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 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1400 

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

ثبت نام به پایان رسيد.كارشناسي ارشد ناپيوسته
چهارشنبه 1400/5/6
پنجشنبه 1400/5/7 

جمعه 1400/5/8

كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
ثبت نام در رشته های با آزمون به پایان رسيد.

ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بدون آزمون:  
سه شنبه 19 تا جمعه 1400/5/22

جمعه 1400/5/22

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

ثبت نام در رشته های با آزمون به پایان رسيد.
ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بدون آزمون:  

سه شنبه 19 تا جمعه 1400/5/22
جمعه 1400/5/22

اول ذی حّجه

خجسته سالروز پیوند آسمانی حضرت امام 
علی )ع( و حضرت فاطمه الزهرا )س( 

برتمام دوستداران اهل بیت )ع( تهنیت باد

سخنگوی سازمان سنجش آموزش كشور ارائه كرد :

گزارش آزمون سراسری

 سـال 1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

مشاهده سوابق تحصیلي برای دانش آموزان 

سال آخر متوسطه دوم  شركت كننده در 

آزمون  سراسري  سال  1400 

با لبخند ، توكل به خدا ، قدرت و امید ،آماده حركت شوید

تا چه اندازه از عاليق تحصيلي خود
 آگاهي داريد؟

عالیق تحصیلي
 خود را بشناسید

6 مرداد ماه :

آخرین مهلت ثبت نام آزمون زبان 
  )MHLE( انگلیسی وزارت بهداشت
انگليسی  زبان  آزمون  دوره  دومين  و  شصت 
می شود  برگزار  مردادماه  در  بهداشت  وزارت 
این  در  می توانند  ماه  مرداد   6 تا  داوطلبان  و 

آزمون ثبت نام كنند.
انگلیسی  زبان  آزمون های  جدید  تقویم  اساس  بر 
وزارت بهداشت، شصت و دومین دوره آزمون زبان 
 انگلیسی وزارت بهداشت (MHLE) در 14 مردادماه 

برگزار می شود. 
ثبت نام در این دوره از آزمون، از روز 15 تیرماه آغاز 

شده است و تا 6 مردادماه ادامه دارد.
موظف  داوطلبان  گذشته،  آزمون های  همچون 
هستند که به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی، 

نسبت به خوداظهاری بیماری کرونا اقدام کنند.
و  شصت  کارنامه  آزمون،  این  برگزاری  از  پس 
بهداشت  وزارت  انگلیسی  زبان  آزمون  دوره  دومین 
(MHLE) در 24 مرداد ماه از طریق سایت مرکز 

سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت خواهد بود.
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نشانی پست الکترونیکی:
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حدود ده الي یازده روز بیشتر از برگزاري آزمون سراسري 
سال 1400 نمي گذرد و اکثر داوطلبان شرکت کننده در 
دهه  در  که  آن  اولیه  نتایج  اعالم  انتظار  در  آزمون،  این 
توجه  با  مي برند.  سر  به  مي شود،  اعالم  ماه  مرداد  اول 
نتایج  اعالم  تا  باقي مانده  فرصت هاي  و  زماني  شرایط  به 
از  پس  که  مهلتي  و   1400 سال  سراسري  آزمون  اولیه 
شرایط  واجد  داوطلبان  به  سنجش  سازمان  سوي  از  آن 
آزمایشي  گروه هاي  در  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  براي 
پنجگانه این آزمون داده مي شود، بر آن شدیم که ستون 
»یادداشت هفته« شماره هاي پیِش رو تا زمان اعالم نتایج 
اولیه و مهلت انتخاب رشته را به موضوعاتي در ارتباط با 
و  استعدادها  با  آشنایي  با عالیق تحصیلي خود،  آشنایي 
توانایي هاي خود، آشنایي با »دانشگاه« و »آموزش عالي« 
با رشته هاي تحصیلي  از ورود در آن، و آشنایي  و هدف 
مهلت  مقارن  که  بعدي  فرصت هاي  در  و  داده  اختصاص 
انتخاب  فرم  تکمیل  به  راجع  بود،  خواهد  رشته  انتخاب 
رشته هاي تحصیلي که به صورت اینترنتي است با شما در 

این ستون سخن بگوییم.

شناخت عالیق تحصيلي 
ابتداي بحث و طرح موضوع،  اجازه بدهید که در همین 
)ع(  معصومان  از  یکي  از  مشهور  حدیثي  با  را  گفتارمان 
این  در  ما  »یادداشت«  عنوان  با  بي ارتباط  چندان  که 
شماره نشریه نیست آغاز کرده و سخنمان را بدان متبرک 
نماییم. از معصوم )ع( روایت شده است: »من عرف نفسه 
فقد عرف ربّه« )هر کس خود را شناخت، تحقیقاً خداي 
خویش را شناخته است(. این حدیث و ده ها و بلکه صدها 
حدیث شریف از این دست، که در اهمیت شناخت از خود 
و خودشناسي آمده است، تنها به کار سامان دادن آخرت 
انسان ها نمي آید، و از آنجایي که خداوند عالمیان، حکیم 
است و هیچ عمل او نمي تواند بدون حکمت باشد، انسان 
تمام  آفرینش  در  که  بالغه خویش،  بر حکمت  بنا  نیز  را 
از جمله  جانداران  و  نباتات  و  از جمادات  اعم  موجودات 
انسان جاري است، در بردارنده مجموعه اي از استعدادهاي 
متفاوت  دیگر  انسان  به  انسان  یک  از  که  خود،  بي کران 
است، آفریده است که مي تواند در چگونگي مواجه شدن 
بسیار  آنها،  مسائل  حل  و  دنیوي شان  امور  با  آدمیان 

اثربخش باشد. 
با این مقدمه کوتاه، مي خواهیم عنوان کنیم که نخستین 
و  فرد، شناخت  براي هر  انتخاب رشته تحصیلي  در  گام 
آگاهي فرد از خود و عالیق تحصیلي واقعي خویش است؛ 

و  این شناخت  باید متذکر شویم که  البته در همین جا 
آگاهي فرد از خود، تنها به عالیق تحصیلي او برنمي گردد؛ 
و  حّسي  ادراکات  به  توجه  با  آدمي  که  آنجایي  از  بلکه 
عقلي خود در مواجهه با هر چیز که براي ادامه زندگي اش 
الزم مي آید، دست به انتخاب مي زند، ناگزیر از درک این 
امور  تمام  در  خود  عالیق  با  آشنایي  و  آگاهي  شناخت، 
مربوط به زندگي فردي اش مي باشد؛ منتها در انجام برخي 
و  همسر  انتخاب  تحصیلي،  رشته  انتخاب  مانند:  امور  از 
این  نوعاً   ... و  مناسب  دوستان  انتخاب  زندگي،  شریک 
»شناخت«ها و »آگاهي«ها رنگ و بویي دیگر مي یابند و 
در مقایسه با آگاهي و شناختي که انسان از عالیقش راجع 
به غذاها، میوه ها، تفریحات و ... دارد، از اهمیت به مراتب 
بیشتري برخوردار مي شوند؛ زیرا در آگاهي و شناختي که 
او مي خواهد راجع به انتخاب رشته تحصیلي یا دوستان 
پیدا  مشترک  زندگي  براي  مناسب  شریک  و  همسر  یا 
کند، هر چه درجه این آشنایي، شناخت و آگاهي راجع 
به گزینش بهترین گزینه ها در موارد پیشگفته، بیشتر و 
زندگي  در  مطلوب تري  موفقیت  از  آدمي  باشد،  عمیق تر 
آینده اش برخوردار شده و در چنین مواردي، کمتر دچار 

شکست هاي احتمالي خواهد شد.
آزمون  داوطلب  هر  که  است  آن  بهتر  خاطر،  همین  به 
سراسري، در این روزهاي باقي مانده تا زمان اعالم نتایج اولیه 
و مهلت انتخاب رشته آزمون سراسري امسال، با دوري از هر 
گونه هیجان )که نوعاً الزمه سنین جواني است( و همین طور 
مشورت با افراد مطلع و کارآزموده، در خلوتي که براي خود 
و  آگاهي  با  و  کند  رجوع  خود  درون  به  مي سازد،  فراهم 
شناختي که از عالیق قلبي خویش دارد و همچنین شناخت 
پنهان  گنجي  چون  او  وجود  در  که  دروني  استعدادهاي 
نهفته است، به جست و جوي عالیق دروني خود نسبت به 
مجموعه اي از رشته هاي دانشگاهي، که مطلوب نظر اوست، 
بپردازد. مطمئناً پیش از آشنایي داوطلب با رشته هاي مختلف 
تحصیلي و پرداختن وي به این موضوع که کدام یک از این 
رشته ها زودتر او را به جریان یک زندگي بي دغدغه متصل 
مي سازند، و همین طور پیش از آشنایي وي با استعدادها و 
توانایي هاي خود، که بحث ما در ستون »یادداشت هفته« 
شماره بعد خواهد بود، پرداختن عمیق به عالیق تحصیلي از 
سوي داوطلب، مي تواند او را در آشنایي با مراحل بعد یاري 

نماید.
در شماره آینده ، ادامه مطلب را با همدیگر پي خواهیم گرفت.                                              
موفق باشيد 

تا چه اندازه از عاليق تحصيلي خود آگاهي داريد؟

حضرت امام محمدتقی )ع( فرمودند:
هر کس که به خواستگاری دختر شما آید و به 
تقوا و تدین و امانتداری او مطمئن هستید، با 
]ازدواِج[ وی موافقیت کنید؛ وگرنه، سبب فتنه و 

فساد بزرگی در روی زمین خواهید شد. 

بترس از کاری که در نهان کنند و در عیان از 
آن خجلت برند، و بپرهیز از کاری که چون از 
کنندۀ آن پرسند، آن را به خود نپذیرد، یا راه 

پوزش پیش گیرد ]عذرخواهی کند[. 

