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نکته

7 ذی الحجه، سالروز شهادت 

حرضت امام محمد باقر )ع(

بر متام مسلامنان تسلیت باد

رقابت  و   1401 سال  سراسري  آزمون  برگزاري  با 
بزرگترین  در  داوطلب  هزار  صدها  تنگاتنگ  علمي 
همه  فعاًل  کشور،  ساالنه  علمي  مسابقه  مهم ترین  و 
و  است  شده  تمام  آزمون،  این  داوطلبان  براي  چیز 
و  نشاط  و  شور  پُر  زندگي  یک  براي  زمانی  اکنون 
فراز  تمام  با  معمولي  زندگي  یک  است؛  کنکور  بدون 

و نشیب هایي که در گذراندن آن با آنها مواجهیم.
تأکید ما روي این موضوع و بیان این مقدمه، بیش از 
پافشاري  بگوید،  سخن  بدیهي  امري  از  بخواهد  آنکه 
در  گوناگون  عبارات  با  بارها  ما  که  است  نکته اي  بر 
مجموعه  همچنین  و  ستون  این  گفتارهاي  قالب 
این  در  کنکور  داوطلبان  آمادگي  درباره  که  مقاالتي 
عبارت  نکته  این  و  آورده ایم،  کرده ایم،  منتشر  نشریه 
»زندگي«  از  بخشي  تنها  »کنکور«،  آنکه:  از  است 
است و تمام »زندگي« نیست، و دیروز اگر »کنکور« 
و  شد  تمام  دیگر  بود،  »کنکور«  نام  به  دغدغه ای  و 
امروز »زندگی« جریان دارد؛ پس اکنون به تمام معنا 

! »زندگی« کنید 
اگر هر داوطلبي به این نکته توجه کافي داشته باشد، 

كنكور تمام شد؛ حاال زندگي كنيد !
یادداشت هفته

»کنکور«  نام  به  مسأله اي  با  توانست  خواهد  آساني  به 
مطلوب  رشته  در  قبولي  عدم  صورت  در  و  بیاید  کنار 
خود، آن را در درون خویش هضم کند و همچنین در 
به  قادر  آن،  در  کامل  یا  نسبي  موفقیت  کسب  صورت 
ایجاد ظرفیت الزم در وجود خود براي مغرور نشدن به 
این پیروزي باشد و بتواند به این مهم دست پیدا کند 
که کنکور، تنها یک راه )از میاِن راه هاي گوناگون( براي 

رسیدن به موفقیت است؛ نه یک هدف. 
از  باال،  سطرهاي  در  شده  ذکر  موارد  به  پرداختن 
آزمون  داوطلب  هزاران  بدانیم  که  مي آید  الزم  آنجا 
با عدم موفقیت  سراسري، همه ساله در مواجه شدن 
یا دانشگاه  یا پذیرفته نشدن در رشته  این آزمون  در 
دلخواه خود، به نوعي آینده و آرمان و، در یک کالم، 
مي پندارند  شده  تباه  اشتباه  به  را  خویش  زندگي 
و  شعف ها  و  شور  به  را  ما  که  را  پل هایي  تمام  و 
از  سرشار  زندگي  یک  در  دسترس  قابل  شادي هاي 
از پیش خراب  پیوند مي زنند،  آفرین  نشاط و حرکت 

مي بینند. شده 
ذهن  در  اکثراً  که  مي شود  ناشي  آنجا  از  اشتباه  این 
خود، موفقیت در »کنکور« را یک رستگاري عظیم و 
شکست در آن را نیز یک فرجام تلخ ترسیم مي کنیم 
اما  به آن مي اندیشیم؛  به صورت »صفر و صد«ي   و 
»کنکور«،  شد،  گفته  که  همان گونه  آنکه،  از  غافل 
نیست،  زندگي  تمام  است،  »زندگي«  از  بخشي  تنها 
براي  زماني  امروز  شد،  برگزار  »کنکور«  دیروز  اگر  و 
»زندگي« است، و در نهایت هر عدم موفقیتي از این 
نهاد(،  آن  بر  را  »شکست«  نام  نمي توان  )که  دست 
عرصه  در  بعدي  بزرگ  پیروزي هاي  مقدمه  مي تواند 

زندگي ما باشد. 
نکته دیگري که در ارتباط با بحث پیشگفته، یادآوري 
با توجه  این است که  این ستون الزم مي آید،  آن در 
به افزایش ظرفیت رشته هاي دانشگاهي در گروه هاي 
آزمون  بدون  پذیرش  طور  همین  و  مختلف  آزمایشي 
گروه ها  این  اکثر  در  دانشگاهی،  رشته های  بیشتر  در 
قابل  درصد  با  و  گسترده  بسیار  صورت  به  داوطلبان 
پذیرفته  انتخابي شان  رشته هاي  از  یکي  در  توجهي 
بر  تنها  داوطلبان،  میان  فشرده  رقابت  و  مي شوند 
است  پُرطرفدار  دانشگاهي  رشته هاي  از  برخي  سر 
ـ  داوطلبان  این  اکثریت  رشته ها،  این  از  غیر  در  و 

نشدن  قبول  نگران  نباید  ـ   شد  گفته  که  همان گونه 
در یکي از رشته هاي دانشگاهي مورد نظرشان باشند.
بنا به آنچه در سطرهاي پیشین گفته  این حال، و  با 
فرصت  این  در  کنکور  داوطلبان  به  ما  توصیه  شد، 
آزمون  اولیه  نتایج  اعالم  زمان  تا  که  هفته اي  چند 
باقي  رشته  انتخاب  مهلت  و   1401 سال  سراسري 
مانده، آن است که در این فرصت ارزشمند و پس از 
به شناسایي  نشاط،  و  پُر شور  و  کوتاه  استراحت  یک 
بررسي  همچنین  و  خود  تحصیلي  و  علمي  عالیق 
رشته هاي تحصیلي مورد نظر در گروه )یا گروه های( 
کرده اند،  شرکت  آن  آزمون  در  که  خود،  آزمایشي 
و  اطالعات  جمع بندي  با  جدي،  طور  به  و  بپردازند 
فارغ التحصیالن  والدین،  طریق  از  که  آگاهي  هایي 
رشته هاي مورد نظر، دانشجویان، مشاوران آموزش و 
دوستاني  همین  طور  و  اطرافیان  و  آشنایان  پرورش، 
آنها  نظر  مورد  رشته هاي  در  پیش  سال هاي  در  که 
از  یکي  در  فارغ التحصیلي  از  پس  و  کرده  تحصیل 
به  مشغول  تحصیلي شان  رشته  با  مرتبط  شغل هاي 
شده اند،  غیردولتي  یا  دولتي  بخش هاي  یکي  در  کار 
رشته   انتخاب  به  اکنون  هم   از  مي آورند،  دست  به 
تا در مهلتي  تحصیلي خود به صورت ذهني بپردازند 
که طی یک ماه آینده از سوي سازمان سنجش براي 
ذهني  با  بتوانند  شد،  خواهد  تعیین  کار  این  انجام 
به  رشته،  هر  مورد  در  الزم  آگاهي هاي  داشتن  و  باز 
و  دغدغه ها  از  خالی  و  آرام  فضایي  در  رشته  انتخاب 
بتوانند  بدین  ترتیب  و  کنند  اقدام  کاذب  هیجان های 
آنها  نظر  مورد  که  دانشگاهي،  رشته هاي  از  یکي  در 
آنهاست،  اید ه آل  رشته  به  رشته  نزدیک ترین  یا  بوده 
پذیرفته شوند و به ادامه تحصیل بپردازند؛ ضمن آنکه 
یادآور مي شویم، هم  اکنون بهترین فرصت اندیشیدن 
توجه  با  که  است  کساني  براي  درسي  برنامه ریزي  و 
از همین االن مطمئنند  آزمونشان،  به نحوه گذراندن 
که در هیچ رشته اي، یا حداقل در رشته دلخواهشان 
بهتر  پس  نمي شوند؛  پذیرفته  آنهاست،  نظر  مورد  که 
فرصت ها  این  از  نیز  داوطلبان  از  این دسته  که  است 
به  و  بدانند  غنیمت  را  آن  و  ببرند  را  استفاده  نهایت 
در  خود  موفقیت آمیز  حضور  براي  دقیق  برنامه ریزي 

آزمون سراسري سال آینده بپردازند. 
موفقیت شما آرزوي ماست



شماره 1282  دوشنبه 13 تیر خرداد 1401 پيامبر اكرم )ص(: هر كس نيّتش صادق باشد، اوّلين قطره از خون قربانى اش، كفّاره همه گناهان اوست.

3هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر 
روز  نخسـتین  در  فنـاوری، 
سراسـری  آزمـون  برگـزاری 
سـال 14۰1، با حضـور در حوزه 
صنعتـی  دانشـگاه  امتحانـی 
امیـر کبیـر، از رونـد برگزاری 

ایـن آزمـون بازدیـد کـرد.
روابـط  کل  اداره   گـزارش  بـه 
دکتـر  علـوم،  وزارت  عمومـی 
زلفـی گل، ضمـن بازدیـد از حوزه 
در  سراسـری  آزمـون  برگـزاری 
دانشـگاه صنعتـی امیـر کبیـر، در 
جمـع خبرنـگاران، در پاسـخ بـه 
سـؤالی در مـورد برگـزاری آزمون 
اظهـار  آینـده،  سـال  سراسـری 

داشـت: ایـن وزارتخانـه در مـورد آزمون 
سراسـری 1402 منتظر تصمیم شـورای 

انقـالب فرهنگـی اسـت. عالـی 
برگـزاری  وزیـر علـوم، در مـورد شـیوه 
مـا  گفـت:   ،1402 سراسـری  آزمـون 
فقط مجـری برگـزاری آزمون سراسـری 
ایـن  در  سیاسـت گذاری  و  هسـتیم 
زمینه، از سـوی مجلس شـورای اسالمی 
و شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی انجام 

می شـود.
دکتـر زلفـی گل خاطـر نشـان کـرد: مـا 
نمی توانیـم بـرای ایـن دو نهـاد تعییـن 
تکلیـف کنیـم و فقـط مجری هسـتیم، و 
وزارت علـوم، صرفـاً بـا دقت، سیاسـت ها 

و قوانیـن و مقـررات را اجـرا می کنـد.
بـرای  زمـان  بـودن  کـم  مـورد  در  وی 
سراسـری  آزمـون  اجـرای  شـیوه  تغییـر 
سـال 1402 هـم توضیـح داد: اگـر چـه 

بـر اسـاس قانـون، بایـد یـک سـال زودتر 
شـیوه برگـزاری آزمـون سراسـری را ابالغ 
و اعـالم کنیـم، اما با کمـی انعطاف پذیری 
و آمادگـی، سـعی می کنیم که سیاسـت ها 

را اجرایـی کنیـم.
فنـاوری،  و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر 
همچنین در مـورد حذف دروس عمومی 
در آزمـون سراسـری 1402، در صـورت 
انقـالب  عالـی  شـورای  مصوبـه  ابـالغ 
فرهنگی از سـوی رئیس جمهور، و حذف 
درس زبـان فارسـی با توجه بـه تأکیدات 
رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی مبنـی بر 
پاسداشـت زبـان فارسـی، گفـت: مرجـع 
سیاسـت گذاری بـرای آزمون سراسـری، 
شـورای عالـی انقالب فرهنگـی و مجلس 
شـورای اسـالمی اسـت، و وزارت علـوم 
هـم اگـر نظر کارشناسـی داشـته باشـد، 
 در صحن علنی مجلس شـورای اسـالمی 
و جلسـه شـورای عالـی انقـالب فرهنگی 

آن را ارائـه می دهـد. مـا اجـازه نداریـم 
کـه بـرای ایـن دو نهـاد تعییـن تکلیـف 

. کنیم
سـؤال  بـه  پاسـخ  در  زلفـی گل،  دکتـر 
دسـتور  مـورد  در  دیگـری،  خبرنـگار 
پذیـرش  و  سـنجش  شـورای  جلسـه 
وزارت  در  اخیـر  هفتـه  کـه  دانشـجو 
علـوم برگـزار شـد و تأثیـر آن در آزمون 
سراسـری 1402، اظهـار داشـت: در این 
زیرگروه هـا  از  برخـی  تغییـرات  جلسـه، 
مشـخص شـد و آزمـون سراسـری سـال 
آینـده، در صورتـی کـه مصوبـه جدیدی 
نداشـته باشـیم، بـر اسـاس شـیوه فعلی 

می شـود. برگـزار 
هدایـت  ضـرورت  بـر  همچنیـن  وی 
تحصیلـی تأکیـد کـرد و گفـت: انتخـاب 
رشـته باید بر اسـاس اسـتعداد داوطلبان 
باشـد و هدایـت تحصیلی صـورت بگیرد. 
اکنـون آینـده شـغلی تعییـن می کند که 

یـک داوطلـب در چـه رشـته ای 
کند. تحصیـل 

ایـن  رفـع  افـزود:  علـوم  وزیـر 
مشـکل، بـه عـزم فرابخشـی نیاز 
دارد و اینکـه بیـکاری را مشـکل 
همـه  و  بدانیـم  کشـور  اول 
امکانـات را بسـیج کنیم تـا برای 
همـه رشـته های تحصیلی شـغل 

باشـد. داشـته  وجـود  مناسـبی 
دکتـر زلفـی گل ادامـه داد: یـک 
انجـام  بایـد  هـم  فرهنگـی  کار 
اسـت  ایـن  هـم  آن  و  شـود 
تحصیلکرده هـای  همـه  کـه 
شـغل  دنبـال  بـه  دانشـگاهی 
دولتی نباشـند. بحـث کارآفرینی 
تـا  باشـد  دانشـگاه ها  برنامه هـای  بایـد 
کسـانی کـه دانـش آموختـه می شـوند، 
بـا حمایت هـای دولتـی، هـم کارآفرینی 
کننـد و هـم در شـرکت های دانش بنیان 

شـوند. گرفتـه  کار  بـه 
رئیـس  پورعبـاس،  عبدالرسـول  دکتـر 
سـازمان سـنجش و معـاون وزیـر علـوم، 
نیـز، در حاشـیه بازدیـد از حـوزه آزمون 
صنعتـی  دانشـگاه  در   1401 سراسـری 
امیرکبیـر، در جمـع خبرنـگاران دربـاره 
ایـن  نتایـج  اعـالم  زمـان  پیش بینـی 
می شـود  پیش بینـی  گفـت:  آزمـون، 
کـه نتایـج اولیـه آزمون سراسـری سـال 
جـاری، در اواسـط مـرداد مـاه اعـالم و 
کارنامـه منتشـر شـود و انتخـاب رشـته 
انجـام  مـاه  مـرداد  دهـه سـوم  در  هـم 
گیـرد و نتایـج نهایـی آن نیـز در اواخـر 

شـهریور مـاه اعـالم شـود.

