
پیامنور،ازفراهمشدنامکانخروج
دارای دانشجویان برای کشور از
امور مرکز از تحصیلی معافیت
بینالمللدانشگاهپیامنورخبرداد.

دکتر مجتبی سلطانی احمدی، هدف از اجراء 
این طرح را توسعه کّمی و کیفی این مرکز 
عنوان کرد و اظهار داشت: با پی گیری های 
سازنده ای  تعامل  یُمن  به  و  صورت گرفته 
نظام  پیام نور و سازمان  که میان دانشگاه 
وظیفه فراجا ایجاد شده است، پس از خبر 
امیدآفریِن اخذ معافیت و ثبت نام مشموالن 
در مراکز بین الملل دانشگاه پیام نور، اکنون 

این امکان فراهم شده است تا چنانچه این 
دسته از دانشجویان تصمیم به مسافرت به 
داخل یا خارج شدن از کشور داشته باشند، 
بتوانند با مراجعه به دفاتر پلیس +10 یا از 
درخواست  من«،  »پلیس  نرم افزار  طریق 

خروج از کشور خود را ثبت نمایند.
معافیت  دارای  دانشجویان  گفت:  وی 
کشور،  از  خروج  متقاضی  تحصیلی 
می بایست پس از تکمیل فرم درخواست 
یا   10+ پلیس  دفاتر  در  کشور  از  خروج 
نرم افزار »پلیس من«، کشور مقصد خود 
را مشخص نموده و پس از رؤیت میزان 
ودیعه ای که از سوی سازمان نظام وظیفه 

کرده  مشخص  کشوری  هر  با  متناسب 
یکی  در  حساب  افتتاح  به  نسبت  است، 
مبلغ  و  نموده  اقدام  بانك سپه  از شعب 
این حساب در  واریز کنند.  را  مورد نظر 
محدوده زمانی که از سوی متقاضی برای 
طول دوره سفر خود اعالم نموده، بلوکه 
بود. در  برداشت خواهد  غیرقابل  و  شده 
امور  مرکز  رابط  کارشناس  بعد،  مرحله 
درخواست  بررسی  از  پس  بین الملل، 
می کند.  آن  تأیید  به  اقدام  دانشجو، 
پس  نیز  وظیفه  نظام  سازمان  انتها  در 
در  و  آن  بررسی  و  درخواست  رؤیت  از 
به  اقدام  قانونی،  منع  نداشتن  صورت 

تأیید نهایی این درخواست خواهد کرد.
دانشگاه  بین الملل  امور  مرکز  رئیس 
امور  مرکز  اینکه  عنوان  با  پیام نور، 
بین الملل این دانشگاه با ایجاد این امکان، 
تحصیل  و  ثبت نام  زنجیره  تا  شد  موفق 
دانشجویان مشمول را کامل نماید، اظهار 
جذب  موانع  تمامی  اکنون  هم  داشت: 
دانشجویان مشمول در مراکز برون مرزی 
دانشگاه پیام نور برداشته شده است و این 
به جذب هرچه  ان شاءاهلل  اقدام می تواند 
مراکز  در  تحصیل  به  متقاضیان  بیشتر 
بین الملل داخل یا خارج ار کشور، منتهی 

شود.

مشاور رئیس و مدیر کل روابط عمومی
سازمان سنجش آموزش کشور:

حدود 979 هزار نفر داوطلب
در نوبت اول آزمون سراسری

سال 1402 ثبت نام كردند
دکتر علیرضا کریمیان، مشاور رئیس و مدیر کل 
کشور،  آموزش  سازمان سنجش  عمومی  روابط 
ثبت نام  تمدید شده  مهلت  پایان  تا  کرد:  اعالم 
حدود  سال 1402،  سراسری  آزمون  اول  نوبت 

۹7۹ هزار نفر داوطلب در آن ثبت نام کردند.
و  زمانی  محدودیت  به  توجه  با  افزود:  وی 
سراسری  آزمون  اول  نوبت  برگزاری  ضرورت 
سال 1402 در پایان دی ماه سال جاری، پس 
از این، امکان هیچ گونه ثبت نام وجود ندارد.    
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الف( فرآیند ثبت نام:
  ثبت نام و شرکت در پذیرش مقطع کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1401 از 
روز یکشنبه مورخ 1401/03/2۹ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز 
شد و تا روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 ادامه یافت؛ عالوه بر آن، مهلت ثبت نام از 
داوطلباني که به هر دلیلي در بازه زمانی تعیین شده، موفق به ثبت نام در این آزمون 

نشده  بودند، تا پایان روز پنجشنبه مورخ 1401/04/0۹ تمدید شد.
تمدید مهلت ثبت نام از متقاضیان پذیرش در دوره هاي  کارداني به کارشناسي ناپیوسته 
انجام  کارداني(  دوره  کل  تحصیلي)معدل  سوابق  اساس  بر  صرفاً  که   1401 سال 
مي گیرد، از روز سه شنبه مورخ 1401/06/1 تا روز جمعه مورخ 1401/06/4 از طریق 

پایگاه اطالع رساني این سازمان صورت گرفت.
 هنگام ثبت نام مقطع کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1401، ضرورت داشت که 

متقاضیان به نکاتی توجه داشته باشند. مهم ترین این نکات عبارت بودند از:
1- دفترچه راهنماي ثبت نام، هم زمان با آغاز ثبت نام، روي سایت سازمان سنجش 

آموزش کشور قرار گرفت.
2- پذیرش در هفت گروه امتحانی، شامل: گروه های علوم پزشکی، فنی و مهندسی، 
کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر، دامپزشکی با تعداد 57370 

کد ثبت نامی انجام پذیرفت.
3- عالقه مندان به تحصیل در مقطع کارشناسي ناپیوسته، مي بایست، ضمن اطالع از 
شرایط عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام 
اتباع غیرایراني و توضیحات مربوط به سهمیه، در صورتي که داراي شرایط مذکور 
برای شش کد ثبت نامی با آزمون و  بوده اند، در 58 کد ثبت نامی )پذیرش منحصراً 
نیز پذیرش برای 52 کد ثبت نامی بدون آزمون( و بر اساس سوابق تحصیلی )معدل 

کاردانی( اعالم آمادگی و ثبت نام می کردند.
4- برای کلیه  داوطلبان عالقه مند به ثبت نام در این پذیرش، ضرورت داشت که از 
روز یکشنبه مورخ 1401/03/2۹ با مراجعه به سایت سازمان سنجش و مطالعه دقیق 
اطالعیه ها و مفاد دفترچه راهنماي ثبت نام، در صورت واجد شرایط بودن، برابر ضوابط 

و دستورالعمل هاي مربوط، نسبت به ثبت نام براي شرکت در آن اقدام نمایند. 
5- کلیه داوطلبان، براي ثبت نام و شرکت در پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی 
اختصاصي  و  عمومي  شرایط  کلیه  دارای  که  است  بوده  الزم  سال1401،  ناپیوسته 

)مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام( باشند. 
برای  می توانستند  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  آزمون  با  رشته های  پذیرش  داوطلبان   -6
سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  دانشگاه،  این  آزمون  با  رشته های  در  پذیرفته شدن 

سنجش آموزش کشور ثبت نام نمایند.  
7- آن دسته از دانشجویان سال آخر، که تا زمان توزیع اینترنتي کارت شرکت در 
آزمون )از تاریخ 1401/6/1 تا 1401/6/3( موفق به دریافت مدرک فارغ التحصیلي 
فارغ التحصیلي  به درج معدل  در مقطع کارداني شده اند، ضرورت داشت که نسبت 
خود در تاریخ مقرر، در قسمت مربوط به ویرایش اطالعات در درگاه اطالع رساني این 

سازمان اقدام کنند.
)معدل  تحصیلی  سوابق  با  آنها  پذیرش  که  امتحانی،  رشته های  8-متقاضیان 
کاردانی( انجام شده، الزم بوده است که در درج معدل خود دقت کافی را به عمل 
آورند؛ زیرا در صورت هر گونه مغایرت معدل یا اعالم معدل اشتباه، اگر در ردیف 

لغو می شد. آنان  این پذیرش قرار می گرفتند، قبولی  پذیرفته شدگان 
۹- آن دسته از داوطلباني که عالقه مند به پذیرش در رشته های پذیرش با سوابق 
اطالع  برای  می بایست  بوده اند،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آزمون(  )بدون  تحصیلی 
مذکور  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز  اطالع رسانی  درگاه  به  آن،  جزئیات  از 

می کردند. مراجعه 

ب(شيوه پذیرش داوطلبان:
1- شیوۀ پذیرش با آزمون:

داوطلبان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور ارزیابی می شوند.
2- شیوۀ پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی:

داوطلبان صرفاً بر اساس معدل مقطع کاردانی) فوق دیپلم( ارزیابی می شوند.

گزارش پذیرش مقطع كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1401
شکوفهجوادی
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گزارش

ج( آمار ثبت نام كنندگان:
1- به منظور شرکت در پذیرش مقطع کارداني به کارشناسی ناپیوسته سال 1401، 
تعداد57370 )پنجاه و هفت هزار و سیصد و هفتاد( نفر در آن ثبت نام نمودند؛ به این 
ترتیب، آمار متقاضیان، به تفکیك گروه آزمایشي و جنسیت، به شرح جدول شماره1 

است:
)جدولشماره1(

آمارثبتنامکنندگانمقطعکاردانیبهکارشناسیناپیوسته1401
بهتفکیکگروهآزمایشیوجنسیت

گروه

جنس

مردزن
کل

درصدتعداددرصدتعداد

4۹4241/85686658/1511808علومپزشکي

750630/6716۹716۹/3324477فنيومهندسي

38335/506۹664/50107۹کشاورزيومنابعطبیعي

1173/33426/6715علومپایه

773553/۹1661446/0۹1434۹علومانساني

5155۹6/611813/3۹5336هنر

15851/6314848/37306دامپزشکي

258۹045/133148054/8757370کل

2- اطالعیه کارت شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1401، از 
قرار  کشور  آموزش  سازمان سنجش  تارنمای  روي   1401/5/30 مورخ  یکشنبه  روز 
گرفت؛ لذا ضرورت داشت که داوطلبان، از تاریخ 1401/6/1 تا 1401/6/3 با مراجعه 
برگ  و  آزمون  در  شرکت  کارت  دریافت  و  چاپ  به  نسبت  سازمان،  این  سایت  به 

راهنماي مربوط اقدام نمایند. 
3-به منظور رفاه حال داوطلبان، تعداد 75 باجه رفع نقص کارت ورود به جلسه در 

75 شهرستان، بر اساس محل اقامت داوطلبان، برپا بود.
4- براي شرکت در گروه های هفتگانه پذیرش مقطع کارداني به کارشناسي ناپیوسته 
نفر زن و  این تعداد،258۹0  از  نفر ثبت نام نمودند که  سال 1401، تعداد 57370 
31480 نفر مرد بودند؛ به عبارت دیگر 45,13 درصد داوطلبان زن و 54,87 درصد 

