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آزمون های دكتری
و كارشناسی ارشد
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درصحت و سالمت
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همزمــانبــابرگــزاریآزمونهــای
کارشناسیارشدودکتریدرسراسر
کشور،دکترمحمدعلیزلفیگل،وزیر
حوزۀ از فناوری، و تحقیقات علوم،
دانشگاه در دکتری آزمون برگزاری

مازندرانبازدیدکرد.
با  ابتدا  زلفی گل،  علی  محمد  دکتر 
حضور در یادمان شهدای گمنام دانشگاه 
مازندران، به مقام شامخ شهدا اداء احترام 
کرد و سپس، ضمن بازدید از حوزۀ آزمون 
آموزش  سامان دهی  به  اشاره  با  دکتری، 
عالی، گفت: سعی ما بر این است تا توسعۀ 

آموزش عالی را مدیریت کنیم.

از  استفاده  بر  تأکید  ضمن  وی، 
عدم  و  علمی  هیأت  اعضاء  ظرفیت های 
حذف رشته های تحصیلی، خاطر نشان 
تغییر محتوا  کرد:  می توان در رشته ها 
یا تغییر ماهیت داد، اما اینکه بخواهیم 
رشته ای را کاماًل حذف کنیم، به صالح 

نیست. 
عملیاتی   بر  تأکید  با  زلفی گل،  دکتر 
یک  در  که  دستورالعمل هایی  نمودن 
رسیده  تصویب  به  گذشته  نیم  و  سال 
گفت:  نخبگان،  جذب  دستورالعلمل  و 
تأیید  با  نخبگان  جذب  دستورالعمل 
علمی،  هیأت  جذب  و  نخبگان  بنیاد 

خواهد  صورت  نیز  فراخوان  از  خارج 
گرفت. 

و  حقوق  بورسیه،  اعطاء  از  علوم،  وزیر 
برای  دانشگاه  علمی  هیأت  عضویت 
آزمون های  در  برتر  رتبه  دانشجویان 
المپیادهای  مدال آورندگان  و  سراسری 
و  داد  خبر  دانشجویی  و  دانش آموزی 
هزار   16۹ بر  بالغ  امسال  کرد:  تصریح 
آزمون  دکتری، در هفت گروه  داوطلب 
فنی  پایه،  علوم  انساني،  علوم  آزمایشی 
و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، 
رقابت  به  زبان  و  دامپزشکی  هنر، 

پرداختند.

مشاور رئیس و مدیركل حراست و حفاظت آزمون های
سازمان سنجش آموزش كشور منصوب شد
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اخبار هفته

در تعطیالت نوروز چگونه مطالعه كنیم؟
یادداشت هفته

سالم!سالمیچوبویخوشآشنایی!
از آنجایی که تا دو هفتۀ دیگر، تعطیالت نوروزی آغاز می شود، 
موضوع یادداشت این شماره را به چگونگی مطالعۀ داوطلبان 
در ایام نوروز اختصاص می دهیم. امید است که مورد پسند 
و  است  راه  نقشۀ  برنامه،  واقع شود.  عزیزان  این  استفاده  و 
داشتن یک برنامۀ مناسب، می تواند به شما در مسیر دستیابی 
به اهدافتان کمک کند. یک برنامه ریزی اصولی، راه رفته یا 
ادامۀ مسیر  مسیر طی شده را نشان می دهد و ما را برای 
آماده می کند. انجام این کار، روحیه و انگیزه مان را دو چندان 
توصیه  بود.  می کند؛ چرا که شاهد پیشرفت خود خواهیم 
برنامۀ  توانایی خود،  به  با توجه  نوروز،  ایام  می کنیم که در 

مطالعاتی داشته باشید  و در کنار آن، تست هم بزنید.
را  سراسری  آزمون  منابع  عمدۀ  بخش  اینکه  به  توجه  با 
برای  مناسبی  فرصت  نوروز  تعطیالت  کرده اید،  مطالعه 
مرور و جمع بندی است؛ پس سرعت مطالعۀ خود و مدت 
به  ایام  این  در  فرصت هایتان  از  و  دهید  افزایش  را  آن 
نظر،  مورد  دروس  مطالعۀ  از  بعد  و  کنید  استفاده  خوبی 
ابتدا تمرین های تشریحی و سپس تست های مربوط به آن 
مبحث را حل کنید. آخر هر هفته نیز خالصه درس هایی را 
که در طول هفته مطالعه کرده اید، مرور نمایید. ضمناً بهتر 

است که تست زنی های دروس را همان روز انجام دهید.
آزمون  داوطلبان  اولویت  مهم ترین  که  باشد  یادتان 
سراسری، درس خواندن است؛ بنابراین، تا حد ممکن، در 
تعطیالت نوروزی، از سفر رفتن بپرهیزید و بیشترین زمان 

خود را به مطالعه و مرور درس ها اختصاص دهید. 

در تنظیم برنامه مطالعاتی، توان و شرایط خود را در نظر داشته 
باشید. اکثر داوطلبان، با این تصورکه قرار است کلیۀ دروس 
را مرور کنند، گاهی با ریختن برنامه های سنگین و غیر قابل 

اجرا، به راحتی فرصت مطالعاتی عید را از دست می دهند. 
ریاضی،  مثل:  دروسی  برای  که  است  این  بر  ما  توصیه 
صورتی  در  و  بپردازید،  تست زنی  به  شیمی  و  فیزیک 
به  این دروس دچار مشکل شدید،  از  مبحثی  هر  در  که 
مثل  دروسی  برای  کنید.  مراجعه  درسی تان  خالصه های 
زیست شناسی، که جنبۀ مطالعاتی دارند، مرور مباحث را 
توصیه می کنیم. مطمئن باشید که تست زنی دروس، یک 
ایام  در  سراسری  آزمون  در  آمادگی  برای  ایده آل  برنامۀ 

نوروز خواهد بود.
پس بهتر است که در این ایام، به دنبال محیط آرام باشید 
اهداف شما همسو هستند، یک  با  که  افرادی  کنار  در  و 
دورۀ مطالعاتی خوب را سپری کنید. در ارتباط با تغذیه 
در این ایام نیز، توصیه می کنیم که بهتر است از خوردن 
آجیل و غذای زیاد پرهیز کنید و غذاهایی را میل کنید که 

سبک هستند و هضم آسان دارند.
در نهایت نیز توجه داشته باشید که قرار نیست در تعطیالت 
نوروزی، کل مباحث تمام درس ها را مطالعه کنید، بلکه در 
را  مباحث خاص  از  مجموعه  یک  که  دارید  بنا  ایام،  این 
مرور کنید و نقاط قوت خود را به منظور آمادگی در نوبت 
برگزار  ماه  تیر  در  که   1402 سال  سراسری  آزمون  دوم 

می شود، تقویت نمایید. 
مدیراجرایی

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و هفتم ، شماره 4۹،  شماره پیاپی 1317 

  دوشنبه 15 اسفند ماه سال  1401
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر مسؤول: محمد حسین سرورالدین )در حال تغییر(
   مدیر اجرایی: محمدرضا حاجی نصیری

  حروفچینی : مجید قدسی
  طراحی گرافیک و صفحه آرایی: محمد محمدزاده

2۹16-1735 :ISSN    1735 -2۹16 :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   

رئیس سازمان سنجش خبر داد

آزمون آیلتس در ایران الکترونیکی می شود
با سنجش، سازمان رئیس
فرآیند تغییرات به اشاره
اجراییبرگزاریآزمونآیلتس
درایران،ازالکترونیکیشدن
اینآزموندرکشورخبردادو
گفت:طرفخارجیدرروزهای
ایران به آزمون این برای آتی

سفرمیکند.
دکتر عبدالرسول پورعباس، دربارۀ 
آزمون  مسائل  از  یکی  آیا  اینکه 
آیلتس، تقلب هایی نظیر جایگزینی 
افراد بود، گفت: خیر، مسأله آزمون 
آیلتس به موضوع بازنگری کلی در 

آزمون های زبان باز می گردد.
وی افزود: ما در سازمان سنجش 
شدن  الکترونیکی  فرآیند  مسیر 
آزمون ها را دنبال می کنیم و الزم 
فرآیند  به  مجددی  نگاه  که  بود 
داشته  آیلتس  آزمون  اجرایی 

با  رو، مذاکراتی  از همین  باشیم؛ 
هم  آنها  داشتیم.  خارجی  طرف 
به این توافق رسیدند و به زودی 
داشت  خواهند  ایران  به  سفری 
سازمان  وثوق  مورد  مراکز  از  و 
که  کشور  آموزش  سنجش 
به صورت  آزمون  برگزاری  امکان 
الکترونیک دارند، بازدید می کنند.
یادآور  سنجش،  سازمان  رئیس 
شد: آزمون های الکترونیک آرامش 
اقتدار  و  امنیت  البته  و  آسایش  و 
در  را  ایران  اسالمی  جمهوری 

برگزاری آزمون ها تقویت می کند.
اطالعیه  کرد:  خاطرنشان  وی 
کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
آزمون  برگزاری  فرآیند  دربارۀ 
و  است  شده  منتشر  نیز  آیلتس 
آن  براساس  می توانند  داوطلبان 

اقدام کنند.

حال  در  افزود:  پورعباس  دکتر 
حاضر، سه مرکز برگزاری آزمون 
به صورت الکترونیک برای آزمون 
این سه  فعال هستند که  آیلتس 
مرکز به کار خود ادامه می دهند. 
آیلتس  آزمون  که  مراکزی  ضمناً 
برگزار  کاغذی  صورت  به  را 
مبارک  ماه  از  بعد  می کنند، 

رمضان احیا می شوند.

پانزدهم شعبان املعظّم، خجسته زادروز 
آخرین ذخیرۀ الهی و منجی برشیت

 حرضت امام مهدی)عج(  بر متام منتظران
و شیفتگان آن امیر پرده نشین مهّنا باد

آموزش سنجش سازمان رئیس
کشور،طیحکمی،مختارکاظمزاده
رابهعنوانمشاوررئیسومدیرکل
حراستوحفاظتآزمونهایسازمان
سنجشآموزشکشورمنصوبکرد.

روابـط عمومـی سـازمان  بـه گـزارش 
دکتـر  کشـور،  آمـوزش  سـنجش 

وظایـف  بـر  تأکیـد  بـا  حکـم،  ایـن  در  پورعبـاس،  عبدالرسـول 
خطیـر ایـن سـازمان در خدمت رسـانی دقیـق و مؤثـر بـه جوانان 
شناسـایی  اطالعاتـی،  اشـراف  کـرد:  تأکیـد  خانواده شـان،  و 
چالش هـا، جمـع آوری دقیـق، سـریع و کامـل اطالعـات و نوآوری 
در حفاظـت از آزمون هـا الزمـۀ تحقـق شایسـته گزینی و عدالـت 

اهـداف غایـی  ایـن سـازمان اسـت. بـه  آموزشـی و رسـیدن 
گفتنـی اسـت کـه مختـار کاظـم زاده، پیـش از ایـن، سـوابق اجرایـی 
متعـددی همچون مشـاور رئیـس و مدیرکل حراست دانشـگاه شـهید 
بهشتی، مشـاور معـاون وزیر و مدیرکل حراسـت سـازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران، مشـاور رئیس و مدیر حراسـت پژوهشـگاه مواد 
و انرژی و همچنین مسـؤولیت حفاظت از آزمون دانشـگاه های اسـتان 

تهـران را در پرونـدۀ کاری خود دارد.

مشاور رئیس و مدیرکل حراست
و حفاظت آزمون های سازمان سنجش 

آموزش کشور منصوب شد



شماره 1317  دوشنبه 15 اسفند 1401 پیامبر اکرم )ص(: افضل اعمال امّت من، انتظار فَرَج و ظهور امام زمان )عج( است. 

3هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

داشتن روحیۀ ایثارگری، حفظ سالمت آزمون ها را تقویت می كند
قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش كشور:

اخبار هفته

رئیسسازمانسنجشآموزشکشور،ازاعالمنتایج
اولیۀنوبتاولآزمونسراسریسال1402خبرداد.

دکتر  سنجش،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
نتیجۀ  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  عباس،  پور  عبدالرسول 
به صورت  سال 1402  سراسری  آزمون  اول  نوبت  علمی 
اطالع رسانی  درگاه  روی  خام  نمرات  حاوی  کارنامۀ 
سازمان سنجش قرار گرفته و داوطلبان می توانند با وارد 
 نمودن اطالعات مورد نیاز، کارنامۀ خود را مشاهده کنند.
مجموعاً افزود:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
۹78 هزار و 460 داوطلب در این آزمون ثبت نام کردند و 
در 2۹ و 30 دی ماه سال جاری با هم به رقابت پرداختند 
و بر اساس آمار، 60 درصد داوطلبان را زنان و 40 درصد 

داوطلبان را مردان تشکیل می دهند.
وی در خصوص بیشترین داوطلب شرکت کننده در گروه های 
آزمایشی نوبت اول آزمون سراسری سال 1402، گفت: گروه 
آزمایشی علوم تجربی با 450 هزار و 577  داوطلب، بیشترین 
تعداد داوطلب  شرکت کننده را داشت؛ سپس  گروه آزمایشی 

علوم  آزمایشی  گروه  و  داوطلب  هزار  با 30۹  انسانی  علوم 
ریاضی و فنی با 120 هزار و ۹5 داوطلب و گروه آزمایشی 
هنر با 3۹ هزار داوطلب و گروه آزمایشی زبان های خارجی نیز 

با 5۹ هزار داوطلب شرکت کننده در ردیف های بعدی بودند.
کرد:  خاطرنشان  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
نتیجۀ علمی تمامی داوطلبانی که در این نوبت یا در نوبت 
نهایی،  کارنامۀ  قالب  در  می نمایند،  شرکت  آزمون  دوم 
شامل: نمرات خام، نمرۀ کل آزمون اختصاصی نوبت اول 
یا دوم، نمرۀ کل سابقه تحصیلی آموزش و پرورش و نمرۀ 
کل نهایی حاصل از بیشترین نمرۀ کل آزمون اختصاصی 
دو نوبت و نمرۀ کل سوابق تحصیلی و رتبۀ آنها در سهمیه 
و بدون اعمال سهمیه، در مرداد ماه سال 1402 به منظور 

انجام انتخاب رشته، منتشر خواهد شد.
دوم  نوبت  ثبت نام  یادآور شد:  پایان،  در  پورعباس،  دکتر 
سال  ماه  فروردین   15 از   1402 سال  سراسری  آزمون 
1402 آغاز خواهد شد و تا 21 فروردین ماه ادامه خواهد 

داشت.