حضرت امام محمدباقر )ع( فرمودند:
نماز موجب استواری اخالص و دوری از کبر است.
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26 تا 31 تیر ماه :

ثبت نام دوره تابستانی رشته های 
غیرپزشکی دانشگاه آزاد

دستورالعمل دوره تابستانی سال تحصيلی 1399 
ـ 1400 برای رشته های غير پزشکی دانشگاه آزاد 

اسالمی ابالغ شد.  
دانشگاه آزاد اسالمی،  در راستای استفاده بهینه از توان 
و  زمان  در  جویی  صرفه  انسانی،  منابع  قابلیت های  و 
این  موجود  پتانسیل های  ظرفیت ها،  تمام  از  استفاده 
تابستانی  آموزشی  دوره  برگزاری  خصوص  در  دانشگاه 
کارشناسی(،  و  )کاردانی  تحصیلی  مختلف  مقاطع  در 
 -  1399 تحصیلی  سال  تابستانی  دوره  دستورالعمل 

1400 را ابالغ کرد.
در  تابستانی  دوره  ثبت نام  دستورالعمل،  این  اساس  بر 
واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی،  از تاریخ 26 تیر 

ماه آغاز می شود و تا 31 تیر ماه ادامه خواهد داشت.
شروع کالس های درسی این دوره نیز از تاریخ 2 مرداد 
تا 4 شهریور ماه )پنج هفته آموزشی(  ماه آغاز شده و 
خواهد  ادامه  امتحانات  و  ثبت نام  زمان  احتساب  بدون 
از  این دوره هم  امتحانات  برگزاری  زمان  داشت. ضمناً 

تاریخ 6 تا 11 شهریور ماه اعالم شده است.
بنا بر اعالم دانشگاه آزاد اسالمی، تعداد کل ساعات تدریس 
دروس نظری و عملی دوره تابستانی، مشابه نیمسال های 
می شود.  اجرا  آموزشی  هفته   5 طی  و  بوده  دوم  و  اول 
به  دانشگاهی،  مراکز  و  واحدها  اساس،  این  بر  همچنین 
گونه ای برای تشکیل 16 جلسه کالس در بازه زمانی ذکر 
شده باید برنامه ریزی کنند که برای هر درس در هر هفته، 

حداقل 3 و حداکثر 4 جلسه در نظر گرفته شود.
دوره  در  اخذ  قابل  درسی  واحدهای  تعداد  حداکثر 
و  کارشناسی پیوسته  و  کاردانی  مقاطع  برای  تابستانی 

ناپیوسته نیز 8 واحد عنوان شده است.
دوره  دانشجویان  برای  دستورالعمل،  این  اساس  بر 
درسی  واحد  با حداکثر 10  که  کارشناسی،  و  کاردانی 
فارغ التحصیل می شوند، اخذ 10 واحد در دوره تابستانی 
بالمانع است. همچنین اخذ دروس وصایای حضرت امام 
)ره( و انس با قرآن کریم، عالوه بر حداکثر تعداد واحد 

انتخابی ذکر شده، بالمانع است.

ارائه دروس در دوره تابستانی اختیاری بوده و ترجیحاً در 
واحد دانشگاهی مرکز استان برگزار می شود؛ به طوری که 
کلیه دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی می توانند 
در واحد محل تحصیل یا یکی از واحدهای دانشگاه آزاد 
اسالمی در سراسر کشور )فقط در یک واحد دانشگاهی( با 
موافقت گروه تخصصی و معاونت آموزشی یا معاونت علمی 

واحد دانشگاهی مبدأ ثبت نام کنند.
در این دستورالعمل آمده است: اخذ یا تمدید پایان نامه 
تابستانی  دوره  در  کارشناسی ارشد  مقطع  برای 
کارشناسی ارشد،  دوره  دانشجویان  و  نیست  امکان پذیر 
که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 واحد 
پایان نامه را اخذ یا تمدید کرده اند، نیازی به ثبت نام در 
دوره تابستانی نداشته و تا پایان شهریور ماه می توانند از 

پایان نامه خود دفاع کنند.
بر اساس این دستورالعمل، ارائه درس یا دروس، ثبت نام 
ارزیابی جامع و اخذ یا تمدید رساله دکتری تخصصی در 
دوره تابستانی امکان پذیر نبوده و چنین اقدامی تخلف 

آموزشی محسوب می شود.
ضمناً دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که در نیمسال 
ثبت نام  به  نسبت   1400-1399 تحصیلی  سال  دوم 
اقدام کرده اند و واجد شرایط شرکت در  ارزیابی جامع 
مربوطه(،  بخشنامه های  )مطابق  هستند  جامع  ارزیابی 

نیازی به ثبت نام در دوره تابستانی ندارند.
بر اساس بندهایی از این دستورالعمل، دانشجویان سایر 
دانشگاه ها )اعم از دولتی و غیردولتی( با ارائه معرفی نامه 
از  از دانشگاه محل تحصیل خود می توانند در هر یک 
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی، که مجری دوره تابستان 

هستند، ثبت نام و انتخاب واحد کنند.

در دوره دکتری غیرپزشکی:

حداقل نمره قبولی آزمون زبان 
انگلیسی در دانشگاه آزاد كاهش یافت 

براساس دستورالعمل جدید دانشگاه آزاد اسالمی، نمره 
قبولی آزمون زبان انگليسی EPT كاهش یافت. 

قابل  نمره  حداقل  و  جامع  ارزیابی  دستورالعمل  پیرو 
بیماری  به شیوع  توجه  با  انگلیسی،  زبان  آزمون  قبول 
کرونا و به منظور مساعدت به دانشجویان دوره دکتری 
تخصصی، که در سال 1400 واجد شرایط دفاع از رساله 
بوده و صرفاً به دلیل عدم ارائه نمره قبولی آزمون زبان 

نشده  فراهم  آنها  برای  رساله  از  دفاع  امکان  انگلیسی، 
انگلیسی  زبان  آزمون  قبولی  »نمره  است، دستورالعمل 

EPT« ابالغ شد.
براساس این دستورالعمل، حداقل نمره قبولی آزمون زبان 
پایان سال تحصیلی 1400-1399،  تا   EPT انگلیسی
پزشکی غیر  تخصصی  دکتری  دوره  دانشجویان   برای 

 )تمام ورودی ها( از نمره 50 به 48 تقلیل می یابد؛ بر این 
اساس، دانشجویانی که دارای نمره قبولی 48 هستند، 
پژوهشی،  و  آموزشی  ضوابط  سایر  رعایت  با  می توانند 
حداکثر تا پایان سال تحصیلی یاد شده، نسبت به دفاع 

از رساله اقدام کنند.
در این دستورالعمل آمده است: دانشجویان دوره دکتری 
تخصصی شاغل به تحصیل، که مدرک زبان EPT آنها 
در نیمسال شروع به تحصیل یا در حین تحصیل دارای 

اعتبار است، مشمول این دستورالعمل می شوند.

امروز )21 تیر ماه(:

آخرین مهلت ثبت نام آزمون های EPT و 

فراگیر مهارت های عربی دانشگاه آزاد

ثبت نام آزمون EPT و آزمون فراگير مهارت های 
عربی دانشگاه آزاد اسالمی از روز دوشنبه 14 تير 
ماه  تير   21 روز دوشنبه  تا  و  است  آغاز شده  ماه 

)امروز( ادامه دارد.
مهارت های  فراگیر  آزمون  و   )EPT( آزمون  ثبت نام 
شده  آغاز  تیرماه   14 دوشنبه  روز  از  )اشتمال(  عربی 
است و تا ساعت 24 دوشنبه 21 تیر ماه )امروز( ادامه 

خواهد داشت.
این آزمون ها روز جمعه 15 مــردا د ماه 1400 هم زمان 
 در شهرهای: تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز،

یزد،  ساری،  کرج،  اردبیل،  کرمان،  رشت،  کرمانشاه، 
همدان، ارومیه، قزوین، گرگان، خرم آباد و اراک )جمعاً 

19 حوزه( برگزار خواهد شد.
دکتری  دانشجویان  تمامی  که  است  یادآوری  به  الزم 
سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  آزاد  دانشگاه  تخصصی 
مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد 
 http://english.iau.ac.ir/ept نشانی:  به   اسالمی 
و  کنند  اقدام  شده  یاد  آزمون  در  ثبت نام  به  نسبت 
آزمون  این  سؤاالت  بودجه بندی  و  منابع  از  همچنین 

آگاهی یابند.
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پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400 در تاریخ 
1399/09/16، به اطالع ثبت نام کنندگان مجموعه امتحانی »1208- ریاضی« می رساند 
که کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش » دکتری پیوسته ریاضی گرایش 
ریاضی کاربردی« از مجموعه امتحانی »1208-ریاضی« )مندرج در صفحه 57 دفترچه 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشورراهنمای ثبت نام( مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

اصالح كد ضریب و ضرایب دروس امتحاني 
رشته گرایش »دكتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی كاربردی«  از  مجموعه 

امتحانی »1208- ریاضي« در آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی
به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و ... 
می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 
واهی مبنی بر اخذ مدارک مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ 
مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 
در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در 
فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً این داوطلبان از 2 تا 10 
سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند 
شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در یکی مراکز 
نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارک هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند و 
در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرک ( اثبات گردد، برابر مقررات 
برگزاری آزمون ها، مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال 
محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول 
و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات مصوب 
1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از متخلفان 

برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی 

خواهد شد.

کارداني  دوره هاي   در  آنها  پذیرش  که  رشته هایي  در  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به 

کل  »معدل  تحصیلي  سوابق  اساس  بر  صرفاً   1400 سال  ناپیوسته  کارشناسي  به 

تاریخ  )از  مقرر  زمان  در  که  صورتي  در  مي رساند  مي گیرد،  صورت  کارداني«  دوره 

برای  مي توانند  نشده اند،  ثبت نام  به  موفق   )  1400/04/04 لغایت   1400/03/23

مورخ  جمعه  روز  تا   1400/05/19 مورخ  سه شنبه  روز  از  رشته ها،  این  در  پذیرش 

دقیق  مطالعه  از  پس  و  مراجعه  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به   1400/05/22

دفترچه راهنما و اصالحات مربوط به آن )موضوع اطالعیه هاي مورخ 1400/03/30 و 

1400/04/02 که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس است(، نسبت 

به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلي »معدل 

كل دوره كارداني« دوره هاي  كارداني به كارشناسي  ناپیوسته سال 1400 
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این همه، هنوز  با  به همین سادگی؛  تمام شد؛  کنکور 
پس از گذشت ده روز از برگزاري آن، برای بسیاری از 
داوطلبان و خانواده هایشان، حتی داوطلبانی که خوب 
مطالعه کرده و با موفقیت آزمون سراسري را پشت سر 
گذاشته اند، همچنان بحث های مربوط به کنکور، بحث 
داغ این روزهاست. حتماً تا االن، کلید سؤاالت را تهیه 
کرده و با جواب های خود تطبیق داده و تقریباً می دانید 
بد  گذرانده اید.  کیفیتی  چه  با  را  سراسري  آزمون  که 
که  بگوییم  باید  و  شد  تمام  چیز  همه  دیگر  خوب،  یا 
ممکن  شد.  نخواهد  تکرار  دیگر  جاري  سال  کنکور 
است در میان شما عزیزان، داوطلبانی نیز وجود داشته 
باشند که به دلیل کمی مطالعه، نداشتن مدیریت زمان 
جلسه  در  که  مشکالتی  یا حتی  برنامه ریزی صحیح  و 
برگزاري کنکور با آن مواجه شده اند، از نتیجه کار خود 
راضی نباشند. اگر جزو آن دسته از داوطلبانی هستید 
که با وجود گذراندن یک آزمون نه چندان خوب یا حتی 
بد، پس از چند ساعت و حتی چند روز، به این نتیجه 
رسیده اید که گذشته ها گذشته و باید برای آینده بهتر و 
جبران اشتباهات تالش کنید و فقط از آن درس بگیرید، 
از  دسته  آن  جزو  اگر  اما  گفت؛  تبریک  شما  به  باید 
داوطلبانی هستید که از االن زانوی غم در بغل گرفته و 

از زمین و زمان می نالید و شکایت می کنید 
آخر  به  دیگر  دنیا  که  می کنید  احساس  و 
تا  ابتدا  از  می کنیم  پیشنهاد  است،  رسیده 
انتهای این مقاله را به طور دقیق بخوانید و 
سپس تصمیم بگیرید با لحظه های زندگی، 
کسی  منتظر  و  است  گذر  در  پیوسته  که 