اخبار هفته

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 
به  آزمایشی سنجش  آزمون های  انتشار سؤاالت  و  استفاده  ممنوعیت هرگونه 
یادآور  دیگر  بار  است،  گردیده  درج  سؤاالت  این  چاپی  نسخة  در  طریق  هر 
آزمایشی سنجش  آزمون های  انتشار سؤاالت  و  تکثیر  می شود که حق چاپ، 
 )... و  سایت ها  تلگرام،  کانال های  در  استفاده  )الکترونیکی،  روش  هر   به 
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، 
آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت  یعنی  آن،  پدیدآورنده  به  متعلق  منحصراً 
کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای 
سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به 

دورة زمانی خاصی نیست. 
بدیهی است که این شرکت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان از این 

امر به عمل خواهد آورد.                           
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعيۀ بسيار مهم  شركت تعاونی خدمات آموزشی

وزیر علوم از روند برگزاری آزمون سراسری بازدید كرد
در نخستین روز از برگزاری آزمون سراسری سال 1401
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اخبار هفته

ادامه از صفحه اول
سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه   
علـوم،  وزیـر  کشـور،  آمـوزش  سـنجش 
تحقیقـات و فنـاوری، ضمـن قدردانـی از 
تـالش شـبانه روزی همکاران در سـازمان 
سـنجش، گفـت: عملکـرد ایـن سـازمان، 
در چارچـوب عدالـت آموزشـی و علمـی، 
باعـث اعتمـاد ملـت شـریف ایـران اسـت 
کـه ایـن موضوع خـود سـرمایه ای بسـیار 
ارزشمند اسـت، و داوطلبان و خانواده های 
محترمشـان ایـن اطمینـان را دارند که هر 
داوطلـب بـر اسـاس تالشـی کـه کـرده 

اسـت، نتیجـه می گیـرد.
بازدیـد  بـه  اشـاره  بـا  زلفـی گل،  دکتـر 
سـازمان  قرنطینـه  از  کـه  خـود،  قبلـی 
سـنجش داشـته اسـت، گفت: عزیزانی را 
دیـدم کـه چندیـن مـاه در قرنطینه و به 
دور از خانـواده و حتـی نور آفتاب به سـر 
می برنـد. آنهـا جهادگرانـی هسـتند کـه 
عمرشـان را صـرف برگـزاری بزرگتریـن 
تـا  می کننـد  کشـور  علمـی  جریـان 
جوانـان این کشـور، بـا اطمینـان خاطر، 
در یک رقابت علمی و آموزشـی شـرکت 
کننـد، و مـا اکنـون حاصل زحمـات آنها  
 1401 سـال  سراسـری  آزمـون  در  را 

شـاهد هسـتیم.
در ادامـه ایـن جلسـه، رئیـس سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور، ضمـن تشـکر 
محتـرم  وزیـر  حضـور  از  قدردانـی  و 
رؤسـای  و  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم، 
سـازمان،  ایـن  در  تهـران  دانشـگاه های 
باعـث  عزیـزان،  شـما  حضـور  گفـت: 
سـازمان  پرتـالش  همـکاران  دلگرمـی 
سـنجش در ایـن شـرایط ویـژه برگزاری 

اسـت. سراسـری  آزمـون 

اشـاره  بـا  ادامـه،  در  پورعبـاس،  دکتـر 
قرنطینـه طوالنـی مـدت همـکاران  بـه 
روز  از  گفـت:  سراسـری،  آزمـون  بـرای 
چهارشـنبه 8  تیـر ماه، آزمون سراسـری 
بـه  آزمایشـی  مختلـف  گروه هـای  در 
خوبـی برگـزار شـد کـه نتیجـه تـالش 
داخـل  همـکاران  همـه  روزی  شـبانه 

اسـت. آن  از   و خـارج  قرنطینـه 
وی گفـت: در آزمـون سراسـری امسـال، 
بیـش از 54 هـزار نیروی نظارتـی و حدود 
70 هـزار نیـروی اجرایـی، جمعـاً حـدود

در  فعـال  انسـانی،  نیـروی  هـزار   124
برگـزاری آزمون بوده اند تـا همه داوطلبان 
عزیـز، بـدون هیـچ نگرانـی و در کمـال 
آرامـش، در ایـن آزمون شـرکت کنند و به 

نتیجـه مطلـوب خـود دسـت یابند.

وی افـزود: بـا پایـان آزمـون سراسـری، 
بـا توجـه بـه افزایـش تعـداد دفترچه هـا 
و پاسـخنامه ها، تمـام تـالش همـکاران 
تصحیـح  بـه  مربـوط  سـازمان، 
پاسخنامه هاسـت کـه امسـال، بـا توجـه 
به تفکیک پاسـخنامه ها، تعدادشـان سـه 
برابـر  شـده اسـت. ما بـه یـاری خداوند 
توانسـته ایم دو دسـتگاه اسـکنر جدید با 
سـرعت بـاال بـرای قرائـت پاسـخنامه ها 
تهیـه کنیـم تا بتوانیـم نتایـج نهایی این 
آزمـون را در شـهریور مـاه اعـالم کنیـم 
و پذیرفته شـدگان آزمـون سراسـری در 
مهـر مـاه، بـدون تأخیـر، در کالس هـای 

دانشـگاه حاضـر شـوند.
رئیس سـازمان سـنجش آموزش کشـور، 
در خاتمـه، بـا اشـاره بـه تمهیـدات ویژه 

سراسـری  آزمـون  امنیتـی  و  حفاظتـی 
امسـال، گفـت: بـرای اولیـن بـار، قضات 
ویـژه در تهران و همه اسـتان ها منصوب 
اسـتناد  بـا  سـرعت،  بـه  کـه  شـده اند 
پرونده هـای  بـه  ادلـه،  و  بـه مسـتندات 
رسـیدگی  آزمـون،  ایـن  در  تخلـف 
خـوب  همـکاری  همچنیـن  می کننـد. 
وزارت اطالعـات، نیـروی انتظامی، سـپاه 
و تمـام ارگان هـای امنیتـی و حفاظتـی 
کـه شـد  باعـث  سـنجش،  سـازمان  بـا 

10 گـروه فعال در زمینه فروش سـؤاالت 
جعلی آزمون سراسـری دسـتگیر شـوند 
تـا همـه داوطلبـان عزیـز، بـدون هیـچ 
ایـن  در  آرامـش،  کمـال  در  و  نگرانـی 
بـه  ان شـاءالّل  آزمـون شـرکت کننـد و 

نتیجـه مطلـوب خـود دسـت یابنـد.

دکتر پورعباس: 

در برگزاري آزمون سراسري امسال 124 هزار نفر فعال بوده اند

امـکان تغییر محـل آزمون ترم تابسـتانی دانشـجویان 
دانشـگاه  کارشناسی ارشـد  و  کارشناسـی  مقاطـع 

فراهـم شـد.  پیام نـور 
دکتـر محسـن حیـدری، مدیـر کل روابـط عمومـی دانشـگاه 
تابسـتانی  تـرم  آزمـون در  تغییـر محـل  امـکان  از  پیام نـور، 
ایـن دانشـگاه خبـر داد و گفـت: طبق اعالم معاونت آموزشـی 

دانشـگاه و بـا توجـه بـه درخواسـت مکـرر دانشـجویان، کلیه 
کارشناسی ارشـد،  و  کارشناسـی  مقاطـع  در  دانشـجویان 
می تواننـد از تاریـخ 10 تـا 15 مـرداد مـاه سـال جـاری، بـا 
 ،reg.pnu.ac.ir :مراجعـه به سـامانه گلسـتان بـه نشـانی
بـرای ثبـت درخواسـت تغییر محـل آزمون خـود در این ترم، 

کنند. اقـدام 

امکان تغییر محل آزمون ترم تابستانی دانشجویان پیام نور
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اخبار هفته

نمونـه  دانشـجوی  »جشـنواره  نهمیـن  و  بیسـت  
کشـوری«، با حضور رئیـس جمهور در دانشـگاه علم  و 

می شـود.  برگـزار  صنعـت 
ایـن مراسـم، روز دوشـنبه 13 تیـر مـاه )امـروز( بـا حضـور 
دکتـر رئیسـی، رئیـس جمهـور، دکتـر بهـرام  عین اللهـی، وزیر 
بهداشـت، دکتـر محمدعلـی زلفـی گل، وزیر علـوم، و جمعی از 
مسـؤوالن دانشـگاهی و اسـتادان، در دانشـگاه علـم و صنعـت 

برگـزار می شـود.
در ایـن مراسـم، از 13 تـن از برگزیـدگان دانشـگاه های علـوم 
پزشـکی کشـور نیـز تقدیر بـه عمل می آیـد و این افـراد جوایز 

خـود را از رئیـس جمهـور دریافـت می کنند.
دانشـجوی  »جشـنواره  بیسـت ونهمین  بـا  هم زمـان  ضمنـاً 
نمونه« کشـوری، از اسـتادان نمونه کشـوری نیـز تقدیر خواهد 

. شد
جشـنواره دانشـجوی نمونـه کشـوری، هـر سـاله بـا همـکاری 
دو وزارتخانـه بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری، و بـا همـکاری معاونت هـای دانشـجویی 
فرهنگـی دانشـگاه های سراسـر کشـور، بـا هـدف ایجـاد انگیزه 
بیـن دانشـجویان در خصـوص فعالیت هـای علمی - پژوهشـی، 
همچنیـن  و  جدیـد،  فناوری هـای  و  فرهنگـی  آموزشـی، 
شناسـایی اسـتعدادها و حمایـت از فعالیت هـای دانشـجویان، 

می شـود. برگـزار 
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت فرهنگـی و دانشـجویی  

وزارت بهداشـت، بیسـت و هشـتمین دوره ایـن جشـنواره در 
سـال 98 برگـزار شـده بـود کـه برگـزاری جشـنواره در سـال 
1399 و 1400 بـه خاطـر شـیوع کرونا و تعطیلی دانشـگاه ها و 
همچنیـن ممنوعیـت برگـزاری همایش های حضـوری، تاکنون 

بـه تعویـق افتاد.

با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

 بيست  و نهمين »جشنواره دانشجوی نمونه« كشوری 

در شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصویب شد

تعیین مواد امتحانی و ضرایب دروس 
سال  تکمیلی  تحصیالت  آزمون های 
14۰2 وزارت بهداشت درمان و آموزش 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  و  پزشکی 
قرار  و تصویب  بررسی  فناوری، مورد 

گرفت.
و  سنجش  شورای  جلسه  بیستمین 
تکمیلی  تحصیالت  در  دانشجو  پذیرش 
با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
شهدای  سالن  در  گذشته  دوشنبه  روز 

جهاد علمی این وزارتخانه برگزار شد.
کار  دستور  سه  با  که  جلسه،  این  در 
برگزار شد، تعیین مواد امتحانی و ضرایب 
تکمیلی  تحصیالت  آزمون های  دروس 
و  درمان  بهداشت  وزارت   1402 سال 
آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات 

قرار  تصویب  و  بررسی  مورد  فناوری،  و 
گرفت.

همچنین در خصوص درخواست برخی از 
دانشگاه ها مبنی بر برگزاری مصاحبه برای 
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، 
خصوص  در  و   شد  نظر  تبادل  و  بحث 
دوره های  در  اختصاصی  آزمون  برگزاری 
تحصیالت تکمیلی بر اساس نظر معاونت 
بررسی های الزم  نیز  علوم  وزارت  حقوقی 

صورت گرفت.
این  در  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
آموزش  کیفی  ارتقاء  ضرورت  بر  جلسه، 
و همچنین حفظ و نگهداشت نخبگان در 

کشور تأکید کرد.
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
از  گزارشی  ارائه  با  جلسه،  این  در  نیز، 

امسال،  سراسری  آزمون  برگزاری  روند 
موضوع  برای  متعددی  جلسات  گفت: 
حفاظت از آزمون برگزار شده است که 
قوه قضائیه نیز با اقتدار در این موضوع 
همکاری های  و  همراهی  و  کرده  ورود 
آورده  عمل  به  زمینه  این  در  را  الزم 

است.
نماینده  این جلسه،  گفتنی است که در 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 
وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
رئیس  علوم،  وزیر  آموزشی  معاون  علوم، 
همچنین  و  شریف  صنعتی  دانشگاه 
و  سنجش  شورای  اعضای  از  تعدادی 
پذیرش حضور داشتند و دغدغه های خود 
مقطع  در  دانشجو  پذیرش  زمینه  در  را 

تحصیالت تکمیلی بیان کردند.