دكتر عبدالرسول پور عباس اعالم كرد 

نتایج اولیۀ نوبت اول آزمون سراسری سال 1402 اعالم شد

آستانه در و جانباز روز مناسبت به
شهدا، بزرگداشت روز اسفندماه 22
سازمان رئیس مقام قائم حضور با
و ازجانبازان سنجشآموزشکشور،
بازنشسته شاغل و شهدای فرزندان

دراینسازمانتجلیلشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور، دکتر محمد حسین حاجیلو، 
این سازمان،  ایثارگران  از  آیین تجلیل  در 
ابوالفضل  حضرت  والدت  تبریک  ضمن 
مأموریت  به  جانباز،  روز  و  العباس)ع( 
حساس سازمان سنجش اشاره کرد و گفت: 
تعیین سرنوشت جوانان کشور و شناسایی 

شایستگان و نخبگان، از مأموریت های مهم 
و اصلی ما در این سازمان است و امید آنها 
امانت و صیانت آزمون هاست که  بر حفظ 

ما باید آن را پاس بداریم.
از  و صیانت  امانت  افزود: الزمۀ حفظ  وی 
سالمت آزمون ها، داشتن روحیۀ ایثارگری 
شهدا  فرزندان  و  جانبازان  شما  که  است 
بدنۀ  به  روحیه  این  تزریق  با  می توانید 

سازمان، آن را دوچندان کنید.
و  عزت  شک،  بدون  گفت:  حاجیلو  دکتر 
سرافرازی ایران اسالمی، مرهون خودباوری 
شهدای  ایثارگری   ایران،  بزرگ  ملت 
و  رزمندگان  خودگذشتگی   از  و  گرانقدر 

جانبازان معزز و ایثارگرانی است که در راه 
دفاع از میهن، از هیچ تالشی دریغ نکردند.
منابع  مدیریت  و  برنامه ریزی  معاون 
کارکنان  از  تقدیر  با  سنجش،  سازمان 
جانباز و فرزندان شهدای گرانقدر و با اشاره 
گفت:  شهدا،  بزرگداشت  روز  نزدیکی  به  
شهدا بر گردن ما حق دارند. امیدوارم که 
جزء  عزیزان،  شما  همراهی  و  همدلی  با 
در  که  باشیم  دولتی  دستگاه های  اولین 
جهت  در  هوشمند،  سازمانی  پیاده سازی 
قدم  سازمان  این  غایی  اهداف  به  رسیدن 

برمی داریم.
در  سنجش،  سازمان  رئیس  مقام  قائم 

با اهداء لوح، از این عزیزان تقدیر  خاتمه، 
و تشکر کرد.

پزشکی، علوم برنامهریزی عالی شورای مصوبۀ
MHLE انگلیسی زبان آزمون دهی نمره دربارۀ

اعالمشد.
مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطالعیه ای شرایط نمره 

دهی آزمون زبان انگلیسی MHLE را اعالم کرد.
بر اساس مصوبۀ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، 
نمره دهی آزمون MHLE با بهره گیری از روان سنجی 
کل  نمرۀ  نتیجه،  در  و  شده  انجام   )Psychometry(
آزمون )Total Score( به لحاظ عددی از جمع نمرات 

بخش های سه گانۀ آزمون باالتر یا با آن برابر است.
واحد  همکاران  و  آزمون  در  شرکت کننده  داوطلبان 
آموزش دانشگاه ها توجه داشته باشند که مالک عملکرد، 
مندرج   )Total Score( آزمون  در  داوطلب  کل  نمرۀ 
در پایین کارنامه است. ضمناً نمرات بخش های سه گانۀ 
آزمون، صرفاً به منظور آگاهی از میزان توانایی داوطلب 
در مهارت های شنیداری، نوشتاری، ساختار و واژگان در 

کارنامه درج می شود.

شرایط اعالم نمرۀ نهایی آزمون 
زبان انگلیسی MHLE تعیین شد

روابـط مدیـرکل و رئیـس مشـاور
عمومـیسـازمانسـنجشآمـوزش
کشـور،ازثبتنـامبیـشاز170هزار
وزارت اسـتخدامی آزمـون در نفـر
آموزشوپرورشویژۀرشـتۀشـغلی
آمـوزگارابتداییوآموزگاراسـتثنائی

سـال1401تاکنـونخبـرداد.
سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بـا  علیرضـا کریمیـان،  سـنجش، دکتـر 
اعـالم ایـن خبـر، گفـت: مهلـت ثبت نام 

 16 سه شـنبه  روز  تـا  آزمـون  ایـن  در 
داوطلبـان  و  بـود  خواهـد  مـاه  اسـفند 
بایـد حتماً شـرایط عمومـی و اختصاصی 
منـدرج در دفترچۀ راهنمـای ثبت نام را 
داشـته باشـند و ایـن دفترچـه را به طور 
کامـل مطالعـه کننـد؛ ضمـن اینکـه در 
درج مشـخصات و تمامـی اطالعات الزم 
دیگـر، دقـت و توجـه کافـی را بـه عمل 

آورند.
سنجش  سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل 

با رعایت  افزود: داوطلبان  آموزش کشور، 
مفاد مندرج در دفترچه و ضوابط مربوطه 
به  را  محل  شغل  سه  حداکثر  می توانند 
نماید.  انتخاب  شغل  بودن  یکسان  شرط 
اولویت اول و دوم داوطلب به عنوان شغل 
نیز  انتخابی  سوم  اولویت  و  اصلی  محل 
که  می شود  لحاظ  ظرفیت  تکمیل  برای 
امور  سازمان  و  دستگاه  موافقت  به شرط 
اداری و استخدامی کشور و خالی ماندن 
شد. خواهد  اقدام  آن  مورد  در   ظرفیت، 

وی در پایان خاطرنشان کرد: کارت شرکت 
در این آزمون استخدامی، از روز سه شنبه 
5 اردیبهشت ماه سال 1402 روی درگاه 
آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رسانی 
می گیرد  قرار  پرینت  منظور  به  کشور 
و  آموزش  وزارت  استخدامی  آزمون  و 
ماه  اردیبهشت   8 روز جمعه  در  پرورش، 
آمار  به  توجه  با  و  تهران  در  سال 1402 
مراکز  در  مورد،  حسب  شرکت کنندگان، 

استان ها برگزار خواهد شد.

تاكنون بیش از 170 هزار نفردر آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ثبت نام كرده اند
مشاور رئیس و مدیركل روابط عمومی سازمان سنجش خبر داد:
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آزمون کارشناسی ارشد سال1402
و نخستین مرحلۀ بیست و هشتمین دورۀ املپیاد علمی - دانشجویی کشور

شکوفهجوادی

ثبتنامبرایشـرکتدرآزمونورودیدورههایکارشناسیارشـدناپیوسـتهسـال1402ونخسـتینمرحلۀبیسـتوهشـتمیندورۀالمپیاد
علمی-دانشجوییکشور،بهشرحزیراست:

الف( مرحلۀ اول ثبت نام
مرحلۀ اول ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 
المپیاد علمی - دانشجویی  سال 1402 و نخستین مرحلۀ بیست و هشتمین دوره 
در  دانشجو  پذیرش  برای  امتحانی  مجموعۀ   62 و  آموزشی  گروه  شش  در  کشور 
دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه( دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها 
دانشگاه ها  پردیس خودگردان  و  غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی،  آموزش  مؤسسات  و 
در تاریخ 1401/۹/16 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و تا 

روز22/۹/1401  ادامه یافت.
عالوه بر آن، مهلت ثبت نام از داوطلباني که به هر دلیلي در بازۀ زمانی تعیین شده، 
موفق به ثبت نام در این آزمون نشده  بودند، تمدید شد و این مهلت از روز1401/۹/22 

آغاز شد و در روز 1401/۹/26 پایان پذیرفت. 
کلیۀ  داوطلبان و متقاضیان شرکت در المپیاد علمی - دانشجویی کشور، ضرورت داشت 
که از روز سه شنبه 1400/۹/16 با مراجعه به سایت سازمان سنجش و مطالعۀ دقیق 
اطالعیه ها و مفاد دفترچۀ راهنماي ثبت نام، در صورت واجد شرایط بودن، برابر ضوابط 
و دستورالعمل هاي مربوط، نسبت به ثبت نام و پرداخت مبلغ 2.300.000 )دو میلیون و 

سیصد هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام، براي شرکت در این آزمون اقدام نمایند.
 هر یک از داوطلبان عالقه مند به ثبت نام برای شرکت در این آزمون و نخستین مرحلۀ 
بیست و هشتمین دورۀ المپیاد علمی - دانشجویی کشور، ضرورت داشت که واجد 
شرایط عمومی و اختصاصی و سایر مقررات مندرج در دفترچۀ راهنمای شرکت در 

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوستۀ سال 1402 باشند.
و  )اصلي  امتحاني  اساس عالقه، حداکثر مي توانست در دو مجموعۀ  بر  هر داوطلب 

شناور( این آزمون ثبت نام کند.

ب( آمار ثبت نام
در  نفر   471528 تعداد   ،1402 سال  کارشناسی ارشد  آزمون  در  شرکت  منظور  به 
آن ثبت نام نمودند و از این تعداد، 255000 نفر زن و 216528 نفر مرد هستند؛ به 

عبارت دیگر، 54 درصد داوطلبان زن و 46 درصد دیگر مرد هستند.
مرحلۀ  نخستین  و   1402 سال  ناپیوسته  کارشناسی ارشد  دوره های  داوطلبان  آمار 
بیست و هشتمین دوره المپیاد علمی - دانشجویی کشور، به تفکیک گروه آزمایشي 

و جنس، به شرح جدول شمارۀ 1 است:

گزارش
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5- سـهمیه هاي رزمنـدگان و ایثارگـران، مطابـق ضوابـط مندرج در دفترچـۀ راهنما 
خواهد شـد. اعمال 

6- در صـورت ناپیوسـته بـودن مقطـع کارشناسـي، میانگین معدل مقطـع کارداني و 
کارشناسـي ناپیوسـته، اعمال و تراز خواهد شـد.

7- در سـال 1402 نیـز، همانند سـال 1401، عالوه بر 24 رشـتۀ المپیـادي، المپیاد 
بیـن رشـته  اي »سـلول هاي بنیـادي و مهندسـي بافـت« نیز برگـزار مي شـود. پس از 
برگـزاري آزمـون کارشناسي ارشـد سـال 1402، نفـرات برگزیـده در مجموعه هـاي 
امتحاني شـیمی، زیسـت شناسـی، مهندسـي شــیمي، مهندسـي صنایع، مهندسـي 
متالورژي و مواد، مهندسـي کشـاورزي، مهندسـي برق، مهندسـي مکانیک، مهندسي 
پزشـکي، از سـوی شـورایی در سازمان سـنجش آموزش کشـور تعیین و این افراد در 
صـورت عالقه منـدي، مي تواننـد به جاي شـرکت در رشـتۀ اصلي المپیـاد مربوط، در 

المپیـاد »سـلول هاي بنیـادي و مهندسـي بافت« نیـز به رقابـت بپردازند.
8- دانشـجویاني کـه حداقل 70 واحد درسـي گذرانده باشـند، در صـورت ثبت نام در 

این آزمون، مي توانسـتند داوطلب شـرکت در المپیاد رشـته هاي یاد شـده باشـند
۹- مـواد امتحانـي مرحلـۀ اول رشـته هاي المپیـاد، هماننـد مـواد امتحانـي مقطـع 

کارشناسي ارشـد ایـن رشـته ها بـوده اسـت.
10- برگزیـدگان مرحلـۀ اول المپیاد علمي - دانشـجویي، براسـاس نمرات اکتسـابي 
داوطلـب در آزمـون رشـته هاي مذکـور و بـدون احتسـاب نمـرۀ معـدل کارشناسـي، 
تعیین می شـوند و اسـامی آنان از طریق درگاه مرکز المپیاد سـازمان سـنجش اعالم 

خواهد شـد.
المپیـاد  برگزیـدگان  همـراه  بـه  متمرکـز  المپیـاد  اول  مرحلـۀ  برگزیـدگان   -11
غیرمتمرکـز )اسـامي اعـالم شـده از طریـق درگاه اطالع رسـاني سـازمان سـنجش( 
مي تواننـد در آزمـون تشـریحي مرحلۀ دوم )نهایي( المپیاد علمي-دانشـجویي کشـور 

کنند. شـرکت 
المپیاد  در  داوطلب شرکت  که  کارشناسی ارشد،  مقطع  سوم  سال  دانشجویان   -12
علمی-دانشجویي کشور شده اند، مجاز به انتخاب رشتۀ براي مقطع کارشناسي ارشد 

نیستند و فقط می توانسته اند داوطلب شرکت در این المپیاد باشند.

د( سطح سؤاالت و ضرایب
سـطح سـؤاالت امتحانـات اختصاصـي ایـن آزمـون، حسـب مـورد، در حـد دانـش و 
تجربیـات فارغ التحصیل مقطع کارشناسـي در هر رشـته، مطابق فهرسـت برنامه هاي 

مصـوب شـوراي عالـي برنامه ریزي اسـت.

هـ( كارت شركت در آزمون
کارت شـرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 1402، از روز 1401/12/8 روي سایت 
سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور قـرار گرفت؛ لـذا ضرورت داشـت که داوطلبـان، از 
ایـن تاریـخ بـا مراجعـه بـه سـایت ایـن سـازمان، نسـبت بـه چـاپ و دریافـت کارت 
شـرکت در آزمـون و بـرگ راهنمـاي مربـوط اقـدام نماینـد. بدیهي اسـت داوطلباني 
کـه متقاضـي ثبت نـام و شـرکت در دو گـروه آزمایشـي شـده بودند، عالوه بـر کارت 
شـرکت در آزمـون گـروه آزمایشـي اصلي، میبایسـت نسـبت بـه دریافـت کارت هاي 

آزمـون گروه  شـناور نیـز اقـدام می نمودند. 

و( تاریخ برگزاري آزمون 
آزمون ورودي مقطع کارشناسي ارشـد ناپیوسـتۀ سـال 1402 بر اسـاس برنامۀ زماني 
پیش بینـي شـده، در شـش گـروه آموزشـی، 134 کدرشـتۀ امتحانـی و همچنیـن 
مرحلـۀ نخسـتین بیسـت و هشـتمین دوره المپیـاد علمـی -دانشـجویی کشـور، در 
روزهای پنجشـنبه و جمعه 11 و 1401/12/12 در 112 شهرسـتان مختلف کشـور، 
1۹8 محـل حوزه هـای امتحانـی دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالـی و 777 حوزه 
فرعـی بـه شـرح منـدرج در اطالعیـۀ توزیـع کارت شـرکت در آزمون برگزار شـد.

جدولشمارۀ1
فراوانیثبتنامکنندگانبهتفکیكگروهآزمایشیوجنسیتدرآزمون

کارشناسی ارشدسال1402

درصدمردزنجمعگروهآزمایشی
زن

درصد
مرد

تعدادکدرشتههای
امتحانی

316821187840128۹815۹4145علوم انساني

2744518314۹131673316علوم پایه 

875۹72421263385287226فني و مهندسي

کشاورزي و منابع 
۹73852104528544623طبیعي

2822618354۹872653514هنر

17011070631633710دامپزشکي

4715282550002165285446134جمع

نمودارشمارۀ1:
فراوانیثبتنامکنندگانبهتفکیكگروهآزمایشیوجنسیت

ج( نحوۀ گزینش نهایی
1- گزینـش نهایـي در هـر یـک از مجموعه هاي امتحانـي، از بیـن داوطلباني که حد 
نصـاب نمـرۀ علمـي الزم را بـر اسـاس مـواد آزمـون احـراز کرده باشـند، بـا توجه به 

ضوابـط مربـوط انجام خواهد شـد.
2- براي فارغ التحصیالن رتبۀ اول مقطع کارشناسي، حداکثر معادل 10 درصد ظرفیت 
)با تقریب اضافي( در هر کد رشته محل تحصیلی مقطع باالتر، بر اساس اولویت نمره و 

انتخاب رشتۀ داوطلبان، به حائزان شرایط اختصاص داده خواهد شد.
 3- طبـق مصوبـۀ سـیزدهمین جلسـۀ شـوراي سـنجش و پذیـرش دانشـجو در 
دوره هـاي تحصیـالت تکمیلـي مـورخ ۹8/۹/30، در آزمـون کارشناسي ارشـد سـال 
1402، حدنصـاب نمـرۀ علمـي )نمـرۀ حاصـل از میانگیـن وزنـي نمـرات خـام تـراز 
شـده بـا توجـه بـه ضرایـب مربوطـه( در هـر رشـته گرایـش و در تمامي دانشـگاه ها 
و مؤسسـات آمـوزش عالـي دولتـي و غیردولتـي و همچنیـن دانشـگاه آزاد اسـالمي، 
بزرگتـر یا مسـاوي 5 اسـت؛ لذا به اسـتناد مصوبۀ فوق، داوطلبـان در کد ضریب هایي 
مجـاز بـه انتخـاب رشـته می شـوند کـه نمـرۀ علمي کـد ضریـب مربوطـه، بزرگتر یا 

باشد. مسـاوي 5 
4- گزینـش نهایـي، بـر اسـاس نمرۀ کل حاصـل از 80 درصـد نمرۀ آزمـون و 20 درصد

معـدل مقطـع کارشناسـي )لیسـانس( انجام خواهـد گرفت و اعمـال20 درصد معدل 
مقطـع کارشناسـي بر اسـاس مصوبۀ کمیتۀ مطالعـه و برنامه ریزي آزمـون تحصیالت 

تکمیلـی بـه صورت تـراز اعمال خواهد شـد.

گزارش
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جدولشمارۀ2
حوزههایبرگزاریآزمون

تعدادحوزه/شهر

112تعداد شهرستان های محل برگزاری آزمون

1۹8تعداد محل حوزه های امتحانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

777تعداد حوزه های فرعی

بر اساس جدول های شمارۀ 2 و 3، در عصر پنجشنبه 1401/12/11 تعداد45۹00 
داوطلب و در روز جمعه 1401/12/12 در بازۀ صبح 242220 داوطلب و در بازۀ عصر 

183408 داوطلب، در این آزمون شرکت کردند.

جدولشمارۀ3
زمانآزمونبهتفکیكجنسیتوبازۀزمانی

درصدزنتاریخنیمروزردیف
درصدمردزن

مرد
تعداد
داوطلب

1401/12/112071045251۹05545۹00عصر پنجشنبه1

1401/12/1214424760۹7۹7340242220صبح جمعه2

1401/12/12۹00434۹۹336551183408عصرجمعه3

پیام نور  دانشگاه  تحصیلي  رشتۀ هاي  گزینش  در  به شرکت  عالقه مند  که  داوطلباني 
و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي هستند، در صورت مجاز بودن به 
انتخاب رشته، مي بایست در زمان انتخاب رشته )دهۀ دوم خرداد ماه سال 1402 ( 

نسبت به اعالم عالقه مندي خود اقدام نمایند.

ز( آزمون تشریحي یا آزمون عملي
1- براي آن دسته از مجموعه هاي امتحاني که داراي آزمون تشریحي یا داراي آزمون عملي در 
کد رشته های 1350،1351،1352،1356،1357،1358،1360،1362،1364،1365
داوطلباني  هستند، آزمون در دو مرحلۀ برگزار مي شود. در این مجموعه ها منحصراً 
که در آزمون تستي رشتۀ مربوط شرکت کرده اند و با توجه به حدنصاب نمرۀ علمي 
مربوط، مجاز به انتخاب رشته خواهند شد، حق شرکت در جلسۀ آزمون مرحلۀ دوم 

دروس مربوط به مجموعۀ امتحاني خود را خواهند داشت.
2- وضعیت برگزاري یا عدم برگزاري آزمون عملي در برخي از مجموعه هاي داراي 
این  دانشجو در  پذیرندۀ  نوع مؤسسات  و  پذیرش  به ظرفیت  توجه  با  آزمون عملي، 
مجموعه ها، در دفترچۀ راهنماي انتخاب رشته )دفترچۀ شمارۀ 2( اطالع رسانی خواهد 

شد.

شناسنامۀ آزمون

 برنامۀزمانیثبتنام،انتخابرشتهواعالمنتایج
آزمونکارشناسیارشد1402دریكنگاه

1401/۹/۹زمان انتشار دفترچۀ راهنمای ثبت نام

1401/۹/16تا 1401/۹/22ثبت نام، مشاهده، کنترل و ویرایش اطالعات ثبت نامي

1401/۹/22 تا 1401/۹/26تمدید مهلت ثبت نام

1401/12/1 تا 1401/12/8انتشار اطالعیۀ دریافت کارت ورود به جلسه

1401/12/8تا1401/12/10دریافت کارت ورود به جلسه

11 /1401/12 و 1401/12/2زمان برگزاری آزمون

آمار کل تعداد داوطلبان )با توجه به اینکه هر فرد، امکان شرکت 
471528در دو مجموعۀ امتحاني اصلي و شناور را داشته است.(

آمار پرونده ای یا حقیقی داوطلبان )با توجه به اینکه هر فرد، 
امکان شرکت در دو مجموعۀ امتحاني اصلي و شناور را داشته اما 

در واقع یک پرونده تشکیل شده است.(
452404

316821آمار داوطلبان در گروه آزمایشی علوم انساني

27445آمار داوطلبان در گروه آزمایشی علوم پایه

875۹7آمار داوطلبان در گروه آزمایشی فني و مهندسي

۹738آمار داوطلبان در گروه آزمایشی کشاورزي و منابع طبیعي

28226آمار داوطلبان در گروه آزمایشی هنر

1701آمار داوطلبان در گروه آزمایشی دامپزشکی

134تعداد کد رشتۀ امتحانی

31تعداد استان های برگزار کنندۀ آزمون

112تعداد شهرستان های برگزار کنندۀ آزمون

112تعداد باجه های رفع نقص

1۹8تعداد حوزه هاي امتحاني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

777تعداد حوزه های فرعی

اعالم نتایج اولیۀ آزمون به صورت کارنامه و انتخاب رشته از سوی 
دهۀ دوم خرداد ماه 1402داوطلبان

دهۀ اول شهریور ماه 1402اعالم نتایج نهایي آزمون

روابــطعمومــيســازمانســنجشآمــوزشکشــور،بــه
ــار ــکاساخب ــریعدرانع ــانيوتس ــهولتاطالعرس ــورس منظ
اطالعرســاني کانــال ایجــاد بــه اقــدام ســازمان، ایــن

درپیامرسانهایداخلیکردهاست.
کاربـرانمحتـرمپیـامرسـانهایداخلـی،بـاورودبهنشـانیهای
و خبـر واحـد کانـال در عضویـت بـا ميتواننـد شـده اعـالم
اطالعرسـانیسـازمانسـنجشآموزشکشـور،ازاخبـارومطالب

بهرهمنـدگردنـد. مرتبـط

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

روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

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

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

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

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

گزارش
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اعالم تاریخ  و نحوۀ برگزاري آزمون )الکترونیکي(
زبان انگلیسي پیشرفتۀ تولیمو )Tolimo(  دوره های 202 تا 213

اطالعیۀ سازمان سنجش آموزش كشور دربارۀ:

در شرکت متقاضیان اطالع به بدینوسیله
ميرساند تولیمو پیشرفته انگلیسی زبان آزمون
روش به فوق، آزمون 312 تا 202 دورههای که
خواهد برگزار ذیل جدول مطابق الکترونیکي،
در متقاضيشرکت که افرادی از دسته آن شد.
که مقرر، زمان در میتوانند آزمونهستند، این
اعالم سازمان این اطالعرسانی درگاه طریق از
این از یك هر در ثبتنام به نسبت میگردد،

دورههااقدامنمایند.

روزهایسهشنبهدورهماه

2021402/01/22فروردین

اردیبهشت
2031402/02/05

2041402/02/1۹

خرداد
2051402/03/02

2061402/03/16

تیر
2071402/04/06

2081402/04/20

مرداد

20۹1402/05/03

2101402/05/17

2111402/05/31

شهریور
2121402/06/14

2131402/06/28

به مرکزي  1:متقاضیان الزم است منحصراً  یادآوری
نموده اند، مراجعه  انتخاب  را  ثبت نام آن  زمان  که در 
عمل  به  آزمون  آنها  از  مراکز  سایر  در  زیرا  نمایند؛ 
اعالم  ثبت نام  سامانۀ  در  مراکز  )اسامی  آمد  نخواهد 

شده است(.
یادآوری2: متقاضیان براي شرکت در جلسۀ آزمون 
می بایست ساعت:7:30صبحروزآزمون، به مرکز 
نموده اند،  انتخاب  ثبت نام  زمان  در  که  برگزاري 
مراجعه نمایند. شروع فرآیند آزمون، در ساعت 8:00 
متقاضیان  و  بود  خواهد  آزمون  برگزاری  روز  صبح 
آزمون  فرآیند  شروع  از  قبل  ساعت  نیم  مي بایست 
باشند.  امتحاني مربوطه حضور داشته  در محل حوزۀ 

عدم حضور به موقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش از 
15 دقیقه، منجر به لغو آزمون متقاضی خواهد شد. 

– شرایط و مدارک مورد نیاز برای شركت  الف 
در آزمون:

الکترونیکي و از طریق  از آنجایي که آزمون به صورت 
به  ورود  کارت  متقاضیان  براي  مي گردد،  برگزار  رایانه 
ارائۀ به نیازي و  است  نشده  پیش بیني  آزمون  جلسۀ 
روش این در آزمون جلسۀ در شرکت کارت
نیست. متقاضیان می بایست با  کارت شناسایی معتبر، 
شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه عکسدار جدید یا 
گذرنامه، کارت پایان خدمت )برای آقایان( و گواهینامه 

رانندگی، به حوزۀ امتحانی ذی ربط مراجعه نمایند.
شامل:   ،)Tolimo( پیشرفته  انگلیسي  زبان  آزمون 
با  باید  متقاضیان  و  است  تشریحي  و  دو مرحلۀ تستي 
استفاده از رایانه، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن 
مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.

زمان  مدت  و  سؤاالت  تعداد  بخش ها،   – ب 
پاسخگویي به آنها: 

ب-1-بخشهایتستی: شامل 105 سؤال است، و 
سؤاالت  به  دقیقه   80 مدت  در  جمعاً  باید  متقاضیان 

پاسخ دهند. 
 Structure( نوشتاري بیان و اول:ساختار بخش

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

بخشدوم:دركمطلبشفاهي–شنیداري
.)Listening Comprehension(

تعداد سؤاالت 35 سؤال)قسمت A )20 گفت و گوی 
کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت و گوی طوالنی(: 
مدت  سؤال(،   7 سخنرانی(:   3(  C قسمت  سؤال؛   8

پاسخگویي 18 دقیقه.
به  شفاهي(  مطلب  )درک  شنیداري  بخش  سؤاالت 
صورت مستقل برای هر متقاضی از طریق هدست پخش 
خواهد شد و متقاضیان باید، با توجه به متن سؤال که 
از هدست پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار 
بخش  این  به  مربوط  سؤال  با  رابطه  در  که  گزینه اي 
متقاضیان  نمایند.  اقدام  است،  شفاهي(  مطلب  )درک 
شنیداري  سؤاالت  متن  که  باشند  داشته  توجه  باید 
فقط یک بار پخش مي شود و قابل تکرار نیست؛ لذا الزم 
است که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت 

منتشره به کار ببندند، تا ضرري متوجه آنان نشود.

 Reading( مطلب درك و خواندن سوم: بخش
.)Comprehension

تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing(ب-2-بخشتشریحی:نوشتاري

این بخش شامل یک سؤال است که متقاضیان باید در 
از طریق رایانه به سؤال مربوط پاسخ  مدت 30 دقیقه 
مهارت  از  مي بایست  قسمت،  این  در  متقاضیان  دهند. 

تایپ جمالت با صفحه کلید برخوردار باشند.

ج– تذكرات مهم:
1- همراه داشتن ماسک برای متقاضیان الزامی است. 

2- متقاضیان می بایست کارت شناسایی معتبر، شامل: 
یا  جدید  عکس دار  شناسنامه  هوشمند،  ملی  کارت 

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

این وسایل ندارند.
4- صحبت کردن با سایر متقاضیان یا رد و بدل کردن 
هر نوع وسیله، از قبیل: لوازم التحریر، نت )یادداشت( و... در 
جلسۀ امتحان، به عنوان تقلب و تخلف محسوب مي شود 
به تخلفات و  قانون رسیدگي  برابر  با متقاضی متخلف،  و 

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

آزمون مي شود.
6- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند 
برگزاري آزمون، الزم است که متقاضیان، حداکثر تا یک 
روز بعد از برگزاری آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی 
اینترنتی مندرج در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org با این 
سازمان مکاتبه و درخواست خود را ثبت نمایند. بدیهی 
است که درخواست های رسیده بعد از مهلت مقرر، قابل 
بررسی و پی گیری نخواهد بود. ضمناً الزم است که از 

مراجعه حضوری به این سازمان، خودداری گردد.
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

اطالعیه
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 ثبت نام آزمون آیلتس
اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

به اطالع داوطلبان آزمون آیلتس می رساند که بر اساس 
با مؤسسه IDP ثبت نام  هماهنگی های صورت گرفته 
آزمون آیلتس کاغذی )paper( از تاریخ 1402/2/11 
 ”CD“ کامپیوتری آیلتس  آزمون  و  )اول می 2023( 
طریق  از   )2023 آوریل  )دهم   1402/1/21 تاریخ  از 
به  آموزش کشور  اطالع رسانی سازمان سنجش  درگاه 
نشانی: www.sanjesh.org  انجام خواهد شد. الزم 

وارد  بایستی  ابتدا  داوطلبان  تمامی  که  است  ذکر  به 
درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور شده 
آزمون،  تاریخ  اولیه،  ثبت نام  فرآیند  تکمیل  از  پس  و 
ثبت نام  سامانۀ  طریق  از  را  خود  آزمون  مرکز  و  شهر 

IDP تکمیل کنند.
ضمناً هیچ گونه تغییری در هزینۀ ثبت نام آزمون آیلتس 
مؤسسات  طرف  از  پیام  گونه  هر  و  است  نشده  ایجاد 

مجری آزمون مذکور مبنی بر علی الحساب بودن هزینۀ 
ثبت نام و افزایش آن، فاقد اعتبار است. 

الزم بـه یـادآوری اسـت که هر گونـه تغییـر در هزینۀ 
آزمـون آیلتـس بـه صورت رسـمی و از طریـق درگاه 
کشـور  آمـوزش  سـنجش  سـازمان  اطالع رسـانی 

اطالع رسـانی خواهـد شـد.
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

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

متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مداركـی از طریق این سـازمان 
مـورد گواهـی و تأیید قـرار خواهند گرفت 
كـه قبـًا مجـری آزمـون از سـوی ایـن 
سـازمان مجـوز برگـزاری آن را دریافـت 
نمـوده باشـد؛ لذا قبـل از پرداخت هرگونه 
وجـه از طریـق سـایت سـازمان سـنجش 
آزمون هـای  )بخـش  كشـور  آمـوزش 
بین الملـل( نسـبت بـه مجـاز بـودن مركز 

اطمینـان حاصـل نماییـد.

تخلـف  مرتكـب  كـه  داوطلبانـی  بـا   -  2
شـوند برابـر قانـون برخـورد خواهـد شـد 
و مشـخصات آنـان در فهرسـت متخلفـان 
خواهـد  قـرار  سـازمان  ایـن  آزمون هـای 
گرفـت. ضمنـً ایـن داوطلبـان از 2 تـا 10 
سـال از شـركت در آزمون هایـی كـه ایـن 
سـازمان برگـزار می نماید یا ناظر آن اسـت، 
محـروم خواهند شـد. همچنیـن در صورتی 
كـه متخلفـان در طـول محرومیـت اقـدام 
بـه ثبت نـام در یكـی مراكـز نماینـد، در هر 
مرحلـه از مراحـل آزمون از شـركت آنان در 
آزمـون جلوگیـری بـه عمـل خواهـد آمـد.

3 - مراكـز برگـزاری آزمون هـا موظـف بـه 
رعایـت قوانیـن بـوده و بایسـتی از ثبت نـام 
ایـن افـراد خـودداری نماینـد و در صـورت 

تخلـف،  مجـوز آنـان لغـو می گـردد.
4 - داوطلبانـی كـه با جعل مـدارك هویتی 
سـعی در گمـراه نمـودن مجریـان آزمـون 
نماینـد و در آن شـركت كننـد و تخلـف 
آنـان )حتـی پس از دریافت مـدرك ( اثبات 
گـردد، برابـر مقـررات برگـزاری آزمون هـا، 
مـدارك مربـوط بـه آنهـا باطل و از شـركت 
در آزمون هـا بـه مـدت 2 تا10سـال محروم 
خواهنـد شـد و بـا توجـه بـه اینكـه جعـل 

هـر گونـه اسـناد دولتی و اسـتفاده از سـند 
مجعـول و شـركت كردن به جـای داوطلب 
اسـامی  مجـازات  قانـون  برابـر  اصلـی، 
تلقـی  جـرم   )1375 مصـوب  )تعزیـرات 
همـراه  بـه  كیفـری  مجـازات  و  می شـود 
خواهـد داشـت، این گـروه از متخلفان برای  
صـدور احـكام قضائـی بـه مراجـع قضائـی 

می گردنـد. معرفـی 
قوانیـن  براسـاس  كـه  می شـود  یـادآور 
آزمون هـای  امتیـاز  صاحـب  مؤسسـات 
ثبت نـام  مراحـل  كلیـه  بین المللـی، 
آزمون ها بایسـتی شـخصَا توسـط شخص 
متقاضـی انجـام شـود و در صـورت عـدم 
شـركت  از  ثبت نـام،  شـرایط  رعایـت 
بـه عمـل  آزمـون ممانعـت  متقاضـی در 
مشـاهده  صـورت  در  و  آمـد  خواهـد 
هرگونـه تخلـف در ایـن زمینـه با افـراد یا 
شـركت های سـودجو كـه بـه روش هـای 
متقاضیـان  ثبت نـام  بـه  اقـدام  مختلـف 
می نماینـد  بین المللـی  آزمون هـای  در 

شـد. خواهـد  قانونـی  برخـورد 

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

بدیـــن وســیله بــه اطـــالع مخاطبـــان و خـــوانندگان گـرامـــی هفتـه نامـــه 
پیـک سنـــجش می رســـاند کــــه ایـــن هفته نـامه، آمـــاده دریافـــت نظــرات، 
پیشنهـادهــــا و مقـــاالت ارزشمـــند اعضـــای هیـــأت علمــی، پژوهشــگران و 
دانشــجویان فعــال مؤسســات و مراکــز دانشـــگاهی در زمینـــه های مطالـــعه 
ــترس و  ــا اس ــه ب ــای مقابل ــر، راه ه ــه مؤث ــیوه های مطالع ــزی، ش و برنامه ری
اضطــراب، روان شناســی کنکــور، عوامــل مؤثــر در موفقیــت، معرفــی رشــته های 
ــرای  ــد ب ــه می توان ــی و... ک ــتغال زایی و کارآفرین ــای اش ــگاهی، زمینه ه دانش
ــد  ــد باشــد، خواه ــه دانشــگاه ها مفی ــای سراســری ورود ب ــان آزمون ه داوطلب

بــود.
ــد  ــزان، بتوان ــن عزی ــاری ای ــکاری و همی ــا هم ــار دارد ب ــه، انتظ ــن هفته نام ای
بــا اســتفاده از مطالــب علمــی ارســالی در موضوعــات پیشــگفته، نقــش خــود 

را، کــه یــاری رســاندن مــداوم بــه داوطلبــان آزمون هــای سـراســـری در تمــام 
ایـــام ســال اســت، بــه خوبــی ایفــا نمایــد.

ــت و  ــا و جس ــه از پژوهش ه ــالی، برگرفت ــب ارس ــه مطال ــت ک ــته اس شایس
ــد.  ــی باش ــر علم ــع معتب ــا از مناب ــه آنه ــا حاصــل ترجم ــای شــخصی ی جوه
ــه  ــا ترجم ــن ی ــا تدوی ــف ی ــع تألی ــع و مراج ــر مناب ــه ذک ــت ک ــی اس بدیه

ــت. ــی اس ــاالت، الزام مق
ــا خالصــه  ــن نشــریه، در حــک و اصــالح ی ــه اطــالع می رســاند کــه ای ــاً ب ضمن
کــردن مقــاالت و جســتارهای ارســالی در موضوعــات یــاد شــده، و همیــن طــور 

درج یــا عــدم درج آنهــا در نشــریه، آزاد اســت.  
آدرس ایمیل:    

peyk@sanjesh.org   

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پیک سنجش

اطالعیه
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فراخوان طراحان سؤال به منظور ثبت نام در »سامانۀ طراحان سؤال« سازمان سنجش آموزش كشور
اطالعیۀ سازمان سنجش آموزش كشور دربارۀ:

راهنمای كاربران به منظور استفاده از سامانه طراحان سؤال 

ورود به درگاه سامانه طراحان سؤال
https://iais.sanjesh.orgسازمان سنجش آموزش کشور

ثبت نام در سامانه 
با کلیک روی لینک عضویت

1-پرکردناطالعاتفرمعضویت
2-اعالمموافقتباقوانینوضوابططراحیسؤال

3-کلیكبررویثبتنام

1

2

ورود به سامانه با نام کاربری
و کلمه عبور تعیین شده

احراز هویت و بررسی اطالعات توسط
 سازمان سنجش و فعال سازی حساب 

کاربری در صورت تأیید

1-کلیكبررویلینكپروفایل
2-تکمیلبخشمشخصاتفردی

3-تکمیلبخشمشخصاتراههایارتباطی
4-تکمیلبخشسوابقشغلی

5-تکمیلبخشسوابقتحصیلی
6-تکمیلبخش»درسهایمن«شامل:

      - تعیین دروس موردنظر به منظور طراحی سؤال
       - اعالم عالقه مندی به داوری در صورت تمایل به داوری

افزودن باکلیكروی 1-امکانطراحیسؤالبهصورتمتن
سؤال

روی کلیك با فایلسؤال بهصورت طراحیسؤال امکان -2
افزودنفایلسؤال

3-امکانمشاهده،بازطراحی،ویرایش،حذفسؤالیادانلود
فایلسؤالتوسطخودطراح)البتهدرصورتیکهوضعیت

سؤالدرمرحلهاول،یعنی»درانتظاربررسی«باشد.(

1-ارسالکدفعـالسازیازطـریقپیامكبهشمـارهموبایل
ثبتشده

2-ثبتکدارسالشدهدربخشموردنظر

اطالعرسـانیازطریـقپیامـكدرصـورتتاییـدحسـاب
بری ر کا

3

5

تکمیل اطالعات کارپوشه )پروفایل(
حساب کاربری و مشخص کردن درس ها

جهت طراحی سؤال
4

شروع به طراحی سؤال
با کلیک روی گزینه طراحی سؤال 6

برگزاری  منظور  به  نوین  شیوه های  و  استاندارد  آزمون های  توسعۀ  مسیر  در  »برنامه ریزی  مبنی بر  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  کالن  سیاست های  راستای  در 
الکترونیکی و هوشمند تمامی آزمون ها« سامانۀ طراحان سؤال راه اندازی گردید. در مرحلۀ نخست در نظر است تا برای آزمون های سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری، 
نسبت به شناسایی و استفاده از تمامی ظرفیت های علمی  ـ  تخصصی موجود در دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور و همچنین ظرفیت معلمان و دبیران 

عزیز وزارت آموزش و پرورش، برای طراحی سؤاالت با رعایت استانداردهای الزم استفاده شود.
آدرس یا  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  درگاه  به  مراجعه  با  می آید  به عمل  دعوت  بازنشستگان«  و  شاغالن  از  »اعم  گرامی  فرهیختگان  شما  از  منظور،  بدین 
www.iais.sanjesh.org، در سامانۀ طراحان سؤال ثبت نام نموده و مطابق دستورالعمل اعالم شده در این سامانه، اقدام به طراحی و ارسال سؤاالت  خود به این سازمان نمایید.
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 پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی
در سال تحصیلی 1402-1403  بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

اطالعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص:

بهاطالعمیرساندکهپذیرشمتقاضیان
ورودبهآموزشعالیدرسالتحصیلی
1402-1403براساسمصوبه»سیاستها
وضوابطساماندهیسنجشوپذیرش
)پس عالی آموزش به ورود متقاضیان
مورخ جلسه843 متوسطه(« پایان از
1400/4/15شورایعالیانقالبفرهنگی
1400/6792/دش شماره به ابالغی
مورخ1400/5/5ومادهواحده»تکمیل
و سیاستها از موادی اصالح و
پذیرش و سنجش ساماندهی ضوابط
)پس عالی آموزش به ورود متقاضیان
متوسطه(مصوب1400/4/15« پایان از
جلسات855و863مورخ1400/11/5
انقالب عالی شورای 1401/3/17 و
فرهنگیابالغیبهشماره1401/6310/دش
مورخ1401/4/25انجاممیشود.نکات
اجراییوفنیبرایاجرایاینمصوبه
درجلسات31مورخ1401/6/14و32
و سنجش شورای 1401/6/15 مورخ
ومصوبشد بررسی دانشجو پذیرش

کهبهشرحذیلاست:
سابقه  د روس  ضرایب  و  نام   -1
د یپلم  و   6-3-3 نظام  د یپلم  تحصیلی 
واحد ی/ سالی  نظام  پیش د انشگاهی  و 

متقاضیان  پذیرش  برای  واحد ی  ترمی 
تحصیلی سال  د ر  عالی  آموزش  به  ورود  

سراسری  آزمون  طریق  از   1403-1402
سال  1402 به ترتیب مطابق پیوست های 

1 و 2 است. 
پایه  تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -2
گروه  های  د ر   6-3-3 نظام  د وازد هم 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402 
است.  قطعی  تأثیر  با  د رصد   میزان 40  به 
نظام  د یپلم  تحصیلی  سوابق  تأثیر  میزان 
گروه  های  د ر  واحد ی  واحد ی/ترمی  سالی 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
سال  سراسری  آزمون  انسانی  علوم  و 
تأثیر قطعی، و میزان  با  30،1402 د رصد  
تأثیر سوابق تحصیلی پیش د انشگاهی نظام 
د رصد   10 واحد ی  واحد ی/ترمی  سالی 
)د ر مجموع 40 د رصد ( با تأثیر قطعی د ر 

نمره کل سابقه تحصیلی است.
تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -3
و  د یپلم  یا   6-3-3 نظام  د وازد هم  پایه 
واحد ی/ترمی  سالی  نظام  پیش د انشگاهی 

و  هنر  آزمایشی  گروه  های  د ر  واحد ی 
سال  سراسری  آزمون  خارجی  زبان های 
1402 به میزان 26 د رصد  با تأثیر قطعی و 
فقط شامل د روس عمومی سابقه تحصیلی 
آزمون  کل  نمره  سهم  به  مابقی  و  است 

اختصاصی )کنکور( اضافه می شود . 
سهم  و  عمومی  د روس  سهم  حد اکثر   -4
سابقه  کل  نمره  د ر  تخصصی  د روس 
تخصصی  د روس  سهم  جز  )به  تحصیلی 
آزمایشی  گروه های  برای  تحصیلی  سوابق 
بند  3  هنر و زبان های خارجی که مطابق 

اقد ام می شود (، به شرح جد ول ذیل است.

سهمدروسعمومیوتخصصی
درنمرهکلسابقهتحصیلی

جمعتخصصیعمومیسال

1402261440

1403282250

 1404 و
303060بعد  از آن

نمرات  تحصیلی،  سابقه  عمل  مالک   -5
سال  ماه  خرد اد   پایان  تا  نهایی  امتحان 
پذیرش د انشجو و آخرین فایل د ریافتی از 
تعیین  تاریخ  تا  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزش  سنجش  سازمان  سوی  از  شد ه 

کشور است.
6- د ر آزمون سراسری سال 1402 و بعد  
از آن، برای د اوطلبانی که سابقه تحصیلی 
ناقص د ارند  یا کاًل سابقه تحصیلی ند ارند ، 
نسبت  به  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  سهم 
د رگروه  د اوطلب  موجود   تحصیلی  سوابق 
د روس  جز  )به  د رخواستی  آزمایشی 
سهم  مابقی  و  می شود   اعمال  عمومی(، 
سهم  سقف  تا  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
به   4 بند   مطابق جد ول  تخصصی،  د روس 
نمره کل آزمون اختصاصی )کنکور(  سهم 

اضافه می شود .
تبصره: همه د اوطلبان )اعم از د انش آموزان 
فنی  نظری،  شاخه های  فارغ التحصیالن  و 
نظام های  تمامی  کارد انش  و  حرفه ای  و 
د روس  د ارای  باید   پرورش(  و  آموزش 
عمومی سابقه تحصیلی باشند  و د ر صورت 
ند اشتن این سابقه، باید  برای تولید  آن از 
طریق وزارت آموزش و پرورش اقد ام کنند . 
ماد ه 2 مصوبه شورای  بند   2-2  7- طبق 

د اوطلب،  هر  برای  فرهنگی،  انقالب  عالی 
از  حاصل  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  یک 
سابقه  شد ه  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تحصیلی د روس عمومی و تخصصی وی با 
توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مند رج د ر 

بند  1 این اطالعیه، ساخته می شود .
آزمون  د روس  ضرایب  و  عناوین   -8
سنجش  سازمان  سوی  از  )که  اختصاصي 
آموزش کشور برگزار می شود (، به تفکیک 
ذیل  جد اول  شرح  به  آزمایشی،  گروه های 

است. 
گروهآزمایشیعلومریاضیوفنی

ضریبنامدرس

12ریاضي

۹فیزیک

7شیمی

گروهآزمایشیعلومتجربی

ضریبنامدرس

1زمین شناسي

7ریاضي

12زیست شناسي

7فیزیک

۹شیمي

گروهآزمایشیعلومانسانی

ضریبنامدرس

6ریاضي
2اقتصاد 

8زبان و اد بیات فارسي)تخصصي(

5زبان عربي )تخصصي(
5تاریخ و جغرافیا

5علوم اجتماعي

5فلسفه و منطق

2روانشناسي

گروهآزمایشیهنر

ضریبنامدرس

12د رک عمومي هنر

5د رک عمومي ریاضي-فیزیک

3خالقیت تصویري و تجسمي

گروهآزمایشیزبانهایخارجی

ضریبنامدرس

1زبانتخصصی

8-1-د ر هر نوبت آزمون اختصاصی، برای 
هر د اوطلب، طبق بند   1-2 ماد ه 2 مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی، یک نمره کل 
آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی 
د ر  وی  تخصصی  د روس  شد ه  تراز  نمرات 
آن گروه   آزمایشی که د ر آن شرکت کرد ه 
است )با توجه به ضرایب مند رج د ر بند  8 

این اطالعیه( ساخته می شود . 
علوم  د یپلم  د ارای  د اوطلبان  برای  -2-8
آزمایشی  گروه  د ر  که  اسالمی،  معارف  و 
می کنند ،  شرکت  انسانی  علوم  آزمایشی
اختصاصی  آزمون  امتحانی  د رس  منابع 
»زبان عربی« کتاب های »عربی، زبان قرآن 
1، 2 و 3«، و منابع د رس امتحانی »تاریخ« 
کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
گرفته  نظر  د ر اسالمی(«  د وره  د ر  )ایران 

 می شود . 
ثبت نام  نوبت های  از  یک  هر  د ر  تبصره:
د یپلم  د ارای  د اوطلبان  اختصاصی،  آزمون 
علوم و معارف اسالمی، که د ر گروهآزمایشی 
علوم انسانی ثبت نام  می کنند ، باید  انتخاب 
کنند  که صرفاً به د فترچه سؤاالت تخصصی 
»منابع  یا  انسانی«  علوم  د یپلم  »منابع  از 
د و د رس، زبان عربی و تاریخ د یپلم علوم و 

معارف اسالمی« پاسخ می د هند . 
اصلی  آزمایشی  گروه  سه  هر  د ر  -3-8
علوم  و  تجربی  علوم  فنی،  و  ریاضی  علوم 
ورزشي  علوم  رشته  عملي  آزمون  انسانی، 
یک  )1 )مجموعه  بد ني  تربیت  آموزش  و 
به  آن  نمره  و  می شود  برگزار  سال  د ر  بار 
عنوان یک د رس تخصصی با ضریب 12 د ر 
پذیرش  برای  اختصاصی  آزمون  کل  نمره 
رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه 

خواهد  شد .
آزمون هنر، آزمایشی گروه در -4-8
عملییكبار د ر سال برگزار می شود و هر 
د اوطلب فقط امکان شرکت د ر حد اکثر د و 
مجموعه آزمون عملی از مجموعه های  ذیل 
د رس  عنوان  به  عملی  آزمون  نمره  د ارد .  را 
تخصصی با ضریب 12 د ر نمره کل آزمون 
مرتبط  رشته های  پذیرش  برای  اختصاصی 
با آن رشته محاسبه خواهد  شد . ضمناً فقط 
د اوطلبانی می توانند  رشته های د ارای آزمون 
عملی را انتخاب کنند  که د ر آزمون عملی آن 
مجموعه شرکت کرد ه باشند . سایر رشته های 
گروه آزمایشیهنر، به جز موارد  مند رج د ر 

جد ول ذیل، آزمون عملی ند ارد .



شماره 1317  دوشنبه 15 اسفند 1401 پیامبر اکرم )ص(: افضل اعمال امّت من، انتظار فَرَج و ظهور امام زمان )عج( است. 

11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

عنوان رشتهمجموعه

2

نقاشی

ارتباط تصویری

طراحی پارچه 

طراحي لباس

آموزش هنر

گرافیک

عنوان رشتهمجموعه

طراحی صنعتی3

اد بیات نمایشی4

مجسمه سازی5

نوازند گی موسیقي ایرانی6

نوازند گي موسیقي جهاني7

کتابت نگارگری8

عنوان رشتهمجموعه

آهنگسازی9

بازیگری10

طراحی صحنه11

نمایش عروسکی12

عکاسي13

سینما14

زبان های  آزمایشی  گروه  د ر  -5-8
زبان های  از  اختصاصی  آزمون  خارجی، 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی، 
د ر  د اوطلب  و  می شود   برگزار  ایتالیایی 
را  زبان ها  این  از  یکی  باید   ثبتنام،  زمان 
د اوطلبانی  کند .  انتخاب  پاسخگویی  برای 
به  مربوط  رشته محل های  می توانند  
فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  زبان های 
که  کنند   انتخاب  را  ایتالیایی  و  روسی 
آن  به  مربوط  اختصاصی  آزمون  د ر  صرفاً 
انتخاب  اجازه  و  کرد ه  باشند   شرکت  زبان 
زبان  آن  به  مربوط  کد رشته محل های 

خارجی را که انتخاب نکرد ه اند ، ند ارند .
رشته محل های  انتخاب  برای  تبصره: 
)به  خارجی  زبان های  سایر  به  مربوط 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  جز 
ایتالیایی( محد ود یتی وجود  ند ارد  و مالک 
گزینش علمی، نمره کل نهایی بد ون توجه 

به نوع آزمون زبان اختصاصی است.
هر  اختصاصی  آزمون  نوبت  هر  د ر   -6-8
آزمون  د ر  می توانند   د انش آموزانی  سال، 
سال  شروع  از  قبل  تا  که  کنند   شرکت 
)تا  به پذیرش آن آزمون  تحصیلی مربوط 
پایان شهریورماه( د یپلم خود  را اخذ کنند ، 
اجازه  پایین تر  پایه های  د انش آموزان  و 

شرکت د ر آزمون را ند ارند .
۹- د ر هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه 

نمرات، شامل نمرات خام و نمره کل آزمون 
اختصاصی )طبق بند  1-2 ماد ه 2 مصوبه 
از  حاصل  فرهنگی(  انقالب  عالی  شورای 
د روس  شد ه  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تخصصی آن نوبت آزمون،  برای هر گروه 
آزمایشی که د اوطلب د ر آن شرکت کرد ه 

است، اطالع رسانی می شود .
به  ورود   برای  د انشجو  پذیرش   -10
د انشگاه ها و مراکز آموزش عالی د ر کشور، 
اگر  و  می شود ،  انجام  سال  د ر  بار  یک 
د ر  آزمون  مختلف  نوبت های  د ر  د اوطلب 
و  ریاضی  )علوم  اصلی  آزمایشی  گروه های 
انسانی( مختلفی  فنی، علوم تجربی، علوم 
شرکت کرد ه است، فقط برای پذیرش یک 
گروه های  عالوه  به  اصلی  آزمایشی  گروه 
خارجی  زبان های  و  هنر  شناور  آزمایشی 
اختصاصی  آزمون  د ر  شرکت  صورت  )د ر 

اقد ام  می تواند   آزمایشی(  گروه های  این 
گروه  پذیرش،  از  قبل  باید   و  نماید  

آزمایشی خود  را اعالم نماید .  
سراسری  آزمون  د ر  پذیرش  برای   -11
به  مربوط  نهایی  کل  نمره   ،1402 سال 
گروه آزمایشی د رخواستی د اوطلب، طبق 
شورای  مصوبه   3 ماد ه   3 و   2 بند  های 
بند های  سایر  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
ترکیب  از  اطالعیه،  این  د ر  مربوط 
اختصاصی  آزمون  کل  نمره  بیشترین 
د ارای  اختصاصی  آزمون  نوبت های  د ر 
و  د رخواستی  آزمایشی  گروه  اعتبار 
آزمایشی  گروه  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
تراز  نمرات  وزنی  )میانگین  د رخواستی 
و  عمومی  د روس  تحصیلی  سابقه  شد ه 
شورای  مصوبه   2-2 بند   طبق  تخصصی 

فرهنگی( ساخته می شود .  انقالب  عالی 

12- مالک علمی برای پذیرش متقاضیان 
عالی،  آموزش  مؤسسات  و  مراکز  به  ورود  
پذیرش  سال  به  مربوط  نهایی  کل  نمره 
د انشجو )بند  11 این اطالعیه( است و رتبه 
نیز  د اوطلبان  کشوری  رتبه  و  سهمیه  د ر 

براساس نمره کل نهایی ساخته می شود . 
13- د ر کارنامه نهایی برای پذیرش همان 
نمرات  اختصاصی،  آزمون  کل  نمره  سال، 
خرد اد   پایان  تا  تحصیلی  سابقه  د روس 
آزمایشی  گروه  به  مربوط  سال  آن  ماه 
د رخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره 
کل نهایی گروه آزمایشی د رخواستی، رتبه  
د اوطلب د ر سهمیه و رتبه کشوری د اوطلب 
د ر گروه آزمایشی د رخواستی اطالع رسانی 

می شود . 
دبیرخانه
شورایسنجشوپذیرشدانشجو

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
9/05(3)عربی، زبان قرآن 9/052(3)عربی، زبان قرآن 2
16/52(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 16/523(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 3
11/80(3)زبان خارجی 11/804(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت3/445سالمت و بهداشت5
2/56علوم اجتماعی2/566علوم اجتماعی6
6/88(3)ریاضی 7/847(2)حسابان 7
12/02(3)زیست شناسی 4/638(3)هندسه 8
6/19(3)فیزیك 3/929ریاضیات گسسته9

9/91(3)شیمی 11/1210(3)فیزیك 10
7/49(3)شیمی 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوعضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 21/631(3)فارسی 1
19/13(3)اصول عقاید 19/132(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 2
11/80(3)زبان خارجی 11/803(3)زبان خارجی 3
3/44سالمت و بهداشت3/444سالمت و بهداشت4
6/00(3)ریاضی و آمار6/005(3)ریاضی و آمار 5
7/80(3)علوم و فنون ادبی7/806(3)علوم و فنون ادبی 6
8/60(زبان تخصصی رشته) 3عربی5/107(زبان تخصصی رشته) 3عربی7
6/00(تخصصی رشته)3تاریخ7/008(3)تاریخ 8
3/50(3)احكام 6/009(3)جغرافیا  9

7/00(3)علوم و معارف قرآنی 7/0010(3)جامعه شناسی 10
5/10(2)فلسفه 5/1011(2)فلسفه 11

ضریبنام درس سوابق تحصیلی دیپلمردیفنوع
21/63(3)فارسی 1

2
/(3)عربی، زبان قرآن 

(زبان تخصصی رشته) 3عربی
9/05

3
/(دینی، اخالق و قرآن) 3تعلیمات دینی 

(3) اصول عقاید 
16/52

11/80(3)زبان خارجی 4
3/44سالمت و بهداشت5

 1402 برای سال 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام 
 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام 

در گروه علوم تجربی
  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیك نظام 

در گروه علوم ریاضی و فنی

عمومی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  علوم و معارف اسالمی نظام 
در گروه علوم انسانی

  6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم  انسانی نظام 
در گروه علوم انسانی

 6-3-3ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام 
در گروه  های هنر و زبان های خارجی

  32 مصوبات جلسه1پیوست 
 1401/6/15مورخ 

شورای سنجش و پذیرش دانشجو

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی
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ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3

ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3

ضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
38/58زبان فارسی 38/931زبان فارسی 1
38/58ادبیات فارسی 38/932 ادبیات فارسی2
39/52عربی39/863عربی3
313/09تعلیمات دینی وقرآن313/624تعلیمات دینی و قرآن4
312/27زبان خارجی 312/625زبان خارجی5
2/56زمین شناسی5/886حسابان6
36/88ریاضی 24/637هندسه7
9/02 وآزمایشگاه2زیست شناسی3/928جبرو احتمال8
4/64 وآزمایشگاه3فیزیک8/349 و آزمایشگاه3فیزیک9

9/91 و آزمایشگاه3شیمی7/4910 و آزمایشگاه3شیمی10
5/84زبان فارسی 6/161زبان فارسی 1
4/56معارف اسالمی4/882معارف اسالمی2
3/00زیست شناسی1/963حساب دیفرانسیل و انتگرال3
1/55(تجربی)فیزیک2/784(ریاضی)فیزیک4

عمومیعمومی

دیپلم 

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم ریاضی و فنی

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام سالی واحدی
ترمی واحدی در گروه علوم تجربی

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

تخصصی تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

دیپلم 

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

1/3

ضریبنام درس سابقه تحصیلی ردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
16/96زبان فارسی تخصصی16/961زبان فارسی تخصصی1
215/45اصول عقاید 315/452تعلیمات دینی و قرآن 2
312/54زبان خارجی 312/543زبان خارجی 3
6/00ریاضی6/004ریاضی4
7/02ادبیات فارسی تخصصی2/925ادبیات فارسی تخصصی5
5/81 ویژه علوم معارف3عربی 2/926آرایه های ادبی6
24/50تاریخ اسالم 3/837 ویژه علوم انسانی 3عربی 7
23/43جامعه شناسی 27/008تاریخ ایران و جهان 8
4/59فلسفه و منطق26/009جغرافیا 9

23/50اخالق 27/0010جامعه شناسی 10
25/25تفسیر و علوم قرآنی 5/1011فلسفه و منطق11
5/84زبان فارسی  5/841زبان فارسی1
5/21 اصول عقاید5/212معارف اسالمی2
2/15ادبیات عرب1/953ادبیات فارسی3
1/75 فقه و اصول1/284عربی4

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومیعمومی

تخصصی تخصصی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی
/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه علوم انسانی
ترمی / ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسالمی نظام سالی واحدی

واحدی در گروه علوم انسانی

دیپلم دیپلم 

عمومیعمومی

تخصصیتخصصی

2/3

ردیفنوعسابقه تحصیلی
8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
2عمومی

3
4
1
2

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو1401/6/15 مورخ 32 مصوبات جلسه2پیوست 

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی/ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم  های نظام سالی واحدی

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

9/05 ویژه علوم معارف3عربی /  ویژه علوم انسانی3عربی / 3عربی
212/39اصول عقاید /3تعلیمات دینی وقرآن

3/3

اطالعیه
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راه دانشگاه

 فاطمهقلخانباز

تحصیالت تکمیلی و فهم ضرورت های اجتماعی
بالغ، نسل که است فعالیتی پرورش و آموزش
دربارۀنسلیکههنوزبرایحیاتاجتماعینارس
است،بهجایمیآورد.موضوعاینفعالیتعبارت
و معانی و افکار پروراندن و برانگیختن از است
در حیات مقتضای که مادی و معنوی شرایط
فرد که است، خصوصی محیط و سیاسی جامعه
بنابراین، میشود؛ آماده آن، در زندگانی برای
که است آن جامعه، در پرورش و آموزش نقش
کودکانراکههنوزاجتماعینشدهاند،متناسببا
نظاماجتماعیبارآوردهوبرایسازگاریبامحیط
و رسوم هنجار، به را آنان اجتماعیشان خاص

عاداتمقتضی،مجهزسازد)سرمد،1391(.
که  مفهومی  از  پرورش،  و  آموزش  از  دورکیم  برداشت 
برای انسان قائل است، ناشی می شود. به نظر او، آدمی 
در اصل، یک موجود زیستی به دنیا می آید و بنابراین 
ضرورت، او موجودی اجتماعی است و در جامعه زندگی 
خواهد کرد؛ لذا ملزم به آموزش و یادگیری راه و رسم 
او،  از نظر  زندگی اجتماعی جامعۀ خویش است؛ پس، 
آموزش و پرورش وسیلۀ سازمان دهی خود فردی و خود 
که  است  انضباط  با  موجود  یک  صورت  به  اجتماعی، 
می توان آن را به شکل گیری شخصیت و تولد اجتماعی 

شخص تعبیر کرد.
در جامعۀ ابتدایی که مبتنی بر همبستگی مکانیکی است، 
آموزش و پرورش بدون قصد قبلی با هدف مشخص و 
بدون نقشۀ آگاهانه از طریق خانواده عملی می شود. در 
جامعۀ پیشرفته که مبتنی بر همبستگی ارگانیکی است، 
می شوند،  تخصصی  حرفه ها  می آید،  پدید  کار  تقسیم 
سنت ها ضعیف می شوند و تحوالت سریع می شود؛ لذا 
به نوعی وفاق اخالقی نیاز هست. به نظر دورکیم فقط 
دولت قادر به ایجاد این وفاق اخالقی است و وسیلۀ آن، 
آموزش وپرورش عمومی است که مشخصۀ یگانۀ جامعۀ 
ارگانیکی است. خانواده در عصر مدرن کارکرد آموزشی 
پیشرفت  و  ها  حرفه  شدن  تخصصی  دلیل  به  را  خود 
علوم از دست می دهد و دولت بایستی هدایت آموزش و 

پرورش را در دست بگیرد )پرهام، 13۹8(. 
آموزش و پرورش در همۀ مقاطع تحصیلی، قبل از ورود به 
آموزش عالی و بعد از آن، کارکردهای خود را متناسب با 
سن و سال افراد و نیاز جامعه دارد. بدیهی است که هدف 
نیروی  تربیت  دانشگاهی،  در دورۀ تحصیالت  آموزش  از 
با زندگی روزمرۀ جامعه خواهد بود؛  متخصص متناسب 
در واقع، با ورود به مدرسه، پرورش انسان اجتماعی برای 
زندگی در فضای اجتماعی آغاز می شود، ولی اوج پرورش 
اجتماعی فرد هنگام ورود به دانشگاه و آموزش عالی صورت 
می گیرد که وی با افرادی با فرهنگ و زمینه های اجتماعی 

متفاوت، ارتباط برقرار می کند و ضرورت های اجتماعی را 
در این محیط می آموزد. 

دورکیم از خصلت اجتماعی آموزش و به همراه آن، از 
تربیت نام می برد و در واقع آن را جامعه پذیری روش مند 
نسل جوان می نامد)سرمد،13۹1(؛ در واقع، در گذار از 
انتظار می رود که  به کارشناسی ارشد،  دورۀ کارشناسی 
و  شویم،  روبرو  دانشگاهی  بینش  با  اجتماعی  فردی  با 
نظامی  بیانگر  که  اجتماعی  موجودی  دورکیم،  بیان  به 
یا گروه های  گروه  عادت های  و  احساس ها  مفهوم ها،  از 
مختلفی است که وی جزئی از آن به حساب می آید که 
باورهای دینی، باورها و کاربست های اخالقی، سنت های 

ملی یا حرفه ای و آراء رنگارنگ جمعی از آن جمله اند.
در واقع، بعد از اتمام دورۀ کارشناسی، با فردی اجتماعی 
و پرورش یافته مواجه هستیم که توان فهم ضرورت های 
کلیت  و  کرده  پیدا  را  اجتماعی  تعامالت  و  اجتماعی 
می داند؛  را  کارشناسی  مقطع  در  خود  تحصیلی  رشتۀ 
به دورۀ  با ورود  تا  آماده است  اجتماعی  فرد  این  حال 
ادامۀ تحصیل در  تحصیالت تکمیلی، به حل مسائل و 

زمینۀ تخصصی مورد عالقه اش بپردازد. 
در آزمون های دوره های تحصیالت تکمیلی1، می توان اذعان 
داشت که داوطلبان این آزمون ها آرامش بیشتری همراه با 
نوعی آگاهی دارند؛ آرامش از این جهت که طبیعتاً یک 
آزمون سراسری را برای ورود به مقطع کارشناسی پشت 
دورۀ  از  گذار  فشار  گذاشتن  پشت سر  با  و  گذاشته  سر 
تحصیل در آموزش و پرورش و ورود به آموزش عالی و 
از طرفی دیگر با گذراندن یک دورۀ چهارساله در دانشگاه، 
بینش بیشتری نسبت به فضای شغلی و دانشگاهی جامعه 
و همچنین نسبت به عالیق و استعدادهای خود یافته اند 
هدف گذاری  را  خود  روی  پیِش  مسیر  می توانند  بهتر  و 
کسب  با  فرد  که  می رود  انتظار  حالت،  این  در  کنند. 

بینش تخصصی و فراگیری علوم دانشگاهی و همچنین 
فهم ضرورت های اجتماعی و تعامالت اجتماعی، قبل از 
ورود به دورۀ دانشجویی تحصیالت تکمیلی، بتواند زمینۀ 
شغلی مرتبط با رشتۀ خود را بیابد و پس از آن، در مسیر 
تحصیل در مقاطع بعدی تحصیلی گام بردارد؛ نه اینکه 
صرفاً بخواهد در آزمون های زنجیره ای کارشناسی ارشد و 
دکتری شرکت کند؛ زیرا بی هدف بودن و بدون در نظر 
داشتن چشم انداز شغلی در این موقعیت و ادامۀ تحصیل 
در دوره های تحصیالت تکمیلی، چیزی جز بی شغلی را در 

پی نخواهد داشت.
دورکیم نگاهی کارکردی به آموزش برای فرد و جامعه 
اجتماعی  دموکراتیک سازی  که  است  معتقد  و  دارد 
در  است؛  عدالت  گسترش  راه های  از  یکی  آموزش2، 
شود،  فراگیر  آموزش  اگر  که  است  معتقد  وی  واقع، 
آموزش،  شدن  فراگیر  با  همچنین  و  می آید  عدالت 
اساس،  این  بر  می شود؛  امکان پذیر  طبقاتی  تحرک 
وجود آزمون های سراسری برای ورود به آموزش عالی و 
تحصیل رایگان در دانشگاه های دولتی، هنوز هم مسیری 
امیدبخش برای افرادی است که راه ممکن برای ارتقاء 

اجتماعی خود را تحصیل در دانشگاه می دانند.
---------------------------------------------------------

منابعمورداستفاده
سرمد، فریدون )13۹1(. تربیت و جامعه شناسی. امیل دورکیم. انتشارات 

کند و کاو.
پرهام، باقر )13۹8(. دربارۀ تقسیم کار اجتماعی. امیل دورکیم. نشر مرکز.
---------------------------------------------------------

پینوشت:
مقطع  مدرک  کسب  برای  تحصیل  شامل  تکمیلی،  تحصیالت  -1
پیش نیاز  و  است،  تخصصی  دکتری  و  لیسانس(  )فوق  کارشناسی ارشد 
است،  کارشناسی  مدرک  داشتن  کارشناسی ارشد،  مقطع  در  تحصیل 
مدرک  داشتن  تخصصی،  دکتری  مقطع  در  تحصیل  پیش نیاز  و 
از پیش مشخص  البته در هر نظام آموزش عالی،  کارشناسی ارشد است؛ 
ادامۀ  امکان  از رشته ها،  می شود که دارندگان مدارک الزم در کدام یک 

تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی کدام رشته ها را دارند.
2- دموکراتیک سازی آموزش به معنای توزیع دانش و در اختیار بودن 

آموزش برای عموم مردم است.
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نیاز

بنیادین  روان شناختی  نیاز  سه   ،)2000( ریان1  و  دسی 
خودمختاری2، رابطه3 و شایستگی4 را مطرح کرده اند که 
ایجاد  انسان ها  در  را  رضایت  از  حالتی  نیازها  این  ارضاء 
می کند و به کامیابی در زندگی آنها منجر می شود؛ در مقابل، 
نیازها ارضاء نشوند به سازگاری بد5و آسیب های  این  اگر 
روانی6 در آنها منجر خواهد شد )ون استینکیست و رایان7، 
نیازهای  ارضاء  و 2012(،   2000( ریان  و  2013(. دسی 
داده اند؛  نشان  »رضایت«  کلمۀ  با  را  پایه  روان شناختی 
از رابطه و رضایت  از خودمختاری، رضایت  مانند رضایت 

از شایستگی. 

نیاز بنیادین روان شناختی خودمختاری 
)خودپیروی(

آزاد شدن، مقاومت در برابر تهدید و محدودیت، مستقالنه 
و آزادانه عمل کردن، اجتناب ورزیدن یا دست کشیدن از 
نمونه هایی  کرده اند،  تعیین  مسلط  نیروهای  که  کارهایی 
از نیازهای خودمختاری هستند. در نظریه های نیازمحور، 
میل به خودآغازگری در تنظیم اعمال شخصی و اینکه فرد 
احساس کند پیامدهای رفتاری وی از سوی خود او تعیین  
شده است، نیاز خودمختاری یا خودپیروی نامیده می شود 
)انکانتادو و همکاران، 201۹(. خودمختاری، شامل رفتارها 
و  آموزشی  محیط های  از  اساساً  که  است  مهارت هایی  و 
خانه ناشی می شود و فرد را قادر می سازد تا در زندگی اش 
به طور مستقل تصمیم گیری کرده و مسائلش را حل کند. 
خودمختاری، در زندگی اشخاص به آنها کمک می کند که 
فارغ از تأثیرات و دخالت های بیرونی و بی مورد، در مورد 
کیفیت زندگی  خود تصمیم گیری و انتخاب کنند )ریان و 
)1۹۹4(، خودمختاری  هافمن  و  فیلد  همکاران، 201۹(. 
هدف های  به  دستیابی  و  تعیین  در  اشخاص  توانایی  را 
افراد در  ارزیابی خود، و کنترل  بر اساس شناخت و  پویا 
در  کرده اند.  تعریف  خود  از سوی  سرنوشتشان  و  زندگی 
و  دسی  خودمختاری«  »نظریۀ  عنوان  با  جدید  رویکرد 
شده  تأکید  انسان  رفتار  سازندۀ  عوامل  بر   )2012( ریان 
است. در این رویکرد، اعتقاد بر آن است که هر فرد سه 
نیاز روانی »خودمختاری«، »شایستگی« و »رابطه« دارد 

می آید.  شمار  به  فردی  رشد  ضروریات  از  آنها  ارضاء  که 
در این نظریه، شرایطی بررسی می شود که تسهیل کننده 
متعدد  محیط های  در  زندگی  از  رضایت  بهبوددهندۀ  و 
»خانه« و »مدرسه« است. در نظریۀ خودمختاری، که در 
 )2012( ریان  و  دسی  دارد،  قرار  »دیگرتعیینی«  مقابل 
علیت  بین  که  هایدر  کنترل«  »هستۀ   مفهوم  بر  تکیه  با 
غیر  علیت  و  درونی(  برانگیزش  مبنی  )رفتارهای  فردی 
قائل  تمایز  محیطی(  عوامل  بر  متکی  )کنش های  فردی 
ضروریات  از  خودمختاری  احساس  که  معتقدند  می شود، 
سالمت روان افراد است. در نظریۀ دسی و ریان )2012(، 
از طریق  است که  اصل »درونی سازی«  مهم ترین مسأله، 
دالیل  به  را  اعمال  هدایت کنندۀ  بیرونی  دالیل  افراد  آن، 
درونی تبدیل می کنند. دو بعد کلی در این درونی سازی، 
»خودمختاری« و »مهار« است که در پیوستاری با عنوان 
»سبک های تنظیمی« توصیف می شود )ریو و لی، 201۹(. 
بیرونی« قرار دارد  این پیوستار، سبک »تنظیم  ابتداء  در 
پاداش،  فرد، مثل  ارادۀ  از  و علتی خارج  مبدأ  که در آن 
تهدید و تنبیه، عامل بروز رفتار افراد است. در مرحلۀ بعد، 
سبک »تنظیم درون فکنی« قرار دارد. در این نوع تنظیم، 
گرچه دالیل افراد درونی است، اما فشار عوامل بیرونی از 
طریق تهدید خودپنداشت، اضطراب و احساس گناه، فرد 
را وادار به عمل می کند. مرحلۀ سوم پیوستار خودمختاری، 

مهدیاکبری

رامطرح رابطهوشایستگی بنیادینخودمختاری، نیازروانشناختی دسیوریان)2000(،سه
کردهاندکهارضاءایننیازهاباایجادحالتیازرضایتبهکامیابیدرزندگیانسانهامنجرمیشود.
دراینمقاله،اینسهدستهنیازهایبنیادینروانشناختیبرایداوطلبانآزمونهایسراسری

معرفیمیشوند.

ارتباط كالمی )سخن، واژه ها، 
جمله ها( یا غیركالمی )استفاده 
از چشم، تن صدا، بیان چهره ها 
و ژست ها( بخش اصلی ارتباط 

افراد و محاورۀ بین آنها را تشکیل 
می دهد. این ارتباط بین افراد 

تبعیت دوجانبه ای دارد و رفتارهای 
دوسویه را می طلبد و از عوامل 

محیطی، مانند: سن، جنس و 
موقعیت دیگر افراد تأثیر می پذیرد

روان شناختی معرفی نیازهای بنیادین
برای داوطلبان آزمون های سراسری

آن،  در  که  است  شده  همانندسازی«  »تنظیم  سبک 
انگیزه های بیرونی در نظام ارزش های فرد، درونی شده اند؛ 
شخصاً  که  می دهد  انجام  را  کارهایی  فرد  به عبارت دیگر، 
برایش مهم است. سبک تنظیمی چهارم، سبک »تنظیم 
یکپارچه« است. این نوع سبک تنظیمی در کودکان دیده 
میان هدف های  منعطف  روابط  توصیف کنندۀ  و  نمی شود 
چندگانه در رفتارهای مختلف است. در آخر این پیوستار، 
بدون  فرد  دارد که در آن،  سبک »تنظیم درونی« وجود 
توجه به پیامد عمل، صرفاً به منظور کسب لذت، هیجان و 
اشتیاق درونی رفتار می کند )انکانتادو و همکاران، 201۹(. 
اساس  بر  افراد  که  زمانی  خودمختاری،  نظریۀ  اساس  بر 
همانندسازی(  و  درونی  تنظیم  )سبک  درونی  انگیزش 
و  از زندگی دارند  انجام دهند، رضایت بیشتری  را  عملی 
ناامیدی کمتری را احساس می کنند و در نهایت سازگاری 
بهتری نیز دارند، و زمانی هم که افراد بر اساس انگیزش 
کنند،  درون فکنی( عمل  و  بیرونی  تنظیم  )سبک  بیرونی 
رضایت کمتر و ناامیدی بیشتری را تجربه می کنند )دسی 

و رایان، 2012(.
نظریۀ خودمختاری، یک نظریۀ برجسته در مورد انگیزش، 
که  دارد  تأکید  عواملی  بر  و  است  انسان  رشد  و  هیجان 
فرآیندهای مربوط به خودشکوفایی در انسان ها را بازداری 
این  اصلی  عناصر   .)13۹0 )اکبری،  می کنند  تسهیل  یا 
این نوع  انگیزش بیرونی، درونی و زیربنای  نظریه، شامل 
انگیزش ها نیز مجموعه ای از نیازهای اساسی روانی است. 
افراد  گرایش های شخصیتی  و  اجتماعی  محیطی-  زمینۀ 
و  )گانیه  می گذارند  تأثیر  انگیزش  و  نیازها  انواع  بر  نیز 
دسی، 2005(. این نظریه با این فرض شروع می شود که 
ارگانیزم ها ذاتاً فعال بوده و از انگیزش درونی برخوردارند 
و نیازهای روانی، منبع این فعالیت و انگیزش ذاتی است. 
بر اساس نظریۀ خودمختاری، یکی از متغیرهای تأثیرگذار 
و  )ریان  است  درونی  انگیزش  فرد،  عملکرد  و  رفتار  بر 
همکاران، 201۹(. انگیزش درونی، عبارت از گرایش فطری 
پرداختن به تمایالت و به کار بردن استعداد و در انجام این 
کار، دنبال کردن و تسلط یافتن بر چالش های بهینه است 
)دسی و ریان، 2012(. انگیزش درونی، یک نیروی طبیعی 
بیرونی  فشارهای  و  پاداش ها  غیاب  در  را  رفتار  که  است 
انگیزش  خودمختاری،  نظریۀ  اساس  بر  می کند.  نیرومند 
کنجکاوی  ارگانیزمی،  روان شناختی  نیازهای  از  درونی 
شخصی و تالش های فطری برای رشد ناشی می شود. چون 
انسان ها از نیازهای روان شناختی فطری برخوردار هستند، 
برای تجربه کردن ارضاء خودانگیخته، که از پرداختن به 
فعالیت های جالب حاصل می شود، قابلیت هایی نیز درون 

خود دارند )ریو و لی، 201۹(.

نیاز بنیادین روان شناختی شایستگی
احساس شایستگی در رویارویی و تعامل با محیط، قابلیت 
اجراء وظایف مختلف و توان خلق آثار مطلوب و ممانعت 
نامیده می شود.  بنیادین شایستگی  نیاز  نامطلوب،  آثار  از 
است  مفهوم خود  از  ویژه  نسبتاً  ابعاد  از  یکی  شایستگی، 
احساس  برای  درونی  نیاز  همکاران، 201۹(.  و  )انکانتادو 
شایستگی، ویژگی درونی انسان هاست و رفتارهایی مانند 
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از  ساختاری  مدل های  تا  شده  تالش  گذشته،  سال  ده 
نیازهای روان شناختی پایه ارائه شود که برگرفته از شش 
)شلدون  است  ریان  و  دسی  خودتعیین گری  خرده نظریۀ 
و  شولر  2013؛  همکاران،  و  جیلت  2012؛  هیلبرت8،  و 
همکاران۹، 2013؛ کوردیرو و همکاران10، 2014؛ چن11، 
دالیل  دانشجویان،   .)2015 همکاران،  و  چن  2014؛ 
و  می آورند  تحصیلی  ضعیف  عملکرد  براي  متعددي 
)شامل  شکست  از  ترس  به  مربوط  آنها  دالیل  بیشترین 
اضطراب در عملکرد، کمال گرایی و کمبود اعتماد به نفس( 
می تواند  نفس،  عزت  کمبود  و  افسردگی  اضطراب،  است. 
انعکاس دهندۀ شخصیت فردي باشد که ترس از شکست 
دارد. بسیاري از افراد، تکالیف درسی شان را به این دلیل 
انجام می دهند که والدینشان از آنها می خواهند )کاراتاس، 
2010؛ سرینو12، 2014(. وقتی کودکان بزرگ تر می شوند، 
دیگر دالیل درس خواندن آنها به خواستۀ والدین و معلمان 
وابسته نیست، بلکه براي درس خواندن، ارزش هاي شخصی 
رفتارهایشان  بتوانند  بیشتر  که  افرادي  دارند.  مهم تري  و 
به  را  بیشتري  خودمختاری  احساس  کنند،  درونی  را 
ریان13، 2000؛ سئو14، 2012(.  و  دست می آورند )دسی 
در  همکاران16)2010(  و  کلیسن  و  والترز15)2003( 
عملکرد  که  دانشجویانی  داده اند  نشان  خود  پژوهش 
از  دیگر  دانشجویان  از  کمتر  داشته اند،  پایینی  تحصیلی 
راهبردهاي شناختی و فراشناختی استفاده می کنند، و آن 
دسته از فراگیرانی که نیازهای بنیادین روان شناختی شان 
می گیرند،  بهره  مطالعه  عمیق  رویکرد  از  و  شده  برآورده 
عملکرد ضعیف آنها کاهش می یابد )میلگرام و همکاران17، 

2003؛ هانوک، 2011؛ سئو، 2012(. 

نیاز

نیروی  این  از   استفاده  با  تسلط  برای  تالش  و  کاوش 
همکاران،  و  )ریان  می شود  تبیین  بهتر  فطری،  انگیزش 

201۹؛ ریو و لی، 201۹(.
ادبیات  در  بار  نخستین  احتماالً  شایستگی،  اصطالح 
وقتی  است؛  شده  مطرح   1۹73 سال  در  روان شناسی 
»آزمودن  عنوان  با  خود  مقالۀ  در  مک کللند  دیوید  که 
واقع  در  که  داد  نشان  هوش«  جای  به  شایستگی 
از  یک  هیچ  دانش،  محتواء  و  استعداد  سنتی  آزمون های 
موضوعاتی چون عملکرد تحصیلی و موفقیت در زندگی را 
پیش بینی نمی کنند؛ بنابراین، بررسی تئوریها و ابزارهایی 
که بتوانند اثربخشی در تحصیل را پیش بینی کنند، شروع 
شد. از طرفی شایستگی،  ترکیبی قابل مشاهده از دانش، 
مهارت ها و توانایی هایی است که به عملکرد فردی کمک 
که  گفت  می توان  به طورکلی،   .)2008 )پورتر،  می کند 
شایستگی شامل چند بعد مانند: رفتارها، انگیزه ها و دانش 
است )دوبویس و روت ول، 2004(. در فرهنگ آکسفورد، 
دادن  انجام  و ظرفیت  توانایي  قدرت،  به عنوان  شایستگی 
مجموع،  در   )2007( کیو  است.  شده  تعریف  وظیفه 
به طور  مهارت  و  دانش  بردن  کار  به  نتیجۀ  را  شایستگی 
)اکبری،  می داند  دانش(  مهارت+   = )شایستگی  مناسب 
13۹3(. کرمی )138۹( شایستگی را مجموعه اي از دانش، 
مهارت و توانایي مي داند که به شخص اجازه مي دهد تا در 

انجام وظایف به موفقیت دست یابد. 

نیاز بنیادین روان شناختی رابطه 
و  رضایت بخش  اجتماعی  روابط  از  برخورداری  احساس 
نیاز  دیگران،  به  داشتن  تعلق  و  عالقه مندی  حمایت گر، 
رابطه یا تعلق نامیده می شود )کالین، 201۹(. مهارت های 
ارتباطی و اجتماعی را اغلب به عنوان مجموعۀ پیچیده ای 
مانند:  ابعادی  شامل  که  می گیرند  نظر  در  مهارت ها  از 
ارتباط و حل مسأله، تصمیم گیری و جرأت ورزی، تعامالت 
با اطرافیان و خودمدیریتی است. این مهارت ها را می توان 
ارتباطی و گفت وگو میان  عامل مهم و اساسی در تعامل 
دانشجویان و همساالن محسوب کرد. انکانتادو و همکاران 
)201۹( ارتباط را مجموعه ای از رفتارهای یاد گرفته شده  
دیگران  با  مثبت  تعامالت  تا  اجازه می دهند  که  می دانند 
آغاز شود و ادامه پیدا کند. از جملۀ این مهارت ها می توان 
به تقسیم احساسات خود با دیگران، کمک کردن به آنها 
برای آغاز یک رابطه و کنترل میزان خلق وخو اشاره کرد. 
و  دیگران  با  ارتباط  مهارت های   ،)2014( اردم  و  الکان 
قبول  مورد  اجتماعی  رفتارهای  به عنوان  را  همساالن 
بهبود  و  دیگران  با  ارتباط  باعث  که  یاد گرفته  شده ای  و 
کیفیت زندگی می شود، تعریف کرده اند. یکی از جنبه های 
مهم رشد انسان، فرآیند اجتماعی شدن اوست. ذاتی بودن 
را  دیگران  با  تماس  ضرورت  انسان ها،  در  جمعی  زندگی 
اجتماعی،  رشد  می دهد.  جلوه  گریزناپذیر  امری  به مثابه 
متضمن ارتباط سالم و منطبق با موقعیت در افراد است. 
اگر هدف از تعلیم و تربیت، پرورش انسان های رشدیافته 
تعامالت  بهبود  و  اجتماعی  رشد  مسألۀ  باید  ناچار  باشد، 
از زمینه های فعالیت، مورد  فرد در جامعه، به عنوان یکی 

مالحظه قرار گیرد )ریان و همکاران، 201۹(.

غیرکالمی  یا  جمله ها(  واژه ها،  )سخن،  کالمی  ارتباط 
)استفاده از چشم، تن صدا، بیان چهره ها و ژست ها( بخش 
اصلی ارتباط افراد و محاورۀ بین آنها را تشکیل می دهد. 
این ارتباط بین افراد تبعیت دوجانبه ای دارد و رفتارهای 
دوسویه را می طلبد و از عوامل محیطی، مانند: سن، جنس 
همکاران،  و  )شولر  می پذیرد  تأثیر  افراد  دیگر  موقعیت  و 

.)201۹
نشان  تحصیلی  مختلف  زمینه های  در  گسترده  مطالعات 
پیامدهای  ارتباط،  بنیادین  نیازهای  ارضاء  که  داده اند 
دارد  و پشتکار  بهزیستی، عملکرد تحصیلی  مانند  مثبتی 
و از پیامدهای منفی، مثل: ناخوش احوالی و ترک تحصیل 
یافته های  اساس  بر   .)201۹ )کالین،  می کند  جلوگیری 
خودمختاری،  بنیادین  نیازهای  ارضاء  موجود،  پژوهشی 
شایستگی و ارتباط، با بهزیستی، رضایت از زندگی، تحقق 
آرزوها و حرمت خود رابطۀ مثبت و با افسردگی و اضطراب 
نظریۀ   .)201۹ همکاران،  و  )ریان  دارد  منفی  رابطۀ 
خودتعیین گری تصریح می کند که برای تحقق روان سالم، 
 .)2001 رایان،  و  )دسی  شوند  برآورده  باید  نیاز  سه  هر 
ارضاء یک یا دو نیاز از سه نیاز بنیادین، سالمت روانی را 
تضمین نمی کند و حتی می تواند آسیب زا باشد )دسی و 
نیازهای  مفهوم  تبیینی  ارزش  به  توجه  با  ریان، 2000(. 
نقش  و  روان شناختی  نظریه های  چارچوب  در  بنیادین 
تعیین کنندۀ آنها در رشد و تحول بهنجار و آسیب شناسی 
روانی، موضوع سنجش این نیازها اهمیت و ضرورت پیدا 

کرده است )ریو و لی، 201۹(.
و  خانوادگی  روابط  خودتعیین گري،  نظریۀ  اساس  بر 
محیط هاي اجتماعی پاسخگو و حمایت کننده، خودمختاری 
و خودپیروي را تقویت می کنند. خودمختاري، به نوبۀ خود، 
به سازگاري بهتر و سطوح باالتر عملکرد روانی اجتماعی 
یافته هاي  )اکبری و همکاران، 13۹1(.  منجر خواهد شد 
بنیادین  نیازهاي  ارضاء  که  می دهند  نشان  پژوهشی 
خودمختاری، شایستگی و ارتباط، با بهزیستی و رضایت از 

زندگی رابطه دارند )بشارت و همکاران، 13۹4(.
مـرور پیشـینۀ پژوهـش نشـان می دهدکـه در مطالعـات

-------------------------------------------------------------
1- Deci & Ryan  2- Autonomy
3- Relatedness  4- Competence
5- Maladjustment  6- Psychopathology
7- Vansteenkiste & Ryan 8- Sheldon & Hilpert
9- Schuler et al  10- Cordeiro et al
11- Chen   12- Cerino
13- Deci & Ryan  14- Seo
15- Wolters  16- Klassen et al
17- Milgram et al
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رئیس سازمان سنجش آموزش كشور خبر داد:

آزمون های دکرتی و کارشناسی ارشد سال 1402 در صحت و سالمت کامل برگزار شد

آزمون دكتری سال 1402 برگزار شد
رئیسسازمانسنجشآموزشکشور،صبحروزپنجشنبه11اسفندماهباحضوردر
دانشگاههایعلموصنعتایرانوافسریوتربیتپاسداریامامحسین)ع(،ازروند

برگزاریآزمونورودیمقطعدکترینیمهمتمرکز)Ph.D(سال1402بازدیدکرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالرسول  پورعباس، ضمن 
بازدید از روند برگزاری آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز )Ph.D(  سال1402، گفت: 
تعداد 16۹ هزار و ۹64 داوطلب در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد، 75 هزار و 625 
داوطلب، معادل 44 درصد، زن و ۹4 هزار و 33۹ داوطلب، معادل 56 درصد، مرد هستند و این 
آزمون بر اساس برنامۀ زمانی پیش بینی شده، در هفت گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، 
فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، دامپزشکی و زبان و 247 کدرشته امتحانی در 
یک نوبت در 110 شهرستان مختلف کشور، 157 حوزۀ امتحانی اصلی و 557 حوزۀ امتحانی 

فرعی برگزار شد.
وی افزود: امسال هم، همانند سال های قبل، بر اساس قانون، فرآیند پذیرش دانشجو در دوره 
دکتري نیمه متمرکز )Ph.D(  در دو مرحلۀ آزمون و مصاحبه صورت می گیرد و معیار پذیرش 
نهایی در هر کدرشته محل در رشته محل های دکتری آموزشی و پژوهشی بر اساس 50 درصد 
نمرۀ آزمون متمرکز و 50 درصد نمرۀ سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و مصاحبۀ علمی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی )نمرۀ دانشگاه( است و در رشته محل های پژوهش محور بر 

اساس 30 درصد نمرۀ آزمون متمرکز و 70 درصد نمرۀ اخذ شده از دانشگاه خواهد بود.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تأکید کرد: مسیر حرکت سازمان سنجش به سمت 
الکترونیکی شدن آزمون هاست و اعتقاد ما بر این است که دورۀ آزمون های کاغذی به سر 
آمده است و در این راستا فراهم کردن تجهیزات و امکانات، ضروری است. پیش نیاز آزمون های 
الکترونیکی، سامانۀ طراحان سؤال بود که برای آزمون سراسری و آزمون های کارشناسی ارشد و 

دکتری فعال شده است.
دکتر پورعباس، در مورد امنیت سؤاالت و سالمت آزمون های سراسری، گفت: خوشبختانه نوبت 
اول آزمون سراسری سال 1402 در دی ماه امسال با همکاری دستگاه های مختلف در سالمت 
کامل برگزار شد و بررسی های فنی نیز نشان داد که هیچ شبهه ای در پاسخنامه های این آزمون 

وجود ندارد.

آزمون كارشناسی ارشد سال 1402 برگزار شد
کشور، آموزش سنجش سازمان رئیس
صبحروزجمعه12اسفندماه،باحضوردر
دانشگاههایتربیتدبیرشهیدرجاییو
صنعتیامیرکبیر،ازروندبرگزاریآزمون
ورودیمقطعکارشناسیارشدناپیوسته

سال1402بازدیدکرد.
سنجش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزش کشور، دکتر عبدالرسول پورعباس، 
در  بازدید از حوزۀ امتحانی دانشگاه تربیت 
خبرنگاران،  جمع  رجایی،  در  شهید  دبیر 
دکتری  آزمون  دو  برگزاری  به  اشاره  با 
ناپیوسته  کارشناسی ارشد  و  نیمه متمرکز 
سال 1402 در صحت و سالمت کامل، گفت: 
امروز شلوغ ترین روز آزمون کارشناسی ارشد 
این  در  628  داوطلب  و  هزار   425 و  بود 

آزمون با هم به رقابت پرداختند.
آزمون  برگزاری  به  اشاره  با  وی، 
روزهای  در   1402 سال  کارشناسی ارشد 
11 و 12 اسفند ماه، از تغییرات در آزمون 
کارشناسی ارشد سال آینده خبر داد و گفت: 
به سمت تجمیع آزمون ها پیش می رویم تا 

در  نیز  آینده  سال  کارشناسی ارشد  آزمون 
اسفند ماه و فقط در یک روز برگزار شود. 

همچنین  سال  داد:  ادامه  پورعباس،  دکتر 
آینده تعداد سؤاالت کاهش می یابد و زمان 
برگزاری آزمون کم می شود. اکنون در برخی 
از کد رشته ها زمان آزمون 4 ساعت و نیم 
داوطلبان  مضاعف  باعث خستگی  که  است 
می شود؛ بنابراین، در تالشیم تا زمان آزمون 
کارشناسی ارشد به استاندارد 3 تا 3 ساعت 

و نیم کاهش یابد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یادآور 
شد: در حال حاضر پذیرش در آزمون مقطع 
درصد  50 صورت  به  نیمه متمرکز  دکتری 

ــی،  ــوابق تحصیل ــد س ــون و 50 درص آزم
در  و  است،  مصاحبه  و  پژوهشی  آموزشی، 
دانشگاه ها  از  برخی  کارشناسی ارشد  دوره 
این  پذیرش  از  بخشی  که  می کنند  مطالبه 
اختیار  در  دکتری  مقطع  همانند  نیز  دوره 
مراکز  و  دانشگاه ها  تا  گیرد  قرار  دانشگاه ها 
آموزش عالی بتوانند مبتنی بر اهداف خود 

اقدام کرده و پیش بروند.