نمی ماند، چه رفتاري کنید.
     اینکه بعد از هر مشکلی در زندگی، افراد 
مدیریت  یک  و  درست  برخورد  با  بتوانند 
صحیح، برای ادامه راه تصمیم بگیرند، هنر 
بسیار بزرگ و قابل تحسینی است. بسیاری 
با  برخورد  در  نمی توانیم  و  نمی دانیم  ما  از 
که  هم  داوطلبی  کنیم.  چه  مشکالتمان 
یک آزمون دور از انتظار و نه چندان خوب 
که  نمی داند  و  است  گذاشته  سر  پشت  را 
این  از  بیاید،  کنار  شرایط  با  باید  چگونه 
که  باشید  پسری  داوطلب  چه  است؛  گروه 

قرار است در صورت قبول نشدن در کنکور به سربازی 
بروید، و چه از جمله داوطلبانی باشید که خود را برای 
احتمال  االن  و  کرده  آماده  خوب  رشته ای  در  قبولی 
می دهید که اصاًل این هدف محقق نخواهد شد، و چه 
هر  از  قبل  داده اید،  کنکور  اطرافیانتان  انتظار  از  کمتر 
چیز باید بدانید که همیشه امواج و آشفتگی ها در سطح 
دریا،  بخش هاي  عمیق ترین  در  و  می افتد  اتفاق  دریا 
ندارد.  آشفتگي، حتي در حد یک موج کوچک، وجود 
ممکن  دریاست.  همین  مانند  هم  ما  از  یک  هر  وجود 
است که آشفتگی ها و نامالیمات زندگی، ما را بیازارد، 
که  است  داده  قرار  انسان  درون  در  توانی  خداوند،  اما 
وقتي در دریاي وجودش به طور عمیق فرو رود و ابعاد 
یک مشکل و اثرات آن را بررسی کند، خواهد دید که 
بروز و ظهور هیچ چیز غیر ممکن نیست؛ حتی برخورد 
درست و اصولی با مشکلی که االن فکر می کنید بسیار 
به دست خواهید  را  آرامش  این صورت،  به  است.  حاد 
آورد و به نقطه اي خواهید رسید که دیگر، هیچ آشفتگي 
و ناآرامي در آن راه نخواهد یافت. اکنون هر آنچه غیر 
ضرور است، مي تواند بدون هیچ  گونه درگیري و آشفتگی 
که  مي بینید  تعجب  کمال  با  شما  و  انداخته شود  دور 

تغییر کرده اید و انجام هر کاری از شما ساخته است.

    امروزه، نقش مثبت اندیشي و داشتن افکار و امواج 
اندیشی  اگر فرد مثبت  اثبات شده است.  مثبت، کاماًل 
نیستید، سعی کنید با جراحی ذهن و درونتان قدم اول 
را بردارید. آري ما در ابتدا نیازمند برداشتن بخش هاي 
براي  باید  آغاز  بنابراین، در  مسأله دار ذهنمان هستیم؛ 
احساسات  زیرا  بیندیشیم؛  باورهایمان  و  افکار  تحول 
تا  کنیم  تالش  باید  ناشی می شود؛ پس  ما  افکار  از  ما 
برای خود و افکار و اندیشه هایمان ارزش قائل شویم و 
سعي کنیم آنچه از ذهنمان در خصوص آینده تحصیلی 
و  مثبت  می تراود  زندگی مان  مسائل  سایر  و  شغلی  و 
زیبا باشد. اگر در حال حاضر خود را شماتت می کنید 
برنامه ریزی  چرا خوب  یا  نخوانده   درس  چرا خوب  که 
نکرده و چرا برای بعضی از درس های اصلی وقت کمی 
گذاشته اید، و اینکه حتماً با این شرایط، آینده تان بسیار 
تیره و تار خواهد شد و هزاران فکر منفی دیگری که از 
که  باشید  مطمئن  می گذرد،  داوطلبان  از  برخی  ذهن 

آینده نیز برای شما مبهم خواهد شد. 
  سعی کنید که گذشته را فراموش کنید و فقط از آن 
تجربه و درس بگیرید، و با تمام اشتباهاتی که کرده اید 
احساس  باشید.  داشته  دوست  و  ببخشید  را  خود 
مطلوب  وضعیت  یک  به  رسیدن  مستلزم  خوشبختي، 

با لبخند ، توڪل به خدا ، قدرت و امید  
آماده حرڪت شوید
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در زندگی نیست؛ چون خوشبختي یک وضعیت خاص 
اگر  و  است،  دروني  و  خوشایند  احساسي  بلکه  نیست، 
احساس  به  هستیم  که  شرایطي  همین  در  بتوانیم  ما 
و  اهداف  به  رسیدن  با  برسیم،  رضایت  و  خوشبختي 
محقق شدن آرزوهایمان، این احساس بیشتر و ماندگارتر 
از قبل خواهد بود؛ پس نگران و ناراحت نباشید و بدانید 
که فرد خوشبختی هستید؛ چون هنوز فرصت زندگی، 
لذت بردن از لحظه ها و استفاده از توان خود، قابلیت ها 
دارید.  آرزوهایتان  به  دستیابی  برای  را  تجربه هایتان  و 
وقتی این همه شرایط در اختیارتان هست، می توانید از 
هر سدی بگذرید و هر کاری را انجام دهید، و کنکور، 

یکی از کوچکترین آنهاست.

پیش به سوی بهتر شدن
ما در مسائلي که برایمان روي مي دهد، نقش مستقیم 
و گاه غیرمستقیمی داریم؛ پس بهتر است، همان گونه 
که در موفقیت های زندگی مان بیش از همه به خود و 
کارهایمان تأکید می کنیم، در سایر موارد نیز نقش خود 
را در امور زندگی جست و جو کرده و بدون شماتت خود 
و فقط برای درس گرفتن از آن اقدام کنیم؛ مثاًل اگر از 
نبودید،  راضی  می خواستید،  که  گونه  آن  آزمون خود، 
آسمان ها و زمین را شماتت نکنید و با خود نگویید که 
سؤاالت غیر اصولی بود، تدریس معلمم در درس ریاضی 
بد بود و ...، بلکه با خود بیندیشید که شما چه نقشی در 
بروز این مشکل داشتید. آیا نمی توانستید با تهیه جزوه 
از دوستان خود، تالش بیشتر و مواردی مانند آن، بهتر 
باشید؟ وقتی به این جایگاه از شخصیت برسید و بهتر 
بودن را تجربه کنید، به راحتی خواهید توانست از پس 
برآیید و موفق شوید. ممکن  مشکالت و موانع زندگی 
است که در ابتدا انجام این کار سخت باشد؛ زیرا تغییر 
در زندگی و رفتارهای شخصیتی، ممکن است به آسانی 
برداشته  اول  قدم  که  است  کافي  ولي  نگیرد،  صورت 
شود و شما به لزوم تغییر پي ببرید. با گذشت زمان و 
ظهور اولین اثرات مطلوب ایجاد شده، این تغییر تقویت 
خواهد شد و نشان خواهد داد که شما تا چه اندازه به 
این تغییر نیازمند بوده اید. باور کنید که آن وقت، دیگر 
برایتان  به حدی  قبیل  این  از  مواردی  و  مسأله کنکور 
پیش پا افتاده و راحت خواهد شد که شما حتی پیش 
و  کنید  فکر  مثبت  نمی کردید.  هم  را  تصورش  این،  از 
مثبت عمل کنید. شاید کنکور امسال که آن را به خوبي 
موفقیت های  در  عطفی  نقطه  شما  برای  نگذرانده اید، 
بعدی تان باشد؛ پس بدون ناراحتی و گله کردن از زمین 
و زمان، دوباره با فکر و درایتی درست، در مسیر موفقیت 
حرکت کنید. همه چیز براي شروعي بهتر مهیاست و ما 

نیازمند تغییرات وسیعي در همه ابعاد هستیم، اما این 
تغییرات را باید ابتدا از درون خود شروع کنیم. تغییرات 
مناسب دروني، شرایط را براي تغییرات بیروني نیز مهیا 
قدم  و  برداریم  محکم  را  اول  گام  بیاییم  پس  مي کند؛ 
وقت هایي  بدانید  است  بگذاریم. جالب  موفقیت  راه  در 
دلش مي خواهد  درماندگي،  از شدت  انسان  که  هست 
گریه کند یا احساس مي کند که در این دنیا تک و تنها 
افتاده است و حوصله اش از چیزي که تا به حال بوده 

سر می رود، بهترین زمان براي شروعي تازه است. 
از  کاري  هیچ  مي کنید  احساس  که  زماني  حتي       
دستتان برنمي آید، به دقت فکر کنید؛ مطمئناً یک راه 
امر  پیدا مي کنید که به شما کمک کند؛ خوب همین 
هم جاي خوشحالي دارد؛ حال چگونه مي توانید آن را 
به کار بندید و ارتقا دهید؟ با مطرح کردن این سؤال، 
خودتان را از دایره منفي گرایي هایي نظیر »واقعاً ناامید 
نکات  روي  مي توانید  و  داده اید  نجات  است«  کننده 
مثبت تمرکز کنید. درست است که از آزمون خود راضی 
نیستید، اما، با آنچه در باال به آن اشاره شد، این زمان، 
یکي از فرصت هاي مناسب براي پیدا کردن روش هاي 
موفقیت است؛ یعني مي توانید متوجه شوید که بار دیگر 
از فرصت های خود چطور می خواهید استفاده کنید. آیا 
می خواهید هر طور که شده و در هر رشته و دانشگاهی 
آیا  شوید؟  تحصیل  به  مشغول  امسال  شد،  میسر  که 
می خواهید با یک برنامه ریزی بهتر و تالش بیشتر، بار 
دیگر در آزمون سراسري شرکت کنید؟ آیا می خواهید 
به سراغ یک حرفه و فن مناسب و مورد عالقه خودتان 
این مسیر پی گیری کنید  را در  بروید و موفقیت خود 
یا اینکه به سربازی رفته و با توجه به شرایطی که بعداً 
خواهید داشت، تصمیم بگیرید؟ همین که شما خود را 
بکنید،  سنجیده  و  مناسب  تصمیم  یک  گرفتن  مهیای 
بی درنگ،  پس  است؛  موفقیت  و  شدن  بهتر  اول  گام 
این طریق، خودتان  به  بردارید؛  را  موفقیت  قدم  اولین 
مي رساند؛  نتیجه  به  را  شما  که  کرده اید  پیدا  را  راهي 
در این میان، فرایند تمرکز روي پیشرفت ها از اهمیت 

باالیي برخوردار است.
و  برده  باال  را  خود  انرژی  شرایط،  این  در  اینکه  برای 
محکم قدم در راه بگذارید، به موفقیت های قبلی خود 
از  االن  موفقیت ها  این  است  ممکن  گرچه  کنید.  فکر 
آن  در  که  بیاورید  یاد  به  اما  باشد،  کوچک  شما  نظر 
دهید.  انجام  را  بزرگی  کار  توانسته اید  چگونه  شرایط 
این موفقیت ها، به خودتان تأکید کنید که  با یادآوری 
باز هم می توانید به موفقیت های بزرگتری دست یابید. 
خود  ذهن  در  را  اصلي تان  هدف  کار،  این  انجام  برای 
تجسم کنید؛ اینکه نتیجه  مورد عالقه تان چیست و آن 