آنان مرد بودند.
 5-آمار ثبت نام کنندگان در پذیرش مقطع کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال1401 
کاهش  و  بوده  کمتر  نفر   2423 تعداد   ،1400 سال  در  داوطلبان  آمار  نسبت  به  

چهار درصدی داشته است.
6- مطابق جدول شماره 2، بر اساس برنامه ریزی های انجام یافته، آزمون شش کدرشته 
امتحانی گروه علوم پزشکی، صبح جمعه مورخ 1401/6/4 با شرکت 887۹ داوطلب 
در 75 شهرستان محل برگزاری آزمون، 77 محل حوزه امتحانی )حوزه امتحانی اصلی( 

و 116 حوزه امتحانی فرعی برگزار شد.
)جدولشماره2(

تعدادشرکتکنندگان)حاضراندرجلسه(آزمونکاردانیبهکارشناسی
ناپیوستهسال1401بهتفکیکگروهوجنس

نوعپذیرشگروه

جنس

مردزن
کل

درصدتعداددرصدتعداد

370341/71517658/298879باآزمونعلومپزشکي

د( نکات قابل توجه:
بر اساس برنامه زماني، هم زمان با ثبت نام براي شرکت در این مرحله، داوطلبان مجموعه 
ثبت نامي پذیرش با آزمون و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی )بدون آزمون(، الزم بوده 
است که با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان و مطالعه شرایط و ضوابط هر یك از 

کد رشته هاي انتخابي، نسبت به انتخاب کد رشته محل هاي خود اقدام نمایند.
1- فهرست معرفي شدگان چند برابر ظرفیت رشته هاي خاص این آزمون، براي انجام 

آزمون هاي، عملي، مصاحبه علمي و ... در تاریخ 1401/04/14 اعالم شد.
2 – مطابق جدول شماره 3، تعداد افراد پذیرفته شده )اعم از متقاضیان رشته های با 
آزمون و متقاضیان بر اساس سوابق تحصیلی(، 44761 )چهل و چهار هزار و هفتصد 

و شصت و یك ( نفر است که 45,38 درصد آنان زن و 54,62 درصد مرد هستند.

)جدولشماره3(
آمارداوطلبانپذیرفتهشدهبهتفکیکگروههایآزمایشی،نوعپذیرشو

جنسیتدرپذیرشمقطعکاردانیبهکارشناسیناپیوستهسال1401

نوعپذیرشگروه

جنس

مردزن
کل

درصدتعداددرصدتعداد

علومپزشکي

143680/183551۹/8217۹1با آزمون

25853/5322446/47482سوابق تحصیلی

16۹474/5357۹25/472273کل

فنيو
مهندسي

-----با آزمون

67382۹/061644770/۹423185سوابق تحصیلی

67382۹/061644770/۹423185کل

کشاورزيو
منابعطبیعي

-----با آزمون

36734/566۹565/441062سوابق تحصیلی

36734/566۹565/441062کل

علومپایه

-----با آزمون

1173/33426/6715سوابق تحصیلی

1173/33426/6715کل

علومانساني

-----با آزمون

667851/02641048/۹813088سوابق تحصیلی

667851/02641048/۹813088کل

هنر

-----با آزمون

4677۹6/3117۹3/6۹4856سوابق تحصیلی

4677۹6/3117۹3/6۹4856کل

دامپزشکي

-----با آزمون

14651/7713648/23282سوابق تحصیلی

14651/7713648/23282کل

کل

143680/183551۹/8217۹1با آزمون

1887543/۹3240۹556/0742۹70سوابق تحصیلی

2031145/382445054/6244761کل

توجه: نتیجه نهایی رشته نیمه متمرکز  فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی، تا زمان 
تنظیم این گزارش اعالم نشده است.
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آمارظرفیتوتعدادپذیرفتهشدگانپذیرشمقطعکاردانیبهکارشناسی
ناپیوستهسال1401بهتفکیکگروه

خالیماندهتعدادپذیرفتهشدهظرفیتگروه

31042273831علومپزشکی

12576923185102584فنیومهندسی

878510627723کشاورزیومنابعطبیعی

56515550علومپایه

622551308849167علومانسانی

15326485610470هنر

510282228دامپزشکی

21631444761171553کل

برنامهزمانیثبتنام،انتخابرشتهواعالمنتایجپذیرش
مقطعکاردانیبهکارشناسیناپیوسته1401دریکنگاه

1401/3/29تا1401/4/5ثبتناموانتخابرشته

1401/4/5تا1401/4/9تمدیدمهلتثبتناموانتخابرشته

همزمانباثبتنامانتخابکدرشتهمحل

1401/5/30انتشاراطالعیهدریافتکارتورودبهجلسه

1401/6/1تا1401/6/3دریافتکارتورودبهجلسه

1401/6/4زمانبرگزاریآزمون

1401/6/1تا1401/6/4مهلتمجددبرایپذیرشبراساسسوابقتحصیلی

اعالماسامیپذیرفتهشدگاننهاییوکارنامهنهایی
1401/7/4انتخابرشته

گزارش

سی امین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران
با شعار »ما همانیم که می خوانیم«

 )21 تا 27 آبان ماه 14۰1(
شنبه 21 آبان: کتاب، دانش آموز، آینده

یك شنبه 22 آبان:  کتاب، خانواده، زندگی آگاهانه
دوشنبه 23 آبان: کتاب، دانشجو، پیشرفت دانش بنیان

سه شنبه 24 آبان: کتاب، کتابخوانی و کتابدار
چهارشنبه 25 آبان: کتاب، رسانه و زبان فارسی

پنج شنبه 26 آبان: ناشران، کتابفروشان و ارکان صنعت نشر
جمعه 27 آبان: کتاب، ورزش و جوانمردی



شماره 1301  دوشنبه 23 آبان 1401 مقام معظم رهبری: بهترین کتاب ها، کتابی است که انسان را به سمت خداوند و ارزش های واال و انقالبی هدایت کند.

7هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

 اعالم شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوۀ ثبت نام در

آزمون ورودي مقطع دكتري نيمه متمركز )Ph.D( سال 1402

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ــع ــونوروديمقط ــرکتدرآزم ــاموش ــانثبتن ــالعداوطلب ــهاط ب
دکتــرينیمــهمتمرکــز)Ph.D(ســال1402بــرايپذیــرشدردورههــاي
روزانــه،نوبــتدوم،دانشــگاهآزاداســالمي،دانشــگاهپیامنــور،
دانشــگاههاومؤسســاتآمــوزشعالــيغیرانتفاعــي،مشــترک
وپردیــسخودگــرداندانشــگاههاومؤسســاتآمــوزشعالــي
ميرســاندکــهبــاتوجــهبــهنــکاتذیــلوهمچنیــندرنظــرداشــتن
شــرایطعمومــيواختصاصــيمنــدرجدردفترچــهراهنمــايشــرکت
ــد.  ــاموشــرکتنماین ــورثبتن ــونمذک ــددرآزم ــون،ميتوانن درآزم

شرایط ثبت نام:
ــال  ــز )Ph.D( س ــه متمرک ــري نیم ــع دکت ــون ورودي مقط ــراي آزم ــام ب ثبت ن
ــاز شــده اســت و در روز یکشــنبه  ــورخ 1401/08/22 آغ 1402 از روز یکشــنبه م
ــام در  ــه ثبت ن ــت ک ــد اس ــه تأکی ــرد. الزم ب ــان مي پذی ــورخ 1401/08/2۹ پای م
ایــن آزمــون، منحصــراً بــه صــورت اینترنتــي و از طریــق درگاه اطالع رســاني ایــن 
ســازمان بــه نشــاني: www.sanjesh.org انجــام خواهــد پذیرفــت. هــر داوطلــب، 
ــام و شــرکت در آزمــون،  بــر اســاس ضوابــط منــدرج در دفترچــه راهنمــاي ثبت ن
ــرکت   ــوط ش ــون مرب ــام  و در آزم ــي  ثبت ن ــته  امتحان ــك کدرش ــد در ی مي توان

نمایــد.
داوطلبــان الزم اســت کــه ابتــدا دفترچــه راهنمــاي ثبت نــام را مطالعــه نمــوده و در 
صــورت واجــد شــرایط بــودن، نســبت بــه پرداخــت هزینــه خریــد کارت اعتبــاري 
ثبت نــام در آزمــون بــه شــرح ذیــل، اقــدام کننــد و ســپس مراحــل بعــدي را بــه 

انجــام برســانند.
مراحلي که داوطلب باید براي ثبت نام اقدام کند:

ــه  ــراي تهی ــوق ب ــه نشــاني ف ــن ســازمان ب ــه درگاه اطالع رســاني ای ــه ب 1- مراجع
کارت اعتبــاري ثبت نــام )ســریال 12 رقمــي( و دریافــت دفترچــه راهنمــاي 

ثبت نــام )دفترچــه شــماره 1(.  
2- تهیــه فایــل عکــس اســکن شــده داوطلــب بــر اســاس توضیحــات منــدرج در 

ــام. ــاي ثبت ن ــه راهنم دفترچ
3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز به منظور  ثبت نام.

ــه  ــون منحصــراً ب ــن آزم ــام در ای ــه ثبت ن ــه اینکــه پرداخــت هزین ــا توجــه ب 4- ب
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت ک ــان الزم اس ــرد، داوطلب ــام مي گی ــي انج ــورت اینترنت ص
ــال  ــا فع ــي آنه ــه پرداخــت الکترونیک ــتاب، ک ــبکه ش ــي عضــو ش ــاي بانک کارت ه
ــام  ــه درگاه اطــالع رســاني ســازمان و پرداخــت وجــه ثبت ن ــه ب ــا مراجع اســت، ب

ــد. ــدام نماین ــام در آن اق ــه ثبت ن ــبت ب ــون، نس ــرکت در آزم ش
5- بــا توجــه بــه اینکــه مقــرر گردیــده اســت کــه در مراحــل مختلــف فرآینــد ایــن 
آزمــون، خدماتــي از طریــق پیــام کوتــاه بــه داوطلبــان ارائــه شــود، لــذا داوطلبــان 
ــات  ــتفاده از خدم ــه اس ــاه می بایســت هزین ــام کوت ــات پی ــتفاده از خدم ــراي اس ب

پیــام کوتــاه را نیــز پرداخــت نماینــد.

دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
ــه  ــدرج در دفترچ ــتورالعمل من ــق دس ــه مطاب ــود ک ــه مي ش ــان توصی ــه داوطلب ب
راهنمــاي ثبت نــام، ابتــدا فــرم پیش نویــس تقاضانامــه منــدرج در دفترچــه 
مذکــور را تکمیــل نمــوده و ســپس بــر اســاس فــرم پیش نویــس، بــا مراجعــه بــه 
درگاه اطالع رســاني ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، اطالعــات الزم را براســاس 

ــت  ــان الزم اس ــاً داوطلب ــد. ضمن ــام وارد نماین ــزاري ثبت ن ــه نرم اف ــاي برنام بنده
کــه در درج اطالعــات ثبت نــام خــود دقــت نماینــد. بدیهــي اســت کــه در صــورت 
مشــاهده هرگونــه مغایــرت در مــوارد قیــد شــده در تقاضانامــه ثبت نــام بــا مــدارک 
ــار  ــا وي رفت ــط ب ــق ضواب ــون، مطاب ــه شــدن در آزم ــب، در صــورت پذیرفت داوطل

خواهــد شــد.