مواد امتحانی و ضرایب دروس آزمون های 
تحصیالت تکمیلی سال 1402 

رئیس سازمان سنجش اعالم کرد

شناسایي
بیش از 450 نفر از 

متخلفان آزمون
گروه آزمایشي
علوم تجربي

آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
تشکیل  و  شناسایی  از  کشور، 
از  نفر   4۵۰ از  بیش  برای  پرونده 
آزمایشی  گروه  آزمون  متخلفان 

علوم تجربی سال جاری خبر داد.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
پورعباس،  عبدالرسول  دکتر  سنجش، 
گروه  آزمون  برگزاری  به  اشاره  با 
بیشترین  با  تجربی  علوم  آزمایشی 
تعداد شرکت کننده در میان گروه های 
آزمایشی، گفت: با تمهیدات اندیشیده 
شده، با استفاده از دستگاه آشکارساز، 
بیش از 450 داوطلب متخلف در این 
همراه  به  الکترونیک  ابزار  که  آزمون، 
آنها  برای  و  شدند  شناسایی  داشتند، 

پرونده تشکیل شده است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
ضابطان  هماهنگی  با  اینکه  بیان  با 
مورد  در  مناسبی  اقدامات  قضایی، 
جاری  سال  سراسری  آزمون  امنیت 
بر  عالوه  گفت:  است،  شده  انجام 
تیم های  آزمون،  برگزاری  اقدامات روز 
برای  الکترونیکی  وسایل  فروشنده 
تقلب در سراسر کشور نیز شناسایی و 
دستگیر شده اند، و در این رابطه باید از 
عوامل انتظامی، امنیتی و قضائی تشکر 

کرد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، 
از  حفاظت  برای  کرد:  نشان  خاطر 
متعددی  اقدامات  سراسری،  آزمون 
انجام شده است و داوطلبان اطمینان 
پیش بینی های  با  که  باشند  داشته 
الزم، از حقوق و زحمات آنها محافظت 

خواهد شد.
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آزمون  رئیس شـورای حفاظـت 
سراسـری گفت: با تـالش عوامل 
قضایـی،  و  انتظامـی  امنیتـی، 
تعدادی از فروشـندگان سؤاالت 
و  سراسـری  آزمـون  جعلـی 
وسـایل الکترونیکـی مرتبـط با 
سراسـری،  آزمـون  در  تقلـب 

بازداشـت شـدند. 
بـا  حاجیلـو،  محمدحسـین  دکتـر 
اشـاره بـه اقدامـات گسـترده بـرای 
سراسـری،  آزمـون  امنیـت  حفـظ 
امنیتـی،  بـا تـالش عوامـل  گفـت: 
از  تعـدادی  قضائـی،  و  انتظامـی 
بـه  اقـدام  کـه  گروه هایـی  عوامـل 
آزمـون  جعلـی  سـؤاالت  فـروش 
الکترونیکـی  وسـایل  یـا  سراسـری 

ارتباطـی بـرای تقلـب کـرده بودند، 
شـدند. بازداشـت 

وی گفـت: البتـه بایـد تأکیـد کنیم 
کـه همـه سـؤاالت فروختـه شـده، 

کامـاًل جعلـی و غیر واقعی هسـتند 
و داوطلبـان و والدیـن آنها اطمینان 
داشـته باشـند که آزمون سراسری، 
بـا حفاظـت و امنیـت کامـل و در 
شـرایط مطلوب برگزار شـده اسـت.

آزمـون  حفاظـت  شـورای  رئیـس 
سراسـری گفـت: با پی گیـری انجام 
شـده، به منظور حفـظ حقوق عموم 
داوطلبـان پـر تـالش و جلوگیری از 
هرگونـه اقـدام افرادی که بـه ناحق 
آزمـون  در  رتبـه  کسـب  پـی  در 
بـه  دسترسـی  هسـتند،  سراسـری 
اینترنـت در دانشـگاه ها و مـدارس 
محـل برگـزاری آزمـون سراسـری، 
آزمـون  ایـن  برگـزاری  سـاعات  در 

شـد. محدود 

رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری

تعدادی از فروشندگان سؤاالت جعلی و غیرواقعی
آزمون سراسری دستگیر شدند

مهلت ثبت نام و تصحیح اطالعات 
سهمیه  از  استفاده  متقاضیان 
آزمون  درخشان  استعداد 
گروه  رشته های  کارشناسی ارشد 
تمدید   14۰1 سال  پزشکی  علوم 

شد.
بر اساس درخواست تعدادی از داوطلبان 
متقاضی سهمیه استعدادهای درخشان 
آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه 
بر  مبنی   ،1401 سال  پزشکی  علوم 
تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطالعات، 
فرصت مجددی برای این افراد در نظر 
گرفته شده است و سامانه ثبت نام، از 
ساعت 9 صبح روز دوشنبه 13 تیر ماه 
سه شنبه  روز   13 ساعت  تا  )امروز( 

14 تیر ماه )فردا( فعال می شود.
به  باید  ثبت نام  از  پیش  داوطلبان، 
دقت مفاد آیین نامه تسهیل تحصیل 
به  درخشان  استعداد  دانشجویان 
مقاطع باالتر در وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی مصوب 30 دی ماه 
استعدادهای  هدایت  شورای   1397
دفترچه  بهداشت،  وزارت  درخشان 
راهنمای ثبت نام، بند 13-ب- ضوابط 

مربوط به داوطلبان متقاضی سهمیه 
استعدادهای درخشان )صفحات 21 تا 
24( و اطالعیه های بعدی و اطالعیه 
آموزش  سنجش  مرکز   10 شماره 
پزشکی را مطالعه نمایند و در صورت 
واجد شرایط بودن، اقدام به ثبت نام در 

این مرحله کنند.
الزم به یادآوری است که ثبت نام در 
این آزمون، برای این افراد )گزینه ب(، 
انجام پذیر است و قابل  بار  فقط یک 
ویرایش نیست؛ لذا باید دقت الزم در 
دانشگاه  خصوص  به  اطالعات،  ورود 
محل تحصیل و رشته، به عمل آید. 
ثبت نام  مرحله  که  است  گفتنی 
استعداد درخشان )گزینه الف( تا پایان 
ثبت نام مرحله استعداد درخشان، قابل 

ویرایش است.
انتخاب رشته محل، هم زمان با سایر 
خود  سوی  از  فقط  عادی،  داوطلبان 
داوطلب در تاریخ اعالم شده در سامانه 
مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام 

می شود.
درخشان  استعداد  سهمیه  داوطلبان 
با آزمون، فقط یک فرم انتخاب رشته 

محل را مانند داوطلبان عادی تکمیل 
خواهند کرد.

درخشان  استعداد  سهمیه  داوطلبان 
بدون آزمون، دارای دو فرم مجزا برای 
انتخاب رشته محل هستند. این افراد 
ثبت نامی  و  شرایط  به  توجه  با  باید، 
تقاضای خود، فرم صحیح را تکمیل 

کنند.
تعدادی  گذشته،  دوره  در  متاسفانه 
استفاده  شرایط  واجد  متقاضیان  از 
بدون  درخشان  استعداد  سهمیه  از 
انتخاب رشته  آزمون، فرم مخصوص 
محل این سهمیه را تکمیل نکردند و 

این فرصت را از دست دادند.
ضمناً تغییر سهمیه استعداد درخشان، 
در  ثبت  و  دانشگاه  معرفی  از  پس 
سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، 

امکان پذیر نیست.
الزم به یادآوری است که زمان بندی 
کنونی  اساس شرایط  بر  اعالم شده، 
است، و در صورت هر گونه تغییر در 
طریق  از  مراتب  مراحل،  از  یک  هر 
سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی 

اعالم خواهد شد. 

تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان سهمیه استعداد درخشان آزمون 
کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی

دانشگاهی  جهاد  سازمان  آموزشی  معاونت 
نونگاه  تهران، مدرسه تابستانه ویژه رده سنی 

و نوجوان )11 تا 1۷ ساله( را برگزار می کند. 
نوجوان  و  نونگاه  سنی  رده  ویژه  تابستانه  مدرسه 
)11 تا 17 ساله(، به همت معاونت آموزشی سازمان 
دوره های  می شود.  برگزار  تهران  دانشگاهی  جهاد 
مهارت های  توسعه  شامل:  مدرسه،  این  آموزشی 
مهارت  توسعه  اطالعات،  فناوری  آموزش  هنری، 

زندگی و آموزش زبان انگلیسی است.
طراحی  شامل:  هنری،  مهارت های  توسعه  دوره 
سفال گری،  پتینه،  موبایل،  با  عکاسی  نقاشی،  و 
آموزش  دوره  )بکدراپ(،  تپستری  و  چرم دوزی 
به  برنامه نویسی  فتوشاپ،  شامل:  اطالعات،  فناوری 
توسعه  دوره  دیجیتال،  محتوای  تولید  اسکرچ،  زبان 
مهارت  خالقیت،  افزایش  شامل:  زندگی،  مهارت 
ارتباطی،  مهارت  فن بیان،  تقویت  تصمیم گیری، 
آموزش  شامل:  انگلیسی،  زبان  آموزش  دوره  و 
فیلم،  پخش  داستان پردازی،  عامیانه،  اصطالحات 

انیمیشن کوتاه هستند.
تنوع برنامه های دوره، تنوع ابزارهای توسعه مهارت، 
فضای آموزشی مناسب و موقعیت جغرافیایی محل 
شرکت  همساالن،  با  تفریح  و  بازی  دوره،  برگزاری 
در رویدادها، کارگاه های توسعه مهارت و فعالیت های 
و  استادان  از  بهره مندی  کنار  در  برنامه ریزی شده، 
مدرسان خبره، از مزیت های مدرسه تابستانه معاونت 

آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران است.
مدت  کل  انجام شده،  برنامه ریزی های  اساس  بر 
ساعت(   4 مدت  به  هفته  در  روز   3( هفته   8 دوره 
و بخش کارگاهی و توسعه مهارت 96 ساعته است. 
یا حضور  بازدید موزه  گردش علمی، طبیعت گردی، 
برگزاری  روزه،  یک  اردوی  قالب  در  شهربازی  در 
نمایشگاه و جشن پایان دوره، از مجموعه برنامه های 
آغاز  ماه  تیر   15 از  که  است  تابستانه  مدرسه  این 

می شود.
دانشگاهی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزشی،  کالس های  این  تشکیل  محل  تهران، 
اسپیناس، شماره  هتل  از  بعد  کشاورز،  بلوار  تهران، 
دانشگاهی  جهاد  سازمان  آموزشی  معاونت   ،118
دوره های  این  در  شرکت  عالقه مندان  است.  تهران 
آموزشی، می توانند به وبگاه معاونت آموزشی سازمان 
شماره:  با  یا  کنند  مراجعه  تهران  دانشگاهی  جهاد 

84650 -021 تماس بگیرند.

معاونت آموزشی
سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار می کند

مدرسه تابستانه ویژه رده 
سنی نونگاه و نوجوان 

برای عموم
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با اجراء طرح جایزه ملی
سردار شهيد سليمانی، برترین های 

آزمون های سراسری بورسيه می شوند
و  امور دانشجویان شاهد  مدیر کل 
دانشجویان  امور  سازمان  ایثارگر 
بر اساس طرح  وزارت علوم، گفت: 
جایزه ملی سردار شهید سلیمانی، 
را  ایثارگر  و  شاهد  فرزندان  تمام 
بدون  سراسری  آزمون های  در  که 
کسب  به  موفق  سهمیه  اعمال 
تحصیل  حین  در  شوند،  برتر  رتبه 

بورسیه می کنیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت 
علوم، به نقل از سازمان امور دانشجویان، 
دکتر سیدفردین تقی زاده، مدیر کل امور 
دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور 
دانشجویان، گفت: فرزندان خانواده شهدا 
و ایثارگران، به دلیل آثار و تألمات ناشی از 
جنگ حاکم بر خانواده ها، شرایط یکسانی 
با سایر فرزندان این مرز و بوم ندارند و در 
طول زندگی با مشکالت عدیده ای مواجه 
هستند، و همین امر سبب شده است تا 
برای شرکت  داوطلبان،  سایر  به  نسبت 
یکسانی  شرایط  سراسری،  آزمون  در 
نداشته باشند و به هم دلیل به منظور 
سهمیه  آموزشی،  عدالت  به  رسیدن 
مازاد در کد رشته های سازمان سنجش 
منظور  عزیزان  این  برای  آموزش کشور 
شده است که البته با توجه به اینکه این 
سهمیه، مازاد بر سهمیه های عادی است، 
محدودیتی از این جهت برای داوطلبان 

آزاد ایجاد نمی شود.
مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، 
افزود: همه ساله، تعداد زیادی از فرزندان 
خانواده های شاهد و ایثارگر، بدون اعمال 
تک  رتبه های  حائز  ایثارگران،  سهمیه 
رقمی، دو رقمی و سه رقمی می شوند و 
به دانشگاه های ممتاز و فاخر راه می یابند. 
نیز  برای سال تحصیلی 1401 -1402 
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان 
دانشجویان، تصمیم به اجراء طرح جایزه ملی 

سردار شهید سلیمانی گرفته است.
طرح،  این  اساس  بر  افزود:  وی  
در  سراسری  آزمون  پذیرفته شدگان 
حائز  که  پنجگانه،  آزمایشی  گروه های 
حین  در  باشند،  جایزه  دریافت  شرایط 

تحصیل، کمک هزینه تحصیلی دریافت 
می کنند.

