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ورود به دانشگاه: هدف یا وسیله؟
یادداشت هفته

پذیرفته شــدگان  از  گروهــي  مي شــود  دیــده  کــه 
و  دولتــي  دانشــگاه هاي  سراســري  آزمون هــاي 
ــي را  ــم آموزش ــاد مه ــن نه ــي در ای ــي، قبول غیردولت
ــه  ــر آنک ــاز راه، و حداکث ــه آغ ــد، ن ــان راه مي دانن پای
برخــي از افــراد ایــن گــروه، در پایــان تحصیــالت 
ــه ایــن نتیجــه  دانشــگاهي و هنــگام فارغ التحصیلــي ب
ــام  ــه ن ــیله« اي ب ــر، »وس ــارت دیگ ــه عب ــند؛ ب مي رس
ــدف«  ــه »ه ــراد ب ــن اف ــراي ای ــگاه، ب ــي در دانش قبول
ــي کــه منتهــاي آرزوي  ــل مي شــود؛ هدفــي نهای تبدی
آنهاســت و بــا ورود بــه این مرکز شــکوفایي اســتعدادها 
ــام  ــر تم ــش، راه دیگ ــم و دان ــوي عل ــت و ج و جس
مي شــود و بــه مقصــد خویــش مي رســند: »پــاس 
ــالت  ــان تحصی ــار پای ــم انتظ ــا و چش ــردن« واحده ک
شــدن و بي صبرانــه بــه انتهــاي راه اندیشــیدن؛ غافــل 
از آنکــه اگــر کســي شــور فراگیــري دانــش و پژوهــش 
ــاص را،  ــته خ ــک رش ــاخه از ی ــک ش ــات ی در موضوع
کــه مطلــوب نظــر او نیــز هســت، داشــته باشــد، اگــر 
همــه عمــر خــود را نیــز بــه صــورت شــبانه  روز بــراي 
انجــام چنیــن کاري کنــار بگــذارد، بــاز هــم وقــت کــم 
خواهــد آورد؛ چــرا کــه ویژگــي بــارز و برجســته علــم، 
عــالوه بــر پویایــي و شــتاب، بي  انتهــا و نامحــدود 
ــي را در  ــراي آن پایان ــوان ب ــت و نمي ت ــودن آن اس ب

ــرد. ــن تصــور ک ذه
ــه دانشــگاه، هــدف  ــد کــرد کــه ورود ب حــال چــه بای
ــه  ــه ب ــا، ک ــان م ــه جوان ــوق اولی ــور و ش ــد و ش نباش
منظــور کســب دانــش  پــاي در عرصــه آمــوزش 
ــا  ــي، از گرم ــعل فروزان ــون مش ــد، چ ــي مي گذارن عال
و حــرارت همیشــگي در جهــت بــه دســت آوردن 
ــک  ــر ی ــي در ه ــي و پژوهش ــاي علم ــن یافته ه آخری
از شــاخه هاي دانــش بشــري برخــوردار بــوده و ضمــن 

ــد؟ ــه باش ــته و جاودان ــداري داش آن، پای
پاســخ بــه ایــن پرســش و پرســش هاي دیگــري از ایــن 
دســت، در ذهــن نســل جــوان مــا، و برطــرف ســاختن 
ــش از  ــدوزي و پژوه ــي دانش  ان ــري و عمل ــع نظ موان
ســوي مســؤوالن ذي ربــط و همیــن  طــور والدیــن ایــن 
ــه  ــاز، ک ــل آینده س ــن نس ــه ای ــا دادن ب ــان و به جوان
ــن  ــم اندازهاي روش ــا و چش ــده افق ه ــازنده و پردازن س
فــرداي ایــران اســالمي هســتند، نکتــه اي مهــم اســت 

ــکوفایي  ــي و ش ــب پویای ــه آن، موج ــن ب ــه پرداخت ک
متــداوم و مســتمر ُملــک و ملــت خواهــد شــد. 

ــالح  ــا در اص ــش خانواده ه ــه نق ــوان ب ــا مي ت در اینج
ــم انداز  ــگاه« و چش ــاختار »دانش ــه از س ــري ک تصوی
ســال هاي  در  فرزندانشــان  ذهــن  در  آن  بــه  ورود 
پایانــي دبیرســتان وجــود دارد، اشــاره کــرد؛ تصویــري 
کــه هــر انــدازه درســت تر و واقــع  بینانه تــر در اذهــان 
ــدار دانــش  ــه توســعه پای ــان مــا نقــش ببنــدد، ب جوان
و شــکوفایي اســتعدادها خواهــد انجامیــد، و آن وقــت 
اســت کــه مي تــوان بــه تصحیــح نگــرش ملــي راجــع 
بــه ورود بــه دانشــگاه امیــدوار بــود و بــه آن اندیشــید.

در فرجــام ایــن »یادداشــت«، روي ســخن مــا بــا 
داوطلبــان عزیــزي اســت کــه در ایــن آزمــون )کنکــور( 
ــان  ــا مخاطبانم ــه ب ــه ک ــه مي شــوند، و آن نکت پذیرفت
ــان  ــه جوان ــت ک ــن اس ــم، ای ــان بگذاری ــد در می بای
برومنــد مــا  نبایــد تمــام تــالش و کوشــش ارزشــمند 
ــه  ــور« ب ــت در »کنک ــت موفقی ــا در جه ــود را تنه خ
ــد؛  ــوف نماین ــي معط ــوزش عال ــه آم ــور ورود ب منظ
بلکــه آنهــا خیلــی قبل تــر از آنکــه بــه آمادگــي 
علمــي خــود بــراي ورود بــه دانشــگاه بپردازنــد )یعنــي 
ــد  ــتان(، بای ــال هاي اول دبیرس ــان س ــر در هم حداکث
ــتي  ــه راس ــه ب ــد ک ــد و ببینن ــه کنن ــود اندیش ــا خ ب
ــتعدادهایي  ــه اس ــا چ ــر آنه ــال در ضمی ــد متع خداون
ــن  ــناخت ای ــس از ش ــت، و پ ــاده اس ــت نه ــه امان را ب
اســتعدادها، هــم در جهــت بــه فعلیــت رســاندن آنهــا 
ــا  ــتعدادها ب ــن اس ــازي ای ــت همسان س ــم در جه و ه
ــت  ــه دس ــد ب ــه مي توان ــور، ک ــي کش ــاي علم نیازه
ــود، گام  ــرآورده ش ــک ب ــده نزدی ــا در آین ــاي آنه توان
ــوع  ــن موض ــه ای ــن ب ــه پرداخت ــد ک ــد، و بدانن بردارن
هنــگام ورود بــه دانشــگاه، تــا حــدودي دیــر اســت، و 
آن دســته از دانشــجویاني هــم کــه تــازه حیــن فراغــت 
ــه  ــن ب ــد پرداخت ــي، قص ــل و دانش آموختگ از تحصی
ــا  ــه، در مقایســه ب ــن زمین ــد، در ای ــم را دارن ــن مه ای
افــرادي کــه هنــگام ورود بــه دانشــگاه بــه ایــن نکتــه 
ــرد  ــد ک ــدام خواهن ــع اق ــیار بی موق ــند، بس مي اندیش
ــه  ــان و ن ــراي آن ــه ب ــي، ن ــوالً نتیجــه مطلوب ــه معم ک

ــت. ــد داش ــر نخواه ــه، در ب ــراي جامع ب
موفق باشید

پذیرفته شــدگان  اســامي  آینــده،  روز  طــی چنــد 
آزمــون سراســري ســال 1401 از ســوي ســازمان 
ســنجش اعــالم خواهــد شــد و بدین ترتیــب، گروهــي 
دیگــر از مشــتاقان ورود بــه دانشــگاه ها و مراکــز 
ــاي در مقطــع آمــوزش دانشــگاهي  ــي، پ آمــوزش عال
ــل دانشــجویان پرشــمار کشــور  ــه خی ــد و ب می گذارن

می پیوندنــد.
ــا  ــل بحــث در ایــن مجــال آن اســت کــه: ب نکتــه قاب
ــه  ــا ورود ب ــم و آی ــه دانشــگاه مي روی ــدام نگــرش ب ک
ــراي  ــیله اي ب ــا وس ــت ی ــدف اس ــود ه ــگاه، خ دانش
ــردن  ــدا ک ــر؟ پی ــر و واالت ــي برت ــه هدف ــیدن ب رس
ــت  ــم اس ــا مه ــش، از آنج ــن پرس ــراي ای ــخي ب پاس
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اخبار هفته

برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1۴۰1-1۴۰۰

جزئیات برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دانشگاه آزاد زائر کربال اعالم شد
برگزاری  سامان دهی  دستورالعمل 
دانشگاه  دانشجویان  دفاع  جلسات 
نیمسال  در  کربال  زائر  اسالمی  آزاد 
 ،1401  -  1400 تحصیلی  سال  دوم 

اعالم شد.
دکتــر  المسلـمیـن  و  حجـت االسـالم 
علوم  معاون  پناه،  خسرو  عبدالحسین 
انسانی و هنر، و دکتر محمد علی اکبری، 
مهندسی  علوم،  معاونت  سرپرست 
اسالمی،  آزاد  دانشـگاه  کشاورزی  و 
برگـزاری  سامـان دهـی  دستورالعمـل 
آزاد  دانشگاه  دانشجویان  دفاع  جلسات 
اسالمی زائر کربال در نیمسال دوم سال 
رؤسای  به  را   1401  -1400 تحصیلی 
و  آموزشی  مراکز  واحدها،  استان ها، 
مهارتی  و  عمومی  آموزش های  معاونت 

دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ کردند.
این دستورالعمل، به دلیل مصادف شدن 
آخرین مهلت دفاع دانشجویان با مراسم 
اربعین حسینی )ع( و به منظور مساعدت 
با دانشجویانی که برای شرکت در آیین 

مذهبی پیاده روی اربعین حسینی )ع( به 
کربالی معلی مشرف می شوند، تدوین و 

ابالغ شده است.
در این دستورالعمل آمده است: برگزاری 
شورای  تأیید  به  مشروط  دفاع،  جلسات 
راهنما  استادان  مربوط،  آموزشی  گروه 
اهداف  شدن  برآورده  بر  مبنی  مشاور  و 
یا  پایان نامه  اطالعات  ثبت  و  پروپوزال 
رعایت  با  و  پژوهشیار  سامانه  در  رساله 

سایر مقررات آموزشی و پژوهشی و پس 
دانشگاه،  موضوعی  معاونت های  تأیید  از 
حداکثر تا تاریخ 1401/7/20 امکان پذیر 

است.
دفاع  جلسه  برگزاری  همچنین 
ارائه  به  مشروط  مذکور،  دانشجویان 
از  معتبر،  قانونی  مستندات  و  مدارک 
جمله گذرنامه معتبر با مهر ورود و خروج 
به کشور عراق در ایام اربعین و تأیید آن 

از سوی معاونت پژوهشی یا علمی واحد 
دانشگاهی، امکان پذیر است.

برگزاری جلسات دفاع، بدون احتساب در 
ترم  شهریه  پرداخت  و  تحصیلی  سنوات 
جدید بوده و نمره ارزیابی کیفی پایان نامه 
سال  دوم  نیمسال  کارنامه  در  رساله  یا 
درج  دانشجو   1401-1400 تحصیلی 
دانشجویانی  است  بدیهی  شد.  خواهد 
به دفاع  تعیین شده موفق  که در فرصت 
اول  نیمسال  برای  نشوند، الزم است که 
سال تحصیلی 1401-1402 پایان نامه یا 

رساله را تمدید کنند.
دانشجویان  شامل  دستورالعمل،  این 
عمومی  وظیفه  خدمت  مشمول  ذکور 
مدت  و  هستند  ارفاقی  سنوات  در  که 
نظام  نظر  از  آنها  تحصیلی  معافیت 
به   1401/6/31 در  عمومی  وظیفه 
از  که  دانشجویانی  و  می رسد،  پایان 
نظر سامانه پژوهشیار، شرایط دفاع بعد 
دارند،  را   1401 شهریور   31 تاریخ  از 

نمی شود.

