
 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1401 

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

مهلت ثبت نام به پایان رسيد.كارشناسي ارشد ناپيوسته
چهارشنبه 28، پنجشنبه 29 

و جمعه 1401/2/30

مهلت ثبت نام به پایان رسيد.سراسري
چهارشنبه 8، پنجشنبه 9، 
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یکشنبه 3/29 تا 

یکشنبه 1401/4/5
جمعه 1401/6/4

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و مؤسسات غيرانتفاعی(

سه شنبه 14 تا 
سه شنبه 1401/4/21

جمعه 1401/6/4
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رئيس سازمان سنجش:

در این شماره:

دوازدهمی ها!
امتحانات خرداد ماه در راه است!

رتبه چهارم داوطلبان استان 
كرمان در گروه ریاضي

آزمون سراسري با كيفيت از 
ابزارهاي عدالت آموزشي است 

مروركردن در دوران جمع بندی

رئیس سازمان سنجش اعالم کرد:

سرپرست معاونت امور آزمون های سازمان سنجش: 

آسایش داوطلبان و ارتقاء امنیت آزمون سراسري
در دستور کار سازمان سنجش قرار دارد

برگزیدگان بيست و ششمين المپياد 
علمی ـ دانشجویی كشور تجليل شدند

طی مراسمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ادامه در صفحات 3، 6 و آخر

آییـن تجلیل از برگزیدگان بیسـت و 
ششـمین المپیاد علمی- دانشجویی 
کشـور، روز سه شـنبه 2۰ اردیبهشت 
ماه، بـا حضور وزیر علـوم، تحقیقات 
االئمـۀ  ثامـن  در سـالن  فنـاوری  و 
سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور 

شـد. برگزار 
سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـنجش، دکتر محمدعلـی زلفی گل در 
این مراسـم گفت: نخبـگان و برگزیدگان 
بـرای  ارزشـمند  سـرمایه ای  المپیادهـا 
کشـورمان هسـتند و مـا بـه وجـود آنها 

می کنیـم. افتخـار 

صفحه 13

رئیس سـازمان سـنجش آموزش کشـور، با اشاره 
بـه تغییـرات آزمـون سراسـری سـال جـاری، بر 
تـاش در جهـت آسـایش داوطلبـان و افزایـش 

امنیـت ایـن آزمـون تأکیـد کرد.

 بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان سـنجش، دکتـر 
عبدالرسـول پورعباس، روز چهارشـنبه 21 اردیبهشـت 

مـاه، در گفت وگـو بـا خبرنـگاران در کرمـان، گفـت: 
صفحه 4
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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 7، شماره پیاپی 1275 

  بیست و ششم اردیبهشت ماه سال  1401
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: بهمن احمدی
   حروفچینی : پیک سنجش

   طراحی گرافیک و صفحه  آرایی : محمد محمدزاده
2916-1735 :ISSN    1735 -2916 :شاپا   

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

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

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

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

به یاري خداوند، در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 
)28، 29 و 30 اردیبهشت  ماه(، آزمون ورودي دوره هاي 
حوزه هاي  در   1401 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد 
امتحاني سراسر کشور برگزار مي شود. به همین خاطر، 
مناسب دیدیم که در این ستون، به یادکرد نکاتي که اطالع 
داشتن از آنها براي داوطلبان این آزمون مهم الزم به نظر 

مي رسد، بپردازیم. این نکات به قرار زیر است:
1ـ کارت شرکت در آزمون داوطلبان این آزمون، از روز 
گذشته یکشنبه 25 اردیبهشت ماه، براي مشاهده و پرینت 
 www.sangesh.org :روي سایت سازمان به نشاني
براساس  که  است  الزم  داوطلبان  و  است  گرفته  قرار 
شماره  نام خانوادگي،  )نام ،  شناسنامه اي  مشخصات 
)شماره  ثبت نامي  مشخصات  و  تولد(  سال  شناسنامه، 
کارت  پرینت  به  نسبت  خود  رهگیري(  کد  و  پرونده 

شرکت در این آزمون اقدام کنند. 
2ـ براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت 
کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا 
الزامي  آن،  ارائه  و  داوطلبان  اصل شناسنامه عکس دار 
به  نسبت  شخصاً  باید  داوطلبان  تمام  بنابراین،  است؛ 

پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام کنند.
3ـ آن گروه از داوطلبان که، عالوه بر کدرشته امتحاني 
کدرشته هاي  از  یکي  در  شرکت  متقاضي  اصلي شان، 
)رشته  دوم  امتحاني  رشته  عنوان  به  دیگر  امتحاني 
شناور( نیز بوده اند، باید کارت شرکت در آزمون رشته 
سنجش  سازمان  سایت  از  نیز  را  خود  دوم  امتحاني 
روي  مندرج  امتحاني  نشاني حوزه  به  و  گرفته  پرینت 
زمان برگزاری آزمون  کارت خود مراجعه کنند. ضمناً 
روز  صبح  دوم(  انتخابی  )رشته  شناور  رشته های 

چهارشنبه مورخ 1401/2/28 خواهد بود.
4ـ داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد 1401، چنان چه در 
مندرجات کارت شرکت در آزمون خود مغایرتي مشاهده 
کردند، الزم است که بر اساس بند »ب« اطالعیه مربوط 
به تاریخ، محل رفع نقص کارت و برگزاري این آزمون، 
که عالوه بر سایت سازمان سنجش، در همین شماره از 

پیک سنجش نیز درج شده است، اقدام کنند.
5ـ معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان، 
سوي  از  اینترنتي  ثبت نام  فرم  در  که  آنچه  اساس  بر 
بنابراین،  است؛  گردیده  درج  شده،  اعالم  آنان  خود 
کارت  در  مندرج  معدل  داوطلبان،  که  است  شایسته 

شرکت در آزمون خود را با توجه به بند »د« اطالعیه 
مربوط به تاریخ، محل رفع نقص کارت و برگزاري این 
آزمون، بررسي و در صورت مشاهده مغایرت، به سایت 
سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ویرایش اطالعات 
این صورت، مسؤولیت  اقدام کنند؛ چون در غیر  خود 
هر گونه تبعات بعدي بر عهده شخص داوطلب بوده و 

هیچ گونه عذري در این زمینه پذیرفته نیست.
6- آغاز فرآیند برگزاري آزمون کارشناسي ارشد، ساعت 
8 صبح است. ضمناً دِر حوزه هاي امتحاني، رأس ساعت 
7:30 صبح بسته خواهد شد و پس از بسته شدن دِر 
حوزه هاي  به  داوطلبان  ورود  از  امتحاني،  سالن هاي 

امتحاني، جلوگیري خواهد شد.
در  آن   درج   و  تستي   سؤاالت   به   پاسخگویي   براي    -7
پررنگ   نرم  سیاه   مداد  از  منحصراً  باید   پاسخنامه، 
به  توجه  با  است  شایسته  داوطلبان  و  شود  استفاده  
رشته امتحاني و موادي که امتحان خواهند داد، عالوه 
بر مداد سیاه نرم پررنگ، لوازم مورد نیاز، از قبیل: مداد 
پاک کن، مداد تراش، سنجاق و ماسک به همراه داشته 
مانند: ساک  دستي ،  اضافي،   از آوردن  وسایل   و  باشند 
هوشمند،  ساعت  همراه،  تلفن   پیجر،  دستي ،  کیف  
و  حساب  ماشین  کتاب،  جزوه،   هوشمند،   دستبند 
نظایر آن و همچنین وسایل  شخصي  به  جلسه  آزمون، 
ً  خودداري  کنند؛ زیرا به  همراه  داشتن  هر کدام  از  اکیدا
وسایل  یاد شده، به  عنوان  تقلب  و تخلف  تلقي شده  و با 
داوطلبان  متخلف، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات 

و جرایم در آزمون های سراسری،  رفتار خواهد شد.
8- داوطلباني که موفق به مشاهده و پرینت کارت شرکت 
در  موضوع،  پي گیري  براي  باید  نشوند،  خود  آزمون  در 
نماینده سازمان سنجش مستقر در  به  مقرر،  زمان هاي 
باجه رفع نقص )مطابق جدول شماره 2 اطالعیه مربوط 
به تاریخ، محل رفع نقص کارت و برگزاري آزمون که در 

سایت سازمان سنجش آمده است( مراجعه کنند.
9- شایسته است که داوطلبان، موارد مندرج در بند »و« 
اطالعیه مربوط به پرینت کارت آزمون کارشناسی ارشد 
)دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری فیزیکی و الزامات 
بهداشتی( را مّد نظر قرار داده و برای حفظ سالمتی خود، 
سایر داوطلبان و خانواده محترمشان، آن موارد را رعایت 

کنند.
موفق باشید

چند نکته دربارة آزمون  كارشناسي ارشد 1401 

اخبار هفته
یادداشت هفته

با اباغ دستورالعملی، جزئیات تغییر بازه زمانی 
آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی 
)غیرپزشکی( دانشگاه آزاد اسامی در نیمسال 

دوم سال تحصیلی 1۴۰۰-1۴۰1 اعام شد.
دکتر جواد علمائی، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی 
والمسلمین  حجت االسالم  و  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
انسانی  علوم  معاون  خسروپناه،  عبدالحسین  دکتر 
»متمم  دستورالعمل  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  هنر  و 
دوره  دانشجویان  جامع  آزمون  اجرایی  شیوه نامه 
دکتری تخصصی )غیرپزشکی( در نیمسال دوم سال 
تحصیلی 1400 ـ 1401« را به رؤسای دانشگاه آزاد 

اسالمی استان ها ابالغ کردند. 
در این دستورالعمل آمده است که به منظور بهبود کیفیت 
اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی و جلوگیری 
سالمتی  راستای  در  و  دانشجویان  حقوق  تضییع  از 
دانشجویان و با توجه به درخواست رؤسای دانشگاه آزاد 
اسالمی استان ها، بدین وسیله بازه زمانی امتحان جامع از 
تاریخ  به  ماه،  12خرداد  تا  اردیبهشت   24 تاریخ 

24 اردیبهشت تا 25 خرداد ماه افزایش پیدا می کند. 

زمان برگزاری آزمون
جامع دانشجویان دکتری
دانشگاه آزاد تغيير کرد
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اخبار هفته

برگزيدگان بيست و ششمني املپياد علمی ـ دانشجويی کشور تجليل شدند
طی مراسمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

ادامه از صفحه اول
 - علمی  المپیادهای  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  وی، 
از  کشور،  در  علمی  جریان  ایجاد  گفت:  دانشجویی، 
مهم ترین اهداف برگزاری انواع المپیادهای علمی است 
و صرفاً شناسایی نخبگان هدف برگزاری این المپیادها 
بین  در  نشاط  و  ایجاد شور  بلکه  نیست؛  و جشنواره ها 
نتایج  از  می تواند  نیز  الگوسازی  نهایت  در  و  نخبگان 

برگزاری المپیادهای علمی ـ دانشجویی باشد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با بیان اینکه دانش پذیری 
یک  در  گفت:  می شود،  منجر  پیشرفت  به  جامعه  در 
جامعه دانش پذیر، فرهنگ سازی علمی صورت می گیرد 
در  و  می کنند،  تالش  شوند،  علمی  اینکه  برای  افراد  و 
نتیجه، سرمایه گذاری مناسب برای ارتقاء علم و فناوری 
انجام شده و به عبارتی این رقابت های علمی زمینه ای 

برای حس خودباوری و پیشرفت علمی کشور می شود.
سنجش  سازمان  رئیس  پورعباس،  عبدالرسول  دکتر 
مراحل  تشریح  با  مراسم،  این  در  نیز  کشور،  آموزش 
المپیاد علمی - دانشجویی  برگزاری بیست و ششمین 
برگزار می شود  به دو صورت  المپیاد  این  کشور، گفت: 
و  است  متمرکز  غیر  آزمون  شامل  آن،  اول  مرحله  که 
المپیاد غیر متمرکز در مناطق دهگانه کشور  با عنوان 
هر سال برگزار می شود، و مرحله دوم، بخشی از آزمون 
کارشناسی ارشد ناپیوسته است که در نهایت برگزیدگان 
رقابت  به  هم  با  نهایی  مرحله  در  مرحله  دو  این 

می پردازند.
در  داد:  ادامه  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
دانشجویی   - علمی  المپیاد  دوره  ششمین  و  بیست 
مناطق  در  غیرمتمرکز،  صورت  به  نفر   1517 کشور 
 1400 سال  ماه  مرداد   1 تاریخ  در  دانشگاهی  دهگانه 
با هم رقابت کردند که از این تعداد 762 نفر برگزیده 
شدند و از طریق المپیاد متمرکز، که هم زمان با آزمون 
کارشناسی ارشد برگزار شد، 806 نفر  برگزیده شدند و  