پذیرفته شدگان  گفت:  تقی زاده  دکتر 
آزمون سراسری دارای رتبه های زیر 500 
کشوری در زیر گروه های آزمایشی علوم 
ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی، 
گروه های  زیر 300 کشوری  رتبه های  و 
و  هنر،  و  خارجی  زبان های  آزمایشی 
کارشناسی ارشد،  مقطع  در  همچنین 
دارندگان رتبه های زیر 5 در هر کد رشته، 
رتبه های  دارندگان  و در مقطع دکتری، 
زیر 3 در هر کد رشته، برای مدت شش 
ماه کمک هزینه تحصیلی به میزان 60 تا 

120 میلیون ریال دریافت خواهند کرد.
 وی عنوان کرد: تمدید پرداخت کمک 
آموزشی  شرایط  به  تحصیلی،  هزینه 
و  دارد،  بستگی  برگزیده  دانشجویان 
چنان چه این عزیزان جزو ده درصد هم 
ورودی های خود باشند، مشمول دریافت 
جایزه مذکور می شوند؛ به عبارت دیگر، 
اگر دانشجویی بر اساس رتبه های اعالمی، 
تا پایان تحصیل، جزو ده درصد ورودی 
تحصیل،  زمان  مدت  در  باشد،  خود 
تحصیلی  هزینه  کمک  مقرری  ماهیانه، 

دریافت خواهد کرد.
دکتر تقی زاده، در پایان، گفت: برگزیدگان 
جایزه سردار شهید سلیمانی، بعد از آغاز 
 ،1402  -  1401 سال  تحصیلی  سال 
شناسایی می شوند و در جشنواره ای که 
به همین مناسبت در دی ماه سال جاری 
عالی  مقامات  حضور  با  می شود،  برگزار 
کشوری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت 
و کمک هزینه تحصیلی و تندیس نمادین 

جشنواره را دریافت خواهند کرد. 

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

حرفه ای  ناپیوسته  کارشناسی  دوره 
زنجیره ای،  فروشگاه های  مدیریت 
برای نخستین بار در دانشگاه جامع 

علمی - کاربردی برگزار می شود.
دکتر علیرضا جمالزاده، با اعالم این خبر، 
ناپیوسته حرفه ای  افزود: دوره کارشناسی 
مدیریت فروشگاه های زنجیرهای، با هدف 
ارتقاء دانش و تربیت سرپرستان و مدیران 
دلسوز، دانش محور، توانمند و دارای مهارت 
و  مدیریت  گروه  ذیل  در  الزم،  مدیریتی 
در  بار  نخستین  برای  اجتماعی،  خدمات 
شد  مقرر  و  تصویب  تدوین،  جاری،  سال 
 - علمی  جامع  دانشگاه  نظارت  تحت  که 

کاربردی اجرا شود.
داشت:  اظهار  ادامه  در  جمالزاده  دکتر 
در  زنجیره ای،  فروشگاه های  صنعت 
کشورهای پیشرفته دنیا سهم زیادی در 
بازار خرده فروشی را کسب کرده است و 
این روند در کشورهای در حال توسعه نیز 
بنابراین،  به شدت رو به گسترش است؛ 
اشتغال در این صنعت نیز به سرعت رو 
به گسترش می باشد؛ لذا نیاز به مدیرانی 
که با استفاده از مهارت ها و دانش الزم، 
بتوانند مدیریت شعب و مناطق مختلف 

را بر عهده گیرند، ضروری خواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به تغییر صنعت 
فروشگاه داری و رشد سریع در آن، تعداد 
به شدت  این صنعت  اشتغال در  تنوع  و 
رشد  دیگر،  سوی  از  می شود؛  احساس 
مختلف  فروشگاه های  و  محصوالت  تنوع 
نیز محیط بسیار رقابتی را در کشورمان 

در این زمینه ایجاد نموده است.
درسی  برنامه ریزی  دفتر  سرپرست 

در  کاربردی،   – علمی  جامع  دانشگاه 
این رشته،  دانش آموختگان  ادامه، گفت: 
توانمندی هایی،  و  قابلیت ها  به  توجه  با 
فروشگاه،  انسانی  منابع  اداره  مانند: 
و  انبار  سطح  در  موجودی  سازی  بهینه 
غیر  و  فروش حضوری  فروشگاه، هدایت 
چیدمان،  اجرای  بر  نظارت  حضوری، 
منظور  به  مکان یابی  مشتری،  با  ارتباط 
احداث فروشگاه، عقد و اداره قراردادها و 
پیمان های فروشگاهی، بررسی و ارزیابی 
رقبا و آخرین روندهای بازار، بهینه سازی 
انبار و فروشگاه و...  موجودی در سطح 
و  کارشناس  همچون  مشاغلی  می توانند 
احراز  را  زنجیره ای  فروشگاه های  مدیر 

کنند.
این  دانشجویان  افزود:  جمالزاده  دکتر 
بازار،  اقتصاد  مانند:  دروسی،  رشته، 
بازاریابی،  مدیریت  فروشگاهی،  مدیریت 
محصول شناسی، مدیریت زنجیره تأمین، 
قراردادهای  فروشگاهی،  استانداردهای 
فروشگاهی،  منابع  بهره وری  فروشگاهی، 
مدیریت سرمایه انسانی فروشگاه، ارزیابی 
حق  اعطای  مدیریت  چیدمان،  انطباق 
امتیاز )فرانچایزینگ( را آموزش می بینند.

درسی  ریزی  برنامه  دفتر  سرپرست 
دانشگاه جامع علمی – کاربردی، گفت: 
آموزش در محیط کار این دوره نیز، شامل: 
دفاتر  در  عملی  آموزش  ساعت   512
انبارها و فروشگاه ها و شعب فروشگاه های 
زنجیره ای، به همراه مدرسان و خبرگان 
قالب  در  شغلی،  حوزه  این  در  تجربه  با 
دروس کاربینی و کارورزی 1 و 2 خواهد 

بود.

برای اولین بار از سوی دانشگاه علمی - کاربردی

دوره كارشناسی مدیریت
فروشگاه های زنجيره  ای راه اندازی شد
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اخبار هفته

رشته مهندسی 
فناوری كسب 
و كار دیجيتال 
تصویب شد
با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی 
دوره  بار،  نخستین  برای  کاربردی،   – علمی 
مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی، با نگاه به 
آینده بازار و مارکتینگ، در دانشگاه جامع علمی 

- کاربردی برگزار می شود.
برنامه ریزی  دفتر  سرپرست  جمالزاده،  علیرضا  دکتر 
درسی دانشگاه جامع علمی – کاربردی، با اعالم این 
و  کسب  فناوری  مهندسی  دوره  داشت:  اظهار  خبر، 
با  که  است  مهمی  بحث های  جمله  از  دیجیتالی،  کار 
اینترنت، شکل جدی تری  پیشرفت فضای دیجیتال و 
فناوری،  گسترش  با  واقع،  در  است؛  گرفته  خود  به 
رونق  و  کرده  تغییر  کارها  و  کسب  شمایل  و  شکل 
جدید،  کارهای  و  کسب  ایجاد  بر  عالوه  اینترنت، 
چون  عواملی  یکپارچگی  و  بخشی  سرعت  موجب 
برقراری ارتباط با مشتریان، شناختن بازار هدف برای 
و  کسب  سهولت  و  رقیبان  فعالیت  از  آگاهی  فروش، 
کارهای کوچک و بزرگ شده است که نیازمند سواد 

است. دانشگاهی 
 – علمی  درسی  و  آموزشی  برنامه ریزی  شورای  دبیر 
این گونه  اجرای  ضرورت  بر  تأکید  ضمن  کاربردی، 
خاطر  شغلی،  آموزش های  نظام  قالب  در  آموزش ها 
و  مهارت ها  رشته،  این  دانش آموختگان  کرد:  نشان 
کار،  و  کسب  تحلیل  و  تجزیه  مانند:  توانمندی هایی، 

شناسایی و توصیف نهادهای خارجی، مانند: مشتریان، 
با  تعامل  در  خارجی  سیستم های  و  تأمین کنندگان 
 ،)CRM( مدیریتی  نرم افزارهای  تولید  کار،  و  کسب 
کارهای  و  کسب  وب  تحت  نرم افزارهای  توسعه 
دیجیتالی، مهارت فنی و تجاری الزم در زمینه بازاریابی 
ارائه دهنده  اندازی سایت های  راه  دیجیتال، طراحی و 
اجتماعی،  شبکه های  انواع  با  کار  دیجیتالی،  خدمات 
تنظیم و بهینه سازی شبکه اجتماعی برای افزایش دید 
بازخورد  بررسی  و  نظارت  اجتماعی(،  )بازاریابی  محتوا 
شبکه های اجتماعی و اثربخشی آنها از طریق تجزیه و 
تحلیل گزارش های دوره ای، بهینه سازی موتور جست و 
جو )Search Engine Optimization:SEO( به 
منظور بهبود تجربه کاربری و باال بردن رتبه سایت در 
موتورهای جست و جو، مدیریت ابزارها و سیستم های 
ابزارهای  داده،  تجسم  ابزارهای  با  کار  داده ها،  پردازش 
تصمیم،  پشتیبانی  سیستم های  داده،  مدل سازی 
انباره  سیستم های  و  داده  پایگاه  مدیریت  سیستم های 
داده، به کارگیری زبان های برنامه نویسی و … را کسب 

می نمایند.
سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی 
رشته،  این  دانش آموختگان  کرد:  تصریح  کاربردی،   –
تحلیلگر  و  کارشناس  همچون:  مشاغلی،  می توانند، 
دیجیتالی،  کار  و  کسب  مدل ساز  و  معمار   ،SEO

و  استراتژیست کسب  کار دیجیتالی،  و  تحلیلگر کسب 
 ،EB کار دیجیتالی، کارشناس تولید و توسعه نرم افزاری
کارشناس و تحلیلگر شبکه های اجتماعی، کارشناس و 
تحلیلگر هوش تجاری، کارشناس و تحلیلگر بازاریابی و 

تبلیغات دیجیتالی را احراز کنند.
پُر  رشته های  جزو  دوره،  این  افزود:  جمالزاده  دکتر 
آخرین  به  توجه  با  آن،  محتوای  تمام  و  بوده  تقاضا 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  دستاوردهای 
نیاز  و  کار  بازار  به خاطر داشتن  و  تدوین شده است 
اشتغال  برای  خاصی  جذابیت  از  امروزی،  جامعه 

برخوردار است.
وی در ادامه، گفت: آموزش در محیط کار این دوره، نیز 
شامل 512 ساعت آموزش عملی در محیط کار واقعی، 
به همراه مدرسان با تجربه در این حوزه شغلی در قالب 

دروس کاربینی و کارورزی 1 و 2 خواهد بود.
سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی 
برای  داشت: عالقه مندان  اظهار  پایان،  در  کاربردی،   –
ثبت نام به منظور تحصیل در این رشته و همچنین اطالع 
کاربردی،   – علمی  جامع  دانشگاه  رشته های  سایر  از 
می توانند تا 14 تیر ماه )فردا( به سایت سازمان سنجش 
دانشگاه  سایت  یا   www.sanjesh.org آدرس:  به 
 www.uast.ac.ir :جامع علمی - کاربردی به آدرس

مراجعه نمایند.

در دانشگاه جامع علمی - کاربردی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور، 
به منظور سهولت اطالع رساني و تسریع در 
انعکاس اخبار، اقدام به راه اندازي کانال اطالع 

رساني در پیام رسان های داخلی کرده است.
کاربران محترم پیام رسان های داخلی، با نشانی های 
اعالم شده، مي توانند با عضویت در کانال واحد خبر 

و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، از 
اخبار و مطالب مرتبط بهره مند گردند.

 پیام رسان سروش:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet 

پیام رسان آی گپ:
https://profile.igap.net/prnoetir 

پیام رسان گپ:
 https://gap.im/prnoetir
@prnoetir            :پیام رسان بله

پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/prnoetir  
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

راه اندازي کانال اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور در پیام رسان های داخلی
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اخبار هفته

آزمـون  در  ثبت نـام  مهلـت 
ورودی اختصاصی دکتری سـال 
14۰1 دانشـگاه معارف اسـالمی، 

تـا 2۵ تیرمـاه تمدید شـد.
کرد:  اعالم  اسالمی  معارف  دانشگاه 
در  که  داوطلبانی  حال  رعایت  برای 
بازه زمانی مربوط موفق به ثبت نام در 
این آزمون نشده اند، بر اساس مصوبه 
در  اینترنتی  ثبت نام  مهلت  آموزش، 
آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال 
تا  اسالمی،  معارف  دانشگاه   1401
این  ضمناً  شد.  تمدید  ماه  تیر   25
عنوان  هیچ  به  و  است  قطعی  تاریخ، 

قابل تمدید نیست.
دانشگاه معارف اسالمی، برای نیمسال 
 1402 - دوم سال تحصیلی 1401 
)ترم بهمن 1401( از طریق آزمون 

میان  از  دکتری،  اختصاصی  ورودی 
برادران و خواهران طلبه )ویژه طالب 
زیر  در رشته های  علمیه(  حوزه های 

در دوره روزانه دانشجو می پذیرد.
آزمون  ثبت نام  که  است  گفتنی 
دانشگاه  دکتری  اختصاصی  ورودی 
ماه  خرداد   4 از  اسالمی،  معارف 
آغاز شده و تا 4 تیر ماه ادامه داشت 
الزم  شد.  تمدید  ماه  تیر   25 تا  که 
زمانی  بازه  در  متقاضیان،  که  است 
به  اینترنتی  ثبت نام  برای  ثبت نام، 
معارف  دانشگاه  پذیرش  سامانه 
اسالمی در پرتال دانشگاه به آدرس:

و  مراجعه   www.maaref.ac.ir
در  خود  اینترنتی  ثبت نام  به  نسبت 

این آزمون اقدام کنند.
ثبت نام  زمانی  درباره  فقط  داوطلبان، 

می توانند نسبت به مشاهده یا ویرایش 
اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.