وزیر علوم:

اربعین، فضیلت قیام امام حسین )ع(
را قوام می بخشد

ادامه از صفحه اول
بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی 
دکتــر  پیــام  متــن   ، علــوم  وزارت 
ــه مناســبت  ــی گل، ب ــی زلف ــد عل محم
فرارســیدن اربعیــن حســینی، بــه شــرح 

ــت: ــل اس ذی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــی  ــزل، منزلت ــر من ــال در ه کاروان کرب
دارد و »اربعیــن« از منــازل متبرکــی 
اســت کــه فضیلــت و فلســفه قیــام 
قــوام  را  حســین بی علی)ع(  حضــرت 
و  عــّزت  بلــوغ  اربعیــن،  می بخشــد. 
شــرفی اســت کــه جــز بــه آزادی و 
نمی اندیشــد  انســان  آزادی خواهــی 
دنیــا  غربــت  بــه  را  دیــن  قربــت   و 
برمی گزینــد. حســین، جــاِن آگاهــی 

ــق  ــت ح ــه اصال ــان را ب ــه جه ــت ک اس
و اقامــه  عدالــت دعــوت کــرد و بــر ایــن 
آرمــان، نــه بــه عاقبــت خویــش، کــه بــه 
وعــده »والعاقبــه للمتقیــن« دل خــوش 

ــت. داش
کاروان اربعیــن، از پــس تاریخــی عظیــم 
ــر  ــرود اســت و ب ــراز و ف ــان در ف همچن
ماســت کــه ایــن میــراث معنــوی را هــم 
بــه آییِن ســوگ و هــم بــه آداِب معرفتی 
زنــده نــگاه داریــم و فرهنــگ عاشــورا را 
بــه آینــدگان بســپاریم. تکلیــف خــود و 
جامعــه فرهیختــه دانشــگاهی را تبییــن 
ــل  ــال و تبدی ــای کرب ــن آموزه ه و تدوی
تاریــخ بــه علــم می دانــم. معتقــدم 
اسالم شناســی  حــوزه   در  بایــد  کــه 
و تاریــخ تحلیلــی رویدادهــای صــدر 
حماســی  جهــاد  ویــژه  بــه  اســالم، 

ــدم  ــر ق ــر و کاربردی ت ــال، نظام مندت کرب
ــف  ــه از تحری ــم آگاهان ــا ه ــت ت برداش
محتمــل رویدادهــا برحــذر باشــیم و 
کربــال  از  منطبق تــر  تصویــری  هــم 
ــه  ــم ب ــه ه ــری ک ــم؛ تصوی ــه دهی ارائ
دادخواهــی از ظلــم بینجامــد و هــم 
ــد  ــال باش ــی کرب ــت تاریخ ــد حقانی مؤی
و بــه عنــوان الگویــی مدیریتــی معرفــی 

شــود.
معــارف  گنجینــه   کــه  امیــدوارم 

ــتادان،  ــی اس ــاد علم ــه جه ــالمی، ب اس
و  علمــی  یــاوران  پژوهشــگران، 
روزگار،  ایــن  ارجمنــد  دانشــجویان 
بــه  روزگاری  هــر  از  گران ســنگ تر 
نمایــش گذاشــته شــود. بدیــن آرمــان و 
آرزو، ایــام اربعیــن حســینی را تســلیت و 
ــد  ــم و از خداون ــرض می نمای ــت ع تعزی
ــوگواری  ــای س ــی آیین ه ــی قبول متعال
را  اربعیــن  پیــاده روی  کاروان هــای  و 

می نمایــم. مســألت 
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زمان انتخاب  واحد و حذف و اضافه در دانشگاه آزاد اعالم شد

اخبار هفته

دبیـر هفتمیـن دوره جشـنواره ابـن سـینا، 
از اعطـاء امتیازاتـی بـرای برگزیـدگان ایـن 

مسـابقه خبـر داد.
اختتامیـه  در  جهـان،  رشـیدی  مهـدی   دکتـر 
ابن سـینا،  دانش آمـوزی  جشـنواره  دوره  هفتمیـن 
بـا حضـور 3600  ایـن جشـنواره  اینکـه  بیـان  بـا 
کشـور   8 دانش آمـوزان  همچنیـن  و  دانش آمـوز 
خارجـی برگـزار شـد، گفت: ایـن رویـداد، مبتنی بر 
آمـوزش در قالـب پنـج برنامـه »مسـابقه ملـی کافه 
کـد«، »مسـابقه ملـی کارآفریـن شـو«، »نمایشـگاه 
دسـتاوردها و اختراعـات دانش آمـوزی«، »مدرسـه 
نانـو« و  نانـو و نمایشـگاه دسـتاوردهای  تابسـتانی 

»مدرسـه تابسـتانی دانـش مغـز« برپـا شـد.
ایـن جشـنواره  برگزیـدگان  بـرای  داد:  وی، ادامـه 
شـرایط ویـژه ای مهیـا شـده اسـت تـا در مسـابقات 
بین المللـی و جهانـی مکزیک، کرواسـی، سـنگاپور، 
مسـابقات علمـی پژوهشـی اندونزی شـرکت کنند و 
مقـاالت برتـر دانش آمـوزان برگزیده نیـز در مجالت 

داخلـی و خارجـی به چـاپ خواهد رسـید. 
ابن سـینا،  دانش آمـوزی  جشـنواره  هفتمیـن  دبیـر 
اظهـار کـرد: همچنیـن برگزیـدگان مدرسـه دانـش 
نقشـه  ملـی  آزمایشـگاه  محـل  از  می تواننـد  مغـز 
بـرداری بازدیـد کننـد؛ ضمـن آنکـه بـرای مدرسـه 
تابسـتانی نانـو در نمایشـگاه مهر ماه سـتاد توسـعه 
نانـو نیـز شـرایطی فراهـم کرده ایم تـا دانش  آموزان 
داشـته  شـرکت  نمایشـگاه  ایـن  در  هـم  برگزیـده 

باشند. 

اعطاء امتیازات ویژه به 
برگزیدگان جشنواره 
دانش آموزی ابن سینا

جزئیـات برنامـه زمان بنـدی تکمیلـی انتخـاب واحد و حـذف و اضافـه دانشـجویان دانشـگاه آزاد 
اسـالمی در نیمسـال اول سـال تحصیلـی 1401-1402 اعالم شـد.

جزئیـات برنامـه زمان بنـدی تکمیلی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی در نیمسـال 
اول سـال تحصیلی 1401-1402 اعالم شـد.

براسـاس برنامه زمان بندی شـده، انتخاب واحد دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی در نیمسـال اول سال تحصیلی، 
بـا ورود به سـامانه آموزشـیار انجام می شـود و از 27 شـهریور مـاه تا اول مهر مـاه ادامه دارد.

همچنیـن حـذف و اضافه دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی در نیمسـال اول سـال تحصیلی، از 2 الـی 8 مهر ماه 
انجام خواهد شـد.

دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی برای انتخاب واحد در نیمسـال اول سـال تحصیلی، باید به سـامانه آموزشـیار 
بـه آدرس: edu.iau.ac.ir مراجعـه کنند.

برنامـه زمان بنـدی انتخـاب واحـد و حـذف و اضافـه دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی در نیمسـال اول سـال 
تحصیلـی 1401-1402 بـه شـرح جـداول زیـر اسـت:

برای نیمسال اول سال تحصیلی 1۴۰2-1۴۰1
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آزمون  دوره  نهمین  و  چهل  پذیرفته شدگان 
چهارشنبه  روز  تا  تخصصی،  دستیار  پذیرش 
به  ثبت نام،  برای  می توانند  ماه  شهریور   30
دانشگاه های علوم پزشکی محل پذیرش مراجعه 

کنند.
دستیاری  آزمون  دوره  نهمین  و  چهل  نهایی  نتایج 
مرکز  سایت  طریق  از  ماه  شهریور  روز 22  پزشکی، 

سنجش آموزش پزشکی اعالم شد.
ماه  اردیبهشت  پنجشنبه 22  روز  آزمون، صبح  این 
سال جاری در تعداد 32 حوزه امتحانی و 30 شهر 
کشور برگزار شد. در این دوره از آزمون، تعداد 12 هزار 
و 725 نفر در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری 
پزشکی ثبت نام کردند که از این تعداد، 11 هزار و 847 

نفر حائز شرایط بودند.
از میان افراد واجد شرایط، تعداد 11 هزار و 67 نفر 
کارت ورود به جلسه خود را دریافت کردند و نتایج 
اولیه و کارنامه داوطلبان نیز 31 خرداد ماه سال جاری 
در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مننتشر شد و 

داوطلبان، مجاز به انتخاب 100 کدرشته محل بودند.
پذیرفته شدگان چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش 
دستیار تخصصی باید تا روز چهارشنبه 30 شهریور ماه 
1401 برای ثبت نام به دانشگاه های علوم پزشکی محل 

پذیرش خود مراجعه کنند.

ضمناً پذیرفته شدگان، برای اطالع از برنامه ثبت نام، باید 
به وبگاه اینترنتی دانشگاه محل پذیرش مراجعه کنند.

کلیه  دوره  شروع  که  است  یادآوری  به  الزم 
پذیرفته شدگان، از روز شنبه 9 مهر ماه خواهد بود و 
کلیه پذیرفته شدگان در هنگام ثبت نام، ملزم به ارائه 
اصل مستندات ثبت نامی، منطبق با سهمیه پذیرش 
و  انسانی  نیروی  خدمات  طرح  به  مربوط  مدارک  و 
خدمات نظام وظیفه مطابق با فرم ثبت نامی به دانشگاه 

علوم پزشکی محل پذیرش هستند.
گفتنی است که سپردن اسناد تعهدات خدمات قانونی، 
با نمونه اسناد موجود در دانشگاه های علوم  منطبق 
پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش در موعد ثبت نام 

دستیاران، الزامی است.
ضمناً شروع به دوره پذیرفته شدگان فاقد سند تعهد 

محضری، فاقد وجاهت قانونی است.
همچنین عدم تکمیل مراحل ثبت نام در مواعد مذکور 
به منزله  تاریخ فوق الذکر،  به دوره در  یا عدم شروع 

انصراف قطعی دستیار شناخته می شود.
از  فقط  اعتراض  گونه  هر  که  است  یادآوری  به  الزم 
سنجش  مرکز  )سایت  ما«  با  »تماس  بخش  طریق 
این  و  آموزش پزشکی( دریافت و پی گیری می شود 
مرکز از پذیرش داوطلبان به صورت حضوری، معذور 

است.

اخبار هفته

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و نهمین دوره 
آزمون پذیرش دستیار تخصصی

تا 3۰ شهریور ماه ادامه دارد 

برپایی جشنواره ای برای آشنایی با توانمندی های 
پژوهشی و فناورانه دانشجویان

فناوری  و  پژوهش  ملی  جشنواره  نخستین  اینکه  بیان  با  بهداشت،  وزیر  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
این جشنواره، ضمن  برگزار می شود، گفت: در  ماه  دانشگاه های علوم پزشکی، هشتم مهر  دانشجویان 
رصد و آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های پژوهشی و فناورانه دانشجویان، امکان ارزیابی آنها نیز برقرار 
می شود و با ایجاد زمینه تعامل و تبادل تجربه، شرایط برای تقدیر از دانشجویان و کمیته های تحقیقات 

و فناوری دانشجویی برگزیده نیز فراهم خواهد شد.
دکتر یونس پناهی، با اعالم اینکه نخستین جشنواره ملی پژوهش و فناوری دانشجویان دانشگاه های علوم 
پزشکی، هشتم مهر ماه، هم زمان با اختتامیه کنگره ملی و بین المللی پژوهشی دانشجویی، به میزبانی 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار خواهد شد، اظهار کرد: باید تمام تالش ها در بدنه وزارت بهداشت و 
دانشگاه های علوم پزشکی در جهت حفظ روحیه هم افزایی و تکثیر ایده های خالق  به کار گرفته شود. 
استقبال کم نظیر در ارسال مقاله در این دوره از کنگره ملی و بین المللی پژوهشی دانشجویی نیز، یکی 

از جلوه های این نشاط است.
به گفته وی، برگزاری جشنواره ها و همایش های دانشجویی راهی برای کاهش فاصله میان دانشگاه و 

دانشجویان خواهد بود.
دکتر پناهی، ارج نهادن به فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشجویان را به عنوان محور اصلی برگزاری 
فناورانه  و  پژوهشی  توانمندی های  و  ظرفیت ها  با  آشنایی  و  رصد  ضمن  گفت:  و  برشمرد  جشنواره 
دانشجویان، امکان ارزیابی آنها نیز برقرار می شود و با ایجاد زمینه تعامل و تبادل تجربه، شرایط برای 

تقدیر از دانشجویان و کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی برگزیده فراهم خواهد شد.

