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)Ph.D( یکشنبه 1399/9/2 دكتري
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 پذيرفته  شدگان  دكتري 99 

از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان 
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تغيير شيوه دریافت تأیيدیه 

تحصيلی پذیرفته شدگان 

دانشگاه ها در مرحله 

پذیرش با سوابق تحصيلي 

سراسري سال 1399
صفحه 5

صفحه 8

صفحه 14

چگونه داشتن درك درست از کارکرد مغز 

می تواند به یادگيری ما کمك کند؟

چگونه  می توان از شکست رهایی یافت؟

20 آبان ماه :

آخرین مهلت ارسال آثار به دوازدهمين 
جشنواره بين المللی فارابی تمدید شد

دبيرخانه  رئيس  ميرزایی،  حسين  دكتر 
دوازدهمين جشنواره بين المللی فارابی، از تمدید 
مهلت ارسال آثار به دبيرخانه این جشنواره تا 

بيستم آبان ماه خبر داد.
به  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
بین المللی  جشنواره  دوازدهمین  دبیرخانه  از  نقل 
خبر،  این  اعالم  حسین میرزایی، با  دکتر  فارابی، 
بین  المللی  جشنواره  دوازدهمین  دبیرخانه  گفت: 
ویژه  به  عالقه مندان،  تماس های  دلیل  به  فارابی، 
ثبت  برای  ناشران،  و  دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی 
تا بیستم  آثار در سامانه را  آثار، زمان ثبت  و ارسال 
آبان ماه تمدید کرده است و این مدت مجدداً تمدید 

نخواهد شد.
و  علوم انسانی  حوزه  پژوهشگران  تمامی  افزود:  وی 
اسالمی، دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و ناشران، تنها 
ماه 1399 فرصت  آبان  بیستم  پایان روز سه شنبه  تا 
پژوهشی«،  »کتاب  شامل:  را  خود  آثار  که  دارند 
و  دکتری«  »رساله  پژوهش«،  نهایی  »گزارش 
»پایان نامه کارشناسی ارشد«، که در سه سال گذشته 
 )1398 اسفند  پایان  فروردین 1396 تا  ابتدای  )از 
نشانی  به  جشنواره  سایت  در  است،  شده   انجام 

)WWW.FARABIAWARD.IR( ثبت کنند.



 

 

5 آبان 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 230 

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
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  پنجم آبان ماه سال  1399
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: بهمن احمدی
   صفحه  آرایی و حروفچینی : پیک سنجش

2916-1735:ISSN    1735 -2916 :شاپا   
   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

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

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

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
تا زماني که مردم امر به معروف و نهي از منکر 
نمایند و در کارهاي نیک و تقوا به یاري یکدیگر 
بشتابند، در خیر و سعادت خواهند بود؛ اما اگر 
و  شود  گرفته  آنان  از  برکت ها  نکنند،  چنین 
گروهي بر گروه دیگر سلطه پیدا کنند، و نه 

در زمین یاوري دارند و نه در آسمان. 

از  کسی  که  درگذرید  جوانمردان  لغزش  از 
برفرازید  که دست خدایش  نلغزید، جز  آنان 

]او را از سقوط نجات داد[. 

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
میان کفر و ایمان، فاصله اي جز ترک نماز نیست.

از  گذشـته،   روز  چنـد  طـی  و  خداونـد  یـاري  بـه 
پذیرفته شـدگان  اسـامي  سـنجش،  سـازمان  سـوي 
آزمـون دکتـري »Ph.D« نیمه متمرکـز سـال 1399 
دانشـگاه ها و مؤسسـات  آمـوزش  عالـي  اعـالم شـد. به 
همیـن خاطـر، مناسـب دیدیـم که مفـاد این سـتون 
را در شـمارة پیـِش رو، بـه یادکـرد مهم تریـن مواردي 
کـه رعایـت آنها از سـوي پذیرفته شـدگان ایـن آ زمون 
بـه نظـر مي رسـد، اختصـاص  هنـگام ثبت نـام الزم 

دهیم.
این موارد در زیر مي آید :

1 ـ پذیرفته شـدگان بایـد بـراي آگاهـي از تاریـخ و 
مـدارک الزم بـراي ثبت نـام )عـالوه بـر مـدارک درج 
شـده در اطالعیـه مربـوط بـه ثبت نـام کـه هـم در 
سـایت سـازمان سـنجش و در همین شـماره نشـریه 
آمـده اسـت( از روز سه شـنبه 6 آبـان مـاه )فـردا( بـه 
پایـگاه اطالع رسـاني دانشـگاه یا مؤسسـه محل قبولي 

کنند.  مراجعـه 
2ـ  بـراي داوطلبان واجد شـرایط گزینـش، کارنامه اي 
در بردارنـدة اطالعات الزم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، 
حدنصـاب نمـره اعـالم شـده از طـرف مؤسسـه، رتبه 
داوطلـب و آخریـن رتبـه پذیرفته شـده در هـر یک از 
کدرشـته  محل هـاي معرفـي شـده بـراي مصاحبه در 

سـهمیه مربـوط تنظیم شـده اسـت و از طریـق پایگاه 
اطالع رسـاني این سـازمان قابل دسترسـي خواهد بود.

3 ـ ثبت نـام منحصـراً در تاریخ هـاي اعـالم شـده از 
سـوي هـر دانشـگاه و با ارائـه مدارک کامل درج شـده 
در اطالعیـه مربـوط بـه ثبت نـام در ایـن آزمـون )کـه 
عالوه بر سـایت سـازمان سـنجش و در همین شـماره 
نشـریه درج شـده اسـت( صورت مي پذیـرد، و مراجعه 
نکـردن پذیرفته شـدگان در تاریخ  یـا تاریخ هاي تعیین 
ادامـه  از  انصـراف  بـه معنـاي  بـراي ثبت نـام،  شـده 

تحصیـل خواهـد بود.
4 ـ در هـر مرحلـه  از ثبت نـام ، حتي هنـگام  تحصیل ، 
چنانچه  مشـخص  شـود که داوطلبي  حقایق  را کتمان  
کـرده  یـا اطالعـات غلطي ارائه نمـوده و واجد شـرایط 
نبـوده اسـت، قبولـي  وي باطـل شـده  و بـر اسـاس  

مقـررات  بـا چنیـن داوطلبـي رفتار خواهد شـد.
ضوابـط،  براسـاس  کـه  اسـت  تأکیـد  بـه  الزم  ـ   5
پذیرفته شـدگان نهایـي دوره هـاي روزانـه در آزمـون 
دکتـري سـال 1399 در صـورت ثبت نـام کـردن یـا 
نکـردن در دانشـگاه یـا مؤسسـه آمـوزش  عالـي محل 
قبولـي خـود، مجـاز به ثبـت نـام و شـرکت در آزمون 

دکتـري سـال 1400 نخواهنـد بـود.  

موفق باشيد

نكات الزم درباره ثبت نام  پذيرفته شدگان  دكتري 99 

منظور  به  داوطلبان  پذیرش حضوری  عدم  به  توجه  با 
تسریع  منظور  به  و  کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری 
الکترونیکی،  به صورت  ثبت درخواست ها  و  بررسی  در 
متقاضــیان می توانند به سیـــستم پیشخان خدمـــات 
 الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:
 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست 
خود را به همراه مستندات الزم ثبت نمایند. ضمناً پس از 
ثبت درخواست، برای داوطلب ، شماره نامه و کدرهگیری 

از طریق پیام کوتاه ارسال می شود.
داوطلبان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری 
الکترونیکی  رهگیری  پرتال  به  کوتاه،  پیام  طریق  از 
http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  به   مکاتبات 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شو
ند.                                                                                                                
روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گيری درخواست داوطلبان به روش الکترونيکی
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پایان آبان ماه : 

آخرین فرصت دفاع از پایان نامه 
کارشناسی ارشد داوطلبان آزمون 

دکتری علوم پزشکی

دبيرخانــه شــورای آمــوزش علــوم پایــه 
پزشــکی، آخریــن فرصــت دفــاع از پایان نامــه 
ــون  ــان آزم ــرای داوطلب ــد ب كارشناسی ارش
ــرد. ــالم ك ــی )Ph.D( را اع ــری تخصص دكت

ــوم  ــه شــورای آمــوزش عل ــر اســاس اعــالم دبیرخان ب
آخریــن  تخصصــی،  و  بهداشــت  پزشــکی،  پایــه 
فرصــت دفــاع از پایان نامه کارشناسی ارشــد بــرای 
داوطلبــان آزمــون دکتــری تخصصــی )Ph.D( آخــر 

آبــان مــاه 99 اعــالم شــده اســت.
در راســتای تســهیل فرایندهای آموزشــی دانشــجویان 
مقاطــع مختلــف تحصیلــی بــه دلیــل شــیوع بیمــاری 
Covid-19 و تبعــات آن در کشــور، از جملــه: نظــام 
آمــوزش عالــی و بــا توجــه بــه تغییــرات ایجــاد شــده 
در تقویــم برگــزاری آزمون هــا، داوطلبــان آزمــون 
ورودی دکتــری تخصصــی )Ph.D( حداکثــر تــا آخــر 
ــان  ــا از پای ــد ت ــاه ســال جــاری فرصــت دارن ــان م آب

ــد. ــاع کنن ــه دوره کارشناسی ارشــد خــود دف نام

جزئيات و مبالغ وام دانشجویان
 علوم پزشکی اعالم شد

ــتورالعمل  ــال دس ــا ارس ــت، ب وزارت بهداش
ــکی،  ــوم پزش ــگاه های عل ــه دانش ــی ب اجرای
نحــوه و جزئيــات اســتفاده از تســهيالت 
ــجویان وزارت  ــاه دانش ــدوق رف ــی صن اعطای
ــی 1399 -1400  ــال تحصيل ــت را در س بهداش

ــرد. ــریح ك تش
بــر اساس دســتورالعمل اجرایــی نحــوه اســتفاده 
از تســهیالت اعطایــی صنــدوق رفــاه دانشــجویان 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در ســال 
تحصیلــی 1399 -1400 کــه بــه دانشــگاه های علــوم 

ــت های وام،  ــناد و درخواس ــد، اس ــالغ ش ــکی اب پزش
صرفــاً بــا امضــاء معــاون یــا رئیــس دانشــگاه، معتبــر 
و قابــل پرداخــت خواهــد بــود و دانشــگاه بایــد 
نســبت بــه ارســال نمونــه امضــاء معــاون، مدیــر امــور 

ــاه اقــدام کننــد. دانشجویــــی و رئیــس اداره رف
همچنیــن پرداخــت هرگونــه وام بــه دانشــجویان علوم 
پزشــکی مقاطــع ناپیوســته، منــوط بــه تعییــن تکلیف 
بدهــی مقاطــع قبلــی آنــان اســت و دانشــگاه ها 
موظــف هســتند کــه در ایــن خصــوص ترتیبــی 
اتخــاذ کننــد تــا قبــل از تنظیــم لیســت متقاضیــان، 
ــان در مقطــع  ــل آن ــه تحصی ــودن ادام ــع بــ از بالمان

ــد. ــل کنن ــان حاص ــی اطمین فعل
بــر ایــن اســاس، پرداخــت وام بــه دانشــجویان 
انتقالـــی و جابجایــــی، بــا رعایــت ضوابــط، بالمانــــع 
ــق  ــد از طری ــز بایــ ــان نی ــجویان مهم ــت و دانش اس
دانشــگاه علــوم پزشــکی مبــدأ درخواســت وام کننــد و 
همــه تســهیالت اعطایــی موضــوع ایــن دســتورالعمل، 