زمان توزیع كارت اینترنتي و محل آزمون:
ــري  ــع دکت ــون ورودي مقط ــده، آزم ــي ش ــي پیش بین ــه زمان ــاس برنام ــر اس ب
نیمه متمرکــز )Ph.D( ســال 1402 در روز پنجشــنبه مــورخ 1401/12/11 برگــزار 
خواهــد شــد. داوطلبــان الزم اســت کــه از روز دوشــنبه مــورخ 1401/12/08 لغایت 
ــن  ــاني ای ــه درگاه اطالع رس ــه ب ــا مراجع ــورخ 1401/12/10 ب ــنبه م روز چهارش
ســازمان، نســبت بــه تهیــه پرینــت کارت شــرکت در آزمــون و راهنمــاي شــرکت 
ــتان  ــتان و شهرس ــاس اس ــر اس ــان ب ــون داوطلب ــل آزم ــد. مح ــدام نماین در آن اق
ــت  ــي اس ــذا مقتض ــردد؛ ل ــن مي گ ــه تعیی ــد 40 تقاضانام ــدرج در بن ــي من انتخاب
ــام و  ــه جــدول شــماره 2 دفترچــه راهنمــاي ثبت ن ــه ب ــا مراجع ــان، ب کــه داوطلب
ــود،  ــام خ ــه ثبت ن ــر در تقاضانام ــورد نظ ــهر م ــتان و ش ــه اس ــوط ب ــد مرب درج ک

اقــدام نماینــد.

توصيه هاي  مـهم :
1( الزم اســت کــه داوطلبــان، پــس از تکمیــل تقاضانامــه، دریافــت شــماره پرونــده  
6  رقمــي و کــد پي گیــري 16 رقمــي، یــکنســخهپرینــتازتقاضانامهشــان

تهیــهوآنرانــزدخــودنگهــدارينمایند.
2( درانتخــابکدرشــتهامتحانــيوهمچنیــنشهرســتانمحــل
حــوزهامتحانــيخــوددقــتنماییــد؛زیــرا پــس از دریافــت کــد پي گیــري

 16 رقمــي در ایــن خصــوص، بــه درخواســت هاي داوطلبــان مبنــي بــر اصــالح یــا 
جابجایــي، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

ــي ــايقبل ــدهدرآزمونه ــودآم ــهوج ــکالتب ــهمش ــهب ــاتوج 3( ب
ــوع ــنموض ــان)ای ــسداوطلب ــالعک ــتباهدرارس ــوصاش درخص
ــانازســویدیگــرانانجــام ــامآن ــهثبتن ــيک ــرايداوطلبان ــراًب اکث
ــرل ــرکنت ــالوهب ــه،ع ــرددک ــدميگ ــت(،تأکی ــود،رخدادهاس ميش
اطالعــاتثبتنامــي،حتمــًانســبتبــهکنتــرلعکــسارســاليخــود
دقــتنماییــدتــااشــتباهًاعکــسداوطلــبدیگــريبــهجــايعکــس
ــالعکــس ــورتارس ــهدرص ــياســتک ــردد.بدیه ــالنگ ــماارس ش
اشــتباهيازطــرفمتقاضــي،فــردبــهعنــوانمتخلــفتلقــيمیشــود

ــاويرفتــارخواهــدشــد. ــقمقــرراتب ومطاب
4( هرگونــه  تغییــري،  از طریــق  نشــریه پیك ســنجش  )هفته نامــه خبــري  و 
ــنجش و، در  ــازمان س ــاني س ــالع رس ــنجش (، درگاه اط ــازمان  س ــاني  س اطالع رس

ــد.  ــد ش ــالم  خواه ــي  اع ــانه هاي گروه ــق رس ــزوم،  از طری ــورت ل ص

نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غيرحضوری با سازمان سنجش آموزش كشور
پاسخگویي  سامانه  طریق  از  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال  مي توانید  لزوم،  صورت  در 
یا   ،http://request.sanjesh.org نشانی:  به  سازمان  این  اینترنتي 
بگذارید. میان  در   021-42163 تلفن:  شماره  با  اداری  ساعات  و  روزها  در 

روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور
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اطالعیه

 پذیرش متقاضيان ورود به آموزش عالی
در سال تحصيلی 1402-1403  بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

اطالعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص:

بهاطالعمیرساندکهپذیرشمتقاضیان
ورودبهآموزشعالیدرسالتحصیلی
1402-1403براساسمصوبه»سیاستها
وضوابطساماندهیسنجشوپذیرش
)پس عالی آموزش به ورود متقاضیان
مورخ جلسه843 متوسطه(« پایان از
1400/4/15شورایعالیانقالبفرهنگی
1400/6792/دش شماره به ابالغی
مورخ1400/5/5ومادهواحده»تکمیل
و سیاستها از موادی اصالح و
پذیرش و سنجش ساماندهی ضوابط
)پس عالی آموزش به ورود متقاضیان
متوسطه(مصوب1400/4/15« پایان از
جلسات855و863مورخ1400/11/5
انقالب عالی شورای 1401/3/17 و
فرهنگیابالغیبهشماره1401/6310/دش
مورخ1401/4/25انجاممیشود.نکات
اجراییوفنیبرایاجرایاینمصوبه
درجلسات31مورخ1401/6/14و32
و سنجش شورای 1401/6/15 مورخ
ومصوبشد بررسی دانشجو پذیرش

کهبهشرحذیلاست:
سابقه  دروس  ضرایب  و  نام   -1
دیپلم  و   6-3-3 نظام  دیپلم  تحصیلی 
واحدی/ سالی  نظام  پیش دانشگاهی  و 
متقاضیان  پذیرش  برای  واحدی  ترمی 
تحصیلی سال  در  عالی  آموزش  به  ورود 

سراسری  آزمون  طریق  از   1403-1402
سال  1402 به ترتیب مطابق پیوست های 

1 و 2 است. 
پایه  تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -2
گروه  های  در   6-3-3 نظام  دوازدهم 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402 
است.  قطعی  تأثیر  با  درصد  میزان 40  به 
نظام  دیپلم  تحصیلی  سوابق  تأثیر  میزان 
گروه  های  در  واحدی  واحدی/ترمی  سالی 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
سال  سراسری  آزمون  انسانی  علوم  و 
تأثیر قطعی، و میزان  با  30،1402 درصد 
تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام 
درصد  10 واحدی  واحدی/ترمی  سالی 

)در مجموع 40 درصد( با تأثیر قطعی در 
نمره کل سابقه تحصیلی است.

تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -3
و  دیپلم  یا   6-3-3 نظام  دوازدهم  پایه 
واحدی/ترمی  سالی  نظام  پیش دانشگاهی 

و  هنر  آزمایشی  گروه  های  در  واحدی 
سال  سراسری  آزمون  خارجی  زبان های 
1402 به میزان 26 درصد با تأثیر قطعی و 
فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی 
آزمون  کل  نمره  سهم  به  مابقی  و  است 

اختصاصی )کنکور( اضافه می شود. 
سهم  و  عمومی  دروس  سهم  حداکثر   -4
سابقه  کل  نمره  در  تخصصی  دروس 
تخصصی  دروس  سهم  جز  )به  تحصیلی 
آزمایشی  گروه های  برای  تحصیلی  سوابق 
بند 3  هنر و زبان های خارجی که مطابق 

اقدام می شود(، به شرح جدول ذیل است.

سهمدروسعمومیوتخصصی
درنمرهکلسابقهتحصیلی

جمعتخصصیعمومیسال

1402261440

1403282250

 1404 و
303060بعد از آن

نمرات  تحصیلی،  سابقه  عمل  مالک   -5
سال  ماه  خرداد  پایان  تا  نهایی  امتحان 
پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از 
تعیین  تاریخ  تا  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزش  سنجش  سازمان  سوی  از  شده 

کشور است.
6- در آزمون سراسری سال 1402 و بعد 
از آن، برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی 
ناقص دارند یا کاًل سابقه تحصیلی ندارند، 
نسبت  به  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  سهم 
درگروه  داوطلب  موجود  تحصیلی  سوابق 
دروس  جز  )به  درخواستی  آزمایشی 
سهم  مابقی  و  می شود  اعمال  عمومی(، 
سهم  سقف  تا  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
به   4 بند  مطابق جدول  تخصصی،  دروس 
نمره کل آزمون اختصاصی )کنکور(  سهم 

اضافه می شود.
تبصره: همه داوطلبان )اعم از دانش آموزان 
فنی  نظری،  شاخه های  فارغ التحصیالن  و 
نظام های  تمامی  کاردانش  و  حرفه ای  و 
دروس  دارای  باید  پرورش(  و  آموزش 
عمومی سابقه تحصیلی باشند و در صورت 
نداشتن این سابقه، باید برای تولید آن از 
طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. 
ماده 2 مصوبه شورای  بند  2-2  7- طبق 

داوطلب،  هر  برای  فرهنگی،  انقالب  عالی 
از  حاصل  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  یك 
سابقه  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با 
توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در 

بند 1 این اطالعیه، ساخته می شود.
آزمون  دروس  ضرایب  و  عناوین   -8
سنجش  سازمان  سوی  از  )که  اختصاصي 
آموزش کشور برگزار می شود(، به تفکیك 
ذیل  جداول  شرح  به  آزمایشی،  گروه های 

است. 
گروهآزمایشیعلومریاضیوفنی

ضریبنامدرس

12ریاضي

۹فیزیك

7شیمی

گروهآزمایشیعلومتجربی

ضریبنامدرس

1زمین شناسي

7ریاضي

12زیست شناسي

7فیزیك

۹شیمي

گروهآزمایشیعلومانسانی

ضریبنامدرس

6ریاضي
2اقتصاد

8زبان و ادبیات فارسي)تخصصي(

5زبان عربي )تخصصي(
5تاریخ و جغرافیا

5علوم اجتماعي

5فلسفه و منطق

2روانشناسي

گروهآزمایشیهنر

ضریبنامدرس

12درک عمومي هنر

5درک عمومي ریاضي-فیزیك

3خالقیت تصویري و تجسمي

گروهآزمایشیزبانهایخارجی

ضریبنامدرس

1زبانتخصصی

8-1-در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای 
هر داوطلب، طبق بند  1-2 ماده 2 مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی، یك نمره کل 
آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی 
در  وی  تخصصی  دروس  شده  تراز  نمرات 
آن گروه   آزمایشی که در آن شرکت کرده 
است )با توجه به ضرایب مندرج در بند 8 