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

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مداركی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید 
قرار خواهند گرفت كه قباًل مجری آزمون از سوی این سازمان 
مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت 
آموزش كشور  از طریق سایت سازمان سنجش  وجه  هرگونه 
)بخش آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز بودن مركز اطمینان 

حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی كه مرتكب تخلف شوند برابر قانون برخورد 
خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون های 
این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
برگزار  سازمان  این  كه  آزمون هایی  در  شركت  از  سال   10
می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنین در 
صورتی كه متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در 
یكی مراكز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شركت 

آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.
بوده  قوانین  رعایت  به  آزمون ها موظف  برگزاری  مراكز   - 3
و بایستی از ثبت نام این افراد خودداری نمایند و در صورت 

تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.
4 - داوطلبانی كه با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه 
و  كنند  شركت  آن  در  و  نمایند  آزمون  مجریان  نمودن 
گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف 
آنها  به  مربوط  مدارك  آزمون ها،  برگزاری  مقررات  برابر 
باطل و از شركت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال محروم 
خواهند شد و با توجه به اینكه جعل هر گونه اسناد دولتی 
و استفاده از سند مجعول و شركت كردن به جای داوطلب 
مصوب  )تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  برابر  اصلی، 
همراه  به  كیفری  مجازات  و  می شود  تلقی  جرم   )1375
احكام  صدور  برای   متخلفان  از  گروه  این  داشت،  خواهد 

به مراجع قضائی معرفی می گردند. قضائی 
امتیاز  مؤسسات صاحب  قوانین  براساس  كه  می شود  یادآور 
آزمون های بین المللی، كلیه مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی 
شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم 
رعایت شرایط ثبت نام، از شركت متقاضی در آزمون ممانعت 
به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در 
روش های  به  كه  سودجو  شركت های  یا  افراد  با  زمینه  این 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی 

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

هشدار به متقاضیان
آزمون های بین المللی
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اطالعیه

ایجاد مرکز جدید در استان خراسان رضوی )شهر سبزوار(
 برای برگزاري آزمون الكترونیكي زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )TOLIMO(  در دوره 190 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ــه اطـــالع مخاطبـــان و خـــوانندگان گـرامـــی هفتـه نامـــه  بدیـــن وســیله ب
پیـک سنـــجش می رســـاند کــــه ایـــن هفته نـــامه، آمـــاده دریافـــت نظــرات، 
پیشنهـادهــــا و مقـــاالت ارزشمـــند اعضـــای هیـــأت علمــی، پژوهشــگران و 
دانشــجویان فعــال مؤسســات و مراکــز دانشـــگاهی در زمینـــه های مطالـــعه و 
برنامه ریــزی، شــیوه های مطالعــه مؤثــر، راه هــای مقابلــه بــا اســترس و اضطــراب، 
روان شناســی کنکــور، عوامــل مؤثــر در موفقیــت، معرفی رشــته های دانشــگاهی، 
زمینه هــای اشــتغال زایی و کارآفرینــی و... کــه می توانــد بــرای داوطلبــان 

ــود. ــد ب ــد، خواه ــد باش ــگاه ها مفی ــه دانش ــری ورود ب ــای سراس آزمون ه
ــد  ــزان، بتوان ــا همــکاری و همیــاری ایــن عزی ایــن هفته نامــه، انتظــار دارد ب
بــا اســتفاده از مطالــب علمــی ارســالی در موضوعــات پیشــگفته، نقــش خــود 

ــری در  ــای سـراسـ ــان آزمون ه ــه داوطلب ــداوم ب ــاندن م ــاری رس ــه ی را، ک
تمــام ایـــام ســال اســت، بــه خوبــی ایفــا نمایــد.

ــت و  ــا و جس ــه از پژوهش ه ــالی، برگرفت ــب ارس ــه مطال ــت ک ــته اس شایس
ــع معتبــر علمــی باشــد.  ــا حاصــل ترجمــه آنهــا از مناب جوهــای شــخصی ی
ــه  ــا ترجم ــن ی ــا تدوی ــف ی ــع تألی ــع و مراج ــر مناب ــه ذک ــت ک ــی اس بدیه

ــی اســت. ــاالت، الزام مق
ضمنــاً بــه اطــالع می رســاند کــه ایــن نشــریه، در حــک و اصــالح یــا خالصــه 
ــاد شــده، و همیــن  ــات ی ــاالت و جســتارهای ارســالی در موضوع کــردن مق

طــور درج یــا عــدم درج آنهــا در نشــریه، آزاد اســت.  
peyk@sanjesh.org                                       :آدرس ایمیل

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پیک سنجش

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری )Ph.D( سال 1402
اطالعیه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

از مجموعه های  امتحانی و ضرایب دروس هر یک  مواد  اعالم رشته ها،  ضمن 
امتحانی آزمون ورودی مقطع دکتری )Ph.D( سال 1402 )به شرح جدول ذیل که 
در سایت سازمان سنجش آمده است(، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در 
این آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در سال 1402 بر اساس قانون “سنجش 
و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالي” مصوب 1394/12/18 مجلس محترم شورای اسالمی و همچنین آیین نامة 
دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  “شورای  مصوبات  و  مربوط  اجرایي 
تحصیالت تکمیلی” و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه 
راهنمای ثبت نام پذیرش آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آبان ماه سال 1401( 

از سوی این سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.
1- دکتري آموزشي – پژوهشي: سنجش و پذیرش براي ورود به مقطع دکتري 

ناپیوسته آموزشي - پژوهشي بر اساس معیارهاي زیر انجام مي گیرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

2- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهش - محور
بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.
2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.

4-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.
اجرای مرحلة اول )آزمون متمرکز( از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز 
مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ... از سوی دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس  بر   -3

تکمیلی، مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1402 به شرح زیر خواهد بود:
الف( آزمون زبان                            با ضریب )1(
ب( آزمون استعداد تحصیلی                           با ضریب )1(
ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد      با ضریب )4(
سنجش و پذیرش برای تمامی دوره ها، شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پردیس های 
خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و... بر اساس قانون 

فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 
4- شرایط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 1402 اطالع رساني خواهد شد.
5- با توجه به امکان اصالح عناوین رشته ها یا سایر اطالعات در جداول مجموعه های 
امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، مالک نهایی، اطالعات درج شده در دفترچه راهنمای 

ثبت نام خواهد بود.
6- طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، آزمون دکتری سال 1402 در روز پنجشنبه 

مورخ 1401/12/11 برگزار خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 

آدرسمحل و نام مرکز برگزاری

خراسان رضوی – سبزوار، توحیدشهر، دانشگاه حکیم سبزواری، طبقه فوقانی کتابخانه مرکزیدانشگاه حکیم سبزواری
تلفن: 44012878 - 051

به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی 
توجه  با  که  می رساند   190 دوره  )تولیمو(  پیشرفته 
دانشگاه حکیم  نام  مرکز  با  راه  اندازی مرکز جدید  به 
برای  تمایل،  صورت  در  سبزوار،  شهر  در  سبزواری 

ثبت نام و شرکت در آزمون این دوره در مرکز مذکور، 
می توانند به درگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی:
http://tolimo.sanjesh.org/register مراجعه 
نموده و با توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت، 

نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. الزم به یادآوری است 
که آزمون مذکور در روز سه شنبه مورخ  1401/07/12 

برگزار خواهد شد. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه

روابــط عمومــي ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــه 
ــار  ــکاس اخب ــریع در انع ــاني و تس ــهولت اطالع رس ــور س منظ
اطالع رســاني  کانــال  ایجــاد  بــه  اقــدام  ســازمان،  ایــن 

در پیام رسان های داخلی کرده است.
کاربـران محتـرم پیـام رسـان های داخلـی، بـا ورود به نشـانی های 
و  خبـر  واحـد  کانـال  در  عضویـت  بـا  مي تواننـد  شـده  اعـالم 
اطالع رسـانی سـازمان سـنجش آموزش کشـور، از اخبـار و مطالب 

بهره منـد گردنـد. مرتبـط 

کانال اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور در پیام رسان های داخلی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

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

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

پیام رسان گپ:
 https://gap.im/prnoetir
پیام رسان بله:   
https://ble.ir/prnoetir   

پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/prnoetir  

در  شـرکت  و  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـالع  بـه 
ناپیوسـته  کارشناسي ارشـد  مقطـع  ورودی  آزمـون 
دانشـجو  پذیـرش  کـه  می رسـاند   1402 سـال 
در  دانشـجو  پذیـرش  و  »سـنجش  قانـون  براسـاس 
و  دانشـگاه ها  در  تکمیلـی  تحصیـالت  دوره هـاي 
مراکـز آمـوزش عالـي »مصـوب 94/12/18 مجلس 
آیین نامـة  همچنیـن  و  اسـالمی  شـورای  محتـرم 
و  سـنجش  »شـورای  مصوبـات  و  مربـوط  اجرایـي 
پذیـرش دانشـجو در دوره هـاي تحصیـالت تکمیلـی 
ضوابـط  و  شـرایط  و  اطالعیـه  ایـن  مطابـق  »و 

پذیـرش  و  ثبت نـام  راهنمـای  دفترچـه  در  منـدرج 
تـا   16( ثبت نـام  زمـان  در  کـه  مذکـور،  آزمـون 
22 آذر مـاه سـال 1401( از سـوی ایـن سـازمان 
عناویـن  منتشـر می شـود، صـورت خواهـد گرفـت. 
دروس  ضرایـب  و  گرایش هـا  امتحانـی،  رشـته هاي 
هـر یـک از مجموعه هـای امتحانـی ایـن آزمـون، به 
شـرح جـدول ذیـل اطالعیه که در سـایت سـازمان 

سـنجش آمـده اسـت، خواهـد بـود.
نکات مهم:

و  ثبت نام  راهنماي  دفترچة  در  ضوابط،  و  شرایط   -1

سال  کارشناسی ارشد  مقطع  ورودي  آزمون  در  شرکت 
1402 اطالع رساني خواهد شد.

سایر  یا  رشته ها  عناوین  اصالح  امکان  به  توجه  با   -2
اطالعات در جداول مجموعه های امتحانی تا زمان شروع 
دفترچه  در  شده  درج  اطالعات  نهایی،  مالک  ثبت نام، 

راهنمای ثبت نام خواهد بود.
3- آزمون کارشناسي ارشد در تمام رشته های امتحانی، 
در روزهای پنجشنبه 11 و جمعه 12 اسفند ماه سال 

1401 برگزار خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1402
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تغییرات دفترچه راهنماي آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1402 
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

بـه اطـالع مي رسـاند که بر اسـاس مصوبه بیسـت و نهمین جلسـه شـورای سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو )بـه تاریـخ 17 اردیبهشـت مـاه سـال 1401(، مـواد و ضرایب 
آزمون اختصاصـي دو مجموعه ثبت نامـی »111 – مامایي)ویـژه خواهران(« 
و »114- فوریت هـاي پزشـکي پیش بیمارسـتاني« بـرای برنامـه پذیـرش 
»کاردانـي به کارشناسـي ناپیوسـته« سـال 1402 به شـرح ذیل تغییـر کرد. 