ــوند. ــزد می ش ــد کارم ــر 4 درص ــمول کس مش
ــت ها  ــال درخواس ــی و ارس ــت، بررس ــل دریاف مراح
ــم تســهیالت  ــه ابتدا تقوی ــن صــورت اســت ک ــه ای ب
ــن  ــا تعیی ــود ت ــت ش ــد ثب ــجویی بای ــال دانش در پرت
ــای  ــرای وام ه ــال ب ــال و نیمس ــهیالت، س ــوع تس ن
ضــروری و ودیعــه مســکن، تنهــا ســال انتخــاب شــود 
ــده  ــت ش ــت های ثب ــی درخواس ــاهده و بررس و مش
ــال تســهیالت دانشــجویی در سیســتم  ــق پرت از طری
ــه ســند صــورت  یکپارچــه صنــدوق و انتقــال آنهــا ب
ــت  ــال درخواس ــال و نیمس ــات س ــرد و اطالع می گی
اینترنتــی تعییــن شــده در تقویــم تســهیالت، بایــد بــا 
اطالعــات ســند یکســان باشــد و وضعیــت درخواســت 

ــدون اشــکال انتخــاب شــده باشــد. ــد ب بای
ضمنــاً معــدل و واحــد دانشــجو در درخواســت وام هــا 
ــری  ــتیاران تخصصــی و مقاطــع دکت ــر از دس ــه غی ب
ــه  ــد ب ــی)Ph.D(  بای ــری پژوهش ــی و دکت تخصص
ــد  ــگاه برس ــوزش دانش ــد آم ــه تأیی ــی ب ــو مقتض نح
ــر  ــه ب ــن زمین ــات در ای ــت اطالع ــؤولیت صح و مس
ــداد  ــروری، تع ــرای وام ض ــت. ب ــگاه اس ــده دانش عه
ــی  ــل، وام تحصیل ــرم قب ــدل ت ــده و مع ــد گذران واح
ــرم  ــدل ت ــاری و مع ــرم ج ــد ت ــداد واح ــکن تع و مس
قبــل، و بــرای ودیعــه مســکن، مقاطــع عــادی، تعــداد 
واحــد گذرانــده و میانگیــن معــدل ترم هــای گذرانــده 

ــد ثبــت شــود. بای
تســهیالت وام شــهریه ســال های 1393 و بعــد از 
ــی  ــت اینترنت ــهیالت پرداخ ــال تس ــق پرت آن، از طری
قابــل پرداخــت اســت و تســهیالت وام شــهریه قبــل 
از ســال 1393 بــا درج تاریــخ فراغــت از تحصیــل در 
پایــان تحصیــل و محاســبه کارمــزد، از طریــق ســایت 
ــت  ــل پرداخ ــه آدرس: www.srd.ir قاب ــدوق ب صن

خواهــد بــود.
ــت شــهادت،  ــه عل ــه ب ــن دانشــجویان زن، ک همچنی

فــوت، از کارافتادگــی همســر یــا متارکــه، فرزنــد یــا 
ــه اســناد  ــا ارائ ــد، ب فرزندانشــان را تحــت تکفــل دارن
و مــدارک قانونــی می تواننــد، هماننــد افــراد متأهــل، 
از مزایــای مذکــور در مفــاد مــواد 14، 15و 35 بهــره 

منــد شــوند.
ــای  ــل از وام ه ــر دلی ــه ه ــه ب ــجویانی ک ــاً دانش ضمن
ــد، ولــی پرداخــت  اعطایــی صنــدوق اســتفاده کرده ان
ــه  ــتند ک ــف هس ــوده، مکل ــاز نب ــان مج ــه آن وام ب
ــدوق  ــه صن ــا ب ــورت یکج ــه ص ــی را ب ــغ دریافت مبال
بازپرداخــت کننــد. بدیهــی اســت کــه ادامــه پرداخــت 
ــرایط  ــراز ش ــس از اح ــجویان، پ ــن دانش ــه ای وام ب
ــه بازپرداخــت کامــل وام هــای  دریافــت وام، منــوط ب
یادشــده اســت و مســؤولیت کنتــرل و پیگیــری آن به 

عهــده دانشــگاه اســت.
وام تحصیلــی دانشــجویان مجــرد، ماهیانــه یــک 
ــل  ــجویان متأه ــال و دانش ــزار ری ــون و 900 ه میلی
ماهیـــانه چهــار میلیــون و 250 هــزار ریــال تعریــف 
شــده اســت. همچنیــن بــه دانشــجویان متأهــل 
مــرد، ماهیانــه بــه ازای هــر فرزنــد 500 هــزار ریــال 
ــه وام  ــن اینک ــرد؛ ضم ــق می گی ــهیالت اوالد تعل تس
مســکن دانشــجویان مجــرد، ماهیانــه یــک میلیــون و 
500 هزار ریال و دانشجویـــان متأهل، ماهیــــانه ســه 

میلیــون ریــال پرداخــت خواهــد شــد.

ضمنــاً وام مســکن صرفاً بــه دانشجویانــــی کــه 
خوابگاه هــای  یــا  خانــواده  ســکونت  محــل  در 
دانشجویــــی ســکونت نداشــته باشــند و در صــورت 
ــایر  ــت س ــا رعای ــد، ب ــورد تأیی ــه م ــاره نام ــه اج ارائ
ضوابــط پرداخــت می شــود و پرداخــت وام تحصیلــی 
ــمی،  ــاغل رس ــجویان دارای مش ــه دانش ــکن ب و مس
پایــدار، بورســیه یــا دریافــت کننــدگان کمــک هزینــه 
ــی از محــل دیگــر، ممنــوع اســت. همچنیــن  تحصیل
ــت  ــا رعای ــراد ب ــن اف ــه ای ــا ب ــایر وام ه ــت س پرداخ

ــود. ــد ب ــع خواه ــه بالمان ــط مربوط ضواب
ضمنــاً بــه دانشــجویان متأهــل تحــت پوشــش کمیتــه 
ــتندات  ــدارک و مس ــه م ــا ارائ ــتی، ب ــداد و بهزیس ام
ــال وام  ــون ری ــج میلی ــقف پن ــا س ــه ت الزم، ماهیان
تحصیلــی و ســه میلیــون و 500 هــزار ریــال وام 

مســکن اعطــا خواهــد شــد.
بــر اســاس اعــالم وزارت بهداشــت، دانشــگاه های 
ــجویان  ــای دانش ــت تقاض ــد مهل ــکی بای ــوم پزش عل
ــرای  ــکن ب ــی و مس ــای تحصیل ــت وام ه ــرای دریاف ب
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ــا  ــا 15 بهمــن، و نیمســال دوم را ت نیمســال اول را ت
ــالم  ــاه اع ــدوق رف ــه صن ــال 1400 ب ــر س ــارم تی چه

ــد. کنن
وام ضــــروری بــه دانشجویــــان دوره روزانــــه، که با 
مشــکل مالــــی روبــرو می شونــــد، پــس از گذشــت 
ــت در  ــک نوب ــل و ی ــروع تحصی ــال از ش ــک نیمس ی
طــول تحصیــل بــرای  مقاطــع کاردانــی، کارشناســی 
ناپیوســته، کارشناســی پیوســته، کارشناسی ارشــد 
ــری  ــع دکت ــک میلیون، مقاط ــه ای ی ــری حرف و دکت
تخصصــی و دکتری پژوهشــی )Ph.D(  و دســتیاران، 

یــک میلیــون و 600 هــزار پرداخــت مــی شــود.
ــل  ــجویان متأه ــه دانش ــکن ب ــه مس ــن ودیع همچنی
ــا  ــواده ی ــکونت خان ــل س ــه در مح ــه، ک دوره روزان
خوابگاه هــای دانشــجویی ســکونت نداشتــــه باشنــــد 
ــط  ــد، فق ــه کنن ــد ارائ ــورد تأیی ــه م ــاره نامــ و اج
ــت  ــی پرداخ ــع تحصیل ــر مقط ــار در ه ــک ب ــرای ی ب

می شــود.
ــی، کارشناســی و  ــه دانشــجویان مقاطــع کاردانــ ب
ــک نیمســال  ــد از گذشــت ی ــه ای، بع ــری حرف دکت
از شــروع تحصیــل و بــا رعایــت ســنوات مجــاز 
می شــود.  پرداخــت  مســکن  ودیعــه  تحصیلــی، 
ــی  ــری تخصص ــی، دکت ــتیاران تخصص همچنین دس
ــته،  ــد ناپیوس ــری پژوهشــی و کارشناسی ارش و دکت
بالفاصلــه بعــد از شــروع تحصیــل، می تواننــد ودیعــه 
ــغ وام  ــه مبل ــن اینک ــد؛ ضم ــت کنن ــکن دریاف مس
ــوم پزشــکی،  ــرای دانشــجویان عل ــه مســکن ب ودیع
ــگاه ها در  ــه دانش ــای 1، 2 و 3 ک ــه گروه ه ــته ب بس
آن قــرار دارنــد، بیــن 18 میلیــون و 500 هــزار تــا 

15 میلیــون تومــان متغیــر اســت.
 

جزئيات بازگشت به تحصيل 
پذیرفته شدگان و دانشجویان بازمانده 

از تحصيل دانشگاه آزاد
معــاون علــوم انســانی و هنــر و معــاون علــوم، 
مهندســی و كشــاورزی دانشــگاه آزاد اسالمی، 
دســتورالعمل بازگشــت بــه تحصيــل پذیرفتــه 
شــدگان و دانشــجویان بــاز مانــده از تحصيــل 
رشــته های غيرپزشــکی ایــن دانشــگاه را 

ابــالغ كردنــد.
حجــت االســالم والمســلمین دکتــر عبدالحســین 
ــر  ــر، و دکت ــانی و هن ــوم انس ــاون عل ــروپناه، مع خس
جــواد علمائــی، معــاون علوم، مهندســی و کشــاورزی، 
دســتورالعمل بازگشــت بــه تحصیــل پذیرفته شــدگان 
و دانشــجویان بــاز مانــده از تحصیــل رشــته های 
ــای  ــه رؤس ــالمی را ب ــگاه آزاد اس ــکی دانش غیرپزش

ــد. ــالغ کردن ــتان ها اب ــالمی اس ــگاه آزاد اس دانش
بــر اســاس ایــن دســتورالعمل، ادامــه تحصیــل 
رشــته های  دانشــجویان  و  پذیرفته شــدگان 

ــل  ــه دالی ــه ب غیرپزشــکی دانشــگاه آزاد اســالمی، ک
ــه  ــد، از جمل ــاز مانده ان ــل ب ــه تحصی ــف از ادام مختل
ــا در  تــرک تحصیــل کــرده، عــدم مراجعــه داشــته ی
صــورت قبولــی ثبت نــام نکــرده یــا انصــراف داده انــد 
ــت  ــل وضعی ــه دلی ــه ب ــجویانی ک ــر از دانش ــه غی )ب
نامطلــوب تحصیلــی اخــراج آموزشــی شــده اند(، 
ــا  ــر 1399 ت ــخ  اول مه ــه از تاری ــورت مراجع در ص
ــدون  ــی ب ــت مرخص ــاه 1400، و ثب ــهریور م 31 ش
ــال های  ــا نیمس ــال ی ــنوات در نیمس ــاب در س احتس

ــع اســت. ــه، بالمان ــدم مراجع ع
ایــن دســتورالعمل، مشــمول دانشــجویان تحصیــالت 
ــی  ــا باق ــه و رســاله آنه ــط پایان نام ــه فق ــی، ک تکمیل
مانــده اســت، نمی شــود؛ لــذا بــرای ایــن دانشــجویان، 
برابــر ضوابــط و مقــررات آموزشــی و بــا رعایــت قوانین 
ــری  ــان( تصمیم گی ــوص آقای ــه )در خص ــام وظیف نظ