الزم به یادآوری است که ارائه مدارک، 
بعد از قبولی در آزمون ورودی الزامی 
از  مدرکی  ثبت نام،  حین  در  و  است 

داوطلب اخذ نمی شود.
آزمون،  جلسه  به  ورود  کارت  ضمناً 
و  چهارشنبه  سه شنبه،  روزهای 
پنجشنبه 19، 20 و 21 مهر ماه به 

صورت اینترنتی توزیع خواهد شد.
جمعه  روز  آزمون،  برگزاری  تاریخ 

مورخ 22 مهر ماه خواهد بود.
قم  شهر  در  آزمون  برگزاری  محل 
روز  در  آن،  دقیق  نشانی  و  است 
داوطلبان  اطالع  به  کارت،  توزیع 

خواهد رسید.

تا 25 تیرماه تمدید شد

ثبت نام آزمون دكتری سال 1401 دانشگاه معارف اسالمی

آزمـون  داوطلبـان  رشـته  مهلت انتخـاب 
آزاد  دانشـگاه   14۰1 سـال  کارشناسی ارشـد 
اسـالمی، تـا روز شـنبه 18 تیـر مـاه تمدید 

. شد
آزمون  در  شرکت کننده  داوطلبان  از  دسته  آن 
کارنامه  اساس  بر  که  سال 1401،  کارشناسی ارشد 
صادر شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، 
مجاز به انتخاب رشته شده اند و عالقه مند به انتخاب 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  دایر  محل های  رشته 
هستند، می توانند با استفاده از کد دسترسی انتخاب 
تا  سنجش،  سازمان  کارنامه  ذیل  در  مندرج  رشته 
به سامانه ثبت نام  با مراجعه  تیر ماه  روز شنبه 18 
الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی 
 www.azmoon.org آدرس:  به  دانشگاه  این 

نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.
دفترچه  ابتدا  که  می شود  داوطلبان توصیه  به 
از  نمایند و پس  را دریافت  انتخاب رشته  راهنمای 
مطالعه و کسب آگاهی، نسبت به انتخاب رشته اقدام 

کنند.
انتخاب  از  پس  که  است  الزم  داوطلبان  همچنین 
ثبت نام  چاپی  نسخه  و  رهگیری  کد  محل،  رشته 
خود را تهیه نمایند و آنها را تا زمان اعالم نتایج، نزد 

خودشان حفظ کنند.

تا 18 تیر ماه تمدید شد 

مهلت انتخاب رشته 
داوطلبان کارشناسی ارشد 

دانشگاه آزاد

در  متقاضیـان شـركت  اطـاع  بـه 
نظیـر  بین المللـی  آزمون هـای 
TOEFL ، GRE،IELTS و... می رسـاند 
بـا توجـه بـه وجـود تعـدادی افراد 
بـا  و شـركت های سـود جـو كـه  
تبلیغـات و وعده هـای واهـی مبنی 
بـا  نظـر،  اخـذ مـدارك مـورد  بـر 
بـه  اقـدام  داوطلـب   مشـخصات 
قابـل  مبالـغ  اخـذ  و  كاهبـرداری 
توجهـی از ایـن افـراد می نماینـد، 
ناظـر  عنـوان  بـه  سـازمان  ایـن 
آزمون هـای  بین المللـی در كشـور، 
ضمن برخـورد قانونـی و معرفی این 
مراكز بـه مراجع قضائی، مـوارد ذیل 
را  برای اطـاع متقاضیـان یادآوری 

می نمایـد:
ایـن  طریـق  از  مداركـی  تنهـا    -  1
قـرار  تأییـد  و  گواهـی  مـورد  سـازمان 

خواهنـد گرفت كـه قباًل مجـری آزمون 
از سـوی ایـن سـازمان مجـوز برگـزاری 
آن را دریافـت نمـوده باشـد؛ لـذا قبل از 
پرداخـت هرگونـه وجه از طریق سـایت 
سـازمان سـنجش آموزش كشور )بخش 
آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجاز 
بـودن مركـز اطمینـان حاصـل نماییـد.

2 - بـا داوطلبانـی كـه مرتكـب تخلـف 
شـوند برابـر قانـون برخورد خواهد شـد 
و مشـخصات آنان در فهرسـت متخلفان 
آزمون هـای ایـن سـازمان قـرار خواهـد 
گرفـت. ضمنـً ایـن داوطلبـان از 2 تـا 
آزمون هایـی  در  شـركت  از  سـال   10
كـه ایـن سـازمان برگـزار می نمایـد یـا 
ناظـر آن اسـت، محـروم خواهنـد شـد. 
همچنیـن در صورتـی كـه متخلفـان در 
ثبت نـام  بـه  اقـدام  محرومیـت  طـول 
در یكـی مراكـز نماینـد، در هـر مرحلـه 

آنـان در  از شـركت  آزمـون  از مراحـل 
آزمـون جلوگیـری به عمـل خواهد آمد.
3 - مراكـز برگـزاری آزمون هـا موظـف به 
رعایـت قوانین بـوده و بایسـتی از ثبت نام 
ایـن افـراد خـودداری نماینـد و در صورت 

تخلـف،  مجوز آنـان لغـو می گردد.
مـدارك  بـا جعـل  كـه  داوطلبانـی   -  4
هویتی سـعی در گمـراه نمـودن مجریان 
آزمـون نماینـد و در آن شـركت كننـد 
و تخلـف آنـان )حتـی پـس از دریافـت 
مقـررات  برابـر  گـردد،  اثبـات   ) مـدرك 
برگـزاری آزمون هـا، مـدارك مربـوط بـه 
آنهـا باطـل و از شـركت در آزمون هـا بـه 
مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهند شـد 
و بـا توجـه بـه اینكـه جعـل هـر گونـه 
اسـناد دولتی و اسـتفاده از سـند مجعول 
و شـركت كـردن به جـای داوطلب اصلی، 
برابـر قانـون مجـازات اسـالمی )تعزیـرات 

مصـوب 1375( جـرم تلقـی می شـود و 
مجـازات كیفری به همراه خواهد داشـت، 
صـدور  بـرای   متخلفـان  از  گـروه  ایـن 
احـكام قضائـی بـه مراجع قضائـی معرفی 

می گردنـد.
قوانیـن  براسـاس  یـادآور می شـود كـه 
آزمون هـای  امتیـاز  مؤسسـات صاحـب 
ثبت نـام  مراحـل  كلیـه  بین المللـی، 
توسـط  شـخصَا  بایسـتی  آزمون هـا 
در  و  شـود  انجـام  متقاضـی  شـخص 
صـورت عدم رعایـت شـرایط ثبت نام، از 
شـركت متقاضـی در آزمـون ممانعت به 
عمـل خواهـد آمد و در صورت مشـاهده 
هرگونـه تخلـف در این زمینه بـا افراد یا 
شـركت های سـودجو كـه بـه روش های 
مختلـف اقـدام بـه ثبت نـام متقاضیـان 
می نماینـد  بین المللـی  آزمون هـای  در 

برخـورد قانونـی خواهـد شـد.

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
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پیرو اطالعیه مورخ 1401/04/01، بدین وسیله به اطالع متقاضیان ثبت نام مي رساند که به منظور فراهم نمودن 
اقدام  تا تاریخ 1401/04/07، براي ثبت نام در این پذیرش  از متقاضیانی که  تسهیالت بیشتر براي آن دسته 
ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز سه شنبه مورخ 1401/04/14 )فردا(، نسبت به ثبت نام 
یا ویرایش اطالعات خود در پذیرش یاد شده  اقدام نمایند. متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته 
شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز، به درگاه 

اطالع رساني این سازمان مراجعه کنند و نسبت به ثبت نام در این پذیرش، اقدام نمایند.
ضمناً متقاضیانی که قباًل ثبتنام خود را تکمیل و کد رهگیري دریافت کرده اند، نیز می توانند، در صورت تمایل، 

تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي خود اقدام نمایند.

اطالعیه

تمدید ثبت نام متقاضيان پذیرش دوره هاي مهندسی فناوری  و كارشناسي حرفه ای )ناپيوسته(
نظام آموزش مهارتی  دانشگاه جامع علمی - كاربردی مهر ماه سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پذیـرش  در  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـالع  بـه 
کارشناسـی  و  فنـاوری  مهندسـی  دوره  هـاي 
مهارتـی  آمـوزش  نظـام  )ناپیوسـته(  حرفـه ای 
دانشـگاه جامـع علمـی - کاربـردی مهـر مـاه 
ثبت نـام  سـامانه  کـه  مي رسـاند   14۰1 سـال 
در ایـن پذیـرش، بـه صـورت اینترنتـي از روز 
سه شـنبه مـورخ 14۰1/۰3/31 تـا روز سه شـنبه 
مـورخ 14۰1/۰4/14 )فـردا( فعـال اسـت؛ بـر این 
اسـاس، متقاضیـان بایـد در مهلـت مقـرر و پس 
از مطالعـه دقیـق »دفترچـه راهنمـاي ثبت نام«، 
بـه درگاه اطالع رسـاني این سـازمان به نشـاني:  
مراجعـه کـرده و نسـبت   www.sanjesh.org
بـه ثبت نـام خـود در ایـن سـامانه اقـدام کنند. 
دفترچـه راهنمـا، هم زمـان بـا شـروع ثبت نـام، 
از طریـق درگاه اطالع رسـانی این سـازمان قابل 

دسـترس گردیـده اسـت.

روش گزینش دانشجو
گزینـش دانشـجو در کـد رشـته  محل هـای تحصیلـی، 
بـر اسـاس معـدل کل کاردانـی، نـوع مـدرک کاردانـی، 
سـهمیه های آزاد، شـاغل، رزمنـدگان و ایثارگران، بومی  
و بـا توجـه بـه صالحیت هـای عمومـی متقاضیـان، بـا 
عنایـت بـه ضوابـط دانشـگاه جامـع علمـی - کاربـردی 
متقاضیـان  می گیـرد.  انجـام   مربـوط  مصوبـات  و 
سـهمیه آزاد، کـه مـدرک کاردانـی آنان مطابـق جدول 
ثبت نـام  راهنمـاي  دفترچـه  در  منـدرج   )3( شـماره 
در  باشـد،  انتخابـی  تحصیلـی  رشـته های  بـا  مرتبـط 
اولویـت پذیـرش بـرای آن رشـته قـرار می گیرنـد؛ در 
ضمـن، ظرفیـت باقی مانـده در هـر کدرشـته محـل، بـا 
اولویـت یکسـان بـه متقاضیـان سـهمیه آزاد بـا مدارک 
کاردانـی غیرمرتبـط اختصـاص می یابـد؛ لـذا پیشـنهاد 
می شـود کـه متقاضیـان، نسـبت بـه انتخـاب کدرشـته 
محل هـای مرتبـط بـا رشـته تحصیلـی مقطـع کاردانی 
خـود اقـدام نمایند. متقاضیان سـهمیه شـاغل، صرفاً در 
یـک زیرگـروه آموزشـی در رشـته مرتبط با شـغل آنان 
پذیـرش خواهنـد شـد. بـرای هـر یـک از مـوارد فـوق، 

ارائـه مسـتندات مربـوط در زمـان ثبت نـام، از سـوي 
دانشـجو بـه مرکـز آموزشـی ضـروری اسـت.
اقدامات الزم برای ثبت نام  

1- دریافـت و مطالعـه دفترچـه راهنمـاي ثبت نـام از 
سـازمان. اطالع رسـاني  درگاه  طریـق 

2- آمـاده نمـودن مـدارک و اطالعـات مـورد نیـاز براي 
ثبت نـام.