الزم بـه یـادآوري اسـت که مطابـق برنامه زمانـي اعالم شـده در درگاه اطالع رسـاني 
ایـن سـازمان، زمان انتشـار دفترچـه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته پذیرش سـال 
1402 از تاریـخ  1402/03/28 تـا 1402/04/04 و زمـان برگـزاري آزمـون نیـز روز 

جمعـه مـورخ 1402/06/03 خواهد بود. 

بهداشت مادر و کودک و بهداشت 
تنظیم خانواده

بیماری های زنان، بیماری های داخلی و جراحی 
در مامایی

جنین شناسی- نوزاد 
سالم- نوزاد نارس

بارداری- زایمان عادی و 
غیرعادی آناتومی لگن فیزیولوژی مواد

2 2 2 3 1 1 ضرایب

فیزیولوژي فارماکولوژي تروما و فوریت هاي داخلي فرآیند اطالعات و عملیات احیاء قلبي - ریوي آناتومي مواد

1 1 3 3 2 1 ضرایب

111 -  مامایی )ویژه خواهران(

114 -  فوریت های پزشكی - پیش بیمارستانی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه

 اعالم تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الكترونیكي(
زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo(  دوره های 190 الی 201

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

      بدین وسیله به اطالع داوطلبان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو 
مي رساند که دوره های 190 الی 201 آزمون فوق، به روش الکترونیکي، مطابق جدول 
ذیل برگزار خواهد شد. آن دسته از افرادی که متقاضي شرکت در این آزمون هستند، 
می توانند در زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان اعالم می گردد، 

نسبت به ثبت نام خود در آزمون یاد شده اقدام نمایند.
جدول زمان بندی برگزاری آزمون تولیمو

روزهای سه شنبهشماره دورهماه

مهر
1901401/07/12
1911401/07/26

آبان
1921401/08/10
1931401/08/24

آذر
1941401/09/08
1951401/09/22

دی
1961401/10/13
1971401/10/27

بهمن
1981401/11/11
1991401/11/25

اسفند
2001401/12/02
2011401/12/16

یادآوری 1: داوطلبان الزم است منحصراً به مرکزي که در زمان ثبت نام آن را انتخاب 
آمد.  نخواهد  به عمل  آزمون  آنها  از  مراکز  سایر  در  چون  نمایند؛  مراجعه  نموده اند، 

)اسامی این مراکز، در سامانه ثبت نام اعالم شده است(
 7:30 ساعت:  می بایست  آزمون،  جلسه  در  شرکت  براي  داوطلبان   :2 یادآوری 
نموده اند،  انتخاب  ثبت نام  زمان  در  که  آن،  برگزاري  مرکز  به  آزمون،  روز  صبح 
مراجعه نمایند. شروع فرآیند آزمون در ساعت 8:00 صبح روز برگزاری خواهد بود و 
داوطلبان مي بایست نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني 
مربوط حضور داشته باشند. ضمناً عدم حضور به موقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش 

از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون داوطلب خواهد شد. 
الف – شرایط و مدارک مورد نیاز برای شرکت در آزمون:

براي  مي گردد،  برگزار  رایانه  طریق  از  و  الکترونیکي  به صورت  آزمون  که  آنجایي  از 
داوطلبان، کارت ورود به جلسه آزمون پیش بیني نشده است و نیازي به ارائه کارت 
شرکت در جلسه آزمون در این روش نیست. داوطلبان می بایست با  کارت شناسایی 
معتبر، شامل: )کارت ملی هوشمند، شناسنامه عکس دار جدید یا گذرنامه( به حوزه 

امتحانی ذی ربط مراجعه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo(، شامل: دو مرحله تستي و تشریحي است 
و داوطلبان باید با استفاده از رایانه )کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن 

مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.
ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگویي به آنها: 

- بخش های تستی: شامل 105 سؤال است، و داوطلبان باید جمعاً در مدت 80 دقیقه 
به سؤاالت پاسخ دهند. 

:)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري

تعداد سؤاالت 35 سؤال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایی خطا(، مدت 
پاسخگویي 22 دقیقه. 

:)Listening Comprehension( بخش دوم: درك مطلب شفاهي – شنیداري
تعداد سؤاالت 35 سؤال )قسمت A )20 گفت و گوی کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت 

و گوی طوالنی(: 8 سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال(، مدت پاسخگویي 18 دقیقه.
سؤاالت بخش شنیداري )درک مطلب شفاهي( به صورت مستقل برای هر داوطلب از 
طریق هدست پخش خواهد شد و داوطلبان باید، با توجه به متن سؤال که از هدست 
پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه اي که در ارتباط با سؤال مربوط 
به این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. داوطلبان باید توجه داشته 
نیست،  تکرار  قابل  و  باشند که متن سؤاالت شنیداري، فقط یک بار پخش مي شود 
لذا الزم است که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت منتشر شده به کار 

ببندند، تا ضرري متوجه آنان نشود.
:)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درك مطلب

تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشریحی: نوشتاري -

شامل یک سؤال است که داوطلبان باید در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( 
تایپ  مهارت  از  مي بایست  قسمت  این  در  داوطلبان  دهند.  پاسخ  مربوط  سؤال  به 

جمالت با کیبورد برخوردار باشند.
ج– تذکرات مهم:

است  الزامی  داوطلبان  برای  فیلتر(  )بدون  الیه  سه  ساده  ماسک  داشتن  همراه   -1
آزمون،  به سالن  بدون ماسک  داوطلبان  ورود  از  آزمون موظف هستند که  مراکز  و 

خودداری نماید.
2- داوطلبان می بایست کارت شناسایی معتبر، )شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه 

عکسدار جدید یا گذرنامه( همراه خود داشته باشند. 
)خودکار،  افزار  نوشت  شامل:  اضافي،  وسایل  هرگونه  آوردن  از  باید  داوطلبان   –3
خودنویس، اتود، روان نویس، کاغذ یاداشت و ...(، کیف یا ساک دستي، کتاب، جزوه، 
آنجایی که ممکن  از  نمایند. ضمناً  اکیداً خودداري   ... و  تلفن همراه  ماشین حساب، 
است محلي براي نگهداري این وسایل در حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده باشد، لذا 

حوزه هاي امتحاني مسؤولیتي در قبال نگهداري از این وسایل ندارند.
قبیل:  از  وسیله،  نوع  هر  کردن  بدل  و  رد  یا  داوطلبان  سایر  با  کردن  صحبت   -4
لوازم التحریر، نت )یادداشت(، ... در جلسه امتحان، به عنوان تقلب و تخلف محسوب 
مي شود و با داوطلب متخلف برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي 

سراسري رفتار خواهد شد.
الکترونیکي،  ارتباط  غیرمجاز، شامل: دستگاه هاي  وسایل  داشتن هرگونه  5- همراه 
تلفن همراه، ولو به صورت خاموش، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند 
به  رسیدگي  قانون  طبق  آزمون،  جلسه  در  حساب  ماشین  یا  هندسفری  هوشمند، 
آزمون  در  گزینش  از  محرومیت  موجب  سراسري،  آزمون هاي  در  جرایم  و  تخلفات 

مي شود.
الزم  آزمون،  برگزاري  فرآیند  در  مشکل  هرگونه  آمدن  وجود  به  صورت  در   -6
از آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی  است که داوطلبان، حداکثر تا یک روز بعد 
نشاني: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  مندرج  اینترنتی 

نمایند.  ثبت  را  خود  درخواست  و  مکاتبه  سازمان  این  با    www.sanjesh.org  
بدیهی است که درخواست های رسیده بعد از مهلت مقرر، قابل بررسی و پی گیری 
نخواهد بود. ضمناً الزم است که از مراجعه حضوری به این سازمان، خودداری گردد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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تجربه

اگر می خواهید موفق باشید 
به شكست خوردن عادت نكنید !

مخالف  ساز  است،  نشده  شروع  تحصیلی  سال  هنوز 
می زند و می گوید: »من می دانم که موفق نمی شوم« و 
بعد، از ده ها تجربة خود می گوید که تالش کرده و به 
نتیجه نرسیده است. اینکه بارها در زمینه های مختلف 
شکست خورده، دروغ نیست؛ اما چرا؟ آیا به راستی 
دنیا و ما فیها با او سر ناسازگاری دارد؟! آیا به گفتة او، 
بعضی از آدم ها برای شکست خوردن آفریده شده اند؟!

پرورش توانایی نفی
اکثر ما ترجیح می دهیم که طرز فکر و افکار یکسانی 
احساس  ما  به  آنها  زیرا  بپرورانیم؛  خود  ذهن  در  را 
کار  به  می بخشند.  آرامش  و  انسجام  هماهنگی، 
باعث می شود که  بردن روش های یکسان، همچنین 
اساس  بر  باشیم؛ چون  داشته  به تالش کمتری  نیاز 
بر  کردن  عمل  این  اما  می کنیم؛  عمل  عادت هایمان 
اساس عادت، عامل عدم موفقیت بسیاری از ماست؛ 
چون همه چیز در جهان دائماً در حال تغییر است، و 
ما اگر بخواهیم  در مواجهه با مسائل متعدد و متنوع، 
فقط به ایده ها و روش های قدیمی مان بسنده کنیم، 

هیچ وقت موفق نخواهیم شد.
یک فرد توانمند و موفق، کسی است که در مواجهه 
با مسائل و امور مختلف، به سرعت قضاوت نمی کند و 
بر اساس تجربیات گذشته و عادت های خود، با موانع 
و مشکالت یا حتی امور  مختلف زندگی خویش روبرو 
نمی شود؛ بلکه به تجربة مشاهداتش می پردازد، بدون 
مشاهدات  خصوص  در  قضاوتی  یا  نظر  اظهار  اینکه 
بودن  اشتباه  تا  است  آماده  و  باشد،  داشته  خود 
بپذیرد.  واقعیت  با  مواجهه  در  را  عقایدش  عزیزترین 
این توانایی تحمل و حتی پذیرفتن شگفتی ها، همان 

»توانایی نفی« است.
را  و یک مسیر  تکرار  را  رفتار  نمی شود همیشه یک 
متفاوتی  نتیجه  که  باشید  داشته  توقع  و  کنید  طی 
اگر  برسید.  متفاوتی  مقصد  به  یا  کنید  دریافت  را 
رفتارهای خود را بررسی نکنید و تغییر ندهید، هیچ 

تغییری هم حاصل نمی شود.
وجود  با  و  نیستید  موفق  درسی  در  اگر  مثال،  برای 
کسب  را  خوبی  نتیجة  درس  آن  در  بسیار،  مطالعة 
را  در  خود  مطالعة  نحوة  که  است  الزم  نمی کنید، 
درس مورد نظر بررسی کنید و بدون تعصب نسبت به 

شیوة مطالعة خود، راه دیگری را انتخاب کنید.
قابلیت نفی، ابزاری است که شما را از حس رسیدن 
به بن بست  نجات می دهد؛ چون کمک می کند که 
خالقانه بیندیشید و راهکارهای جدیدی را پیدا کنید.