این اطالعیه( ساخته می شود. 
علوم  دیپلم  دارای  داوطلبان  برای  -2-8
آزمایشی  گروه  در  که  اسالمی،  معارف  و 
می کنند،  شرکت  انسانی  علوم  آزمایشی
اختصاصی  آزمون  امتحانی  درس  منابع 
»زبان عربی« کتاب های »عربی، زبان قرآن 
1، 2 و 3«، و منابع درس امتحانی »تاریخ« 
کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
گرفته  نظر  در اسالمی(«  دوره  در  )ایران 

 می شود. 
ثبت نام  نوبت های  از  یك  هر  در  تبصره:
دیپلم  دارای  داوطلبان  اختصاصی،  آزمون 
علوم و معارف اسالمی، که در گروهآزمایشی 
علوم انسانی ثبت نام  می کنند، باید انتخاب 
کنند که صرفاً به دفترچه سؤاالت تخصصی 
»منابع  یا  انسانی«  علوم  دیپلم  »منابع  از 
دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و 

معارف اسالمی« پاسخ می دهند. 
اصلی  آزمایشی  گروه  سه  هر  در  -3-8
علوم  و  تجربی  علوم  فنی،  و  ریاضی  علوم 
ورزشي  علوم  رشته  عملي  آزمون  انسانی، 
یك  )1 )مجموعه  بدني  تربیت  آموزش  و 
به  آن  نمره  و  می شود برگزار  سال  در  بار 
عنوان یك درس تخصصی با ضریب 12 در 
پذیرش  برای  اختصاصی  آزمون  کل  نمره 
رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه 

خواهد شد.
آزمون هنر، آزمایشی گروه در -4-8
عملییکبار در سال برگزار می شودو هر 
داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو 
مجموعه آزمون عملی از مجموعه های  ذیل 
عنوان درس  به  عملی  آزمون  نمره  دارد.  را 
تخصصی با ضریب 12 در نمره کل آزمون 
مرتبط  رشته های  پذیرش  برای  اختصاصی 
با آن رشته محاسبه خواهد شد. ضمناً فقط 
داوطلبانی می توانند رشته های دارای آزمون 
عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن 
مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته های 
گروه آزمایشیهنر، به جز موارد مندرج در 

جدول ذیل، آزمون عملی ندارد.
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اطالعیه

عنوان رشتهمجموعه

2

نقاشی

ارتباط تصویری

طراحی پارچه 

طراحي لباس

آموزش هنر

گرافیك

عنوان رشتهمجموعه

طراحی صنعتی3

ادبیات نمایشی4

مجسمه سازی5

نوازندگی موسیقي ایرانی6

نوازندگي موسیقي جهاني7

کتابت نگارگری8

عنوان رشتهمجموعه

آهنگسازی9

بازیگری10

طراحی صحنه11

نمایش عروسکی12

عکاسي13

سینما14

زبان های  آزمایشی  گروه  در  -5-8
زبان های  از  اختصاصی  آزمون  خارجی، 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی، 
در  داوطلب  و  می شود  برگزار  ایتالیایی 
را  زبان ها  این  از  یکی  باید  ثبتنام،  زمان 
داوطلبانی  کند.  انتخاب  پاسخگویی  برای 
به  مربوط  رشته محل های  می توانند 
فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  زبان های 
که  کنند  انتخاب  را  ایتالیایی  و  روسی 
آن  به  مربوط  اختصاصی  آزمون  در  صرفاً 
انتخاب  اجازه  و  کرده  باشند  شرکت  زبان 
زبان  آن  به  مربوط  کدرشته محل های 

خارجی را که انتخاب نکرده اند، ندارند.
رشته محل های  انتخاب  برای  تبصره: 
)به  خارجی  زبان های  سایر  به  مربوط 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  جز 
ایتالیایی( محدودیتی وجود ندارد و مالک 
گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه 

به نوع آزمون زبان اختصاصی است.
هر  اختصاصی  آزمون  نوبت  هر  در   -6-8
آزمون  در  می توانند  دانش آموزانی  سال، 
سال  شروع  از  قبل  تا  که  کنند  شرکت 
)تا  به پذیرش آن آزمون  تحصیلی مربوط 
پایان شهریورماه( دیپلم خود را اخذ کنند، 
اجازه  پایین تر  پایه های  دانش آموزان  و 

شرکت در آزمون را ندارند.
۹- در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه 

نمرات، شامل نمرات خام و نمره کل آزمون 
اختصاصی )طبق بند 1-2 ماده 2 مصوبه 
از  حاصل  فرهنگی(  انقالب  عالی  شورای 
دروس  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تخصصی آن نوبت آزمون،  برای هر گروه 
آزمایشی که داوطلب در آن شرکت کرده 

است، اطالع رسانی می شود.
به  ورود  برای  دانشجو  پذیرش   -10
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور، 
اگر  و  می شود،  انجام  سال  در  بار  یك 
در  آزمون  مختلف  نوبت های  در  داوطلب 
و  ریاضی  )علوم  اصلی  آزمایشی  گروه های 
انسانی( مختلفی  فنی، علوم تجربی، علوم 
شرکت کرده است، فقط برای پذیرش یك 
گروه های  عالوه  به  اصلی  آزمایشی  گروه 
خارجی  زبان های  و  هنر  شناور  آزمایشی 
اختصاصی  آزمون  در  شرکت  صورت  )در 

اقدام  می تواند  آزمایشی(  گروه های  این 
گروه  پذیرش،  از  قبل  باید  و  نماید 

آزمایشی خود را اعالم نماید.  
سراسری  آزمون  در  پذیرش  برای   -11
به  مربوط  نهایی  کل  نمره   ،1402 سال 
گروه آزمایشی درخواستی داوطلب، طبق 
شورای  مصوبه   3 ماده   3 و   2 بند های 
بندهای  سایر  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
ترکیب  از  اطالعیه،  این  در  مربوط 
اختصاصی  آزمون  کل  نمره  بیشترین 
دارای  اختصاصی  آزمون  نوبت های  در 
و  درخواستی  آزمایشی  گروه  اعتبار 
آزمایشی  گروه  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
تراز  نمرات  وزنی  )میانگین  درخواستی 
و  عمومی  دروس  تحصیلی  سابقه  شده 
شورای  مصوبه   2-2 بند  طبق  تخصصی 

فرهنگی( ساخته می شود.  انقالب  عالی 

12- مالک علمی برای پذیرش متقاضیان 
عالی،  آموزش  مؤسسات  و  مراکز  به  ورود 
پذیرش  سال  به  مربوط  نهایی  کل  نمره 
دانشجو )بند 11 این اطالعیه( است و رتبه 
نیز  داوطلبان  کشوری  رتبه  و  سهمیه  در 

براساس نمره کل نهایی ساخته می شود. 
13- در کارنامه نهایی برای پذیرش همان 
نمرات  اختصاصی،  آزمون  کل  نمره  سال، 
خرداد  پایان  تا  تحصیلی  سابقه  دروس 
آزمایشی  گروه  به  مربوط  سال  آن  ماه 
درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره 
کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه  
داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب 
در گروه آزمایشی درخواستی اطالع رسانی 

می شود. 
دبیرخانه
شورایسنجشوپذیرشدانشجو

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
9/05(3)عربی، زبان قرآن 9/052(3)عربی، زبان قرآن 2
16/52(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 16/523(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 3
11/80(3)زبان خارجی 11/804(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت3/445سالمت و بهداشت5
2/56علوم اجتماعی2/566علوم اجتماعی6
6/88(3)ریاضی 7/847(2)حسابان 7
12/02(3)زیست شناسی 4/638(3)هندسه 8
6/19(3)فیزیك 3/929ریاضیات گسسته9

9/91(3)شیمی 11/1210(3)فیزیك 10
7/49(3)شیمی 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
19/13(3)اصول عقاید 19/132(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 2
11/80(3)زبان خارجی 11/803(3)زبان خارجی 3
3/44سالمت و بهداشت3/444سالمت و بهداشت4
6/00(3)ریاضی و آمار6/005(3)ریاضی و آمار 5
7/80(3)علوم و فنون ادبی7/806(3)علوم و فنون ادبی 6
8/60(زبان تخصصی رشته) 3عربی5/107(زبان تخصصی رشته) 3عربی7
6/00(تخصصی رشته)3تاریخ7/008(3)تاریخ 8
3/50(3)احكام 6/009(3)جغرافیا  9

7/00(3)علوم و معارف قرآنی 7/0010(3)جامعه شناسی 10
5/10(2)فلسفه 5/1011(2)فلسفه 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 1

2
/(3)عربی، زبان قرآن 

(زبان تخصصی رشته) 3عربی
9/05

3
/(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 

(3) اصول عقاید 
16/52

11/80(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت5

 1402 برای سال 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام 
 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام 

در گروه علوم تجربی
  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیك نظام 

در گروه علوم ریاضی و فنی

عمومی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  علوم و معارف اسالمی نظام 
در گروه علوم انسانی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم  انسانی نظام 
در گروه علوم انسانی

 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام 
در گروه  های هنر و زبان های خارجی

  32 مصوبات جلسه1پیوست 
 1401/6/15مورخ 

شورای سنجش و پذیرش دانشجو

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی



پیامبر اکرم )ص(: به فرزندان خود احترام بگذارید و آنها را نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار قرار گیرید.شماره 1301  دوشنبه 23 آبان 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 10

اطالعیه

ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3

ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3

ضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
38/58زبان فارسی 38/931زبان فارسی 1
38/58ادبیات فارسی 38/932 ادبیات فارسی2
39/52عربی39/863عربی3
313/09تعلیمات دینی وقرآن313/624تعلیمات دینی و قرآن4
312/27زبان خارجی 312/625زبان خارجی5
2/56زمین شناسی5/886حسابان6
36/88ریاضی 24/637هندسه7
9/02 وآزمایشگاه2زیست شناسی3/928جبرو احتمال8
4/64 وآزمایشگاه3فیزیک8/349 و آزمایشگاه3فیزیک9

9/91 و آزمایشگاه3شیمی7/4910 و آزمایشگاه3شیمی10
5/84زبان فارسی 6/161زبان فارسی 1
4/56معارف اسالمی4/882معارف اسالمی2
3/00زیست شناسی1/963حساب دیفرانسیل و انتگرال3
1/55(تجربی)فیزیک2/784(ریاضی)فیزیک4

عمومیعمومی

دیپلم 

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم ریاضی و فنی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم تجربی

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

تخصصی تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

دیپلم 

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

1/3

ضریبنام درس سابقه تحصیلی ردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
16/96زبان فارسی تخصصی16/961زبان فارسی تخصصی1
215/45اصول عقاید 315/452تعلیمات دینی و قرآن 2
312/54زبان خارجی 312/543زبان خارجی 3
6/00ریاضی6/004ریاضی4
7/02ادبیات فارسی تخصصی2/925ادبیات فارسی تخصصی5
5/81 ویژه علوم معارف3عربی 2/926آرایه های ادبی6
24/50تاریخ اسالم 3/837 ویژه علوم انسانی 3عربی 7
23/43جامعه شناسی 27/008تاریخ ایران و جهان 8
4/59فلسفه و منطق26/009جغرافیا 9