از  اسـتفاده  بـا  ثبت نـام  اعتبـاري  کارت  خریـد   -3
کارت هـاي بانکـي عضـو شـبکه شـتاب، کـه پرداخـت 
الکترونیکـي آنهـا فعـال اسـت، بـا مراجعـه بـه درگاه 
 945/000 مبلـغ  پرداخـت  و  سـازمان  اطالع رسـاني 
وجـه  عنـوان  بـه  ریـال  هـزار(  پنـج  و  )نهصدوچهـل 

 . م ثبت نـا
یـادآوری 1: دانشـجویان سـال آخـر دوره کارداني، که 
تـا تاریـخ 1401/6/31 موفـق بـه اخذ مـدرک کارداني 
خواهنـد شـد، مجـاز بـه ثبت نـام و انتخـاب کدرشـته 
محـل هسـتند. چنان چه متقاضـي در یکی از کدرشـته 
پایـان  تـا  ولـی  شـود،  پذیرفتـه  انتخابـی  محل هـای 
شـهریور ماه سـال جـاری موفق بـه دریافـت گواهینامه 
پایـان تحصیـالت دوره کارداني نشـود، قبولی وی لغو و 

اجـازه ثبت نـام خواهـد داشـت.
یـادآوری 2: داوطلبان الزم اسـت کـه در درج معدل و 
سـایر اطالعاتـی که در گزینـش علمی آنها مؤثر اسـت، 
دقـت کافـی را بـه عمـل آورنـد. هـر گونـه مغایـرت یـا 
اعـالم اشـتباه اطالعـات فـوق، در صورتی کـه در ردیف 
لغـو  بـه  باشـند، منجـر  قـرار گرفتـه  پذیرفته شـدگان 

قبولـی خواهد شـد.
4( مندرجـات فـرم تقاضانامـه بایـد دقیـق و صادقانـه 

تکمیـل شـود.
5( مسـؤولیت صحـت مندرجـات تکمیـل شـده فـرم 

تقاضانامـه، بـه عهـده متقاضـي خواهـد بـود.
نیسـت؛  تغییـر  قابـل  تقاضانامـه  فـرم  مندرجـات   )6
بنابرایـن، در زمـان تکمیـل اطالعـات تقاضانامـه نهایت 

دقـت را بـه  کار گیریـد.
7( در هـر مرحلـه از پذیـرش )ثبت نـام، پذیرفته شـدن، 
حیـن تحصیـل در دانشـگاه و ...(، مشـخص شـود کـه 

متقاضـي حقایـق را کتمـان نمـوده یـا واجـد شـرایط 
و ضوابـط منـدرج در ایـن دفترچـه نیسـت، از ادامـه 

تحصیـل محـروم خواهـد شـد.
ثبت نـام  پایـان  از  پـس  مي بایسـت  متقاضـي،   )8
الکترونیکـي از تمامـي صفحـات، پرینـت تهیـه نموده و 

آن را نـزد خـود نگـه دارد.
دستورالعمل و نحوه تكميل
 تقاضانامه ثبت نام اینترنتي

بـه متقاضیـان توصیه مي شـود که مطابق دسـتورالعمل 
فـرم  ابتـدا  ثبت نـام،  راهنمـاي  دفترچـه  در  منـدرج 
پیش نویـس تقاضانامـه منـدرج در دفترچـه راهنمـا را 
تکمیـل و سـپس بـا مراجعـه بـه درگاه اطالع رسـانی 
را  الزم  اطالعـات  کشـور،  آمـوزش  سـنجش  سـازمان 
وارد  ثبت نـام  نرم افـزاري  برنامـه  بندهـاي  اسـاس  بـر 
نماینـد. ضمنـاً راهنمـاي جامـع نحـوه تکمیل فـرم در 
برنامـه نرم افـزاري ثبت نـام اینترنتـي موجـود اسـت و 
متقاضیـان بـراي کسـب اطـالع بیشـتر مي تواننـد بـه 
ایـن راهنمـا مراجعـه نماینـد. متقاضیان الزم اسـت که 
نماینـد؛ در  ثبت نامـی خـود دقـت  اطالعـات  در درج 
صـورت مشـاهده هرگونـه مغایـرت در موارد قید شـده 
در تقاضانامـه ثبت نـام بـا مـدارک متقاضـي، در صورت 
پذیرفتـه شـدن، قبولـي وي لغـو و از ادامـه تحصیـل 

متقاضـی جلوگیـري خواهـد شـد.
نكات و توصيه هاي  مهم 

1( اگـر از طریـق کافي نت اقـدام به ثبت نـام مي نمایید، 
تمامـي مراحـل ثبت نامـي را شـخصاً انجـام دهیـد یـا 
بـر انجـام امـور مربـوط در کافي نـت نظـارت مسـتقیم 

باشید. داشـته 
2( پـس از تکمیـل تقاضانامـه، نسـبت بـه دریافت یک 
نسـخه پرینـت و نگه د اري شـماره پرونـده 6 رقمي، کد 

پي گیـري 16 رقمـي و تقاضانامـه خـود اقـدام نمایید.
3( در انتخـاب کدرشـته  محل هـاي انتخابـي خـود بـا 
دقـت عمـل کنیـد؛ زیـرا پـس از دریافت کـد پي گیري 
16 رقمـي، بـه درخواسـت هاي متقاضیـان مبنـي بـر 
اصـالح یـا جابجایي کدرشـته  محل هـا ترتیب اثـر داده 

شـد. نخواهد 
4( هرگونـه  تغییـري  از طریـق  نشـریه پیـک  سـنجش  
)هفته نامـه خبـري  و اطالع رسـاني  سـازمان  سـنجش (، 
پایـگاه اطالع رسـاني سـازمان سـنجش، و، در صـورت 
لـزوم،  از طریـق رسـانه هاي گروهـي  اعالم  خواهد شـد.
5( در صـورت لـزوم، مي توانیـد، سـؤال یا سـؤاالت خود 
را از طریـق سـامانه پاسـخگویي اینترنتـي این سـازمان 
در  یـا   ،https://request.sanjesh.org نشـانی:  بـه 
روزهـا و سـاعات اداری با شـماره تلفـن: ۰21-42163 

در میـان بگذارید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه

هفتـه نامـه  گـرامـی  خـوانندگان  و  مخاطبـان  اطـالع  به  وسیله  بدیـن 
نظــرات،  دریافـت  آمـاده  هفته نـامه،  ایـن  کــه  می رسـاند  پیـک سنـجش 
و  پژوهشگران  علمی،  هیـأت  اعضـای  ارزشمـند  مقـاالت  و  پیشنهـادهــا 
و  مطالـعه  زمینـه های  در  دانشـگاهی  مراکز  و  مؤسسات  فعال  دانشجویان 
اضطراب،  و  استرس  با  مقابله  راه های  مؤثر،  مطالعه  شیوه های  برنامه ریزی، 
دانشگاهی،  رشته های  معرفی  موفقیت،  در  مؤثر  عوامل  کنکور،  روان شناسی 
زمینه های اشتغال زایی و کارآفرینی و... که می تواند برای داوطلبان آزمون های 

سراسری ورود به دانشگاه ها مفید باشد، خواهد بود.
این هفته نامه، انتظار دارد با همکاری و همیاری این عزیزان، بتواند با استفاده 
از مطالب علمی ارسالی در موضوعات پیشگفته، نقش خود را، که یاری رساندن 

مداوم به داوطلبان آزمون های سـراسـری در تمام ایـام سال است، به خوبی 
ایفا نماید.

شایسته است که مطالب ارسالی، برگرفته از پژوهش ها و جست و جوهای شخصی یا 
حاصل ترجمه آنها از منابع معتبر علمی باشد. بدیهی است که ذکر منابع و مراجع 

تألیف یا تدوین یا ترجمه مقاالت، الزامی است.
ضمناً به اطالع می رساند که این نشریه، در حک و اصالح یا خالصه کردن مقاالت 
و جستارهای ارسالی در موضوعات یاد شده، و همین طور درج یا عدم درج آنها در 

نشریه، آزاد است.  
آدرس ایمیل:

peyk@sanjesh.org

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پيک سنجش

تمدید مهلت نام نویسي در نهمين آزمون سنجش  استاندارد مهارت هاي زبان فارسي 
)سامفا - سامفاي دانشگاهي( سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیـرو اطالعیـه مـورخ 1401/04/01، بـه اطـالع متقاضیـان نام نویسـي در نهمیـن آزمـون سـنجش اسـتاندارد 
مهارت هـاي زبـان فارسـي )سـامفا( سـال 1401 مي رسـاندکه بـه منظـور فراهـم نمودن تسـهیالت بیشـتر براي 
آن دسـته از متقاضیانـي کـه تـا تاریـخ 1401/04/10، بـراي نام نویسـي در ایـن آزمون اقـدام ننموده انـد، ترتیبي 
اتخـاذ گردیـده اسـت کـه بتوانند تا روز جمعـه مورخ 1401/04/17 نسـبت به نام نویسـي خـود در آزمون مذکور 
اقـدام نماینـد. متقاضیـان ضـرورت دارد کـه در مهلت در نظر گرفته شـده و پـس از مطالعه دقیـق اطالعیه مورخ 
1401/04/01 و فراهـم نمـودن مـدارک و اطالعـات مـورد نیاز، به پایگاه اطالع رسـاني این سـازمان مراجعه کنند 

و نسـبت بـه نام نویسـي در آزمـون یاد شـده، اقـدام نمایند.
در ضمـن، متقاضیانـی کـه قبـاًل ثبت نام خـود را تکمیل و کـد رهگیری ثبت نـام دریافت نموده اند، نیـز می توانند، 

در صـورت تمایـل، تا تاریخ فوق، نسـبت به مشـاهده و ویرایش اطالعـات ثبت نامی خود اقـدام نمایند.

دوره  نهمین  که  مي رسـاند  متقاضیان  اطالع  به 
سنجـش  آزمـون  در  شرکت  بـرای  نام نویسي 
از  )سامفا(،  فارسي  زبان  مهارت هاي  استاندارد 
شده  آغاز   14۰1/۰4/۰1 مورخ  چهار شنبه  روز 
پایان   14۰1/۰4/1۷ مورخ  جمعه  روز  در  و  است 
در  نام نویسي  که  است  تأکید  به  مي پذیرد. الزم 
و  ینترنتي  ا به صورت  منحصراً  آزمون،  این 
سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  طریق  از 
انجام خواهد   www.sanjesh.org نشاني:  به 

پذیرفت.
نام نویسـي  هزینـه  پرداخـت  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
انجـام  اینترنتـي  به صـورت  آزمـون  ایـن  در 
از  اسـتفاده  بـا  مي شـود، متقاضیـان الزم اسـت کـه 
کارت هـاي بانکـي عضـو شـبکه شـتاب، کـه پرداخت 
الکترونیکـي آن هـا فعـال اسـت، بـا مراجعه بـه درگاه 
اطالع رسـاني مذکـور و پرداخت مبلـغ 12/750/000
)دوازده میلیـون و هفنصدوپنجـاه هـزار( ریـال به عنوان 
وجـه نام نویسـي، نسـبت بـه دریافـت اطالعـات کارت 

اعتباري )شـماره سـریال 12 رقمي( خود اقدام نمایند. 
حوزه هـاي  در  شـرکت  مهم: متقاضیـان  یـادآوری 
امتحانـي خـارج از کشـور، بایـد کارت اعتبـاري مربوط 
بـه نام نویسـی را از طریـق مرکـز آمـوزش زبان فارسـی 

حوزه هـاي امتحانـي خـارج از کشـور، تهیـه نماینـد.
آزمـون سـنجش اسـتاندارد مهارت هـاي زبـان فارسـي 
سـطح  در  منحصـراً  دانشـگاهي(  سـامفاي   – )سـامفا 
دانشـگاهی )آکادمیک( و شـامل بخش هاي شـنیداري، 
مهـارت  و  اسـت  گفتـاري  و  نوشـتاري  خوانـداري، 
متقاضیـان در ایـن بخش هـا سـنجیده خواهـد شـد.

آزمـون مذکور، در روز جمعـه مورخ 1401/04/31 )31 
تیـر مـاه سـال 1401 شمسـي برابر با 22 جوالي سـال 
2022 میـالدي و 22 ذي الحجـه سـال 1443 قمري(، 
بـا حوزه هـاي داخـل کشـور، در حوزه هـاي  هم زمـان 
امتحانـي خـارج کشـور در کشـورهای عـراق، لبنـان، 
سـوریه، ترکیـه و گرجسـتان برگـزار خواهـد شـد. الزم 
بـه توضیح اسـت که ایـن آزمـون، در حوزه هـای داخل 
کشـور به صـورت الکترونیکی، و در حوزه هـای خارج از 

کشـور بـه روش قبلی )مبتنی بـر کاغذ( برگـزار خواهد 
. شد

تعییـن شـهر )بـرای متقاضیان داخل کشـور( یا کشـور 
)بـرای متقاضیـان خـارج از کشـور( به منظـور برگزاری 
تعـداد  رسـیدن  حدنصـاب  بـه  منـوط  آزمـون،  ایـن 

متقاضیـان در زمـان نام نویسـی خواهـد بـود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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به همه شما کنکوری های عزیز که سرانجام توانستید با 
سراسري  آزمون  جلسه  در  مشکالت،  و  سختی ها  تمام 
حسابی  و  درست  و  اساسی  تبریک  یک  شوید،  حاضر 
عرض می کنیم. امیدواریم که همه شما عزیزان، به هدفی 
که در نظر دارید، برسید و در سال تحصیلي جدید، خود 
کنکور  گرچه  ببینید.  دارید،  دوست  که  جایگاهی  در  را 
تمام شد، اما احتماالً براي بسیاری از شما عزیزان و حتی 
خانواده هایتان، هنوز صحبت ها در مورد کنکور و حواشی آن 
ادامه دارد؛ در واقع، بعد از آزمون، بیشتر داوطلبان نسبت به 
آزمون و نتیجه آن بی تفاوت نیستند و هر داوطلبی به دنبال 
یافتن کلید سؤاالت است تا بتواند نتیجه زحمات خود را 
محاسبه کند و تمام کنکوری ها روزشماری می کنند تا زمان 
اعالم نتیجه اولیه این آزمون فرا برسد و نتیجه زحمات 
یکساله خود را ببینند؛ در این میان، داوطلبان را از نظر 
رضایت از کنکور و نتیجه ای که در پی آن هستند، می توان 

به چند گروه تقسیم کرد:
     گروه اول، افرادی هستند که یقین دارند در این آزمون 
پذیرفته می شوند و صد در صد به عملکرد خود ایمان دارند، 
گروه دوم، افرادی هستند که در مورد نتیجه ای که کسب 
خواهند کرد، تردید دارند، و گروه سوم، افرادی هستند که 
یقین دارند که در این آزمون به نتیجه دلخواه خود نخواهند 
رسید و باید دوباره در کنکور شرکت کنند. در هر شرایط و 
در هر گروهی که هستید، نکته مهم این است که از حس 
و حال بعد از کنکور لذت ببرید و به خود فرصت استراحت 