فردی که اهل خو کردن به عادت ها و توجیه کردن 
و  نمی ترسد  هم  خوردن  شکست  از  نیست،  خود 
می داند که شکست خوردن، فقط فرصت و انگیزه ای 
به  و رسیدن  مسیر  شناخت  خود،  شناخت  برای 
پیروزی است؛ اما آنان که این واقعیت را نمی دانند یا 
نمی پذیرند، همیشه هنگام مواجهه با شکست ها ناامید 
می شوند، منفی می بافند و عقب نشینی می کنند. اگر 
گمان می کنید که بدون شکست خوردن و به راحتی 
باید موفق شوید، سعی کنید که بینش صحیح تری را 

نسبت به موفقیت، در خود به  وجود آورید.
آرزوی شكست به جای پیروزی

باشید  شده  روبرو  افرادی  با  تاکنون  نیز  شما  شاید 
که، علی رغم تالش و کوشش بسیار، همیشه شکست 
این  از  تعدادی  کرده اند.  عادت  آن  به  و  می خورند 
هستند  شکست  دنبال  به  طور  ناخودآگاه  به  افراد، 
شکست  از  پس  و  اتفاقاً  می روند  آن  استقبال  به  و 
خوشحال هم می شوند؛ زیرا در این شرایط، ترحم و 

توجه دیگران را به خود جلب می کنند !
دارند،  را  خوردن  پنهان شکست  آرزوی  که   افرادی 
وارد کارهایی می شوند که از قبل، شکست خوردن در 
آنها مشخص است؛ اما آنها عمداً این  کار را می کنند 
تا شکست بخورند و در ادامه کسی از آنها توقع تالش 
نداشته باشد، و  تازه نقش قربانی را نیز بازی می کنند 
این  در  که  بپذیرند  و  بسوزانند  دل  برایشان  همه  تا 

عدم موفقیت، مسؤولیتی بر عهدة آنها نیست !
اگر فردی را می بینید که دائماً اهداف بزرگی را انتخاب 
می کند و در راه رسیدن به آن اهداف، شکست می خورد، 
اما همانند دیگران از این شکست خوردن ناراحت نیست، 
انتظار بروز چنین  بدانید که وی به صورت ناخودآگاه 
به  تا  رفته  شکست  استقبال  به  و  داشته  را  شرایطی 

دیگران ثابت کند که بدشانس است !

برای مثال، نوجوانی  را در نظر بگیرید که عادت به 
مطالعه ندارد، ولی در هفتة اول مطالعاتی خود، یک 
برنامة  سنگین 10 ساعته در روز می چیند  و در عمل 
هم دو ساعت بیشتر مطالعه نمی کند! چنین فردی، 
نیافتنی است  خودش هم می داند که هدفش دست 
و  برنامه  این  چیدن  با  اما  نمی رسد،  آن  به  هرگز  و 
ثابت کند که  به دیگران  نکردن آن، می خواهد  اجرا 

من  تالش کردم، ولی موفق نشدم !
تفكر »همه یا هیچ«

افرادی که دارای تفکر »صفر و یک« هستند نیز به 
شدت در معرض شکست خوردن قرار می گیرند؛ زیرا 
که  می کنند  تعیین  را  باالیی  استانداردهای  آنها 
تالش  سال ها  نیازمند  استانداردها،  آن  به  رسیدن 
که  بیان می کند  یا هیچ«، چنین  تفکر »همه  است. 
باید به سمت هدفی رفت  که خاص باشد؛ در غیر این 
صورت به شرایط عادی و معمولی قانع نباش و منتظر 
یک حرکت بزرگ باش! این گونه افراد، کمتر دست به 
عمل می زنند؛ زیرا منتظر به وجود آمدن یک شرایط 

ایده آل می مانند تا اقدام کنند.
شرایط   همة  باید  خواندن  درس  هنگام  مثال،  برای 
برایشان مهّیا باشد تا اقدام به انجام آن کنند، و کافی 
است که یک مشکل کوچک پیش بیاید تا از ادامة کار 
صرف نظر کنند و منتظر آماده شدن شرایطی عالی و 
ادامه کار شوند؛ در نتیجه، پس از مدتی، با وجود همه 
تالش ها، دست از هدف خود می کشند و به جای اول 

خود باز می گردند.
 شاید بتوان گفت که تفکر »همه یا هیچ«، بزرگترین 
مانع تحقق آرزوهاست؛ زیرا همیشه شما را از حرکت 
باز می دارد و موجب می   شود که منتظر یک شرایط 
اکنون  که  صورتی  در  کنید؛  شروع  تا  بمانید  عالی 

بهترین زمان شروع است ! 
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خانواده

 روزهای قبل از اعالم نتایج نهایی
شـما نگرانیـد و از ایـن  می ترسـید کـه 
فرزندتـان در رشـته ای کـه  قبولـی در 
آن، امیـد و آرزوی شـما یا خـودش بوده 
اسـت، پذیرفتـه نشـود؛ امـا نبایـد ایـن 
نگرانـی را بـه فرزندتـان منتقـل کنیـد، 
کنـد  تصـور  نبایـد  نیـز  شـما  فرزنـد  و 
کـه ارزش و اعتبـار او یـا میـزان دوسـت 
داشـته شـدنش، بسـتگی  بـه رشـته ای 
دارد  کـه در دانشـگاه قبـول  می شـود.

ایـن روزهـا در هـر جمعـی کـه حضور 
خانواده تـان  بـا  تلفـن  پشـت  داریـد، 
فرزندتـان  کـه  شـرایطی  در  )خصوصـاً 
می شـنود( دربـاره وضعیـت حسـاس او 
روی  کار،  ایـن  انجـام  نگوییـد.  سـخن 
ذهـن وی بـار روانـی می گـذارد و حس 
 می کنـد کـه اگـر موفـق نشـود، قطعـاً 

شـما را سرشکسـته خواهـد کـرد.
 مقایسه نكنید

و  تحصیلـی  وضعیـت  کـردن   مقایسـه 

یـا  همسـاالن  بـا  فرزندتـان  موفقیـت 
خواهـر و بـرادر قبلـی یـا بعـدی اش، که 
از او موفق ترنـد، اعتمـاد بـه نفـس وی 
بـه  اینکـه  القـای  و  بیـن  می بـرد،  از  را 
قـدر کافـی موفـق نبـوده اسـت، او را از 
ادامـة مسـیرش ناامیـد می سـازد و وی 
را تحقیر  می کنـد. بایـد بپذیریـد کـه هر 
فـرد، توانایی هـای خـاص خـود را دارد.

عنـوان  بـه  مـا  کـه  بپذیریـم  بایـد 
در  هـم  کـه  متفـاوت،  انسـان هایی 

و  هسـتیم  فـرد  بـه  منحصـر  ژنتیـک 
هـم در محیط هـای گوناگونـی پـرورش 
یافته ایـم، دارای اسـتعداد های متفاوتـی 
هـوش،  دارای  انسـانی  هـر  هسـتیم. 
منحصـر  توانایی هایـی  و  معیـن  بهـره 
بـه فـرد و خـاص خـودش اسـت؛ البتـه 
هـر  در  انسـان،  کـه  متذکـر شـد  بایـد 
سـطحی از توانایـی که باشـد، بـا تمرین 
مهارت هـای  آموختـن  و  ممارسـت  و 
لحـاظ  از  را  خـود  گوناگـون،  می توانـد 

فکـری و عملـی ارتقـا بخشـد، و فرزنـد 
شـما نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت. 
مهارت هـای  بـا  مسـلماً  دانش آمـوزان 
تسـت زنی و مدیریـت زمـان پـا بـه دنیـا 
نمی گذارنـد! بنابرایـن، وقتـی کـه یـک 
درس  بـه  شـروع  کنکـوری  دانش آمـوز 
خوانـدن بـرای کنکـور  می کنـد، ممکـن 
اسـت که در سـطح مطلـوب نباشـد؛ اما 
ایـن مسـأله بـه آن معنـی نیسـت کـه 
نمی توانـد خـود را بـاال بکشـد. گاه یـک 
دانش آمـوز بـا یک بـار خوانـدن، مبحثی 
را متوجـه  می شـود و دانش آمـوزی دیگر 
بـه چند بـار خوانـدن همان مبحـث نیاز 
دو  دانش آمـوز  می توانـد  یـک  یـا  دارد، 
سـاعت تمرکـز داشـته باشـد و مطالعـه 
کنـد و دانش آمـوز دیگر بعد از 50 دقیقه 
نهایـت،  اسـتراحت دارد، و در  بـه  نیـاز 
و  خوانـدن  درس  عاشـق  دانش آمـوزی 
تسـت زدن اسـت و دانش آمـوزی دیگـر 
بـه کارهـای فنی یا حضـور در بـازار کار 

شما نگرانید و از این  می ترسید که
فرزندتان در رشته ای که  قبولی در آن امید و آرزوی شما

یا خودش بوده است، پذیرفته نشود
اما نباید این نگرانی را به فرزندتان منتقل کنید

و فرزند شما نیز نباید تصور کند که
ارزش و اعتبار او یا میزان دوست داشته شدنش

 بستگی  به رشته ای دارد  که در دانشگاه قبول  می شود

 پشتیبان فرزندان 
خود باشید

هنگام مواجه شدن با نتایج آزمون سراسری

گرفته تا  تهران  غیرانتفاعی  مدارس  مطرح ترین  دانش آموزان   آیا  می دانید از 
دانش آموزان محروم ترین مناطق کشور، یکی از بزرگترین دغدغه هایشان، برخورد 

والدین با  نمرات مدرسه و به خصوص نتایج کنکور آنهاست؟
والدینی که به راستی برای موفقیت فرزندانشان از جان و مال مایه  می گذارند و 
مایلند که آنها به بهترین مدارج تحصیلی دست یابند و آرزوی قبولی آنها را در 
بهترین رشته های دانشگاهی دارند و با این امید روزهایشان را سپری  می کنند. 

اینکه اولیای دانش آموزان مایلند که فرزندانشان بهترین باشند و برایشان بهترین 
آرزوها را دارند، چیز عجیبی نیست و قابل قبول است، اما مشکل از آنجا شروع 
و  توبیخ  می کنند،  را  او  اشتباه فرزندشان،  با هر  والدین،  از  تعدادی   می شود که 

متأسفانه حتی شاهدیم که گاهی این توبیخ و تحقیر تا جایی پیش  می رود که به تنبیه 
بدنی منتهی  می شود ! در واقع، شاهد طنزی تلخ هستیم که والدین به گفتة خودشان 
تخریب  وجه  بدترین  به  را  او  جسم  و  روح  فرزندشان،  خوشبختی   و  موفقیت  برای 

 می کنند !
با توجه به اهمیت نقش والدین در زمان اعالم نتایج نهایی آزمون سراسری و مواجه شدن آنها با این نتایج، به والدین پیشنهاد  می کنیم که  در این 

مقاله با ما همراه شوند.
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عالقه مندتـر اسـت؛ پـس بـه هیـچ وجه 
نبایـد فرزنـد خود را بـا دیگران مقایسـه 
کنیـد، بلکـه بایـد توانایی هـا و عالیقـش 
را بشناسـید و او را تشـویق کنیـد تـا در 

همـان زمینـه پیشـرفت کنـد.

فرزندان شما ابزار برآورده کردن 
آرزوهای شما نیستند!

بـه یاد دارم که مـادر یکی از شـاگردانم، 
نـام  کوچـک او را بـا توجـه بـه اینکـه 
مناسـب بـرای  تابلـوی مطـب  خواهـد 
عبـارت  بـه  بـود!  کـرده  انتخـاب  بـود، 
دیگـر، از همـان نـوزادی آرزوی پزشـک 
دوران  در  و  داشـت  را  فرزنـدش  شـدن 
تحصیـل نیـز، فرزنـدش را بـه گونـه ای 
او  کـه  بـود  کـرده  اخـت  آرزو  ایـن  بـا 
نمی توانسـت آینـده ای جـز تحصیـل در 
رشـته پزشـکی را بـرای خـودش تصـور 
کنـد، و بـا اینکـه محیـط بیمارسـتان و 
کار درمانـی را دوسـت نداشـت، تصـور 
 می کـرد کـه راهی جـز این نـدارد و اصاًل 

بـه دنیـا آمـده اسـت تـا پزشـک شـود!
در واقـع، برخـی از خانواده هـا ناکامي هاي 
گذشـته خـود را بـه فرزندانشـان سـرایت 
شـدة  سـرکوب  آرزوهـاي  و  مي دهنـد 

خـود را در آیندة  فرزندانشـان مي بیننـد، 
و متأسـفانه بـا ایجـاد چنیـن وضعیتي در 
خانواده ها، پرخاشـگري و افسـردگي شکل 
مي گیـرد، و در چنین شـرایطي اسـت که 
مي گریزنـد  خانـواده  از  سـرخورده  افـراد 
و نخسـتین جرقه هـاي گریـز از خانـواده، 
درسـت در همین نقطه افروخته مي شـود؛ 
به عبـارت دیگر، وقتـی موفقیت تحصیلی 
فرزنـد، آمال خانواده بشـود، و پـدر و مادر، 
تمـام امیـد خـود را به موفقیـت تحصیلی 
فرزنـد خـود وابسـته کننـد، در صـورت 
نتیجـه نگرفتـن، هم وی و هم پـدر و مادر 
)خانـواده( بـا سـرخوردگی و یـأس مواجه 

خواهند شـد.