23/50اخالق 27/0010جامعه شناسی 10
25/25تفسیر و علوم قرآنی 5/1011فلسفه و منطق11
5/84زبان فارسی  5/841زبان فارسی1
5/21 اصول عقاید5/212معارف اسالمی2
2/15ادبیات عرب1/953ادبیات فارسی3
1/75 فقه و اصول1/284عربی4

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومیعمومی

تخصصی تخصصی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی
/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه علوم انسانی
ترمی / ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسالمی نظام سالی واحدی

واحدی در گروه علوم انسانی

دیپلم دیپلم 

عمومیعمومی

تخصصیتخصصی

2/3

ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2
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عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3
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آگهی

پیرواطالعیههایقبلی،بهاطالعداوطلبان،مدیران،
مشاورانودانشآموزانگرامیمیرساند:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش 
تأثیر  و  عمومی  دروس  راستای حذف  در  کشور،  آموزش 
قطعی معدل کتبی نهایی در نتیجه آزمون سراسری، برای 
اولین بار در کشور نسبت به طراحی و برگزاری خودارزیابی 
اقدام  تشریحی  عمومی  دروس  آزمایشی  نهایی  امتحانات 

می نماید.
ذیل  موارد  به  می توان  امتحان  این  مزایای  مهم ترین  از 

اشاره نمود: 
در  شرکت  برای  سؤاالت،  علمی  سطح  با  آشنایی 

امتحانات نهایی؛ 
آشنایی با نمونه سؤاالت نهایی و آماده سازی داوطلب؛

تحصیلی  پیشرفت  در  یادگیری  و  یاددهی  ارزیابی 
دانش آموز؛ 

دروس  نهایی  امتحانات  سؤاالت  طراحی  امتحان،  این  در 
وفق  تحصیلی  ارزشیابی  اساس  بر  )تشریحی(  عمومی 
مقررات و ضوابط موجود در وزارت آموزش و پرورش انجام 

می گیرد.
الف- نحوه ثبت نام:

*توجه:
آزمون های  از  یکی  در  ثبت نام  با  گرامی،  دانش آموزان 
آزمایشی مرحله ای یا جامع سال تحصیلی 1401 - 1402 
به  می توانند  تعاونی  شرکت  هدف  جامع  آزمون  حتی  یا 
تعداد مراحل دلخواه در هر یك از سه مرحله خودارزیابی 
پایه  امتحانات نهایی آزمایشی دروس عمومی )تشریحی( 
شرکت  می شود،  ارائه  »رایگان«  صورت  به  که  دوازدهم 

نمایند. 
ب- زمان بندی و بودجه بندی هر یک از امتحانات:

و  نهایی  امتحانات  برگزاری  زمان  فهرست  مطابق 
شروع  زمان  )تشریحی(،  عمومی  دروس  بودجه بندی 
امتحانات، رأس ساعت 16 در هر یك از روز های تعیین 
نهایی  امتحانات  خود ارزیابی  سؤاالت  ضمناً  است.  شده 
دروس  لینك  داوطلبان،  فردی  پروفایل  در  آزمایشی 
عمومی )تشریحی( قرار می گیرد تا بر اساس زمان بندی 
مشخص شده، آنها بتوانند نسبت به پاسخگویی سؤاالت 

نمایند.  اقدام 
ج- راهنمای تصحيح )پاسخ تشریحی(:

دروس  از  یك  هر  تشریحی(  )پاسخ  تصحیح  راهنمای 
در  همان روز،   1۹ ساعت  رأس  نهایی،  امتحانات  عمومی 
پروفایل فردی داوطلبان، لینك دروس عمومی)تشریحی( 
قرار می گیرد تا آنها بتوانند سطح علمی خود را سنجیده و 

نسبت به رفع نقاط ضعف خود اقدام نمایند. 
نهایی امتحانات خودارزیابی مرحله سه توجه: *
بهصورت که )تشریحی(، آزمایشیدروسعمومی
منحصراً و است »رایگان« میشود، برگزار مجازی

اطالعيه ثبت نام و شركت در امتحانات نهایی آزمایشی دروس عمومی )تشریحی(

ویژه پایه دوازدهم   و  داوطلبان آزمون سراسری سال 1402 

**** تاریخ و نحوه برگزاری این آزمون، به همراه سایر جزئیات مربوطه متعاقباً اعالم خواهد شد. 

شرکت تعاونی خدمات آموزشی

در حداقل که میگیرد قرار داوطلبانی اختیار در
یکیازآزمونهایآزمایشیشرکتتعاونیثبتنام
نمودهاند؛بدینترتیب،هیچهزینهایبابتثبتنام

دراینامتحاناتازداوطلباندریافتنمیگردد.
داوطلبان عزیز! با شرکت در آزمون های مرحله ای و جامع 
و نیز امتحانات دروس عمومی )تشریحی( می توانید، عالوه 
بر آماده شدن برای حضور در آزمون سراسری، باعث ارتقاء 

معدل خود شوید و نتیجه بهتری در تعیین رتبه خود در 
آزمون سراسری کسب نمایید.

با خط  می توانید  داشتن هرگونه سؤال،  در صورت  ضمناً 
حاصل  تماس  داوطلب(،  )صدای   021-42966 ویژه: 
 13:30 و   12:30 الی   8:30 پاسخگویی:  ساعات  نمایید. 

الی 16:00 است. 
شرکتتعاونیخدماتآموزشی

فهرستزمانبرگزاریامتحاناتنهاییوبودجهبندیدروسعمومیتشریحی
)آزمایشیمیاننوبتهایمختلف(پایهدوازدهمسالتحصیلی1401-1402)تمامیرشتهها(
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یا فشار روانی، در روان شناسی  استرس، تنش، فشار عصبی 
نوعی فشار و تنش عصبی است. تنش و  به معنی احساس 
هر محرکی که در انسان، ایجاد تنش کند، استرس زا نامیده 
می شود. وقتی که نیازهای اساسی فرد تأمین نشود یا به هر 
دلیلی آرامش فرد به هم بخورد، فرد دچار استرس روانی شده 
است. بیماری، طالق، ورشکستگی، اعتیاد، ترس از شکست 
نقص  مهاجرت،  زبان،  لکنت  خانوادگی،  اختالف  کنکور،  در 
مثل  بی اهمیت تری  دالیل  حتی  و  اطرافیان  مرگ  عضو، 
بروز فشار  از دالیل  نیز می تواند  آلودگی صوتی  و  گرسنگی 
از  فوایدی  دارای  می تواند  استرس  کم  مقدار  باشد.  عصبی 
جمله افزایش تحرک و انگیزه در افراد باشد. این نوع استرس، 
استرس  می شود.  نامیده  بهینه  استرس  یا  مثبت  استرس 
بیماری های  و  مشکالت  ایجاد  بر  عالوه  می تواند،  شدید 
مانند  بدنی،  مشکالت  ایجاد  باعث  افسردگی،  مانند  روانی 
روانی  ناراحتی  ابتالء  احتمال  افزایش  و  تنشی  سردردهای 
کند.  کندتر  را  یادگیری مطالب درسی  روند  و  افراد شود  در 
فردی  درون  عاملی  که  است  ممکن  استرس  ایجاد  عامل 
در  می تواند  همچنین  عوامل  این  باشد.  محیطی  عاملی  یا 
فردی  در  است  ممکن  عاملی  باشد.  متفاوت  مختلف،  افراد 

نکند.  استرس  ایجاد  دیگر،  فرد  در  ولی  کند،  استرس  ایجاد 
مشکالت مربوط به اقتصاد، کار یا تحصیل، تغییر شغل، نقل 
تَنش، مرگ  ُپر  مکان به یک شهر جدید، ازدواج، بازی های 
نزدیکان، و وجود یک بیماری بااهمیت در خانواده، از جمله 
عوامل بیرونی ایجاد فشار عصبی هستند. عالئم درون فردی 
مشکالت  کنکور،  در  شکست  از  اضطراب  شامل  استرس، 
خواب، عرق کردن، از بین رفتن اشتها و مشکل در تمرکز و 
حافظه است1. در روز برگزاری آزمون سراسری، بارها مشاهده 
اضطراب، دچار  و  استرس  از شدت  داوطلبان  است که  شده 
افت فشار و بی حالی می  شوند و توان جسمی خود را برای به 
نشان  از دست می دهند. همین مسأله  آزمون  پایان رساندن 
می دهد که داوطلبان روی استرس و اضطراب خود طی دوره 
برای  را  خود  که  داوطلبانی  کرده اند.  کار  کمتر  آماده سازی، 
آزمون سراسری آماده می کنند، باید ظرفیت های روان شناختی 
خود را هم ارتقا دهند تا از عهده استرس و اضطراب و بروز 
را مدیریت کنند.  آنها  بتوانند  بربیایند و  آزمون  آن در جلسه 
چندین روش برای کنترل و مدیریت استرس وجود دارد. یکی 
با  از روش های کاهش استرس، روش خودگویی یا صحبت 
خود )Self-Talk( است. در این مقاله، به معرفی این روش 

 ،)Self-Talk( پرداخته می شود. خودگویی یا صحبت با خود
یک گفت و گوی درونی است. 