و انجام کارهای مورد عالقه تان را بدهید؛ البته کارهایی 
هم وجود دارد که بعضی از شما داوطلبان می توانید انجام 
دهید؛ مثاًل آن عده که یقین دارند قبول می شوند، باید بعد 
از چند روز استراحت و رفع خستگی ناشی از آزمون، کم 
کم به فکر انتخاب رشته و دانشگاه مورد نظر خود باشند. 
این موضوع به شما کمک می کند تا با فراغ بال و در فرصت 
کافی، به انتخاب راه زندگی آینده خود بیندیشید و یک 
انتخاب درست و اصولی داشته باشید. اگر جزو داوطلبانی 
هستید که در مورد نتیجه ای که کسب خواهید کرد، تردید 
دارید، سعی کنید که با خوشبینی، به فکر انتخاب رشته 
باشید؛ چون اگر بنا را بر قبول نشدن بگذارید و مجاز به 
انتخاب رشته بشوید، ممکن است که فرصت ها را از دست 
داده و با یک انتخاب نه چندان آگاهانه در هنگام انتخاب 

رشته، نتوانید اقدام مؤثری در این زمینه بکنید. به همین 
دلیل سعی کنید که در فرصت باقی مانده تا زمان انتخاب 
رشته، در کنار سایر کارهایی که انجام می دهید، به تحقیق 
با مشاوران، خانواده و دوستان صاحب اطالع  و مشورت 
خود در این مورد و سایر موارد بپردازید و شرایط مناسب 

و درخور تالش خود را در نظر بگیرید و یادداشت کنید.
کنند.  کار  چه  سوم  گروه  پس  می پرسید  خود  از  حتماً 
داوطلبان عزیزی که مطمئن هستید با توجه به آزمونی 
که داده اید، در رشته و دانشگاه مورد نظر خود پذیرفته 
نمی شوید یا اصاًل امکان قبولی تان وجود ندارد )البته این 
مورد اخیر با توجه به افزایش قابل توجه ظرفیت دانشگاه ها، 
تقریباً از بین رفته است و بیشتر داوطلبان اگر فقط قصد 
قبولی در آزمون سراسری را دارند، می توانند در یکی از 
رشته ها و دانشگاه های کم طرفدار پذیرفته شوند(، باید با 
پذیرش وضعیتی که در آن قرار گرفته اید، خود را برای 

رویارویي با شرایط و آینده بهتر، آماده کنید. 
       نکته بسیار مهمی که در حال حاضر ممکن است ذهن 
برخی از داطلبان را به خود مشغول کند، آزمونی است که 
شما آن را سپری کرده اید. احتماالً، عالوه بر جواب صحیح 
گزینه ها و تطبیق آن با پاسخ های خودتان، ممکن است 
که مباحث زیادی، روزهای بعد از کنکور را برای شما آزار 
دهنده و به دور از شادی کند؛ اینکه »چرا بیشتر درس 
نخواندم؟«، »کاش می شد به گذشته برگردم و دوباره تالش 
کنم«، »چرا سؤاالت را کمتر به صورت مفهومی خوانده 

موفقیت
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 کنکور تمام شد؛
باز هم می گوییم که کنکور تمام شد و 

زندگی پس از کنکور 
همچنان ادامه دارد و اینك

وقت زندگي است؛ پس
از آنچه خدای بزرگ به شما

عطا کرده است، استفاده کنید
و شاد باشید

زندگی پس از کنکورهمچنان ادامه دارد !
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موفقیت

بودم؟« »چرا به عربی کمتر پرداختم؟« و موارد زیادی از 
این »چرا«ها که می تواند آثار مخربی بر ذهن شما بگذارد؛ 
ذهنی که به خاطر ماه ها تالش و درگیری شما با کنکور، از 
قبل خسته و خواهان استراحت است. این دریغ و افسوس 
خوردن ها هم ممکن است در بین همه گروه های داوطلبان، 
چه آنهایی که خوب درس خوانده اند و چه آنهایی که از 
میزان تالش خود راضی نیستند، وجود داشته باشد؛ زیرا هر 
داوطلبی، بنا بر میزان تالش خود و وقتی که برای رسیدن 
به هدفش گذاشته است، توقع دارد که موفقیت کسب کند، 
و اگر این نتیجه با توقع او، هم خوانی نداشته باشد، ممکن 

است که آثار بدی روی وي بگذارد.
      به عنوان یک داوطلب، اکنون که در شرایط بعد از 
کنکور به سر می برید، باید تمام تالش خود را برای داشتن 
روزهای خوب و لحظات به یاد ماندنی به کار بگیرید. یادتان 
باشد، چه نتیجه خوبی کسب کنید و چه به نتیجه ای که 
مورد دلخواه شما نباشد برسید، این روزها تکرار نخواهند 
شد؛ زیرا این زمان، بخشی از عمر گران قدر شما است که 
دیگر باز نمی گردد. کنکور تمام شد؛ باز هم می گوییم که 
کنکور تمام شد و زندگی پس از کنکور همچنان ادامه دارد 
و اینک وقت زندگي است؛ پس، از آنچه خدای بزرگ به 
شما عطا کرده است، استفاده کنید و شاد باشید. برای اینکه 
در روزهای بعد از کنکور تا اعالم نتایج اولیه، اوقاتی توأم با 
آرامش و خوشی را سپری کنیم و خستگی ماه های گذشته 
را به خوبی از خود دور نماییم، بهتر است که به موارد زیر 

دقت کنیم و تا حد امکان آنها را به کار گیریم.

 آرامش داشته باشيد
اضطراب، یک پدیده طبیعی است که در تمام سنین در ما 
وجود دارد و وجود کمی از آن در برخی از مواقع، چندان هم 
بد نیست؛ بلکه ممکن است که عامل پیشرفت ما نیز باشد؛ 
اما اضطراب بعد از آزمون، که حاصل نگرانی برای نتیجه 
آن است، احساس ناخوشایندی است که ممکن است تأثیر 
بدی بر شما بگذارد؛ به خصوص اینکه شما در ماه های قبل 

از کنکور نیز روزهای پر استرسی را گذرانده اید. مؤثرترین راه 
برای رسیدن به آرامش، یاد خداست. خدا در تمام لحظات، 
پشتیبان و نگهدار ماست. قطعاً لحظات بسیاری را به یاد 
می آوریم که در اوج ناامیدی، نیرویی ما را حمایت کرده 
است؛ پس نگران چه هستید وقتی که عظیم ترین نیروها 
شما را حمایت می کند؟! لحظه ای به درون خود توجه کنید 
و حضور خدا را در تمام حوادث زندگی خود و دیگران، 
با ایمان و اطمینان باور کنید. آن گاه متوجه خواهید شد 
که او به طور یقین، بهترین ها را برای شما در نظر گرفته 
است؛ پس اگر بهترین ها برای شما خواست خدای بزرگ 
است، چرا باید مضطرب و نگران نتیجه آزمون شوید؟ با 
خود بگویید که شاید من این امتحان را به خوبی پشت سر 
نگذرانده ام، اما از وضعیت دیگر داوطلبان نیز خبر ندارم؛ 
عالوه بر این، انسان در بیشتر مواقع نمی داند که چه چیزی 
در آینده به درد زندگی او خواهد خورد. ممکن است شما 
فکر کنید با کنکوری که داده اید، در رشته پزشکی قبول 
نخواهید شد، اما اگر به خدای بزرگ توکل کنید و از او 
کمک بخواهید و امور زندگی خود را به دستان پر قدرت او 
بسپارید، حتماً این موضوع را درک خواهید کرد که شاید 
رشته دیگری که شما در آن پذیرفته می شوید، بیشتر از این 

رشته در ارتقاء شغلی و اجتماعی شما مؤثر باشد. 

 

برای خودتان یک برنامه تفریحی ترتيب دهيد
قدر روزهای بعد از کنکور را بدانید و از آن لذت ببرید. این 
روزها تکرار نشدنی هستند؛ زیرا پس از گذشت این ایام و 
تعطیالت تابستاني، یا باید به دانشگاه بروید و باز هم شروع 
به درس خواندن و تحصیل کنید، یا اینکه خود را برای 
برگزاري کنکوری دیگر آماده کنید؛ پس تا می توانید، به 
ذهن و جسم خود استراحت دهید و با یک برنامه تفریحی 
از اوقاتتان لذت ببرید. در این برنامه تفریحی، می توانید وقت 
گذرانی با دوستان، نوشتن، طراحی، رفتن به سینما، گردش 
خصوص  به  میان،  این  در  بگنجانید؛  را  کردن  ورزش  و 
اختصاص ساعاتی از روز به ورزش کردن، می تواند تأثیر 
مثبتی روی جسم و روان شما داشته باشد. ورزش و فعالیت 
بدنی مرتب، بهترین راه جلوگیری از تنش و آرام کننده روح 
و جسم است. با انجام ورزش های مفرح و شادی برانگیز، 
سطح آندروفین را در بدن خود باال ببرید و به این ترتیب، 

حس خوشی و سرحالی را درخود افزایش دهید.

  از سرزنش كردن خود دست بردارید
بسیاری از ما دائم در حال سر و کله زدن با خودمان هستیم؛ 
با افکاری که گاه و بی گاه به سراغمان می آید. متأسفانه در 
اغلب موارد، این فکرها و گفت  و گوهای درونی، چندان 
مثبت نیست و همین مسأله موجب می شود که همه فکرها 
و گفت  و گوهای درونی را بد و استرس  زا بدانیم؛ چرا که 
معموالً عادت داریم خودمان را به دلیل بروز اتفاقات گذشته 
محکوم  کنیم یا نگران و مضطرب پیش آمدن اتفاقات آینده 
مشخص  و  است  نیامده  پیش  هنوز  که  اتفاقاتی  باشیم؛ 
نیست که روزی به واقعیت می پیوندد یا نه. موضوع مهم 
این است که چنین افکار منفی ای می تواند امید به آینده 
را در فرد از بین ببرد و وي را برای طی مسیر زندگی، تنها 
و ناامید رها کند؛ اما چون اعمال ما نتیجه افکارمان است، 
اگر بتوانیم تفکراتمان را تغییر دهیم، حتماً قادر خواهیم 
بود که طور دیگری هم عمل کنیم و در نتیجه، زندگی 
باید  مورد هم  این  در  نیز خواهیم داشت؛ پس  متفاوتی 
سعی کنید با تمرین، افکار منفی را به فکرهایی مثبت و 
انرژی بخش تغییر دهید. به خود بگویید که کنکور تمام 
شده است و شما چه تالش کرده و امتحان بدی را گذرانده 
باشید و چه درس نخوانده و اکنون نادم و پشیمان باشید، 
نمی توانید برای جبران گذشته خود کاری انجام دهید؛ زیرا 
نمی توانید زمان را به عقب برگردانید؛ پس به جای جدال 
با این افکار، به خود قول دهید که پس از اعالم نتایج اولیه 
آزمون سراسری، حتماً تصمیم درستی در ارتباط با وضعیت 

خود بگیرید. 

  به فكرهای مثبت بال و پر دهيد
یکی از ویژگی های افکار منفی، طوالنی بودن و کامل شدن 
آنهاست. فکرهای منفی، آن قدر در ذهن باقی می ماند و 
دنبال هم می چرخد تا یک ماجرای تلخ و منفی بزرگ در 
ذهن شکل بگیرد. به جای اینکه افکار منفی و ناخوشایندی 
را درباره نتیجه آزمون خود تداعی کنید و اوقات خود را 
تیره و تار نمایید، سعی کنید که فکرهای شاد و مثبت را 

قدر روزهای بعد از کنکور را بدانید 
و از آن لذت ببرید. این روزها تکرار 
نشدنی هستند؛ زیرا پس از گذشت 

این ایام و تعطیالت تابستاني
یا باید به دانشگاه بروید و باز هم 
شروع به درس خواندن و تحصیل 
کنید، یا اینکه خود را برای برگزاري 

کنکوری دیگر آماده کنید
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موفقیت
مانند یک فیلم طوالنی و نشاط  انگیز دنبال کنید. برخی 
می توانید  تا  باید  و  بود  خواهد  مفید  بسیار  تجسم ها  از 
داستان را ادامه دهید و بگذارید که ساعت ها زمان شما 
را به خودش اختصاص دهد؛ در ضمن، خیلی بهتر است 
و تصور کنید  بسازید  درباره خودتان  را  این داستان  اگر 
که به هدف هایتان رسیده اید. یکي از بهترین راه هاي پیدا 
کردن قانون شفابخش زندگي ، ساکت ماندن است ؛ یعني 
سخن نگفتن دربارة مشکالتتان ؛ پس، قبل از اعالم نتایج 
اولیه آزمون خود، نفوس بد نزنید و منتظر نتیجه بمانید. 
به یاد داشته باشید که نتیجه شما در جمع کلی داوطلبان 
گروه آزمایشی تان سنجیده می شود؛ بنابراین، بدون درنظر 
گرفتن نتیجه آنها نمی توانید تصور کنید که چه رتبه ای 

کسب خواهید کرد. 