بعد از اعالم نتایج آزمون نهایی 
بـرای کاهـش اضطـراب فرزندتان، راجع 
بـه نتیجـة آزمـون سراسـری از او سـؤال 
فرزندتـان  دهید تـا  و اجـازه  نکنیـد 
شـما  بـرای  آزمـون  نتیجـة  از  خـودش 
از  اطـالع  از  بعـد  همچنیـن  بگویـد. 
رشـته ای کـه فرزندتـان در آن پذیرفتـه 
هیـچ  در  اینکـه  از  آگاهـی  )یـا  شـده 
از  اسـت(،  نشـده  پذیرفتـه  رشـته ای 
دیگـران  بـا  او  مقایسـه  و  سـرزنش وی 

موضـوع  ایـن  کـه  چـرا  کنیـد؛  پرهیـز 
ممکـن اسـت موجـب آسـیب روحـی و 

شـود. فرزندتـان  جسـمی  
نشـدن  قبـول  صـورت  در  بایـد  شـما 
و  آرزوهـا  کنکـور،  در  فرزندانتـان 
خواسـته هاي خـود را فرامـوش کنیـد و 
بـه دنبـال تقویت روحیـه آنها باشـید  و 
ایـن نکته را بـه فرزندانتان یادآور شـوید 
کـه شکسـت در کنکور، به معنـاي پایان 
زندگـي نیسـت و آنهـا در نوبـت بعـدی 
نیـز مي تواننـد بـا موفقیـت ایـن آزمـون 
را طـي کنند؛ در ضمن، اگر به دانشـگاه  
نیـز نروند، شـما همچنان آنها را دوسـت 
قائـل هسـتید  برایشـان ارزش  داریـد و 
و معتقدیـد کـه تنهـا راه خوشـبختی و 
موفقیـت فرزندانتـان، ورود بـه دانشـگاه 
و ادامـة تحصیـل در یـک رشـته خـاص 

. نیست
سـخن آخـر اینکـه شـما بـا ایجـاد یک 
رابطـه مبنـی بر اعتماد و درک و عشـق 
فرزندانتـان،  می توانیـد  بـا  طرفـه  دو 
شـناخت عمیقی نسـبت به شـخصیت و 
عـادات آنهـا پیدا کنیـد. وقتی شـما بر 
عـادات و اخالقیـات فرزندانتـان احاطه 
هـر  در  کـه  باشـید،  می دانیـد  داشـته 

شـرایطی چگونـه بـا آنهـا رفتـار کنیـد 
بگیریـد  پیـش  را  راهبرد هایـی  چـه  و 
بـه  را  تنش هـای ممکـن  و  آسـیب  تـا 
مي کنیـد  فکـر  برسـانید. اگر  حداقـل 
کـه در صـورت نشـان نـدادن ناراحتـي 
خـود، فرزندتان متوجه کـم کاري خود 
نیـاورده،  وجـود  بـه  کـه  شـرایطي  یـا 
نخواهـد شـد یـا احسـاس خواهـد کرد 
نبـوده  مهـم  بـراي شـما  موضـوع  کـه 
اسـت، به آرامـي و به صورت دوسـتانه، 
موضـوع را با او در میـان بگذارید؛ مثاًل 
بـه وی بگوییـد کـه از او انتظار باالتري 
کـه  مشـکالتي  حتمـاً  یـا  داشـته اید 
باعـث  بـوده،  از پیش بینـي وی  خـارج 
شـده  او  سـوی  از  رتبـه  ایـن  کسـب 
اسـت. بـا فرزندتـان مانند یک دوسـت 
مهربـان و صمیمـي رفتـار کنیـد و بـه 
دنبـال علـت شکسـت یـا کـم کاري وی 
باشـید؛ در کل، بـه جـاي ایجـاد جّوي 
وی  بـا  کننـده،  ناراحـت  و  تنش آلـود 
دوسـتانه صحبـت کنید و بـه فرزندتان 
او  کنـار  در  کـه  بدهیـد  اطمینـان 
خواهیـد بـود و بهتریـن کار ممکـن را 
در جهـت کمـک به وی در ایـن زمینه، 

انجـام خواهیـد داد.

خانواده
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آگهی

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 دو 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 هفتمني 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.

عكـس ها،  طـرح ها،  مى تواننــد  عالقه مندان  و  بازديدكننـدگان   خواننـدگان، 

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

ارسال منايند. 

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org



شماره 1293  دوشنبه 28 شهریور 1401 امام حسن مجتبی)ع(: هالکت و نابودي دين و ايمان هر شخص در سه چيز است: تکبّر، حرص، حسد. 

13هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

تالش

به عنوان یک داوطلب کنکوری که قرار است آزمون سراسري آینده 
برای کنکور در  را  برنامه ها و تدابیری  تاکنون  را تجربه کنید، احتماالً 
بعضی  که  است  ممکن  حتی  داده اید؛  انجام  را  اقداماتی  و  گرفته  نظر 
از  که  دارید  تصمیم  و  باشید  نداشته  مطالعه ای  هنوز  عزیزان،  شما  از 
روزهای آینده شروع به خواندن دروس نمایید، یا اینکه هنوز نمی دانید 
با  افراد  با  رایزنی  و  مشورت  مشغول  و  کنید  شروع  چگونه  و  کجا  از 
تجربه هستید. در هر شرایطی که به سر می برید، شروع یک کار، حتی 
برای داوطلبان عزیزی که پشت کنکور مانده اند، نیز ممکن است باعث 
نگرانی و دغدغه های گوناگون و خاصی شود. اینکه چه برنامه ریزی ای 
بدین منظور داشته باشید، کدام درس ها در اولویت باشد، چگونه مطالعه 
کنید و چگونه پیش بروید، و ده ها موضوع دیگر از این دست، ممکن 

است که مغز شما را درگیر کند و باعث نگرانی شما شود. 
    بیشتر افرادی که کنکور را تجربه کرده اند، به این نتیجه می رسند که 
آن غول  واقعاً  اما  دارد،  نیاز  اصولی  و  به مدیریت درست  کنکور، گرچه 
بی شاخ و دمی نیست که پیش از این فکرش را می کردند؛ در واقع اگر ما 
یک چشم انداز درست و قانون مند از راهی که در پیش داریم و باید طی 
کنیم، پیِش رویمان داشته باشیم، می توانیم به همه این دغدغه ها پایان 
دهیم. ممکن است برای همه داوطلبان، در راهی که تا آزمون سراسري 
از  یک  هر  برای  می تواند  نگرانی ها  این  بیاید.  پیش  نگرانی هایی  دارند، 
داوطلبان و بسته به شرایط هر کدام از آنها متفاوت باشد؛ اما مهم این 
است که این نگرانی، از هر جنسی که باشد، بر روند آمادگی مطالعاتی شما 
تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ به همین منظور، در این مقاله درصددیم تا 
راهکارهایی را برای مقابله با نگرانی ارائه دهیم و از شما هم می خواهیم در 
لحظه هایی که در چنین شرایطی قرار گرفتید، برای برطرف  ساختن آن، 

حتماً از این راهکارها استفاده کنید.
    مهم ترین و اساسی ترین اصل در مواجه شدن با نگرانی در هر موردی، از 
جمله برای آمادگی در کنکور، این است که زماني که نگران مي شوید، هر 
چه سریع تر خودتان را از این وضعیت رها کنید. برای اینکه بتوانید چنین 
کاری را انجام دهید و به آرامش برسید، چند راهکار ساده وجود دارد که در 
زیر به آنها اشاره می کنیم. هر یک از شما داوطلبان عزیز با به کارگیری این 

راهکارها می توانید تا حد بسیار زیادی بر نگرانی های خود مسّلط شوید.

با  به کارگیری این راهکارها

 بر نگرانی های خود مسّلط شوید
  به خـود یـادآوری کنید که ایـن دوران برای 

هر داوطلبـی وجود دارد
و در هـر  زمینـه  اسـت کـه در هـر  نگرانـی ممکـن 
شـرایطی بـه سـراغ همـه مـا بیایـد؛ در واقـع همه ما 
حتمـاً بارهـا و بارهـا ایـن موضـوع را تجربـه کرده ایم. 
وقتـی فـردی تلفنـش را جـواب نمی دهـد، دیـر بـه 
خانـه می آیـد، بیمـار اسـت، تحقیق یـا کار سـنگینی 
را برعهـده گرفتـه اسـت، اضطـراب شـب های امتحان 
بـه سـراغ او آمـده اسـت و... همه و همـه موجب بروز 
نگرانـي مي شـوند. ایـن مـوارد و سـایر دغدغه هایـي 
و  کوچـک  نگرانی هـای  جملـه  از  دسـت،  ایـن  از 
ذهـن  تاکنـون  اسـت  ممکـن  کـه  هسـتند  بزرگـی 
وقتـی موضوعـی  باشـند.  را درگیـر کـرده  مـا  همـه 
مثـل کنکـور باعـث نگرانـی شـما می شـود، بـا خـود 
در  کـه  دارنـد  وجـود  زیـادی  داوطلبـان  بگوییـد 
شـرایط مـن هسـتند و نگرانـی و دغدغه هـای شـبیه 
بـه دغدغه هـاي مـرا هـم تجربـه می کننـد. اینکـه در 
چنیـن شـرایطی هـم ذات پنـداری کنیـد، احسـاس 
تـا  حداقـل  و  داد  خواهـد  دسـت  شـما  بـه  خوبـی 

انـدازه اي باعـث آرامـش شـما خواهـد شـد. 
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  هـدف خـود و تالش هایـی را کـه تاکنـون 
انجـام داده ایـد، بـه یـاد بیاوریـد

باشـد  ایـن  شـما  نگرانـی  عامـل  اسـت  ممکـن 
تاکنـون  کـه  را  درسـی  و  کـرده  کـه  تالشـی  کـه 
خوانده ایـد، در مقایسـه بـا آن چیـزی کـه از خودتان 
انتظـار داشـته اید، کافـی نبوده اسـت. ایـن نگرانی از 
جالب تریـن انـواع نگرانی هاسـت؛ زیـرا هـم می توانـد 
مثبـت و هـم می توانـد منفـی باشـد؛ مثبـت از ایـن 
نظـر کـه شـما را هـر چـه بیشـتر بـه سـمت تـالش 
بیشـتر و در نتیجـه موفقیـت سـوق دهـد، و منفـی 
از ایـن نظـر کـه ممکـن اسـت باعث شـود تـا روحیه 
تـالش و مطالعـه شـما آسـیب پذیر شـده و از همـان 
اگـر  برداریـد.  دسـت  نیـز  قبلـی  کوشـش  و  تـالش 
چنیـن نگرانی هایـی بـه سـراغتان آمـد، بـه هدفتـان 
فکـر کنیـد؛ به اینکـه چه برنامـه ای بـرای آینده خود 
گرفته ایـد،  نظـر  در  کنکـور  در  موفقیـت  طریـق  از 
سـال بعـد خـود را در کجـا می بینید و چه احساسـی 
از ایـن موضـوع داریـد، و بـه تالش هایـی کـه تاکنون 
بـرای رسـیدن بـه هدفتـان داشـته اید، فکـر کنیـد و 
بـه آنهـا ارزش و بهـا بدهید و خـود را بـه خاطر همه 
آن تالش هـا تمجیـد کنیـد. حتـی اگر جزو آن دسـته 
از داوطلبانـی هسـتید که نه پشـتوانه درسـی و علمی 
قـوی ای داریـد و نـه تاکنـون مطالعـه داشـته اید، بـاز 
هـم بـه جنبـه مثبـت نگرانی تـان بهـا بدهیـد؛ چـون 
بـه انـدازه کافی وقـت دارید کـه از این شـرایط برای 
یـک برنامه ریـزی خـوب درسـی و یـک شـروع خوب 
اسـتفاده کنیـد.  آمادگـي در کنکـور،  بـراي  قـوی  و 
منتظـر چـه هسـتید؟ برخیزید و بـا امیـد و لبخند به 
آینـده، قـدم در راه بگذاریـد و ایمـان داشـته باشـید 