خودگویی، نوعی ندایی درونی است که همه انسان ها، چون 
از دنیای بیرون کمتر آن را می شنوند، با خود زمزمه می کنند. 
و  خودآگاه  افکار  از  ترکیبی  خودگویی،  یا  درونی  ندای  این 
تفسیر  برای  راهی  و  است  ناخودآگاه  و سوگیری های  باورها 
صاحب نظران  می کند.  فراهم  را  روزانه  تجربیات  پردازش  و 
روان شناسی معتقدند که خودگویی، تفکر در مورد خود با خود 
»گفتار  پیاژه  خصوصی«،  »گفتار  را  آن  ویگوتسکی  است.  
»شاگردی  را  آن   شناختی  روان شناسان  و  خودمحورانه«، 
شناختی« معرفی کرده اند. این خودگویی از ضمیر ناخودآگاه 
قرار  آن  تأثیر  انسانی تحت  تأثیر می پذیرد؛ ضمیری که هر 
باورها،  افکار،  و  دارد  آن  بر  اندکی  آگاهانه  کنترِل  دارد، 
آشکار  را  ایده ها  و  استرس  اضطراب،  نگرانی ها،  مسائل، 
می کند. خودگویی، بر دو نوع منفی و مثبت تقسیم می شود؛ 
ترغیب کننده  می تواند  هم  خودگویی  این  دیگر،  عبارت  به 
باشد.  )اجتنابی(  ناراحت کننده  می تواند  هم  و  )دلگرم کننده( 
مشخصه خودگویی، بیشتر به شخصیت و نگاه فرد به جهان 
بیرون بستگی دارد. اگر انسانی خوش بین باشد، بیشتر احتمال 

خودگویی
 روشی مفید برای کاهش استرس و افزایش عملکرد داوطلبان در آزمون سراسری
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و  سازگارتر  جسورتر،  امیدوارتر،  را  وی  خودگویی،  که  دارد 
داشته  وجود  بودن  بدبین  به  تمایل  اگر  و  سازد،  پرتالش تر 
بی انگیره تر  و  وسواسی تر  نامیدتر،  را  فرد  خودگویی،  باشد، 
مفید  می تواند  زمانی  با خود،  یا صحبت  می سازد. خودگویی 
را کاهش  آزمون  در  از شکست  باشد، ترس  مثبت  باشد که 
دهد و اعتماد به نفس را تقویت کند. متأسفانه طبیعت انسان، 
مانند  گسترده ای  اظهارات  و  است،  منفی  خودگویی  مستعد 
»من نمی توانم هیچ کاری را درست انجام دهم« یا »من یک 
بازنده کامل در کنکور هستم«، نمونه هایی از این خودگویی 
منفی  خودگویی  از  که  داوطلبی  بدین ترتیب،  هستند؛  منفی 
و  پایین تر می آورد  را  یادگیری خود  کیفیت  استفاده می کند، 

یادآوری مطالب قبلی را سخت تر می سازد2. 
و  استرس  مدیریت  شده،  شناخته  مهم  روش های  از  یکی 
بهینه سازی عملکرد استفاده از خودگویی های مثبت است، و 
برای ثبت بهترین عملکرد، میتوان از این روش استفاده کرد. 
برای  را  خودگویی  روش  اثربخشی  پژوهشگران،  از  بسیاری 
دست یافتن به یک عملکرد بهینه، تأیید کرده اند. تحقیقات 
دارند، ممکن  افرادی که خودگویی مثبت  نشان می دهد که 
اجازه  آنها  به  که  باشند  داشته  نیز  ذهنی  مهارت های  است 
می دهد مشکالت خود را حل کنند، متفاوت فکر کنند و در 
مقابله با سختی ها یا چالش ها کارآمدتر باشند. این مهارت ها 
می تواند اثرات مضر استرس و اضطراب را کاهش دهد؛ برای 
مثال، در بسیاری از رقابت های ورزشی، ثبت رکورد و عملکرد 
تمرین های  و  دارد  زیادی  اهمیت  مسابقه،  زمان  در  عالی 
خودگویی مثبت تا اندازه زیادی می تواند منجر به ارتقاء سطح 
عملکرد و تالش واقعی فرد شود. نتایج برخی از پژوهش های 
خودگویی  از  که  ورزشکارانی  که  است  داده  نشان  شاخص 
استفاده می کنند، لذت و عالقه بیشتری را تجربه می کنند و 

ارزش تالش و شایستگی بیشتری را درک می کنند3. 
مثبت اندیشی و خوش بینی در قالب خودگویی، می تواند ابزار 
واقع،  در  باشد؛  اضطراب  و  استرس  مدیریت  برای  مؤثری 
مزایای  از  برخی  زندگی، می تواند  به  مثبت تر  داشتن نگرش 
چنین  آورد.  ارمغان  به  افراد  برای  را  و جسم  روان  سالمتی 
امکانی با تمرین های خودگویی مثبت، تا اندازه زیادی محقق 
نشان  در سال 2011  مطالعه  مثال، یک  عنوان  به  می شود؛ 
می دهد که افراد خوش بین، کیفیت زندگی بهتری دارند2. این 
سطح  دارای  خوش بین  افراد  که  نیست  آن  معنای  به  نکته 
باالیی از زندگی هستند، بلکه می تواند به این معنا باشد که 
و   دارند  دوست  دارند،  زندگی  در  که  را  چیزهایی  افراد،  این 
آگاهانه، هدفمندانه و سازگارانه تالش  برای بهتر شدن آن، 

می کنند4.
داوطلبانی که تصور می کنند خودگویی شان بیش از حد منفی 
باشد،  مثبت  خودگویی شان  که  می دهند  ترجیح  یا  است، 
می توانند تمرین هایی را یاد بگیرند که به یاری آنها این گفت 
از  به عبارت دیگر، خودگویی  تغییر دهند؛  را  و گوی درونی 
این  شود.  داده  تغییر  آن  مثبت  به صورت  آن  منفی  صورت 
کارکرد می تواند به داوطلبان آزمون سراسری کمک کند که 
افراد مثبت تر و سازنده تری باشند و بهداشت روانی خود را در 
روزهای  سخت آمادگی برای آزمون و روزهای زندگی، بهبود 

بخشند2.
داده  نشان  جهان،  در سطح  اخیر  سال  ده  مختلف  مطالعات 
است که روش خودگویی، به کاهش استرس و بهبود عملکرد 
افراد کمک می کند؛ عالوه بر این، خودگویی مثبت و چشم انداز 
روانی،  برای سالمت  دیگری  مزایای  می تواند  خوش بینانه تر 
جمله  از  باشد؛  داشته  بر  در  نیز  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی 
این مزایا می توان به افزایش نشاط، رضایت بیشتر از زندگی، 
و  قلب  سالمت  درد،  کاهش  ایمنی،  سیستم  عملکرد  بهبود 
عروق بهتر، رفاه جسمانی بهتر، کاهش خطر مرگ و استرس 

و ناراحتی کمتر اشاره کرد5.

شناسایی  منفی  تفکر  باید  ابتدا  خودگویی،  تمرین  از  پیش 
تقسیم  دسته  چهار  به  کلی  طور  به  تفکر  نوع  این  شود. 
این  در   .)Personalizing(شخصی سازی می شود: 
برای  حتی  چیز،  همه  برای  را  خودش  فرد  نگرش، 
در  می کند.  سرزنش  خود،  کنترل  عهده  از  خارج  رخدادهای 
جنبه های  روی  داوطلب   ،)Magnifying(بزرگ نمایی
و  می کند  تمرکز  اندازه  از  بیش  موقعیت،  یک  منفی 
موقعیت  در  می گیرد.  نادیده  را  مثبت  موارد  از  یک  هر 
انتظار  داوطلبان   ،)Catastrophizing(فاجعه سازی
بدترین ها را دارند و به ندرت با منطق یا دلیل قانع می شوند. 
به  را  دنیا  افراد  این   ،)Polarizing( دوقطبی سازی  در 
و  »پیروزی  یا  بد«  و  »خوب  یا  سفید«  و  »سیاه  قطب  دو 
شکست«، »قبولی یا رد در کنکور« تعریف می کنند و در نزد 
آنان هیچ چیزی در این بین موجود نیست و هیچ حد وسطی 

برای پردازش و طبقه بندی رویدادهای زندگی وجود ندارد2. 
وقتی افراد شروع به شناخت انواع تفکرات منفی خود کردند، 
برای شناخت و پذیرش آنها و تبدیل آنها به تفکر مثبت باید 
و  دارد  زمان  و  تمرین  به  نیاز  کار،  این  انجام  کنند.  تالش 
یکشبه پیشرفت حاصل نمی شود. خبر خوب در این زمینه این 
است که می توان به راحتی انجامش داد. یک مطالعه در سال 
2012 نشان می دهد که حتی کودکان پنجساله نیز می توانند 

یاد بگیرند که خودگویی منفی خود را اصالح کنند.
و  زمانی  چه  بدانیم  تا  هستند  نمونه هایی  زیر،  مکالمه های 
چگونه می شود خودگویی منفی را به خودگویی مثبت تبدیل 
کرد. تشخیص برخی از خودگویی های منفی در این مکالمه ها، 
کمک می کند تا بتوانید مهارت هایی را برای برگرداندن افکار 

در زمان وقوع آن به کار گیرید. 

کنم،  عوض  رشته ام  مورد  در  را  نظرم  اگر  منفی:  خودگویی 
همه را ناامید خواهم کرد.

خودگویی مثبت: من این قدرت را دارم که نظرم را تغییر دهم. 
دیگران مرا درک می کنند و خواهند فهمید.

خودگویی منفی: من در آزمون سال گذشته شکست خوردم و 
خودم را شرمنده کردم.

خودگویی مثبت: من به خودم افتخار می کنم که همه تالشم 
زیادی  جسارت  کار  این  انجام  کردم.  گذشته  سال  در  را 

می خواهد؛ من می خواهم دوباره تالش کنم.
نیستم؛  خوش فرم  و  دارم  وزن  اضافه  من  منفی:  خودگویی 

شاید هم مریض باشم.
برای  و می خواهم  قوی هستم  و  توانا  من  مثبت:  خودگویی 

خودم سالم تر باشم.
ناامید  خودگویی منفی: وقتی گل نزدم، همه اعضاء تیمم را 

کردم.
هم  با  ما  است.  تیمی  رویداد  یک  ورزش،  مثبت:  خودگویی 

می بریم و می بازیم.
و  نداده ام  انجام  را  کار  این  قباًل هرگز  منفی: من  خودگویی 

عملکرد من در این زمینه بد خواهد بود.
خودگویی مثبت: این یک فرصت فوق العاده برای من است تا 

از دیگران یاد بگیرم و رشد کنم.
خودگویی منفی: هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم در آزمون 

سراسری موفق شوم.
خودگویی مثبت: من می توانم، و تمام تالشم را می کنم تا به 

نتیجه برسم. 
برخی از افراد معتقدند که موفقیت خود را مدیون داشتن یک 
موارد، یک صدای  از  برخی  در  قوی هستند.  درونی  صدای 
بیرونی  و  درونی  موانع  از  آگاهی  می تواند  انتقادی  درونی 
گذشت  با  یابند.  دست  موفقیت  به  تا  دهد  افزایش  را  افراد 
زمان، خودگویی مثبت می تواند بر اعتماد به نفس فرد تأثیر 
بگذارد، و خودگویی منفی، احساس شرم را در وی تقویت و 
رشد شخصی اش را متوقف می کند. مشکل خودگویی منفی 
این است که معمواًل واقعیت را منعکس نمی کند، و افراد به 
اشتباه تصور می کنند که نه تنها به اندازه کافی خوب نیستند، 
را  و خود  بهتر شوند  نمی توانند  که هرگز  باورند  براین  بلکه 
و  افسردگی  دارای عالیم  افراد  به همین صورت می پذیرند. 
اضطراب، اغلب خودگویی مخرب و ناکارآمد را تجربه می کنند 
و پچ پچ درونی آنها ممکن است که بی وقفه و بیش از حد به 
صورت انتقادی باشد. آنها که تحت تأثیر خودگویی منفی قرار 
گرفته اند، می توانند در نشخوارهای دردناکشان غوطه ور شوند 