به مرحله نهایی این المپیاد راه یافتند.
 - علمی  المپیاد  نهایی  مرحله  آزمون  در  افزود:  وی 
دانشجویی کشور، از تعداد 1568  نفر برگزیده دو آزمون 
مندی  عالقه  نفر   1250 تعداد  متمرکز،  و  غیرمتمرکز 
خود را برای حضور در این آزمون اعالم کردند، ولی به 
خاطر شرایط بروز و گسترش بیماری کرونا، این آزمون 
با حضور 1042 نفر شرکت کننده حاضر در جلسه به 

کار خود پایان داد.
دکتر پور عباس، در پایان، تصریح کرد: دانشگاه صنعتی 
و  مدال،   15 با  تهران  دانشگاه  مدال،   19 با  شریف 
تا  اول  رتبه های  مدال،   4 با  امیرکبیر  دانشگاه صنعتی 
سوم دانشگاه ها از لحاظ تعداد برگزیدگان این المپیاد را 

به خود اختصاص داده اند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در مورد امتیازات 
رشته های  اول  نفر  پانزده  گفت:  برگزیدگان  آموزشی 
تسهیالت  از  استفاده  با  المپیاد،  این  گانه  و سه  بیست 
وزارت  درخشان  استعدادهای  هدایت  شورای  مصوبه 
آزمون در مقطع کارشناسی ارشد  بدون  علوم می توانند 

در رشته های المپیادی وارد دانشگاه شوند.
آزمون  با  پذیرش  نامه  آیین  براساس  افزود:  وی 
نفر  پانزده  علوم،  وزارت  درخشان  استعدادهای 
آزمون  در  شرکت  با  دانشجویی،  المپیادهای  اول 
فرد  آخرین  نمره  درصد   90 کسب  و  کارشناسی ارشد 
مورد  محل  رشته  کد  آزاد  گزینش  در  شده  پذیرفته 

تقاضا، در رشته های المپیادی وارد دانشگاه می شوند.
معاون وزیر علوم، با بیان اینکه 18 نوع آزمون متفاوت از 
سوی سازمان سنجش برگزار می شود، خاطرنشان کرد: 
با احتساب آزمون های زبان های خارجی، بیش از 150 
به  و  می شود  برگزار  سنجش  سازمان  سوی  از  آزمون 
دنبال این هستیم تا آزمون های هوشمند و بدون کاغذ 
برگزار شود که در این مسیر قدم های اساسی برداشته 
شده و در حال هموار کردن مسیر هستیم تا با حمایت 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهترین خدمات در این 

زمینه به داوطلبان ارائه شود.
سازمان  قرنطینه  شرایط  به  اشاره  با  پورعباس،  دکتر 
ماه  شش  تقریباً  بخش،  این  کارکنان  گفت:  سنجش، 
به سر  کامل  قرنطینه  در  خانواده  از  دور  به  را  سال  از 
برای  داوطلبان  به  خدمت رسانی  حال  در  و  می برند 
بین  عدالت  توزیع  راستای  در  کامل  امنیت  برقراری 
توسعه  مسیر  در  سنجش  سازمان  و  هستند  داوطلبان 
روستایی  و  شهری  فرد  هیچ  بین  تفاوتی  هیچ  عدالت، 

قائل نیست.

 الزم به یادآوری است که در پایان این مراسم، از 83 
دانشجویی   - المپیاد علمی  بیست و ششمین  برگزیده 
کشور، با اهداء مدال های طال، نقره و جوایز نقدی تجلیل 

شد.
تقدیر  مراسم  در  حضور  از  پیش  که  است  گفتنی 
 - علمی  المپیاد  ششمین  و  بیست  برگزیدگان  از 
با  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  کشور،  دانشجویی 
حضور در ساختمان سازمان سنجش آموزش کشور در 
از قرنطینه های چاپ و  پاسخنامه  مشکین دشت کرج، 

سازمان سنجش بازدید کرد. 
دکتر  سنجش،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدعلی زلفی گل، پس از نشست با دکتر پورعباس، 
رئیس این سازمان، و معاونان وی، از قرنطینه های چاپ 
و قرائت پاسخنامه بازدید کرد و در جریان فرآیند کامل 

طراحی سؤاالت تا برگزاری آزمون ها قرار گرفت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در این بازدید، در جریان 
مراحل  و  آزمون  دفترچه های  و  سؤاالت  چاپ  روند 

حفاظت آزمون قرار گرفت.
دکتر پورعباس، رئیس سنجش آموزش کشور، در این 
بازدید، گزارش کاملی از فعالیت ها و برنامه های سازمان 
سنجش در راستای حفاظت از آزمون ها به وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری ارائه داد و بر هوشمندسازی و تحول 
اساسی در برگزاری آزمون های سال های آینده نیز تأکید 

کرد.
الزم به یادآوری است که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
ششمین  و  بیست  برگزیدگان  از  تقدیر  مراسم  از  پس 
شورای  نشست  در  کشور،  دانشجویی   - علمی  المپیاد 

مدیران سازمان سنجش آموزش کشور گفت:
ادامه در صفحه آخر
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اخبار هفته

آسایش داوطلبان و ارتقاء
امنيت آزمون سراسري در دستور كار

سازمان سنجش قرار دارد
ادامه از صفحه اول

تعـداد داوطلبـان آزمون سراسـری در سـال جـاری، بیش از یک 
میلیـون و 480 هـزار نفـر اسـت و از اسـتان کرمان نیـز بیش از 

50 هـزار نفـر برای شـرکت در ایـن آزمون داوطلب شـده اند. 
وی، با اشـاره به نشسـت عوامل اجرایی برگزاری آزمـون در کرمان، 
گفـت: در ایـن نشسـت، فرایندهـای برگـزاری آزمـون سراسـری 
بررسـی شـد تا بهتریـن خدمـت در حوزه های امتحانی بـه صورت  
ارائـه  داوطلبـان  بـه  اسـتاندارد 
شـود. در آزمـون سـال جـاری، 
تغییراتـی در جهـت رفـاه حـال 
شـده  ایجـاد  عزیـز  داوطلبـان 
تعـداد  و  آزمـون  زمان بنـدی  و 
یافتـه  تغییـر  نیـز  دفترچه هـا 

اسـت.
معـاون وزیـر علـوم، تحقیقـات 
و فنـاوری، در مورد مشـخصات 
آزمـون،  ایـن  در  پاسـخنامه ها 
تعـداد  بـه  پاسـخنامه  گفـت: 
و  سـتون  چهـار  در  سـؤاالت 
هـر سـتون بـرای هـر درس در 
نظـر گرفتـه شـده کـه موجـب 
داوطلبـان  آرامـش  و  راحتـی 
خواهـد شـد. فضـای سـتون ها 
نیز مناسـب اسـت و دفترچه  و 

قـرار خواهـد گرفـت. پاکـت  پاسـخنامه در یـک 
آزمـون سراسـری سـال جـاری  در  افـزود:  پورعبـاس  دکتـر 
40 درصـد سـوابق تحصیلـی بـا تأثیـر مثبـت لحـاظ می شـود. 
ایـن میـزان، سـال گذشـته 30 درصد بـود. بدین جهـت توصیه 
می کنیـم کـه داوطلبـان، قبولی خـود را در بخش بـدون آزمون،  
تحـت تأثیـر درج اشـتباه معـدل خـود نکـرده و در ایـن زمینـه 
دقـت الزم را بـه عمـل بیاورند و در زمـان انتشـار کارت ورود به 
جلسـه، نیـز مجـدداً نسـبت بـه بررسـی اطالعـات اعالمـی خود 

نمایند. اقـدام 
اظهـار  پایـان،  در  آمـوزش کشـور،   رئیـس سـازمان سـنجش 
امیـدواری کـرد کـه بـا تمهیـدات پیـش بینـی شـده، آزمونـی 
سـالم و امـن در سـال جـاری برگـزار شـود، و ادامـه داد: باید از 
زحماتـی کـه داوطلبـان عزیـز متحمـل می شـوند، با شـیوه های 
بسـیار دقیقـی پاسـداری کنیـم تا حقی از کسـی پایمال نشـود؛ 
بدیـن منظـور، هماهنگـی بسـیار خوبـی با سـایر دسـتگاه ها در 

حـال انجام اسـت.
معـاون وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، در پایـان، از اجرای 
سـال  سراسـری  آزمـون  در  بهداشـتی  شـیوه نامه های  کامـل 

داد. خبـر  جاری 

رئیـس سـازمان سـنجش آموزش کشـور، 
در  مـاه  اردیبهشـت   21 چهارشـنبه  روز 
در  آزمون هـا  اجرایـی  عوامـل  نشسـت 
گفـت:  کرمـان،  باهنـر  شـهید  دانشـگاه 
بـا  پذیـرش  بخـش  در  کرمـان،  اسـتان 
گـروه  در   1۴۰۰ سـال  سراسـری  آزمـون 
رتبـه  فنـی،  و  ریاضـی  علـوم  آزمایشـی 
چهـارم را کسـب کرد و از اسـتان های برتر 

ایـن گـروه آزمایشـی اسـت. در 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان 
سـنجش، دکتر عبدالرسول پورعباس، 
یاد و خاطره شـهدای اسـتان کرمان، 
بـه ویـژه سـردار دل هـا شـهید حاج 
قاسـم سـلیمانی، را گرامـی داشـت 
ارتبـاط  تقویـت  درصـدد  گفـت:  و 
بـا  سـنجش  سـازمان  مسـؤوالن 
هسـتیم  آزمون هـا  اجرایـی  عوامـل 
و  می خواهیـم از نزدیـک بـا مسـائل 
شـویم  آشـنا  آزمـون  بـه  مربـوط 
تـا  تصمیمـات بـا واقعیـات موجـود 

باشـد. منطبـق 
فعالیت هـای  تقسـیم بندی  بـا  وی، 
سـازمان سـنجش بـه سـه بخـش، 
شـامل:  بخـش،  سـه  ایـن  گفـت: 
عملیـات پیـش از آزمـون، عملیـات 
برگـزاری آزمـون و عملیـات پس از 

آزمـون اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه، در عملیـات 
از  از آزمـون، برخـی  از آزمـون و پـس  پیـش 
همـکاران سـازمان، بیـش از شـش ماه از سـال 
در قرنطینـه کامـل بـوده و حتـی از نور و هوای 
نشـان دهنده  کـه  نیسـتند  بهره منـد  نیـز  آزاد 
اهمیـت حفـظ امنیـت آزمون هاسـت، و حتـی 
در هنـگام بازدیـد وزیـر علـوم از قرنطینه هـای 
حفـظ  شـیوه نامه های  تمـام  نیـز  سـازمان 

امنیـت اعمـال شـد.
دکتـر پورعباس، در مورد وضعیت اسـتان کرمان 
در المپیـاد علمـی ـ دانشـجویی، گفـت: اسـتان 
کرمـان، بـا کسـب یـک مـدال طـال و دو مـدال 
برنـز در بیسـت و ششـمین دوره المپیـاد علمـی 
- دانشـجویی، رتبـه پنجـم را میان دانشـگاه های 

کشـور کسـب کرده اسـت.
در  کشـور،  آمـوزش  سـنجش  سـازمان  رئیـس 
ادامـه، بـه وضعیـت داوطلبـان اسـتان کرمان در 
آزمـون سراسـری سـال 1400 پرداخـت و گفت: 
پذیرفته شـدگان  رتبه بنـدی  در  اسـتان کرمـان، 

بـا آزمـون سراسـری، بـا نسـبت 12/36 صـدم 
درصـد، در رتبـه سـیزدهم قـرار دارد کـه یـک 
پلـه از میانگیـن کشـوری پایین تر اسـت، و حدود 
19/5 درصـد پذیرش در اسـتان کرمان، از طریق 

سـوابق تحصیلـی انجام شـده اسـت. 
اسـتان کرمـان، در مجموع هـر دو بخش پذیرش 
بـا  بـا آزمـون و بـر اسـاس سـوابق تحصیلـی،  
31/75 درصـد، رتبـه سـیزدهم را دارد کـه البته 

باالتـر از میانگین کشـوری اسـت.