هدف اصلی که در زندگی دارید کدام است؟ این موضوع 
خیلی مهم است که بدانید آن هدف اصلی کدام است؛ 
زیرا کنکور یک وسیله برای رسیدن به آن هدف مهم 
برای  دیگری  راه های  آیا  که  کنید  بررسی  است. ضمناً 
شما  مثاًل  نه؛  یا  دارد  وجود  مهم  آن هدف  به  رسیدن 
بر  قبولی در رشته پزشکی، عالوه  با  دارید که  نظر  در 
کنید  خدمت  مردم  به  خود،  اجتماعی  جایگاه  ارتقاي 
به  نمی توانید  آیا  باشید.  جامعه  در  برجسته ای  فرد  و 
این هدف با تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی جامه 
عمل بپوشانید؟ سعي کنید تا آنجایي که مي توانید، از 
پرسیدن سؤال »چرا چنین اتفاقي افتاد؟« پرهیز کنید؛ 
زیرا پرسیدن این سؤال، شما را در گذشته نگه مي دارد و 
جلوي پیشرفتتان را مي گیرد. پاسخ این سؤال هیچ گونه 
راه حلي براي برطرف ساختن مشکلتان، به شما معرفي 
نمي کند. چیزي که باید به آن توجه داشته باشید این 
دو سؤال و پیدا کردن جواب آنهاست: 1- این بار انتظار 
دارید که چه اتفاق متفاوتي روي دهد؟ 2- براي رسیدن 

به آن نقطه، چه کاري باید انجام دهید؟

خودتان را ارزیابی كنید
وقتی تصمیم گرفتید که بهتر باشید، باید قدم بعدی را 
برای بهتر بودن بردارید و آن گام هم این است که ارزیابی 
درست و اصولی از خودتان داشته باشید که از جانبداری 
به خودتان  اینکه  برای  و  ابتدا،  باشد. در  و تعصب دور 
روحیه و امید بدهید، دنبال نقاط مثبت خود باشید. این 
نقاط مثبت را بنویسید و پیوسته به خاطر بیاورید. تأکید 
روی نقاط مثبت باعث خواهد شد تا شما روحیه بهتری 
شوید؛  موفق تر  و  باشید  داشته  کار  انجام  ادامه  برای 
هستید،  کوشایی  انسان  شما  که  بگویید  خود  با  مثاًل 
 .... و  دارید  خوبی  وضعیت  شیمی  و  عربی  درس  در 
در گام بعدی ارزیابی، به سراغ موارد ضعف خود بروید؛ 
البته نه اینکه جست و جوي این موارد ضعف باعث شود 
تا شما از خود و عملکردتان ناامید شوید، بلکه موارد یاد 
شده باید باعث شود تا شما راهی به سوی بهتر شدن 
مي تواند  پیشرفت،  عدم  دلیل  یک  بردارید.  پیشرفت  و 
آمادگي هاي  باشد.  درسی  پیش نیازهای  در  ما  ضعف 
رواني )انگیزه ها( نقش فوق العاده اي در  بهبود عملکردها 
و مستحکم شدن اهداف ما دارد؛ با این همه، در بیشتر 
موارد و از جمله در کنکور، کمتر مورد توجه داوطلبان 
گذرانده اید،  را  آزمون  که  هر شرایط  در  می گیرد.  قرار 
را  شما  می تواند  که  خود شماست  روحی  آمادگی  این 
بعضي  بازدارد.  آن  از  یا  دهد  سوق  اهدافتان  سوی  به 
ازدانش آموزان در مورد انگیزه ها و توانمندی های خود، 
اغراق و خودفریبي مي شوند. متأسفانه گاه حتي  دچار 
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مشاوران نیز متوجه نوع مشکل این گروه از دانش آموزان 
نمي شوند. همان گونه که کافي نبودن انگیزه مشکل ساز 
است، بزرگ نمایي در این باره هم موجب پوشیده  ماندن 
از  بعد  که  داوطلبانی  از  بسیاری  مي شود.  واقعیت ها 
آزمون سراسري از نتیجه آن ناراحت و ناراضی می شوند، 
از کسانی هستند که یا خود را بسیار دست کم گرفته اند 
یا اینکه انتظار بیش از حدی از توانمندی های خود دارند. 
    اگر می خواهید به عنوان یک داوطلبی که از آزمون 
امسال خود ناراضی هستید، کنکور دهید یا به شیوه های 
دیگری اهداف خود را دنبال کنید، بار دیگر با فکر، تصمیم 
و جدیت قدم در راه بگذارید و مالک هاي پیشرفت خود 
را به خوبي تعیین کنید. دانش آموزان در مورد پیشرفت 
یا عدم پیشرفت خود، یک احساس کلي و مبهم دارند؛ 
در حالی که پیشرفت باید مالک مشخصي داشته  باشد. 
با تعیین مالک هاي مشخص، کنترل روند پیشرفت خود 
را تسهیل کنید. توصیه مي شود که مالک هاي ارزیابي 
مثاًل  بگیرید؛  درنظر  کلی  صورت  به  را  خود  پیشرفت 
برای  دیگر  بار  مدتی،  از  پس  که  گرفتید  تصمیم  اگر 
عنوان  به  نکته  این  به  کنید،  اقدام  کنکور  در  آمادگی 
مالک پیشرفت دقت کنید که هر ماه نسبت به ماه قبل، 
اضافه  خود  مطالعه  کمیت  و  کیفیت  به  میزان  چه  به 
مباحث مختلف درسی،  و  در موضوعات  یا  و  کرده اید، 
چقدر سطح یادگیری تان باالتر رفته است، و یا اگر قرار 
است در مسیر دیگری برای تحقق اهدافتان اقدام کنید، 
یا  مهارت  میزان  بپردازید،  شغل  و  حرفه  یک  به  مثاًل 
پس انداز خود و ارتقاي شغلی تان را در ماه های مختلف 
مالک قرار دهید. آن وقت متوجه خواهید شد که شما 
هم می توانید به خوبی در مسیر اهداف و آرزوهایتان و 

برای تحقق آنها قدم در راه بگذارید.

روی راه حل ها تمركز كنید
ما وقتی دچار مشکل یا مانعی در زندگی می شویم، وقت 
زیادي را صرف نگراني های خود مي کنیم. نگراني، یکي 
نمي دهد  اجازه  و  انرژي است  اتالف  راه هاي  بدترین  از 
که ما رو به جلو حرکت کنیم. تنها کاري که باید انجام 
باشیم. زماني که دوباره  این است که اهل عمل  دهیم 
توانستیم به سمت جلو حرکت کنیم، آن وقت متوجه 
وجود  نگراني هایمان  براي  دلیلي  دیگر  که  مي شویم 
انجام  باید  بودن  بهتر  برای  از کارهایی که  ندارد. یکی 
و  اهدافتان  نظر گرفتن  از در  است که پس  این  دهید 
حل مشکالت مسیر، روی راه حل هایتان تمرکز کنید و 
ببینید که چه چیزي در زندگي تان اولویت دارد و ابتدا 
و  آ ن، وقت  انجام  انجام دهید. هر کاري که   را  همان 
هزینه و انرژی شما را تلف  کند و هیچ حاصلي برایتان 

در بر نداشته باشد، باید از برنامه زندگي تان حذف شود. 
همیشه چند حق انتخاب متفاوت وجود دارد؛ فقط کافي 
است که روي راه هاي مختلف تمرکز کرده و آنها را در 
ذهنتان تجسم کنید؛ به عنوان مثال، به خودتان بگویید 
که باید سه راه حل مختلف براي فائق آمدن بر مشکل 
راه  که  مطلب  این  دانستن  تنها  کنید.  پیدا  فعلي تان 
حل هاي متفاوتي پیِش رویتان قرار دارند به شما کمک 
لیستي  طبق  کنید.  پیدا  بهتري  احساس  که  مي کند 
و  دهید  انجام  متفاوتي  انتخاب هاي  کرده اید،  تهیه  که 
از  اهداف  اگر  کنید.  دنبال  برنامه  روي  از  را  خود  کار 
براي  را  مناسبي  مسیر  و  داشته  شده اي  تعیین  پیش 
شما  کوچک،  موانع  از  گذر  باشید،  کرده   انتخاب  خود 
را خسته و ناراحت نخواهد کرد؛ همان طور که توماس 
ادیسون گفته  است: »بسیاري از افراد شکست خورده، 
کساني هستند که متوجه نبوده اند تا چه اندازه به اهداف 

خود نزدیک شده اند!«

مثبت بیندیشید و مثبت تجسم كنید
که مي خواهید صرف  را  وقتي  آن  از  بیشتر  است  بهتر 
نگراني و ترس و منفي بافي کنید، صرف مثبت اندیشي 
کنید. بزرگترین قهرمانان ورزشي جهان، خودشان را در 
حالي تجسم مي کنند که بدون هیچ گونه عیب و نقصي، 
مسابقات مختلف را به نفع خود به پایان مي رسانند. هیچ 
جایگاهي براي شکست در ذهن این افراد وجود ندارد. 
این درست همان چیزي است که شما هم باید به آن 
برسید. خودتان را تصور کنید که به اهداف و آرزوهایتان 
روي  مي گویید؟  چه  دارید؟  احساسي  چه  رسیده اید؛ 
انجام این کار وقت بگذارید. این امر به شما امید مي دهد 

تا راهتان را ادامه دهید.
     معموالً موارد مختلف، به آن اندازه اي که آنها را در 
ابتداي کار مي بینید، بد نیستند. گاهي اوقات، تصورات 
ما از مسائل مختلف، بدتر از آن چیزي که هستند به نظر 
مي رسند؛ تنها به این دلیل که ما خودمان خسته هستیم 
همین  مورد  در  مثاًل  نداریم؛  آمادگي  ذهني  نظر  از  و 
 کنکوری که گذرانده اید، ما با داوطلبان بسیاری برخورد 
می کنیم که قبل از اعالم نتایج اولیه و آگاهی از رتبه و 
شرایط خود در میان داوطلبان و بدون اطالع از وضعیت 
ناامیدی و آه و  پذیرش دانشگاه ها یا رشته های جدید، 
ناله را شروع کرده اند. کمي استراحت و نگه داشتن حس 
خوش بینی، مي تواند به شما در این زمینه کمک کند. 
این گونه احساس ها به سرعت از میان مي روند و شما 
مجدداً به حالت عادي باز مي گردید. یک ذهن باز، خیلي 
و  کند  پیدا  را  متفاوتي  حل هاي  راه  مي تواند  راحت تر 
یک  و خسته.  تا یک ذهن کسل  ببندد  کار  به  را  آنها 

ذهن بسته نمي تواند راه حل هاي ممکن را بررسي کند 
و آنها را تشخیص دهد؛ بنابراین، خوشبین و مثبت باقي 
باید همچنان بدانید که گزینه هاي  بمانید. به هر حال 
مختلف چه چیزهایي هستند و طبق برنامه هر یک را 
امتحان کنید. هدف شما این است که راه حل مناسبي را 
انتخاب کنید؛ پس تمام حواس خود را روي آن متمرکز 