و بی وقفه، به خود، توانایی ها و شخصیت خود حمله کنند. 
بسیاری از افراد، برای ایجاد انگیزه در خود، از خودگویی، چه 
درونی و چه با صدای بلند، استفاده می کنند. تحقیقات نشان 
می دهد که اگر این خودگویی به درستی انجام شود، می تواند 
قبل  که  افرادی  که  می دهد  نشان  مطالعه  یک  باشد.  مفید 
بیان سخنان  برای  اول شخص  از ضمیر  کار،  انجام یک  از 
از  استفاده  با  که  افرادی  به  نسبت  می کردند،  استفاده  خود 
می کردند،  صحبت  خودشان  با  شخص،  سوم  یا  دوم  ضمیر 
تأثیر کمتری بر خود داشتند؛ بنابراین، ایجاد فاصله روانی در 
صحبت با خود، می تواند به ما کمک کند که آرام تر شده و با 
لحظات چالش برانگیز قوی تری روبرو شویم. ضمنًا، یادگیری، 
با  دارد.  نیاز  تالش  و  زمان  به  که  است  جدید  عادت  یک 
مثبت  خودگویی  براساس  می تواند  شما  افکار  زمان،  گذشت 
تغییر کند. همچنین خودگویی مثبت می تواند به بخش پایدار 
را  خود  دیدگاه  تا  کند  کمک  و  شود  تبدیل  شما  شخصیت 
مثبت  مزایای سالمتی  از  و  بخشید  بهبود  زندگی  به  نسبت 
پایداری، از جمله بهبود رفاه و کیفیت زندگی بهتر، برخوردار 
شوید؛ با این حال، خودگویی عادتی است که در طول زندگی 

ایجاد می شود. 
یک  با  نیستید،  موفق  تنهایی  به  که  شدید  متوجه  اگر 
شما  به  می توانند  روان شناسان  کنید.  صحبت  روان شناس 
کمک کنند تا منابع خودگویی منفی را مشخص کنید و یاد 

بگیرید که آنها را تغییر دهید. 
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عدالتعدالتآموزشیعدالتآموزشی
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عدالتآموزشی

عدالتآموزشیعدالتآموزشی
عدالتآموزشی

عدالتآموزشی
داوطلبانعزیز!برایشروعبابگفتوگوبایکدیگر،دراینصفحهسعیخواهیمداشتدرچندشمارۀپیدر
پی،مروریبرشکلگیریکنکور)آزمونسراسری(درایرانداشتهباشیمتافهمبرقرارعدالتآموزشیاز
طریقآزمونسراسری،باعنایتبهروندهایتقاضایآموزشعالیدرکشور،تسهیلگردد.ضمنًادرهفتههای

آیندهنیزتالشمیکنیمتاپاسخگویپرسشهایشماداوطلبعزیزدراینصفحهباشیم.

چگونگی پذیرش دانشجو  در ایران
از  نخستین سال های قرن گذشته )1301 – 1400( 
یکی از مهم ترین چالش های مدرنیته در ایران، تأسیس 
تالش  ایرانی  نواندیشان  میان،  این  در  بود.  دانشگاه 
تا آموزش به شیوه نوین و متفاوت در  بسیاری کردند 
جهات،  بسیاری  از  گذشته،  قرن  شود.  همگانی  و  آید 
تهران،  )دانشگاه  مهم  دانشگاه های  تأسیس  جمله  از 
آموزش  تاریخ  در  و...(  تبریز  دانشگاه  شیراز،  دانشگاه 
عالی ایران مهم و قابل توجه است و این دوره را می توان 
مرحله آغازین گسترش آموزش عالی در ایران دانست. 
گفتنی است که این چالش تاکنون، به لحاظ جمعیت 
متقاضی برای ورود به آموزش عالی، ادامه داشته است.

تا سال 1340 شمسی، هر دانشگاهی روش خود را برای 
گزینش دانشجو اجرا می کرد: آزمون کتبی یا مصاحبه 
علمی و یا هر دو؛ ضمن اینکه در این دوران، متقاضیان 

ورود به آموزش عالی، محدود و دانشگاه ها نیز انگشت 
شمار بودند؛ تا اینکه به  تدریج، تقاضای ورود به دانشگاه 
افزایش یافت و شرایط و ضوابط ورود به آموزش عالی 
نیز به تناسب زمان تغییر کرد و کنکور ایجاد شد و با 
هدف برقراری عدالت آموزشی و شناسایی استعدادها در 
دورافتاده ترین نقاط ایران، تا زمان حاضر ماندگار گردید 

همگانی  رقابتی  و  کشور  علمی  رویداد  مهم ترین  به  و 
اجتماعی  پیامدهای  تبدیل شد که  اخیر  در چند دهۀ 
آن، همگام با سنجش علمی داوطلبان ورود به دانشگاه، 
همواره از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ضمن اینکه هر 
ساله، با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و همچنین 
تقاضای ورود به آموزش عالی و همین طور دغدغه اعتال 

فاطمهقلخانباز
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دارای  آزمون  این  تدریج  به  آموزشی،  عدالت  تحقق  و 
ضوابط مصوبی نیز شد.

براساس مطالعه انجام شده در سازمان سنجش آموزش 
از  عالی،  آموزش  به  داوطلبان  ورود  پای  هم  کشور، 
آزمون  به  راجع  پژوهش هایی  اولیه،  سال های  همان 
سراسری انجام شده و ورود به آموزش عالی تحت لوای 
آموزش، به عنوان مهمترین بعد فرهنگی جامعه، همواره 
آزمون  با  مرتبط  تحقیق  اولین  است.  بوده  توجه  مورد 
سال  پایان  تا  و  شده  انجام   1342 سال  در  سراسری 
1400 )یعنی طی 58 سال(، بالغ بر 363 مورد تحقیق 
از  آزمون سراسری)کنکور(  به جنبه های مختلف  راجع 
بررسی  در  آنچه  است.  شده  عرضه  پژوهشگران  سوی 
اولین  از  که  است  این  رسیده ایم،  بدان  تحقیقات  این 
سراسری  آزمون  با  ارتباط  در  شده  انجام  پژوهش های 
تاکنون، دغدغه ایجاد عدالت آموزشی، یك موضوع مهم 
برای پژوهشگران بوده و از کل پژوهش های انجام شده، 
حدود یك سوم آنها به بررسی ابعاد عدالت آموزشی در 

آزمون سراسری پرداخته است.

پيشينۀ تأسيس دانشگاه در  ایران
دانشسرای  ایران،  در  نوین  آموزشی  مرکز  نخستین   
عالی)دارالمعلمین( یا دانشگاه تربیت معلم و خوارزمی 
بعدی است که در سال 12۹8 شمسی در تهران برای 
اولین  ولی  تأسیس شد؛  کشور  مدارس  معلمان  تربیت 
)تأسیس  تهران  دانشگاه  کشور،  در  مدرن  دانشگاه 
از تأسیس دانشگاه تهران و  1313شمسی( است. پس 
در فاصله زمانی سال های 1318 تا 1340، دانشگاه های 
دانشگاه  است:   شده  تأسیس  ایران  در  نیز  دیگری 
دانشگاه  )سال1318(،  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
 ،)1325 )سال  شیراز  دانشگاه   ،)1325 )سال  اصفهان 
مشهد  فردوسی  دانشگاه   ،)1326 تبریز)سال  دانشگاه 
)سال 1328(، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
رامین خوزستان )سال 1334(،  دانشگاه شهید چمران/

جندی شاپور )سال 1334(، دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان )سال 1336(، دانشکده هنرهای 
تئاتر  و  سینما  دانشکده  )سال1336(،  دراماتیك 
امیرکبیر  تهران/  پلی تکنیك  دانشگاه   ،)1336 )سال 
)سال1337(، دانشکده موسیقی )سال 1338(، دانشکده 
هنرهای تزئینی )سال133۹( دانشگاه ملی ایران/شهید 
بهشتی )سال133۹(، دانشکده هنرهای کاربردی )سال 

133۹( )فراستخواه1 1388(.
پیش از اینکه سازمان سنجش آموزش کشور با نام مرکز 
آزمون شناسی )سال 1347( تأسیس شود، دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی، هر کدام دانشجویان خودشان 
بودند،  کرده  تعیین  خود  که  ضوابطی  و  شرایط  با  را 
از  که  ورودی  آزمون  با  که  بدین صورت  می پذیرفتند؛ 
آنها می گرفتند، دانشجویان خود را برمی گزیدند؛ حتی 
مختلف  دانشکده های  دانشگاه،  یك  در  که  بود  ممکن 
اطالعیه های جداگانه ای برای پذیرش دانشجو بدهند، و 
در دانشکده ها نیز گروه های مختلف آموزشی، اطالعیه 

پذیرش  به  راجع  دانشجو  پذیرش  برای  جداگانه ای 
سنجش  معیار  زمان،  این  تا  همچنان  بدهند.  دانشجو 
نداشت  وجود  کشور  در  دانشجو  پذیرش  برای  واحدی 
ضریب  که  بود  ممکن  دانشگاه  هر  و  بود  سلیقه ای  و 
متفاوتی را برای دروس آزمونی خود در نظر بگیرد. در 
واقع می بایست فرد برای شرکت در آزمون دانشگاه مورد 
نظر خود، تقاضانامۀ مستقلی را برای ثبت نام در آزمون 
کارت  دانشگاه،  هر  اطالعیه  به  توجه  با  و  ارائه می کرد 
ورود به جلسه را دریافت نموده و در آزمون مربوط به 

آن دانشگاه شرکت می کرد.
آزمون های  شامل  و  تشریحی  صورت  به  آزمون ها  این 
برگۀ  ابتدا  که  بدین ترتیب  بود؛  اختصاصی  و  عمومی 
آزمون عمومی داوطلب را تصحیح می کردند و اگر وی 
آزمون  می کرد،  کسب  را  دانشگاه  موردنظر  نصاب  حد 

تخصصی او نیز تصحیح می شد.
دانشگاه ها طی چند سال پی در پی و به صورت مجزا 
اینکه  تا  دانشجو می پرداختند  پذیرش  به  و خودمختار 
ورود  برای  امتحانی سراسری  قرار شد  در سال 1341 
که  بود  این  عمده  مشکل  شود.  برگزار  دانشگاه ها  به 
سراسر  از  بارها  باید  عالی،  آموزش  به  ورود  متقاضیان 
در  تا  می کردند  سفر  شهرها  سایر  و  تهران  به  ایران 
شرکت  مختلف  دانشکده های  و  دانشگاه ها  امتحانات 
کنند. برای رفع این مشکل و با ایده برگزاری امتحانی 
با کیفیت باالتر و به منظور تعیین دقیق  تر سطح علمی 

)اولین  دانشگاه ها  سراسری  امتحان  نخستین  افراد، 
کنکور  شد. این  برگزار   1342 سال  در  ایرانی(  کنکور 
می کرد؛  برگزار  دانشگاه ها  ورودی  مسابقات  هیأت  را 
هیأتی تازه تأسیس از استادان و مسؤوالن دانشگاه های 
ایران؛ اما شیوه برگزاری این کنکور و مشکالتی که در 
هماهنگی های الزم به منظور پذیرش دانشجو پیش آمد، 
با انتقاد جامعه علمی کشور مواجه شد و دوباره وضعیت 
مجدداً  نیز  بعد  سال های  تا  و  بازگشت  سابق  روال  به 
دانشگاه ها به طور مستقل به پذیرش دانشجو پرداختند، 
به  ورود  متقاضیان  افزایش  با  و  از چند سال  ولی پس 
دانشگاه و تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در بهمن 
اعمال  و  تمرکز  راستای  در  گام  نخستین   ،1346 ماه 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  بر  مرکزی  نظارت  یك 
عالی برداشته شد و واحدی با نام مرکز آزمون  شناسی 
همراه  و  تأسیس شد  علوم  وزارت  در  در سال 1347، 
با تشکیل "شورای مرکزی دانشگاه ها" در سال 1348 
دوباره برگزاری کنکور به صورت سراسری در دستور کار 
قرار گرفت )برگرفته از مصاحبه شفاهی با دکتر توکلی2، 

.)13۹2

----------------------------------------------------------------
1 -  فراستخواه، مقصود )1388(. سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران: 
بررسی تاریخی آموزش عالی و تحوالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 

فرهنگی مؤثر بر آن.
2 - توکلی، حسین )13۹2(. معاون اجراء آزمون ها و مشاور سابق 

سازمان سنجش آموزش کشور.