 وی افـزود: اسـتان کرمـان، در بخـش پذیـرش 
بـا آزمـون در گـروه آزمایشـی ریاضـی و فنـی، با 
36 درصـد، رتبـه چهـارم را در اختیـار دارد کـه 
رتبـه مناسـبی اسـت. در گـروه آزمایشـی علـوم 
تجربـی نیز بـا حـدود 10 درصد، رتبـه پانزدهم، 
در گـروه آزمایشـی علوم انسـانی، رتبـه هجدهم، 
در گـروه آزمایشـی هنـر، رتبـه دوازدهـم، و در 
گـروه آزمایشـی زبان هـای خارجی، رتبه بیسـت 

و یکـم را کسـب کرده اسـت.
رئیس سـازمان سنجش آموزش کشـور، در ادامه 
ایـن نشسـت، از ارتقـاء امنیـت آزمون های سـال 
جـاری خبـر داد و برنامه های هوشـمند سـازی و 
الکترونیکـی شـدن آزمون هـا در سـال های آینده 

را تشـریح کرد.
سـنجش  سـازمان  رئیـس  کـه  اسـت  گفتنـی 
اسـتان  بـه  ورود  ابتـدای  در  کشـور،  آمـوزش 
کرمـان، بـا حضـور در مـزار شـهدای گمنـام در 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان، بـه مقـام واالی 

کـرد. احتـرام  ادای  نیـز  شـهیدان 

رئیس سازمان سنجش: رئیس سازمان سنجش اعالم کرد:

رتبه چهارم داوطلبان استان کرمان در گروه آزمایشی 
علوم ریاضي و فنی آزمون سراسري
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مرحله اول بيست و هفتمين دوره المپياد علميـ  دانشجویي غيرمتمركز برگزار شد
مرحله اول بیست و هفتمین دوره المپیاد علمي ـ 
دانشجویي غیرمتمرکز، صبح جمعه 2۳ اردیبهشت 
برگزار  نفر در مناطق دهگانه  با حضور ۳127  ماه 

شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، 
دکتر عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش، پس از 
بازدید از محل برگزاری بیست و هفتمین المپیاد غیرمتمرکز 
علمی - دانشجویی منطقه 8 کشوری در دانشگاه شهید 
دانشجویی   - علمی  المپیاد  آزمون  گفت:  کرمان،  باهنر 
در سه مرحله برگزار می شود و آزمون مرحله غیرمتمرکز 
المپیاد، با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور، از سوی 

دانشگاه های مربوط در مناطق دهگانه برگزار می شود.
مراکز  و  دانشگاه ها  از  نفر   3127 جمعاً  افزود:  وی 
آموزش عالی مختلف از مناطق دهگانه کشور، در مرحله 
غیرمتمرکز بیست و هفتمین المپیاد علمی - دانشجویی 
شرکت کرده اند که 573 نفر در دانشگاه تربیت مدرس، 

نفر در دانشگاه مازندران، 360 نفر در دانشگاه   220
نفر در دانشگاه بوعلی سینا همدان، 279  تبریز، 327 
دانشگاه  در  نفر   283 کرمانشاه،  رازی  دانشگاه  در  نفر 
در  نفر   300 شیراز،  دانشگاه  در  نفر   264 اصفهان، 
دانشگاه  در  نفر   395 کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
فردوسی مشهد، و 126 نفر در دانشگاه شهید چمران 

اهواز در این مرحله آزمون حضور دارند.
اینکه  بیان  با  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
کارشناسی ارشد  آزمون  با  هم زمان  آزمون،  دوم  مرحله 
سال 1401 در روزهای 28، 29 و 30 اردیبهشت ماه 
برگزار می شود، افزود: برگزیدگان دو  مرحله غیرمتمرکز 
و متمرکز ، در 23 رشته زبان و ادبیات فارسی، الهیات 
و معارف اسالمی، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، حقوق، 
شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، آمار، مهندسی 
مهندسی  عمران،  مهندسی  شیمی،  مهندسی  برق، 
کشاورزی،  مهندسی  کامپیوتر،  مهندسی  مکانیک، 

طراحی صنعتی، علوم جغرافیایی، علوم زمین، مهندسی 
و  صنایع  مهندسی  روان شناسی،  متالورژی،  و  مواد 
نهایی  مرحله  به  بافت،  مهندسی  و  بنیادی  سلول های 

متمرکز راه پیدا می کنند.
دکتر پورعباس، در مورد امتیازات آموزشی برگزیدگان 
این  گانه  سه  و  بیست  رشته های  اول  نفر   15 گفت: 
تسهیالت مصوبه شورای هدایت  از  استفاده  با  المپیاد، 
بدون  می توانند،  علوم  وزارت  درخشان  استعدادهای 
آزمون در مقطع کارشناسی ارشد، در رشته های المپیادی 

وارد دانشگاه شوند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، افزود: بر اساس 
آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان وزارت 
علوم، 15 نفر اول المپیادهای دانشجویی، با شرکت در 
آزمون کارشناسی ارشد و کسب 90 درصد نمره آخرین 
فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد کد رشته محل مورد 

تقاضا، در سایر  رشته ها وارد دانشگاه می شوند.

اخبار هفته

آزمون های  امور  معاونت  سرپرست 
روز  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
در  ماه،  اردیبهشت   21 چهارشنبه 
در  آزمون ها  اجرایی  عوامل  نشست 
دانشگاه لرستان، تأکید کرد: برگزاری 
با کیفیت و استاندارد آزمون سراسری 
ابزارهای  جمله  از  حوزه ها،  همه  در 

عدالت آموزشی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، 
دکتر حسن مروتی در این نشست تأکید 
کرد: همه ارگان ها و سازمان هایی که به 
نوعی در  برگزاری  آزمون سراسری نقش 
ایفا می کنند، باید نهایت همکاری و هم 
افزایی را با سازمان سنجش داشته باشند 
تا آزمون سراسری با امنیت کامل برگزار 
شود. این نکته مهم است که دانشگاه ها 
و آموزش و پرورش، هر دو در برگزاری 
باید  و  دارند،  مهمی  نقش  کنکور، 
برای  دو،  این  بین  انسجام  و  همکاری ها 
آزمون  کیفی تر  و  بهتر  هرچه  برگزاری 

سراسری افزایش یابد.
اجرایی  عوامل  نشست های  افزود:  وی 
برگزار  منظم  صورت  به  باید  آزمون ها 
شده،  روزرسانی  به  شیوه های  تا  شوند 
مورد گفت و گوی مستقیم قرار گرفته و 
نکات ابهام، رفع شوند، و البته باید توجه 
کرد همه برنامه ریزی ها بر این مبناست 
که عدالت آموزشی در آزمون سراسری، 

سال به سال، بیشتر شود.
سرپرست معاونت امور آزمون های سازمان 
سنجش آموزش کشور، با اشاره به ضرورت 
برگزاری  در  استانداردها  همه  رعایت 
آزمون ها، تصریح کرد: برگزاری با کیفیت 
از  حوزه ها،  همه  در  سراسری  آزمون 
جمله ابزارهای عدالت آموزشی است؛ زیرا 
از  کنکور،  برگزاری  زیرساخت های  ارتقاء 

موضوعات مهم برای داوطلبان است.
در  داوطلبان  ثبت نام  تعداد  مورد  در  وی، 
و 387  هزار   44 گفت:  سراسری،  آزمون 
آزمون  داوطلبان  لرستان،  استان  در  نفر 
سراسری هستند )به عنوان مثال، 15 هزار 
و 175 نفر در خرم آباد در این آزمون ثبت نام 
کرده اند( و حدود 60 درصد داوطلبان این 

استان زن و 40 درصد دیگر مرد هستند.
آزمون  تغییرات  مورد  در  مروتی،   دکتر 
سراسری در سال 1401، گفت: در گروه 
بر  عالوه  فنی،  و  ریاضی  علوم  آزمایشی 
دفترچه عمومی، دو دفترچه اختصاصی با 

داشت.  خواهد  وجود  مجزا  پاسخنامه  دو 
در دفترچه شماره 2 گروه آزمایشی علوم 
ریاضیات  درس  برای  فنی،  و  ریاضی 
50 سؤال و 80 دقیقه زمان در نظر گرفته 
شده است، و دفترچه شماره 3، که شامل: 
نیز حاوی  دروس فیزیک و شیمی است، 
دقیقه  پاسخگویی 80  زمان  با  70 سؤال 

خواهد بود.
سرپرست معاونت امور آزمون های سازمان 
گروه  مورد  در  کشور،  آموزش  سنجش 
آزمایشی علوم تجربی نیز گفت: برای این 
گروه آزمایشی نیز، عالوه بر دفترچه عمومی، 
پاسخنامه های  با  اختصاصی  دفترچه  سه 
مجزا در نظر گرفته شده است و البته یکی 
از این دفترچه ها ویژه متقاضیان استفاده از 
گروه  دوم  دفترچه  است.  بهیاری  سهمیه 
دروس:  شامل  تجربی،  علوم  آزمایشی 
ریاضی و زیست شناسی حاوی 80 سؤال 
با زمان پاسخگویی 90 دقیقه، و دفترچه 
و  شیمی  فیزیک،  دروس:  شامل  سوم، 

زمین شناسی حاوی 85 سؤال و 90 دقیقه 
متقاضیان  دفترچه  و  بود  خواهد  زمان 
رشته بهیاری نیز شامل 35 سؤال با زمان 

پاسخگویی 20 دقیقه است.
وی افزود: برای گروه آزمایشی علوم انسانی، 
دو دفترچه اختصاصی با دو پاسخنامه مجزا 
در نظر گرفته شده است که دفترچه شماره 
زبان  اقتصاد،  ریاضی،  دروس:  شامل   ،2
شامل  اجتماعی  علوم  و  فارسی  ادبیات  و 
85 سؤال و زمان پاسخگویی 80 دقیقه، 
زبان  دروس:  شامل   ،3 شماره  دفترچه  و 
و  منطق  و  فلسفه  جغرافیا،  تاریخ،  عربی، 
روان شناسی با 90 سؤال و زمان پاسخگویی 

80 دقیقه خواهد بود.
دکتر مروتی، در مورد آزمون سایر گروه های 
گروه های  آزمون  گفت:  نیز  آزمایشی 
یک  خارجی،  زبان های  و  هنر  آزمایشی 
دفترچه عمومی و یک دفترچه اختصاصی 
و  داشت  خواهد  مجزا  پاسخنامه های  با 
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر، در 
بر دارندۀ: 160 سؤال با زمان پاسخگویی 
گروه  اختصاصی  دفترچه  و  دقیقه،   165
حاوی:  نیز  خارجی  زبان های  آزمایشی 
70 سؤال با زمان پاسخگویی 105 دقیقه 

خواهد بود.
دکتر حسن مروتی، در این نشست، تغییرات 
برگزاری آزمون سراسری را تشریح کرد و به 

پرسش های حاضران نیز پاسخ داد.

سرپرست معاونت امور آزمون های سازمان سنجش: 

برگزاري با كيفيت آزمون سراسري از ابزارهاي عدالت آموزشي است
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اخبار هفته

اسامي برگزیدگان بيست و ششمين
دوره المپياد علمي – دانشجویي كشور

رشتهنام پدرنام خانوادگینام
رتبه 
نهایی

1الهيات و معارف اسالمیمحمدفراستياميرحسين

2الهيات و معارف اسالمیحيدرفرخ زادهمحمدحسين

3الهيات و معارف اسالمیابراهيمکشاورزیمحدثه
3الهيات و معارف اسالمیبهناممحمدکاظميبهناز

3الهيات و معارف اسالمیعمرانواعظي رادمحمدرضا
1آمارصفرافضلیمحمد

3آماريداهللعزت آبادي پورحبيب اهلل
3آمارمجتبیدرويشیعليرضا
3آمارغالمحسنشيردلارمان
1حقوققربانعلیرضوانهادی

1حقوقناصرمحمديمحمدرضا
2حقوقحميدبرقيمهناز
3حقوقغالمرضااکبريمحمد

3حقوقعليرضابهشتي مقدممحمدعلي
3حقوقمصطفيفروغياميرحسين

1روان شناسیمحمدعلیايمانیفاطمه
2روان شناسیکورشآتش روزمحمد
3روان شناسیمجيدفالح تفتيفاطمه
3روان شناسیحسينپايدارفردسعيد
1رياضیرحمت اهللفرخ نژادجواد
3رياضیحسينمحموديانسهند
3رياضیجمالآذر پندارسهيل

3رياضیعليرضادالونداميرحسين
2زبان و ادبيات فارسیبهمنمشهديپويا

2زبان و ادبيات فارسیمحمودزارع بيدکیفاطمه
2زبان و ادبيات فارسیامامعلياجاقيسجاد
2زبان و ادبيات فارسیهمت بگحيدريمحمد
1زيست شناسیحميدديهيم فررهام
3طراحي صنعتياحمدقلعه بانیآناهيتا
3طراحي صنعتيمجيدآختهمليکا

1علوم اقتصادیرضاشيرخداييعلي رضا
2علوم اقتصادیسيد حسنطبيب پورسيد علی رضا

3علوم اقتصادیمحمدعلمشاهيسپهر
3علوم اقتصادیحميدملك محمديعلي
1علوم تربيتیمحمدفالحي فتح آبادزهرا
2علوم تربيتیحبيبعاقل زادهدريا

3علوم تربيتیاميرعباسعبداهلل زادهمهديس
3علوم جغرافيايینوربخشختارمحمد حنيف

رشتهنام پدرنام خانوادگینام
رتبه 
نهایی

2علوم زمينبهنامعزيززاده مهماندوست عليابهنيا

3علوم زمينمحمدرضاروشن ليارجدمهمائده

3علوم زمينغالمرضااژدريسعيده

1فيزيكمحمودشريفي کلهروديسيدمحمدحسين
2فيزيكپرويزصدريکورش

3فيزيكعليابراهيميابوالفضل
1مهندسی برقاحمدرضامجلسی کوپائیعلی

1مهندسی برقاميرقدکسازمحمد مهدی
2مهندسی برقمحمدرجبعلی فرد کاميار
1مهندسی شيمیرضانعيمیسعيد