کنید، و سپس عکس العمل مناسبي نشان دهید.
    با تمام آنچه که در این مقاله به آن اشاره شد و راه 
حل هایی که ارائه کردیم، اکنون این نوبت شماست که 
به عنوان یک داوطلب خوب، متوسط یا ضعیف آزمون 
خود  نتیجه  از  دلیلی  هر  به  که  جاري،  سال  سراسري 
خود  از  و  بیایید  کنار  خود  با  صادقانه  است،  ناراضی 
که  لحظه هایی  با  خواهید  می  اکنون  از  که  بپرسید 
چه  نمی مانند  شما  ندامت  و  ناامیدی  ناراحتی،  منتظر 
چیز  هر  از  قبل  می گیرید،  که  تصمیمی  هر  در  کنید. 
باید به شرایط فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی 
برای  دوباره  می خواهید  اگر  باشید.  داشته  توجه  خود 
کنکور آماده شوید به این نکات توجه کنید که آیا اصاًل 
شرایط فردی و اجتماعی شما مثل سربازی و ... می تواند 
این فرصت را در اختیار شما گذارد یا نه، و آیا رفتن به 
سربازی برای شما بهتر است یا انتخاب رشته ای که با 
وجود صرف هزینه و وقت قابل مالحظه، آینده شغلی 
این  به  باید  داوطلب خانم،  ندارد همچنین شما  خوبي 
نکته توجه داشته باشید که در صورت یک سال پشت 
کنکور ماندن، آیا موقعیت های اجتماعی و فردی خود را 
از دست نمی دهید و آیا حتماً کنکور، تنها راه رسیدن 

شما به موفقیت است.
     وقتی طبق موارد باال، به همه سؤاالتی که برای خود 
و خانواده تان پیش آمد، به خوبی و با بررسی تمام زوایا 
پاسخ دادید، هر تصمیمی که گرفتید این بار محکم تر 
قدم در راه بگذارید و با جرأت و اعتماد به نفس مثال 
زدنی، با خود بگویید که گذشته ها گذشته است و باید 
گذشته را فراموش کنید و فقط با درس گرفتن و کسب 
به سوی  رو  بهتر،  آینده ای  ساختن  برای  آن  از  تجربه 
 پیشرفت و لحظه هایی بهتر، قدم بردارید. باز هم تکرار 
زندگی  زیبای  لحظه های  باشد  یادتان  که  می کنیم 
منتظر ما نمی مانند؛ پس بهتر است که هرچه سریع تر 
به  رسیدن  و  بهتر،  موقعیت  کسب  شدن،  بهتر  برای 
اهداف و آمال خودتان، بدون ناامیدی و غصه، و فقط با 
لبخند، توکل به خدا، قدرت و امید، آماده حرکت شوید 
و از هیچ چیز نهراسید؛ زیرا خدا با شماست و اراده ای 
رقم  برایتان  را  بهتری  زندگی  است  گرفته  تصمیم  که 

بزند، با شماست؛ پس بخند و شاد باش.
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یا  روش  درباره   تصمیم گیري  با  که  چرا  هستند؛  لحظاتي حساس  انتخاب،  لحظات 
موضوعي خاص، فرد سرنوشت خود را رقم مي زند. همان طور که بارها در این نشریه، 
انتخاب رشته دانشگاهي  به روش هاي گوناگون بیان شده است، عوامل متعددي بر 
افراد تأثیر مي گذارند. بعضي از این عوامل به فرد و برخي دیگر به جامعه برمي گردند؛ 
در این میان، از آنجا که دانش آموز در این دوره پس از انتخاب رشته، شروع به ساختن 
و  تالش  برای  انگیزه  مي کند،  ریزي  را طرح   آینده خود  و  کند  می   سرنوشت خود 
فعالیت، از اهمیت ویژه  ای برخوردار است. دانش آموزی که به رشته  اش عالقه دارد و 
تصویر نسبتاً روشنی از آینده شغلی خود دارد، انگیزه بیشتری نسبت به دانش  آموزی 
که بدون عالقه و اطالع، با اجبار و تحمیل، رشته  ای را می  خواند، خواهد داشت. 
دانش آموز باید، با استفاده از منابع آگاهي و شناخت، شامل: کمک گرفتن از مشاور، 
معلمان، والدین،کتاب  ها و دیگر منابع در قالب روش علمي، اطالعات کافی را در این 
زمینه جمع  آوری کند و استعداد و عالیق واقعي خود را با مشورت مشاور یا والدین، 
بیشتر بشناسد و جهت  گیری شغلی خود را معلوم نماید و سپس به انتخاب رشته 

بپردازد.
عالقه، منبع انرژی ما در رسیدن به هدف یا اهدافی است که از تحصیل در یک رشته 
خاص دنبال می کنیم. همچنین عالقه، یکی از مهم ترین معیارهای انتخاب رشته است 
و هیچ کس غیر از داوطلب، نسبت به شناخت عالیق خود آگاه نیست و سایر منابع 
براي وي در واقع نقش مشورتي دارند؛ زیرا این عامل، فرد را در رسیدن به اهداف 
بلندمدت در آینده، هدایت و یاری می  کند. توصیه مي  شود چنانچه داوطلبان به 
رشته  ای عالقه ندارند، تنها به خاطر فشار محیط و عوامل بیروني، از جمله کسب 
شهرت و اعتبار، آن را اصاًل انتخاب نکنند؛ زیرا مطمئناً در آن رشته موفق نخواهند 
شد؛ بنابراین، »باید رشته  ای را انتخاب کنید که به آن عالقه داشته باشید.«  این 

جمله، از مهم ترین و درست ترین معیارها برای انتخاب رشته به شمار می  رود؛ اما 
باید توجه داشت در صورتي عالقه به رشته مي  تواند فرد را در انتخاب رشته صحیح 
یاري کند که از رشته  هاي تحصیلي و مراکز آموزشي آگاهي و شناخت کامل داشته 
باشد. شناخت و آگاهي داشتن از رشته تحصیلي، سبب ایجاد انگیزه در فرد مي  شود. 
بعضي از افراد نسبت به رشته  ها و دانشگاه  هایي ابراز عالقه مي  کنند، ولي وقتي در 
آن رشته یا دانشگاه موردنظر مشغول به تحصیل مي شوند، احساس مي  کنند که در 
انتخاب خود دچار اشتباه شده  اند. دلیل بروز این امر، نداشتن اطالع و آگاهي مناسب 

از رشته  هاي تحصیلي و مراکز آموزشي است.
مانند  زیادي  هاي  سؤال   رشته،  انتخاب  در  عالقه  به  توجه  راستاي  در  همچنین 

نمونه  هاي زیر در ذهن ایجاد مي  شود: 
- عالقه مهم تر است یا بازار کار آن رشته؟

-بین این دانشگاه و رشته ای که به آن عالقه ندارم و آن دانشگاه و رشته ای که به آن 
عالقه دارم، کدام را انتخاب کنم؟ حتي به فرض شهرت و اعتبار این دانشگاه در میان 

اقوام ، آشنایان و جامعه!
- آیا مرور زمان، عالقه را به همراه می آورد؟

- آیا رشته مورد عالقه برابر است با درآمد بیشتر؟ 
از  از این دست که، همه و همه، به عالقه و هدف اصلي فرد  و سؤال  هاي دیگري 
انتخاب رشته ،دانشگاه و اصوالً ادامه تحصیل در مقطع تحصیالت عالي در رشته اي 

خاص برمي  گردد.
براي پاسخ به این پرسش  ها، طبیعتاً باید به سؤال اصلی جواب مناسبی داد: اینکه در 
زندگی به چه چیز عالقه دارید؟ مسأله اینجاست که عالقه در حال تغییر دائم است، 
و همان طوري که عالیق گذشته ما با عالیق امروزمان متفاوتند، این عالیق با عالیق 
این گونه مطرح  باید  بنابراین، سؤال را  10 سال آینده ما نیز متفاوت خواهند بود؛ 
کرد: به چه چیزی عالقه خواهم داشت؟ آیا عالقه  اي که در گذشته داشته  ام، اکنون 
چنین عالقه اي را نیز دارم و با اطمینان مي توانم بگویم که در آینده هم آن عالقه را 

خواهم داشت؟

عالقه ام را چطور كشف كنم؟
آشکارسازی استعدادها و عالقه  ها، با استفاده از راه و روش  های زیر مقدور است:

* استفاده ازیافته  های معلمان و مشاوران در دوران تحصیل؛
کارهای  و  ما  با  ارتباط  در  نزدیک  و دوستان  افراد خانواده  به مشاهدات  مراجعه   *

دلخواهمان؛
* ارزیابی از خود )خود ـ ارزیابي( با بررسی و مطالعه کارهایی که از کودکی تا کنون 

با عالقه و توانایی انجام داده و از انجام شان شاد شده  ایم؛

عاليق تحصيلے

 خود را بشناسید
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* شرکت درآزمون  های سازمان  ها و مراکز مشاوره و متخصص دراین زمینه.
برای تشخیص درست استعدادها و عالقه  ها، بهتر است که روش های متعددي را به 
کار گیریم و حاصل آنها را با هم بسنجیم؛ در واقع کلید اصلی کشف استعدادها و 
عالقه ها، توجه کردن به کارهایی است که در طول سال های زندگی شما استمرار 

داشته، تکرارشده و برایتان شادی  آور بوده  اند.
اگر  رشته  ها هستند.  از  مجموعه  یک  مناسب  تیپ شخصیتی،  هر  که  کنید  توجه 
شخصیتی برون گرا دارید، از بحث کردن و کار گروهی لذت می برید، یک جا بند 
نمی  شوید، حوصله انجام کارهای تکراری و جزئی را ندارید، کل نگر هستید و چندان 
اهمیتی به جزئیات نمی دهید، بعضی از رشته  ها برای شما مناسب نخواهند بود؛ ولی 
برعکس، چنانچه می  توانید ساعت  ها یک گوشه بنشینید، روی یک موضوع جزئی 
تمرکز کنید، و از حل کردن مسائل ریاضی لذت می برید، شاید در رشته  ای متفاوت 

بتوانید دوام بیاورید یا حتی موفق شوید.
تحصیالت  همخوانی  و  خود  نوع شناسي شخصیت  بر  مبتنی  عالئق  از  سنجی  خود 
با تیپ شخصیتی سایرین، باعث رضایت و موفقیت افراد می شود؛ بنابراین، یکی از 
گام هایی که یک فرد به عنوان گام اول باید در ارتباط با شناخت ویژگی های فردی 

خود طی کند، خودسنجی از عالئق مبتنی بر نوع شخصیت است.
در چه  تحصیل  به  دهد:  پاسخ  ها   این سؤال   به  باید  فرد  مرحله،  این  در  واقع  در 
رشته ای عالقه مند است؟چه نوع از مشاغل یا حرفه ها وی را جذب می کند؟ آیا به 
رشته ای که تحصیل در آن رشته، به شغلی که متضمن معاشرت با دیگران باشد منجر 
مي  شود، عالقه  مند است و یا کارهای از پیش تعیین شده و روزمره را دوست  دارد؟