با افزایش متقاضیان ورود به دانشگاه و تأسیس وزارت علوم و
آموزش عالی در بهمن ماه 1346، نخستین گام در راستای تمرکز و اعمال

یک نظارت مرکزی بر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برداشته شد و
واحدی با نام مرکز آزمون  شناسی در سال 1347، در وزارت علوم تأسیس 

شد و همراه با تشکیل "شورای مرکزی دانشگاه ها" در سال 1348
دوباره برگزاری کنکور به صورت سراسری در دستور کار قرار گرفت
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تا 16 آذر ماه ادامه دارد

نحوه بازپرداخت چهار وام دانشجویی اعالم شد
از سوی صندوق رفاه وزارت علوم 

ادامهازصفحهاول
تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط، می توانند در تاریخ اعالم 
شده، نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه مذکور، بر اساس جدول 

زمان بندی اعالم شده اقدام کنند.
وامضروری

دانشجو می تواند در هر نیمسال منحصراً از یك رویداد استفاده کند.
استفاده از هر رویداد در طول مقطع تحصیلی، صرفاً یك بار مجازاست.

ازدواج، فقط یك نوبت در تمام مقاطع تحصیلی و حداکثر  رویداد 
در دوران تحصیل امکان پذیر  تاریخ عقد و صرفاً  از  تا 18 ماه پس 

خواهد بود.
با توجه به جایگزینی وام ضروری رویداد به »تشخیص ریاست صندوق« 
وام  از  قباًل  که  دانشجویانی  آموزشی«،  لوازم کمك  »رویداد خرید  با 
ضروری رویداد به تشخیص ریاست صندوق بهره مند شده اند، امکان 

استفاده از وام رویداد خرید لوازم کمك آموزشی را ندارند.
رویداد خرید لوازم کمك آموزشی، با تکمیل فرم تقاضای وام با تأیید 
معاون دانشجویی و ارائه مدارک الزم، شامل: فاکتور رسمی و معتبر 

لپ تاپ، قلم نوری و... پرداخت خواهد شد.
دانشجویان روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های 
اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای، واجد شرایط برای استفاده 

از وام های مذکور هستند.

ثبت نام »وام ضروری« دانشجویان سامانهانتقالومهمانیدانشجویاندانشگاههایعلومپزشکیکشور،براینیمسالدوم
1401-1402فعالشد.

تمام درخواست ها، رسیدگی و پاسخگویی به تقاضاهای انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاه های 
علوم پزشکی، صرفاً به صورت اینترنتی و در سامانه مربوط انجام می گیرد.

درخواست ها، با رعایت شرایط مصوب، مطابق آیین نامه های آموزشی شورای  عالی برنامه ریزی علوم 
پزشکی در رشته ها و مقاطع مختلف بررسی می شود.

جدولزمانبندیسامانهانتقالدانشجویاندرنیمسالدومسالتحصیلی1402-1401
اقدامبازه زمانی

ثبت درخواست از سوی دانشجویان متقاضی در سه شنبه 17 آبان ماه تا پنجشنبه 17 آذر ماه 1401
دانشگاه های مبدأ و بارگذاری مدارک الزم

بررسی مدارک و اعالم نقص از سوی دانشگاه مبدأ و شنبه 1۹ آذر ماه تا سه شنبه 2۹ آذر ماه 1401
ویرایش از سوی دانشجو

رسیدگی و اعالم نتیجه اولیه از سوی دانشگاه مبدأشنبه 3 دی ماه تا دوشنبه 12 دی ماه 1401

بررسی مدارک و اعالم نقص از سوی دانشگاه مقصد و سه شنبه 13 دی ماه تا پنجشنبه 22 دی ماه 1401
ویرایش از سوی دانشجو

بررسی و اعالم نتیجه از سوی دانشگاه مقصدشنبه 24 دی ماه تا پنجشنبه 6 بهمن ماه 1401

از  برخی  در  سامانه  که  صورتی  در  است،  کرده  تأکید  بهداشت،  وزارت  آموزشی  خدمات  مرکز 
دانشگاه ها در موعد مقرر فعال نباشد، مسؤولیت بر عهده همان دانشگاه بوده و پذیرش هرگونه 
مکاتبه یا ارجاع دانشجو به وزارت بهداشت در خصوص انجام انتقال یا مهمانی، خارج از سامانه 

مذکور میسر نیست.
همچنین با توجه به ممنوعیت انتقال دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی، تصمیم گیری در خصوص 
انتقال این دسته از دانشجویان طبق روال سال های گذشته، بر عهده کمیسیون موارد خاص انتقال 

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی Ph.D  وزارت بهداشت خواهد بود.

دکتری، ویژه تحصیلی، وام بازپرداخت نحوه
ضروری،وشهریهازسویصندوقرفاهدانشجویان

وزارتعلوماعالمشد.
رفاه  صندوق  دانشجویی  وام های  بازپرداخت  شرایط 

دانشجویان وزارت علوم اعالم شد.
شرایط  دانشجویان،  رفاه  صندوق  اعالم  اساس  بر 

بازپرداخت وام های دانشجویی به شرح زیر است:
مقطع  در  دانشجویان  وام  دریافت  دوره  پایان   -1
دکتری  و  نیمسال،  چهار  ناپیوسته،  کارشناسی ارشد 

ناپیوسته، هشت نیمسال است.
مطابق  که  دانشجویانی  وام  دریافت  دوره  پایان  به   -2
کرده اند،  دریافت  وام  اضافی  نیمسال  اولین  در  قوانین 

یك نیمسال تحصیلی اضافه می گردد.
ضروری،  دکتری،  ویژه  تحصیلی،  وام  بازپرداخت   -3
از  پس  ماه   ۹ حداکثر  که  است  ملزم  دانشجو  شهریه: 
پایان دوره دریافت وام )کارشناسی ارشد ترم 4 و دکتری 
ترم 8( با مراجعه به امور دانشجویی و پرداخت 10 درصد از 

مجموع وام ها، نسبت به تقسیط آن اقدام نماید.
4- بازپرداخت وام مسکن، حداکثر ۹ ماه پس از پایان دوره 
دریافت وام )کارشناسی ارشد ترم 4 و دکتری ترم 8( به 
صورت یکجا و قبل از صدور دفترچه قسط سایر وام هاست.
که  دانش آموختگانی  و  دانشجویان  از  دسته  آن   -5

و  بدهی خود  تعیین وضعیت  به  نسبت  مقرر  زمان  در 
بدهی  مجموع  ننمایند،  اقدام  اقساط  دفترچه  دریافت 
آنان به دیِن حال تبدیل شده و دانشجو ملزم به پرداخت 

یکجای کل بدهی خود خواهد بود.
اولین  تا شروع  وام  دریافت  زمان  از  وام ها،  کلیه  از   -6
صورت  به  کارمزد  درصد   4 بازپرداخت،  سررسید 

روزشمار از وام های دانشجویی اخذ خواهد شد.
که  است  تومان  هزار  دویست  قسط  مبلغ  حداقل   -7
این مبلغ می تواند هر سال با تشخیص رئیس صندوق 

افزایش یابد.
8- مدت بازپرداخت، متناسب با میزان باقی مانده بدهی، 

حداکثر تا 5 سال )60 قسط( خواهد بود.
۹- بهره مندان از وام های دانشجویی صندوق، در صورتی 
یا  باشند  داشته  معوق  قسط  یك  از  بیش  یا  یك  که 
بدهی  تعیین وضعیت  به  نسبت  تعیین شده،  زمان  در 
ننمایند، در فهرست  اقدام  اقساط خود  اخذ دفترچه  و 

بدهکاران بانك مرکزی قرار خواهند گرفت.
10- در صورتی که بیش از ده قسط متوالی در پرداخت 
اقساط تأخیر ایجاد شود، کل بدهی )اعم از اصل، کارمزد 
و خسارات متعلقه( به دیِن حال تبدیل شده و باید به 

صورت یکجا و یك مرحله پرداخت گردد.
استعالم های  جواب  و  تأییدیه  هرگونه  صدور   -11

نبودن  احراز  با  تحصیل،  از  فراغت  گواهی  و  سازمان ها 
اقساط معوق و بدهی صادر خواهد شد.

12- تسلیم اصل مدرک تحصیلی )نه گواهی موقت( و 
ریز نمرات، بعد از پرداخت کل بدهی و انجام تعهدات 

قانونی دیگر امکان پذیر است.
در  تحصیلی،  مقررات  براساس  که  دانشجویانی   -13
تحصیل  ادامه  امکان  پذیرش شده  تحصیلی  مقطع 
کل  تسویه  به  ملزم  اخراج(،  و  )انصراف  باشند  نداشته 

بدهی خود به صورت یکجا به صندوق هستند.
14- دانش آموختگان فاقد بضاعت مالی، که بدهی آنان 
به دیِن حال تبدیل شده است، در صورت ارائه دالیل، 
بر عدم بضاعت مالی،  مدارک و مستندات کافی مبنی 
به تشخیص رئیس صندوق، مجموع بدهی آنان )اعم از 
اصل، کارمزد و خسارات متعلقه(، حداکثر تا 36 قسط 

متناسب با میزان بدهی، قابل تقسیط مجدد است.
15- در صورت قبولی دانش آموخته در مقطع باالتر، با 
توجه به شرایط دانشجو )مطابق صفحه 15 آیین نامه(، 

پرداخت اقساط و بدهی دفترچه تغییر خواهد کرد.
ویژه  و  خاص  شرایط  سایر  از  اطالع  منظور  به   -16
صفحات  به  می توانید  دانشجویی،  وام های  بازپرداخت 
بازپرداخت  و  پرداخت  )آیین نامه  آیین نامه   18 تا   15

وام های دانشجویی( مراجعه کنید.

فرصت نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی برای نيمسال دوم آغاز شد