بــه عمــل می آیــد.
ــته  ــه رش ــرادی ک ــتورالعمل، اف ــن دس ــاس ای ــر اس ب
ــوده و  ــر نب ــگاهی دای ــد دانش ــا در واح ــش آنه گرای
در شــرایط کنونــی واحــد و مرکــز پذیــرش دانشــجو 

ــوند. ــتورالعمل نمی ش ــن دس ــمول ای ــد، مش ندارن

مبالغ وام های دانشجویی
 وزارت علوم اعالم شد

صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم، 
مبالــغ و دانشــجویان واجــد شــرایط دریافــت 
انــواع وام هــای دانشــجویی، اعــم از تحصيلــی، 
ضــروری، مســکن، شــهریه و وام ویــژه دكتری 

ــرد. ــالم ك را اع
ــاه دانشــجویان وزارت  ــدوق رف ــر اســاس اعــالم صن ب
ــال اول  ــجویی در نیمس ــای دانش ــغ وام ه ــوم، مبال عل
ســال تحصیلــی1399-1400 در پنــج دســته وام های 
تحصیلــی، ضــروری، ویــژه دکتــری، مســکن و شــهریه 
ــه  ــجویان هم ــاس، دانش ــن اس ــر ای ــد؛ ب ــالم ش اع
ــی  ــال تحصیل ــر نیمس ــرای ه ــی، ب ــع تحصیل مقاط
می تواننــد یــک میلیــون و 500 تــا دو میلیــون 

ــد. ــت کنن ــی دریاف ــان وام تحصیل توم
در  ضــروری  وام  ســقف  حداکثــر  همچنیــن 
و  ناپیوســته  کارشناســی  کارشناســی،  مقاطــع 
ــون  ــروری 6 میلی ــته وام ض ــد ناپیوس کارشناسی ارش
تومــان، و بــرای مقاطــع کارشناســی پیوســته و 
ــر  ــیه حداکث ــته غیربورس ــی ناپیوس ــری تخصص دکت

تــا ســقف هشــت میلیــون تومــان، و همچنیــن بــرای 
مقاطــع کارشناسی ارشــد پیوســته، دکتــری پیوســته 
ــا ســقف 10 میلیــون  و دکتــری حرفــه ای حداکثــر ت

ــن شــده اســت. ــان تعیی توم
دانشــجویان برتــر، نمونــه کشــوری و مبتکــر، تا ســقف 
ســه میلیــون، دانشــجویانی کــه از حــوادث و بالیــای 
ــون، و  ــا ســقف ســه میلی ــد، ت ــی آســیب دیدن طبیع
ــا ســقف دو میلیــون  دانشــجویان قهرمــان ورزشــی ت
ــن  ــد. همچنی ــت کنن ــروری دریاف ــد وام ض می توانن
بــر ایــن اســاس، بــرای رویدادهایــی نظیــر ازدواج نیــز 
تــا ســقف ســه میلیــون تومــان وام ضــروری پرداخــت 
ــا  می شــود؛ ضمــن اینکــه دانشــجویان مــی تواننــد ت
ســقف پنــج میلیــون تومــان بــه عنــوان تنخــواه، وام 
ضــروری دریافــت کننــد، همچنیــن بــرای رویدادهایی 
ــدر،  ــوت پ ــجویان، ف ــرای دانش ــد ب ــد فرزن ــر تول نظی
ــده در  ــه دی ــد دانشــجو، حادث ــا فرزن مــادر، همســر ی
ســوانح و تصادفــات و همچنیــن دانشــجویان مبتــال به 
ــا پنــج میلیــون  بیماری هــای خــاص از ســقف ســه ت

تومان وام ضروری نیز در نظر گرفته شده است.

دانشــجویان،  رفــاه  صنــدوق  اعــالم  براســاس 
دانشــجویان دکتــری تخصصــی ناپیوســته می تواننــد 
ــاون  ــعه تع ــک توس ــا بان ــاه ی ــدوق رف ــع صن از مناب
ــه  ــه مبلــغ ماهیان ــار ب ــه صــورت هــر 6 مــاه یــک ب ب
700 هــزار تومــان وام ویــژه دکتــری دریافــت کننــد. 
ــول  ــی در ط ــع تحصیل ــه مقاط ــرای هم ــن ب همچنی
هــر مقطــع مبلــغ 25 میلیــون تومــان در شــهر 
تهــران، 20 میلیــون تومــان در کالن شــهرها و 
15 میلیــون تومــان نیــز در ســایر شــهرها وام مســکن 

می شــود. پرداخــت 
ــی  ــی، کارشناس ــع کاردان ــجویان مقاط ــاً دانش ضمن
ناپیوســته و پیوســته تــا ســقف یــک میلیــون، 
ــته،  ــته و ناپیوس ــد پیوس ــجویان کارشناسی ارش دانش
دکتــری حرفــه ای، دکتــری پیوســته و دکتــری 
ــج  ــا پن ــزان دو ت ــه می ــز ب ــته نی ــی ناپیوس تخصص
ــد وام  ــی توانن ــال م ــر نیمس ــان در ه ــون توم میلی

ــد. ــت کنن ــهریه دریاف ش
ــر اســاس اعــالم صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت  ب
علــوم، مهلــت ثبــت درخواســت بــرای دریافــت انــواع 
وام دانشــجویی از 30 مهــر شــروع شــده اســت و ایــن 
مهلــت تــا 15 آذر ادامــه دارد و تمامــی دانشــجویان 
ــه  ــته ب ــز وابس ــی، مراک ــگاه های دولت ــه دانش روزان
و  فنــی  آموزشــکده های  و  اجرایــی  دســتگاه های 
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تغيير شيوه دریافت تأیيدیه تحصيلی پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي 
مختلف تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در مرحله 

پذیرش صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي سراسري سال 1399 
)رشته هاي بدون آزمون(

رشته هاي  پذیرفته شدگان  نتایج  اعالم  در خصوص  مورخ 1399/7/24  اطالعیه  پیرو 
تحصیلي دوره هاي روزانه،  نوبت  دوم  )شبانه(، مجازي، دانشگاه  پیام نور، پردیس خودگردان 
و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي در مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي 
سراسري سال 1399، به اطالع می رساند که با توجه به مهیا شدن دریافت تأیيدیه 
تحصيلی به صورت الکترونيکی از وزارت آموزش و پرورش از سوی پذیرفته شدگان 
برای ارائه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی محل قبولی، فرآیند دریافت تأییدیه 

تحصیلی مدرک دیپلم پذیرفته شدگان به شرح زیر است:
  https://emt.medu.ir:1- دانشجو به سامانه تأییدیه مدارک تحصیلی )دیپلم(  به آدرس 

مراجعه نموده و پس از پر کردن اقالم دادهای، یک کد رهگیری دریافت می کند.

2- اگر سامانه آموزشی دانشگاه، خدمت برخط مرتبط را در سامانه کارسازی کرده باشد، 
آموزشی  را در محل مشخص شده در سامانه  دانشجو می تواند کد رهگیری دریافتی 

دانشگاه درج نماید.
3- اگر سامانه آموزشی دانشگاه، خدمت برخط را در سامانه کارسازی نکرده باشد، دانشجو 
کد رهگیری را به دانشگاه تحویل داده و کارشناس دانشگاه می تواند، پس از مراجعه به 
آدرس: https://kemt.medu.ir  به آن آدرس وارد شده و با وارد کردن کد رهگیری 

دانشجویان، تأییدیه را دریافت نماید.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

حرفــه ای می تواننــد از ایــن وام هــا بهــره منــد شــوند.
طبــق اعــالم صنــدوق رفــاه، وام ویــژه دکتــری، طــی 
یــک لیســت بــه مبلــغ چهــار میلیــون و 200 هــزار 
ــز و زمســتان ســال  ــرای نیمســال اول پایی ــان ب توم
ــجویان  ــاه دانش ــدوق رف ــع صن ــی 99 از مناب تحصیل
بــه دانشــجویان روزانــه دکتــری تخصصــی ناپیوســته 
ــه  ــه البت ــود ک ــی پرداخــت می ش دانشــگاه های دولت
ــاه  ــان م ــن وام از 17 آب ــرای دریافــت ای ــام ب ثبــت ن
شــروع می شــود. همچنیــن بــه دانشــجویان دکتــری، 
کــه قبــاًل بــه بانــک بــرای دریافــت وام ویــژه دکتــری 
ــت،  ــک دو لیس ــه تفکی ــن وام ب ــده اند، ای ــی ش معرف
تومــان در  میلیــون و 100 هــزار  مبلــغ دو  بــه 
ــت  ــود و مهل ــت می ش ــا پرداخ ــه آنه ــاری ب ــرم ج ت
ثبت نــام بــرای دریافــت ایــن وام هــا تــا 15 دی مــاه 

ــه دارد. ادام
روزانــه  دانشــجویان  بــرای  مســکن  ودیعــه  وام 
بــه  وابســته  مراکــز  دولتــی  دانشــگاه های 
فنــی  آموزشــکده های  و  اجرایــی  دســتگاه های 
ــجویان  ــه دارد و دانش ــا 15 دی ادام ــه ای،  ت و حرف
و  تعهــد  ســند  دارای  و  خوابــگاه  فاقــد  متأهــل 
اجاره نامــه می تواننــد از ایــن وام اســتفاده کننــد 
و بــه آخریــن نیمســال تحصیلــی مجــاز وام مســکن 
ــی از  ــه یک ــط ب ــه فق ــن اینک ــرد؛ ضم ــق نمی گی تعل
زوجیــن دانشــجو وام مســکن پرداخــت خواهــد شــد.
دانشــگاه های  دوم  نوبــت  دانشــجویان  همچنیــن 
ــی،  ــتگاه های اجرای ــه دس ــته ب ــز وابس ــی، مراک دولت

دانشــجویان  و  و حرفــه ای  فنــی  آموزشــکده های 
دانشــگاه های پیام نــور، علمــی ـ کاربــردی، آزاد و 
ــد وام  ــی می توانن ــی و غیرانتفاع ــات غیردولت مؤسس
شــهریه دریافــت کننــد. ضمنــاً از بنیــاد علــوی نیــز 
ــگاه های  ــت دوم دانش ــه و نوب ــجویان روزان ــه دانش ب
و  حرفــه ای  و  فنــی  آموزشــکده های  و  دولتــی 
پیام نــور مــورد تأییــد بنیــاد، مبلــغ 600 هــزار 
ــه دانشــجویان مجــرد و 800 هــزار تومــان  تومــان ب
نیــز بــه دانشــجویان متأهــل پرداخــت خواهــد شــد.
رفــاه  صنــدوق  اساس بخشــنامه  بــر   همچنیــن 
دانشــجویان، ســامانه دانشــجویی )پرتــال( بــرای ثبت 
تقاضــای دانشــجویان )از 15 مهــر تــا پایــان نیمســال 
تحصیلــی جــاری( فعــال اســت و ضــرورت دارد کــه 
تمامــی دانشــجویان متقاضــی واجــد شــرایط، نســبت 
بــه ثبــت تقاضــای خــود در ســامانه مذکــور در بــازه 

زمانــی تعییــن شــده اقــدام کننــد.
در ایــن  بخشــنامه بــه دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش 
عالــی تأکیــد شــده اســت کــه  اولویت هــای پرداخــت 
ــر وام  ــرایط اعطــای ه ــل ش ــه دانشــجویان، ذی وام ب
ــده و  ــر ش ــت ذک ــت و بازپرداخ ــه پرداخ در آیین نام
شایســته اســت کــه در تنظیم و ارســال درخواســت ها 
ــن  ــرد، همچنی ــرار گی ــر ق ــّد نظ ــا م ــن  اولویت ه ای
پرداخــت وام )ودیعــه( مســکن متأهلی بــه کلیــه 
دانشــجویان واجــد شــرایط از ســال تحصیلــی جــاری 
از طریق بانــک قــرض الحســنه مهــر ایران انجــام 
ــز  ــه مراک ــاً ب ــی آن متعاقب ــیوه نامه اجرای ــده و ش ش