  ابعاد موضوع را بسنجيد
خودتان را یک سال بعد از این تصور کنید که در کنکور 
سال آینده نتیجه دلخواه را کسب نکرده اید؛ یعني زمان را 
یک سال به جلو ببرید و ببینید که چه اتفاقی خواهد افتاد. 
باور کنید اوضاع آرام تر از آن خواهد بود که شما تصورش 
را می کنید؛ زیرا عده ای از آقایان به سربازی می روند و 
در آینده با کوله باری از تجربه باز خواهند گشت و دوباره 
کنکور خواهند داد. از آنجایی که هر داوطلب مردی مجبور 
است بعد از گذراندن تحصیالت، در صورت مشمول بودن، 
اتفاق کی  این  نمی کند که  فرقی  برود، پس  به سربازی 
بیفتد. عده ای دیگر از داوطلبان نیز دوباره شروع به مطالعه 
می کنند و بدون تردید، با یک برنامه درست و اصولی، حتماً 
خواهند توانست نتیجه بسیار بهتری را در مقایسه با امسال 

کسب کنند؛ پس در این مواقع، شما متوجه مي شوید که 
این موضوع، آن قدر به ناراحتي و بي تابي شما احتیاج ندارد! 
     هرگاه مسأله اي به سراغ شما آمد، به یک نقطة بلند 
بروید و از آن باال به همه چیز نگاه کنید. آن گاه مي بینید که 
مسأله شما در مقیاس جهاني هیچ است. در چنین مواقعي، 
سري هم به آسمان بلند کنید و از قدرت بي انتهاي خداوند 
در تمام مراحل زندگي مدد بگیرید. خداوند، براي غلبه 
بر دشواري هاي زندگي، ابزارهای مهمی در اختیار انسان 
گذاشته است که مهم ترین آنها امید و پشتکار است؛ پس با 
امید و پشتکار خود خواهید توانست اتفاقات را آن گونه که 

خود می خواهید رقم بزنید. 

  هنر زندگی در لحظه حال را بياموزید
آیا از آینده خود به طور قطع اطالع دارید؟ آیا می توانید 
بگویید که فردا چه اتفاقاتی زندگی شما را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد؟ پس چرا باید زندگی خود را با نگرانی برای 

آینده فراموش کنیم؟ گذشته، بسیاري از افراد را مانند یک 
سیاهچاله بی انتها به سمت خود می کشد؛ در حالی که آینده، 
مانند حبابی بزرگ از سؤاالت، خواسته ها، امیال، امیدها، 
آرزوها و رویاهاست. ذهن بسیاری از ما به گونه ای طراحی 
شده است که همواره در حال فرار است؛ پس سعی کنید که 
به جای فکر کردن به نتیجه، در لحظه حال زندگی کنید. 
زندگی کردن در لحظه، به معنی آن است که به گذشته 
فکر نکنیم و نگران آینده نیز نباشیم؛ البته این مسأله به 
آن معنی نیست که در زندگی اهدافمان را مشخص نکرده 
یا خود را برای آینده آماده نکنیم؛ بلکه بدان مفهوم است 
که باید از گذشته پند بگیریم و برای آینده، برنامه و هدف 
مشخصی را تعیین کنیم و، در عین حال، از زندگی کنونی 
خود نیز لذت ببریم. افرادی که در لحظه زندگی می کنند، 
کمتر گرفتار استرس می شوند و شادترند. افکار مثبت 
این  به  حتماً  بگویید.  آمد  خوش  آنها  به  و  بپذیرید  را 
موضوع توجه داشته باشید که فرصت ها هیچ گاه از بین 
نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما 
را تصاحب خواهد کرد ! اگر فرصت ها از بین نمی روند 
داریم  خود  اشتباهات  جبران  برای  وقتی  همیشه  ما  و 
نیست، پس چرا  این موضوع مستثني  از  و کنکور هم 
با افکار منفی و ناراحتی، نسبت به آن چه هنوز اتفاق 
و  کنیم  پریشان  و  درگیر  را  خود  ذهن  است،  نیفتاده 
لذت زمان حال را نیز از بین ببریم؟ پس، اکنون که از 
کنکور و تمام خستگی ها و استرس های آن رها شده ایم، 
و  ببریم  لذت  از آن  و  را دریابیم  بدون کنکور  روزهای 
بدانیم که زندگي پس از کنکور همچنان ادامه دارد و 

اینک وقت زندگي است !  

خودتان را یك سال بعد از این
تصور کنید که در کنکور سال آینده 

نتیجه دلخواه را کسب نکرده اید؛ 
یعني زمان را یك سال به جلو ببرید
و ببینید که چه اتفاقی خواهد افتاد. 

باور کنید اوضاع آرام تر از آن خواهد 
بود که شما تصورش را می کنید
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فراغت

»چه کنم؟« های پس از کنکور !
و  خوانده  بسیار  کنکور،  از  قبل  روزهای  آخرین  از 
شنیده اید؛ اما روز بعد از کنکور چطور؟ راستی روز 

بعد از این مسابقه نفس گیر چه می کنید؟ 
قبل و بعد از آزمون، با این سؤال به سراغ داوطلبان 
جمع بندی  که  شنیدیم  جالبی  پاسخ های  و  رفتیم 

آنها جمالت زیر بود:
 5 برای  را  ساعت  کنکور،  از  بعد     روز 
صبح  تنظیم می کنم تا زنگ بزند و بیدار شوم؛ بعد 
یک نیشخند می زنم و خاموشش می کنم و با آرامش 

دوباره می خوابم !
   برای 12 ساعت تمام، بازی کامپیوتری می کنم. 
پدر و مادرم هم قول داده اند که هیچ کاری به کارم 
نداشته باشند، تا من با خیال راحت، تمام بازی هایی 

را که دوست دارم، انجام دهم !
می خوابم؛  خواست  دلم  چقدر  هر     می خوابم. 
چیزی که این روزها خیلی کمبودش را حس می کنم. 
   نمی دانم چه کنم؛ فکر کنم که روزهاي بعد از 
می کنی؛  خأل  احساس  باشد؛  بدی  روزهاي  کنکور، 
فکر  آن  به  که  می دهم  ترجیح  بی هدفی.  احساس 

نکنم. 
عده ای هم از برنامه سفر با خانواده، تفریح با دوستان، 
مطالعه کتب غیر درسی ، کالس های ورزشی، سرگرم 
خوردن  غصه  و  کردن  گریه  و  اینترنت  با  شدن 

برای  نتیجه آزمون ! سخن می گفتند. 

چه باید كرد؟
فکر  و  شماست  حق  تفریح  و  استراحت  روزها  این 
آن  برای  خوردن  غصه  و  آزمون  نتیجه  به  کردن 
هم نتیجه ای جز هدر دادن عمر ارزشمند و ساعت 
خوش جوانی براي شما به همراه نخواهد داشت؛ اما 
خوب است اکنون که چند روزی از کنکور گذشته 
است، سراغ کلید سؤال ها بروید تا به طور نسبی از 
درصدهای خود با خبر شوید. فایده انجام این کار در 
آن است که با واقع بینی بیشتری منتظر اعالم نتایج 
اولیه تان خواهید شد و با دیدن کارنامه خود چندان 
متعجب نخواهید شد و فرصت محدودی که، پس از 
اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری، برای انتخاب رشته 
کردن  اعتراض  یا  خوردن  غصه  به  داشت،  خواهید 

نخواهد گذشت.

با رشته های دانشگاهی بيشتر آشنا شوید 
فقط  که  نکنید  فکر  یعنی  نباشید؛  شناس«  »یکه 
یک یا دو رشته دانشگاهی، مناسب و ایده آل است 

از  بسیاری  گذاشت.  کنار  باید  را  رشته ها   مابقی  و 
داوطلبان، که در ابتدا چنین تصوری داشته اند، بعد 
از ورود به دانشگاه متوجه شده اند که اشتباه کرده اند 
و رشته های دیگر نیز بسیار جالب هستند، و حتی 
سال ها  که  را  رشته ای  دارند   تمایل  آنها  از  بعضی 
بود،  آرزوهایشان  و  آمال  اوج  و  داشتند  را  آرزویش 

تغییر دهند و در رشته دیگری تحصیل کنند.
متأسفانه، بسیاری از جوانان ما بر اساس جّو حاکم 
دانشگاهی خود  رشته  دیگران،  دیدگاه  و  جامعه  بر 
را انتخاب می کنند و به عالیق، توانایی هاي خود و 

حتی بازار کار یک رشته، چندان توجهی ندارند. 
به طور مثال، هر ساله با دانشجویانی روبرو می شویم 
از  پزشکی،  از چند سال تحصیل در رشته  بعد  که 
به  را  دیگر  در شهری  رشته  این  در  تحصیل  اینکه 
تحصیل در رشته ای در شهر محل زندگی خود ترجیح 
داده اند، پشیمان هستند و معتقدند که هفت سال 
دوری از خانواده و زندگی در خوابگاه، برایشان بسیار 
درس های  آنکه  به  توجه  با  مخصوصاً  است؛  دشوار 
رشته پزشکی نیز بسیار حجیم و سنگین است. این 
مسأله در مورد سایر رشته های اسم و رسم دار این 
روزگار هم صدق می کند؛ البته هستند داوطلبانی که 
به راستی به رشته ای خاص عالقه مندند و با تحمل 
نیز  موفق  خاص  رشته  آن  در  موجود،  سختی های 
می شوند؛ اما چه خوب است که این روزها، به جای 
اینکه زانوی غم بغل بگیرید و  به »ای کاش ها« و 

بخوابید  تا ظهر  یا  »اگرها« بپردازید 
صرف بازی های  را  روز  مابقی  و 
با  کنید،   ... و  کامپیوتری 
آشنا  هم  دانشگاهی  رشته های 
که  رشته هایی  حتی  شوید؛ 

تصور می کنید در بین 100 
انتخابتان  آخرین  انتخاب، 

هم نخواهد بود !

اطالعات الزم را از كجا 
می توان كسب كرد؟

دانشگاه های  تمام  خوشبختانه 
و  هستند  سایت  دارای  کشور 
دانشگاه ها  با  می توانید  شما 

به  وسیله  بدین  آنها  امکانات  و 
مکان  از  و حتی  آشنا شوید  خوبی 

و  نظر  مورد  شهرهاي  در  دانشگاه  هر 
راه های دستیابی به آنها، آگاهی کامل کسب 

کنید. همچنین با جست و جو کردن عنوان رشته ها 
یا  »گوگل«  مثل  جو گري  و  جست  موتورهای  در 
کسب  زمینه  این  در  مفیدی  اطالعات  »یاهو«، 
خواهید کرد؛ اطالعاتی که هیچ مشاور یا راهنمایی با 
این دقت و جزئیات نمی تواند در اختیارتان قرار دهد. 
و  آخر  سال های  دانشجویان  با  گو  و  گفت 
این  در  می تواند  نیز  رشته  یک  فارغ التحصیالن 
این  از  بعضی  گاه  البته  باشد؛  مفید  بسیار  مورد، 
رشته ای شده اند  وارد  ناخواسته  به طور  افراد، خود 
و به دلیل عالقه مند نبودن به رشته شان، نمی توانند 
به خاطر  و حتی  باشند،  برای شما  راهنمای خوبی 
فضای  یا  رشته  به  منفی  نگاهی  موفقیتشان،  عدم 
و  باز  دیِد  با  باید  که  دارند  نظر شما  مورد  دانشگاه 

نگاه موشکافانه اي به پاي صحبت آنها نشست.

ورزش كنيد 
فعالیت  سال،  یک  این  در  داوطلبان،  از  بسیاری 
خود  فعالیت  الاقل  یا  نداشته اند  چندانی  جسمی 
مناسبی  فرصت  اکنون  کرده اند.  محدود  بسیار  را 
یا  ورزشی  کالس  یک  در  ثبت نام  با  که  است 
را  کمبود  این  پیاده روی،  و  نرمش  به  پرداختن 
شود  می  باعث  ورزش  ضمن،  در  کنید؛  جبران 
این روزهای حساس، ذهنتان کمتر درگیر  که در 

افکار منفی شود. 
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وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، 
روز پنجشـنبه 9 تیـر مـاه، از رونـد 
در  سراسـری  آزمـون  برگـزاری 
دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی 
در  )مسـتقر  خوارزمـی  دانشـگاه 

کـرج( بازدیـد کـرد.
سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـنجش، دکتـر محمدعلـی زلفـی گل، در 
گفـت:  داوطلبـان،  رشـته  انتخـاب  مـورد 
انتخـاب رشـته  در زمـان حاضـر، عمدتـاً 
بـر اسـاس موقعیـت اجتماعـی و تضمیـن 
آینده شـغلی صـورت می گیـرد و به همین 
دلیـل، توزیـع متوازن اسـتعدادها را در بین 
رشـته های مختلـف نداریـم؛ در حالـی که 
ایـن انتخـاب، باید بر اسـاس عالقـه ذاتی و 

اسـتعداد دانش آمـوزان انجـام شـود. 

متـوازن  توزیـع  بـرای  داد:  ادامـه  وی 
اسـتعدادها، بـه یک عـزم فرابخشـی نیاز 
اسـت؛ یعنـی تمـام امکانـات کشـور برای 
رفـع معضـل بیـکاری در دسـتور کار قرار 
گیـرد تـا دانش آمـوزان اطمینـان داشـته 
باشـند در صورتـی کـه هـر رشـته ای را 
انتخـاب کنند، شـغل مناسـبی بـرای آن 
رشـته وجـود دارد و آینـده شـغلی فـرد 

می شـود. تضمیـن 
وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، بیـان 
داشـت: در زمـان حاضـر، راهـی جـز این 
رشـته های  بـرای  بخواهیـم  کـه  نیسـت 
برگـزار  سراسـری  آزمـون  پرطرفـدار، 
کنیـم. امیدواریـم در آینـده، در یک عزم 
کـه  شـود  ایجـاد  شـرایطی  فرابخشـی، 
کارورزی، مهـارت ورزی و مهارت آمـوزی 

بـه معنـای واقعـی محقـق شـود، و اگـر 
ایـن اتفـاق رخ دهـد، داوطلبـان، عـالوه 
دارنـد،  کارآفرینـی  اسـتعداد  اینکـه  بـر 

آمادگـی الزم را خواهنـد داشـت تـا بـر 
اسـاس عالقـه ذاتـی و توانمنـدی خـود، 
کننـد. انتخـاب  را  تحصیلی شـان  رشـته 

توزيع متوازن استعدادها با يک عزم فرابخشی امکان پذير است
وزیر علوم:


