مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش:

نتایج اولیه آزمون

https://peyk.sanjesh.org

کارشناسیارشد  ۱۴۰۱در
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اواخر هفته آینده اعالم میشود
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صفحه 3فرهنگی به ریاست آیتاهلل رئیسی
انقالب
در جلسه شورایعالی
ادامه در
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طرح اصالح و تکمیل سیاستهای سنجش و
پذیرش در دانشگاهها به تصویب نهایی رسید
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در یک گفت و گوی تلویزیونی خبر داد
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رئیس سـازمان سـنجش آموزش
کشـور ،بـا تأکیـد بـر اینکـه در
آزمـون سـال آینـده ،سـؤاالت
عمومی از کنکور حذف میشـوند،
گفـت :بـر اسـاس قانـون جدید،
داوطلـب میتواند دو بار در سـال
در کنکـور شـرکت کنـد و نمـره
کسـب شـده وی نیز تا دو سـال

نیـز مطـرح شـد ،و ایـن موضـوع
در سـالهای بعـد ،بـه خصـوص در
سـال  ۱۳۹۵مجـددا ً طرح شـد و در
نهایـت بـه مصوبـه اصلاح و تکمیل
سیاسـتهای سـنجش و پذیـرش در
دانشـگاهها رسـیدیم کـه از سـوی
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی نیـز
تصویـب شـد.
ادامه در صفحه 4

تاریخهای ثبتنام و برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در سال 1401
نام آزمون

تاریخ ثبتنام

سراسري

مهلت ثبتنام به پایان رسید.

کاردانی به كارشناسي ناپيوسته
کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و
حرفهای و مؤسسات غیرانتفاعی)

یکشنبه  3/29تا

یکشنبه 1401/4/5
سهشنبه  14تا

سهشنبه 1401/4/21

یادداشت هفته

تستزدن در روزهای آخر

اعالم تازهترین تغییرات کنکور ۱۴۰۲
اعتبـار خواهد داشـت.
دکتـر عبدالرسـول پورعبـاس ،ضمن
تشـریح نحـوه اجـراء مصوبـه جدیـد
سـنجش و پذیـرش در دانشـگاهها از
سـال  ،۱۴۰۲گفـت :تغییرات کنکور،
مقولـهای اسـت کـه از سـال ۱۳۸۴
مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت
و از همـان زمـان حـذف کنکـور

صفحه 3

تاريخ برگزاري
چهارشنبه  ،8پنجشنبه ،9

جمعه  10و شنبه 1401/4/11
جمعه 1401/6/4

جمعه 1401/6/4

(بخش پایانی)

صفحه2

در این شماره...

آشفته دل

آشفته کند انجمنی را!

مبحثی در باب آشفتگی ذهنی داوطلبان
آزمون سراسری و راهکارهای مقابله با آن
صفحه 11

هنر تست زدن در واپسین فرصت
صفحه 14

از سوی سازمان سنجش آموزش کشور

وسایل ممنوعه و مجاز داوطلبان
در آزمون سراسری 1401
اعالم شد

صفحه آخر

نکته
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بخشش عملی گاه و بیگاه نیست ،بلکه نگرشی دائمی است

یادداشت هفته

تستزدن در روزهای آخر

om

 -1حفظ تعادل تستزنی و اینکه بتوانیم در هفته از
تمامی دروس تست زماندار بزنیم ،کار سادهای نیست؛
اما اگر هر روز ،دروس مطالعه شده سه روز قبل را تست
بزنیم ،انجام این کار سبب خواهد شد تا اگر برنامه
متعادلی داشته باشیم ،تستزنی ما هم متعادل شود.
 -2اگر تستزنی ،برایتان دشوار نیست و به آن
عالقهمند هستید ،هر ساعتی را که تمایل دارید ،به
انجام این کار اختصاص دهید؛ اما اگر انجام این کار
برایتان سخت است و در پرداختن به آن تعلل میکنید،
آن را در زنگ مطالعات دوم (میان برنامه) خود قرار
دهید.
 -3با توجه به اینکه کنکور ،یک آزمون جامع است
و ما باید در چند درس ،زمان خود را کنترل کنیم،
بنابراین ،الزم است که در خانه هم ،تمرین ما در چند
درس (حداقل سه درس) باشد؛ به این ترتیب ،عالوه
بر کنترل زمان در چند درس ،تمرین انتقال ذهنی
از یک درس به درس دیگر نیز صورت خواهد گرفت.
 -4عالوه بر عامل زمان ،اضطراب ناشی از امتحان
نیز بر روند پاسخگویی و نتیجهگیری ما تاثیر خواهد
گذاشت؛ بنابراین ،در آینده نزدیک بهتر است که زمان
تستزنی خود را در خانه ،به تدریج از زمان استاندارد
کوتاهتر کنید .این موضوع ،سبب جبران تأثیر عامل
اضطراب در جلسه امتحان خواهد شد و آزمونتان را
بیشتر به کنکور شبیه خواهد کرد.
 -5هدف از زدن تست زماندار ،به دست آوردن
افزایش سرعت و قدرت تنظیم وقت است؛ البته
یادگیری نیز به صورت ناخودآگاه انجام خواهد شد،
اما هدف ،صرفاً یادگیری نیست ،و بهترین منابع برای
انجام این کار ،تستهای آزمونهای سراسری سالهای
گذشته است .برای اینکه تستهای شما از یک مبحث
و تکراری نباشد ،بهتر است که در هر درس  10سؤال را
به صورت تصادفی از آزمونهای سالهای قبل انتخاب
کنید.
نکته مهم دیگری که شما باید در تمرینات تستزنی،
به خصوص در زمان زدن تستهای سرعتی و زماندار
به آن دقت کنید ،این است در ابتدای دفترچه سؤاالت
آزمونها برای سؤاالت هر درس ،یک زمان پیشنهاد
شده است .اگرچه این زمانها ،مطابق با استانداردها
و ویژگی هر درس ،بهترین زمانهای ممکن برای
پاسخگویی به سؤاالت هستند ،اما شما میتوانید ،با
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مدیر اجرایی :بهمن احمدی
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بیست و سوم خرداد ماه سال 1401
صاحب امتیاز  :سازمان سنجش آموزش کشور
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توجه به شناختی که از روحیات و تواناییهای خود
دارید ،زمانبندی مناسبی را برای تست زدن در جلسه
آزمون در نظر بگیرید .برای انجام این کار ،حتماً قبل از
آزمون و در زمانی که تستهای سرعتی و زماندار را در
خانه تمرین میکنید ،اقدام نمایید .یادتان باشد که برای
اختصاص زمانی غیر از زمان پیشنهادی ،حتماً تمرین
داشته باشید تا سر جلسه آزمون ،تمرکز خود را از دست
ندهید یا عصبی و نگران نشوید.
ً
عالوه بر مسائلی که در باال به آن اشاره شد ،حتما به این
موضوع نیز در تمرینات تستزنی توجه داشته باشید تا
تستزنی در کنکور برای شما راحتتر و سادهتر باشد.
در هنگام تمرینات تستزنی موضوعی و طبقهبندی
شده و نیز تستهای زماندار ،حتماً به روش یک ضرب،
دو ضرب (وزنهبرداری) توجه داشته باشید و آن را هم
تمرین کنید .توضیح اینکه برای جلوگیری از اتالف وقت
و استفاده بهینه از زمان ،تستهای آزمون را به سه
دسته تقسیم میکنیم و سه روش در مواجه شدن با
آنها خواهیم داشت:
الف) سؤاالتی که جواب آنها را بلدید یا فکر میکنید
که در کمتر از یک دقیقه به آنها جواب میدهید .به این
سؤاالت باید همان لحظه جواب داد.
ب) سؤاالتی که بعد از حل کردن آنها به جواب
میرسد یا اینکه از شکل این گونه سؤالها پیداست که
خیلی وقتگیر هستند .این سؤاالت را با یک ضربدر
مشخص کنید؛ یعنی «باشد برای بعد»؛ پس بروید سراغ
سؤاالت بعدی.
ج) سؤاالتی را که مطمئن هستید «بلد نیستید»
با دو ضربدر مشخصکنید؛ یعنی به این سؤاالت دست
نخواهید زد.
پس از اینکه تمام تستها را یکبار تا انتها بررسی
کردید و به سؤاالت گروه یک پاسخ دادید ،بار دوم،
در صورت داشتن وقت کافی ،به تستهای گروه دوم
میپردازید؛ به این ترتیب ،شما میتوانید به بیشترین
تستها در کمترین زمان ممکن پاسخ بگویید .فراموش
نکنید که امتیاز تست آسان ،متوسط و سخت یک درس
در کنکور ،یکسان است و اگر از چنین روشی استفاده
کنید ،میتوانید زمانی را که برای حل کردن تست
سخت صرف میکنید ،به پاسخگویی به  5تست متوسط
یا شاید  10تست آسان اختصاص دهید.
موفق باشید
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در شماره پیشین ،در همین ستون با شما از تست
زدن در روزهای پایانی باقیمانده تا زمان برگزاری
آزمون سراسری سخن گفتیم .در این شماره با بحث
از «تستهای زماندار» این گفتار را به پایان میبریم.
الف – فواید تست زماندار
تمرین «تست زماندار»دو مزیت بسیار مؤثر دارد:
 -1افزایش سرعت :دوندهای را تصور کنید که در
حال تمرین برای شرکت در مسابقات سرعتی است .اگر
این تمرینات ،بدون در نظر گرفتن عامل زمان انجام
شود ،سرعت دونده افزایش نخواهد یافت ،اما اگر این
دونده در هر بار تمرین ،زمان دویدن خود را ثبت کند،
میتواند آنرا افزایش دهد؛ یعنی در تمرین بعدی سعی
میکند تا سریعتر بدود« .تست زماندار»سبب میشود
تا شما تالش کنید که سریعتر تست بزنید و این مسأله،
سبب افزایش سرعت شما خواهد شد.
 -2افزایش قدرت تنظیم وقت :برخی از داوطلبان ،بعد
از شنیدن مزیت اول ،اظهار بینیازی به تمرین میکنند و
میگویند« :من وقت اضافه هم میآورم !» اینگونه داوطلبان
معموالً در امتحانات بیدقتی میکنند؛ چون بسیار سریع به
سؤاالت پاسخ میدهند .زدن تست زماندار سبب میشود
که شما به صورت تجربی بتوانید وقت خود را تنظیم کنید،
و البته دقت در تستزنی را نیز فراموش نکنید؛ درست
مثل زمانی که میخواهید از خیابان عبور کنید؛ در این
حالت ،قطعاً نیازی به محاسبه شتاب خود ،شتاب ماشینها
و محاسبه نقطه برخورد ندارید و فقط با تجربه و احساس
خود این کار را انجام میدهید .زدن تست زماندار ،سبب
میشود تا شما بتوانید در جلسه آزمون ،وقت خود را تنظیم
کنید؛ یعنی هم با سرعت و هم با دقت ،تست بزنید و نیازی
به محاسبه نداشته باشید.
ب – شرایط تستزنی زماندار
شرایط و روش صحیح زدن تست زماندار در خانه را در
پنج بخش بررسی میکنیم:

(بخش پایانی)
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پیامبر اکرم (ص) :وحدت مایه رحمت ،و تفرقه موجب عذاب است

اخبار هفته

در جلسه شورایعالی انقالب فرهنگی به ریاست آیتاهلل رئیسی

طرح اصالح و تکمیل سیاستهای سنجش و پذیرش در دانشگاهها به تصویب نهایی رسید
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دانشآموزان را از  ۱۰۰درصد به  ۴۰درصد
کاهش دادند؛ بر این اساس ۶۰ ،درصد
سهم سنجش توان علمی دانشآموزان نیز
بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر
دبیرستان آنان تعیین میشود.
سیاستهای جدید به تدریج و در مدت
 ۴سال عملیاتی خواهد شد؛ به این نحو که
در سالهای  ۱۴۰۲و  ۱۴۰۳فقط نتایج
تحصیلی سال دوازدهم دانشآموزان ،در
سال  ۱۴۰۴نتایج تحصیلی سالهای
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یازدهم و دوازدهم ،و در سال ۱۴۰۵
نتایج تحصیلی و معدل سالهای دهم تا
دوازدهم تعیین کننده سهم  ۶۰درصدی
سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش
دانشآموزان در دانشگا ه خواهد بود.
بر این اساس ،کنکور سالی دو بار و تنها
از دروس تخصصی هر رشته برگزار خواهد
شد و سهمی  ۴۰درصدی در سنجش توان
علمی داوطلبان ورود به دانشگاه دارد.
همچنین دانشآموزان مجاز خواهند بود

is
tg

اعضای شورایعالی انقالب فرهنگی،
پس از چندین جلسه بررسی،
طرح اصالح و تکمیل سیاستهای
سنجش و پذیرش دانشآموزان برای
ورود به دانشگاه را به تصویب نهایی
رساندند.
در جلسه روز سهشنبه گذشته
شورایعالی انقالب فرهنگی به ریاست
آیتاهلل رئیسی ،سیاستهای آموزشی
و نیز سنجش و پذیرش ،با هدف
تأمین عدالت آموزشی در راستای
ایجاد فرصت برابر برای دانشآموزان
مناطق محروم در ورود به دانشگاه و به
ویژه رشتههای پرطرفدار دانشگاهی،
بررسی شد و به تصویب نهایی رسید.
همچنین اعضای شورایعالی انقالب
فرهنگی ،در ادامه مباحث خود برای اصالح
شیوه سنجش و پذیرش دانشآموزان در
ورود به دانشگاه ،به منظور کاهش فشار
روانی ناشی از تعیین تکلیف  ۱۲سال
تحصیل آنان در آزمون چهار ساعته
کنکور ،سهم کنکور از سنجش توان علمی

که برای بهبود معدل و سوابق تحصیلی
خود ،تا  ۱۰بار در امتحانات سالهای
دهم ،یازدهم و دوازدهم دبیرستان
شرکت کنند.
الزم به یادآوری است که جزئیات دقیق
سیاستهای جدید سنجش و پذیرش
دانشجو ،متعاقباً از سوی دبیرخانه
شورایعالی انقالب فرهنگی ،سازمان
سنجش و وزارت آموزش و پرورش اعالم
خواهد شد.

چهارشنبه  ۲شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
امتحانات پایانی دانشجویان نیز در روزهای شنبه و یکشنبه
 ۵و  ۶شهریور ماه برگزار خواهد شد و مهلت ارسال نمرات
به آموزش نیز روز چهارشنبه  ۱۶شهریور ماه خواهد بود.
بنا بر اعالم دانشگاه صنعتی شریف ،در دوره تابستانی
این دانشگاه ،دانشجویان میتوانند حداکثر برای  ۶واحد
ثبتنام کنند.

همراه با کارآموزی ،حداکثر در  ۳واحد نظری یا  ۳واحد
پروژه کارشناسی یا  ۲واحد عملی یا  ۲واحد نظری به
عالوه  ۱واحد عملی ،میتوان ثبتنام کرد.
همچنین دوره تابستانی ترمیم و حذف ترم ندارد.
دانشگاه صنعتی شریف اعالم کرد که ثبتنام دوره تابستانی،
در سامانه آموزش این دانشگاه انجام میشود و دانشجویان
باید امکان دسترسی خود به این سامانه را بررسی کنند.
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دانشگاه صنعتی شریف ،جزئیات ثبتنام برای ترم
تابستانی دانشجویان را اعالم کرد.
بر این اساس ،ثبتنام دانشجویان برای شرکت در
دورههای ترم تابستانی ،طی روزهای شنبه و یکشنبه
 ۲۸و  ۲۹خرداد ماه انجام میشود.
شروع کالسهای دانشجویان برای ترم تابستانی،
روز دوشنبه  ۲۵تیر ماه خواهد بود و این ترم تا روز
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جزئیات برگزاری ترم تابستانی دانشگاه شریف اعالم شد

قابل توجه خوانندگان هفتهنامه پیکسنجش
بدیـن وسیله به اطـالع مخاطبـان و خـوانندگان گـرامـی هفتـهنامـه
پیـکسنـجش میرسـاند کــه ایـن هفتهنـامه ،آمـاده دریافـت نظــرات،
پیشنهـادهــا و مقـاالت ارزشمـند اعضـای هیـأت علمی ،پژوهشگران و
دانشجویان فعال مؤسسات و مراکز دانشـگاهی در زمینـههای مطالـعه و
برنامهریزی ،شیوههای مطالعه مؤثر ،راههای مقابله با استرس و اضطراب،
روانشناسی کنکور ،عوامل مؤثر در موفقیت ،معرفی رشتههای دانشگاهی،
زمینههای اشتغالزایی و کارآفرینی و ...که میتواند برای داوطلبان آزمونهای
سراسری ورود به دانشگاهها مفید باشد ،خواهد بود.
این هفتهنامه ،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 آزمونهای سـراسـری در تمام ایـام سال است ،به خوبی
ایفا نماید.
شایسته است که مطالب ارسالی ،برگرفته از پژوهشها 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 میرساند 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
هفتهنامه خبری و اطالعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور

3

اخبار هفته

شماره  1279دوشنبه  23خرداد 1401

امتحاناتدانشگاه
علمی  -کاربردی
حضوری است
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کنند ،خاطرنشـان کـرد :با توجـه به اینکه
نمـره ایـن آزمونهـا تـا دو سـال معتبـر
اسـت ،داوطلـب میتوانـد بـر اسـاس آن
بـرای ورود بـه دانشـگاهها تصمیـم بگیرد،
و بـه طـور طبیعـی نمـرهای کـه داوطلـب
از آزمـون کسـب میکنـد ،به علاوه تأثیر
سـوابق تحصیلـی وی ،بـا یکدیگـر ترکیب
خواهـد شـد و در نهایـت یـک نمـره کل
بـرای داوطلـب در پذیـرش وی اعمـال
خواهد شـد.
معـاون وزیـر علـوم ،کـه در یـک برنامـه
تلویزیونـی سـخن میگفـت ،بـا بیـان
اینکـه تأثیـر سـوابق تحصیلـی در
آزمـون سراسـری سـال آینـده به
صـورت قطعـی اعمال خواهد شـد،
گفـت :تأثیر سـوابق تحصیلـی در کنکور
امسـال نیـز بـه صـورت مثبـت اعمـال
میشـود و بـه ایـن معنـی اسـت کـه اگر
داوطلبـی نمـره خوبـی در کنکور کسـب
کـرد ،معـدل پاییـن و سـوابق تحصیلـی
وی ،نمـره کنکـور را پایین نمـیآورد؛ اما
در صورتـی کـه معـدل وی بـاال باشـد،
میتوانـد همیـن نمـره را افزایـش بدهد.
بـه گفتـه وی ،از سـال آینده ،نمـره کنکور
تحت تأثیر سـوابق تحصیلی ،بـاال یا پایین
مـیرود؛ یعنی اگر سـوابق تحصیلی خوبی
وجـود داشـته باشـد ،نمره کنکـور افزایش
مییابـد ،و اگـر سـوابق تحصیلـی ضعیـف
باشـد ،نمـره کنکـور نیـز پاییـن میآیـد؛
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ادامه از صفحه اول
وی در ادامـه تأکیـد کـرد :قوانینـی کـه
در حـوزه ورود بـه دانشـگاهها و برگزاری
کنکـور تصویـب شـده ،بـه توانمنـدی
وزارت آمـوزش و پـرورش در حـوزه
سـوابق تحصیلـی متکـی شـده اسـت
تـا آزمونهـای سراسـری و کشـوری
اسـتاندارد را برگـزار کنـد.
دکتـر پورعبـاس تأکیـد کـرد :در آزمـون
سراسـری سـال آینده ،اوالً دروس عمومی
نخواهیـم داشـت و تمامی سـؤاالت دروس
عمومی از کنکور حذف میشـوند و بررسی
آنهـا بـه سـوابق تحصیلـی دانشآمـوزان
منتقـل خواهـد شـد کـه ایـن سـوابق در
طول سـالهای  ۱۴۰۲تا  ۱۴۰۵بررسـی و
اعمـال میشـود .همچنین از سـال آینده،
کنکـور از دروس اختصاصـی بـه صـورت
دوبـار در سـال برگـزار میشـود و نتایـج و
نمـره داوطلبـان در ایـن آزمون تا دو سـال
معتبر اسـت.
بـه گفتـه وی ،یـک شـیوه پذیـرش در
دانشـگاهها نیـز فقـط بـر اسـاس سـوابق
تحصیلی بـر مبنای معـدل معمولی دانش
آمـوزان اسـت و هـم اکنـون حـدود  ۸۵تا
 ۸۶درصـد ظرفیـت دانشـگاهها را شـامل
میشـود.
رئیـس سـازمان سـنجش آموزش کشـور
افـزود :پذیـرش داوطلبـان بـر اسـاس
آزمـون و سـوابق تحصیلی اسـتاندارد ،از
سـال آینـده حـدود  ۱۵درصـد ظرفیـت
دانشـگاهها را شـامل میشـود کـه
ایـن پذیـرش بـر مبنـای  ۴۰درصـد
تأثیـر سـابقه تحصیلـی اسـت و آزمـون
سراسـری نیـز بـه میـزان  ۶۰درصـد در
پذیـرش داوطلبـان تأثیـر دارد.
وی ،بـا بیـان اینکه از سـال آینـده هر یک
از داوطلبـان ورود بـه دانشـگاهها میتوانند
در دو نوبـت آزمـون سراسـری شـرکت
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مهلت ثبتنام
داوطلبان مصاحبه
دکتری دانشگاه آزاد

اعالم تازهترین تغییرات کنکور ۱۴۰۲
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تا روز شنبه  28خرداد ماه تمدید شد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در یک گفت و گوی تلویزیونی خبر داد

بنابرایـن ،نمـره کنکور و سـوابق تحصیلی،
یـک نمـره کل بـرای آزمـون داوطلـب را
میسـازد و سـوابق تحصیلـی در شـانس
قبولـی داوطلبـان نیز تأثیر خواهد داشـت؛
لـذا الزم اسـت کـه داوطلبان ،بـه دو وجه،
یعنـی سـوابق تحصیلـی و نمـره کنکـور،
توجه داشـته باشـند.
رئیس سـازمان سـنجش آموزش کشـور،
بـا اشـاره بـه اینکـه از سـال آینـده
زیرگروههـا در کنکـور حـذف میشـوند،
گفـت :ایـن تغییـر بسـیار مهـم اسـت و
داوطلبـان بایـد خـود را برای ایـن تغییر
آمـاده کننـد و مـا صرفـاً یـک زیرگـروه
خواهیـم داشـت و زیرگروههـای دو،
سـه یـا چهـار نخواهیم داشـت .افـراد بر
مبنـای یک نمـره انتخاب رشـته خواهند
کـرد .ضمناً به سـازمان سـنجش آموزش
کشـور ابالغ شـده اسـت که ایـن موضوع
را تـا پایـان شـهریورماه تعییـن تکلیـف
نمایـد و به داوطلبان اطالع رسـانی کند.
دکتـر پورعبـاس ،بـا تأکیـد بـر اینکه از
سـال  ۱۴۰۳کنکـور کاغـذی حـذف و
آزمـون به شـکل الکترونیکـی برگزار می
شـود ،تأکیـد کـرد :پیشبینـی مـا ایـن
اسـت کـه سـالی شـش آزمـون برگـزار
شـود ،و داوطلـب مجـاز اسـت کـه دو
آزمـون را بـه عنـوان آزمـون اصلـی خود
اعلام نمایـد و بقیـه آزمونها بـه صورت
آزمایشـی بـرای وی لحـاظ خواهـد شـد.
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سرپرسـت معاونـت آموزشـی
دانشـگاه جامع علمـی  -کاربردی
اعلام کرد :امتحانات دانشـجویان
علمـی  -کاربـردی بـه صـورت
حضـوری و با رعایـت پروتکلهای
بهداشـتی برگـزار میشـود.
دکتـر اصغـر کشـتگار ،بـا اشـاره بـه
شـرایط و نحـوه برگـزاری امتحانـات
دانشـجویان علمـی – کاربـردی،
گفـت :بـا توجـه بـه ایـن مسـأله کـه
دورههـای علمـی  -کاربـردی عمدتـاً
دورههـای عملـی اسـت ،در ایـام
کرونـا نیـز ایـن امتحانـات بـه صورت
حضـوری برگـزار شـد.
سرپرسـت معاونـت آموزشـی
دانشـگاه جامـع علمـی – کاربردی،
ادامـه داد :دانشـجویان مـا عمدتـاً
بومـی هسـتند و طبـق نیازسـنجی
اشـتغال محلـی جـذب میشـوند؛
بنابرایـن ،مشـکلی از لحـاظ اینکـه
دانشـجویان حضـوری باشـند نیـز
پیـدا نکردهایـم و جـز معـدود
دانشـگاههایی هسـتیم کـه در کل
کشـور گستردهشـده و هیچ مشـکلی
در موقع حضوری شـدن دانشـگاهها
نداشـتیم؛ بنابرایـن ،امتحانـات مـا،
بـا رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی،
بـه همـان صـورت حضـوری برگـزار
خواهـد شـد.
بر اسـاس تقویم آموزشـی نیمسـال
دوم سـال تحصیلـی ۱۴۰1-۱۴۰0
دانشـگاه جامع علمـی – کاربردی،
کال سهـای ایـن دانشـگاه در ایـن
نیمسـال  ۲۷خـرداد مـاه بـه اتمام
میرسـد و امتحانـات دانشـجویان
از  ۲۸خـرداد مـاه آغـاز میشـود
و تـا  ۱۰تیـر مـاه ادامـه خواهـد
د ا شت .

بخشش عملی گاه و بیگاه نیست ،بلکه نگرشی دائمی است

با اعالم مرکز سنجش ،پذیرش و فارغالتحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی ،مهلت ثبتنام از
داوطلبان به منظور شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی این دانشگاه ،تا روز شنبه 28
خرداد ماه تمدید شد.
بر این اساس ،داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی به منظور شرکت در مصاحبه ،الزم است که با
مراجعه به سایت مرکز سنجش ،پذیرش و فارغالتحصیلی دانشگاه آزاد به آدرسwww.azmoon.org :
نسبت به ثبتنام خود اقدام نمایند .این مهلت تا روز شنبه  28خرداد ماه تمدید شد.

هفتهنامه خبری و اطالعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور
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پیامبر اکرم (ص) :وحدت مایه رحمت ،و تفرقه موجب عذاب است

مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش:

نتایج اولیه آزمون کارشناسیارشد ۱۴۰۱در اواخر هفته آینده اعالم میشود

امتحانی خود را تغییر دادند.
پس از اعالم نتایج اولیه آزمون کارشناسیارشد
سال  ،۱۴۰۱مهلت انتخاب رشته برای داوطلبانی
که مجاز به انتخاب رشته شدهاند ،در اوایل تیر ماه
آغاز میشود.
الزم به یادآوری است که داوطلبان مجاز به انتخاب
رشته ،امکان انتخاب  ۱۰۰کدرشته محل را دارند .ضمناً
آزمونهای تشریحی و مصاحبه رشتههای خاص این
آزمون در نیمه دوم تیر ماه انجام میگیرد و نتایج نهایی
آزمون کارشناسیارشد سال  ۱۴۰۱نیز در هفته اول
شهریور ماه اعالم خواهد شد.
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مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان
سنجش آموزش کشور ،از اعالم نتایج اولیه
آزمون کارشناسیارشد ناپیوسته سال  ،۱۴۰۱در
اواخر هفته آینده خبر داد.
دکتر علیرضا کریمیان افزود :آزمون کارشناسیارشد
سال  ،۱۴۰۱در روزهای چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه
 ۲۹ ،۲۸و  ۳۰اردیبهشت ماه با رقابت  ۶۴۷هزار و ۲۰۹
داوطلب برگزار شد.
وی افزود :پیشبینی شده است که نتایج اولیه آزمون
کارشناسیارشد سال  ۱۴۰۱در اواخر هفته آینده اعالم شود.
آزمون کارشناسیارشد سال  ۱۴۰۱در روزهای
چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه  ۲۹ ،۲۸و  ۳۰اردیبهشت
ماه ،در  ۱۸۶شهرستان ۳۸۱ ،حوزه اصلی و  ۱هزار و
 ۷۷۰حوزه فرعی برگزار شد.
در مجموع ۶۴۷ ،هزار و  ۲۰۹داوطلب (با احتساب
عالقهمندی به شرکت در مجموعه امتحانی دوم)
متقاضی شرکت در آزمون کارشناسیارشد ناپیوسته
امسال هستند که از این تعداد ۳۳۹ ،هزار و  ۹۰۶نفر
داوطلب زن (معادل  ۵۳درصد) و  ۳۰۷هزار و ۳۰۳
داوطلب مرد (معادل  ۴۷درصد) هستند .همچنین
 ۵هزار و  ۵۴۶داوطلب که هنوز دانشجو هستند ،حوزه

از  24خرداد ماه تا  ۱۰تیر ماه

زمان ثبت درخواست نقل
و انتقال دانشگاه فرهنگیان
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معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان،
زمانبندی مهمانی و انتقال دانشجو معلمان این
دانشگاه را اعالم کرد.
بر این اساس ،به منظور تسهیل در فرایند مهمانی و
انتقال دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و پاسخگویی
به درخواستهای آنان برای مهمانی در سال تحصیلی
 ،۱۴۰2-۱۴۰1دسترسی الزم برای دانشجویان و کاربران
دانشجویی سامانه جامع گلستان این دانشگاه به منظور
انجام فرایند مهمانی و انتقال فراهم شده است.
امکان ثبت درخواست دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
برای مهمانی ،از روز  ۲۴خرداد ماه فراهم میشود و
این مهلت تا  ۱۰تیر ماه ادامه خواهد داشت.
همچنین مهلت پاسخ دهی به درخواست دانشجویان
متقاضی نیز برای دانشگاه مبدأ ،از  ۱تا  ۱۵مرداد
ماه اعالم شده است و دانشگاه مقصد نیز در بازه
زمانی  ۱۸مرداد ماه تا  ۶شهریور ماه ،به درخواست
دانشجویان در این زمینه پاسخ خواهد داد.
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،در صورت لزوم،
سو
میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر ،به پردی 
مرکز محل تحصیل خود مراجعه نمایند.

بـودن مركـز اطمینـان حاصـل نماییـد.
 - 2بـا داوطلبانـی كـه مرتكـب تخلـف
شـوند برابـر قانـون برخورد خواهد شـد
و مشـخصات آنان در فهرسـت متخلفان
آزمون هـای ایـن سـازمان قـرار خواهـد
گرفـت .ضمناً ایـن داوطلبـان از  2تـا
 10سـال از شـركت در آزمون هایـی
كـه ایـن سـازمان برگـزار می نمایـد یـا
ناظـر آن اسـت ،محـروم خواهنـد شـد.
همچنیـن در صورتـی كـه متخلفـان در
طـول محرومیـت اقـدام بـه ثبت نـام
در یكـی مراكـز نماینـد ،در هـر مرحلـه
از مراحـل آزمـون از شـركت آنـان در
آزمـون جلوگیـری به عمـل خواهد آمد.
 - 3مراكـز برگـزاری آزمونهـا موظـف به
رعایـت قوانین بـوده و بایسـتی از ثبتنام
ایـن افـراد خـودداری نماینـد و در صورت
تخلـف ،مجوز آنـان لغـو میگردد.
 - 4داوطلبانـی كـه بـا جعـل مـدارك
هویتی سـعی در گمـراه نمـودن مجریان
آزمـون نماینـد و در آن شـركت كننـد
و تخلـف آنـان (حتـی پـس از دریافـت
مـدرك ) اثبـات گـردد ،برابـر مقـررات
برگـزاری آزمونهـا ،مـدارك مربـوط بـه

آنهـا باطـل و از شـركت در آزمونهـا بـه
مـدت  2تا10سـال 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 اسلامی (تعزیـرات
مصـوب  )1375جـرم تلقـی میشـود و
مجـازات كیفری به همراه خواهد داشـت،
ایـن گـروه از متخلفـان بـرای صـدور
احـكام قضائـی بـه مراجع قضائـی معرفی
می گردنـد.
یـادآور می شـود كـه براسـاس قوانیـن
مؤسسـات صاحـب امتیـاز آزمون هـای
بین المللـی ،كلیـه مراحـل ثبت نـام
آزمون هـا بایسـتی شـخصاَ توسـط
شـخص متقاضـی انجـام شـود و در
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
در آزمون هـای بین المللـی می نماینـد
برخـورد قانونـی خواهـد شـد.
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هشدار به متقاضیان
آزمونهای بین المللی

اخبار هفته

بـه اطلاع متقاضیـان شـركت در
آزمونهـای بینالمللـی نظیـر
 TOEFL ، GRE،IELTSو ...میرسـاند
بـا توجـه بـه وجـود تعـدادی افراد
و شـركتهای سـود جـو كـه بـا
تبلیغـات و وعدههـای واهـی مبنی
بـر اخـذ مـدارك مـورد نظـر ،بـا
مشـخصات داوطلـب اقـدام بـه
كالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابـل
توجهـی از ایـن افـراد مینماینـد،
ایـن سـازمان بـه عنـوان ناظـر
آزمونهـای بینالمللـی در كشـور،

ضمن برخـورد قانونـی و معرفی این
مراكز بـه مراجع قضائی ،مـوارد ذیل
را برای اطلاع متقاضیـان یادآوری
می نمایـد:
 - 1تنهـا مداركـی از طریـق ایـن
سـازمان مـورد گواهـی و تأییـد قـرار
خواهنـد گرفت كـه قب ً
ال 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

هفتهنامه خبری و اطالعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور
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اخبار هفته
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بخشش عملی گاه و بیگاه نیست ،بلکه نگرشی دائمی است

 6تیر ماه

 8تیر ماه

زمان اعالم نتایج آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

آخرین مهلت ثبتنام
آزمون زبان وزارت بهداشت
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»Cellular and Molecular aspects of Mental Health

«مدیریت منابع در کسب و کارهای دانش بنیان»،
«تعارض منافع در نظام سالمت کشور» ،و «تحلیل و نقد
پژوهشهای زیست پزشکی از منظر علوم انسانی سالمت»
است.
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الزم به یادآوری است که چهاردهمین المپیاد علمی
دانشجویان علوم پزشکی کشور ،در حیطههای استدالل
بالینی ،تفکر علمی در علوم پایه ،مدیریت نظام سالمت،
کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم ،آموزش
پزشکی و مطالعات میان رشتهای علوم انسانی و سالمت
برگزار میشود.
در این دوره ،موضوعات حیطههای ششگانه ،شامل« :دروس
اصلی پزشکی (داخلی ،کودکان ،زنان و جراحی)»« ،کلیات
آموزش پزشکی»« ،ابعاد سلولی مولکولی سالمت روان

تا پایان خرداد ماه تمدید شد

ثبتنام در قدیمیترین رقابت فضایی کشور
ثبتنام نهمین دوره رقابتهای
فضایی کشور به نام «کنست» ،تا
پایان خرداد ماه تمدید شد.
نهمین دوره ملی و سومین دوره
بینالمللی مسابقات «کن ست ایران»،
قدیمیترین مسابقه فضایی کشور،
مشابه دورههای گذشته ،از سوی
پژوهشگاه هوافضا برگزار میشود
و طی این مسابقه ،تیمهای شرکت
کننده اقدام به طراحی ،ساخت و
تست یک سامانه فضایی روی زمین
میکنند«.کنست» ماهوارههایی با
ابعاد قوطی نوشابه است که از سوی
یک سیستم اوجدهی تا ارتفاع بیش از
 ۳۰۰متری از سطح زمین حمل شده
یشود .این سیستم باید
و رهاسازی م 
در حین فرود ،مأموریت مشخصی را

هفتهنامه خبری و اطالعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور

w
w

ثبتنـام شـصت و ششـمین دوره آزمـون زبـان
وزارت بهداشـت (  )MHLEاز سـاعت  ۱۲روز
 ۲۲خـرداد ماه آغاز شـده اسـت و تـا روز  ۸تیر
ماه ادامـه دارد.
کارت ورود بـه جلسـه شـصت و ششـمین دوره آزمـون
زبـان وزارت بهداشـت ( ،)MHLEروز  ۱۴تیـر مـاه
توزیـع میشـود و آزمـون نیـز روز  ۱۶تیـر مـاه برگـزار
خواهـد شـد ،و در نهایت ،کارنامـه داوطلبان روز  ۲۶تیر
مـاه منتشـر خواهد شـد.
بـرای ورود بـه جلسـه آزمـون ،همـراه داشـتن پرینـت
کارت ورود به جلسـه و اصل کارت ملی (یا شناسـنامه)
الزامـی اسـت و همـراه نداشـتن هر یک از ایـن مدارک،
موجـب محرومیـت هـر یـک از داوطلبـان از ورود بـه
جلسـه و شـرکت در آزمـون میشـود.
هـر کارنامـه دارای یـک ُکـد ویـژه بـه نـام
 Certification Codeبـوده کـه در بـاالی آن درج
میشـود و درسـتی آن از طریق سـایت مرکز سـنجش
آمـوزش پزشـکی (در پیونـد «تأییـد کارنامـه») یـا
 Check Certificate Validityقابل اسـتعالم است.
بنابرایـن ،کارنامـه چـاپ شـده یـا گواهی دیگـری برای
شـرکت کننـدگان بـرای ارائـه بـه مراجـع گوناگـون،
صـادر نخواهـد شـد و مراجـع گوناگـون (دانشـگاهها،
سـازمانها) میتواننـد بـه همیـن روش ،از درسـتی
کارنامـه اطمینـان حاصـل کننـد.
وزارت بهداشـت تأکیـد کـرد :بـه دلیـل ضـرورت
برقـراری نظـم و حفـظ سـکوت و آرامش در سـالنهای
برگـزاری آزمـون ،درهای حـوزه امتحانی ،رأس سـاعت
 ۸:۳۰صبـح بسـته میشـود و از ورود افـرا ِد دیرآمـده،
جلوگیـری خواهـد شـد.
ضمنـاً هزینـه ثبتنـام قابل برگشـت یا نگهـداری برای
دورههای بعدی نیسـت.
بـرای ثبتنـام در شـصت و ششـمین دوره آزمـون زبان
وزارت بهداشـت (  ،)MHLEمبلـغ  ۲میلیـون و
 ۱۷۵هـزار ریـال ( ۲۱۷هـزار و  ۵۰۰تومـان) بایـد بـه
صـورت اینترنتـی و از طریـق کارتهـای بانکـی عضـو
شـتاب پرداخت شـود.
داوطلبـان آزمونهـای زبـان انگلیسـی عمومـی وزارت
بهداشـت ( ، )MHLEدر سـال جـاری طـی پنج نوبت
میتواننـد در ایـن آزمـون شـرکت کنند.
گفتنـی اسـت که آزمون زبـان انگلیسـی عمومی وزارت
بهداشـت ( ، )MHLEدارای  ۱۰۰پرسـش در سـطح
آزمـون اسـتاندارد تافـل ( ۳۰پرسـش درک مطلـب
شـنیداری ۴۰ ،پرسـش واژگان ،سـاختار و دسـتور زبان
و  ۳۰پرسـش درک مطلـب نوشـتاری) و  ۱۰۰نمـره
(بـدون نمـره منفی) اسـت.

رئیـس کمیتـه فنـی چهاردهمیـن دوره المپیـاد
علمی دانشـجویان علـوم پزشـکی ،از اعالم نتایج
اولیه آزمـون غربالگری در روز  ۶تیـر ماه خبر داد.
دکتر محمد بهناز افزود :آزمون غربالگری چهاردهمین دوره
المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ،صبح روز پنجشنبه
 ۱۹خرداد ماه در  ۴۰حوزه امتحانی در دانشگاههای علوم
پزشکی به صورت الکترونیک برگزار شد.
مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت
بهداشت ،خاطرنشان کرد :در آزمون غربالگری چهاردهمین
دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ،تعداد  ۲هزار
و  ۵۱۳دانشجو از  ۷۰دانشگاه علوم پزشکی دولتی و آزاد
شرکت داشتند که از این تعداد ،یک هزار و  ۲۱۴نفر زن و
یک هزار و  ۲۹۹نفر مرد بودند.
رئیس کمیته فنی چهاردهمین دوره المپیاد علمی
دانشجویان علوم پزشکی ،اظهار داشت :نتایج اولیه آزمون
غربالگری ،روز  ۶تیر ماه اعالم میشود و  ۹۰نفر در هر
حیطه ،و در مجموع  ۵۴۰نفر ،به مرحله دوم انفرادی و
گروهی راه خواهند یافت.
وی خاطرنشان کرد :مرحله بعد از آزمون غربالگری،
مشتمل بر دو مرحله گروهی و مرحله انفرادی دوم خواهد
بود که مرحله اول گروهی به صورت پروژه محور و پس
از تأیید عنوان پروژهها در کمیته فنی ،که متعاقباً اعالم
میشود ،برگزار میشود .مرحله دوم انفرادی نیز در مرداد
ماه برگزار خواهد شد و زمان برگزاری آزمون مرحله دوم
گروهی و اختتامیه المپیاد و اعالم نتایج قطعی ،شهریور ماه
خواهد بود.

انجام دهد.
ثبتنام نهمین دوره ملی و سومین
دوره بینالمللی این رویداد ،تا روز
 ۳۱خرداد ماه تمدید شده است
یتوانند با مراجعه
و عالقهمندان م 
به وب سایت پژوهشگاه هوافضا به
نشانی www.ari.ac.ir :نسبت به
ثبتنام در این دوره از مسابقات اقدام
کنند.
این رقابت ،در دو کالس «ماهوارههای
سنجشی  -ارتباطی» (با رویکرد
دادهبرداری و پردازش تصویر) و
«علمی و اکتشافی» (با رویکرد فرود
دقیق با استفاده از بال و دادهبرداری
بر پایه اینترنت اشیا) برگزار میشود.
حمایت از تجاریسازی طرحهای
برتر ،جوایز نقدی برای سه تیم

اول هر کالس ،و امتیاز بنیاد ملی
نخبگان برای تیمهای اول هر کالس،
از تسهیالت این مسابقه به شمار
میرود.
بر اساس برنامه زمانبندی این رویداد،
گزارش طراحی اولیه تیمهای حاضر در
مسابقه «کنست» ،در روز  ۳۱مرداد
ماه ،و نتایج داوری گزارش طراحی اولیه
نیز در شهریور ماه اعالم میشود.
روز  ۳۰مهر ماه نیز گزارش طراحی
دقیق و ساخت دریافت میشود و
اسامی تیمهای راه یافته به مرحله
نهایی ،نیز در آبان ماه مشخص
میشود.
گفتنی است که برگزاری نهمین دوره
مسابقات «کنست» ،در نیمه اول
دی ماه خواهد بود.
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پیامبر اکرم (ص) :وحدت مایه رحمت ،و تفرقه موجب عذاب است

تا  ۲۰تیر ماه ادامه دارد

ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

om

.c

ah

مهلت ثبتنام معرفی شدگان به مصاحبه علمی
آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱
دانشگاه پیامنور ،که در نوبت قبل موفق به تکمیل
مراحل یا ثبتنام نشدهاند ،تمدید شد.
با توجه به درخواست مکرر برخی از معرفی شدگان
به مصاحبه علمی آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز
سال  ۱۴۰۱که در مرحله قبل موفق به ثبتنام در
این مرحله نشدهاند ،مهلت ثبتنام ،تا روز دوشنبه
 ۲۳خرداد ماه (امروز) برای آخرین بار تمدید میشود.
لـذا داوطلبـان میتواننـد تـا پایـان روز دوشـنبه
 ۲۳خـرداد مـاه (امـروز) ،بـا مراجعه به سـامانه مدد
به نشـانی https://madad.pnu.ac.ir :نسبت
بـه تکمیـل مراحـل قبـل یـا ثبتنـام در ایـن
مرحلـه اقـدام کننـد.
الزم به یادآوری است که این فرصت ،به منظور مساعدت
با داوطلبان در نظر گرفته شده است و زمان ثبتنام به
هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

دانشگاه خوارزمی اعالم کرد :با توجه
به ابالغیه ارسالی مبنی بر برگزاری
دروس معارف در دوره تابستانی به
صورت صرف ًا حضوری ،و با توجه به
مجازی بودن دوره تابستانی دانشگاه
خوارزمی ،دروس معارف حذف شد.
دانشگاه خوارزمی در اطالعیهای اعالم کرد:
با توجه به ابالغیه ارسالی مبنی بر برگزاری
دروس معارف در دوره تابستانی به صورت
صرفاً حضوری ،و نظر به برگزاری دوره
تابستانی به صورت مجازی در این دانشگاه،
از این رو ،دروس معارف از لیست دروس
دوره تابستانی  ۱۴۰۱حذف شده است.
دانشجویان میتوانند صرفاً یک درس
از دروس معارف اسالمی را در سایر
دانشگاهها (به شرط برگزاری کالس به
صورت حضوری) پس از تأیید گروه و
دانشکده خود اخذ کنند.
الزم به یادآوری است که سایر دروس،
مطابق ا ِطالعیه قبلی ،به صورت مجازی
در دوره تابستانی در این دانشگاه برگزار
خواهد شد.

تا پایان روز  ۲۸خرداد ماه ادامه دارد

دکتری رشتههای «حرکات اصالحی

و آسیبشناسی ورزشی» و «مدیریت
ورزشی» در پردیس دانشگاه تهران

مقاطع کارشناسیارشد و دکتری رشتههای
«حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی» و
«مدیریت ورزشی» در پردیس دانشگاه تهران
راهاندازی میشود.
دکتر محمدرضا کردی ،مدیر گروه علوم ورزشی
پردیس بینالمللی ارس دانشگاه تهران ،با اعالم
این خبر ،گفت :از بهمن ماه سال جاری ،پردیس
بینالمللی ارس در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری
دو رشته ورزشی «حرکات اصالحی و آسیبشناسی
ورزشی» و «مدیریت ورزشی» دانشجو میپذیرد.
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
تهران ،با اشاره به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری
رشته فیزیولوژی ورزشی در پردیس ارس ،گفت:
گرایشهای مختلف رشته فیزیولوژی ورزشی در
مقطع کارشناسیارشد نیز در پردیس بینالمللی
ارس راهاندازی خواهند شد.

ثبتنام در مصاحبه دکتری
بدون آزمون ویژه
استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد

w
w

مهلت ثبتنام
مصاحبه علمی دکتری
دانشگاه پیامنور تمدید شد

راهاندازی مقاطع کارشناسیارشد و

حذف دروس معارف
از دوره تابستانی
دانشگاه خوارزمی

w
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برای آخرین بار
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مدیرکل امور دانشـجویان شـاهد و
ایثارگـر سـازمان امور دانشـجویان
گفـت :سـامانه نقـل و انتقـال
دانشجویان شـاهد و ایثارگر ،از روز
چهارشـنبه  ۱۸خـرداد مـاه فعـال
شـده اسـت و این سـامانه تا  20تیر
مـاه ،آمـاده ثبـت درخواسـت این
گـروه از دانشـجویان اسـت.
دکتـر سـید فردیـن تقـیزاده ،دربـاره
زمـان بازگشـایی سـامانه نقـل و انتقـال
دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر ،گفـت:
سـامانه نقل و انتقال دانشـجویان شـاهد
و ایثارگـر ،تـا  ۲۰تیـر مـاه فعـال و آماده
ثبـت درخواسـت دانشـجویان شـاهد و
ایثارگـر واجد شـرایط مقطع کارشناسـی
ورودی سـال  ۱۴۰۰و ماقبـل متقاضـی
انتقـال و مهمانـی اسـت.
وی ،بـا بیـان اینکـه ایـن اداره کل از
پذیرش درخواسـتهای خارج از سـامانه
معذور اسـت ،اظهار داشـت :دانشجویانی
کـه در سـال گذشـته حکـم مهمانـی یـا
حکـم مشـروط داشـتهاند ،چنانچـه

شـرط الزم را اخـذ و حکـم آنـان بـه باالتر و آزاده -۹ ،همسـر جانباز  ۲۵درصد
اتمـام رسـیده باشـد ،الزم اسـت کـه در تـا  ۴۹درصـد -۱۰ ،فرزنـد انـاث جانبـاز
سـامانه ثبتنـام نماینـد و حتماً شـرایط  ۲۵درصـد تا  ۴۹درصـد -۱۱ ،فرزند ذکور
و وضعیـت تحصیلـی خـود را درج کنند؛ جانبـاز  ۲۵درصـد تـا  ۴۹درصـد ،مـورد
در غیـر ایـن صـورت ،مجـاز بـه ثبتنـام رسـیدگی قـرار خواهـد گرفت.
مجـدد در ایـن سـامانه نخواهنـد بـود .دکتـر تقـیزاده ادامـه داد :دانشـجویان
مدیـرکل امـور دانشـجویان شـاهد و متقاضـی انتقـال یـا مهمانـی ،میتواننـد
ایثارگـر ،افـزود :همچنیـن دانشـجویان بـا مراجعـه بـه سـامانه سـجاد سـازمان
دارای حکـم مهمانـی دائـم در سـنوات امـور دانشـجویان ،نسـبت بـه ثبـت
گذشـته و دانشـجویان دارای پذیـرش درخواسـت خـود اقـدام و کـد رهگیـری
بـا سـوابق تحصیلـی ،مجـاز بـه ثبـت دریافـت نماینـد و نتیجـه بررسـی را در
درخواسـت در ایـن سـامانه نیسـتند .زمـان مقـرر از طریـق همـان سـایت بـا
وی دربـاره ترتیـب اولویت در رسـیدگی درج کـد رهگیـری مشـاهده کننـد.
بـه تقاضـای دانشـجویان گفـت :تقاضای مدیـرکل دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر
دانشـجویان بـه ترتیب اولویـت  -۱فرزند خاطرنشـان کـرد :پـس از اتمـام زمـان
انـاث شـهید -۲ ،فرزنـد ذکـور شـهید ،ثبتنـام دانشـجویان ،ادارات کل امـور
 -۳جانبـاز  ۵۰درصـد و باالتـر و آزاده ،دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر ،ملـزم
 -۴همسـر شـهید -۵ ،جانبـاز  ۲۵درصد هسـتند تـا تاریـخ  ۳۱تیـر مـاه ،بـا ورود
الـی  ۴۹درصـد -۶ ،همسـر جانبـاز بـه سـامانه سـجاد و بـا توجه بـه مدارک
 ۵۰درصـد و باالتـر و آزاده -۷ ،فرزنـد دانشـجو (ایثارگری ،وضعیـت تحصیلی)،
انـاث جانبـاز  ۵۰درصد و باالتـر و آزاده ،اقدامـات الزم را در ایـن زمینـه بـه عمل
 -۸فرزنـد ذکـور جانبـاز  ۵۰درصـد و آورند.

اخبار هفته

ثبتنام از داوطلبان ،به منظور شرکت در
مصاحبه دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ویژه
استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسالمی آغاز
شد.
بنا بر اعالم مرکز سنجش ،پذیرش و امور فارغالتحصیلی
دانشگاه آزاد اسالمی ،داوطلبان راه یافته به مرحله
مصاحبه علمی دوره دکتری تخصصی ویژه استعدادهای
درخشان ،میتوانند تا پایان روز شنبه  ۲۸خرداد ماه ،با
مراجعه به سایت مرکز سنجش ،پذیرش و فارغالتحصیلی
دانشگاه آزاد به آدرس www.azmoon.org :نسبت
به ثبتنام خود به منظور شرکت در مصاحبه اقدام کنند.
الزم به یادآوری است که مصاحبه علمی کلیه
داوطلبان در سال جاری نیز به صورت حضوری و
متمرکز در تهران برگزار خواهد شد و زمان و نحوه
دریافت برگه ورود به جلسه مصاحبه حضوری ،پس از
اتمام فرآیند ثبتنام ،طی اطالعیه جداگانهای منتشر
خواهد شد.
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بخشش عملی گاه و بیگاه نیست ،بلکه نگرشی دائمی است

اعالم
شرایط
بهرهمندی
دانشجویان از
طرح شهید وزوایی
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تا پایان خرداد ماه تمدید شد

w
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از سوی بنیاد ملی نخبگان ،شرایط
بهرهمندی دانشجویان دورههای
کارشناسیارشد و دکتری و همچنین
نو ورودان به دانشگاهها از طرح
توسعه فعالیتهای علمی و فرهنگی
دانشجویان مستعد تحصیلی کشور
در سال تحصیلی  ،۱۴۰2-۱۴۰1اعالم
شد.
بنیاد ملی نخبگان ،در چارچوب برنامه
توسعه فعالیتهای علمی و فرهنگی
دانشجویان مستعد تحصیلی کشور ،در سال
تحصیلی  ،۱۴۰2-۱۴۰1در قالب طرح
شهید وزوایی (طرح توسعه فعالیتهای
علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد
تحصیلی کشور) ،اعتبارها و تسهیالتی
را به دانشجویان برتر دانشگاهها و مراکز
آموزشعالی کشور اعطا میکند.
دانشجویان هر یک از دانشگاها و مراکز
آموزش عالی کشور ،که واجد شرایط درج
شده در «شیوهنامه توسعه فعالیتهای

علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد
تحصیلی کشور در سال تحصیلی -۱۴۰1
 »۱۴۰2هستند ،میتوانند درخواست
خود را از طریق سامانه اطالعاتی بنیاد به
نشانی sina.bmn.ir :ارائه کنند.
فرایند ثبتنام آن دسته از متقاضیانی
که در حال حاضر دانشجو هستند ،از روز
سهشنبه  ۱۷خرداد ماه آغاز شده است
و این دانشجویان میتوانند اطالعات
و مستندات خود را به همراه تصاویر
مربوط ،در سامانه سینا بارگذاری یا
بهروزرسانی کنند.
ثبتنام دانشآموختگان دانشگاهها ،که
در مهر ماه سال جاری در دورههای
تحصیلی کارشناسیارشد یا دکتری
تخصصی در یکی از دانشگاههای کشور
به عنوان دانشجوی نو ورود مشغول به
تحصیل خواهند شد ،نیز از  ۱۷خرداد ماه
آغاز شده است و الزم است که این افراد،
اطالعات و مستندات خود را به همراه

تصاویر مربوط ،در مهلت تعیینشده
در بند  ،۴در سامانه سینا بارگذاری
یا بهروزرسانی کنند ،و همچنین پس
از پذیرفتهشدن در دانشگاه ،اطالعات
مربوط به محل تحصیل خود را تا
 ۱۵مهر ماه در سامانه سینا درج کنند
تا در صورت برگزیدگی ،از پشتیبانیهای
این بنیاد بهرهمند شوند.
متقاضیان ،تا پایان روز چهارشنبه  ۱۵تیر
ماه فرصت دارند تا گزینه «درخواست
بررسی پرونده برای بهرهمندی از
پشتیبانیهای دانشجویی» را از بخش
«ثبت درخواستها» در سامانه انتخاب
کنند .این زمان غیرقابل تمدید است.
بنیاد ملی نخبگان ،پس از بررسی ابتدایی
درخواستها و بر اساس ظرفیت سالیانه و با
هدف تسریع در اطالعرسانی به متقاضیان
برای برنامهریزی و انجام فعالیتهای مورد
نیاز به منظوری بهرهمندی از پشتیبانیهای
دانشجویی ،نتیجه اولیه پذیرش متقاضیانی

را که باالترین امتیاز از مجموعه فعالیتهای
آموزشی ،پژوهشی ،فناورانه و فرهنگی را در
مقایسه با سایر افراد کسب کردهاند( ،صرفاً
از طریق سامانه سینا) اعالم خواهد کرد.
به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی
نخبگان ،در صورتی که در هر مرحله از
بررسیها مشخص شود که متقاضی ،به
طور آگاهانه اطالعاتی نامعتبر و خالف
واقع را بارگذاری کرده است ،عالوه بر
محرومیت از این تسهیالت ،از سایر
تسهیالت و حمایتهای این بنیاد ،نیز
محروم و عدم صداقت وی به مراجع
ذیربط اعالم میشود و حق پیگیری
موضوع به صورت حقوقی نیز برای بنیاد
ملی نخبگان محفوظ خواهد بود.
الزم به یادآوری است که بنیاد ملی
نخبگان ،بعد از اتمام بررسی پروندهها
در بنیادهای نخبگان استانی و بر اساس
امتیاز نهایی ،نتیجه نهایی بررسی
درخواست متقاضیان را اعالم خواهد کرد.

زمان فراخوان انتخاب شعار دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی تمدید شد
دانشـگاه جامع علمی ـ کاربـردی اعالم
کـرد :زمـان فراخـوان انتخـاب شـعار
دانشـگاه جامـع علمـی ـ کاربـردی ،تا
 ۲۵خـرداد مـاه تمدید شـد.
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی ،با هدف
تداعی شنیداری رسالت و مأموریتهای
محوله در حوزه اشتغال مولد و توسعه
فرهنگ مهارت آموزی ،در نظر دارد که
شعار خود را هم راستا با عناصر هویت بصری
طراحی کند.
لذا از کلیه دانشجویان ،مدرسان ،همکاران
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دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در سراسر
کشور و عموم عالقهمندان دعوت میشود تا
در انتخاب برترین شعار برای معرفی اهداف
این دانشگاه ،مشارکت کنند.
در ارسال شعارهای پیشنهادی ،ضمن توجه
به ویژگیهای عمومی ،شامل :اختصار،
شیوایی و آهنگینی ،به یاد ماندن و قابلیت
انتقال آسان به عموم مخاطبان ،مالحظاتی،
از جمله :تناسب با رسالت دانشگاه جامع
علمی ـ کاربردی ،انحصاری بودن ،متفاوت
بودن با شعار سایر دانشگاههای داخلی و

خارجی و حفظ محتوا در زمان ترجمه برای
محیطهای بینالمللی ،حائز اهمیت است.
عالقهمندان برای ارائه پیشنهاد و مشارکت
در این فراخوان ،میتوانند تا  ۲۵خرداد ماه،
نسبت به ارسال پیشنهادهای خود اقدام
کنند.
شعار پیشنهادی باید حداکثر دارای
هشت کلمه باشد و هر فرد شرکتکننده،
میتواند تا سه شعار را پیشنهاد کند .ضمناً
به سه شعار برگزیده ،هدایایی ویژه اعطا
میشود.

اخبار هفته
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پیامبر اکرم (ص) :وحدت مایه رحمت ،و تفرقه موجب عذاب است

تا  ۸تیر ماه ادامه دارد

ثبتنام آزمون زبان دکتری پیامنور
ثبتنام بـرای شـرکت در چهلمیـن دوره آزمون
زبـان دکتـری تخصصـی دانشـگاه پیامنـور
( )PNUETاز امـروز آغـاز میشـود و تـا روز
 ۸تیـر مـاه ادامـه دارد.
چهلمیـن دوره آزمـون زبان دکتری تخصصی دانشـگاه
پیامنـور ( ،)PNUETروز سـه شـنبه  ۱۴تیـر مـاه
 ۱۴۰۱بـه صـورت الکترونیکـی در مراکـز اسـتانهای:
تهـران ،اصفهـان ،خوزسـتان ،هرمـزگان ،آذربایجـان
شـرقی ،سیسـتان و بلوچسـتان ،مازنـدران ،فـارس،

کرمان ،کرمانشـاه ،گلسـتان ،خراسـان رضـوی ،همدان
و یـزد برگـزار میشـود.
متقاضیـان شـرکت در چهلمیـن دوره آزمـون زبـان
دکتـری تخصصـی دانشـگاه پیامنـور ،تـا  ۸تیرمـاه
 ۱۴۰۱فرصـت دارنـد کـه از طریـق پرتـال دانشـگاه
پیامنـور ـ مرکز سـنجش و آزمـونExam.pnu.ac.ir :
بـرای ثبتنـام الکترونیکـی در ایـن آزمون اقـدام کنند.
دانشـگاه پیامنـور اعالم کـرد :ظرفیـت ثبتنام چهلمین
دوره آزمـون زبـان دکتـری تخصصـی دانشـگاه پیامنور

( )PNUETدر مراکـز مجری ،محدود اسـت.
همچنیـن هزینـه ثبتنـام باید بـه صـورت الکترونیکی
در هنـگام ثبتنـام و از طریـق سـامانه ذکـر شـده
پرداخـت شـود ،و داوطلبـان بایـد دقت داشـته باشـند
کـه بـه هیچ وجه مبلـغ ثبتنـام را به صورت دسـتی و
از طریـق شـعب بانـک پرداخـت نکنند.
متقاضیان برای کسـب اطالعات بیشـتر یا رفع مشـکالت
احتمالـی ،میتواننـد با شـماره تلفـن۰۲۱-۲۲۴۵۸۲۹۷ :
تماس حاصـل کنند.

اینفوگرافیک
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آزمون عمومی

علوم انسانی
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تمامیگروههایآزمایشی

گروه آزمایشی

زمان و تعداد سواالت

تاریــخ برگــزاری 8 :لغایــت  11تیــر 1401
یـک دفترچـه در تمـام رشـتهها همـراه
بـا یـک پاسـخنامه مجــزا شـامل زبـان و
ادبیـات فــارسی ،زبـان عربـی ،فرهنـگ
و معـارف اسـامی و زبـان انگلیسـی

w
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آزمون سراسری

 100سوال  75 -دقیقه زمان پاسخگویی

سال 1401

علوم تجربی
تاریخ برگزاری :صبح جمعه  10تیر 1401
 2دفترچه اختصاصی همراه با  2پاسخنامه
مجزا شامل ریاضیات ،زیستشناسی ،فیزیک،
شیمی ،زمینشناسی

داوطلبان سهمیه بهیاری یک دفترچه اضافی
با یک پاسخنامه اضافی
زمان پاسخگویی

علوم ریاضی و فنی
تاریــخ برگــزاری :صبــح پنجشــنبه  9تیــر 1401
 2دفترچه آزمون اختصاصی ،همراه با  2پاسخنامه
مجزا شامل ریاضیات ،فیزیک و شیمی
 120سوال  160 -دقیقه زمان پاسخگویی

گروه آزمایشی

هنر

تاریخ برگزاری :صبح چهارشنبه  8تیر 1401
یک دفترچه اختصاصی با یک پاسخنامه مجزا
شـامل درک عمـومی هنـر ،درک عمـومی
ریـاضـی فیزیک ،ترسیـم فنـی ،خاقـیت
تصویری و تجسـمی ،خاقیت نمـایشـی،
خاقیت موسیقـی و خواص مواد

 165سوال  180 -دقیقه زمان پاسخگویی

گروه آزمایشی

 175سوال  160 -دقیقه زمان پاسخگویی

w
w

گروه آزمایشی

 35سوال  20 -دقیقه

تاریخ برگزاری :صبح پنجشـنبه  9تیر 1401
 2دفترچـه اختصاصی با  2پاسـخنامه مجزا
شـامل ریاضـی ،اقتصـاد ،زبـان و ادبیـات
فارسـی ،علـوم اجتماعـی ،زبـان عربـی،
تاریـخ ،جغرافیـا ،فلسـفه و منطـق و
روان شناسـی

گروه آزمایشی

 160سوال  165 -دقیقه
زمان پاسخگویی

زبان های خارجی
تاریــخ برگــزاری :صبــح شــنبه  11تیــر 1401
یک دفترچه آزمون اختصاصی ،همراه با یک پاسخنامه
مجزا شامل زبان انگلیسی ،آلمانی و فرانسوی
 70سوال  105 -دقیقه زمان پاسخگویی

هفتهنامه خبری و اطالعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور

Mohammadzadeh
09396908545
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اخبار هفته

شماره  1279دوشنبه  23خرداد 1401

بخشش عملی گاه و بیگاه نیست ،بلکه نگرشی دائمی است

حضور شش دانشگاه ایران در رتبهبندی دانشگاههای برتر دنیا

om

رتبهبندی جهانی «کیو اس»،
حضور شش دانشگاه از ایران
در جدیدترین نتایج رتبهبندی
دانشگاههای برتر دنیا برای سال
 ۲۰۲۳را منتشر کرد.
دکتر منصوره صراطی ،مدیر گروه
رتبهبندی ، ISCگفت :نتایج رتبهبندی سال « ۲۰۲۳کیو اس» ،در تاریخ  ۱۹خرداد
ماه منتشر شد .در این رتبهبندی  ۱۴۲۲دانشگاه از سراسر جهان مورد ارزیابی قرار
گرفتهاند.
دکتر صراطی گفت :در رتبهبندی اخیر «کیو اس» ،شش دانشگاه از ایران حضور
دارند .دانشگاه صنعتی شریف با رتبه  ۳۸۰و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه  ،۴۴۳به
ترتیب ،دانشگاههای اول و دوم ایران هستند و دانشگاه تهران با رتبه  501ـ  510در
رتبه سوم قرار دارد .دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه  ،۵40-۵31دانشگاه شیراز با
رتبه  ،800-751و دانشگاه شهید بهشتی با رتبه  ۱200- ۱001دیگر دانشگاههای
حاضر کشور در این رتبهبندی هستند.
در رتبهبندی «کیو اس» در سال ،۲۰۲۳چهار دانشگاه ایران نسبت به سال گذشته از
لحاظ رتبه ارتقاء پیدا کردهاند.
وی گفت :بر اساس حضور سه دانشگاه صنعتی در این رتبهبندی ،که نیمی از
دانشگاههای حاضر را تشکیل میدهند و دو دانشگاه اول که دانشگاه صنعتی هستند،
میتوان گفت که دانشگاههای صنعتی ،به نسبت آنکه تعداد آنها از دانشگاههای جامع
و علوم پزشکی کمتر است ،در این رتبهبندی عملکرد بهتری داشتهاند.
عملکرد دانشگاههای کشور در رتبهبندی جهانی «کیو اس» در سالهای مختلف ،در
جدول زیر نشان داده شده است.
مقایسه دانشگاههای کشور
در رتبهبندی جهانی «کیو اس» در چند سال اخیر

.c

ah

به گزارش روابط عمومی و همکاریهای علمی بینالمللی مؤسسه استنادی علوم و
پایش علم و فناوری ( ،)ISCوی گفت :در این رتبهبندی ،تعداد  ۲۶کشور اسالمی
حضور داشتهاند ،و در میان کشورهای اسالمی ،کشور مالزی و ترکیه با  ۲۴دانشگاه ،و
اندونزی و قزاقستان و عربستان سعودی با  ۱۶دانشگاه ،بیشترین تعداد حضور را دارند.
کشورهای فلسطین و قرقیزستان نیز برای اولین بار در این رتبهبندی حضور دارند.
مدیر گروه رتبهبندی  ISCگفت :مؤسسه تکنولوژی ماساچوست( ، )MITدانشگاه کمبریج
(انگلیس) ،دانشگاه استنفورد (آمریکا) ،دانشگاه آکسفورد (انگلیس) ،دانشگاههاروارد(آمریکا)،
مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا (کلتک) (آمریکا)  ،امپریال کالج لندن (انگلیس) ،دانشگاه
یو سی ال (انگلیس) ،مؤسسه فناوری زوریخ (سوئیس) ،و دانشگاه شیکاگو (آمریکا) ،به
ترتیب ،ده دانشگاه برتر جهان در رتبهبندی سال « ۲۰۲۳کیو اس» شناخته شدند .الزم به
ذکر است که دانشگاه ملی سنگاپور ( )NUSدر رتبه جهانی  ۱۱قرار دارد.
وی ادامه داد :رتبهبندی «کیو اس» از سوی مؤسسه «کاکارلی سیموندز» در کشور
انگلستان انجام میگیرد و عم ً
ال از سال  ۲۰۱۰به صورت مستقل ،دانشگاههای دنیا را
مورد ارزیابی قرار میدهد .روش شناسی رتبهبندی جهانی «کیو اس» ،بر اساس دامنه
گستردهای از فعالیتهای دانشگاهی طراحی شده است.
مدیر گروه مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( )ISCتأکید کرد :دانشگاهها
از سوی شش شاخص در قالب چهار حوزه کلی آموزش ،پژوهش ،قابلیت جذب در
بازار کار و بینالمللی سازی ارزیابی میشوند .در رتبهبندی جهانی «کیو اس» ،بررسی
شهرت دانشگاه با وزن  ۴۰درصد ،ارزیابی کارفرمایان با وزن  ۱۰درصد ،نسبت اعضای
هیأت علمی بینالمللی با وزن  ۵درصد ،نسبت دانشجویان بینالمللی با وزن  ۵درصد،
میزان استنادات به ازاء هر عضو هیأت علمی با وزن  ۲۰درصد ،و نسبت اعضاء هیأت
علمی به دانشجو ،با وزن  ۲۰درصد ،برای ارزیابی عملکرد دانشگاهها بهره برده است.
همچنین پایگاه رتبهبندی «کیو اس» در ارزیابی خود در شاخص مربوط به اندازهگیری
تأثیر پژوهش ،اطالعات پنجساله موجود دانشگاهها را در پایگاه استنادی «اسکوپوس»
مورد بررسی قرار میدهد که در جدول زیر جزئیات مربوطه آمده است.
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شاخص های رتبه جبندی جهانی کیو اس
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شماره  1279دوشنبه  23خرداد 1401

پیامبر اکرم (ص) :وحدت مایه رحمت ،و تفرقه موجب عذاب است

آموزش

مبحثی در باب آشفتگی ذهنی داوطلبان
آزمون رسارسی و راهکارهای مقابله با آن

om

آشفته دل آشفته کند انجمنی را !
ah

.c

زنده آنهایند که پیکار میکنند؛
آنان که جان و تنشان از عزمی راسخ آکنده است؛
آنها که از شیب تند سرنوشت باال میروند؛ آنان که اندیشمندانه به سوی هدفی عالی راه میسپارند
و روز و شب پیوسته در خیال خویش ،یا وظیفه مقدس دارند یا عشقی بزرگ.
قبل از هر چیز ،به همه شما کنکوریهای عزیز ،یک «خسته نباشید» حسابی میگوییم .حتماً همه شما عزیزان ،در هر شرایط درسی که
هستید ،االن به صورت جدي و اساسی در حال مطالعه هستید تا از این دوران طالیی و سرنوشتساز خرداد هم به خوبی بهره ببرید.
این دوران باقیمانده ،برای همه مهم است؛ هم برای کسانی که از ابتدای سال تحصیلی با برنامه پیش رفته و تا به حال به همه برنامههایشان
عمل کردهاند ،و هم برای کسانی که بنا به دالیلی نتوانستهاند آن طور که باید مطالعه کنند و از برنامه درسی خود عقب هستند .این روزهای
باقیمانده تا آزمون سراسری ،به طور بسیار محسوسی میتواند بر رتبه یا افزایش قابل توجه درصدهای بعضی
از درسهای شما تأثیر بگذارد؛ بنابراین ،الزم است كه قدر این دوره را بدانید و
در روزهای باقیمانده ،به خوبی درس بخوانید.
آشـفتگی ذهنـی ،یکـی از مشـکالتی اسـت که
ممکـن اسـت در ایـن دوره باقیمانده تـا کنکور،
برخـی از داوطلبـان ،چـه داوطلبـان زرنـگ و با
آمادگی بـاال ،چه داوطلبـان با آمادگی متوسـط ،بـا آینـده یـا عوامـل اسـترسزا ارتبـاط پیـدا میکنـد.
و چـه داوطلبانـی کـه کمتـر از دیگـر داوطلبان مشـغول شـدن مـداوم ذهـن مـا بـه ایـن مسـائل ،از ما و انـرژی داوطلـب را میگیـرد و باعـث میشـود تـا
مطالعـه کردهانـد ،به آن مبتال شـوند .آشـفتگی انـرژی زیـادی میگیـرد و معمـوالً ،بخـش بزرگـی از داوطلـب نتوانـد از وقـت و فکـر خود به خوبی اسـتفاده
ذهنـی ،دالیـل گوناگوني دارد و حـل اين معضل ،انـرژی روانـی مـا بـه دلیـل پرداختـن بـه مسـائلی کـه کنـد .اگـر بـرای شـما عزیـزان هـم ،ایـن مشـکل پیش
بـا توجـه بـه نـوع آن نیـز راهکارهـای مختلفی برایمـان اشـتغال ذهنـی ایجـاد میکنند ،هـدر میرود؛ آمـده اسـت و تمایـل داریـد کـه هـر چـه زودتر از شـر
ً
مثلا ،مـواردی را بـه یـاد آوریـد کـه ذهنتـان ،درگیـر ایـن عنصـر مزاحـم مطالعـه خلاص شـوید ،پـس با ما
دارد .نظـر بـه اینکـه در هفتههـای مهـم منتهی
بـه کنکـور قـرار داریـم و آشـفتگی ذهنـی مسـائل خاصـی بـوده و شـما بـا وجـودی کـه فعالیـت همراه شـوید.
میتوانـد تأثیـر بدی بـر مطالعه و نتیجـه کنکور بدنـی چندانـی انجـام نـداده بودهاید ،به شـدت خسـته
راهکارهای مقابله با آشفتگی ذهنی
شـما بگـذارد ،در ایـن مقالـه سـعی میکنیم تا شـدهايد .در آن شـرایط ،تنهـا ذهـن شـما در فعالیـت
شـما را با راهکارهـای مقابله با آشـفتگی ذهنی ،بـوده اسـت؛ آن هـم فعالیـت غیرسـازنده !
 -1برنامهریزی کنید
مشـکل آشـفتگی ذهنـی ،کـه ممکـن اسـت بـرای هـر
آشنا سـازیم.
همـه مـا در تمـام طـول روز ،بـا وجـود فعالیتهـای داوطلـب کنکـور در مقطعـی يـا در کل دوره آمادگـی یکـی از مهمتریـن کارهایـی کـه انجـام آن در همـه
بدنـی و کارهـای فکـری ،مشـغولیتهای ذهنـی خاص بـرای کنکـور بـه صـورت خفیف یا شـدید ایجاد شـود ،مراحـل آمادگـی بـرای کنکـور الزم اسـت و مـا بارهـا
خـود را داریـم .کارهـای فکری یـا فعالیتهـای ذهنی ،میتوانـد بـه دالیل بسـياري به وجـود بيايـد ،و در یک در بیشـتر مقـاالت خـود بـر آن تأکید خاصـی کردهایم
فعالیتهـای هدفمندی هسـتند کـه ما آگاهانـه به آنها داوطلـب ،نسـبت بـه دیگـری متفاوت باشـد .آشـفتگی و بـاز هـم بـه دلیـل اهمیـت این موضـوع بـر آن تأکید
میپردازیـم ،امـا اشـتغال ذهنـی ،فعالیتـی اسـت کـه ذهنـی یـک کنکـوری ،ممکن اسـت ناشـي از نداشـتن میکنیـم ،برنامهریـزی اسـت .برنامهریـزی بـه قـدری
هدفمنـد نیسـت و مـا بـه آن عـادت کردهایـم؛ حتـی یـک برنامـه خـوب مطالعاتـی ،کـه جوابگـوی نیازهـای مهـم اسـت کـه اگـر شـما داوطلـب عزیـز ،حتـی یـک
ممکـن اسـت كـه نسـبت بـه آن ،آگاهـی کامـل هـم داوطلـب اسـت ،اسـترس و فشـار ناشـی از کنکـور ،کم روز مانـده بـه کنکـور را نیـز بـا آن پیـش برویـد ،قطعاً
نداشـته باشـیم .اشـتغال ذهنـی ،معمـوالً بـه مسـائلی مطالعـه کـردن یـا نتیجـه خـوب نگرفتـن از آزمونهـا در مقایسـه بـا سـایر روزهـا ،بهتـر درس میخوانیـد و
مربـوط بـه گذشـته ،اتفاقـات روزمـره ،مسـائل مرتبـط و  ...باشـد .آشـفتگی ذهنـی ،بخـش مهمـی از وقـت بهتـر نتیجـه خواهیـد گرفت .اولیـن راه بـرای رهایی از
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می شـویم .ایـن افکار ،ذهـن بیشـتر کنکوریهای عزیز
را درهـم میریـزد و باعـث مـی شـود تـا فکـر و تـوان
آنهـا بـرای یادگیـری دروس و آمادگـی بـرای کنکـور
بـه خوبـی عمـل نکنـد .نگـران نباشـید؛ شـما در ايـن
زمينـه تنها نیسـتید ،بلكـه همه کنکوریهـا در موارد و
زمـان هـای مختلف ،دچار افـکار منفـی و ناامید کننده
میشـوند؛ امـا نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه بتوانیـد این
افـکار را دور بریزیـد و بـه خوبـی در ادامـه مسـیر قـرار
بگیریـد؛ بنابرایـن ،اتفاقـات گذشـته را کنـار بگذاریـد.
گذشـتهها ،گذشـته اسـت و بـرای تغییـر آن نمیتوانید
کاری انجـام دهیـد؛ جـز آنکـه از آن درس بگیرید؛ پس
افـکاری را کـه دربـاره مسـائل گذشـته اسـت و ذهـن
شـما را بـه خـود مشـغول میسـازند ،بـه پـس زمینـه
برانیـد؛ چـون ایـن مسـائل ،جـزو مسـائل غیرمهـم بـه
شـمار میرونـد .مسـائل حل ناشـدنی زندگـی را که راه
حلـی ندارنـد و بایـد بـا آنهـا کنـار بیایید ،جزو مسـائل

om

آشـفتگی ذهنـی هـم ایـن اسـت کـه تمـام فکـر و ذکر
خـود را روی یـک برنامـه متمرکز کنیـد و در مورد آن،
خـوب فکـر کنیـد و اراده و تصمیـم خـود را روی آن
متمرکـز کنیـد و از تغییـر برنامـه جـدا ً بپرهیزیـد.
اگـر از قبـل برنامهریـزی داشـتهاید و احسـاس
میکنیـد کـه ایـن برنامـه ،بـه دالیلـی ،پاسـخگوی
شـرایط فعلـی شـما نیسـت ،با توجـه به وضعیـت خود،
درسهایـی کـه باید بخوانیـد و دوره کنید ،تسـتهایی
کـه بایـد بزنیـد و  ...بـا هم فکـری و همـکاری خانواده،
دوسـتان یـا مشـاوران ،دوبـاره یـک برنامه خـوب برای
خـود بریزیـد .بـرای اینکـه بـار دیگـر دچـار آشـفتگی
ذهنـی نشـوید ،حتمـاً جوانـب مختلـف برنامهتـان را
و توقعـی کـه از خودتـان در ایـن مـدت کوتـاه باقـی
مانـده تـا آزمون سراسـری داریـد ،در نظـر بگیرید .بعد
از چیـدن برنامـه جدیـد ،بـدون فکـر کـردن بـه اینکـه
ً
قبلا چه اشـتباهاتی داشـته و چقـدر درس خواندهاید،
و در مجمـوع بـدون افـکار منفـی و بـا تجربـه گرفتـن
از ایـن مـدت باقیمانـده ،فقـط و فقـط درس بخوانیـد.
اگـر بـاز هـم به ایـن نتیجـه رسـیدید کـه برنامه شـما
مطابـق خواسـته های شـما نیسـت ،بـدون نگرانـی ،باز
هـم برنامـه خـود را تغییـر دهیـد؛ فقـط مراقب باشـيد
کـه دچار وسـواس فکری نشـوید و وقت زیـادی را برای
انجـام ایـن کار هـدر ندهید.

بخشش عملی گاه و بیگاه نیست ،بلکه نگرشی دائمی است

آشفتگی ذهنی

بخش مهمی از وقت

داوطلب نتواند

از وقت و فکر خود
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 -2افکار منفی را دور بریزید
همـه مـا روزانـه در برخی از موارد با افـکار منفی مواجه

و باعث میشود تا

ah

.c

و انرژی داوطلب را میگیرد

به خوبی استفاده کند

غیرمهـم محسـوب نماییـد و آنهـا را یادداشـت کنیـد.
جـای آنهـا در پـس زمینـه اسـت؛ پـس بـه آنهـا اجازه
جـوالن ندهیـد و محکـم بگویید« :گذشـتهها ،گذشـته
اسـت؛ مهـم ،آینـده اسـت و مـن میتوانـم از پس همه
چیـز برآیم».
دور ریختـن افـکار منفـی ،کار بسـیار راحتی اسـت؛
فقـط کافـی اسـت کـه بـه صـورت مـداوم بـه اهدافتان
فکـر کنیـد و خودتان را در رشـته و دانشـگاه مورد نظر
خـود تصـور کنید .با خـود فکر کنید در شـغلی که آرزو
داریـد بعد از فراغت از تحصيل ،در آن مشـغول باشـید،
اشـتغال داريـد و فـرد مطرحـی در جامعـه هسـتيد.
عکـس سـر در دانشـگاه مـورد نظرتـان را بـه محلی که
در معـرض دیدتـان اسـت ،بزنیـد و هنـگام خوابیـدن،
بیـدار شـدن یـا هـر وقتـی کـه احسـاس خسـتگی و
ناامیـدی کردیـد ،بـه آن توجه کنیـد .یادتان باشـد كه
مهمتریـن راه بـرای بیـرون ریختن افکار منفی ،داشـتن
افـکار مثبـت اسـت؛ پس مرتـب با خـود بگوییـد« :من
میتوانـم؛ مـن میتوانـم بـه همـه آنچـه کـه در ذهـن
دارم برسـم .مـن موفـق میشـوم».

w
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 -3استراحت کنید
وقتـی صحبـت کنکـور بـه میـان میآیـد ،همـه فکـر
میکننـد کـه یـک کنکـوری ،بایـد همیشـه در حـال
درس خوانـدن باشـد و هیچ اسـتراحتی نداشـته باشـد.
هـر چـه به زمـان برگـزاري کنکـور نزدیکتر میشـویم
ایـن اندیشـه در ذهـن مشـاوران کنکور ،والدیـن و خود
داوطلبـان ،قویتـر میشـود؛ در واقـع ،عـدهای نزدیـک
شـدن بـه زمـان برگـزاري کنکور را بـا مطالعـه بیوقفه
اشـتباه میکننـد .ایـن تصـور ،تصـور بسـیار غلطـی
اسـت؛ زیـرا یـک کنکـوری که از چنـد ماه قبل ،شـروع
بـه مطالعـه کـرده اسـت ،بـرای اینکـه مهمتریـن دوره
مطالعـهاش را هـم بـا آرامـش و بـه صـورت مطلـوب
بگذرانـد ،نیـاز بـه اسـتراحت کافـی دارد .اسـتراحت،
نیاز هر انسـانی اسـت .این اشـتباه اسـت کـه فکر کنیم
میتوانیـم بـدون اسـتراحت پیـش برویـم .اگـر زمـان
اسـتراحت مـا کافی و منظم نباشـد ،مطمئناً خسـتگی،
ما را از ادامه مسـیر بازمیدارد .درسـت اسـت که شـما
دوسـتان عزیـز ،زمـان باقیمانده تا آزمون سراسـری را،
کـه مهمتریـن زمـان برای رسـیدن بـه موفقیت اسـت،
بايـد دریابیـد ،امـا نکته مهمتر این اسـت که سـنجیده
رفتـار کنید.
همـه شـما عزیـزان ،نیـاز داریـد کـه بیـن شـش
تـا هشـت سـاعت در شـبانه روز بخوابیـد؛ بـه علاوه،
بايـد بیـن مطالعـه دروس هـم قـدری اسـتراحت
داشـته باشـید تـا مغـز شـما بـه خوبـی ،مطالبـی را که
خواندهایـد ،در جـای مناسـب ذخیـره کنـد .ایـن زمان
اسـتراحت را ،بسـته به عادات مطالعه ،خـواب و بیداری
و اسـتراحتهای بیـن درسـی خـود ،تقسـیم کنیـد و
نگـران وقـت اختصـاص داده بـه اسـتراحتتان نباشـید.
اگـر بـرای مطالعـه ،وقـت بیشـتری بگذاریـد و در ادامه
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پیامبر اکرم (ص) :وحدت مایه رحمت ،و تفرقه موجب عذاب است

خسـته و دچـار آشـفتگی ذهنی شـوید ،وقت بیشـتری
از شـما هـدر خواهـد رفـت؛ افزون بـر اینکـه مطالب را
نیـز بـه خوبی یـاد نمیگیریـد و مجبورید کـه در زمان
دیگـری ،آنهـا را مجـددا ً مطالعـه کنیـد.

اگر استرس شما در موضوعی خاص،
زیاد و غیر قابل کنترل است ،حتماً با
آن مواجه شوید یا آن را با شخصی
مانند پدر و مادر یا مشاور یا کسی از
دوستان نزدیکتان در میان بگذارید.
آن وقت خواهید دید موضوعی که
باعث استرس و آشتگی ذهنی شما
میشود ،چقدر برای اطرافیانتان
که از بیرون به آن موضوع مینگرند
پیش پا افتاده است

om

 -4از استرس دوری کنید
یکـی از مهمتریـن مسـائلی کـه باعـث آشـفتگی ذهنی
داوطلبـان عزیـز میشـود ،اسـترس اسـت .اسـترس و
اضطـراب ،باعـث میشـود تا برخـی از داوطلبـان عزیز،
پیوسـته بـه ایـن نكتـه فکـر کننـد کـه مطالعـه خوبی
نداشـتهاند ،ممکـن اسـت كـه سـر جلسـه نتواننـد بـه
سـؤاالت پاسـخ دهند ،وقـت کافی بـرای مطالعه دروس
در روزهـای باقیمانـده ندارنـد و ....
در ادامـه ،همیـن اسـترس باعـث میشـود تـا شـما
نتوانیـد بهـرهوری خوبی داشـته باشـید و خـوب درس
بخوانیـد؛ مضاف بر اینکه ذهن شـما ،پیوسـته مشـغول
پرداختـن بـه چیزهایی اسـت کـه هنوز رخ نداده اسـت
و ممکـن اسـت كـه هیـچ گاه هـم رخ ندهـد .بـرای
مقابلـه بـا اسـترس و در نتیجـه جلوگیری از بـروز یکی
از دالیـل آشـفتگی ذهنـی ،سـعی کنید كه بـه خودتان
اعتمـاد کنیـد ،خودتـان را بـا کسـی مقایسـه نکنید ،از
مسـائلی که اسـترس شـما را زیاد میکند ،دوری کنید
و فقـط بـه هـدف خـود فکرکنید و بـا انگیزه و پشـتکار
بـه ادامـه راه بپردازید .نکتـه مهم دیگر دربـاره مقابله با
اسـترس ،این اسـت که اگر اسـترس شـما در موضوعی
خـاص ،بسـیار زیـاد و غیـر قابـل کنتـرل اسـت ،حتماً
بـا آن مواجـه شـوید یـا آن را بـا شـخصی ماننـد پدر و
مادر یا مشـاور یا کسـی از دوسـتان نزدیکتـان در میان
بگذاریـد .آن وقـت خواهیـد دیـد موضوعـی کـه باعـث
اسـترس و آشـتگی ذهنـی شـما میشـود ،چقـدر برای
اطرافیانتـان ،کـه از بیـرون بـه آن موضـوع مینگرنـد،
پیـش پـا افتاده اسـت.
 -5یادداشت کنید
همـه مـا در تمـام طـول روز ،علیرغم فعالیتهـای بدنی
و کارهـای فکری گوناگـون ،مشـغولیتهای ذهنی خاص
خـود را داریـم .کار فکـری یا فعالیت ذهنـی ،فعالیتهای
هدفمنـدی هسـتند کـه مـا آگاهانه بـه آنهـا میپردازیم،
امـا اشـتغال ذهنـی فعالیتی اسـت که هدفمند نیسـت و
مـا بـه آن عـادت کردهایم؛ حتی ممکن اسـت كه نسـبت
بـه آن ،آگاهی کامل نيز نداشـته باشـیم.
 -6تفکیک کنید
قبـل از هـر چیـز ،مـواردی را که معمـوالً در طـی روز،
ذهـن شـما را بـه خـود مشـغول میسـازد ،یادداشـت
کنیـد .بـه ایـن منظـور ،الزم اسـت كـه چنـد روز تـا
حداکثـر یـک هفتـه ،بـر فعالیتهـای ذهنـی خـود
نظـارت کنیـد و متوجـه افـکاری باشـید کـه در ذهـن
شـما جـاری اسـت .پـس از اینکه بـه اشـتغاالت ذهنی
خـود پـی بردیـد و متوجه شـدید كـه معموالً چـه نوع
افـکاری ذهـن شـما را مشـغول میکنـد ،در مرحلـه
بعـدی ،مسـائل مهـم و مسـائل غیرمهـم را از يكديگـر

تفكيـك كنيـد .بـه یـاد داشـته باشـید کـه قـرار اسـت
مسـائل مهـم را در ذهـن ،و مسـائل غیرمهـم را در پس
زمینـه ذهـن خـود جـای دهیـد.
ممکـن اسـت از خـود بپرسـید كـه چگونـه میتوانـم
مسـائل مهـم را از غیرمهـم تفکیـک کنم .بـرای انجام
ایـن کار میتوانیـد معیارهـای زیـر ،ماننـد :مسـائل
مربـوط بـه اینکـه چـرا در گذشـته موفـق نشـدم،
چـرا در ماههـای قبـل بـه خوبـی درس نخوانـدم ،يـا
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نگرانیهـای مربـوط بـه آینـده ،مثـل اینکـه نتیجـه
کنکـور شـما یـا دوسـتانتان چـه خواهـد شـد ،و  ...را
شـاخص قـرار دهيـد .مسـائل پیش پـا افتـاده روزانه،
کـه معمـوالً تکـراری هسـتند و فکر شـما را مشـغول
میسـازند ،مسـائل غیرمهمـی هسـتند کـه بایـد بـه
پـس زمینـه رانده شـوند.
کارهایـی کـه انجـام آنها در ايـن مرحله باعـث موفقیت
شـما میشـود ،عبارتنـد از :تمرکـز روی برنامهریـزی
درسـت ،شـیوه مطالعه صحیح و چگونـه درس خواندن
و  ....ايـن موضوعـات ،مسـائلی اسـت که بایـد در زمینه
ذهنی شـما باشـد تا موفق شـوید .در مجمـوع ،ابتکار با
شماسـت که چه مـواردی را در چه قسـمتی بگنجانید؛
البتـه ایـن مـوارد ،ثابـت نیسـتند و ممکن اسـت كه ،بر
حسـب شـرایط ،تغییر کنند.
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 -7در مورد آن صحبت کنید
هـر وقـت ،موضوعـی ،چـه مربوط بـه کنکـور و چه غير
از آن ،باعـث آشـفتگی ذهنـی شـما شـد ،در مـورد آن
بـا شـخصی کـه بـا او راحـت هسـتید ،و البتـه میتواند
بـه خوبـی شـما را راهنمایـی کنـد ،صحبـت کنیـد.
صحبـت کردن در مـورد موضوعاتی که باعث آشـفتگی
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صحبت کردن در مورد موضوعاتی
که باعث آشفتگی ذهنیتان شده
است ،دو مزیت اصلی دارد:
میتواند به شما احساس
تأیید شدن و شنیده شدن بدهد
و همچنین میتواند شما را
با دیدگاههای مختلف
دیگران آشنا بکند

ذهنیتـان شـده اسـت ،دو مزیـت اصلـی دارد :میتواند
بـه شـما احسـاس تأیید شـدن و شـنیده شـدن بدهد،
و همچنیـن میتوانـد شـما را بـا دیدگاههـای مختلـف
دیگـران آشـنا بکند.
اغلـب اوقـات ،فقط داشـتن کسـی کـه بـه حرفهایتان
گـوش بدهـد و افکارتـان را درک کنـد ،باعث میشـود
کـه فوریـت ،شـدت و کثـرت افکارتـان از بین بـرود .به
همـان اندازه ،شـنیدن افکار و دیدگاههـای فکری طرف
مقابـل نيـز میتوانـد شـما را بـا بینـش و راهکارهـای
جدیـدی در ایـن زمینه آشـنا کند.
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بخشش عملی گاه و بیگاه نیست ،بلکه نگرشی دائمی است
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بـا وجـود تـب كنكـور و افزايـش روز
افـزون داوطلبـان و دانشآموزانـي
كـه متقاضـي شـركت در كالسهـاي
تقويتـي ،جبرانـي ،كالسهـاي خصوصي
و  ...هسـتند ،دايـره تبليغـات ايـن گونـه
كالسهـا نيـز در سـالهاي گذشـته
وسـعت يافتـه اسـت ،و كالسهايـي كـه
در آغـاز فعاليتشـان ،اهـداف خـود را
آموزشـي عنـوان نمودهانـد ،اكنـون بـه
كالسهـاي «تضمينـي» و «قبولـي صـد
در صـد» تغييـر نـام يافتهانـد .يكـي از
مـوارد تبليغاتـي ايـن كالسهـا ،آموزش
فنـون تسـت زنـي اسـت .همـه روزه در
روزنامههـا و رسـانههای مجـازی ،آگهـي
تشـكيل كالسهايـي را ميخوانيم كه در
آن آگهيهـا ادعـا ميشـود گذرانـدن آنها
موجب بـاال رفتن نمرههـاي داوطلبان در
كنكـور يـا امتحانهاي ديگر خواهد شـد،
و متأسـفانه ايجـاد چنيـن كالسهايـي
بـراي برخـي از افـراد بـه يـك كسـب و
كار سـودآور تبديـل شـده اسـت .اينكـه

گذرانـدن چنيـن دورههايـي از سـوي
داوطلبـان ،تـا چه انـدازه ميتوانـد نمرات
آزمونهـا را بهبـود بخشـد ،خـود مسـأله
قابـل بحثـي اسـت .هـرگاه شـركت در
چنين كالسهايـي واقعاً موجـب افزايش
نمرههـا شـود ،در اين صـورت ،داوطلباني
كـه ميتواننـد از عهـدة مخـارج ايـن
دورههـا برآينـد ،نسـبت بـه كسـاني كـه
توانايـي مالـي شـركت در ايـن دورههـا
را ندارنـد ،از امتيـازي خـاص برخـوردار
خواهنـد بـود.
آنچـه مسـلم اسـت ،ايـن اسـت كـه
آشـنايي بـا شـيوة پاسـخگويي بـه

آزمونهـا ،طبيعتـاً فوايـدي را بـا خود در
بـر خواهـد داشـت ،و فـردي كـه در ايـن
مـورد تجاربـي دارد و از قبـل ميداند كه
چـه كاري در پيـش دارد ،نسـبت به افراد
كـم تجربـه در ايـن زمينـه ،از اعتمـاد به
نفـس بيشـتري برخـوردار خواهـد بـود.
پرسـش مـا از شـما در ايـن مرحلـه ،آن
اسـت كه آيا آشـنايي به سـؤاالت و فنون
تسـتزني ،آن قدر پيچيده و مبهم اسـت
كـه نيـاز بـه صـرف وقـت بسـيار بـراي
شـركت در كالسهاي مختلـف و احتماالً
پرداخـت هزينههاي باال را داشـته باشـد؟
چنـد درصـد از افـرادي كـه رتبههـاي

آشنايي با شيوة پاسخگويي به آزمونها
طبيعتاً فوايدي را با خود در بر خواهد داشت
و فردي كه در اين مورد تجاربي دارد
و از قبل ميداند كه چه كاري در پيش دارد
نسبت به افراد كم تجربه در اين زمينه
از اعتماد به نفس بيشتري برخوردار خواهد بود

هفتهنامه خبری و اطالعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور

خوبـي را در آزمونهاي سراسـري كسـب
نمودهانـد ،موفقيـت خـود را مرهـون
شـركت در ايـن كالسهـا هسـتند؟
يكـي از مـواردي كـه در مصاحبههـاي
«هفتهنامـه پيكسـنجش» با نفـرات برتر
آزمون سراسـري همواره مطـرح گرديده،
نظـر آنهـا در ارتبـاط با شـركت در چنين
كالسهايـي بـوده اسـت .قريب بـه اتفاق
آنهـا متذکـر شـدهاند کـه در هيچ كالس
فوقالعـادهاي شـركت نكـرده بودنـد.
چنانچـه اشـاره شـد ،آشـنايي با تسـت
الزم اسـت ،امـا حـرف اصلـي آن اسـت
كـه آشـنايي بـا تسـت ،نبايـد بـراي يك
داوطلب شـركت در آزمـون ،آن قدر مهم
جلـوه كنـد كـه در صـورت عدم شـركت
در اينگونـه كالسهـا ،خود را نسـبت به
ديگـران در سـطحي پايينتـر احسـاس
كنند .
نكاتـي كـه بـراي آمادگـي در آزمونهاي
تسـتي بايـد مـورد توجـه قـرار گيرنـد،
نـكات محـدودي هسـتند و بايـد بـه اين
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پیامبر اکرم (ص) :وحدت مایه رحمت ،و تفرقه موجب عذاب است
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هنگام پاسخگويي ،از انتخاب اولين گزينهاي كه
به نظرتان صحيح ميآيد ،پرهيز كنيد ،و در عوض
به همه پاسخها توجه و دقت كافي نماييد
زيرا يكي از فنون تهيه تست ،آن است كه همه پاسخها
در وهله اول صحيح به نظر آيد و تنها كساني
قادر به پاسخگويي باشند كه مطالب درسي را
به خوبي فهميده باشند؛ تا بدين ترتيب
از احتمال پاسخگويي تصادفي كاسته شود
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چهـار پاسـخ ،تنهـا يكـي از آنهـا صحيـح
اسـت .هنـگام پاسـخگويي ،از انتخـاب
اوليـن گزينـهاي كـه بـه نظرتـان صحيح
ميآيـد ،پرهيـز كنيـد ،و در عـوض،
بـه همـه پاسـخها توجـه و دقـت كافـي
نماييـد؛ زيـرا يكـي از فنـون تهيه تسـت،
آن اسـت كـه همـه پاسـخها در وهله اول
صحيـح بـه نظـر آيـد و تنها كسـاني قادر
به پاسـخگويي باشـند كه مطالب درسـي
را بـه خوبـي فهميـده باشـند؛ تـا بديـن
ترتيـب از احتمـال پاسـخگويي تصادفـي
كاسـته شـود.
 6ـ در آزمونهـاي تسـتي ،تنظيـم وقـت
داراي اهميـت زيـادي اسـت و يكـي از
مسـائلي كه در اين آزمونهـا باعث اتالف
وقـت دانشآمـوزان كـم تجربه ميشـود،
توقـف بيـش از انـدازه آنها روي سـؤاالت
اسـت .هميشـه سـعي كنيد ،ضمـن آنكه
بـا دقـت و آرامـش روي هـر سـؤال تأمل
ميكنيـد ،حسـاب وقـت و گـذر آن را نيز
داشـته باشـيد .اگـر ميبينيد كه سـؤالي
بـراي شـما بيـش از حـد پيچيده اسـت،
در جـواب دادن بـه آن اصـرار نكنيد؛ چه
بسـا در مـدت زمانـي كه روي يك سـؤال
مشـكل صرف ميكنيـد ،بتوانيـد به چند
سـؤال ديگـر ،امـا آسـانتر ،پاسـخ دهيد.
7ـ آگاهـي از نمرههـاي يـك آزمـون نيـز
در وضعيـت فـردي كه امتحـان ميدهد،
تأثير خواهد داشـت .عـدهاي از داوطلبان،
در پاسـخ دادن بـه برخـي از سـؤالها از
حـدس و گمـان اسـتفاده ميكننـد .بايد
توجـه داشـت در آزمونهايـي ماننـد
آزمـون سراسـري ،كـه داراي نمـرة منفي
هسـتند ،بايـد از حـدس و گمـان پرهيـز
كـرد؛ زيـرا در چنيـن مـواردي ،پاسـخ
دادن بـه تسـت بر مبنـاي شـانس ،باعث
از بيـن رفتـن امتيـاز پاسـخهاي صحيـح
خواهـد شـد .يـادآور ميشـود كـه در
آزمـون سراسـري ،بـه سـؤال بيجـواب،
نمـرة منفـي يـا مثبتـي تعلـق نميگيرد
و بـه پاسـخ صحيـح ،يـك نمـره مثبت ،و
بـه هـر پاسـخ غلـط نيز يـك سـوم نمرة
منفـي تعلـق ميگيـرد؛ بنابرايـن ،بایـد
بـه یـاد داشـته باشـید که هر سـه پاسـخ
غلـط ،امتيـاز يـك پاسـخ صحيـح را از
بيـن ميبرد؛ لـذا دقت در پاسـخگویی به
هـر تسـت و رعایـت زمـان مقـرر ،هنری
اسـت کـه در ایـن روزهـای آخـر آمادگی
بـرای آزمـون سراسـری ،فقـط از دسـت
داوطلبـان باهـوش و تیـز ذهـن برمیآید.
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نكتـه توجه داشـته باشـيم كه بـر خالف
تبليغـات كاذب ،تسـت زدن مهـارت
نيسـت ،بلكـه مهـارت اصلـي ،مطالعـه
صحيـح و منظـم دروس دبيرسـتان
اسـت ،و بـا تسـلط بـر مطالـب درسـي و
آموختن عميق مفاهيم ،شـما پاسـخگوي
هـر نـوع سـؤالی ،اعـم از تشـريحي و
تسـتي ،خواهيـد بـود .بديهـي اسـت
دانشآمـوزي كـه دروس تحصيلـي خـود
را بـه خوبـي فـرا نگرفتـه اسـت ،شـركت
در كالسهـاي آمادگـي بـه او نيز كمكي
نخواهـد كـرد .چنيـن فـردي بايـد تمـام
هـم خـود را صـرف آن كنـد كـه دروس
ّ
دبيرسـتانياش را خـوب مطالعـه نماید و
عقـب ماندگيهـاي خـود را جبـران كند.
بنابرايـن ،نكتـه اول در آمادگـي بـراي
آزمونهـا ،درك عميـق مفاهيـم درسـي
اسـت؛ در ايـن صـورت ،يـك داوطلـب،
قسـمت عمـدة وظيفه خـود را انجـام داده
اسـت ،و باقـي مـوارد ،چنـد دسـتورالعمل
كوتاه اسـت كـه بايد هنگام پاسـخگويي به
سـؤاالت تسـتي به آنها توجه داشت .قبل از
پرداختن به اين دستورالعملها نكته بسيار
مهمـي را متذكر ميشـويم ،و آن نكته اين
اسـت كـه رمز موفقيـت در پاسـخگويي به
آزمونهاي تسـتي ،داشـتن آرامش ،حضور
ذهـن ،سـرعت انتقـال و دقت عمل اسـت،
و هـر يـك از ايـن مـوارد ،بـا تمريـن قابـل
دسـتيابي اسـت؛ هرچنـد كـه برخـي از
آنهـا بـه شـكلگيري شـخصيت يـك فرد
نيـز بسـتگي دارد .دانشآمـوزي كـه از نظر
شـخصيتي اعتمـاد به نفـس كافي نـدارد،
بـا وجـود آنكه ممكن اسـت بـراي امتحان
آمادگـي الزم را داشـته باشـد ،در لحظـات
امتحـان اضطرابـي ناخـودآگاه وجـود او را
فراميگيـرد؛ در ايـن صورت ،حضـور ذهن،
سـرعت و دقت او نيز تحـت تأثير اضطراب
كاهـش مييابـد .اينك به صـورت خالصه،
بـه نكاتـي كـه رعايـت آنهـا در آزمونهاي
تسـتي الزم اسـت ،ميپردازيـم:
 1ـ تـا موضـوع درسـي را بـه خوبـي
فـرا نگرفتهايد ،از پاسـخگويي به سـؤاالت
تسـتي آن درس خـودداري كنيد.
2ـ بـراي آشـنايي بـا سـؤاالت تسـتي ،به
هـر نـوع تسـت قناعـت نكنيد .فـن تهيه
تسـت ،علمـي بسـيار گسـترده مبتني بر
روانسـنجي و علـوم ديگر اسـت كه تنها
متخصصـان اين امـر صالحيت تهيه آن را
دارنـد؛ بنابراين ،در انتخـاب مجموعههاي
تسـت ،وسـواس بـه خـرج دهيـد و در

نظـر داشـته باشـيد كـه پاسـخگويي بـه
سـؤاالت نامعتبر تسـتي ،جز اتلاف وقت
و انحـراف ذهـن شـما حاصـل ديگـري
نخواهد داشـت.
3ـ تسـتهاي معتبر در هـر درس ،داراي
سـؤاالت محدود و مدت زماني ثابت براي
پاسـخگويي اسـت؛ بنابراين ،سـعي كنيد
كه زمان مشـخص شـده براي پاسخگويي
را رعايـت كنيـد؛ بديـن ترتيـب كـه يك
سـاعت قابل تنظيم شـرايط زماني شـبيه
بـه شـرايط امتحـان بـراي خـود فراهـم
نماییـد و بـه محـض بـه صـدا در آمـدن
زنـگ سـاعت و اتمـام مهلـت مقـرر ،از
پاسـخ دادن به تسـتها خـودداري كنيد.
ممكـن اسـت كـه در مرحلـه اول ،در اين
زمينـه بسـيار كنـد پيـش برويـد ،امـا به
تدريـج سـرعت الزم را بـرای انجـام ایـن
کار ،كسـب خواهيد كـرد .در صورت عدم

پيشـرفت در مديريـت زمان ،بـه احتمال
زيـاد مشـكل شـما در عـدم يادگيـري
موضوع درسـي اسـت و بايد مشـكل خود
را در ايـن زمينـه رفـع كنيد.
4ـ پاسـخنامههايي شـبيه بـه آزمـون
سراسـري تهيـه نماييـد و هنـگام پاسـخ
دادن از آنهـا اسـتفاده كنيـد و از عالمـت
زدن روي ورقـة سـؤال خـودداري كنيـد.
خوانـدن سـؤال در ورقهاي مجزا و پاسـخ
دادن در ورقـه ديگـر ،كـه دانشآمـوزان
دبيرسـتان ممكن اسـت كمتر با آن آشنا
باشـند ،از جملـه مسـائل وقتگير و برهم
زننـدة تمركـز اسـت .ايـن تمرينهـا بـه
شـما كمك ميكنـد تا چگونگي شـركت
و حضـور موفـق در ايـن نـوع آزمونهـا
برايتـان عادي شـود.
 5ـ تسـتهاي آزمـون سراسـري از
نـوع چهـار گزينـهاي اسـت؛ يعنـي از هر
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رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خبر داد:

ثبتنام  ۱۴هزار داوطلب در آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۱

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی،
با اشاره به جزئیات برگزاری آزمون
دکتری تخصصی علوم پزشکی سال
 ،۱۴۰۱از ثبتنام  ۱۴هزار داوطلب در
این آزمون خبر داد.
دکتر محمد مهدی نوروز شمسی افزود:
آزمون دکتری تخصصی و دکتری
تخصصی «پژوهشی /فناوری محور»
رشتههای علوم پایه پزشکی ،بهداشت و
تخصصی ،داروسازی و دندانپزشکی ،در
روزهای  ۲و  ۳تیر ماه برگزار میشود.

وی افزود ۱۴ :هزار داوطلب در آزمون
دکتری تخصصی علوم پزشکی سال
 ۱۴۰۱ثبتنام کردهاند که از این تعداد،
 ۹هزار داوطلب زن و  ۵هزار داوطلب مرد
هستند.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار
داشت :آزمون دکتری تخصصی رشتههای
علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی،
داروسازی و دندانپزشکی ،به صورت
کام ً
ال کاغذی ،در  ۳۳حوزه امتحانی در
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

برگزار میشود.
وی خاطرنشـان کـرد :کارت ورود بـه
جلسـه ایـن آزمـون ،از روز یکشـنبه
 ۲۹خـرداد مـاه تـا روز چهارشـنبه اول
تیـر مـاه ،از طریـق سـایت اینترنتـی
مرکـز سـنجش آمـوزش پزشـکی قابـل
دریافـت خواهـد بـود.
الزم به یادآوری است که ساعت شروع
آزمون نوبت صبح ،ساعت  ۹است و فرآیند
آزمون از  ۸صبح آغاز میشود .ضمناً  ۱۵است و شروع فرآیند آزمون ،ساعت
ساعت شروع آزمون نوبت عصر ،ساعت  ۱۴خواهد بود.
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از سوی سازمان سنجش
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را مردان تشکیل میدهند.
و  ۹۵۴نفر زن و  ۵۷۴هزار و  ۵نفر مرد سراسری سال  ،۱۴۰۱در مقایسه با آمار
جمع داوطلبان آزمون سراسری سال هستند.
ثبتنام یک میلیون و  ۳۶۸هزار نفری
 ،۱۴۰۱تعداد یک میلیون و  ۴۸۸هزار و با توجه به تعداد یک میلیون و  ۴۸۸هزار آزمون سراسری سال  ،۱۴۰۰این تعداد
 ۹۵۹نفر است که از این تعداد ۹۱۴ ،هزار و  ۹۵۹نفر ثبتنام کننده در آزمون حدود  ۱۲۰هزار نفر بیشتر از آمار ثبتنام
در آزمون سراسری سال گذشته است و
رشد  ۱۰درصدی را نشان میدهد.
در آزمـون سراسـری سـال  ۱۴۰۱هـر
دفترچـهای پاسـخنامه مجـزا دارد و
پاسـخنامه دروس عمومـی نیـز از دروس
توصیههای مهم برای شرکت در
تخصصـی جـدا شـده اسـت.
گفتنی است که سازمان سنجش ،همچنین
آزمون سراسری
توصیههای مهم برای شرکت در آزمون
سراسری سال  ۱۴۰۱را منتشر کرده است.
سال 1401
لوازمی که داوطلب مجاز نیست در جلسه
آزمون به همراه داشته باشد ،به ترتیب:
لوازمی که داوطلب بایـد
لوازمی که داوطلب مجاز نیست
تجهیزات الکترونیکی (تلفن همراه،
در جلسه آزمون به همراه داشته باشد
در جلسه آزمون به همراه داشته باشد
ساعت ،دستبند ،عینک و انگشتر هوشمند
پرینت کارت شرکت در جلسه
تجهیزات الکترونیکی (تلفن همراه،
و ،)...ماشین حساب ،پیجر و هندزفری،
ساعت ،دستبند ،عینک و انگشتر هوشمند و)...
آزمون همراه با یک سنجاق
خودکار و پاککن هوشمند ،کتاب ،جزوه،
نت و یادداشت ،وسایل فلزی (گل سر،
ماشین حساب ،پیجر و هندزفری
اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه
تل ،آینه و ...باید حتماً پالستیکی باشد)،
خودکار و پاک کن هوشمند
ساک ،و کیف دستی مواد خوراکی ،به جز
آب آشامیدنی ،است.
مداد سیاه نرم پررنگ (2عدد)
کتاب ،جزوه ،نت و یادداشت
لوازمی که داوطلب باید در جلسه آزمون
به همراه داشته باشد نیز ،شامل :پرینت
وسایل فلزی
پاک کن و تراش ( 1عدد)
کارت شرکت در جلسه آزمون همراه با
(گل سر ،تل ،آینه و ...باید حتماً پالستیکی باشد)
یک سنجاق ،اصل کارت ملی یا اصل
ساک ،کیف دستی
شناسنامه ،مداد سیاه نرم پررنگ
ماسک اضافی سهالیه معمولی
مواد خوراکی بجز آب آشامیدنی
( ۲عدد) ،پاککن و تراش ( ۱عدد) ،و
تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور
ماسک اضافی سه الیه معمولی است.
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سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور،
فهرسـت وسـایل ممنوعـه و مجـاز
بـرای داوطلبـان آزمـون سراسـری
سـال  ۱۴۰۱را منتشـر کـرد.
آزمون سراسری سال  ۱۴۰۱به منظور
پذیرش دانشجو در دورههای روزانه ،نوبت
دوم «شبانه» ،نیمهحضوری ،مجازی،
پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی ،دانشگاه پیامنور و مؤسسات
آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و
همچنین رشتههای تحصیلی دانشگاه
آزاد اسالمی ،در روزهای چهارشنبه ، ۸
پنجشنبه  ،۹جمعه  ۱۰و شنبه  ۱۱تیر
ماه سال جاری برگزار میشود.
در مجمــوع ،تعــداد یــک میلیــون و
 ۴۸۸هـزار و  ۹۵۹نفـر در پنـج گـروه
آزمایشـی علـوم ریاضـی و فنـی ،علـوم
تجربـی ،علـوم انسـانی ،هنـر ،و زبانهای
خارجـی در آزمـون سراسـری سـال
جـاری ثبتنـام کردهانـد؛ البتـه برخـی از
داوطلبـان در یـک گروه آزمایشـی ،برخی
در دو گـروه آزمایشـی و برخـی در سـه
گـروه آزمایشـی ثبتنـام کردهانـد.
بیشترین آمار ثبتنام کننده در این
آزمون ،متعلق به گروه آزمایشی علوم
تجربی با  ۵۷۴هزار و  ۴۷۲نفر است.
همچنین تعداد زنان ،بیشتر از مردان
ثبتنام کننده در آزمون سراسری سال
 ۱۴۰۱است؛ بدین ترتیب ۶۱ ،درصد
داوطلبان را زنان و  ۳۹درصد داوطلبان
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