ارســال خواهد شــد.
بــر ایــن اســاس، پرداخــت وام شــهریه به کلیــه 
دانشــجویان واجــد شــرایط دانشــگاه ها و مراکــز 
آمــوزش عالــی از ســال تحصیلــی جدید، مســتقیماً از 
ــرد  ــجویان انجام می گی ــاه دانش ــدوق رف ــق صن طری
ــات  ــاًل از خدم ــه قب ــد تقاضــای دانشــجویانی ک و بای
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران اســتفاده کــرده و 
ــات  ــدی از خدم ــره من ــرای به ــدد ب ــت مج درخواس
آن بانــک در ســال تحصیلــی جدیــد را دارنــد، طــی 

ــدوق ارســال شــود. ــه صن ــه ب لیســتی جداگان
همچنیــن پرداخــت وام شــهریه بــه دانشــجویان 
بهره منــدی  از  پــس  شــاغل،  شــهریه پرداز 
ــذا  ــر اســت؛ ل ــکان پذی ــر شــاغل، ام دانشــجویان غی
عالــی می تواننــد،  آمــوزش  دانشــگاه ها و مراکــز 
ــس  ــهریه، پ ــازاد وام ش ــار م ــود اعتب ــورت وج در ص
از هماهنگــی و أخــذ مجــوز از صنــدوق، درخواســت 
دانشــجویان شــهریه پــرداز شــاغل را نیــز طی لیســت 
ــدارک و  ــت م ــاً دریاف ــال کنند. ضمن ــه  ارس جداگان
ــجو، از  ــد دانش ــند تعه ــروری و س ــتندات وام ض مس
ــه ضرورت هــای دریافــت وام هاســت و شایســته  جمل
ــجویان و  ــت از دانش ــور حمای ــه منظ ــه ب ــت ک اس
همــکاری بــا آنــان، ترتیبــی اتخــاذ شــود تــا در ایــام 
ــی  ــو مقتض ــه نح ــا، ب ــاری کرون ــیوع بیم ــداوم ش ت
مــدارک و مســتندات مربوطــه از دانشــجویان متقاضی 

ــود. ــت ش وام دریاف
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توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودي  دوره دکتري »Ph.D« نیمه متمرکز سال1399 را، 
به توضیحات ذیل در دو بخش، شامل: بخش اول - پذیرفته شدگان کلیه دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي )بجز دانشگاه آزاد اسالمي( و بخش دوم - پذیرفته شدگان 

دانشگاه آزاد اسالمي، جلب می نماید. 
یادآوری مهم: متقاضيانی كه هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي از دانشگاه ها 
دانشگاه  واحدهای  پذیرفته شدگان  ردیف  در  هم  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و 
در  مي توانند  منحصراً  كه  باشند  داشته  توجه  مي گيرند،  قرار  اسالمي  آزاد 
از كد رشته محل هاي قبولي ثبت نام نمایند و به عبارتي مجاز به ثبت نام در هر  یکي 
دو محل قبولي نيستند؛ در غير این صورت، مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

بخش اول: مربوط به کليه پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
)بجز دانشگاه آزاد اسالمي(

الف( تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان: 
از متقاضیاني  که  اسامي  آنها به  عنوان  پذیرفته شدگان  نهایي  هر یک  از کدرشته محل هاي  
تحصیلي اعالم  شده  است ، دعوت  مي نماید که براي اطالع از تاریخ و مدارک الزم براي 
درگاه  به  سه شنبه 99/8/6  روز  از  اطالعیه(  این  در  مندرج  مدارک  بر  )عالوه  ثبت نام 

اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمایند. 
ب( مدارك  الزم  براي  ثبت نام : 

1- اصل  و یک نسخه تصویر مدارک  کارشناسي  و کارشناسي ارشد مورد تأیید وزارت  علوم، 
تحقیقات  و فناوري  یا وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشکي  یا شوراي عالي انقالب  

فرهنگي  که  در آن  معدل  دوره هاي  کارشناسي  و کارشناسي ارشد قید شده  باشد.
1-1- پذیرفته شدگاني  که  به  دالیلي  قادر به  ارائه  اصل  مدرک  کارشناسي ارشد )فوق لیسانس( 
نیستند، الزم  است که اصل  گواهي  تأیید شده  از سوی دانشگاه یا مؤسسه  آموزش  عالي  
محل اخذ مدرک مذکور را با محتوي فرم ذیل این اطالعيه تکمیل و پس از تأیید مؤسسه 

محل تحصیل، در زمان ثبت نام به مؤسسه محل قبولي ارائه نمایند.
2-1- آن دسته از پذیرفته شدگاني  که  در زمان ثبت نام براي شرکت در آزمون دانشجوي 
سال آخر مقطع کارشناسي ارشد بوده اند و مي بایست تا تاریخ 1399/7/30 فارغ التحصیل 
شوند، به عبارت دیگر، دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی ارشد، الزم است که معدل 
کل واحدهاي گذرانده آنان بر اساس  ) 0( تا )20( تا تاریخ 98/11/30 )یا حداکثر تا تاریخ 
99/7/30( از سوی مؤسسه آموزش عالي محل فارغ التحصیلي دوره کارشناسي ارشد در 
فرم مخصوص )مندرج در صفحه 39 دفترچه راهنماي ثبت نام و  شرکت در آزمون یا فرم 
مندرج در صفحه 178 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي( درج و پس از تأیید 

مسؤول ذي ربط به هنگام ثبت نام ارائه گردد.
3-1- بر اساس مصوبه جلسه مورخ 368 مورخ 1374/11/3 شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
فضال و طالب حوزه هاي علمیه قم و خراسان، که دوره سطح 3 را گذرانده اند یا تا تاریخ 
1399/7/30 دانش آموخته مي شوند،  براي یکي از کدرشته هاي امتحاني مرتبط در گروه 
علوم انساني، مجاز به ثبت نام و شرکت در این آزمون بوده اند. بدیهي است که این دسته 
از متقاضیان، در صورت قبولي، موظف به گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه 

آموزشي مؤسسه محل قبولي هستند. ضمناً متقاضیان مربوط مي بایست در زمان ثبت نام، 
مدرک فراغت از تحصیل خود را، که از سوی مدیریت حوزه هاي علمیه صادر گردیده 

است، در اختیار داشته باشند.
4-1- دارندگان مدارک تحصیلي معادل مي بایست حائز شرایط »آیین نامه شرکت دارندگان 
مدارک معادل و غیررسمي در آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر« مصوبه جلسه 845 شوراي 
گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که طي بخشنامه شماره 2/77633 
مورخ 92/5/28 از سوی معاونت آموزشي وزارت متبوع به کلیه دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي ابالغ گردیده، باشند. بدیهي است که آن عده از دارندگان مدارک معادل، 
که قبل از تاریخ ابالغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 1377/9/3 شوراي عالي انقالب 
پذیرفته   معادل  دوره هاي  در  معادل(  دوره هاي  برگزاري  ممنوعیت  بر  )مبني  فرهنگي 

شده اند، در شمول این مصوبه قرار مي گیرند.
5-1- بر اساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/8/26 شوراي عالي انقالب فرهنگي، همه 
دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان، که طي سال هاي 1377 تا 1381 به 
دوره هاي مذکور راه یافته اند، حسب مورد، از تسهیالت مصوبه شماره 2/77633 مورخ 

94/5/28 براي ادامه تحصیل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند.
2- اصل  و دو سري  تصویر از تمام  صفحات  شناسنامه  و کارت ملي.

3- شش  قطعه  عکس  تمام  رخ  4×3 تهیه  شده  در سال  جاري .
4- ارائه مدرکي که  وضعیت  نظام  وظیفه آنها  را با توجه  به  بند »مقررات  وظیفه  عمومي«  
مندرج  در صفحه 3 دفترچه  راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي  دوره دکتري 

»Ph.D« )نیمه متمرکز( سال 1399 مشخص  کند )براي  برادران (.
5- متقاضیاني که با استفاده از سهمیه ایثارگران )بنیاد شهید و امور ایثارگران( یا رزمندگان 
پذیرفته  شده اند، در زمان ثبت نام، ملزم به ارائه تأییدیه سهمیه قبولي نیستند و مالک عمل 

براي ثبت نام، همان عنوان درج شده در لیست هاي ارسالي به مؤسسات است.
6- ارائه معرفي نامه رسمي مبني بر واجد شرایط بودن براي استفاده از امتیاز ویژه مربیان 

“رسمي- قطعي” یا “رسمي- آزمایشي” دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی.
6-1-  مربیان دانشگاه آزاد اسالمي، تنها با معرفي نامه صادره از سوي مرکز جذب و امور 

هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي امکان بهره مندي از این سهمیه را خواهند داشت.
6-2- متقاضیانی که با سهمیه مربي پذیرفته  شده اند، مي بایست موافقت رسمي دانشگاه 

محل خدمت خود را به دانشگاه محل قبولي در زمان ثبت نام ارائه نمایند.
ج( یاداآوی های  مهم

1- ثبت نام منحصراً در تاریخ هاي اعالم شده از سوی هر دانشگاه و با ارائه مدارک اعالم 
شده صورت مي پذیرد و عدم اقدام پذیرفته شدگان در تاریخ  یا تاریخ هاي تعیین شده براي 

ثبت نام، به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقي خواهد شد.
2- به پذیرفته شدگان توصیه مي شود که اطالعیه مندرج در درگاه اطالع رساني دانشگاه یا 

مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود را به دقت مطالعه نمایند.
3-  در هر مرحله  از ثبت نام  و هنگام  تحصیل ، چنانچه  مشخص  گردد که متقاضي  حقایق  
را کتمان  نموده  یا اطالعات غلطي ارائه داده و واجد شرایط نیست، قبولي  وي باطل شده  و 

اطالعيه  سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص:

 اعالم  اسامي  پذیرفته شدگان  نهایي آزمون  ورودي 
دوره دکتري »Ph.D« نيمه متمرکز سال 1399 کليه 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي
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طبق  مقررات  با وي  رفتار خواهد شد.
4- مطابق ضوابط، پذیرفته شدگان نهایي دوره هاي روزانه در آزمون دکتري نیمه متمرکز 
یا اصاًل ثبت نام  اینکه در دانشگاه هاي محل قبولي ثبت نام نموده  از  سال 1399 )اعم 
ننمایند( حتی با دادن انصراف قطعی از تحصیل، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون 

دکتري تخصصي »Ph.D« سال 1400 نخواهند بود.  
5- به اطالع همه متقاضیان کدرشته محل هاي مربوط به دانشگاه علوم انتظامي امین 
مي رساند که با توجه به اعالم دانشگاه مذکور و طوالني شدن زمان مصاحبه متقاضیان، 
در هیچ  یک از کدرشته محل هاي دانشگاه یاد شده، اعالم نتیجه اي در این مرحله صورت 
نمره مصاحبه  اعالم  از  نهایي، پس  پذیرفته شدگان  اسامي  به عبارت دیگر،  نمي گیرد؛ 

متقاضیان و گزینش نهایي متعاقباً اعالم خواهد شد.
6- به دانشجویان دوره دکتري تخصصي، به غیر از تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان، در 

چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت دیگري صورت نمي پذیرد. 
7- براي متقاضیان واجد شرایط گزینش، کارنامه اي حاوي اطالعات الزم، نمره آزمون، 

اعالم  نمره  حدنصاب  مصاحبه،  نمره 
شده از طرف مؤسسه، رتبه داوطلب و 
آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک 
از کد رشته محل هاي معرفي شده براي 
تنظیم  مربوط  سهمیه  در  مصاحبه 
می شود و از طریق درگاه اطالع رساني 

این سازمان قابل دسترسي خواهد بود.
انتقال  از آنجا که تغییر گرایش و   -8
دکتري  دوره هاي  پذیرفته شدگان 
اصوالً  و  نبوده،  امکان پذیر   »Ph.D«
بررسي این امور نیز به عهده این سازمان 
نیست، لذا درخواست هاي متقاضیان در 

این خصوص قابل بررسي نخواهد بود.
9- شروع نیمسال تحصیلی دانشگاه ها 
به  توجه  با  عالی  آموزش  مؤسسات  و 
آنها  امکانات موجود  و  ضوابط، شرایط 

خواهد بود. 

د( نحوه ارسال درخواست یا ارتباط 
سنجش  سازمان  با  غيرحضوری 

آموزش کشور
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان 
ویروس  شیوع  از  منظور جلوگیری  به 
و  بررسی  در  تسریع  جهت  در  کرونا و 
الکترونیکی،  صورت  به  درخواست ها  ثبت 
متقاضیان، در صورت داشتن هر گونه سؤال 
یا اعتراض به مندرجات کارنامه نتایج اولیه، 
به  تاریخ 1399/8/10  تا  می توانند حداکثر 
سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان 

سنجش آموزش کشور به آدرس: 
 http://darkhast.sanjesh.org

مراجعه و درخواست خود را به همراه 
پس  نمایند.  ثبت  الزم  مستندات 
متقاضی  برای  درخواست،  ثبت  از 
طریق  از  کدرهگیری  و  نامه  شماره 
پیام کوتاه ارسال می شود و متقاضیان 
و  شماره  دریافت  از  پس  می توانند 
به  کوتاه،  پیام  طریق  از  کدرهگیری 
پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به 

 h t t p : / / r a h g i r i . s a n j e s h . o r g  : س ر د  آ
وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند. بدیهی است به مواردی که از طریق 
دیگری یا بعد از تاریخ 1399/8/10 واصل شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
تلفن:  با شماره  اداری  و ساعات  روزها  یا در  آموزش کشور  اینترنتي سازمان سنجش 

42163-021 نیز در میان بگذارند.

بخش دوم: مربوط به کليه پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي
اسامی متقاضیاني که از رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي انتخاب رشته نموده و پس از 
شرکت در مراحل مصاحبه در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفته اند، متعاقباً از طریق 

درگاه اطالع رسانی این سازمان اعالم خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

  1399سال متمرکز نیمه» Ph.D«آزمون ورودي دوره دکتري  شدگانپذیرفتهفرم مخصوص 
 باشند.نام نمیدر زمان ثبتاي و یا دکتري حرفه )لیسانسارشد (فوقکه موفق به ارائه اصل مدرك کارشناسی

ارشد ی که قادر به ارائه اصل مدرك کارشناسیشدگانپذیرفتهدسته از  ناي براي آو یا دکتري حرفه ارشدمدرك کارشناسینمونه فرم 
 باشند.نمیاي و یا دکتري حرفهلیسانس) (فوق

 تعالیبسمه

•
 1399تاریخ:     /    /

 شماره:
 

 به: دانشگاه/موسسه آموزش عالی 
 از: دانشگاه/موسسه آموزش عالی 

 
 در تاریخ                         رساند آقاي/خانم                              بدینوسیله به اطالع می

صیلی          شته تح سی                                                   در ر شنا شددر مقطع کار از این  اي / دکتري حرفه ار
 باشد.می ...................نامبرده  ايدکتري حرفه /ارشدالتحصیل شده است و معدل کل کارشناسیموسسه آموزش عالی فارغ

شوراي عالی انقالب فرهنگی یا وزارت علوم،  صیل نامبرده مورد تأیید  شتغال به تح ست ا همچنین الزم به ذکر ا
، درمان و آموزش پزشـکی بوده و این فرم فقط براي اطالع آن موسـسـه آموزش تحقیقات و فنآوري و یا وزارت بهداشـت

 باشد.عالی صادر گردیده و فاقد هرگونه ارزش دیگري می
 
 

 محل امضا و مهر مسئول امور آموزشی
 

 تذکرات مهم:
شگاه-1 ی که مدرك فراغت از تحصیل فرد مذکور شدگانپذیرفتهدسته از التحصیلی آنها و موسسات آموزش عالی محل فارغدان

ارائه نمایند.نام باشد، الزم است این فرم را تکمیل و پس از تأیید همراه سایر مدرك در زمان ثبتفاقد معدل می
متمرکز ســال نیمه »Ph.D«نام و شــرکت در آزمون ورودي دوره دکتريکه در زمان ثبت شــدگانپذیرفتهدســته از  براي آن-2

شوند، الزم است عالوه بر فرم صادره قبلی مبنی بر التحصیل میفارغ 30/7/99دانشجوي سال آخر بوده و حداکثر تا تاریخ  1399
دفترچه  39مندرج در صفحه  -) 30/11/1398(و یا حداکثر تا تاریخ  31/6/1398درج میانگین کل واحدهاي گذرانده شده تا تاریخ 

، این فرم را ايدکتري حرفه و یا ارشددرصورت عدم صدور مدرك کارشناسی -نام و شرکت در آزمون مذکورراهنماي ثبت
نام ارائه نمایند.نیز تکمیل نموده و پس از تأیید همراه سایر مدارك در زمان ثبت

التحصیلی خود را ارائه نمایند.بایست مدرك فارغمی ،1/1/99التحصیالن قبل از تاریخ فارغ-3
 اند، الزم است اصل مدرك کارشناسی ارشدبودهالتحصیل نام در آزمون فارغدسته از داوطلبانی که در زمان ثبتآن-4

 نامی ارائه نمایند.ود را همراه با سایر مدارك ثبتاي خو یا دکتري حرفه
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ممکن است شما اکنون احساس کنید که در گودال شکست قرار دارید، اما این تنها 
یک نقطه فرود در زندگی تان است و چه بسا قدم بعدی تان رو به باال خواهد بود. 

ممکن است که شما اکنون در مقطعی از زندگی باشید که احساس شکست می کنید. 
شاید هنگام ورود به جلسه امتحان، اعتماد به نفس باالیی داشته اید یا شاید شانس 
موفقیتتان را در لحظه ای که وارد جلسه امتحانی شده اید، بسیار پایین می دانستید. 
در هر دو صورت، اکنون آن نتیجه ای را که می خواستید، نگرفته اید. حال باید ببینید 

که چگونه می توانید با این شرایط کنار بیایید. 
قبل از هر چیز، دو نکته اصلی را باید به خاطر بسپارید:

1. شکست در انجام کاری، پایان دنیا نیست و برای هر فردی ممکن است که اتفاق 
بیفتد. 

2. تمام آن چه اکنون به آن نیاز دارید، این است که در برابر شکست انعطاف پذیر 
باشید، از آن درس بگیرید، و یاد بگیرید که دوباره تالش کنید. 

حال ببینیم که شکست به چه معناست و چرا قبل از موفقیت، گاهی شکست الزم 
توصیف  امری منفی و دردآور  را  آن  فکر می کنیم،  شکست  ما وقتی به  است. اکثر 
می کنیم و احساساتی که با آن همراه است، احساس گناه، پشیمانی و افسوس است، 
ولی برای آنهایی که زمانی شکست خورده  و دوباره قوی تر بلند شده اند، شکست دیگر 
شکست  بله،  ندارد.  معنایی  چنین 
دردآور است، ولی، همان قدر که 
مهمی از  بخش  است،  تلخ 
ماست.  زندگی 
حقیقت،  در 

شکست 
ر  د

زندگی، الزم است و خود آموزگاری بزرگ است؛ چون غرور را از بین می برد و ما را 
شکل و فرم می دهد تا افرادی بهتر شویم. شکست، شبیه به بریدگی می ماند که تا مغز 
استخوان تیر می کشد، ولی برای رسیدن به موفقیت در زندگی، الزم است. موفق ترین 
افراد در زندگی، در بسیاری از مواقع شکست خورده و دوباره بلند شده اند. اگر سعی 
کنید که در زندگی دچار هیچ نوع شکستی نشوید، در حقیقت زندگی نخواهید کرد. 

شکست های زندگی، ما را تبدیل به آن چه هستیم می کنند. 
در  می خورد؛  زمین   بار  چندین  می کند،  رفتن   راه  به  شروع  کودکی  که  هنگامی 
حقیقت، این یک نوع شکست است، ولی اگر از مادر کودک احساسش را بپرسید، با 
قطعیت خواهد گفت که کودکش روزی راه خواهد رفت. این اعتماد از کجا  می آید؟ 
همه ما  می دانیم که زمین خوردن در پروسه یادگیری راه رفتن، بخشی از زندگی 

ماست، اما پس چرا ما در برابر سایر شکست های زندگی چنین برخوردی نداریم؟ 
مشکل اصلی این است که جامعه، موفقیت ها را بیشتر از مسیری که برای موفقیت 
پیموده شده است، قدر می نهد؛ مسیری که شامل تالش های پی درپی، شکست ها و 
افتادن ها نیز می شود. به نظر می رسد که دلیل اصلی بزرگ و مهم و وحشتناک بودن 
شکست از دید ما این است که هیچ کس دوست ندارد در مورد آن صحبت کند. ما 
برای  و  ببینیم  ضعف  موضع  در  را  خود  شکستمان،  به  اعتراف  با  نداریم که  دوست 
همین فقط دوست داریم که موفقیت هایمان را مطرح کنیم. به همین دلیل هم، افراد 

معموالً مجبور می شوند تا به تنهایی با شکست هایشان روبرو شوند. 
 پس برای روشن کردن این موضوع که شما تنها نیستید، باید بگوییم که همه در 
زندگی شان دچار شکست  می شوند. آن شکست ها مقاطعی نه چندان خوشایند در 
زندگی های پر از فراز و نشیب ما محسوب  می شوند و واقعیت زندگی هم دقیقاً همین 
است. زندگی هیچ گاه یک خط صاف رو به باال و بدون فراز و نشیب نیست، بلکه یک 

توالی از موفقیت ها و شکست هاست که سرشار از قلّه ها و دره هاست. 
حال چگونه باید با این شکست روبرو شوید و هر چه سریع تر برای قدم های بعدی 
و رو به باالی خود اقدام کنید؟ در اینجا سعی می کنیم که شما را در این زمینه 

راهنمایی کنیم. 
کنار آمدن با شکست و درس گرفتن از آن، پروسه ای است که  می توان 

آن را به پنج مرحله تقسیم کرد: 
 

قدم اول: کنترل خسارت
قبل از انجام هر کاری، شما باید هرگونه عملکرد 
فوری را که نیاز است بعد از شکست، هر چه 
سریع تر انجام شود، ارزیابی کنید؛ به عنوان مثال، 
فرض کنید که نتایج امتحان شما کاماًل با آن چه تصور 
می کردید، متفاوت است و شرایط کاماًل برایتان تغییر کرده 
است؛ آیا نتیجه ای که گرفته اید، نیاز به پي گیری دارد؟ بهتر است 

چگونه  مے توان 

از شڪست رهایے یافت؟
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به اقداماتی فوری که نیاز به تصمیم گیری سریع دارند و ممکن است تنها در یک بازه 
زمانی مشخص قابل انجام باشند فکرکنید و آن بازه زمانی مهم را از دست ندهید و 
هر چه زودتر روی آن تمرکز کنید تا بعدها به دلیل از دست دادن فرصت ها پشیمان 

نشوید. 
 

قدم دوم: کمی به خود فرصت دهيد
هنگامی که شکستی رخ  می دهد، در ابتدا فاجعه آمیز و اتفاقی بسیار مخرب به نظر 
می رسد. به همین خاطر، حجم عظیمی از احساسات سرشار از خشم و استیصال به 
مغز شما هجوم می آورند و به شما اجازه نمی دهند که در آن مقطع تصمیمات درستی 

بگیرید. 
کمی  خود  به  باید  مدت،  بلند  برنامه ریزی های  و  تصمیمات  برای  دلیل،  همین  به 
فرصت دهید تا از مشکل فاصله گرفته و احساساتتان کمی کاهش یابد )البته بعد از 

متوقف ساختن خسارتی که در مرحله اول به وقوع پیوسته است(. 
کمی تفریح کنید و ذهن خود را از موضوع دور کنید. هر کاری که  می کنید، مغز خود 
را از احساساتی که تفکر درست شما را مختل می سازد، خالی کنید. سپس منطق و 
عقل می توانند کنترل اوضاع را به دست گیرند و منجر به گرفتن تصمیمات عقالنی 

و مفید شوند. 

 قدم سوم: دليل شکست خود را بيابيد
به گفته »آلبرت انیشتین«: »دیوانگی یعنی بارها و بارها انجام دادن همان کار و انتظار 

نتایج متفاوت داشتن!«
قبل از اینکه خود را برای تالشی دوباره آماده کنید، نیاز است که زمانی را به تشخیص 
و فهمیدن دلیل شکست خود اختصاص دهید: کجای کار اشتباه بوده است؟ یکی از 

مهم ترین دستاوردهای شکست، کسب تجربه و دانش است. 
ما این موضوع را در بازی های کامپیوتری به خوبی به کار می گیریم. اگر جایی برای 
پریدن از مانع، دکمه اشتباه را بزنیم و پرش درستی نداشته باشیم، به صورت خودکار 

می دانیم که دفعه دیگر باید با سرعت بیشتر و در ارتفاع باالتری بپریم. 
شما برای تحلیل و بررسی کردن اعمال خود در زندگی واقعی نیز به انجام این کار 

احتیاج دارید. 
• آیا تعداد کالس هایی که در سال گذشته شرکت کرده اید زیاد بوده و فرصت کافی 

برای درس خواندن نداشته اید؟
• چه مسائلی گاهی تمرکزتان را از درس خواندن منحرف کرده است؟

• آیا تکنیک های درست درس خواندن را به کار گرفته اید؟
• چه درس هایی از این شکست می گیرید؟

• آیا مسائل شخصی یا شرایطی خاص سبب شده است تا نتیجه ای که  می خواهید 
به دست نیاورید؟

هنگامی که دالیل شکست خود را پیدا کردید، زمان قدم گذاشتن به مرحله بعدی 
است. 

 
قدم چهارم: برنامه ریزی و ارتقاء نقشه درس خواندن و تالشی دوباره

به روشی هوشمندانه تر برای حرکت رو به جلو فکر کنید. 
داده اید،  دست  از  را  خود  انگیزه  خواندن،  درس  از  مراحلی  در  اگر  مثال،  عنوان  به 
چگونه می توانید در خود انگیزه ایجاد کنید؟ آیا بهتر نیست که روش و مکان درس 

خواندن خود را تغییر دهید؟
حال که برای از سر گرفتن تالشتان برنامه ریزی کرده اید، زمان عمل فرا رسیده است. 

 قدم پنجم: اگر نياز بود کمك بگيرید 
درخواست کمک از دیگری، به معنای ضعف شما و زیر پا گذاشتن غرورتان نیست، 

بلکه نشان دهنده ذکاوت شماست.
بی نیاز از کمک گرفتن از دیگران  حال که نتیجه مطلوبی را کسب نکرده اید، قطعاً 
نیستید. همان طور که هیچ فردی در آن جایگاهی قرار ندارد که هیچ گونه نیازی به 
کمک گرفتن از دیگران نداشته باشد، همه ما نیز در مقاطعی از زندگی خود نیازمند 

کمک هستیم. 
کمک  متخصصان  و  مشاوران  و  اطرافیان خود  از  سردرگمی شدید،  دچار  اگر  پس 
بگیرید. این موقعیت، مانند آن است که در قایقی در حال غرق شدن باشید؛ حال اگر 

قایقی برای کمک به سمت شما بیاید، قطعاً شما کمکش را می پذیرید. 

 قدم بعدی چيست؟
داشتن انگیزه و روحیه مثبت، از الزامات ادامه راه است. باید بدانید که حقیقت زندگی 
همین است و آن را باید بپذیرید. گاهی افراد اجازه می دهند که شکست ها و سختی ها 
آنها را از پای درآورد و اتفاقات گذشته و تصمیمات اشتباهشان آینده آنها را تعیین 

کند. سعی کنید که شما یکی از این افراد نباشید. 
برخی از شکست ها در زندگی می توانند شما را متوقف کرده و از تالش مجدد بازدارند، 
ولی اگر شما توانایی این را در خود إیجاد کنید که مغلوبش نشوید و به تالش خود 
ادامه دهید، آن شکست ها شما را در آینده هوشمندتر و مقاوم تر می کنند؛ ضمن آنکه 
دانشی که به خاطر برخی از شکست ها شما را عاقل تر و قوی تر کرده، توانایی شما را 

در مقابله با سختی ها تضمین می کند. 
رشد  موجب  شکست  است.  یادگیری  برای  منبعی  بلکه  نیست،  راه  پایان  شکست 
شما می شود. اگر جایگاهی را که شکستتان شما را در آنجا قرار داده است، دوست 
ندارید، از آن بیاموزید و راهی بهتر را انتخاب کنید، و اگر انسانی را که دیروز بودید 
نمی پسندید، امروز شروع به برداشتن قدم هایی کوچک در جهت تغییر خود کنید. 

به گفته »آلبرت انيشتين«: »دیوانگی یعنی بارها و بارها انجام دادن همان کار و انتظار 

نتایج متفاوت داشتن!« قبل از اینکه خود را برای تالشی دوباره آماده کنيد، نياز است که 

زمانی را به تشخيص و فهميدن دليل شکست خود اختصاص دهيد: کجای کار اشتباه بوده 

است؟ یکی از مهم ترین دستاوردهای شکست، کسب تجربه و دانش است

زندگی، هيچ گاه یك خط صاِف رو به باال و بدون فراز و نشيب نيست، بلکه یك توالی از 

موفقيت ها و شکست هاست که سرشار از قله ها و دره هاست
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 مصوبات بيست و چهارمين جلسه شوراي سنجش
و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22  

و همچنين منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- زبان و ادبيات فارسی
97دهم110201فارسی )1(
98یازدهم111201فارسی )2( 
99دوازدهم112201فارسی )3( 

2- عربی

97دهم 110206عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی 98یازدهم111206عربی، زبان قرآن )2( 

99دوازدهم112206عربی، زبان قرآن )3(
97دهم 110207عربی، زبان قرآن )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمایشی97دهم 110208عربی، زبان قرآن )1(

علومانسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

3- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم110204دین و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی 98یازدهم111204دین و زندگی )2(

99دوازدهم112204دین و زندگی )3(
97دهم110205دین و زندگی )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

98یازدهم111205دین و زندگی )2(
99دوازدهم112205دین و زندگی )3(

عمومی گروه آزمایشی97دهم110227اصول عقاید )1(
 علومانسانی برای دیپلمه های علوم و معارف 

اسالمی
98یازدهم111232اصول عقاید )2(
99دوازدهم112227اصول عقاید )3(

4- زبان انگليسی
97دهم110230زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 1400 مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذیل اجرا 

می شود.
1- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1400 همانند سال 1399 
حداکثر 30 درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 1400 همانند سال 1399 است.
2- مصوبه هفدهمین جلسه مورخ 97/12/26 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً 
تأیید شد و از آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر 

مبنای دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6  انجام می شود. 
3- برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی، که در گروه آزمایشی علوم انسانی 
شرکت می کنند، منابع درس امتحانی »فرهنگ و معارف اسالمی« کتاب های »اصول عقاید 

1، 2 و 3«، منابع دروس امتحانی »زبان عربی عمومی و تخصصی« کتاب های »عربی، زبان 
قرآن 1، 2 و 3« و منابع درس امتحانی »تاریخ« کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
)ایران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته می شود. در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه 
آزمایشی علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی باید انتخاب کنند که 
صرفاً به یکی از دفترچه سواالت عمومی و تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی از »منابع 
دیپلم علوم انسانی« پاسخ می دهند یا به دفترچه سواالت گروه آزمایشی علوم انسانی که 
»منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن«، 

کتاب های دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1400 بر اساس نظام 

3-3-6 به شرح جداول ذیل است.
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بـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضيات

97دهم110211ریاضی )1( 
97دهم110213هندسه )1(
98یازدهم111213هندسه )2(

98یازدهم111215آمار و احتمال
98یازدهم111214حسابان )1(
99دوازدهم112214حسابان )2(
99دوازدهم112213هندسه )3( 

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

2- فيزیک
97دهم110209فیزیک )1( 
98یازدهم111209فیزیک )2( 
99دوازدهم112209فیزیک )3( 

3- شيمی
97دهم110210شیمی )1( 
98یازدهم111210شیمی )2( 
99دوازدهم112210شیمی )3(

جـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمين شناسی

2- ریاضيات
97دهم110211ریاضی )1(
98یازدهم111211ریاضی )2(
99دوازدهم112211ریاضی )3(

3- زیست شناسی
97دهم110216زیست شناسی )1(
98یازدهم111216زیست شناسی )2(
99دوازدهم112216زیست شناسی )3(

4- فيزیک
97دهم110214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

5- شيمی
97دهم110210شیمی )1(
98یازدهم111210شیمی )2(
99دوازدهم112210شیمی )3(

دـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضيات
97دهم110212ریاضی و آمار )1(
98یازدهم111212ریاضی و آمار )2(
99دوازدهم112212ریاضی و آمار )3(

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبيات فارسی
97دهم110203علوم و فنون ادبی )1(
98یازدهم111203علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم112203علوم و فنون ادبی )3(

4- زبان عربی

97دهم110207عربی، زبان قرآن )1(
98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
97دهم110208عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

97دهم110219تاریخ )1( ـ ایران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان  تاریخ )2( 

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم110233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

معارف اسالمی 98یازدهم111233تاریخ اسالم )2( 
99دوازدهم112233تاریخ )3( ـ ایران در دوره اسالمی

6- جغرافيا
97دهم110218جغرافیای ایران

98یازدهم111218جغرافیای )2( ـ جغرافیای ناحیهای
99دوازدهم112218جغرافیا )3( )کاربردی(

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعهشناسی )1(
98یازدهم111222جامعهشناسی )2(
99دوازدهم112222جامعهشناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     



 

 

5 آبان 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 1230 



 

 

13   5 آبان 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 30

پیرو هشدارهای متعدد این سازمان مبنی بر سوء استفاده اشخاص و مؤسسات سودجو از نام و اعتبار 
سازمان سنجش آموزش كشور، به اطالع می رساند که با شکایت این سازمان و پی گيری موضوع از 
سوي پليس فتا و نيروی انتظامی، عوامل یک کانال مجعول و غیر واقعی، که به نام سازمان سنجش 
در فضای مجازی )تلگرام ( فعالیت می کرد، شناسایی، دستگير و به منظور اقدامات بعدی، تحویل 

مراجع قضایی شدند.
آموزش کشور،  که سازمان سنجش  به اطالع داوطلبان و شهروندان گرامی می رساند   مجدداً 
هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی بجز کانال های اطالع رسانی داخل به نشانی ذیل ندارد:

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

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

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

پیام رسان بله:                                  
@prnoetir                                

پیام رسان ایتا :      
https://eitaa.com/prnoetir           
ضمناً از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده هرگونه اقدامات خالف 
قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالی از نام و عنوان این سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 

 hefazatazmon@sanjesh.org:36182152-026 و 36182151-026 و آدرس الکترونیکي
نشانی    اینترنتی:  http://q.sanjesh.org/53479  به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش آموزش  یا

کشور گزارش نمایند.                                    
                   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

قابل توجه داوطلبان آزمون هاي سراسري

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شـرکت در آزمون های بین المللی نظیر
و ... می رسـاند بـا توجـه بـه وجـود تعدادی افراد و شـرکت های سـود جو که  بـا تبلیغات 
و وعده هـای واهـی مبنـی بـر اخـذ مـدارک مـورد نظر، بـا مشـخصات داوطلب  اقـدام به 
کالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابـل توجهی از ایـن افراد می نماینـد، این سـازمان به عنوان 
ناظـر آزمون هـای  بین المللـی در کشـور، ضمـن برخـورد قانونـی و معرفی ایـن مراکز به 

مراجـع قضائـی، موارد ذیـل را  برای اطـالع متقاضیان یـادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مدارکـی از طریـق این سـازمان مـورد گواهـی و تأیید قرار خواهنـد گرفت که 
قبـاًل مجـری آزمون از سـوی این سـازمان مجوز برگـزاری آن را دریافت نموده باشـد؛ لذا 
قبـل از پرداخـت هرگونـه وجه از طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 

آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجـاز بودن مرکـز اطمینان حاصـل نمایید.
شـد  خواهـد  برخـورد  قانـون  برابـر  شـوند  تخلـف  مرتکـب  کـه  داوطلبانـی  بـا   -  2
خواهـد  قـرار  سـازمان  ایـن  آزمون هـای  متخلفـان  فهرسـت  در  آنـان  مشـخصات  و 
آزمون هایـی  در  شـرکت  از  سـال   10 تـا   2 از  داوطلبـان  ایـن  ضمنـاً  گرفـت. 
شـد.  خواهنـد  محـروم  اسـت،  آن  ناظـر  یـا  می نمایـد  برگـزار  سـازمان  ایـن  کـه 
همچنیـن در صورتـی که متخلفـان در طول محرومیـت اقدام به ثبت نـام در یکی  مراکز 
نماینـد، در هـر مرحلـه از مراحـل آزمـون از شـرکت آنـان در آزمون جلوگیـری به عمل 

خواهـد آمد.

3 - مراکـز برگـزاری آزمون هـا موظـف بـه رعایـت قوانین بـوده و بایسـتی از ثبت نام این 
افـراد خـودداری نماینـد و در صـورت تخلـف،  مجوز آنان لغـو می گردد.

4 - داوطلبانـی کـه بـا جعـل مـدارک هویتـی سـعی در گمـراه نمـودن مجریـان آزمون 
نماینـد و در آن شـرکت کننـد و تخلـف آنان )حتی پس از دریافت مـدرک ( اثبات گردد، 
برابـر مقـررات برگـزاری آزمون ها، مـدارک مربوط به آنهـا باطل و از شـرکت در آزمون ها 
بـه مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهنـد شـد و بـا توجه بـه اینکه جعـل هر گونه اسـناد 
دولتـی و اسـتفاده از سـند مجعـول و شـرکت کردن به جـای داوطلب اصلـی، برابر قانون 
مجـازات اسـالمی )تعزیـرات مصـوب 1375( جـرم تلقـی می شـود و مجـازات کیفری به 
همـراه خواهـد داشـت، ایـن گـروه از متخلفـان بـرای  صـدور احـکام قضائـی بـه مراجع 

قضائـی معرفـی می گردند.
یـادآور می شـود کـه براسـاس قوانین مؤسسـات صاحـب امتیـاز آزمون هـای بین المللی، 
کلیـه مراحـل ثبت نـام آزمون ها بایسـتی شـخصاَ توسـط شـخص متقاضی انجام شـود و 
در صـورت عـدم رعایـت شـرایط ثبت نام، از شـرکت متقاضی در آزمـون ممانعت به عمل 
خواهـد آمـد و در صـورت مشـاهده هرگونه تخلـف در این زمینـه با افراد یا شـرکت های 
سـودجو کـه به روش هـای مختلف اقدام به ثبت نـام متقاضیـان در آزمون های بین المللی 

می نماینـد برخـورد قانونی خواهد  شـد.

ـــوط  ـــج مرب ـــوص نتای ـــؤال در خص ـــه س ـــر گون ـــری ه ـــرای پی گی ـــی ب ـــان گرام داوطلب
بـــه رشـــته های دانشـــگاه آزاد اســـالمی می تواننـــد بـــه روش هـــای ذیـــل اقـــدام 

ـــد: نماین
ـــه  ـــخگویی ب ـــش »پاس ـــه بخ ـــه ب ـــا مراجع ـــی ب ـــورت اینترنت ـــه ص ـــؤال ب ـــرح  س 1- ط
 ســـؤاالت« مندرج در ســـایت مرکز ســـنجش و پذیرش دانشـــگاه آزاد اســـالمی به نشـــانی :

www. azmoon.org

2- تمـــاس تلفنـــی بـــا ســـتاد پاســـخگویی تلفنـــی مرکـــز ســـنجش و پذیـــرش 
ــماره: 4743 - 021. ــا شـ ــالمی بـ ــگاه آزاد اسـ دانشـ

ـــرش دانشـــگاه  ـــز ســـنجش و پذی ـــتاد پاســـخگویی مرک ـــه س ـــه حضـــوری ب  3- مراجع
ـــان شـــهید ســـتاری )شـــمال(، ســـازمان  ـــه نشـــانی: تهـــران، انتهـــای اتوب آزاد اســـالمی ب

مرکـــزی دانشـــگاه آزاد اســـالمی.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

نحوه  پی گيری هر گونه سؤال در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمی
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هـــر ســـال، میلیون هـــا کـــودک، مدرســـه را بـــا هیجـــان یادگیـــری مطالـــب 
جدیـــد آغـــاز می کننـــد، ولـــی در بســـیاری از مواقـــع، تنهـــا بـــه دلیـــل القـــای 
ایـــن تفکـــر اشـــتباه کـــه بـــه انـــدازه همکالســـی های خـــود باهـــوش یـــا بـــا 
ـــه  ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــا ب ـــوند؛ تنه ـــرخوردگی می ش ـــار س ـــتند، دچ ـــتعداد نیس اس
ـــه  ـــتند ک ـــرد هس ـــاس در ف ـــن احس ـــاد ای ـــال ایج ـــدام در ح ـــان، م ـــن و مربی والدی

او بـــه انـــدازه کافـــی در انجـــام دادن کاری، توانمنـــد نیســـت.
جـــو بولـــر، پروفســـور ریاضـــی در دانشـــگاه اســـتنفورد، اعتقـــاد دارد کـــه هـــر 
ـــد  ـــوع برس ـــن موض ـــه درک ای ـــر ب ـــرد اگ ـــاد بگی ـــد ی ـــزی را می توان ـــر چی ـــردی ه ف
کـــه مغـــزش چگونـــه کار می کنـــد و چگونـــه مغـــز می توانـــد در یادگیـــری بـــه 
ـــر  ـــل تغیی ـــر قاب ـــت و غی ـــا ثاب ـــز م ـــه مغ ـــد: »اینک ـــان می کن ـــد. او بی ـــک کن او کم
ـــانه ای  ـــدارد، افس ـــب را ن ـــی از مطال ـــری برخ ـــی یادگی ـــتعداد و توانای ـــت و اس اس
بیـــش نیســـت، و ایـــن حـــرف نـــه تنهـــا از نظـــر علمی درســـت نیســـت، بلکـــه 
ـــم  ـــی ه ـــری منف ـــه تأثی ـــود ک ـــبب می ش ـــود و س ـــد ب ـــا خواه ـــراه م ـــا هم ـــه ج هم
ـــته باشـــد«.  ـــا داش ـــی م ـــره زندگ ـــم در بســـیاری از مســـائل روزم ـــوزش و ه روی آم
ـــری  ـــه یادگی ـــخ ب ـــه در پاس ـــا چگون ـــای م ـــه مغزه ـــیتی )اینک ـــم نوروپالستیس عل

ــد  ــنی می توانـ ــر سـ ــری در هـ ــه یادگیـ ــد کـ ــت می کنـ ــد( ثابـ ــر می کنـ تغییـ
ـــای درس  ـــیاری از کالس ه ـــت در بس ـــن حقیف ـــود، ای ـــن وج ـــا ای ـــرد؛ ب ـــورت گی ص

مـــا بـــه کار گرفتـــه نمی شـــود.
ـــه  ـــت ک ـــته اس ـــود داش ـــواره وج ـــتباه هم ـــر اش ـــرز تفک ـــن ط ـــال، ای ـــوان مث ـــه عن ب
ـــاور خـــود  ـــن ب ـــر هســـتند، و ای ـــا بهت ـــری ریاضـــی از دختره ـــر پســـرها در یادگی اکث
می توانـــد در موفقیـــت جنـــس مؤنـــث در یادگیـــری ریاضـــی تأثیـــری منفـــی 

ـــذارد. بگ

چگونهذهنمادريادگيرىبهماكمكمىكند؟
ـــام  ـــیاری انج ـــات بس ـــوع تحقیق ـــن موض ـــاره ای ـــا درب ـــه تنه ـــر، ن ـــو بول ـــور ج پروفس
ـــه داده  ـــری ارائ ـــد یادگی ـــه فراین ـــک ب ـــرای کم ـــز ب ـــی را نی ـــه راهکارهای داده، بلک
اســـت تـــا آگاهـــی ذهنـــی جدیـــدی را در افـــرادی کـــه از یادگیـــری برخـــی از 

ـــد: ـــاد کن ـــد، ایج ـــرس دارن ـــب ت ـــث و مطال مباح
1. بدانيد كه مغز شما مدام در حال تغيير است

هـــر بـــار کـــه مـــا چیـــز جدیـــدی یـــاد می گیریـــم، مغـــز مـــا تغییـــر کـــرده و 

چگونه داشنت درك درست

 از کارڪرد مغز 

مے تواند به يادگريى ما كمك ڪند؟
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ــود.  ــاد می شـ قـــوی تـــر می شـــود و مســـیرهای عصبـــی جدیـــدی در آن ایجـ
ایـــن ســـخن بـــه آن معناســـت کـــه مغـــز هیـــچ کـــس محـــدود بـــه آن چـــه 
ــن راه و  ــت، ایـ ــود، و در حقیقـ ــوزد نمی شـ ــدش بیامـ ــان تولـ ــد در زمـ می توانـ

روش آمـــوزش اســـت کـــه مانـــع از یادگیـــری افـــراد می شـــود.
بـــه عنـــوان مثـــال، بدتریـــن کار در مـــدارس ایـــن اســـت کـــه دانش آمـــوزان را 
بـــر اســـاس توانایی شـــان در یادگیـــری یـــک موضـــوع خـــاص، بـــه گروه هـــای 
ــت  ــان داده اسـ ــات نشـ ــد. تحقیقـ ــک کننـ ــم تفکیـ ــیم و از هـ ــه تقسـ جداگانـ
ـــری«  ـــی در یادگی ـــب »ناتوان ـــا برچس ـــه آنه ـــرعت ب ـــه س ـــا ب ـــه م ـــی را ک مغزهای
می زنیـــم، بعـــد از یـــک دوره آمـــوزش صحیـــح، بـــه طـــور کامـــل می تواننـــد 