توجه به عالئق، به ویژه در سنین نوجوانی و در زمان انتخاب رشته تحصیلی، بسیار 
به  با توجه  از روان شناسان معتقدند که هر فرد،  تعیین  کننده است. برخی  مهم و 
با نوع خاصی از رشته های دانشگاهی،  تفاوت های فردی در عالئق و رجحان هایش، 
و به تبع آن، مشاغل، سازگار است؛ بنابراین،  افراد با تحصیل در رشته ای که با تیپ 
شخصیتی و عالئق آنها همخوانی داشته باشد، راضی و موفق خواهند بود. گفتنی است 
که حداقل شش تیپ شخصیتی واقع گرا، جست و جوگرا، هنری، اجتماعی، متهور و 

قراردادی را از دیدگاه روان شناسی و مطابق با عالئق فرد می توان برشمرد.
وجود  نیز  روان شناختي  استاندارد  پرسشنامه  هاي  رغبت ها،  و  عالیق  ارزیابي  براي 
دارد. آگاهي از انواع مختلف عالیق، مي  توانند در انتخاب رشته تحصیلي کمک کننده 

باشد. رغبت ها و عالیق را مي  توان به شیوه زیر تقسیم بندي کرد: 
1- رغبت علمي: نشان  دهنده کشف حقایق و درک واقعیات جدید است. تحصیل 
در رشته  هایي همچون علوم  پایه و علوم  پزشکي، مستلزم داشتن عالقه علمي است.
2- رغبت هنري: این نیرو بیشتر در افرادي یافت مي  شود که به خلق آثار هنري مي  

پردازند و به رشته  هاي گروه هنر و معماري روي مي  آورند.
بیان  را  و شعر  ادبیات  بررسي  و  نثر  و  نظم  نوشتن،  به  فرد  رغبت  ادبي:  رغبت   -3

مي  کند. 
4- رغبت به خدمات اجتماعي: تمایل فرد به کمک رساني یا حل مشکالت مردم را 
بیان مي نماید. انتخاب رشته هایي همانند مددکاري اجتماعي، پرستاري، علوم پزشکي، 
روان شناسي، مشاوره، حقوق و رشته  هاي حوزه آموزش، بیشتر به این تمایل برمي  

گردد. 
5- عالقه به محاسبات و کار با اعداد و ارقام: حضور موفق در گرایش  هاي مختلف 
رشته ریاضي، مهندسي، حسابداري، بانکداري و اقتصاد، بستگي به میزان عالقه شما 

در کار کردن با اعداد و ارقام دارد.
تربیت  بدني،  همانند  هایي  رشته   در  موفقیت  باز:  فضاي  در  کار  به  رغبت   -6
نوع  این  به وجود  زیادي  تا حدود  نقشه  برداري، مهندسي کشاورزي و جنگلداري، 

عالقه در فرد بستگي دارد.
از ویژگي  هایي همچون صحت و  7- رغبت مکانیکي ـ صنعتي: این رغبت، بیشتر 
دقت در حرکت، آگاهي از روش کار با ابزارها، مهارت و استدالل منطقي تشکیل شده 
است. از جمله رشته  هایي که موفقیت در آنها به وجود این نوع رغبت بستگي دارد، 

رشته  هاي فني و مهندسي، دندان پزشکي، علوم آزمایشگاهي و ... هستند.
نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که هر چه سن فرد باالتر می  رود، رغبت، هوش 
و استعداد وي را نیز تحت تأثیر قرار می  دهد؛ به طوری که اگر فردی انگیزه کاذبی در 

انتخاب رشته داشته باشد، عالیق وی نیز به طور کاذب تغییر خواهد یافت؛ به عنوان 
مثال، فردی ممکن است در اثر القاي دیگران، نسبت به یک رشته خاص به صورت 
کاذب عالقه  مند شود و آن را براي ادامه تحصیل انتخاب کند؛ ولی حین تحصیل یا 
حتي پس از فارغ التحصیلی، متوجه شود که آن رشته با روحیات او منطبق نیست. 
همین امر، عالوه بر اینکه هزینه  هاي مستقیم و غیرمستقیمي را به فرد و خانواده 
وي تحمیل مي  کند، جامعه را نیز به همین صورت تحت تأثیر قرار مي  دهد. افت 
تحصیلي، مسائل و مشکالت روحي و رواني در حین تحصیل و تالش براي اشتغال 
در حوزه هایي غیر از حوزه تخصصي و عواقب و پیامدهاي بعدي این امر، آثار یک 
از  باورهای غلط بعضی  اثر  انتخاب  هایي هستند. متأسفانه در جامعه ما، در  چنین 
افراد، عالقه مندی کاذبی نسبت به رشته  هایی همانند علوم  پزشکی، مهندسی، حقوق 
و... وجود دارد. بر اساس شواهد موجود در مراکز مشاوره، یکی از مهم ترین مسائلی 
که برای دانشجویان مشکالت روحی مختلفي ایجاد می کند، نداشتن عالقه به رشته 
تحصیلی است که عمدتاً به عدم آشنایی آنها در زمان انتخاب رشته با رشته یا رشته  
هاي انتخابي آنها برمی گردد. اگر رشته تحصیلی بر عالیق و رغبت  های واقعی فرد 
منطبق نباشد، دانشگاه، عالوه بر اینکه نمی  تواند موجب القاي فکری و شخصیتی 
در وي شود، باعث خستگی روحی و جسمی او نیز مي  شود. میل و عالقه در هر کار، 
سبب می  شود که شخص با انرژی بیشتری فعالیت کند. بسیاری از دانشجویان، به 
خاطر آنکه به رشته تحصیلی خود عالقه نداشته اند، ترک تحصیل کرده و تعدادی 
به منابع کسب  با توجه  بنابراین،  باشند؛  نتوانسته اند در رشته خود موفق  نیز  دیگر 
چرخشي  و  فرایندي  حالت  که  تحصیلي،  عالیق  تعیین  در  زیر  چارچوب  شناخت، 

دارند، پیشنهاد مي  شود:
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فاطمه زرین  آمیزی، سخنگو و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، 
گزارشی در شش بخش برای داوطلبان و عالقه مندان آزمون سراسری سال1400 )رشته  

های تحصیلی با آزمون( ارائه کرد که در ذیل می آید:

الف( فرآیند ثبت  نام :
    ثبت نام براي شرکت در آزمون سراسری سال1400، به منظور ورود به دوره هاي 
تحصیلی روزانه، نوبت دوم )شبانه(، نیمه حضوري، مجازي، پردیس خودگردان دانشگاه ها 
و مؤسسات، دانشگاه پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي و غیردولتي، و همچنین دانشگاه آزاد 
اسالمي، از روز یکشنبه مورخ 99/11/12 )دوازدهم بهمن ماه 1399(  از طریق سایت 
سازمان سنجش آموزش کشور شروع شد و تا روز دوشنبه مورخ 99/11/20 )بیستم 
بهمن ماه 1399( ادامه یافت. عالوه بر مهلت تمدید شده، ثبت نام از داوطلباني که به هر 
دلیلي در بازه زمانی تعیین شده، موفق به ثبت نام نشده  بودند، مجدداً از روز یکشنبه مورخ 
99/12/10 آغاز شد و تا پایان روز شنبه مورخ 99/12/16 ادامه یافت. به هنگام ثبت نام در 
آزمون سراسری سال 1400، ضرورت داشت که متقاضیان به نکاتی توجه داشته باشند. 

مهم ترین این نکات عبارت بودند از :
1- دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون سراسری، هم زمان با آغاز ثبت نام، روي سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
2- برای کلیه  داوطلبان عالقه مند به ثبت نام براي شرکت در رشته هاي تحصیلي با آزمون 
سال1400 ضرورت داشته است که از روز یکشنبه مورخ 1399/11/12 با مراجعه به سایت 
سازمان 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 این آزمون 

اقدام نمایند. 
3- کلیه داوطلبان براي ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال1400، می بایست واجد کلیه 
شرایط عمومي و اختصاصي، مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام بوده باشند. 

ب( میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی :
  مطابق مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ 

1399/7/22، مقررات زیر برای آزمون سراسری سال 1400 اجرا می شود :
  1- پذیرش در هر یک از کدرشته محل هاي تحصیلي آزمون سراسری سال1400، بر 
اساس  نمره آزمون و سوابق تحصیلي، همانند آزمون سراسري سال 1399 انجام می شود 
)آزمون سال جاری، از نظر ضوابط و مقررات، نسبت به آزمون سال گذشته، هیچ تغییری 

نداشته است(.

2- در آزمون سراسری سال1400 همانند سال 1399، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، 
حداکثر 30 درصد و با تأثیر مثبت است.

3- همچنین، مواد امتحانی، ضرایب دروس و دروس مؤثر سوابق تحصیلی در آزمون 
سال1400 همانند سال 1399 است.

ج( آمار آزمون :
1- به منظور شرکت در آزمون سال 1400، تعداد 1.111.818 )یک میلیون و یکصد 
و یازده هزار و هشتصد و هجده( شخص حقیقی در آن ثبت نام نمودند؛ از میان این 
افراد، تعدادی متقاضی شرکت در بیش از یک گروه آزمایشی بودند که با احتساب این 
افراد، تعداد داوطلبان این آزمون به 1.367.931 افزایش یافت؛ به عبارت دیگر، تعداد 
1.367.931 کارت آزمون صادر شده است؛ به این ترتیب، آمار داوطلبان آزمون سراسري 

سال 1400 به تفکیک گروه آزمایشي و جنس به شرح جدول شماره 1 است :

سخنگوی سازمان سنجش آموزش كشور ارائه كرد :

گزارش آزمون رسارسی سال 1400
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2-کارت شرکت در آزمون سراسری، از روز یکشنبه مورخ 1400/4/6 روي سایت سازمان 
سنجش آموزش کشور قرار گرفت و لذا ضرورت داشت که داوطلبان، از این تاریخ لغایت 
چهارشنبه مورخ 1400/4/9 با مراجعه به سایت این سازمان، نسبت به دریافت پرینت 
کارت شرکت در آزمون و برگ راهنماي مربوط اقدام نمایند. بدیهي است داوطلباني که 
متقاضي ثبت نام و شرکت در دو یا سه گروه آزمایشي شده  بودند، عالوه برکارت شرکت 
در آزمون گروه آزمایشي اصلي، می بایست نسبت به دریافت کارت هاي گروه هاي آزمایشي 

دیگر نیز اقدام می نمودند. 
3- براي شرکت در گروه های پنجگانه آزمون سراسری سال 1400، تعداد 1.367.931 نفر 
ثبت نام نموده اند که از این تعداد، 828.552 نفر زن و 539.379 نفر مرد هستند؛ به عبارت 

دیگر، 60/6 درصد داوطلبان، زن و 39/4 درصد آنان مرد هستند.
4- تعداد ثبت نام کنندگان رشته هاي تحصیلي با آزمون سال1400، در مقایسه با آزمون 

سال 1399، حدود 35000 نفر کمتر است. 
5- مطابق جدول شماره 2 ، تعداد 256.113 نفر، عالوه بر انتخاب گروه آزمایشي اصلي 
خود، عالقه مندي خود را به شرکت در گروه هاي آزمایشي هنر و زبان هاي خارجي نیز 

اعالم نموده اند.

6- با توجه به تعداد داوطلبانی که منحصرا متقاضی شرکت در یک گروه آزمایشی بوده اند 
)1.111.818 نفر(، و تعداد افرادی که عالوه بر گروه اصلی خود، متقاضی شرکت در 
گروه های آزمایشی هنر یا زبان خارجی نیز بوده اند )256.113 نفر(، تعداد 1.367.931 
کارت ورود به جلسه براي  آزمون سراسري سال 1400 صادر و آزمون نیز براي این تعداد 

داوطلب آماده گردید.
به  از سوی داوطلبان دریافت شده،  تعداد کارت شرکت در آزمون سال1400 که   -7

تفکیک گروه آزمایشي و جنس به شرح جدول شماره 3 بوده است:  

8- از مجموع تعداد 1.367.931 کارت آزمون تولید شده، تعداد 1.269.324 کارت، از 
سوی داوطلبان دریافت شده است؛ به بیان دیگر، 98.607 نفر )معادل7/2 درصد( برای 

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدامی به عمل نیاوردند. 
9- بر اساس برنامه ریزی های انجام یافته، آزمون سراسری سال 1400 مطابق برنامه زمانی 

جدول شماره 4 برگزار گردید :

د( اعالم نتایج اولیه و نهایی :
قرائت  از  پس  کشور،  آموزش  سازمان سنجش  شده  زمان بندی  برنامه  اساس  بر   -1  
پاسخنامه ها، تصحیح اوراق و محاسبه نمرات، نتایج اولیه آزمون سراسری سال جاری، در 
قالب کارنامه تنظیم شده و برای تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون، در دهه اول مرداد 

ماه روي سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. 
2- پس از اعالم نتیجه اولیه آزمون، فرآیند انتخاب رشته برای شرکت کنندگان مجاز شده 
به انجام این کار، آغاز می شود؛ بنابراین، شرکت کنندگانی که بر اساس مندرجات کارنامه، 
مجاز به انتخاب رشته مي شوند، ضرورت دارد که در مهلت و بازه زمانی تعیین شده و با در 
نظر گرفتن ظرفیت هاي پذیرش اعالم شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، رشته هاي 
تحصیلي مورد عالقه خود را به صورت اینترنتي در دهه دوم مردادماه سال جاری انتخاب نمایند.
 3- افراد مجاز به انتخاب به رشته می توانند حداکثر 150 کدرشته محل مورد عالقه را 

انتخاب نمایند. 
 4- همچنین، نتیجه نهایي آزمون سراسری سال 1400 و کارنامه آن، در هفته آخر 

شهریور ماه، روي درگاه سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

هـ( نکات قابل توجه :
1- بر اساس مصوبه بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ 
1399/7/22، مصوبه جلسه هفدهم این شورا مجدداً تأیید شد؛ به این معنی که در آزمون 
سراسری سال 1400 و پس از آن، سنجش فقط با یک نوع سؤال و بر مبنای محتوای 
دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6 انجام می شود. بدیهی است که این مصوبه، در آزمون 

سال جاری رعایت گردید.
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2- براي شرکت در آزمون سراسري سال 1400، داشتن یکي از مدرک هاي تحصیلي زیر 
ضرورت داشت : 

و   ( کاردانش  یا  حرفه اي  و  فني  نظري،   )6-3-3( جدید  آموزشي  نظام  دیپلم  )الف( 
دانش آموزان فعلي نظام آموزشي جدید پایه دوازدهم(.

)ب( دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه.
)ج( گواهي نامه دوره پیش دانشگاهي.

)د( یا داشتن مدرک کارداني )فوق دیپلم(. 
3- شرکت کنندگان در آزمون سراسری سال جاری، می بایست مدرک تحصیلي خود را 
حداکثر تا 31 شهریورماه 1400 دریافت نمایند. همچنین، کساني که با مدرک کارداني 
)پزشکي و غیرپزشکي( در این آزمون شرکت کرده اند، باید تعهدات قانوني خود را در مهلت 

مقرر گذرانده باشند. 
4- هر داوطلب، بدون در نظر گرفتن نوع مدرک تحصیلي، مي توانست در یکي از گروه هاي 
آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر یا زبان هاي خارجي ثبت نام 
و در آزمون آن شرکت کند. همچنین، هر داوطلب، عالوه بر ثبت نام در یکي از گروه هاي 
آزمایشي اصلي )علوم ریاضي و فني یا علوم تجربي یا علوم انساني(، در صورت تمایل، 
مي توانست در یکي از گروه هاي آزمایشي هنر یا زبان هاي خارجي یا هردو گروه آزمایشي 

نیز ثبت نام نموده و در آزمون آن شرکت نماید. 
5- همان طور که در اطالعیه مورخ 1400/3/29 این سازمان آمده است، با توجه به اینکه 
پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال1400 
به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت می پذیرد، متقاضیانی که اقدام به انتخاب 
یک رشته )از میان مجموعه رشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر( به منظور شرکت 
در مرحله آزمون عملی می نمایند، باید نسبت به پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان بابت 

هزینه آزمون عملی به صورت اینترنتی و با استفاده از کارت شتاب اقدام نمایند.
6- افرادی که در آزمون سراسری سال 1399 در دوره روزانه قبول شده اند )حتی اگر در 
محل قبولی ثبت نام هم نکرده باشند(، در صورت شرکت در آزمون سراسری سال1400 
)به شرط انصراف تا تاریخ 99/12/25 و دارا بودن سایر ضوابط مربوط(، در صورت مجاز 
به انتخاب شدن، فقط می توانند رشته های دوره های تحصیلی غیرروزانه را انتخاب نمایند.

7- بر اساس خوداظهاری داوطلبان مبتال به بیماری کرونا و با هماهنگی وزارت بهداشت، 
در  و  داوطلبان  سایر  از  مجزا  محلی  در  افراد  این  آزمون  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
بیمارستان های شهر محل برگزاری آ نها با رعایت  کامل دستورالعمل های بهداشتی مصوب 

برگزار گردید.
8- به منظور دسترسي هرچه سریع تر داوطلبان به سؤاالت گروه هاي آزمایشي پنجگانه 
سال 1400، این سؤاالت در پایان برگزاری همان روز، در سایت سازمان سنجش درج شد 

و در دسترس داوطلبان قرار گرفت.
9- کلید اولیه سؤاالت آزمون سراسري سال 1400، از ساعت 20 روز دوشنبه  مورخ 
1400/4/14، و کلید اولیه سؤاالت خارج از کشور، روز چهارشنبه  مورخ 1400/4/16 از 

طریق سایت سازمان سنجش قابل دریافت گردید.
10- آن دسته از داوطلبان که به کلید سؤاالت آزمون سراسری سال 1400 اعتراض 
دارند، الزم است که حداکثر تا تاریخ 1400/4/28 به سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
مراجعه کرده و پس از ورود به سیستم پاسخگویی اینترنتی، به انتخاب نوع آزمون، سال 

آزمون و نیز انتخاب گزینه اعتراض به کلید سؤاالت مبادرت کرده و سپس موارد مورد 
نظر خود را ثبت نمایند. الزم به ذکر است که مهلت تعیین شده، تمدید نخواهد شد و 
به درخواست هایی که از طریق سایر روش ها و خارج از مهلت تعیین شده ارسال شوند، 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است که پس از بررسی های علمی و تخصصی و در 
صورت ایجاد هرگونه تغییرات، اصالحات روی کلید نهایی سؤاالت آزمون سراسری اعمال 

خواهد شد.
11- آزمون سراسری سال 1400 در 414 شهر و شهرستان، 11 کشور خارجی و 3522 
حوزه امتحانی در چهار روز متوالی )9، 10، 11 و 12 تیرماه( با سالمت و موفقیت برگزار 

گردید.
12- در آزمون سراسری 1400، تعداد 71 عنوان درسی در پنج گروه آزمایشی، مورد 
اندازه گیری قرار گرفته است که بر اساس برآورد اولیه این سازمان، به  غیر از درس ریاضی، 
بقیه دروس در مقایسه با آزمون سال 1399 در حدود 10 تا 15 درصد آسان تر بوده است 
)به طور کلی می توان اظهار داشت که آزمون سال جاری نسبت به سال 1399 تا اندازه ای 

ساده تر بوده است(. 
13- الزم به توضیح است که انتخاب سؤال، همواره » سیستم محور« است و فرد یا افرادی 
خاص در این فرآیند دخالت ندارند و دشوارتر شدن برخی از سؤاالت درس ریاضی نسبت 
به سال گذشته، به علت سیستم  محور بودن انتخاب سؤال بوده است؛ همچنان که، برخی 

از دروس دیگر، در مقایسه با سال گذشته، به طور نسبی ساده تر بوده است.
14- نمرات خام هر داوطلب در هر ماده درسی، با استفاده از روش های آماری تراز می شود 
و کم شدن نمره خام، لزوماً به معنی کم شدن نمره تراز نیست. سازمان سنجش، با استفاده 
از اصول علمی » سنجش توانایی« و » اندازه گیری پیشرفت تحصیلی«، همواره بهترین 
تصمیم ها را به نفع همه داوطلبان اتخاذ خواهد کرد؛ در واقع، این مسیر همیشگی سازمان 

سنجش است.
15- بر اساس برآوردهای اولیه این سازمان، در گروه آزمایشی علوم  ریاضی و فنی و در 
درس ریاضی، دشواری حدود 5 سؤال از میان 55 سؤال، خارج از انتظار داوطلبان بوده 
است. سازمان سنجش آموزش کشور این اطمینان را به داوطلبان می دهد که با بررسی 
مجدد سؤاالت، اگر سؤال یا سؤاالتی خارج از سرفصل های کتاب درسی باشند یا ابهام فنی 
داشته باشند، بی درنگ از مجموعه سؤاالت حذف می شوند یا با تأثیر مثبت اعمال خواهند 
شد )بدیهی است که این تصمیم، در ارتباط با درس ریاضی گروه های آزمایشی علوم تجربی 

و علوم انسانی هم صدق می کند(.

و( نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش كشور :
باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
در  الکترونیکی،  به صورت  داوطلبان  ثبت درخواست   و  بررسی  در  تسریع  و در جهت 
صورت لزوم، متقاضیان می توانند به آدرس http://darkhast.sanjesh.org  )سامانه 
الکترونیکی سازمان( مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند. پس  پیشخان خدمات 
از ثبت درخواست، برای داوطلب شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال 
می شود و متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به 
آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org )سامانه رهگیری الکترونیکی مکاتبات( وارد شده 

و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
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ـــرح  ـــب مط ـــز و مطال ـــان عزی ـــاد داوطلب ـــیار زی ـــا و مکاتبات بس ـــه تماس ه ـــه ب ـــا توج ب
شـــده در شـــبکه های اجتماعـــی و مصاحبه هـــای متعـــدد در خصـــوص موضوعـــات 
ـــور الزم  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــجو، س ـــرش دانش ـــنجش و پذی ـــه س ـــوط ب مرب
ـــه  ـــا، ب ـــدار به آنه ـــان و هش ـــی داوطلب ـــرای آگاه ـــل را ب ـــات ذی ـــه توضیح ـــد ک می بین

اطالعشـــان برســـاند:
ـــردار،  ـــودجو  و کالهب ـــراد س ـــده ای از اف ـــه ع ـــت ک ـــده اس ـــاهده ش ـــرا مش ـــف- اخی  ال
بـــا سوءاســـتفاده از اشـــتیاق داوطلبـــان و  همچنیـــن شـــرایط کنونـــی شـــیوع و 
همه گیـــری ویـــروس کرونـــا، اقـــدام بـــه راه انـــدازی کانال هـــای تلگرامـــی و 
اینســـتاگرامی جعلـــی بـــا عنـــوان »روابـــط عمومـــی ســـازمان ســـنجش آمـــوزش 
کشـــور« و طـــرح وعده هـــای دروغیـــن در خصـــوص اختصـــاص ســـهمیه کرونـــا 
ـــا  ـــا آنه ـــاد و ب ـــا اعتم ـــه آنه ـــم ب ـــان ه ـــدادی از داوطلب ـــفانه تع ـــه متأس ـــد ک نموده ان

همراهـــی کرده انـــد. 
ـــودن  ـــودجو ب ـــردار و س ـــالم کالهب ـــن اع ـــور، ضم ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
ـــوص  ـــا درخص ـــار و اطالعیه ه ـــه اخب ـــه کلی ـــی دارد ک ـــالم م ـــا، اع ـــه کانال ه ـــن گون ای
ـــوب  ـــهمیه های مص ـــی، س ـــوابق تحصیل ـــر س ـــزان تأثی ـــرش، می ـــوه پذی ـــا، نح آزمون ه
ــود،  ــالغ می شـ ــالح ابـ ــع ذی صـ ــق مراجـ ــه از طریـ ــات الزم را کـ ــایر اطالعـ و سـ
 ،www.sanjesh.org :ــانی ــه نشـ ــود بـ ــمی خـ ــایت رسـ ــق سـ ــاً از طریـ  صرفـ
ـــه  ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــیمای جمه ـــدا و س ـــنجش و ص ـــه پیک س ـــایت هفته نام س
ـــت و اطـــالع رســـانی  ـــه فعالی ـــچ گون ـــن ســـازمان هی ـــاند و ای ـــان می رس اطـــالع داوطلب
در فضـــای مجـــازی } تلگـــرام، اینســـتاگرام و...{ بـــه غیـــر از کانال هـــای اطـــالع 

ـــدارد: ـــر ن ـــانی زی ـــه نش ـــی ب ـــانی داخل رس
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : 2-  پیام رسان آي گپ
https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ایتا

ـــات  ـــر اســـاس مصوب ـــی، ب ـــه مقاطـــع تحصیل ـــرش دانشـــجو در کلی ب- ســـنجش و پذی
قانونـــی مراجـــع ذی ربـــط صـــورت می گیـــرد و اخیـــراً مصاحبه هـــای متعـــددی 
ـــال های  ـــاری و س ـــال ج ـــرای س ـــرش ب ـــنجش و پذی ـــای س ـــوص روش ه ـــم در خص ه
آینـــده در رســـانه ها صـــورت گرفتـــه اســـت. در ایـــن خصوص، ســـازمان ســـنجش 

ـــاند: ـــز برس ـــان عزی ـــالع داوطلب ـــه اط ـــد ب ـــور الزم می بین ـــوزش کش آم
1-  ضوابـــط و قوانیـــن ســـنجش و پذیـــرش ســـال 1400 مطابـــق دفترچه هـــای 
رســـمی منتشـــر شـــده در ســـایت اطالع رســـانی ایـــن ســـازمان، مشـــابه ســـال 
ـــررات  ـــن و مق ـــای قوانی ـــت و مبن ـــرده اس ـــری نک ـــه تغیی ـــت و هیچ گون ـــته اس گذش
قانونـــی، دفترچه هـــای ثبت نامـــی منتشـــر شـــده از ســـوی ایـــن ســـازمان اســـت.

2-  در خصـــوص روش هـــای ســـنجش و پذیـــرش ســـال های آتـــی، ایـــن ســـازمان در 
ـــت  ـــف نیس ـــراد مختل ـــای اف ـــده در مصاحبه ه ـــالم ش ـــرات اع ـــدام از تغیی ـــان هیچ ک جری
ـــی  ـــط عموم ـــاً رواب ـــت و طبیعت ـــته اس ـــا نداش ـــن زمینه ه ـــا در ای ـــا آنه ـــم ب ـــارکتی ه و مش
ـــد پاســـخگوی داوطلبـــان  ـــدارد کـــه بتوان ایـــن ســـازمان نیـــز اطالعاتـــی در ایـــن خصـــوص ن
عزیـــز باشـــد؛ لـــذا از داوطلبـــان عزیـــز درخواســـت می شـــود اگـــر ســـؤالی راجـــع بـــه 
ــده  ــه کننـ ــتگاه های مصاحبـ ــا دسـ ــراد یـ ــد، آن را از افـ ــا دارنـ ــه مصاحبه هـ این گونـ

ــد. پی گیـــری نماینـ
در خاتمـــه، از عمـــوم داوطلبـــان آزمون هـــاي سراســـري خواهشـــمند اســـت 
کـــه در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات 
یـــا ســـوء اســـتفاده احتمالـــي از نـــام و عنـــوان ایـــن ســـازمان، مراتـــب را 
 026-36182151 و   026-  36182152 تلفن هـــاي:  شـــماره  طریـــق   از 
 و آدرس الکترونیکـــي: hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا نشـــاني اینترنتـــي:

http://q.sanjesh.org/53479 بـــه ســـتاد خبـــري اداره کل حراســـت ســـازمان 
ـــد.         ـــزارش نماین ـــور گ ـــوزش کش ـــنجش آم س

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط با 

روش هاي پذیرش دانشجو در سال هاي آتي ، سهمیه ها و ارتباط كانال هاي 

تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

با توجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به 
منظور تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضــیان می توانند به 
 سیـــستم پیشخان خدمـــات الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم 
ثبت نمایند. ضمناً پس از ثبت درخواست، برای داوطلب ، شماره نامه و کدرهگیری از 

طریق پیام کوتاه ارسال می شود.

به  کوتاه،  پیام  طریق  از  رهگیری  کد  و  شماره  دریافت  از  پس  توانند  می  داوطلبان 
http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  به  مکاتبات  الکترونیکی  رهگیری   پرتال 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است 

كه از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر هفته )  از سال گذشته 

به صورت الکرتونیکی ( منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين 

اخبار و اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين 

تا پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر 

آزمون(، از سوى سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى مانند: يادداشت هفته، اخبار، 

اطالعيه، گزارش خربى، گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى و ... به 

فراخور برنامه زماىن آزمون ها، با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر 

دبريستان يا دانشجويان دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان 

آزمون رسارسى، كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و 

در جهت راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از 

سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و ششمني سال فعاليت خود، به مين همراهى 

و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و همواره به 

شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

خواننـدگان، بازديدكننـــدگان و عالقه منــدان مى تواننــد طـرح هـا، عكـس ها، 

PEYK@SANJESH.ORG :مطالب، انتقـاد ها و پيشنهـادهاى خود را به نشـاىن 

ارسال منايند. 

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

 اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته هاي پذیرش بر اساس سوابق تحصیلي »معدل كل دیپلم« دوره هاي مقطع 

كارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1400 

بـــه اطـــالع متقاضیـــان ثبت نـــام در رشـــته هایي کـــه پذیـــرش آنهـــا در 
ــه اي و  ــي و حرفـ ــگاه فنـ ــد دانشـ ــام جدیـ ــي نظـ ــع  کاردانـ ــاي  مقطـ دوره هـ
مؤسســـات آمـــوزش عالـــي غیردولتـــي- غیرانتفاعـــي ســـال 1400 صرفـــاً بـــر 
اســـاس ســـوابق تحصیلـــي »معـــدل کل مقطـــع کاردانـــي« صـــورت مي گیـــرد، 
ـــت  ـــخ 1400/03/30 لغای ـــرر )از تاری ـــان مق ـــه در زم ـــي ک ـــاند در صورت مي رس
ــد  ــده اند، مي تواننـ ــرش نشـ ــن پذیـ ــام در ایـ ــه ثبت نـ ــق بـ 1400/04/11 ( موفـ
ـــورخ 1400/05/19 تـــا  ـــنبه م ـــه ش ـــته ها، از روز س ـــن رش ـــرش در ای ـــرای پذی ب

ـــه  ـــازمان مراجع ـــن س ـــاني ای ـــه درگاه اطالع رس ـــورخ 1400/05/22 ب ـــه م روز جمع
ـــه آن )موضـــوع  ـــوط ب ـــق دفترچـــه راهنمـــا و اصالحـــات مرب ـــه دقی ـــس از مطالع و پ
ـــازمان  ـــن س ـــاني ای ـــق درگاه اطالع رس ـــه از طری ـــورخ 1400/04/06 ک ـــه م اطالعی
ـــن  ـــرش ای ـــته در پذی ـــاب رش ـــام و انتخ ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــت(، نس ـــترس اس در دس

رشـــته ها اقـــدام نماینـــد. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

7 ذی حّجه

سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر )ع( 

برتمام  مسلمانان تسلیت باد

اطالعیۀ بسیار مهم  شركت تعاونی خدمات آموزشی
با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش در 
کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های اینترنتی، 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور که ممنوعیت هرگونه استفاده و انتشار 
این سؤاالت درج  به هر طریق در نسخة چاپی  سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤاالت آزمون های 
 آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های تلگرام، سایت ها و ...( 
در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی با ذکر منبع( ممنوع 

است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، منحصراً متعلق به 
پدیدآورنده آن، یعنی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع 
است و این موضوع محدود به دورۀ زمانی خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، 

اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

مشاهده سوابق تحصیلي برای 

دانش آموزان سال آخر متوسطه دوم  

شركت كننده در آزمون  سراسري  سال  

1400 دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي 
در  کننده  آخر شرکت  سال  دانش آموزان  به  اطالع    1400/4/1 مورخ  اطالعیه  پیرو 
سوابق  فایل  که  مي رساند   1400 سال  سراسری  آزمون  آزمایشي  گروه هاي  تمامي 
تحصیلي آن دسته از متقاضیانی که مشمول تأثیر سوابق تحصیلی هستند، هم اکنون 

در درگاه اطالع رسانی این سازمان قابل مشاهده است. 
متقاضیان، در صورتي که مغایرتي در اطالعات سوابق تحصیلي خود مشاهده نمودند، 
از   تاریخ 1400/04/22 )فردا(  تا  یا موارد، حداکثر  براي اصالح مورد  الزم است که 
به  پرورش  و  آموزش  وزارت  تحصیلی  سوابق  کد  دریافت  و  مشاهده  سامانه  طریق 
نشانی: ir.medu.dipcode//:https  نسبت به ارائه درخواست برای اصالح موارد 
در سامانه مذکور اقدام نمایند؛ در غیر این صورت، در مرحله اعالم نتایج اولیه این 

آزمون، با همان سوابق و اطالعات موجود، گزینش علمی آنان انجام خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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