3مهندسی شيمیمحمدرضاحسينی سمنانیفاطمه سادات
3مهندسی شيمیدرويشعليمحمدييوسف
1مهندسی صنايععلي رضاصفارياناميررضا
2مهندسی صنايعتقيقلي زادهجواد
3مهندسی صنايعمجيدصفائيسپهر
3مهندسی صنايعقربانفيضيامين
1مهندسی عمرانمسلمآقا محمدیمحمد
2مهندسی عمرانعباسنورافکنمهدی

3مهندسی عمرانمهديحاج براتمحمدامين
3مهندسی عمرانعلي اکبرطبريحسام الدين

1مهندسی کامپيوترحبيبغزنویمهدی 
2مهندسی کامپيوترسيدمحمدرضاميرطاهريسيدپارسا

3مهندسی کامپيوترابراهيمغالمیايمان
3مهندسی کامپيوترحجت اهللابوالقاسميمرتضي

مهندسی کشاورزیمحسنجهانیمازيار
1 )زراعت و اصالح نباتات(

مهندسی کشاورزیفرج اهللمنصوریشکوفه
2 )زراعت و اصالح نباتات(

مهندسی کشاورزیکرامتبيگیفاطمه
3 )زراعت و اصالح نباتات(

مهندسی کشاورزیحسنعظيميفاطمه
3 )زراعت و اصالح نباتات(

1مهندسی مکانيكمحمدحاتميعرفان
2مهندسی مکانيكعلیعاکفحميدرضا

3مهندسی مکانيكمهديميرزاييعلي
1مهندسی مواد و متالورژیحسينرشيدی نژادمحمد سعيد

2مهندسی مواد و متالورژیسيد مرتضیعادل رستخيزمهسا سادات

3مهندسی مواد و متالورژینظامشريفيعلي
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

 - علمی  المپیاد  دوره  ششمین  و  بیست  سوم  تا  اول  رتبه های   اسامی 
دانشجویی کشور سال 1400 که موفق به کسب مدال طال، نقره و برنز 
رئیس  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  با حضور  مراسمی  و طی  شدند 
به  تقدیر شدند،  نخبگان  این  و خانواده  آموزش کشور  سازمان سنجش 

شرح ذیل است:



شماره 1275  دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 حضرت علی )ع(:  علم و ادب ارزش وجود تو است، در تحصیل علم کوشا باش.
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آگهی
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آموزش

 فواید و كاربردهای مرور
هـر چـه به زمـان برگـزاري آزمـون سراسـری نزدیک تر 
و  زمـان  نیـز  و  مطالعـه  شـیوه  و  سـبک  می شـویم، 
مدیریـت آن، اهمیـت بیشـتری پیـدا می کنـد. یکـی از 
کارهـای مهمـی کـه در این ایام شـما داوطلبـان کنکور 
بایـد انجـام دهیـد، مـرور کردن اسـت، و ایـن کار، یکی 
از نکته های کلیـدی موفقیـت در کنکـور اسـت. دلیـل 
آن را بـا یـک مثـال، بهتـر متوجـه خواهیـد شـد: شـما 
مسـیر خانـه تـا مدرسـه را بهتر بـه خاطر داریـد یا مثاًل 
مسـیر یک فروشـگاه را که سـالی یک بار به آن جا سـر 
می زنیـد؟ مسـلماً مسـیر خانـه تـا مدرسـه را راحـت به 
خاطـر می آوریـد و خیلی هـا ایـن توانایـی را دارنـد کـه 
حتـی ایـن مسـیر را چشـم بسـته برونـد. مـرور دروس، 
نیـز همیـن طـور اسـت. شـما هر یـک از درس هـا را در 
فاصلـه یک یـا دو روز یـا در فواصلی کـه خودتان معین 
اینکـه  امـا بـرای  کرده ایـد، بـرای کنکـور می خوانیـد؛ 
مطالـب در ذهنتـان تازه بمانـد و فرامـوش نشـود، بایـد 
آنهـا را مـرور کنیـد. هیـچ کس بـا یک بـار خواندن یک 
مطلـب، همـه آن مطلـب را یـاد نمی گیـرد؛ بنابرایـن، 
ایـن انتظـار خیلـی از داوطلبـان کـه حتمـاً بـا یـک بار 
خوانـدن، همـه چیـز را یـاد بگیرنـد، کامـاًل غیرمنطقی 
اسـت. مـرور کـردن فوایـد متعـددی دارد کـه از جملـه 

مهم تریـن آنهـا می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:
1- نگهداری مطالب 

بـه کار نبـردن مطالـب آموختـه شـده و تکـرار نکـردن 
آنهـا، بـه طـور قابـل مالحظـه ای میـزان حضـور ذهن و 
یـادآوری را کاهـش می دهـد. خوانـدن مطالب، بخشـی 

در  کلی جمع بندی  اصول  درباره  با شما  منتشر شد،  پیشین  در شماره  که  گفتاری  در 
ماه های منتهی به زمان برگزاري کنکور صحبت کردیم و از شما خواستیم تا با ایجاد یک 
چشم انداز کلی از برنامه ای که داشته و مطالعه ای که کرده اید، زمان مناسب جمع بندی 
خود را در نظر بگیرید؛ به طور مثال، داوطلبی که در گذشته به طور مرتب و به خوبی 
درس خوانده، در مقایسه با داوطلبی که دیرتر شروع به مطالعه برای کنکور کرده است، 
دارد؛  بیشتری  زمان جمع بندی  به  احتیاج  و  نموده  مطالعه  را  از دروس  بیشتری  حجم 
پس این شما هستید که با یک مدیریت زمان مناسب، می توانید تصمیم بگیرید که از 
چه زمانی جمع بندی را شروع کنید. به طور کلی، دوره جمع بندی، شامل مرحله مرور، 
رفع اشکال و تست زنی می شود و هر کدام از این چند مرحله، بسته به توان و آمادگی 
داوطلب، ممکن است که طوالنی یا کوتاه باشد؛ به عنوان نمونه، داوطلبی وجود دارد که 
قبًا در برنامه هفتگی و مطالعاتی خود، مرورهای مرتب و کامل را گنجانده و االن نیاز 
ضعیف  تست زنی  در  داوطلب  همین  برعکس،  اما  ندارد؛  مطالب  عمقی  مرور  به  زیادی 
است و باید وقت بیشتری را به تست زنی و افزایش تکنیک های سرعتی و دقتی در این 
مقوله اختصاص دهد. به همین ترتیب، ممکن است که داوطلبی در مرحله مرور و رفع 
اشکال، نیاز به وقت بیشتری داشته باشد و در مرحله تست زنی به دلیل توانایی زیاد، 

وقت چندانی نخواهد.

مرورکردن
در دوران جمع بندی
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از مراحـل آمادگـی بـرای کنکـور اسـت، امـا نگهـداری 
آنهـا بـه مـدت  طوالنـی تـا زمـان برگـزاری کنکـور، 
دشـوار اسـت؛ پـس هـر داوطلب بایـد بداند کـه چگونه 
مطالـب را در ذهـن خـود نگـه دارد و آنهـا را فرامـوش 
نکنـد. مـرور کردن روشـی اسـت که بـه این نیاز پاسـخ 
می دهـد و بهتریـن راه مقابلـه بـا فراموشـی و نگهداری 

مطالـب در ذهـن تـا زمـان برگـزاري کنکور اسـت. 
2- فهم مطالب  

مـرور، تنهـا بـرای حفـظ کـردن و نگهـداری مطالـب 
نیسـت، بلکـه در فهمیـدن آنهـا نیز بسـیار مؤثر اسـت. 
بـرای  یادگیـری خیلـی از مطالـب بایـد آنهـا را چنـد 
بـار تکـرار کنیـم تـا بفهمیـم و به خاطـر بسـپاریم. اگر 
فکـر می کنید کـه می توانیـد تنهـا با یـک بـار خواندن، 
اشـتباه می کنیـد؛ حتـی  بگیریـد،  یـاد  را  همـه چیـز 
باهوش تریـن افـراد هـم بـرای فهـم یـک موضـوع، نیاز 
بـه تکـرار آن دارنـد؛ از طـرف دیگـر، هـر بـار کـه مرور 
می کنیـم، بـه نکاتی پـی می بریم کـه در مطالعات قبلی 
ممکـن اسـت بـه آن نکات،کمتـر توجـه کـرده باشـیم؛ 
بنابرایـن، مـرور کـردن باعـث می شـود تـا مطالبـی که 
قبـاًل از نظـر ما دور مانده اسـت، در دسـترس مطالعاتی 

مـا قـرار بگیـرد و بهتـر فهمیده شـود.
3- تسّلط و سرعت

مـرور یعنـی تکـرار، امـا نه یک تکـرار سـاده و معمولی، 
بلکـه نوعـي تکـرار دروس کـه شـما بـا اسـتفاده از آن 
صـورت  بـه  خوانده ایـد،  قبـاًل  کـه  آنچـه  بـه  بتوانیـد 
بهتـری مسـلّط شـوید؛ از سـوی دیگـر، مـرور کـردن 
باعـث می شـود تا سـرعت شـما در یادگیـری و مطالعه 
بعـدی، بیشـتر شـود؛ پس هیچ یـک از داوطلبـان نباید 
تصـور کننـد کـه بـا مـرور کـردن، وقـت خـود را هـدر 
می دهنـد، بلکـه بایـد توجـه داشـته باشـند کـه ایـن 
مرورهـای متوالـی دوران جمع بنـدی، تسـلط و سـرعت 

آنهـا را افزایـش خواهـد داد.
4-یادآوری 

 مـرور کـردن، آموخته هـای قبلـی را مرتـب می کنـد، 
اطالعـات حافظـه را ماننـد فایل هـای کامپیوتری منظم 
می کنـد و حضـور ذهـن و دسترسـی بـه آن فایل هـا 

را آسـان تر می سـازد. در زمـان برگـزاري کنکـور، بـرای 
پاسـخگویی بـه تسـت های هـر درس، وقـت محـدودي 
داریـد. آنجـا جای فکر کـردن و زیر و رو کـردن حافظه 
بـرای پیـدا کـردن مطلـب و فرمول هـا نیسـت. فرصـت 
داده شـده  در زمـان برگـزاري کنکور، فقـط برای عمل 
کـردن و محاسـبه کـردن اسـت؛ پـس باید سـعی کنید 
کـه قبـل از برگـزاري آن، مطالـب را در ذهنتـان بـه 
صـورت بسـیار منظـم آمـاده کنید تـا بتوانیـد در زمان 
الزم بـه خوبـی از آنها اسـتفاده کنید، و ایـن مهم، فقط 

بـا مـرور کردن میسـر می شـود.

چه موقع و چگونه مرور كنيم؟ 
بـا اینکـه بسـیاری از داوطلبـان از اهمیـت مـرور کردن 
و  زمـان  مدیـرت  امـا  هسـتند،  مطلـع  کنکـور  بـرای 
توانایـی کافـی بـرای مرور کـردن را ندارنـد و نمی دانند 
کـه چگونـه و در چـه شـرایطی بایـد مرور کـردن برای 
کنکـور را شـروع کننـد. ایـن مهـم اسـت کـه بدانیـم 
چگونـه، چـه موقـع و تـا چه انـدازه مـرور کنیـم. مرور 
جـزو الزم برنامـه درسـی هـر  داوطلـب اسـت کـه در 
ماه هـای نزدیـک بـه کنکـور، اهمیـت بیشـتری پیـدا 
می کنـد. در ایـن اوقـات بایـد بخـش مهمـی از برنامـه 
هفتگـی خـود را  به انجـام این کار اختصـاص دهید. در 
گفتارهـای مختلـف، بارهـا به ایـن نکته اشـاره کرده ایم 
که شـرایط و توان و برنامه درسـی و زمان هر داوطلب، 
بـا سـایر داوطلبـان کنکـور، متفـاوت اسـت و نمی توان 