ـــد. ـــر کنن تغیی

2.يادبگيريدكهباسختىها،چالشهاومشكالتكناربياييد
شـــاگردان و معلمـــان، معمـــوالً ایـــن تفکـــر را دارنـــد کـــه دریافـــت نمـــرات 
ـــب را  ـــی مطل ـــه خوب ـــرد ب ـــه ف ـــت ک ـــده آن اس ـــان دهن ـــان، نش ـــوب در امتح خ
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــد دارد، ای ـــر آن تأکی ـــر ب ـــه بول ـــی آن چ ـــت؛ ول ـــه اس ـــرا گرفت ف
ـــد  ـــد و از ح ـــش برانگیزن ـــه چال ـــواری، ک ـــائل دش ـــاگردان روی مس ـــه ش هنگامی ک
ـــه  ـــتر ب ـــان بیش ـــد، مغزش ـــز می کنن ـــن و تمرک ـــت، تمری ـــر اس ـــا فرات ـــی آنه توانای
ـــدد،  ـــش می بن ـــان نق ـــر در ذهنش ـــد، بهت ـــات جدی ـــش و اطالع ـــد و دان کار می افت
ـــل  ـــده قاب ـــده، در آین ـــه ش ـــِش آموخت ـــه دان ـــود ک ـــبب می ش ـــوع س ـــن موض و ای

ــد. ــترس تر باشـ دسـ

3.طرزتفكرخودرادرموردذهنتانتغييردهيد؛آنوقتمغزشمانيز
ازآنپيروىخواهدكرد

ــن  ــد، ایـ ــر می دهیـ ــان تغییـ ــورد خودتـ ــان را در مـ ــما ذهنتـ ــه شـ هنگامی کـ
موضـــوع ســـبب تغییـــر بـــدن و مغزتـــان نیـــز می شـــود؛ بـــه عنـــوان مثـــال، 
ـــان  ـــش سنش ـــورد افزای ـــی در م ـــت منف ـــه ذهنی ـــرادی ک ـــد اف ـــان دریافته ان محقق
در ســـنین جوان تـــر - بیـــن ســـنین 18 تـــا 49 ســـالگی- داشـــته اند، احتمـــال 
ـــتر  ـــان بیش ـــدی زندگي ش ـــال بع ـــی در 38 س ـــالت قلب ـــه حم ـــان ب ـــار شدنش دچ
ـــن،  ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــان ب ـــالمت قلبي ش ـــر از س ـــرف نظ ـــوع، ص ـــن موض ـــت، و ای اس

ـــت. ـــر اس ـــای دیگ ـــیاری فاکتوره ـــا بس ـــژاد و ی ن
ـــه  ـــر ب ـــت. اگ ـــورت اس ـــن ص ـــه همی ـــز ب ـــری نی ـــاره یادگی ـــما درب ـــر ش ـــرز تفک ط
کـــودکان یـــاد داده شـــود کـــه موفقیتشـــان در مدرســـه، بیشـــتر بـــه میـــزان 
ـــری  ـــزه کمت ـــده انگی ـــان، در آین ـــا تالشش ـــتگی دارد ت ـــان بس ـــوش و استعدادش ه

ـــت. ـــد داش ـــری خواهن ـــرای یادگی ب

4.روشهاىمختلفىرابراىيادگيرىامتحانكنيد
ـــری  ـــورد یادگی ـــان را در م ـــرز تفکرم ـــدگاه و ط ـــت دی ـــم اس ـــه مه ـــدر ک ـــان ق هم
ـــر  ـــل تغیی ـــت و غیرقاب ـــش، ثاب ـــه دان ـــیم ک ـــاور باش ـــن ب ـــر ای ـــم و ب ـــر دهی تغیی
نیســـت و بـــا تـــالش و پشـــتکار می تـــوان پیشـــرفت کـــرد، بـــه همـــان انـــدازه 
هـــم مهـــم اســـت کـــه اســـتراتژی های جدیـــد یادگیـــری را امتحـــان کنیـــم. 
اســـتفاده از راهکارهـــای چنـــد بعـــدی بـــرای آمـــوزش و یادگیـــری، از بهتریـــن 
ــر  ــان درگیـ ــز را در یـــک زمـ ــای مغـ ــیاری از بخش هـ ــرا بسـ ــت؛ زیـ روش هاسـ
می کنـــد و ارتبـــاط بیـــن بخش هـــای مختلـــف مغـــز، بـــه یادگیـــری کمـــک 
می کنـــد. حتـــی مهـــارت در یادگیـــری ریاضیـــات را، بـــا تقویـــت مهارت هـــا و 
ـــت  ـــتان دس ـــتفاده از انگش ـــی و اس ـــای زبان ـــد: مهارت ه ـــط، مانن ـــش غیرمرتب دان

بـــرای محاســـبات، می تـــوان تقویـــت کـــرد.
ـــر  ـــوزش، ب ـــه در آم ـــد ک ـــان می ده ـــز نش ـــرد مغ ـــورد عملک ـــد در م ـــفیات جدی کش
ـــوزش، چندبعـــدی،  ـــری و آم ـــا یادگی ـــم، ت ـــف نیازمندی اســـتفاده از روش هـــای مختل

ـــر شـــود.   طبیعـــی و خالقانه ت

ـــری  ـــاوت در یادگی ـــای متف ـــن روش ه ـــه ای ـــت ک ـــود دریاف ـــات خ ـــر در تحقیق بول
ریاضـــی و بـــه چالـــش کشـــیدن دانش آمـــوزان بـــه منظـــور اســـتفاده از 
ـــای  ـــرایی و هنر ه ـــتان س ـــد داس ـــائل )مانن ـــل مس ـــاوت در ح ـــتراتژی های متف اس
ـــران و  ـــرای دخت ـــوص ب ـــت؛ بخص ـــر اس ـــیار مؤثرت ـــری، بس ـــرای یادگی ـــمی(، ب تجس
ـــت.  ـــه اس ـــش یافت ـــی کاه ـــری ریاض ـــان در یادگی ـــه نفسش ـــاد ب ـــه اعتم ـــانی ک کس
ـــتفاده از  ـــری، اس ـــرای یادگی ـــه ب ـــیده اند ک ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــق ب ـــن تحقی در ای
ـــرای  ـــض ب ـــالش مح ـــف، از ت ـــای مختل ـــأله از زوای ـــه مس ـــردن ب ـــگاه ک ـــا و ن روش ه

ـــت. ـــر اس ـــب مفیدت ـــه مرات ـــت آن، ب ـــاندن درس ـــام رس ـــه انج ب

5.هدفتانتفكرانعطافپذيرباشدتاسريع
اغلـــب معلمـــان و شـــاگردان تصـــور می کننـــد کـــه ســـرعت داشـــتن در انجـــام 
کاری، بـــه معنـــای خـــوب بـــودن آن کار اســـت، ولـــی تحقیقـــات نشـــان داده 
ـــرای  ـــالش ب ـــت. ت ـــت اس ـــوع نادرس ـــن موض ـــع، ای ـــیاری از مواق ـــه در بس ـــت ک اس
ـــان  ـــک زم ـــال، امتحـــان دادن در ی ـــوان مث ـــه عن ـــان محـــدود )ب انجـــام کاری در زم
ـــه  ـــرد حافظ ـــش عملک ـــبب کاه ـــد و س ـــاد کن ـــترس ایج ـــد اس ـــخص( می توان مش
ـــورد نیـــاز اســـت. بـــه  ـــود کـــه بـــرای یـــادآوری اطالعـــات کلیـــدی م فعـــال ش
همیـــن دلیـــل، پروفســـور بولـــر اعتقـــاد دارد کـــه ارائـــه مســـائل طوالنـــی بـــه 
دانـــش آمـــوزان یـــا ســـنجش عملکـــرد دانـــش آمـــوزان در حـــل مســـائل ریاضـــی در 
ـــود  ـــبب می ش ـــی س ـــوع حت ـــن موض ـــت و ای ـــد نیس ـــی، مفی ـــدود زمان ـــرایط مح ش
کـــه برخـــی از افـــرادی کـــه پتانســـیل خوبـــی در فراگرفتـــن ریاضـــی دارنـــد، 
ـــور  ـــرا تص ـــند؛ زی ـــت بکش ـــری دس ـــی زود از یادگی ـــوند و خیل ـــرد ش ـــل دلس بی دلی
ـــت.  ـــتر اس ـــتگی بیش ـــتن شایس ـــای داش ـــه معن ـــل، ب ـــرعت عم ـــه س ـــد ک می کنن
ـــای  ـــد و در روش ه ـــل می کنن ـــوب عم ـــدود خ ـــان مح ـــاگردان، در زم ـــی از ش برخ
ـــای  ـــه معن ـــاً ب ـــأله، لزوم ـــن مس ـــا ای ـــد، ام ـــی دارن ـــل باالی ـــرعت عم ـــت زنی س تس
یادگیـــری بهتـــر و تســـلط بیشـــتر روی مطلـــب نیســـت. در مجمـــوع می تـــوان 
ـــر و در  ـــاف پذی ـــای انعط ـــه روش ه ـــی ب ـــری مطلب ـــرای یادگی ـــالش ب ـــه ت ـــت ک گف

ـــت. ـــری اس ـــد یادگی ـــان، کلی ـــول زم ط

6.بايكديگرهمكارىكنيد
ـــا  ـــکاری ب ـــه هم ـــی ها را ب ـــر، همکالس ـــری بهت ـــرای یادگی ـــوالً ب ـــه معم ـــی ک مدارس
ـــتعداد  ـــتن اس ـــر داش ـــد ب ـــد و تأکی ـــویق نمی کنن ـــر تش ـــت از یکدیگ ـــم و حمای ه
ــد  ــد، نمی تواننـ ــایرین دارنـ ــه سـ ــبت بـ ــوزان نسـ ــی از دانش آمـ ــاالی برخـ بـ
کمکـــی بـــه یادگیـــری بهتـــر آنهـــا کننـــد. بســـیار مهـــم اســـت کـــه مـــدارس 
ـــری  ـــر، از یادگی ـــک یکدیگ ـــه کم ـــری ب ـــه یادگی ـــد ک ـــت کنن ـــر را تقوی ـــن تفک ای

ـــت. ـــر اس ـــب مفیدت ـــه مرات ـــرادی، ب انف
بولـــر تأکیـــد می کنـــد: »اینکـــه شـــاگردان بـــا هـــم کار کننـــد و دریابنـــد کـــه 
یادگیـــری بخشـــی از مطلـــب یـــا تمـــام آن، ممکـــن اســـت بـــرای همـــه آنهـــا دشـــوار 
ـــه  ـــد ک ـــت می کن ـــن ایـــده را تقوی ـــد و ای ـــاد می کن ـــی بـــزرگ ایج باشـــد، تفاوت
یادگیـــری، پروســـه ای اســـت کـــه وجـــود موانـــع و دشـــواری ها در آن طبیعـــی 
اســـت.« تمرکـــز روی ایجـــاد همـــکاری و تعامـــل بیـــن شـــاگردان، بـــه جـــای 
ـــاگردان  ـــر ش ـــری بهت ـــبب یادگی ـــد س ـــوزان، می توان ـــش آم ـــه دان ـــودن جداگان آزم

ـــود. ـــا ش ـــن آنه ـــض بی ـــش تبعی و کاه
 همـــه ایـــن نـــکات بـــه مـــا یـــادآوری می کننـــد کـــه موانـــع و ســـختی ها در 
ـــا،  ـــای م ـــا توانایی ه ـــت ت ـــر ماس ـــرز تفک ـــر ط ـــه خاط ـــتر ب ـــری، بیش ـــد یادگی فراین
و نبایـــد فرامـــوش کـــرد کـــه محدودیت هـــای ذهـــن مـــا، بســـیار کمتـــر از آن 

چیـــزی اســـت کـــه مـــا تصـــور می کنیـــم.
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