کـه نتیجـه تـالش خـود را بـه زودی خواهیـد دیـد.
    بـرای اینکـه از نگرانی هـای خـود کـم کنیـد، ابتـدا 
خواسـته و هـدف خـود را بـه صـورت دقیـق و روشـن 
مشـخص کنیـد. هـدف بـزرگ یا بلنـد مدت خـود را به 
اهـداف کوچکتـر و کوتـاه  مـدت  تقسـیم کنیـد و برای 
رسـیدن بـه هدف گذاری هـای کوتاه مـدت خود، دسـت 
بـه عمـل بزنیـد. آرزو کافـی نیسـت؛ بایـد عمـل کـرد، 
و همیـن کـه شـما بخواهیـد و قـدم در راه بگذاریـد، 
بیـن خواهـد  از  داریـد،  نگرانی هایـی کـه  از  بسـیاری 
رفـت؛ زیـرا چیـزی در درون شـما می گویـد کـه »تـو 
قـدم در راه گذاشـته ای؛ پـس طـی کـردن مسـیر هـم 
چیـزی نیسـت«؛ در واقـع همـان خواسـتن اول مهـم 
اسـت و بعـد از آن بایـد اطمینان داشـته باشـید که در 
مسـیر رسـیدن بـه هدفتـان، همـه انرژی هـای مثبـت، 

شـما را یـاری خواهنـد کـرد.

  بـه داوطلبـان موفقـی فکـر کنید کـه همین 
مسـیر را گذرانده انـد

راه جدیـد می گذاریـم  در  قـدم  کـه  وقتـی  همیشـه 
یـا می خواهیـم کار تـازه ای را انجـام دهیـم، ممکـن 

بـه سـراغمان  نگرانی هـای مختلفـی هـم  کـه  اسـت 
می شـوم؟«  موفـق  »آیـا  اینکـه:  جملـه  از  بیایـد؛ 
در  کـه  راهـی  در  اسـت  ممکـن  »چـه سـختی هایی 
پیـش دارم، پیـش بیایـد؟« و ماننـد آن. ممکن اسـت 
درگیـر  را  شـما  ذهـن  دسـت،  ایـن  از  نگرانی هایـی 
کنـد و انـرژی شـما را کاهـش دهـد یـا از بیـن ببرد؛ 
در حالیکـه بسـیار مهـم اسـت تا شـما به عنـوان یک 
داوطلـب آزمـون سراسـري، پـر انـرژی و بـا روحیـه 

باشـید. اگـر چنیـن نگرانی هایـی بـه سـراغتان آمـد، 
سـعی کنیـد کـه آرامـش خـود را حفـظ کنیـد و بـه 
هنـوز  حالیکـه  در  چـرا  کـه  کنیـد  فکـر  نکتـه  ایـن 
تجربـه ای در خصـوص کنکـور نداریـد، دچـار پیـش 
داوری هـای نگـران کننـده دربـارة آن شـده اید. یکـی 
اسـت  ممکـن  موضـوع،  ایـن  دالیـل  مهم تریـن  از 
ایـن باشـد کـه افـراد یـا  داوطلبانـی بـرای شـما از 
شـما  ذهـن  و  گفتـه   کنکـور  مشـکالت  و  سـختی ها 
را بـا صحبت هـای خـود مشـّوش و آلـوده کرده انـد. 
بهتریـن راه در چنیـن شـرایطی، ایـن اسـت کـه بـه 
سـراغ افـراد موفـق کنکـور برویـد و بـا آنهـا صحبـت 
کنیـد و از آنهـا در مـورد نگرانی هایـی کـه ایـن افراد 
در طـول آمادگـی برای کنکـور داشـته و راه هایی که 
بـا کمـک گرفتـن از آنهـا بـا ایـن نگرانی هـا مقابلـه 
کـه  دیـد  خواهیـد  وقـت  آن  بپرسـید.  می کرده انـد، 
شـما تنهـا نبـوده و نیسـتید؛ فقـط مهـم ایـن اسـت 
کـه چگونـه ایـن بـا ایـن نگرانـی و اسـترس ها مقابله 
کنیـد. یادتـان باشـد کـه افـراد موفـق، کارهایـی را 
انجـام می دهنـد کـه باعث پیشرفتشـان می شـود. اگر 
شـما هـم کار کسـانی را کـه موفـق شـده اند، انجـام 

دهیـد، در پایـان بـه همـان نتایجـی کـه آنهـا بـه آن 
رسـیده اند، می رسـید؛ پـس معجزه ای در کار نیسـت؛ 
قانـون در میـان اسـت: »کافـی  بلکـه موضـوع یـک 
اسـت بدانیـد کـه دیگـران پیش از شـما چـه کرده  اند 

کـه موفـق شـده اند.«

  آنچـه را تاکنـون انجـام داده ایـد، بررسـی 
نماییـد و در برنامـه  خـود تعـادل ایجـاد کنیـد

ممکـن اسـت در میـان راه احسـاس کنیـد کـه آنچه 
بـه حـال خوانـده و زحمتـی کـه بدیـن منظـور  تـا 
ایـن  و  اسـت  نبـوده  کافـی  کشـیده اید،  تاکنـون 
موضـوع باعـث نگرانـی شـما شـود. قبـل از هـر چیـز 
ایـن نکتـه را در نظر داشـته باشـید که بـرای آمادگی 
اگـر  حتـی  و  نیسـت،  دیـر  وقـت  هیـچ  کنکـور،  در 
داوطلبـی وجـود داشـته باشـد کـه چنـد ماه بعـد نیز 
بـا تـالش و کوشـش خوب، شـروع بـه مطالعـه جدی 
نمایـد، می توانـد نتیجـه نسـبتاً خوبـی را کسـب کند. 
نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه وقتـی چنیـن احساسـی 
کـه  را  کارهایـی  تمـام  حتمـاً  داد،  دسـت  شـما  بـه 
تاکنـون انجـام داده اید، دوباره بررسـی کنیـد. ممکن 
اسـت کـه شـما بـرای آمادگـی در کنکـور، کارهـای 
مختلفـی را انجـام داده ایـد که از چشـمتان دور مانده 
اسـت؛ مثـاًل مدت هـا مشـورت کـرده، تـالش کـرده 
گرچـه  داده ایـد.  انجـام  خـوب  برنامه ریـزی  یـک  و 
از حجـم دروس خوانـده شـده  برنامه ریـزی، جزئـی 
شـما نیسـت، امـا انجـام ایـن کار باعـث مي شـود تـا 
شـما طبـق قاعـده و اصـول درس بخوانیـد و همیـن 
موضـوع باعـث پیشـی گرفتن شـما از رقبایتان شـود. 
 سـعی کنیـد کـه بـا خـود صـادق باشـید. حتـی اگـر 
نگرانـی شـما بجا و درسـت باشـد، نگران مانـدن کاری 
را از پیـش نمی بـرد و فقـط باعـث تحلیـل انرژی شـما 
و بازداشـتن شـما از ادامـه کارتان می شـود؛ پـس برای 
اینکـه حـس بهتـری پیـدا کنیـد و از نگرانـی درآییـد، 
سـعی کنیـد کـه نگاهـی دوبـاره بـه برنامـه مطالعاتـی 
را  آن  کمبودهـای  و  نقص هـا  و  باشـید  داشـته  خـود 
بررسـی نماییـد؛ سـپس، وقتـی متوجه شـدید که علت 
نارضایتـی شـما چیسـت، در صـدد رفـع آن برآییـد و 

بهتریـن کارهـا را انجـام دهیـد.

  در برنامه درسی خود تنوع ایجاد کنید
یکـی از عواملـی کـه ممکـن اسـت در طـول آمادگی 
ایجـاد نگرانـی و  بـرای کنکـور بـرای هـر داوطلبـی 
ممکـن  اوسـت.  مطالعاتـی  برنامـه  نمایـد،  اسـترس 
برنامـه ای کـه  فکـر کنیـد در  از مدتـی  اسـت پـس 
تنظیـم کرده ایـد، اشـکاالتی وجـود دارد؛ مثـاًل سـهم 
یـک  سـهم  و  کـم  برنامه تـان  در  اصلـی  درس  یـک 
درس در برنامـه شـما زیـاد اسـت یـا اینکـه جایـی را 
بـرای مرورهـای هفتگـی و ... در ایـن برنامـه در نظـر 
نگرفته ایـد. حتـی اگـر برنامـه شـما، برنامـه خـوب و 

تالش

ممکن است برای همه داوطلبان، در 
راهی که تا آزمون سراسري دارند، 

نگرانی هایی پیش بیاید. این نگرانی ها 
می تواند برای هر یك از داوطلبان و 

بسته به شرایط هر کدام از آنها متفاوت 
باشد؛ اما مهم این است که این نگرانی، 
از هر جنسی که باشد، بر روند آمادگی 
مطالعاتی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت

 برای اینکه از نگرانی های خود 
کم کنید، ابتدا خواسته و هدف خود را 
به صورت دقیق و روشن مشخص کنید. 

هدف بزرگ یا بلند مدت خود را 
به اهداف کوچکتر و کوتاه  مدت  
تقسیم کنید و برای رسیدن به 
هدف گذاری های کوتاه مدت خود

دست به عمل بزنید
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مقبولـی باشـد، بـاز هـم ممکـن اسـت ایـن نگرانـی 
شـما را آزار دهـد کـه آیـا برنامـه مناسـبی ریخته اید 
یـا نـه. بـرای اینکـه از ایـن موضـوع مطمئـن شـوید، 
الزم اسـت کـه چنـد کار را انجـام دهیـد. اول اینکـه 
ببینیـد آیـا تنـوع درسـی را در برنامـه خـود در نظـر 
گرفته ایـد یـا نـه؛ اگـر ایـن طـور نیسـت، حتمـاً بـا 
توجـه بـه ضعف هـا و نقـاط قـوت خـود، درس هـا را 
بـه شـکل متنوع تـر و طبـق شـرایط خودتـان تنظیـم 
کـه  دانشـجویانی  بـه  مجـدداً  را  برنامه تـان  و  کنیـد 
و  کـرده  کسـب  خوبـی  رتبه هـای  قبـل  سـال های 
و  معلمـان  از  یـا  و  دهیـد،  نشـان  بوده انـد،  موفـق 
مشـاورانتان کمـک بگیریـد و با آرامش دوباره شـروع 

بـه مطالعـه نماییـد. 
هـر هفته دقایقـی وقت صرف کنید و بررسـی و ارزیابی 
کنیـد که بـرای رسـیدن به اهـداف کوتاه  مـدت و بلند 
مـدت خـود در کنکـور، الزم اسـت که چـه خصوصیات 
و مهارت هایـی را در خـود ایجـاد کنیـد؛ مثـاًل مقابلـه 
با خواب زیـاد، تکمیـل بهتـر دفتـر برنامه ریـزی، اجراء 
درس هـر روز در همـان روز، حـل تمریـن مسـتمر و 