نسـخه ای کلـی را برای همه داوطلبـان پیچیده و از آنها 
خواسـت کـه طبـق همـان دسـتورالعمل رفتـار کننـد. 
متأسـفانه، امروزه بسـیاری از مؤسسـات و مشاوران آنها 
تـالش می کننـد تـا بـا پیشـنهاد چنیـن راهکارهایی به 
داوطلبـان، آنهـا را در مسـیر آمادگی بـرای کنکور یاری 
دهنـد؛ امـا این موضوع اشـتباه اسـت و حتـی اگر گروه 
بسـیاری از داوطلبـان همـراه بـا یکدیگر بـرای آمادگي 
هـم  بـاز  کننـد،  اجـرا  را  یکسـاني  برنامـه  کنکـور  در 
ممکـن اسـت کـه بـه دلیـل توانایـی یـا ضعف هایی که 
در دروس مختلـف دارنـد، از برنامـه جمعی جـا بمانند. 
مـرور نیـز بـه همیـن صـورت اسـت؛ بـه دلیـل اینکـه 
مـرور هـم بخشـی از برنامـه مطالعاتـی شـما داوطلـب 
عزیـز بـرای آمادگی در کنکور اسـت؛ پس بایـد با توجه 
بـه توانمنـدی شـما در برنامه ریزي هـا پیش بینی شـود. 
    بـرای مـرور کـردن، قبـل از هـر چیـز بـه حجـم 
دروسـی کـه قبـاًل مطالعـه کرده ایـد، نگاهـی بیندازیـد 
و ببینیـد کـه در چـه زمانـی می توانیـد بـه مـرور کامل 
دروس و تسـت زنی آنهـا و رفـع اشکالشـان بپردازیـد؛ 
در واقـع، یـک بـرآورد سـاده از حجم درس هـا و میزان 
توانایـی خودتـان داشـته باشـید؛ از طرف دیگـر، به این 
نکتـه نیـز دقت کنیـد کـه مطالبی را کـه قبـاًل مطالعه 
کرده ایـد، در گذشـته هـم چند بار مـرور کرده ایـد. اگر 
تعـداد دفعـات مـرور شـما در گذشـته زیاد بوده اسـت، 
نیـاز چندانـی بـه مرورهـای متوالـی و زیـاد نخواهیـد 
داشـت، امـا اگـر مطالبـی را کـه در گذشـته خوانده اید، 
کمتـر مـرور کـرده یـا اصـاًل مـرور نکرده ایـد، کار شـما 
کمـی سـخت تر اسـت و بایـد وقـت بیشـتری را بـرای 
انجـام ایـن کار در نظـر بگیریـد؛ زیـرا پس از یـک یا دو 
بـار مطالعـه، بخـش زیـادی از مطالب )یا به طـور کامل 
و یـا قسـمتي از آنهـا( فرامـوش می شـوند. پـس از این 
بـرآورد، بسـته بـه اهمیـت درس و حجـم مطالبـی کـه 
شـما بـرای مـرور کردن یادداشـت کـرده یا زیـر آنها را 
خـط کشـیده اید، در برنامـه مطالعاتـی خـود زمانـی را 
هـم بـرای مرور در نظـر بگیرید؛ مثاًل اگر شـما داوطلب 
گـروه آزمایشـي علـوم ریاضـي و فنـي هسـتید و حجم 
مطالبـي را کـه بـراي مرور کـردن درس هـاي ریاضی و 

اگر فکر می کنيد
که می توانيد

تنها با یک بار خواندن
همه چيز را یاد بگيرید

اشتباه می کنيد؛ 
حتی باهوش ترین افراد هم

برای فهم یک موضوع
نياز به تکرار آن دارند
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فیزیـک کنار گذاشـته اید، زیاد اسـت، وقت بیشـتری را 
در برنامـه بـه خوانـدن ایـن درس هـا اختصـاص دهید، 
امـا اگـر به این درس ها مسـلط هسـتید و مثاًل در درس 
شـیمی قبـاًل آمادگـی و مـرور کمـی داشـته اید، سـعی 
کنیـد کـه وقـت بیشـتری را در برنامـه خـود بـه مـرور 

درس شـیمی اختصـاص دهید. 
      فرقـی نمی کنـد کـه شـما یـک مـاه یـا مـدت 
بیشـتری را بـرای مـرور و رفـع اشـکال درنظـر گرفتـه 
باشـید؛ مهـم ایـن اسـت کـه چشـم انـداز کلـی از کار 
خـود داشـته باشـید و بدانیـد کـه بایـد چـه کار کنید؛ 
در واقـع، نقـاط ضعـف و قـوت خـود را در بخـش مرور 
و رفـع اشـکال در درس هـای مختلـف مشـخص کنیـد. 
انجـام ایـن کار، مهم تریـن و موثرتریـن قـدم اسـت و 
بعـد از آن، مـدت زمـان مطالعاتـی خـود را بـه صـورت 
هفتـه بـه هفتـه برنامه ریزی کـرده و در هـر هفته، مرور 
درس هـای مختلـف را بـا توجـه به حجـم و نقاط ضعف 
خـود بـه صـورت کـم یـا زیـاد مشـخص کنیـد. بسـته 
بـه تـوان و آمادگـی قبلـی شـما، مـدت زمـان مرورتان 
می توانـد شـامل یـک بـار مـرور یـا مرورهـای متوالـی 
تـا زمـان برگـزاري کنکـور باشـد؛ امـا سـعی کنیـد که 
در ایـن مـدت، حتمـاً دو بـار مـرور همـه یـا بعضـی از 

درس هـای مهـم را در برنامـه خـود بگنجانیـد.

 حجم و اندازه مرور
ممکـن اسـت این سـؤال بـرای بعضی از شـما داوطلبان 
مـرور  انـدازه  و  کـه حجـم  باشـد  آمـده  پیـش  عزیـز 
چقـدر بایـد باشـد. حجـم و انـدازه مـرور، بـه دو عامـل 
دارد.  بسـتگی  مـرور  روش  انتخـاب  و  مطالعـه  روش 
در زمـان مطالعـه اولیـه، عـده ای زیـر نـکات مهـم را 
خـط می کشـند و برخـی دیگـر خالصه نویسـی کـرده 
ایـن  نویسـی می کننـد. همـه  نیـز حاشـیه  و عـده ای 
تکنیک هـا بـرای مـرور مفیدنـد و بـه راحتـی شـما در 
زمـان مطالعـه بسـتگي دارند. یکـی از منابع مرور شـما 
نیـز همیـن خالصه هـا، عالمت گذاری هـا، خط کشـی ها 
یادداشـت هایش جمـع وجـور  اسـت. کسـی کـه   ... و 
نباشـد یـا به جـای خـط کشـیدن زیـر واژگان کلیدی، 
زیـر اغلـب خطوط کتاب درسـی را خط کشـی کرده یا 
اصـاًل هیچ خالصه یا یادداشـتی از دروس خوانده شـده 
نداشـته باشـد، مجبـور اسـت کـه بـرای مـرور، دوبـاره 
کتاب هـای درسـی خـود را از اول بخوانـد؛ از ایـن رو، 
حجـم مـرور او زیادتر و مرورش وقـت گیرتر از داوطلبی 
می شـود کـه در مطالعه اولیـه، اسـباب و ملزومات مرور 
را بـه خوبـی رعایـت کـرده اسـت؛ یـا دانش آمـوزی که 
اشـکاالت خـود را عالمـت نمی زنـد، بـرای حـل دوباره 
آنهـا مجبـور اسـت که البـالی صفحات کتـاب را بگردد 
تـا آنهـا را پیـدا کنـد؛ از ایـن رو، وقـت بیشـتری از او 
تلـف می شـود؛ پـس چگونگـی مـرور تا حدی بـه روش 

مطالعـه مـا بسـتگی دارد.
    دربـاره حجـم و انـدازه مـرور نیـز بایـد اشـاره کنیـم 

کـه در ایـن بـاره اصـاًل آرمانـی عمـل نکنیـد و بـا خود 
تصـور نکنیـد کـه می توانید در یک سـاعت مشـخص و 
محـدود، مطالـب بسـیار زیـادی را مطالعـه کنیـد. ایـن 
موضـوع از طرفی باعـث خسـتگی و ناامیدی تان خواهد 
شـد، و از طـرف دیگـر، بـه دلیـل رعایت نشـدن منظم 
برنامـه، باعـث بـه هـم ریختگـي برنامه شـما می شـود؛ 
پـس، همـان گونه که قباًل اشـاره کردیم، بـا یک برآورد 
درسـت و اصولـی از خـود و توانایی و اسـتعدادهایتان و 
نیـز حجـم مطالبی کـه باید مرور شـود، میزان سـختی 
و اهمیـت یـا آسـانی منابـع و وقـت و زمانـی کـه در 
اختیـار داریـد، یـک مرور اصولی و درسـت انجـام دهید 

تـا در کنکـور موفق شـوید.

چند روش برای مرور
1- مرور گزینشی 

درشـت  خطـوط  تیترهـا،  کتـاب،  کل  روش،  ایـن  در 
داخـل متـن، عکس هـا، زیـر نویـس عکس هـا، فرمول ها، 
نمودارهـا، جدول هـا و همـه چیـز، بـه جز متن نوشـتاری 
کتـاب درسـی، خوانـده و مـرور می شـود. در آغـاز، تیتـر 
اصلـی را ببینیـد، کتاب را ببندید و سـپس بـرای خودتان 
بـه طـور خالصه شـرح دهیـد کـه در آن تیتـر اصلی، چه 
عناویـن فرعـی و نکاتی وجود دارد. بعد کتـاب را باز کنید 
و ببینیـد کـه تـا چه حد درسـت عمـل کرده اید. بـا انجام 
ایـن عمـل، کلیـت مطلـب در ذهن شـما حک می شـود. 
همیـن کار را بـا عناویـن فرعی تکـرار کنیـد. فرمول های 
مهـم، مکان هـای مهـم و مفاهیـم مهـم در هر بنـد کتاب 
درسـی، محـدود اسـت؛ بـه همیـن خاطـر، یـادآوری آنها 
راحت تـر اسـت؛ بدیـن ترتیـب، گام بـه گام در هـر فصل 
پیـش برویـد و جزئیـات مطالـب را در ذهـن خـود مـرور 
کنیـد و هـر جـا کـه الزم شـد، بـه متـن کتـاب مراجعـه 
کنیـد. اگـر مطلب آموخته شـده را خوب فهمیده باشـید، 
بـه خوانـدن متـن نیـاز کمتـری داریـد؛ امـا اگـر مراجعه 
شـما به متن زیاد باشـد، نشـان می دهد که شـما ضعیف 
هسـتید و مطلـب بایـد بازخوانی شـود. به کارگیـري این 
روش، بـه شـما کمـک می کنـد تـا تشـخیص دهیـد کـه 
در چـه قسـمت هایی ضعف داشـته و به مطالعه بیشـتری 

نیـاز دارید.
2- مرور با دوستان 

ایـن مـرور بـه طـور جمعی و همـراه بـا دوسـتان انجام 
می شـود. جلسـات مرور جمعی باید جـدی، صمیمانه و 
با نشـاط برگزار شـود و هـر نفر، قسـمتی از یک مطلب 
یـا موضـوع را بـرای دیگران توضیـح دهد و دیگـران به 
آن گـوش دهنـد. در زمـان مـرور، هـر کس نکتـه ای را 
کـه بـه نظرش می رسـد، بـرای دیگـران مي گویـد و هر 
شـخصی کـه قبـاًل بـه آن نکته توجـه نکرده اسـت، آن 
را بـه نـکات خـود می افزایـد و آنهـا را یادداشـت برداری 
مي کنـد. در ایـن روش بایـد مراقـب اتـالف وقـت خود 
باشـید و زمـان شـروع و خاتمـه جلسـه و فرصـت هـر 
کـس بایـد معلـوم باشـد و انجـام ایـن کار نیـز بایـد بـا 
از ایـن  انجـام شـود. اسـتفاده  تعـداد نفـرات محـدود 
روش، بـرای مقابلـه با اضطـراب و کم انگیزگی مناسـب 
اسـت و اعتمـاد بـه نفـس فـرد را افزایـش می دهـد؛ از 
طـرف دیگـر، باعـث می شـود تـا مطالـب، بـرای مـدت 
بیشـتری در ذهـن شـما باقـی بمانـد؛ بـا ایـن همـه، 
افـرادی هسـتید کـه نمی توانیـد  از جملـه  اگـر شـما 
بـه صـورت جمعـی مطالعـه کنیـد، یـا اینکه حواسـتان 
پـرت و وقتتـان تلـف می شـود و یـا جلوتـر و قوی تـر از 
دوسـتان خود هسـتید، بهتر اسـت کـه دروسـتان را به 

تنهایـی مـرور کنید.
3- مرور با تست

یکـی از شـیوه های مـرور، مـرور کـردن همراه با تسـت 
زدن اسـت؛ بـه ایـن صـورت کـه هـر موقـع بخواهیـم 

  فرقی نمی کند که شما
یک ماه یا مدت بيشتری را
برای مرور و رفع اشکال

درنظر گرفته باشيد
مهم این است که چشم انداز کلی

از کار خود داشته باشيد
و بدانيد که باید چه کار کنيد
در واقع، نقاط ضعف و قوت

خود را در بخش مرور و
رفع اشکال در درس های

مختلف مشخص کنيد
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آموزش

درسـی را مـرور کنیم، تسـت های جدیـدی از آن درس 
را انتخـاب کـرده و بـه آنها پاسـخ می دهیم. این شـکل 
پاسـخگویی، باعـث یـادآوری آموخته هـای قبلـی شـما 
می شـود. حسـن ایـن روش در آن اسـت کـه بـا نشـان 
دادن پاسـخ های نادرسـت به ما، مشـخص می شـود که 
چـه نکاتـی را فرامـوش کرده ایم و باید آنهـا را بازخوانی 
و تکـرار کنیـم، و یـا آنکـه در چـه قسـمت هایی ضعـف 
و نیـاز بـه تمرین و رفع اشـکال بیشـتری داریـم. انجام 
ایـن کار از تکـرار مباحثی که آنها را خوب بلد هسـتیم، 
جلوگیـری می کنـد، و از طـرف دیگـر، عمـاًل بخشـی از 
تکالیـف و تسـت های آن درس هـم انجـام می شـود، و 
بـه ایـن ترتیـب، به طـور تدریجـی در آن درس تسـلط 

می یابیم. بیشـتری 
4- مرور فعال

قبلـی  آموخته هـای  تکـرار  بـه  محـدود  مـرور،  اگـر 
شـود، بـا بـه کارگیـري ایـن روش، مـا می توانیـم تنهـا 
آموخته هـای قبلی مـان را حفـظ و نگهـداری کنیـم، اما 
نمی توانیـم ایـن آموخته هـا را ارتقـاء دهیـم و یادگیری 
تکرارهـای  ایـن  طرفـی،  از  کنیـم؛  کامل تـر  را  خـود 
یکنواخـت و پـی در پـی، مغـز را خسـته می کنـد؛ ولی 
اگـر بخواهیـم، عـالوه بـر نگهـداری آموخته هـای قبلی 
در ذهـن خـود، آنهـا را کامل تـر کنیـم و خـود را بـه 
حـد تسـلط بـر آنهـا برسـانیم، و مـرور کـردن، برایمان 
یکنواخـت و خسـته کننده نباشـد، باید مـرور را به طور 

فعـال انجـام دهیم.

از ویژگی های یک مرور فعال
می توان به این موارد اشاره كرد:

الـف- با پرسـش و پاسـخ، متـن و جزئیـات درس خوانده 

شـده را کنتـرل کنیـم و میـزان دقـت و حافظـه خـود را 
بیازماییم. 

ب- اشـکاالت و اشـتباهات قبلـی را بررسـي و یادآوری 
. کنیم

روی  بایـد  مـا  تأکیـد  بیشـتر  فعـال،  مـرور  در  پ- 
باشـد. شـده  فرامـوش  قسـمت های 

ت- در هـر مرحلـه از مـرور، باید موفق شـویم به نکاتی 
دسـت یابیـم کـه در مراحـل قبـل متوجـه آنهـا نشـده 
بودیـم؛ بـه عبـارت دیگـر، در هر مرحلـه از مـرور، باید 
دنبـال نـکات تازه تـر باشـیم. اگـر اینگونه عمـل کنیم، 

مـرور مـا، هرگـز تکـراری و خسـته کننده نمی شـود.

چند نکته مهم در مرور
1- پیـش شـرط مـرور آن اسـت کـه از قبـل، مطالـب 
را خـوب یـاد گرفتـه و آنهـا را بـه طـور کامـل فهمیده 
باشـیم؛ در غیـر ایـن صـورت، اساسـاً مطالعـه بعـدی 
نقـش مـرور و تکـرار را نخواهـد داشـت، بلکـه عمـاًل 

همـان یادگیـری نخسـتین  خواهـد بـود.

2- مـرور، نیـاز بـه تمرکـز فـراوان دارد و مـرور بـدون 
تمرکـز، مثـل یـک روخوانـِی بی فایده اسـت. مـرور هم 
و  اسـت  یادگیـری  از مراحـل  ماننـد مطالعـه، جزئـی 
همـان شـرایط  الزم را دارد؛ پـس باید بهترین سـاعات 

شـبانه روز را بـه مـرور خـود اختصـاص دهیـم. 
3- اگـر حجـم تکالیـف و تمرینـات یـک درس، زیـاد 
باشـد، می توانیـد آنهـا را در زمانـي کـه بـراي مرورهای 
مختلـف در نظـر گرفته ایـد، انجام دهیـد و در هر نوبت، 

بخشـی از آنهـا را مـرور کنید.
4- می توانیـم امتحانـات مدرسـه را بـه فرصتـی بـرای 
مـرور هـر درس تبدیـل کنیـم؛ در ایـن صـورت، تعداد 
مرورهـای ما به طـور قابل مالحظه ای افزایـش می یابد.

5- بـرای مـرور خـود حتمـاً برنامـه مشـخصی داشـته 
. شید با

خالصه هـای  از  کـردن،  مـرور  بـرای  وقـت  هیـچ   -6
داوطلـب دیگـری اسـتفاده نکنیـد؛ امـا اگـر شـما جزو 
آن دسـته از داوطلبانـی هسـتید کـه از ابتـدا مطالـب 
خودتـان را بـرای مـرور آمـاده نکرده ایـد و احتیـاج بـه 
خالصه های دوسـتان خـود دارید، سـعی کنید فردی را 
انتخـاب کنید کـه خالصه های مرتب و منظمی داشـته 
و از نظـر درسـی نیـز در حـد و پایـه شـما باشـد؛ زیـرا 
اسـتفاده از خالصه هـای افـراد باالتر و پایین تـر از خود، 
باعـث اتـالف وقت شـما یـا خوب یـاد نگرفتـن مطالب 

از سـوی شـما می شـود.
7- از فراموشـی نترسـید. این مسـأله طبیعی اسـت که 
بعـد از مدتـی، بخشـی از مطالبـی را که یـاد گرفته اید، 
فرامـوش کنیـد. مـرور کـردن نیـز بـه همیـن دلیـل 
صـورت می گیـرد تا شـما بتوانیـد آنچه را کـه فراموش 

کرده ایـد، دوبـاره بـه خاطـر آورید. 

کسی که یادداشت هایش جمع وجور 
نباشد یا به جای خط کشيدن زیر 
واژگان کليدی، زیر اغلب خطوط 
کتاب درسی را خط کشی کرده یا 
اصاًل هيچ خالصه یا یادداشتی از 
دروس خوانده شده نداشته باشد، 

مجبور است که برای مرور
دوباره کتاب های درسی خود را

 از اول بخواند
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یادآوری

امتحانات خرداد ماه در راه است!
دانش آموزان  دوازدهم برای  سال  ماه  خرداد  امتحانات 
کنکوری از  چند نظر اهمیت دارد. نخست اینکه برای 
نمرۀ  باید  متوسطه،  تحصیالت  پایان  و  دیپلم  داشتن 
قبولی در آزمون های پایان سال کسب کنند، و دوم اینکه 
امتحانات خرداد ماه فرصت مناسبی برای مطالعۀ دوباره و 
دقیق دروس سال دوازدهم و آمادگی بیشتر برای شرکت 
موفق در آزمون سراسری است، و باالخره اینکه نمرات 
چهار درس که به صورت نهایی برگزار می شود، در آزمون 
سراسری تأثیر مثبت دارد، و  گاه تأثیر این چهار درس، 
از دروس نهایی سال یازدهم، بیشتر است؛ یعنی داوطلبی 
هست که نمرات نهایی سال یازدهم برایش تأثیر مثبت 
ندارد، اما از تأثیر مثبت نمرات نهایی سال دوازدهم در 

نتیجۀ نهایی آزمون سراسری بهره می برد. 
از این رو، به داوطلبان آزمون سراسری پیشنهاد می کنیم 
که امتحانات خرداد ماه را جدی بگیرند و با آمادگی کامل 

در این آزمون ها شرکت کنند.
 توصيه های زیر، به شما یاری می رساند 

تا خود را هر چه بيشتر برای
 امتحانات خرداد ماه آماده نمایيد: 

  اگر حوصلۀ درس خواندن ندارید، تسلیم بی حوصلگی 
بر  پافشاری  و  با سماجت  زیرا  نشوید؛  بی میلی خود  و 
به درس و کتاب عالقه مند می شوید.  به مرور  مطالعه، 
مطمئن باشید که برای بسیاری از افراد، شروع یک کار 
سنگین، خوشایند نیست، اما وقتی فرد پیشرفت کند، 

انگیزۀ بیشتری پیدا می کند.
  برای اینکه حجم کتاب و در نتیجه مطالعۀ آن به 

نظرتان سنگین نیاید، کتاب خود را به چند بخش تقسیم 
کنید و هر زمان روی بخشی از آن کار کنید. خواهید دید 
که موفقیت آن قدرها هم دور نیست؛ زیرا به قول معروف: 

دست مرد است و چشم نامرد ! 
  اگر در حین مطالعه نگرانید و حواستان پرت می شود، 
چند دقیقه استراحت کنید و پس از استراحت، دوباره به 
مطالعه بپردازید و به خود بگویید که دیگر حق ندارید 
به چیزی غیر از مطالعه فکر کنید؛ چون تلقین به خود، 
مهم ترین راه برای جلوگیری از حواس پرتی و خیال بافی 

در حین مطالعه است.
  اگر چند روز وقت برای آمادگي در یک امتحان دارید، 
از تمام زمان خودتان به خوبی استفاده کنید و مطالعه را 
به روز آخر موکول نکنید؛ چون یکی از عوامل مؤثر در  
بروز اضطراب، انباشته شدن درس ها برای شب امتحان 

است. 
یادگیری  زمان  امتحان،  شب  که  نکنید  فراموش    
درس نیست، بلکه زمان مرور درس است؛ پس اگر حجم 
زیادی از درستان را تا کنون نخوانده اید، نمی توانید همه 
را در شب امتحان بخوانید و آماده شوید؛ بنابراین، باید 
از فصل هایی از کتاب درسی، که برایتان خیلی سنگین 
است یا احتمال دارد که سؤال کمتری از آنها طرح شود، 
صرف نظر کنید و تنها روی چند فصل، سرمایه گذاری 

جدی کنید. 
تمام هوش  اضطراب،  که  نگویید  به خود  هیچ گاه    
و حواسم را مختل می کند و از پس امتحان برنمی آیم. 
متوجه باشید که اضطراب می تواند ایجاد نگرانی کند و 

کمی شما را برنجاند، ولی نمی تواند شما را از هدفتان 
باز دارد. 

  در شب های امتحان بیدار نمانید؛ چون خواب کم، 
تمرکز شما را سر جلسۀ آزمون از بین می برد. 

  یک  ساعت قبل از امتحان، مطالعۀ درس را  تعطیل 
کنید و قبل از شروع امتحان، به هیچ وجه دربارۀ مطالب 
درسی از همدیگر سؤال نکنید؛ چون ممکن است جواب 
سؤالی را ندانید و دچار اضطراب شوید، و حتی مطالب 

دیگر را هم فراموش کنید. 
  به گونه ای برنامه ریزی کنید که نیم ساعت قبل از 
داشته  آزمون حضور  برگزاری  در محل  امتحان،  شروع 

باشید. 
حاضر  آزمون  جلسۀ  سر  گرسنگی  حال  در  هرگز    

نشوید. 
  یاد خدا آرام بخش دل ها ست؛ به خدا توکل کنید. 

  در تحویل برگۀ امتحانی به مراقبان، عجله نکنید، 
و بعد از پاسخ دادن به سؤال ها و پیش از تحویل برگۀ 
امتحاني تان به آنها، یک بار دیگر برگه خود را مرور کنید. 
  بعد از تمام شدن هر امتحان، دیگر به آن فکر نکنید 
و سعی کنید که خودتان را برای امتحانات بعدی آماده 

کنید. 
  توقعتان از خودتان، بیش از توانایی هایتان نباشد؛ زیرا 

این توقع می تواند در شما اضطراب ایجاد کند.
  عدم موفقیت در یک امتحان، به معنای شکست در 
همۀ امتحانات نیست؛ پس سعی کنید که آن را فراموش 

کنید و خودتان را برای امتحان بعدی آماده نمایید. 