مـداوم و .... 
دقـت کنیـد که بـرای طی مسـیر در رسـیدن به هدف 
اسـتفاده  قطب نمـا  از  می توانیـد  خـود،  مـدت  بلنـد 
کنیـد تـا از مسـیر اصلی تان منحـرف نشـوید. منظور از 
قطب نمـا در ایـن مسـیر، همـان برنامه راهبردی اسـت. 
بررسـی کنیـد کـه آیـا جهـت حرکـت شـما صحیـح 
اسـت یـا خیـر، و در کـدام قسـمت ها از برنامه تـان جدا 
شـده اید کـه بایـد در ایسـتگاه های جبرانـی بـرای آن 
قسـمت ها نیـز برنامه ریـزی کنیـد. بـه خاطـر داشـته 
باشـید: »موفقیـت، تکـرار لجوجانـه  کارهـای سـاده و 

است.« درسـت 

  عالقه مندی هایتان را فراموش نکنید
بـرای  و  نیسـت  تک بعـدی  موجـود  یـک  انسـان، 
رسـیدن بـه کمـال آفریـده شـده اسـت. بـه همیـن 
بـه  رسـیدن  بـرای  کـه  اسـت  کافـی  تنهـا  خاطـر، 
ظرفیـت  انسـان،  باشـد.  داشـته  اشـتیاق  کمـال، 
کـه  اسـت  موفـق کسـی  انسـان  و  دارد  نامحـدودی 
می کنـد؛  اسـتفاده  ظرفیت هایـش  از  تـوان  تمـام  بـا 
کـه  همان گونـه  داشـت  توجـه  بایـد  همـه،  ایـن  بـا 
نامحـدودی  صـورت  بـه  می تواننـد  عزیـز  داوطلبـان 
بـرای تحقـق برنامه هـای مطالعاتـی و آمادگـی خـود 
در کنکـور تـالش کننـد و وقـت بگذارند، بایـد زمانی 
را نیـز بـرای خـود و خواسته هایشـان درنظـر بگیرند. 
ایـن هـم بخشـی از قابلیت هـای انسـان اسـت که اگر 
بخواهـد، می توانـد همـه کارهـای خـود را بـه صورت 

هـم زمـان انجـام دهـد. 
رونـد آمادگـی بـرای کنکور، یـک روند طوالنی اسـت 
و ممکـن اسـت کـه بـرای بسـیاری از داوطلبـان، بـا 
خسـتگی های روحـی و جسـمی فراواني همراه شـود؛ 
بـه خصـوص بـرای داوطلبانی کـه نتوانند یـا نخواهند 

کارهـای  انجـام  بـرای  را  وقتـی  خـود،  برنامـه  در 
و  جسـم  بگیرنـد.  نظـر  در  غیردرسی شـان  دلخـواه 
روح هـر یـک از شـما داوطلبـان نیـز، ماننـد سـایر 
مـردم، از انجـام یـک کار متوالـی و یکنواخت خسـته 
خواهـد شـد؛ پـس خـود را، مخصوصاً از همیـن ابتدا، 
در  آمادگـی  و  درگیـر درس خوانـدن  فقـط  و  فقـط 

کنکـور نکنیـد. بسـته بـه اینکـه در چـه سـطح علمی 
هسـتید و آمادگـی درسـی شـما از قبل چقدر اسـت، 
حتمـاً زمان هایـی هـر چنـد کوتـاه را در طـول هفتـه 
بـرای پرداختـن بـه تفریحـات و برنامه هـای دلخـواه 
خـود نیـز در نظـر بگیریـد. اگـر در نظـر گرفتـن این 
زمان هـا بـرای انجـام کارهـاي مـورد عالقـه و تفریح، 
باعـث ایـن نگرانی در شـما شـد کـه از درس خواندن 
عقـب خواهیـد افتاد، به خـود بگویید کـه دارید بابت 
زحمتـی کـه در طـول هفتـه کشـیده اید، بـه خودتان 
درس  خـوب  کنیـد  سـعی  پـس  می دهیـد؛  پـاداش 
بخوانیـد تـا از پاداشـی کـه بـه خـود می دهیـد نیـز 
لـذت ببریـد. حتمـاً بـه ایـن نکتـه نیـز توجه داشـته 
باشـید کـه هـر چـه بـه روزهـای پایانـی آمادگـي در 
مطالعاتـی  برنامـه  بایـد  می شـوید،  نزدیـک  کنکـور 
خـود را فشـرده تر کنیـد و مـدت زمـان بیشـتری را 
بـه درس خوانـدن اختصـاص دهیـد؛ البتـه در همان 
شـرایط هـم بـاز بـه یـاد داشـته باشـید کـه جسـم و 
روح شـما نیـاز به اسـتراحت دارد، و اگـر این موضوع 
را خـوب مدیریـت کنیـد، نـه تنها بـا انرژی بیشـتری 
درس خواهیـد خوانـد، بلکـه بدیـن ترتیـب، بسـیاری 

از نگرانی هـای شـما هـم از بیـن خواهـد رفـت.  

حتی اگر نگرانی شما بجا و درست باشد، 
نگران ماندن کاری را از پیش نمی برد و 

فقط باعث تحلیل انرژی شما و بازداشتن 
شما از ادامه کارتان می شود؛ پس برای 
اینکه حس بهتری پیدا کنید و از نگرانی 

درآیید، سعی کنید که نگاهی دوباره 
به برنامه مطالعاتی خود داشته باشید 
و نقص ها و کمبودهای آن را بررسی 

نمایید؛ سپس، وقتی متوجه شدید 
که علت نارضایتی شما چیست

در صدد رفع آن برآیید و 
بهترین کارها را انجام دهید
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 – علمی  جامع  دانشگاه  آموزشی  معاون 
کالس های  تمامی  شدن  حضوری  از  کاربردی، 
سال  اول  نیمسال  در  دانشگاه  این  درس 

تحصیلی 1401-1402 خبر داد.
دکتر اصغر کشتکار، با اعالم این خبر، افزود: تمامی 
در  کشور  سراسر  کاربردی   - علمی  آموزش  مراکز 
نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402 با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی و با اتخاذ تمهیدات الزم، 

باید کالس ها را به صورت حضوری برگزار کنند.
کاربردی،   – علمی  جامع  دانشگاه  آموزشی  معاون 
تأکید کرد: مراکز آموزش علمی - کاربردی سراسر 
کشور، در خصوص حضوری شدن کالس های درسی 
ضروری است که اطالع رسانی مناسب را به مدرسان 

و دانشجویان انجام دهند.

کالس های دانشگاه جامع 
علمی - کاربردی 

حضوری برگزار می شود

از سوی نهاد رهبری در دانشگاه ها 

طرح ملـی ایران جـوان، با هدف 
دانشـجوی  زوج هـای  تکریـم 
دارای فرزند، با عنـوان »دردانه« 
آغـاز  کشـور  دانشـگاه های  در 

 . شد
شـدن  عملیاتـی  راسـتای  در 
دانشـگاهیان،  ازدواج  ملـی  سـند 
فرهنگـی  معاونـت  همـکاری  بـا 
مقـام  نمایندگـی  نهـاد  سیاسـی 
دانشـگاه ها  در  رهبـری  معظـم 
بـه  وابسـته  خـرداد   15 بنیـاد  و 
حضـرت  فرمـان  اجرایـی  سـتاد 
نخسـتین  اجـرای  امـام)ره(، 
طـرح ملـی ایـران جوان بـا هدف 
دانشـجوی  زوج هـای  تکریـم 
دارای فرزنـد با عنـوان »دردانه« 
کشـور  سراسـر  دانشـگاه های  در 

شـد. آغـاز 
زوج هـای  بـه  طـرح  ایـن  در 
متولـد  فرزنـد  دارای  دانشـجوی 
از  هدایایـی،  و  تسـهیالت   ،1401
قبیـل »بسـته لبخنـد مـادری«، به 
فرزنـد  دارای  نیازمنـد  دانشـجویان 

می شـود. اهـدا 
از  گـروه  ایـن  بـه  همچنیـن 

بـرای  هدیـه  کارت  دانشـجویان، 
مـادر، سـپرده مخصـوص فرزنـد و 
وام قـرض الحسـنه اعطـا می شـود.
دانشجویان واجد شرایط، برای اطالع 
شرایط  و  طرح  بیشتر  جزئیات  از 
سامانه:  به  باید  آن،  در  ثبت نام 
  https://ezdevaj.nahad.ir

بخش دردانه مراجعه کنند.

در نیمسال اول سال تحصیلی 1۴۰2-1۴۰1

زوج های دانشجوی دارای فرزند تسهیالت می گیرند 

ثبت نام  مهلت  تمدید  از  پیام نور،  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیرکل 
فراگیر  و  )سراسری(  کارشناسی ارشد  آزمون های  در  پذیرفته شدگان 

این دانشگاه خبر داد. 
دکتر محسن حیدری، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور، ضمن اعالم این 
خبر، گفت: با توجه به اینکه برخی از دانشجویان پذیرفته شده تاکنون موفق به 
ثبت  نام حضوری یا غیرحضوری در این دانشگاه نشده اند، به منظور مساعدت با 
این دسته از دانشجویان، مهلت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان و انتخاب 

واحد آنان، تا 31 شهریور ماه تمدید شد.
 وی یادآور شد: پذیرفته شدگان، الزم است که اسکن مدارک خود، شامل: تصویر 
رو(،  و  )پشت  ملی  کارت  تصویر  شناسنامه،  توضیحات  صفحه  و  اول  صفحه 
عکس رنگی با زمینه روشن، مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه )ویژه 
آقایان(، تصویر مدرک کارشناسی )برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته، 
الزم است که مدرک کاردانی نیز ارائه شود( و گواهی از مراجع ذی ربط مربوط 
به استفاده کنندگان از سهمیه را در قالب jpg  یا jpeg  و با حجم هر فایل 
حداکثر 250 کیلو بایت تهیه نمایند و در هنگام ثبت نام غیرحضوری بارگذاری 

کنند.
الزم به یادآوری است که پیش از این، تاریخ ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان 
در آزمون های کارشناسی ارشد )سراسری( و فراگیر این دانشگاه، از 12 لغایت

 16 شهریور ماه اعالم شده بود.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون 
تخصصی  دکتری  دوره های  ورودی 
علوم  رشته های  پژوهشی  دکتری  و 
تخصصی،  و  بهداشت  پزشکی،  پایه 
سال  دندان پزشکی  و  داروسازی 

تحصیلی 1401-1402 اعالم شد. 
که  است  الزم  پذیرفته شدگان  تمامی 
در  ثبت نام  نحوه  و  زمان  از  اطالع  برای 
دوره های مذکور، از تاریخ 28 شهریور ماه 
)امروز( به سایت اینترنتی دانشگاه محل 

پذیرش خود مراجعه کنند.
بنا بر اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی، 
پذیرفته شدگان  از  یک  هر  ثبت نام  عدم 
دانشگاه  سوی  از  که  مقرر،  زمان  در 
منزله  به  می شود،  تعیین  پذیرش  محل 
انصراف بوده و هیچ گونه اعتراضی در این 

اسامی  اعالم  نخواهد شد.  پذیرفته  مورد 
گزینش  اساس  بر  پذیرفته شدگان، صرفاً 
علمی بوده و انجام سایر مراحل پذیرش 
نیز از سوی دانشگاه مربوط انجام می شود.

گفتنی است که آزمون دکتری تخصصی 
و دکتری تخصصی »پژوهشی یا فناوری 
پزشکی،  پایه  علوم  رشته های  محور« 
و  داروسازی  تخصصی،  و  بهداشت 
دندان پزشکی، در روزهای 2 و 3 تیر ماه 

سال جاری برگزار شد.
و  که  14هزار  است  یادآوری  به  الزم 
149 نفر در این آزمون ثبت نام کردند و
در  نیز،  شرکت کنندگان  از  درصد   73
پایه  علوم  رشته های  از  رشته   72 قالب 
در  دندان پزشکی،  و  داروسازی  پزشکی، 

این آزمون حاضر بودند.

آخرین مهلت
ثبت نام پذیرفته شدگان 

کارشناسی ارشد 
دانشگاه پیام نور

اسامی پذیرفته شدگان دکتری تخصصی 
وزارت بهداشت اعالم شد

31 شهریور ماه
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