دوازدهمي ها!
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اطالعیه

ضمن  آرزوي  موفقیت  براي  داوطلبان شرکت در آزمون  ورودي  مقطع کارشناسي ارشد 
ناپیوسته  سال 1401 کشور،   توجه  شما را به  موارد زیر جلب مي نماید:

الف - برگزاري آزمون و چاپ كارت شركت در آزمون
این آزمون، در نوبت صبح روزهای چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه، پنجشنبه 29 اردیبهشت 
ماه و جمعه 30 اردیبهشت  ماه سال 1401 و بر اساس اطالعات مندرج روي کارت 
از  یک   هر  داوطلبان  شد.  خواهد  برگزار  مربوط  امتحاني  رشته  آزمون  در  شرکت 
کدرشته هاي امتحاني ، الزم  است  که به نشاني مندرج روي کارت شرکت در آزمون 
مراجعه نمایند. محل برگزاري آزمون داوطلبان، با توجه به شهرستان درج شده در بند 
37 تقاضانامه ثبت نامي آنان، به شرح جدول شماره 1 )مندرج در ذیل این اطالعیه که 

در سایت سازمان سنجش درج شده است(، می باشد.
الزم به توضیح است که امکان چاپ کارت شرکت در این آزمون، که حاوي اطالعات 
ثبت نامي، تاریخ و محل برگزاري آزمون داوطلبان است، از روز یکشنبه 1401/2/25 
از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان فراهم گردیده است. داوطلبان، الزم است که 
بر اساس مشخصات شناسنامه اي )نام ، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، سال تولد( و 
مشخصات ثبت نامي )شماره پرونده و کد رهگیري( نسبت به پرینت کارت شرکت در 
آزمون خود اقدام نمایند. براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت 
شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن 
الزامي است؛ لذا داوطلبان می بایست شخصاً براي چاپ کارت شرکت در آزمون خود 

اقدام نمایند.
تبصره: آن دسته از داوطلبانی که، عالوه بر کدرشته امتحاني اصلي، داوطلب شرکت 
در رشته امتحاني دوم )رشته  شناور( نیز بوده اند، مي بایست کارت شرکت در آزمون 
رشته امتحاني دوم خود را نیز از درگاه این سازمان دریافت و به آدرس حوزه امتحاني 
مندرج روي کارت مراجعه نمایند. زمان برگزاری آزمون رشته های شناور )رشته 

انتخابی دوم( صبح روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/2/28 است.
1- آزمون  کدرشته  هاي امتحاني 1128 )آموزش زبان ژاپني(، 1129 )زبان و ادبیات 
اردو(، 1287 )مهندسي طراحي محیط زیست(، 1356 )نمایش عروسکي( و   1360 
داوطلبان  لذا  شد؛  خواهد  برگزار  تهران   شهرستان  در  منحصراً  موسیقي (  )مجموعه 
تاریخ  و  آدرس  اساس   بر  که  دارد  مذکور، ضرورت   امتحاني  کد رشته هاي  از  هریک 
مندرج روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران 

مراجعه نمایند.
امتحاني:  کدرشته هاي  شامل  امتحاني،  کدرشته   8 براي  آزمون  برگزاري  محل   -2
از  آنها   1147، 1149 ، 1150 ، 1154، 1155، 1157، 1158 و  1159 که ثبت نام 
سوی دستگاه هاي اجرایي ذي ربط و با هماهنگي این سازمان صورت گرفته است، در 
شهرستان تهران خواهد بود و از طریق اطالعیه اي که هر یک از ارگان هاي ذي ربط 
صادر مي نمایند، آزمون این کدرشته ها در تاریخ هاي پیش بیني شده برگزار خواهد 
از طریق درگاه سازمان  داوطلبان، کارت شرکت  در  آزمون  از  این دسته  براي  شد. 

صادر نشده است.
ب-كنترل محتوای كارت شركت در آزمون 

داوطلبان در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون، چنان چه مغایرتي مشاهده 
نمودند، الزم است که به شرح زیر اقدام نمایند:

1- چنان چه  زبان  خارجي  مندرج  در کارت  شرکت در آزمون داوطلب، با زبان  خارجي  
مواد  مفاد  به  توجه  با  )البته  است  انجام شده  اینترنتي  ثبت نام   در  که  وي   انتخابی 
امتحاني(، مغایرت  دارد، یا در رابطه با معلولیت )بینایی، شنوایی، و جسمي حرکتي( 
اختالفي مشاهده مي نمایند، ضروري است که در روز دوشنبه 1401/2/26 لغایت روز 

سه شنبه 1401/2/27 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 به نماینده 
این سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند )آدرس حوزه هاي 
رفع نقص در جدول شماره 2 در ذیل این اطالعیه در سایت سازمان سنجش درج 

شده است(.
2- در صورتي که  در رابطه  با سایر مندرجات  کارت شرکت در آزمون، از جمله: نام 
رشته تحصیلي، نام محل تحصیل و معدل دوره کارشناسي )معدل براساس مفاد بند 
»د « مندرج در این اطالعیه( و با توجه  به  ثبت نام انجام شده، اشکالي  مشاهده  مي شود، 
الزم است که برای اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 1401/2/30 منحصراً 
به قسمت ویرایش اطالعات کارت در درگاه اطالع رسانی این سازمان مراجعه و موارد 

مربوط را اصالح نمایید.
در  گزینش  به  مربوط  بند  اعمال  داوطلب  چنان چه  شرکت کننده،  داوطلبان   -3
زمان  در  که  است  غیرانتفاعي هستند، الزم  مؤسسات  و  پیام نور  دانشگاه  رشته هاي 
تکمیل فرم انتخاب رشته )اوایل تیر ماه(، در این خصوص طبق اعالم این سازمان 

اقدام نمایند.
ج- سهميه رزمندگان و ایثارگران

1- در کارت شرکت در آزمون، در مقابل سهمیه  ثبت نامي  داوطلبانی که در تقاضانامه 
ثبت نام و با توجه به ضوابط، داوطلب سهمیه رزمندگان و ایثارگران شده اند و سهمیه 
آنان مورد تأیید ارگان ذي ربط قرارگرفته است، عیناً همان عنوان سهمیه انتخابي قید 

شده است. 
2- داوطلبانی که در این آزمون، با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره 
یک )1(، داوطلب سهمیه رزمندگان شده اند و سهمیه آنان از سوي ارگان ذي ربط 
عنوان سهمیه،  مقابل  در  آنان  آزمون  در  در کارت شرکت  نگرفته،  قرار  تأیید  مورد 

رزمنده درج نشده است.
3- متقاضیان استفاده از سهمیه هاي ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران و سهمیه 
رزمندگان ارگان وزارت جهاد کشاورزي، سپاه پاسداران )سازمان بسیج مستضعفین( و 
واحدهاي تابعه ستاد کل نیروهاي مسلح، برای اعالم مغایرت الزم است که حداکثر تا تاریخ 
1401/2/30 منحصراً به درگاه اطالع رسانی این سازمان )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه 
و با توجه به توضیحات مندرج در این درگاه، نسبت به اصالح و ویرایش سهمیه خود اقدام 
نمایند تا در صورت تأیید سهمیه از سوی ارگان مربوط، سهمیه براي آنان اعمال گردد. 
ضمناً تأکید میگردد داوطلبانی که در زمان ثبت نام، داوطلب  استفاده از سهمیه بوده اند، 
ولي سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذي ربط مورد تأیید قرار نگرفته است، براي 
بررسي و روشن شدن وضعیت سهمیه خود )بعد از ویرایش(، حداکثر تا تاریخ 1۴۰1/۳/1 
علت عدم تأیید سهمیه خود را از ارگان هاي ذي ربط پي گیري نمایند. الزم به یادآوری است 
که در صورت تأیید سهمیه از سوی ارگان ذي ربط، سهمیه درخواستي برای آنان اعمال 
مي گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي در 

این زمینه، قابل قبول نیست.
د - معدل 

معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان، بر اساس اطالعات ثبت نامی که 
از سوی خود فرد ارسال شده، درج گردیده است؛ لذا الزم است که معدل مندرج در 
کارت شرکت در آزمون خود را با توجه به تبصره هاي ذیل بررسي کنید و در صورت 
سازمان  این  اطالع رسانی  درگاه  در  اطالعات  ویرایش  قسمت  به  مغایرت،  مشاهده 
اقدام نمایید؛ در غیر این صورت، مسؤولیت  مراجعه و نسبت به اصالح معدل خود 
هرگونه تبعات بعدي به عهده شخص داوطلب بوده و هیچ گونه عذري در این مورد 
پذیرفته نیست. در ضمن، بر این اساس تأکید می شود که داوطلبان عزیز، نسبت به 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

  اعالم تاریخ چاپ كارت ورود به جلسه، محل  رفع نقص آن و
شهر محل برگزاري  آزمون  كارشناسي ارشد ناپيوسته  سال  1401 



در مورد کتاب هایی که می خوانید با دیگران صحبت کنیمشماره 1275  دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 14

اطالعیه

کنترل معدل اعالمی و معدل واقعی خود اقدام الزم را به عمل آورند. الزم به ذکر 
است که در سال های گذشته، نسبت به لغو قبولي داوطلبان داراي مغایرت معدل، ولو 

در حد 2 تا 5 صدم نمره، نیز اقدام شده است. 
تبصره  1- فارغ التحصیالن سال های قبل و همچنین آن دسته از داوطلبانی که تا تاریخ 
1400/09/16 )زمان شروع ثبت نام براي شرکت در آزمون( به عنوان دانش آموخته 
تلقي گردیده اند یا به عبارت دیگر، موفق به اخذ مدرک لیسانس )کارشناسي( شده اند، 
با معدل مندرج در کارت  آنان  لیسانس  )کارشناسي(  باید معدل  مندرج  در مدرک  

شرکت در آزمونشان یکسان باشد.
تبصره  2- دانشجویان  شاغل  به  تحصیل  در مقطع کارشناسي، که در زمان شروع به 
ثبت نام براي شرکت در این آزمون )تاریخ 1400/09/16( همچنان دانشجو بوده اند، 
اعم از اینکه بعد از پایان مهلت زمان ثبت نام در این آزمون، فارغ التحصیل شده یا 
فارغ التحصیل گردیده اند، الزم است که در قسمت  تاریخ 1400/11/30  تا  حداکثر 
اساس  بر  خود  معدل  اصالح  به  نسبت  آزمون،  در  شرکت  کارت  اطالعات  ویرایش 

مدرک فارغ التحصیلي شان اقدام نمایند.
تبصره ۳- دانشجویان سال آخر، که حداکثر تا تاریخ 1401/6/31 فارغ التحصیل خواهند 
شد، الزم است که میانگین واحدهاي گذرانده شده تا تاریخ 1400/11/30 را در قسمت 
ویرایش اطالعات کارت شرکت در آزمون خود درج نموده و با مراجعه به دانشگاه محل 
تحصیل مقطع کارشناسي، فرم مخصوص معدل را )مندرج در این اطالعیه که در سایت 
سازمان سنجش درج شده است( به تأیید مؤسسه محل تحصیل خود رسانده و آن را نزد 

خود نگه دارند تا در صورت قبولي، به مؤسسه محل قبولي خود ارائه نمایند. 
معدل مقطع  باید  ناپیوسته،  کارشناسي  مدرک  داراي  فارغ التحصیالن   تبصره ۴- 
کارداني )فوق دیپلم ( و مقطع کارشناسي )لیسانس( آنان با معدل مندرج در کارت 

شرکت در آزمون آنها یکسان باشد.
تبصره 5- دانشجویان  شاغل به تحصیل  در مقطع کارشناسي ناپیوسته، که  پس  از 
اخذ مدرک  کارداني )فوق دیپلم ( در مقطع  کارشناسي  ناپیوسته پذیرفته  شده اند و هم 
اکنون نیز دانشجو هستند و حداکثر تا تاریخ 1401/6/31 فارغ التحصیل خواهند شد، 
باید معدل مقطع کارداني و میانگین  واحدهاي  گذرانیده  شده در مقطع کارشناسي 
آنان تا تاریخ  1400/11/30 با معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون آنان، مطابق 

مفاد تبصره 2 فوق یکسان باشد.
یادآوری مهم: با توجه به اینکه در صورت مغایرت معدل ثبت شده شما در 
فرم ثبت نام، با معدل واقعی تان که به هر دلیل اشتباه قید شده باشد، بعد از 
اعام قبولی نهایی، منجر به لغو قبولی شما می شود، ضرورت دارد که نهایت 

دقت را درخصوص ثبت معدل واقعی خود به عمل آورید.
هـ- یادآوری های مهم: 

اصل  آزمون ،  در  کارت شرکت  داشتن  همراه  برای حضور در جلسه آزمون،   –1
کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار، الزامی است.

2- فرآیند برگزاری آزمون، از ساعت  8 صبح )هشت( است.
3- در ورودی ِحوزه های امتحانی، رأس  ساعت  7:30 )هفت و سی( بسته خواهد شد؛ 
لذا داوطلبان الزم است که قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون، در حوزه 

امتحانی حاضر باشند.
4- هر داوطلب، برای حضور در جلسه آزمون، باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، 
مدادتراش، مداد پاک کن ، ماسک سه الیه )بدون فیلتر( و یک سنجاق یا سوزن به 
همراه داشته باشد. ضمنًا رد و بدل کردن این موارد در جلسه آزمون، تخلف 

محسوب می شود. 
5- داوطلبان، باید از آوردن وسایل اضافی، از جمله: پیجر، تلفن همراه، ساعت 
انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه  هوشمند، دستبند هوشمند، 
همراه  به  نمایند.  خودداری  اکیداً  آزمون،  جلسه  به  آن  نظایر  و  یادداشت  و  نُت 
داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقی شده 
و با داوطلبان ذی ربط، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های 

سراسری، که بخشی از آن در بند» ز « آمده است، رفتار خواهد شد.

۶- به همراه داشتن تلفن همراه، حتی به صورت خاموش، در جلسه آزمون، 
موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد. 

7- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری الزم را به عمل آورید.
8– حوزه های آزمون، از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی، از جمله: تلفن 
معذورند؛   … و  جزوه  کتاب،  دستی،  ساک  دستی،  کیف  حساب،  ماشین  همراه، 
از موارد اعالم شده در اطالعیه چاپ  به غیر  بنابراین، اکیدا توصیه می شود که 
کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی، از همراه داشتن 

سایر وسایل جداً خودداری شود.
9- داوطلبان، برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، الزم است برگ راهنمای شرکت در 

آزمون را که روی درگاه اطالع رسانی این سازمان قرار دارد، به طور دقیق مطالعه نمایند.
10- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی 
حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و 
اطاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکمیل نمودن 
پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 
سال 1۴۰1، از تاریخ 1۴۰1/2/28 لغایت 1۴۰1/۳/۴ به صورت اینترنتی از طریق 

درگاه اطالع رسانی این سازمان اقدام نمایید.
11-داوطلبان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری 
آزمون برای آنها، الزم است که حداکثر تا تاریخ 1۴۰1/۳/۶ از طریق سیستم 
پاسخگویی اینترنتی: https://request.sanjesh.org با این سازمان مکاتبه 
نمایند. الزم به یادآوری است که درخواست های رسیده بعد از تاریخ فوق، قابل بررسی 

و پی گیری نخواهد بود.
12- نظر به اینکه سؤاالت رشته هاي امتحاني مقطع کارشناسي ارشد به گونه اي طراحي 
شده است که براي پاسخگویي به سؤاالت دروس ذي ربط، نیاز به ماشین حساب نیست، لذا 
به داوطلبان تأکید مي گردد که با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگویي به سؤاالت هر یک 
از رشته هاي امتحاني، نیاز به ماشین حساب نبوده و از ورود داوطلبانی که براي شرکت در 
جلسه آزمون، ماشین حساب )از هر نوع آن( به همراه داشته باشند، ممانعت به عمل خواهد 
آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري، که 

در این اطالعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.
13- داوطلبانی که موفق به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشوند، 
این  نماینده  به  شده،  اعالم  زمان هاي  در  موضوع  پي گیري  براي  که  دارد  ضرورت 
سازمان  سایت  در  که   2 شماره  )مطابق جدول  نقص  رفع  باجه  در  مستقر  سازمان 

سنجش درج شده است(، مراجعه نمایند.
در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شوراي  جلسه  یازدهمین  مصوبه  به  توجه  با   -14
تشریحي در  و  آزمون عملي  در  98/1/24 شرکت  مورخ  تکمیلي  دوره تحصیالت 
 ،1360  ،1358  ،1357  ،1356  ،1352  ،1351  ،1350 امتحاني  کدرشته هاي 
1362 و 1364 منحصراً براي داوطلبانی که بر اساس کارنامه نتایج اولیه شان در 
انتخاب رشته محل هاي دوره روزانه در فرم  به  باشند و تمایل  دوره روزانه مجاز 
براي داوطلبانی  به عبارت دیگر،  باشند، ضرورت دارد؛  انتخاب رشته خود داشته 
محل هاي  رشته  خود،  رشته  انتخاب  فرم  در  یا  نشوند  مجاز  روزانه  دوره  در  که 
پیام  خودگردان،  پردیس  غیرانتفاعي،  »شبانه«،  دوم  )نوبت  غیرروزانه  دوره هاي 
اقدام  اسالمي  آزاد  دانشگاه  محل هاي  رشته  انتخاب  براي  یا  کنند  درج  را  نور( 
محل هاي  رشته  در  پذیرش  مالک  شد.  نخواهد  برگزار  عملي  آزمون  نمایند، 
دوره هاي غیرروزانه، نمره کل نهایي، بدون احتساب آزمون هاي عملي و تشریحي، 

حسب مورد در هریک از کدضریب ها خواهد بود.
و- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی 

خانواده های  و  داوطلبان  سایر  خود،  سامتی  حفظ  برای  که  می رود  انتظار 
محترمتان، به موارد زیر توجه کنید و آنها را رعایت نمایید:

1- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد کنید و به موقع در محل آزمون 
خود حضور یابید. حوزه برگزاری آزمون، از ساعت 6:30 صبح روز برگزاری آزمون، 

آماده حضور شما خواهد بود.
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2- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.
3- از تردد بی مورد در محل آزمون، جداً خودداری نمایید.

4- هنگام ورود و خروج به حوزه، با دیگر داوطلبان فاصله مناسب )حداقل یک 
متر( را حفظ نمایید.

5- همراه داشتن ماسک سه الیه معمولی )بدون فیلتر( و استفاده صحیح از 
آن )از باالی بینی تا زیر چانه(، از ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا پایان 

برگزاری آزمون و خروج از حوزه امتحانی، الزامی است.
با سایر داوطلبان  استقرار در محل صندلی خود، از صحبت کردن  6- در زمان 

مجاور، جداً خودداری نمایید.
خودداری  آزمون، جداً  حین  در  بینی  و  با چشم، دهان  تماس دست ها  از   -7

نمایید.
8- هنگام عطسه یا سرفه کردن، از دستمال کاغذی استفاده نمایید، و در صورتی 
که دستمال کاغذی وجود نداشت، از قسمت داخلی آرنج دست خود به این منظور 

استفاده کنید.
9- در صورت داشتن سؤال ضروری از عوامل اجرایی، در طول برگزاری آزمون، 

حتماً با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک، اقدام به صحبت نمایید.
10- در پایان آزمون، تا زمان اعالم خروج از سالن از سوی عوامل اجرایی، همچنان بر 
صندلی خود مستقر باشید و به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و در 

جلسه آزمون از بلندگو پخش می شود، با دقت گوش کنید و به آنها عمل کنید.
نظیر:  می شود،  لمس  اغلب  که  سطوحی  با  دست  تماس  از  کنید  سعی   -11
صندلی ها، دستگیره درها و شیرآالت سرویس بهداشتی و… خودداری نموده و برای 

انجام این کار، از دستمال کاغذی استفاده کنید.
برگزاری  حوزه  به  ورود  زمان  در  هستید،  کرونا  بیماری  به  مبتال  چنان چه   -12
تا  نمایید  مطلع  را  حوزه  مسؤوالن   ،)PCR آزمایش  نتیجه  رسید  ارائه  )با  آزمون 

پیش بینی های الزم را در این خصوص به عمل آورند.
ز– قانون رسيدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه  الف- 
و دستگاه های  الکترونیکی  ارتباط  وسایل  قبیل:  از  غیرمجاز،  وسیله  هرگونه  داشتن 

حافظه دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات، که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار 

سازد، از قبیل:
1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون، از قبیل: 
عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون، با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
و  الکترونیکی  ارتباط  وسایل  قبیل:  از  غیرمجاز،  وسیله  هرگونه  از  استفاده  ج- 

دستگاه های حافظه دار.
د- کمک به داوطلب، خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤاالت.

ه - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و 

دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت 

در این امر، قبل یا حین برگزاری آزمون، به هرنحو.
ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل 

یا حین برگزاری آزمون، اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده 6- هیأت های رسیدگی به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازات های زیر را 

درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشموالن بند)الف( ماده )5(: اخطارکتبی با درج درپرونده داوطلب و 

اعالم به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5(: محرومیت از گزینش علمی در 
آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در 

آزمون، از یک تا ده سال بعد.
تبصره: آراء هیأت های بدوی، جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون، 

قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون هاست.
هیأت های   )5( ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )ه (،  )د(،  بندهای  مشموالن  مورد  در   -7 ماده 
رسیدگی، متهم را برای رسیدگی و اعمال جزاء نقدی از ده میلیون )10.000.000( 
ریال تا یک میلیارد )1.000.000.000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو 

مجازات، به محاکم دادگستری معرفی می نمایند.
ماده 8– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده )5(، چنان چه در قالب عضویت در یک 
گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه 
یا شبکه، به حداکثر مجازات محکوم می گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب 
تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده 

برای مرتکب است.
ماده 9- رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، مانع از رسیدگی 
یا  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  هیأت های  در  رسیدگی  یا  جزایی  قوانین  سایر  برابر 
هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و 
مرتکب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در 

سایر قوانین و مقررات نیز محکوم می گردد.
ماده 10- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این 
قانون، به استثناء مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیأت رسیدگی به تخلفات 
در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشی 
مربوط، از صدور و اعطاء هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود، و 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  باشد،  شده  اعطاء  وی  به  فارغ التحصیلی  گواهی  چنان چه 
یا  یا وزارت آموزش و پرورش  یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  فناوری 

دانشگاه آزاد اسالمی، ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده 11- چنان چه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب 
و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی، از قبیل عدم تطابق 
معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته 
باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، از داوطلب در یک 
تعیین وضعیت  به عمل می آید.  امتحان مجدد  اختصاصی،  و  یا چند درس عمومی 
نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت 

بدوی است.
ماده 12- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی، که برای افزایش آمادگی داوطلبان 
شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند، چنان چه در تخلفات ماده 
)5( مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه 
بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات های پیش بینی شده 
در این قانون و سایر قوانین محکوم می شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه، فاقد 

مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره: در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانونی 
ذی ربط، مدعی العلوم نیز می تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پی گیری تخلفات آنان 

اقدام نماید.
ح – نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش كشور

داوطلبان  الکترونیکی،  صورت  به  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در  تسریع  جهت  در 
می توانند سؤال یا درخواست خود را از طریق سامانه پاسخگویي اینترنتي به نشانی: 
https://request.sanjesh.org، به این سازمان ارسال نمایند. ضمناً داوطلبان، 
در صورت لزوم، می توانند سؤال یا سؤاالت خود را )در ساعات اداری( با شماره  تلفن: 

 ۴21۶۳  با پیش شماره ۰21 در میان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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 ادامه از صفحه ۳
 با توجه به حضور افراد توانمند و با تجربه و حمایت های 
همچون  ارزشمندی  اهداف  سنجش،  سازمان  از  دولت 
هوشمندسازی آزمون ها محقق می شود و موجب آرامش 
بیشتری برای داوطلبان و خانواده های آنان خواهد شد.

دکتر  سنجش،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدعلی زلفی گل در این نشست تأکید کرد: سازمان 
سنجش، با سرمایه اجتماعی نظام مرتبط است و همواره 
و  سالم  رقابت  یک  زمینه  و  بوده  ملت  اعتماد  مورد 
مطمئن را برای ادامه تحصیل جوانان فراهم کرده است. 
اعتماد عمومی  بدبین شوند،  این سازمان  به  اگر مردم 
علمی تر  این سازمان  و هرچه  آسیب می بیند،  نظام  به 
مدیریت شود و سرعت و دقت باالتری داشته باشد و نزد 
ملت ایران و به ویژه جوانان معتبرتر باشد، به نفع نظام 

و کشور خواهد بود. 
وی گفت: با توجه به نوع خدمات و حساسیت ها نسبت 
برای  اعتبارات  صرف  سنجش،  سازمان  عملکرد  به 
پیشبرد اهداف مهم سازمان سنجش هزینه نیست، بلکه 

سرمایه گذاری تلقی می شود.
دکتر زلفی گل، با اشاره به برنامه های سازمان سنجش 
اظهار  خدمات،  کیفیت  ارتقاء  و  هوشمندسازی  برای 

با  و  توانمند  افراد  حضور  به  توجه  با  کرد:  امیدواری 
تجربه و حمایت های دولت از سازمان سنجش، اهداف 
محقق  آزمون ها  هوشمندسازی  همچون  ارزشمندی 
و  داوطلبان  برای  بیشتری  آرامش  موجب  و  می شود 

خانواده های آنان خواهد شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یادآور شد: در بازدیدی 
پاسخنامه ها  قرائت  و  از قرنطینه های چاپ سؤاالت  که 
کرج  مشکین دشت  در  سنجش  سازمان  ساختمان   در 
سازمان  این  مخلص  و  خدوم  کارکنان  حضور  داشتم، 
برای روزها و حتی دو ماه  متوالی در قرنطینه کامل و 
به دور از خانواده و زحمات شبانه روزی این عزیزان را از 

نزدیک لمس کردم که جای تقدیر و تشکر دارد.
دکتر زلفی گل، در خاتمه، گفت: ایجاد رضایت در بین  
بسیار حائز  نیروهای فنی سازمان سنجش،  و  کارکنان 
اهمیت است؛ چرا که آنان با تالش مضاعف و مستمر در 
طی سال، سهم بسزایی در برگزاری آزمون های متعدد 
در کمال صحت و سالمت دارند، و این امر، نقش مهمی 
آنان  آرامش خانواده های  و  در سرنوشت جوانان کشور 

دارد.
و  معاونان  رئیس،  نشست،  این  در  که  است  گفتنی 
مدیران سازمان سنجش، گزارشی از برنامه ها و عملکرد 
این سازمان به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دادند.

برگزيدگان بيست و ششمني املپياد علمی ـ دانشجويی کشور تجليل شدند
طی مراسمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:


