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تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

ثبت نام به پایان رسيد.كارشناسي ارشد ناپيوسته
چهارشنبه 1400/5/6
پنجشنبه 1400/5/7 

جمعه 1400/5/8

كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
ثبت نام در رشته های با آزمون به پایان رسيد.
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سه شنبه 19 تا جمعه 1400/5/22
جمعه 1400/5/22

پس از كنكور؛ زمانی برای زندگي و نشاط بازدید وزیر علوم و 

رئیس سازمان سنجش از حوزه های  

برگزاری آزمون سراسری سال 1400

»باید« ها و »نباید« های پس از كنكور

زندگی با كنكور یا بدون كنكور، همچنان ادامه دارد!
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

 ثبت نام مجدد رشته هاي پذیرش 
با سوابق تحصیلي  نظام جدید 

فني و حرفه اي سال 1400

رمز موفقیت یک جوان در چیست؟
صفحه 14

كلید و دفترچه سؤاالت آزمون 
دكتری وزارت بهداشت منتشر شد

دكتری  آزمون  سؤاالت  دفترچه  و  اوليه  كليد 
تخصصی و پژوهشی (Ph.D( وزارت بهداشت، 
روی سایت مركز سنجش آموزش پزشکی قرار 

گرفت. 
  (Ph.D)پژوهشی و  تخصصی  دکتری  آزمون 
تخصصی  و  بهداشت  پزشکی،  پایه  علوم  رشته های 
سال 1400 به مدت سه روز، از روز شنبه پنجم تیر 
آغاز شد و روز دوشنبه هفتم تیر ماه پایان یافت. این 
آزمون به دو شیوه الکترونیک و کاغذی برگزار شد.

بر این اساس، آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی 
 (Ph.D)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
روز شنبه  و عصر  نوبت صبح  پنج  در   سال 1400 
صبح  و  تیر   6 یکشنبه  روز  عصر  و  صبح  تیر،   5

دوشنبه 7 تیر ماه 1400 برگزار شد.
ضمناً کلید اولیه و دفترچه سؤاالت آزمون دکتری 
روی   1400 پژوهشی (Ph.D) سال  و  تخصصی 

سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت. 
بر اساس اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی، طبق 
تمامی  آزمون،  حوزه  دانشگاه های  به  قبلی  اعالم 
محل های مربوط به برگزاری آزمون ضدعفونی شد 
بهداشتی  موارد  حداکثری  رعایت  با  آزمون  این  و 
و  صبح  آزمون  دو  بین  فاصله  در  و  پذیرفت  انجام 
عصر نیز مجدداً تمامی محل های مربوط به برگزاری 
آزمون ضدعفونی شدند. الزم به یادآوری است که 
سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه   32 در  آزمون،  این 

کشور )30 شهر( به طور همزمان برگزار شد.
از مجموع 16 هزار و 835 داوطلب ثبت نام کننده 
  (Ph.D)پژوهشی و  تخصصی  دکتری  آزمون  در 
تخصصی  و  بهداشت  پزشکی،  پایه  علوم  رشته های 
)حدود  نفر   719 و  هزار   12 تعداد   ،1400 سال 
75/5 درصد( در جلسه آزمون حاضر شدند و 4116 

نفر )حدود 24/5 درصد( نیز غایب بودند.

30 ذی قعده

سالروزشهادت حرضت امام محمدتقے)ع( 

برمتام مسلامنان تسلیت باد 
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حضرت امام محمدتقی )ع( فرمودند:
و  مال  به  نداشتن  طمع  و  بی نیازی  در  مؤمن  عّزت 

زندگی دیگران است. 

خشم خود را فرو خور، و به وقت توانایی درگذر، و گاِه 
خشم در بردباری بکوش، و به هنگام قدرت ]از گناه[ 

چشم بپوش تا عاقبْت تو را باشد. 

حضرت امام محمدتقی )ع( فرمودند:
خشوع و خضوع، زینت بخش نماز است، و ترک کردن 
نباشد،  سودمند  آخرت(  و  دنیا  و  دین  )برای  آنچه 

زینت بخش ورع و تقوای انسان است.

پس از كنكور؛ زمانی برای زندگي و نشاط

با برگزاري آزمون سراسري سال 1400 و رقابت علمي 
تنگاتنگ صدها هزار داوطلب در بزرگترین و مهم ترین 
مسابقه علمي ساالنه کشور، فعاًل همه چیز براي داوطلبان 
این آزمون، تمام شده است و اکنون زمانی براي یک زندگي 
پُر شور و نشاط و بدون کنکور است؛ یک زندگي معمولي با 
تمام فراز و نشیب هایي که در گذراندن آن با آنها مواجهیم.
تأکید ما روي این موضوع و بیان این مقدمه، بیش از آنکه 
بخواهد از امري بدیهي سخن بگوید، پافشاري بر نکته اي 
است که ما بارها با عبارات گوناگون در قالب گفتارهاي 
این ستون و همچنین مجموعه مقاالتي که درباره آمادگي 
داوطلبان کنکور در این نشریه منتشر کرده ایم، آورده ایم، 
و این نکته عبارت است از آنکه: »کنکور«، تنها بخشي 
از »زندگي« است و تمام »زندگي« نیست، و دیروز اگر 
»کنکور« و دغدغه ای به نام »کنکور« بود، امروز »زندگی« 

جریان دارد؛ پس به تمام معنا »زندگی« کنید.
باشد،  این نکته توجه کافي داشته  به  اگر هر داوطلبي 
»کنکور«  نام  به  مسأله اي  با  توانست  خواهد  آساني  به 
مطلوب  رشته  در  قبولي  عدم  صورت  در  و  بیاید  کنار 
همچنین  و  کند  هضم  خویش  درون  در  را  آن  خود، 
آن،  در  کامل  یا  نسبي  موفقیت  کسب  صورت  در 
مغرور  براي  خود  وجود  در  الزم  ظرفیت  ایجاد  به  قادر 
نشدن به این پیروزي باشد و بتواند به این مهم دست 
راه هاي  میاِن  )از  راه  یک  تنها  کنکور،  که  کند  پیدا 
گوناگون( براي رسیدن به موفقیت است؛ نه یک هدف. 
پرداختن به موارد ذکر شده در سطرهاي باال، از آنجا الزم 
مي آید که بدانیم هزاران داوطلب آزمون سراسري، همه ساله 
در مواجه شدن با عدم موفقیت در این آزمون یا پذیرفته 
نشدن در رشته یا دانشگاه دلخواه خود، به نوعي آینده و 
آرمان و، در یک کالم، زندگي خویش را به اشتباه تباه شده 
مي پندارند و تمام پل هایي که ما را به شور و شعف ها و 
شادي هاي قابل دسترس در یک زندگي سرشار از نشاط و 
حرکت آفرین پیوند مي زنند، از پیش خراب شده مي بینند.
این اشتباه از آنجا ناشي مي شود که اکثراً در ذهن خود، 
موفقیت در »کنکور« را یک رستگاري عظیم و شکست در 
آن را نیز یک فرجام تلخ ترسیم مي کنیم و به صورت »صفر و 
یک«ي  به آن مي اندیشیم؛ اما غافل از آنکه، همان گونه که 
گفته شد، »کنکور«، تنها بخشي از »زندگي« است، تمام 
زندگي نیست، و اگر دیروز »کنکور« برگزار شد، امروز زماني 
براي »زندگي« است و در نهایت هر عدم موفقیتي از این 
دست )که نمي توان نام »شکست« را بر آن نهاد(، مي تواند 
مقدمه پیروزي هاي بزرگ بعدي در عرصه زندگي ما باشد. 
نکته دیگري که در ارتباط با بحث پیشگفته یادآوري آن 
در این ستون الزم مي آید این است که با توجه به افزایش 

آزمایشي  گروه هاي  در  دانشگاهي  رشته هاي  ظرفیت 
بیشتر  در  آزمون  بدون  پذیرش  طور  همین  و  مختلف 
این گروه ها داوطلبان به  اکثر  رشته های دانشگاهی، در 
صورت بسیار گسترده و با درصد قابل توجهي در یکي از 
رشته هاي انتخابي شان پذیرفته مي شوند و رقابت فشرده 
میان داوطلبان، تنها بر سر برخي از رشته هاي دانشگاهي 
این  اکثریت  رشته ها،  این  از  غیر  در  و  است  پُرطرفدار 
داوطلبان ـ همان گونه که گفته شد ـ  نباید نگران قبول 
نظرشان  مورد  دانشگاهي  رشته هاي  از  یکي  در  نشدن 

باشند.
با این حال، و بنا به آنچه در سطرهاي پیشین گفته شد، 
توصیه ما به داوطلبان کنکور در این فرصت چند هفته اي 
اولیه آزمون سراسري 1400 و  نتایج  تا زمان اعالم  که 
مهلت انتخاب رشته باقي مانده، آن است که در این فرصت 
ارزشمند و پس از یک استراحت کوتاه و پُر شور و نشاط، 
به شناسایي عالیق علمي و تحصیلي خود و همچنین 
بررسي رشته هاي تحصیلي مورد نظر در گروه آزمایشي 
خود، که در آزمون آن شرکت کرده اند، بپردازند و به طور 
جدي، با جمع بندي اطالعات و آگاهي  هایي که از طریق 
والدین، فارغ التحصیالن رشته هاي مورد نظر، دانشجویان، 
مشاوران آموزش و پرورش، آشنایان و اطرافیان و همین 
 طور دوستاني که در سال هاي پیش در رشته هاي مورد 
نظر آنها تحصیل کرده و پس از فارغ التحصیلي در یکي 
از شغل هاي مرتبط با رشته تحصیلي شان مشغول به کار 
در یکي بخش هاي دولتي یا غیردولتي شده اند، به دست 
مي آورند، از هم  اکنون به انتخاب رشته  تحصیلي خود به 
صورت ذهني بپردازند تا در مهلتي که طی یک ماه آینده 
از سوي سازمان سنجش براي انجام این کار تعیین خواهد 
شد، بتوانند با ذهني باز و داشتن آگاهي هاي الزم در مورد 
هر رشته، به انتخاب رشته در فضایي آرام اقدام کنند و 
بدین  ترتیب بتوانند در یکي از رشته هاي دانشگاهي، که 
مورد نظر آنها بوده یا نزدیک ترین رشته به رشته اید ه آل 
آنهاست، پذیرفته شده و به ادامه تحصیل بپردازند؛ ضمن 
آنکه یادآور مي شویم هم  اکنون بهترین فرصت اندیشیدن 
و برنامه ریزي درسي براي کساني است که با توجه به نحوه 
گذراندن آزمونشان، از همین االن مطمئنند که در هیچ 
نظر  مورد  یا حداقل در رشته دلخواهشان که  رشته اي 
آنهاست پذیرفته نمي شوند؛ پس بهتر است که این دسته 
از داوطلبان نیز از این فرصت ها نهایت استفاده را ببرند و 
آن را غنیمت بدانند و به برنامه ریزي دقیق براي حضور 
موفقیت آمیز خود در آزمون سراسري سال آینده بپردازند. 

موفقيت شما آرزوي ماست
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از15تیرماه)فردا(آغازمیشود:
ثبت نام نقل و انتقال و مهمانی در دانشگاه آزاد

آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
اسالمی، از ثبت نام نقل و انتقال و مهمانی نيمسال 
ماه  تير   15 از  دانشگاه،  این  تحصيلی  سال  اول 

)فردا( خبر داد.
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  جهان بین،  فرزاد  دکتر 
مهمانی  و  انتقال  و  نقل  ثبت نام  گفت:  آزاد،  دانشگاه 
دانشجویان این دانشگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 
 1400ـ 1401 از 15 تیر ماه )فردا( آغاز می شود و تا 

15 مرداد ماه ادامه دارد.
وی تأکید کرد: با برنامه ریزی های صورت  گرفته، تدابیری 
اندیشیده شده است تا نتیجه درخواست های نقل و انتقال و 

مهمانی دانشجویان، قبل از آغاز ترم اعالم شود.
دکتر جهان بین، با بیان اینکه متقاضیان باید برای ثبت نام 
 www.monada.iau.ir نشانی:  به  منادا  سامانه   به 
مراجعه کرده و ثبت نام خود را کامل کنند، گفت: تمامی 
مراحل فرآیند رسیدگی به درخواست های نقل و انتقال 
و مهمانی، از طریق سامانه منادا قابل پی گیری است و 
مرکزی  سازمان  به  مراجعه حضوری  از  باید  متقاضیان 

این دانشگاه خودداری کنند.
اظهار  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
تسهیالت  حداکثر  آمدن  فراهم  منظور  به  داشت:  
به  منادا  سامانه  در  امور  انجام  روند  دانشجویان،  برای 
دانشجو  تردد  به  نیازی  که  است  شده  طراحی  نحوی 
بین واحدهای دانشگاهی مبدأ و مقصد برای پی گیری 

درخواست خود نباشد.

زمان ثبت نام جشنواره قرآن و عترت دانشگاه 
علمی ـ كاربردی اعالم شد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی 
شركت  آثار  دریافت  و  ثبت نام  زمان  كاربردی،  ـ 
كنندگان در هفدهمين جشنواره قرآن و عترت این 

دانشگاه را نيمه شهریور ماه سال جاری اعالم كرد.

آثار  دریافت  و  ثبت نام  زمان  از  عباسی،  سلیمان  دکتر 
شرکت کنندگان در هفدهمین جشنواره قرآن و عترت 

این دانشگاه، از نیمه شهریور ماه سال جاری خبر داد.
تصمیم  و  کشور  کرونایی  شرایط  دلیل  به  افزود:  وی 
شورای هماهنگی فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی، مقرر شد که فعالیت های جشنواره 
هر  عالی،  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  عترت  و  قرآن 
ثبت نام  و  تحصیلی  جدید  سال  آغاز  با  همزمان  سال 
بر  و  پذیرد  انجام  عالی  آموزش  مراکز  در  دانشجویان 
همین اساس، فراخوان ثبت نام و ارسال آثار دانشجویان، 

از نیمه شهریور ماه سال جاری انجام خواهد شد.
ـ  علمی  جامع  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
کاربردی گفت: در بخش دانشجویی هفدهمین جشنواره 
قرآن و عترت این دانشگاه، شرکت کنندگان در 40 رشته، 
و مدرسان و کارکنان این دانشگاه نیز در 7 رشته به رقابت 
خواهند پرداخت و رشته های نهج البالغه و صحیفه سجادیه 

از بخش های ویژه جشنواره امسال خواهد بود.

دکتر عباسی، هدف از برگزاری این جشنواره را اعتالی 
دانش، ایمان، اخالق و بصیرت دینی شرکت کنندگان 
آموزشی،  مراکز  در  قرآنی  و  معنوی  فضای  توسعه  و 
و  کریم  قرآن  با  دانشگاهیان  الفت  و  انس  زمینه سازی 
و  آموزه ها  آن  به  عمل  و  تدبر  و  )ع(  معصومین  سیره 
به  جوانان  و جذب  دانشگاه ها  در  قرآنی  فرهنگ  بسط 

فعالیت های دینی مرتبط با قرآن و عترت عنوان کرد.
سایر  و  جشنواره  این  بعدی  اطالعیه های  افزود:  وی 
برنامه های قرآن و عترت، از طریق سایت دانشگاه جامع 
علمی ـ کاربردی به نشانی: www.uast.ac.ir انجام 

خواهد شد.

ازسوینهادرهبریدانشگاهها:
ثبت نام ازدواج دانشجویی تا ۳1 شهریور 

تمدید شد
مدیر خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم 
ثبت نام  زمان  تمدید  از  دانشگاه ها،  در  رهبری 

ازدواج دانشجویی تا ۳1 شهریور 1400 خبر داد.
حجت االسالم سید محمد  هاشمی، با اشاره به تمدید 
زمان ثبت نام ازدواج دانشجویی تا 31 شهریور 1400، 
گفت: هم اکنون بحث ازدواج دانشجویی، با یک مجموعه 

از تغییرات اساسی در حال اجراست.
وی افزود: به خاطر شرایط کرونایی، ما یک سال توقف 
دانشجویی(  ازدواج  )مراسم  بهشت  تا  در طرح همسفر 
با توجه به شرایط ایجاد شده، شیوه  داشتیم و طبیعتاً 

اجرای برنامه ها هم نسبت به گذشته، متفاوت شد.
مدیر حوزه خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم 
سال  در  که  تفاوت هایی  درباره  دانشگاه ها،  در  رهبری 
دانشجویی  ازدواج  برنامه های  اجرای  شیوه  در  جاری 
تفاوت ها در بحث  از  است، تصریح کرد: یکی  داده  رخ 
که  است  مقدس  مشهد  در  دانشجو  زوج های  پذیرش 
به دلیل شرایط کرونایی، تعداد پذیرش محدود است و 
هر کاروان ما حدود 90 زوج را تحت پوشش خود قرار 
می دهد و تقریباً همکاران ما هر هفته دو کاروان را در 

مشهد مقدس میزبانی می کنند.
وی تأکید کرد: تغییر دوم، در بحث آموزش هایی است 
که به زوج های دانشجو داده می شود، و امسال آموزش 
برای  حضوری،  آموزش های  بر  عالوه  هم،  مجازی 

زوج های دانشجو تدارک دیده شده است.
حجت االسالم  هاشمی، با اشاره به تعطیلی طرح همسفر 
پذیرش  اولویت  داد:  ادامه  گذشته،  سال  در  بهشت  تا 
زوج های دانشجو، با زوج هایی است که در سال گذشته 

سفرشان به دلیل شرایط کرونایی تعطیل شده است.
مدیر حوزه خانواده و ازدواج نهاد نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها، افزود: هم اکنون 10 کاروان 
پر شده است و در حال اجرای برنامه ها هستیم. در سال 
پیش، حدود 11 هزار و 25 کاروان تعطیل شد، و امسال 
بیش از هزار زوج دانشجو که سال گذشته نتوانستند از 
این طرح استفاده کنند، مجدداً ثبت نام کردند و ما در 

مشهد میزبان آنها خواهیم بود.
دانشجویی هم  ازدواج های  ثبت نام  پایان گفت:  در  وی 
که بنا بود تا پایان خرداد ماه ادامه داشته باشد، تا پایان 
شهریورماه تمدید شد و زوج های دانشجو می توانند برای 
 ezdevaj.nahad.ir :ثبت نام در آن، به آدرس اینترنتی 

مراجعه کنند.
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استحضار  به  متعال،  به درگاه خداوند  و سپاس  با حمد 
آزمون  كه  می رساند  داوطلبان  و  ایران  شریف  مردم 
شرایط  با  متوالی  سال  دومين  در   1400 سال  سراسری 
بيماری كووید 19 و محدودیت های ناشی از آن، با تعداد 
كشور   11 شهر،   414 در  كننده،  شركت  نفر   1۳679۳1
متوالی  روز  چهار  در  امتحانی،  حوزه   ۳522 و  خارجی 
اجرای  گردید.  برگزار  موفقيت  با  ماه   تير   12 و   11،10،9
آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
است،  استمرار جریان علمی كشور  از  نمادی  كه  عالی، 
الزامات  حداكثری  رعایت  با  رسمی،  ناظران  تأیيد  به 
اجرایی  برنامه ریزی های  تمام  در  شد.  برگزار  بهداشتی 

برای برگزاری این آزمون، مبنا، دستورالعمل ها، الزامات ستاد ملی مقابله با 
كرونا و مصوبات وزارت بهداشت و اصل اساسی آن، رعایت اصول بهداشتی و 
حفاظت از سالمت داوطلبان و مجریان، و در عين حال، حفظ كيفيت آزمون بود 
و الحمدا... آزمون سراسری، با نظم، كيفيت مطلوب، امنيت كامل و همچنين 
رعایت كامل  پروتکل های بهداشتی و مطابق برنامه زماني پيش بيني شده 
برگزار گردید. سازمان سنجش آموزش كشور، بر خود فرض مي داند از هيأت 
محترم دولت، ستاد ملی مدیریت مبارزه با كرونا، و زحمات صادقانه مسؤوالن 
و كاركنان محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،وزارت بهداشت، درمان 
درمان  بهداشت،  وزارت  درمان  و  بهداشت  معاونت های  پزشکی،  آموزش  و 
و آموزش پزشکی، بيمارستان ها، دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالي مجري آزمون، وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت كشور، وزارت اطالعات، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ،نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، پليس 
دادستانی  انتظامی،  نيروی  فتای  پليس  كشور،  امنيت 
كل كشور، دادسرای فرهنگ و رسانه، ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
و  استانداران  خبري،  سایت هاي  و  خبرگزاري ها  ایران، 
فرمانداران، شورای تأمين استانداری ها، سازمان برنامه 
و بودجه كشور، سازمان بازرسی كل كشور، وزارت نيرو، 
سازمان اورژانس كشور، مجلس شورای اسالمی، سازمان 
آموزش و پرورش استثنایي، بنياد شهيد و امور ایثارگران، سازمان بهزیستي 
كشور، وزارت راه و شهرسازي، سازمان هواپيمایي جمهوري اسالمي ایران، 
پست  شركت  كشور،  رسمي  روزنامه هاي  ایران،  اسالمي   جمهوري  راه آهن 
واحد  شركت  پستي،  مبادالت  و  تجزیه  كل  اداره  ایران،  اسالمي  جمهوري 
و  شتاب،  شبکه  عضو  بانك هاي  رانندگي،  و  راهنمایي  پليس  اتوبوسراني، 
انحاء  از  نحوي  به  كه  ارگان هایي  و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  كليه  همچنين 
این سازمان همکاري  با  در ثبت نام و برگزاري آزمون سراسری سال 1400، 
نموده اند، صادقانه قدرداني نماید و توفيق همه را در خدمت به كشور اسالمی 

عزیزمان از درگاه احدیت خواستار شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

تقدير و تشڪر

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

 اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته هاي پذیرش بر اساس 

سوابق تحصیلي »معدل كل دیپلم« دوره هاي مقطع كارداني 

نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1400 
بـــه اطـــالع متقاضیـــان ثبت نـــام در رشـــته هایي کـــه پذیـــرش آنهـــا در 

ــه اي و  ــي و حرفـ ــگاه فنـ ــد دانشـ ــام جدیـ ــي نظـ ــع  کاردانـ ــاي  مقطـ دوره هـ
مؤسســـات آمـــوزش عالـــي غیردولتـــي- غیرانتفاعـــي ســـال 1400 صرفـــاً بـــر 
اســـاس ســـوابق تحصیلـــي »معـــدل کل مقطـــع کاردانـــي« صـــورت مي گیـــرد، 
ـــت  ـــخ 1400/0۳/۳0 لغای ـــرر )از تاری ـــان مق ـــه در زم ـــي ک ـــاند در صورت مي رس
ــد  ــده اند، مي تواننـ ــرش نشـ ــن پذیـ ــام در ایـ ــه ثبت نـ ــق بـ 1400/04/11 ( موفـ
ـــورخ 1400/05/19 تـــا  ـــنبه م ـــه ش ـــته ها، از روز س ـــن رش ـــرش در ای ـــرای پذی ب

ـــه  ـــازمان مراجع ـــن س ـــاني ای ـــه درگاه اطالع رس ـــورخ 1400/05/22 ب ـــه م روز جمع
ـــه آن )موضـــوع  ـــوط ب ـــق دفترچـــه راهنمـــا و اصالحـــات مرب ـــه دقی ـــس از مطالع و پ
ـــازمان  ـــن س ـــاني ای ـــق درگاه اطالع رس ـــه از طری ـــورخ 1400/04/06 ک ـــه م اطالعی
ـــن  ـــرش ای ـــته در پذی ـــاب رش ـــام و انتخ ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــت(، نس ـــترس اس در دس

رشـــته ها اقـــدام نماینـــد. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400 در تاریخ 

1399/09/16، به اطالع ثبت نام کنندگان مجموعه امتحانی »1208- ریاضی« می رساند 

که کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش » دکتری پیوسته ریاضی گرایش 
ریاضی کاربردی« از مجموعه امتحانی »1208-ریاضی« )مندرج در صفحه 57 دفترچه 

راهنمای ثبت نام( مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

اصالح كد ضریب و ضرایب دروس امتحاني 
رشته گرایش »دكتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی كاربردی«  از  مجموعه 

امتحانی »1208- ریاضي« در آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400

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

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در 
فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً این داوطلبان از 2 تا 10 
سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند 
شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در یکی مراکز 
نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارک هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند و 
در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرک ( اثبات گردد، برابر مقررات 
برگزاری آزمون ها، مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال 
محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول 
و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات مصوب 
1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از متخلفان 

برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی 

خواهد شد.

کارداني  دوره هاي   در  آنها  پذیرش  که  رشته هایي  در  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به 

کل  »معدل  تحصیلي  سوابق  اساس  بر  صرفاً   1400 سال  ناپیوسته  کارشناسي  به 

تاریخ  )از  مقرر  زمان  در  که  صورتي  در  مي رساند  مي گیرد،  صورت  کارداني«  دوره 

برای  مي توانند  نشده اند،  ثبت نام  به  موفق   )  1400/04/04 لغایت   1400/03/23

مورخ  جمعه  روز  تا   1400/05/19 مورخ  سه شنبه  روز  از  رشته ها،  این  در  پذیرش 

دقیق  مطالعه  از  پس  و  مراجعه  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به   1400/05/22

دفترچه راهنما و اصالحات مربوط به آن )موضوع اطالعیه هاي مورخ 1400/03/30 و 

1400/04/02 که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس است(، نسبت 

به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلي »معدل 

كل دوره كارداني« دوره هاي  كارداني به كارشناسي  ناپیوسته سال 1400 
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و  تحقيقات  علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دكتر 
در  حضور  با  گذشته  جمعه  روز  صبح  فناوری، 
برگزاری  حوزه های  از  مشهد،  فردوسی  دانشگاه 

آزمون سراسری بازدید كرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، به نقل 
از دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر غالمی، ضمن بازدید از 
حوزه های مختلف برگزاری این آزمون، وضعیت برگزاری 
آزمون و رعایت دستورالعمل های بهداشتی را مطلوب و 
تالش عوامل برگزارکننده آزمون سراسری را در تأمین 

شرایط مناسب برای داوطلبان، قابل تقدیر دانست.
و  علوم  وزیر  معاون  خدایی،  ابراهیم  دکتر  همچنین 
بازدید یکی  رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در 
 ،1400 سال  سراسری  آزمون  برگزاری  حوزه های  از 
در   1400 سال  در  دانشجویی  پذیرش  ظرفیت  گفت: 
مجموع رشته های با آزمون، پذیرش با سوابق تحصیلی و 
دانشگاه آزاد اسالمی، حدود یک میلیون نفر خواهد بود.

در  ماه،  تیر   9 چهارشنبه  روز  خدایی،  ابراهیم  دکتر 
حاشیه بازدید از حوزه امتحانی گروه آزمایشی هنر در 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در جمع خبرنگاران، 
گروه  آزمون  با   1400 سال  سراسری  آزمون  گفت: 
در سراسر کشور  تأخیر  و  بدون مشکل  هنر،  آزمایشی 

آغاز شده است.
وی افزود: یک میلیون و 111 هزار نفر در این دوره از 
آزمون سراسری شرکت کرده اند که با احتساب شرکت 

برخی از داوطلبان در دو یا سه گروه آزمایشی، بیش از 
یک میلیون و 367 هزار کارت برای مجموع داوطلبان 
این آزمون صادر شده است و 59 درصد داوطلبان، زن و 

41 درصد داوطلبان، مرد هستند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: تعداد 
 داوطلبان آزمون سراسری، نسبت به سال گذشته، با 35 هزار 
آزمون  در  همچنین  است.  بوده  مواجه  کاهش  نفر 
آزمایشی  گروه های  داوطلبان  تعداد   1400 سراسری 
و  افزایش  به سال گذشته،  نسبت  و هنر،  انسانی  علوم 
داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم 

تجربی کمی کاهش داشته است.
پذیرش  ظرفیت های  کرد:  خاطرنشان  خدایی  دکتر 
دانشجو در آزمون سراسری 1400 مطابق سال گذشته 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  کلیه  در  و  بود  خواهد 
عالی، در سال گذشته یک میلیون دانشجو پذیرفته ایم 
که پیش بینی می کنیم این میزان در سال جاری همین 
رشته  انتخاب  زمان  در  آن  جزئیات  ولی  باشد؛  مقدار 

اعالم خواهد شد.
وی ادامه داد: نتیجه اولیه آزمون سراسری سال 1400 
اواسط  انتخاب رشته داوطلبان  دهم مرداد ماه اعالم و 
مرداد ماه انجام می شود و نتیجه نهایی این آزمون نیز تا 

اواخر شهریور ماه اعالم خواهد شد.
در  ما  گفت:  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
کلیه  و  امتحانی  مواد  پذیرش،  سیستم  ضوابط،  قواعد، 

مقررات سنجش، نسبت به کنکور سال گذشته تغییری 
نداریم و امیدواریم که داوطلبان با آمادگی کامل آزمون 

خود را برگزار کنند.
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  درباره  خدایی،  دکتر 
گذشته  سال  موفق  تجربه  ما  گفت:  آزمون 1400،  در 
کلیه  و  کرده ایم  استفاده  تجربه  آن  از  و  داشته  را 
دستگاه های مرتبط با این موضوع، به سازمان سنجش 
سنجش  سازمان  به  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  در 

کمک کرده اند.
وی افزود: تعداد حوزه های آزمون در آزمون سراسری 1400 
افزایش پیدا کرد و به 3500 حوزه رسید. سال گذشته 
 نیز حد نصاب برگزاری آزمون در یک شهر 250 داوطلب
  بود که این میزان به 150 داوطلب در سال 1400 کاهش

 یافت و هر شهر با تعداد حداقل 150 داوطلب به عنوان 
حوزه آزمون انتخاب شد.

سال  بهداشتی  پروتکل های  شد:  یادآور  خدایی  دکتر 
گذشته نیز در آزمون سراسری جاری با دقت و تجربه 

بیشتری اجرا شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اضافه کرد: روال کلی 
آزمون های سازمان سنجش به این ترتیب است که کد ملی 
تمامی داوطلبان به وزارت بهداشت داده می شود و 14 روز 
بعد از برگزاری آزمون سراسری، وزارت بهداشت داوطلبان 
را غربالگری و نتیجه را به سازمان سنجش اعالم می کند. 
بر اساس آمار سال گذشته، تعداد داوطلبان مبتال به کرونا، 

بازدید وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش
 از حوزه های برگزاری آزمون رسارسی سال 1400
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بعد از آزمون، از نُرم جامعه بسیار کمتر بود و تنها حدود 50 نفر از یک میلیون و 300 هزار 
نفر مشکوک به ابتال به کرونا بوده اند.

اعالم  داوطلبان  به  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  به  خاطر  اطمینان  با  گفت:  وی 
می کنیم که این پروتکل ها در مجموعه اجرایی این آزمون رعایت شده است.

دکتر خدایی، درباره اجرای یکپارچه نظام آموزشی جدید متوسطه و تقاضای داوطلبان 
نظام قدیم، گفت: دعوای نظام قدیم و نظام جدید آموزش متوسطه، سال گذشته به 
پایان رسیده است و اکنون آزمون سراسری، مطابق مصوبه شورای سنجش پذیرش، 

به صورت یکپارچه و بر اساس نظام جدید آزمون متوسطه برگزار می شود.
وی درباره موضع سازمان سنجش آموزش کشور در زمینه طرح سامان دهی سنجش و 

پذیرش، خاطرنشان کرد: سازمان سنجش در این زمینه اظهارنظر نمی کند.
کالهبرداری  زمینه  در  مجازی  فضای  در  شده  مطرح  مباحث  درباره  خدایی  دکتر 
فروش سؤاالت کنکور نیز گفت: از مجموعه وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، پلیس 
فتا، پلیس امنیت، وزارت کشور، قوه قضائیه و دادستانی در زمینه رسیدگی به این 

موضوع تشکر می کنم.
رعایت  و  تخلف  از  جلوگیری  برای  گفت:  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
مسائل حفاظت از آزمون، کمیته ای با حضور مجموعه دادستانی تشکیل گردید و با 
هماهنگی های صورت گرفته در این کمیته، با موضوع کالهبرداری در زمینه فروش 

سؤاالت کنکور نیز برخورد جدی شد.

وی اظهار داشت: تمام مواردی از این دست که مطرح می شود، کالهبرداری است و 
شگرد کالهبرداران این است که ابتدا 50 درصد پول را از داوطلب دریافت و اعالم 
درصد   50 سؤاالت،  انتشار  از  پس  و  داریم،  دسترسی  سؤاالت  به  ما  که  می کنند 
از دریافت 50 درصد مبلغ  را دریافت می کنند؛ در صورتی که پس  باقی مانده پول 
به  را  ما  کنکور  دفترچه  جلد  نمی توانند  حتی  آنها  و  می شود  قطع  تماس ها  اولیه، 

داوطلبان برسانند!
دکتر خدایی ادامه داد: مجموعه ای از این عوامل شناسایی و با آنها برخورد شده است 

و طبیعتاً برخوردهای بیشتری با توجه به گزارش های رسیده با این افراد می شود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: به داوطلبان اطمینان می دهم که تحت 
هیچ شرایطی، سؤال کنکور قبل از جلسه آزمون به بیرون نخواهد آمد و داوطلبان 
مطمئن باشند که احتیاجی نیست کالهبردار سؤالی به آنها بدهد؛ چرا که حتی وی 

نمی تواند جلد روی دفترچه را هم کپی کند!
وی، در پایان، درباره تخلفات موردی در حوزه های آزمون سراسری، نیز یادآور شد: در 
زمینه همراه داشتن موبایل، هیچ نوع اغماضی صورت نمی گیرد و با تخلفات موردی 
در حوزه های آزمون، برخورد می شود و با توجه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو، 
آزمون  از  باشد،  داشته  همراه خود  موبایل  و  باشد  هم  اول  شاگرد  فردی  اگر  حتی 

محروم می شود.
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دوران آمادگی برای کنکور، معموالً یکی از پر تنش ترین 
دوران هاي زندگی است. مطمئناً به خاطر سپردن حجم 
زیادی از اطالعات و گوشزد مداوم اطرافیان در مورد مهم 
بودن این آزمون و تأثیر آن بر آینده شما، استرس زیادی 
را به شما وارد کرده است.  حال که این آزمون را پشت سر 
گذاشته اید، بدانید دورانی که باید منتظر نتایج بمانید نیز 
خود دورانی پراسترس محسوب مي شود؛ به خصوص اگر 
ندانید که نتایج این آزمون چه خواهد شد، و تا مشخص 
باید  بالتکلیفی خواهید داشت؛ اما  احساس  نتایج،  شدن 
بدانید که مهم نیست کنکور را چگونه پشت سر گذاشته اید، 
و در این مقطع، استرس هیچ کمکی به شما نمي کند؛ البته 
حرف زدن در این مورد، بسیار آسان تر از عمل کردن به 
آن است. برخی از شما ممکن است در زماني که منتظر 
اولیه آزمون سراسري هستید، مرحله بعدی را در  نتایج 
ذهن خود برنامه ریزی کرده باشید، ولی برخی هنوز برنامه 
خاصی را برای بعد از آزمون سراسري خود نریخته اند. به 
هر حال، واقعیت این است که در نهایت همه باید منتظر 
نتایج اولیه کنکور شوید. اگر شما هم جز آن دسته افرادی 
هستید که بعد از کنکور همچنان استرس دارند، نگران 

تا در این  اینجا راهکارهایی را خواهیم گفت  نباشید! در 
دوران از استرستان کاسته شود.  

- برخی از افراد، از اینکه بالفاصله با دوستانشان در مورد 
آزمون سراسري و سؤاالت آن صحبت کنند آرام مي شوند. 
صحبت در مورد اینکه چه سؤاالتی را درست پاسخ داده و 
چند درصد اشتباه داشته اید و مقایسه خود با دوستانتان، 
کاري است اشتباه؛ مخصوصاً در مورد آزموني مانند کنکور 
که نتایج آن را نمي توان به این راحتی حدس زد یا خود را 
با دیگران مقایسه کرد. انجام این کار، تنها موجب افزایش 
بي مورد استرس در شما شده و بدون اینکه از نتیجه امتحان 
خود مطمئن باشید، باعث مي شود که خود را دچار ناراحتی 
و دلهره کنید. به خاطر داشته باشید که همواره بعد از یک 
آزمون پر استرس، مغز شما قادر به فکر کردن به صورت 
منطقی و درست نیست و احتماالً شما بالفاصله بعد از 
امتحان، احساس خواهید کرد که عملکردی بسیار بدتر از 
عملکرد واقعی خود داشته اید. به خود فرصت دهید و صبر 
کنید تا آرام شوید و بعد نتایج آزمون را با خود بررسی 

کنید. 
- حتی اگر پاسخ صحیح سؤاالت را هم بررسي کرده باشید، 

مطمئناً نمي توانید نتیجه اصلی را درست همان طور که 
هست پیش بینی کنید. همچنین اگر هم مطمئن باشید 
که نتیجه دلخواه خود را نخواهید گرفت، باید به خاطر 
داشته باشید که همواره انتخاب های دیگری هم به غیر 
از آنچه ایده آل شماست وجود دارد، و بهتر است که همه 
انتخاب ها و گزینه های موجود را در نظر بگیرید تا بتوانید 
بعد از مشخص شدن نتایج،  بهترین تصمیم را بگیرید. 
این فکر اشتباه را که فقط یک انتخاب یا یک رشته خاص 

مي تواند موجب موفقیت شما شود، از خود دور کنید.
- به فعالیت و ورزش بپردازید. ممکن است که درست بعد از 
کنکور، چندان حس و حال اینکه یک ورزش جدی را شروع 
کنید نداشته باشید، ولی مي توانید ورزشی متعادل را آغاز 
کنید؛ به خصوص که بسیاری از کنکوري ها در سال آخر 
تحصیلی خود و قبل از کنکور، از ورزش کردن غافل مي شوند. 
ورزش به شما آرامش مي دهد، در بدن شما آندورفین ایجاد 
کرده و مانند یک مسکن طبیعی عمل مي کند. سعی کنید که 
ورزش های پر تحرک و هوازی، مانند دویدن، شنا، دوچرخه 
سواری و حتی تند راه رفتن را امتحان کنید. ورزش، نه تنها از 
استرس شما مي کاهد، بلکه وضعیت خوابتان را نیز بهتر کرده 

»بايد« ها و »نبايد« های پس از ڪنكور
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و بر حال عمومی شما نیز تأثیر بسیار مثبتی مي گذارد. اگر از 
ورزش کردن روزانه به طور مستمر تنبلي تان مي آید، از برنامه 

ورزشی چند روز در هفته آغاز کنید.    
دوباره  هستید  عالقه مند  آن  به  که  را  فعالیت هایی   - 
قبل  آخر  در سال  کنکوري ها  از  بسیاری  بگیرید.  از سر 
از کنکور، فعالیت های خارج برنامه و تفریحی خود را به 
دلیل حجم درسی باال کنار مي گذارند. صرف نظر از نتیجه 
آزمون سراسري، اکنون وقت آن است که به دلیل درس 
خواندن ها و تالش هایی که برای این آزمون کرده اید، خود 
را تشویق کرده و از  اوقات فراغت خود لذت ببرید و به انجام 
فعالیت هایی که به آنها عالقه مندید بپردازید. اکنون بهترین 
فرصت است تا هنر، موسیقی، نقاشی و هر فعالیت مفیدی 

را که از انجام آن لذت مي برید،  دنبال کنید. 
- کاری انجام دهید که شما را بخنداند. فیلم کمدی تماشا 
کنید و با کساني که به شما انرژی مثبت مي دهند معاشرت 
کنید و این گونه از فشار درسی که در سال های اخیر روی 
شما بوده است، دور شوید. مطالعات نشان داده است که 
احساسات هم درست مانند یک بیماری ویروسی مي توانند 
منتقل شوند. اگر با کسانی باشید که همواره از نتایج امتحان 
اضطراب دارند و مدام درباره آن صحبت مي کنند، شما هم 

به آرامش نخواهید رسید. 
- از نشخوار افکار خود بپرهیزید. نشخوار کردن افکار، یک 
چرخه معیوب است که باعث مي شود شما مدام به یک 
موضوع خاص فکر کنید؛ بدون اینکه موضوع جدیدی برای 
اضافه کردن به افکارتان وجود داشته باشد. این حالت بعد از 
امتحان زیاد اتفاق مي افتد؛ ولی باید به خاطر داشته باشید 
که نگرانی درباره موضوعی که در مورد آن دیگر کاری از 
نخواهد  تأثیر مثبتی  تنها  نه  نیست،  دست شما ساخته 
داشت، بلکه استرس شما را بیشتر خواهد کرد. روش هایی 
برای مقابله با این چرخه معیوب وجود دارند: اول اینکه به 
جای تکرار افکار بیهوده، به دنبال راه حل باشید. نگران 
بودن در مورد نتایج بد آزمونی که گذشته است، هیچ چیز 
را در مورد آن تغییر نمي دهد، ولی مي تواند روی عملکرد 
شما در آینده تأثیر بگذارد. سعی کنید دالیلی را که موجب 
شده اند شما به نتیجه دلخواه خود نرسید پیدا کرده و در 
آینده از آنها درس بگیرید. انجام این کار، عملکرد شما را 
در آینده مثبت خواهد کرد. دوم اینکه سعی کنید بفهمید 
که از چه چیزی نگرانید. معموالً بخشی از استرس امتحان، 

مربوط به مسائل بعد از امتحان است. اینکه دیگران در 
مورد شما چه فکر مي کنند و چگونه در مورد شما قضاوت 
مي کنند یا چه انتظاراتی از شما دارند، ممکن است که شما 
را نگران کند. فهمیدن دلیل واقعی نگراني تان مي تواند به 
شما کمک کند تا بتوانید با چنین مسائلی راحت تر کنار 
بیایید، و در آخر، یک بازه زمانی 20 تا 30 دقیقه ای را برای 
" نگران بودن"خود تعیین کنید. انجام این امور به شما 
کمک مي کند تا به جای نادیده گرفتن نگراني هایتان، تنها 
در این بازه زمانی که مشخص کرده اید نگران باشید. زمان 
بگیرید و با تمام شدن وقِت "نگرانی"، شروع به پرورش 

افکار مثبت در ذهنتان کنید. 
- زمان دقیق اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری را به خاطر 
به جای  تا  به شما کمک مي کند  این موضوع  بسپارید. 
نگراني های هر روزه، تا زماني که نتایج اولیه مشخص شوند، 

از استرس و اضطراب دور باشید. 
- به خودتان در رسیدن به اهدافتان کمک کنید. اگر در 
این مقطع، مهم ترین افکارتان این است که بعد از گرفتن 
نتایج چه تصمیمی باید بگیرید، اکنون بهترین زمان است 
که مي توانید برای رسیدن به تصمیم درست به خود کمک 
کنید. اول از همه از خود بپرسید که "من به طور ذاتی در 
انجام چه کارهایی ماهر هستم؟" "از انجام چه کارهایی 
بیشتر لذت مي برم؟"شاید حتی در مدتی که مشغول آماده 
شدن برای کنکور بوده اید، فرصت کافی برای فکر کردن 
به این موضوعات را نداشته اید، و اکنون فرصتی است تا 
مسیرها و اهداف احتمالی زندگی خود را مشخص کنید، و 
البته این تصمیمات در طول زمان ممکن است که تغییر 
کنند؛ ولی به طور قطع، اولین قدم، همین مشخص کردن 

هدف و مسیر خواهد بود. 
- بر اساس نتایجی که ممکن است از آزمون سراسري تان 
بگیرید، در ذهن خود براي گرفتن چندین تصمیم و دست 
زدن به چند انتخاب برنامه ریزی کنید. برنامه اولیه را برای 
زمانی بریزید که نتیجه کنکور به همان خوبی یا حتی بهتر 
از آنچه فکر مي کردید، شود. تصمیم دوم خود را برای زمانی 
بگیرید و هدف گذاری کنید که نتیجه، بدتر از انتظار شما 
شود، ولی هنوز برای شما بدترین حالت ممکن نیست، و 
برنامه ریزی سوم را برای زمانی به طور آماده در دست داشته 
باشید که احتمال دارد بدترین نتیجه ممکن را از کنکور 
بگیرید. در مورد این برنامه ها با خانواده خود و اطرافیان و 

نزدیکانتان 
کنید  صحبت  نیز 

تا در گرفتن تصمیمات درست، 
آن هم در چنین دوران پر استرسی، به شما 

کمک کنند. این برنامه ریزي ها استرس شما را به میزان 
زیادی کم کرده و به شما کمک مي کنند تا خود را برای 
رویارویي با هر نتیجه ای آماده کنید، و حتی در بدترین 
حالت ممکن، بتوانید بر خودتان مسلط شده و یک تصمیم 

درست و منطقی بگیرید.  
- همواره به خود یاد آوری کنید که شما تنها مي توانستید 
تا همین جا هر آنچه را که از دستتان بر مي آمد برای گرفتن 
بهترین نتیجه در کنکور انجام دهید و از این به بعد دیگر 
نتیجه این آزمون در کنترل شما نیست و شما در مورد 
نتیجه آن کاری نمي توانید انجام دهید. فکر کردن به »اما«  
و »اگر« ها، تنها وقت شما را تلف خواهد کرد. از سرزنش 
کردن خود دست بکشید و خود را از فکر و خیال بي مورد 
خالص کنید. گذشته را کنار گذاشته و به آینده فکر کنید. 
- و باالخره مهمترین کاری که می توانید در این روزها 
انجام دهید، اطالع از رشته های دانشگاهی و مراکز آموزش 
عالی است. سعی کنید که دربارۀ همۀ رشته ها )هر چند 
در ابتدای امر حس می کنید که به آنها عالقه ای ندارید( 
اطالعات کسب کنید و با دانشگاه های مختلف و امکانات 
آنها آشنا شوید؛ زیرا زمانی که نتایج اولیه آزمون سراسري 
اعالم می شود، فرصت شما برای انتخاب رشته کم است و 
زمان زیادی برای کسب اطالعات کافی در این زمینه ندارید. 
به موتورهای  این مورد، می توانید  برای کسب اطالع در 
فارغ التحصیالن  دانشگاه ها،  سایت های  جوگر،  و  جست 
چهارم  و  سوم  سال های  دانشجویان  یا  اخیر  سال های 
رشته های مختلف و کتاب هایي که در زمینه آشنایي با 

رشته های دانشگاهی نگاشته شده اند، مراجعه نمایید.  
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ــرانجام  ــه س ــز، ک ــای عزی ــما کنکوری ه ــه ش ــه هم ب
توانســتید بــا تمــام ســختی ها و مشــکالت، در آزمــون 
و  مي گوییــم  تبریــک  شــوید،  حاضــر  سراســري 
ــه  ــی ک ــه هدف ــزان ب ــه شــما عزی ــه هم ــم ک امیدواری
ــود را در  ــده خ ــال آین ــید و س ــد، برس ــر داری در نظ
جایگاهــی کــه دوســت داریــد، ببینیــد. گرچــه کنکــور 
ــما  ــیاری از ش ــراي بس ــاالً ب ــا احتم ــد، ام ــام ش تم
ــا  ــوز صحبت ه ــان، هن ــی خانواده هایت ــزان و حت عزی
در مــورد کنکــور و حواشــی آن ادامــه دارد؛ در واقــع، 
بعــد از آزمــون، بیشــتر داوطلبــان نســبت بــه آزمــون 
ــه  ــی ب ــر داوطلب ــاوت نیســتند و ه و نتیجــه آن بی تف
دنبــال یافتــن کلیــد ســؤاالت اســت تــا بتوانــد نتیجــه 
ــد و تمــام کنکوری هــا  زحمــات خــود را محاســبه کن
ــه  ــان اعــالم نتیجــه اولی ــا زم ــد ت روزشــماری می کنن
فــرا برســد و نتیجــه زحمــات یکســاله خــود را ببیننــد؛ 
در ایــن میــان، داوطلبــان را از نظــر رضایــت از کنکــور 
ــه  ــوان ب ــتند می ت ــی آن هس ــه در پ ــه ای ک و نتیج

چنــد گــروه تقســیم کــرد:
گــروه اول، افــرادی هســتند کــه یقیــن دارنــد 
دانشــگاهی  رشــته های  از  یکــی  در  کــه 
ــوند و  ــه می ش ــان پذیرفت ــورد نظرش م
ــود  ــرد خ ــه عملک ــد ب صددرص
گــروه  دارنــد،  ایمــان 
افــرادی  دوم، 

هســتند کــه در مــورد نتیجــه ای کــه کســب خواهنــد 
کــرد، تردیــد دارنــد، و گــروه ســوم، افــرادی هســتند 
کــه یقیــن دارنــد در ایــن آزمــون بــه نتیجــه دلخــواه 
ــاره در  ــه دوب ــد ک ــید و مجبورن ــد رس ــود نخواهن خ
کنکــور شــرکت کننــد. در هــر شــرایط و در هــر 
گروهــی کــه هســتید، نکتــه مهــم ایــن اســت کــه از 
حــس و حــال بعــد از کنکــور لــذت ببریــد و بــه خــود 
فرصــت اســتراحت و انجــام کارهــای مــورد عالقه تــان 
را بدهیــد؛ البتــه کارهایــی هــم وجــود دارد کــه 
ــد؛  ــام دهی ــد انج ــان می توانی ــما داوطلب ــی از ش بعض
ــوند،  ــول می ش ــد قب ــن دارن ــه یقی ــده ک ــاًل آن ع مث
ــتگی  ــع خس ــتراحت و رف ــد روز اس ــد از چن ــد بع بای
ــه فکــر انتخــاب رشــته  ــم ب ــون، کــم ک ناشــی از آزم
و دانشــگاه مــورد نظــر خــود باشــند. ایــن موضــوع بــه 
ــال و در فرصــت  ــراغ ب ــا ف ــا ب شــما کمــک می کنــد ت
کافــی، بــه انتخــاب راه زندگــی آینــده خود بیندیشــید 
و یــک انتخــاب درســت و اصولــی داشــته باشــید. اگــر 
جــزو داوطلبانــی هســتید کــه در مــورد نتیجــه ای کــه 
کســب خواهیــد کــرد، تردیــد داریــد، ســعی کنیــد که 
بــا خوش بینــی، بــه فکــر انتخــاب رشــته باشــید؛ چــون 
اگــر اکنــون بنــا را بــر قبــول نشــدن بگذاریــد و بعــداً 
ــه انتخــاب رشــته شــوید، ممکــن اســت کــه  مجــاز ب
ــه  ــاب ن ــک انتخ ــا ی ــت داده و ب ــا را از دس فرصت ه
ــد  ــگام انتخــاب رشــته، نتوانی ــه در هن ــدان آگاهان چن
اقــدام مؤثــری انجــام دهیــد. بــه همیــن دلیــل ســعی 
کنیــد کــه در فرصــت باقی مانــده تــا انتخــاب 
ــی کــه  ــار ســایر کارهای رشــته، در کن
ــه  ــد، ب ــام می دهی انج

ــا  ــاره رشــته های دانشــگاهی و مشــورت ب تحقیــق درب
ــواده و دوســتان صاحــب اطــالع خــود  مشــاوران، خان
در ایــن زمینــه پرداختــه و شــرایط مناســب و درخــور 
ــد. ــت کنی ــه و یادداش ــر گرفت ــود را در نظ ــالش خ ت

ــوم  ــروه س ــس گ ــه پ ــید ک ــود می پرس ــاً از خ حتم
بایــد چــه کار کننــد. داوطلبــان عزیــزی کــه مطمئــن 
هســتید بــا توجــه بــه آزمونــی کــه داده ایــد، در رشــته 
ــوید  ــه نمی ش ــود پذیرفت ــر خ ــورد نظ ــگاه م و دانش
ــه  ــدارد )البت ــود ن ــان وج ــکان قبولی ت ــاًل ام ــا اص ی
ایــن مــورد اخیــر بــا توجــه بــه افزایــش قابــل 
توجــه ظرفیــت دانشــگاه ها، تقریبــاً از بیــن رفتــه 
ــی  ــد قبول ــط قص ــر فق ــان اگ ــتر داوطلب ــت و بیش اس
و  رشــته ها  از  یکــی  در  الاقــل  می تواننــد  دارنــد، 
دانشــگاه های کــم طرفــدار پذیرفتــه شــوند(، بایــد بــا 
ــد، خــود  ــرار گرفته ای ــه در آن ق ــی ک ــرش وضعیت پذی

ــد.  ــاده کنی ــر آم ــده بهت ــرایط و آین ــرای ش را ب
ــن  ــر ممک ــال حاض ــه در ح ــی ک ــیار مهم ــه بس نکت
اســت ذهــن برخــی از داطلبــان را بــه خــود مشــغول 
کنــد، آزمونــی اســت کــه شــما آن را ســپری کرده ایــد. 
احتمــاالً، عــالوه بــر جــواب صحیــح گزینه هــا و تطبیق 
آن بــا پاســخ های خودتــان، ممکــن اســت کــه مباحــث 
ــما آزار  ــرای ش ــور را ب ــد از کنک ــای بع ــادی، روزه زی
دهنــده و بــه دور از شــادی کنــد؛ اینکــه »چــرا بیشــتر 
درس نخوانــدم؟«، »کاش می شــد بــه گذشــته برگــردم 
و دوبــاره تــالش کنــم.«، »چــرا ســؤاالت را کمتــر بــه 
ــی  ــه عرب ــودم؟« »چــرا ب ــده ب ــی خوان صــورت مفهوم
کمتــر پرداختــم؟« و مــوارد زیــادی از ایــن »چرا«هــا 
می توانــد آثــار مخربــی بــر ذهــن شــما بگــذارد؛ 
ذهنــی کــه بــه خاطــر ماه هــا تــالش و درگیــری شــما 
بــا کنکــور، از قبــل خســته و خواهــان 

زندگے  با ڪنکور 

یا بدون کنڪور، 

همچنان ادامه دارد!
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اســتراحت اســت. 
ــن  ــم ممک ــا ه ــوس خوردن ه ــغ و افس ــن دری ای

اســت در بیــن همــه گروه هــای داوطلبــان، چــه 
ــی  ــه آنهای ــد و چ ــوب درس خوانده ان ــه خ ــی ک آنهای
ــود  ــتند، وج ــی نیس ــود راض ــالش خ ــزان ت ــه از می ک
ــزان  ــر می ــا ب ــی، بن ــر داوطلب ــرا ه ــد؛ زی ــته باش داش
ــته  ــه گذاش ــراي مطالع ــه ب ــی ک ــود و وقت ــالش خ ت
اســت، توقــع دارد کــه در ایــن آزمــون، موفقیــت 
ــم  ــع او ه ــا توق ــه، ب ــن نتیج ــر ای ــد، و اگ ــب کن کس
خوانــی نداشــته باشــد، ممکــن اســت کــه آثــار بــدی 

ــذارد. روی وي بگ
بــه عنــوان یــک داوطلــب، اکنــون کــه در شــرایط بعــد 
از کنکــور بــه ســر می بریــد، بایــد تمــام تــالش خــود 
ــاد  ــه ی ــرای داشــتن روزهــای خــوب و لحظــات ب را ب
ــان باشــد، چــه نتیجــه  ــد. یادت ــه کار بگیری ــی ب ماندن
خوبــی کســب کنیــد و چــه بــه نتیجــه ای کــه دلخــواه 
شــما نباشــد برســید، ایــن روزهــا تکــرار نخواهند شــد؛ 
زیــرا ایــن زمــان، بخشــی از عمــر گــران قــدر شماســت 
ــاز  ــد؛ ب ــام ش ــور تم ــردد. کنک ــاز نمی گ ــر ب ــه دیگ ک
ــا زندگــی  هــم می گوییــم کــه کنکــور تمــام شــد، ام
ادامــه دارد؛ پــس، از آنچــه خــدای بــزرگ بــه تــو عطــا 
کــرده اســت اســتفاده کــن و شــاد بــاش. بــرای اینکــه 
ــه،  ــج اولی ــالم نتای ــا اع ــور ت ــد از کنک ــای بع در روزه
اوقاتــی تــوأم بــا آرامــش و خوشــی را ســپری کنیــم و 
خســتگی ماه هــای گذشــته را بــه خوبــی از خــود دور 
نماییــم، بهتــر اســت کــه بــه مــوارد زیــر دقــت کــرده 

و تــا حــد امــکان آنهــا را بــه کار گیریــم.
آرامش داشته باشيد

اضطــراب، پدیــده طبیعــی اســت کــه در تمــام ســنین 
ــا وجــود دارد و وجــود کمــی از آن در برخــی از  در م
مواقــع، چنــدان بــد نیســت؛ بلکــه ممکــن اســت عامل 

پیشــرفت 
امــا  باشــد؛  نیــز  مــا 

اضطــراب بعــد از آزمــون، کــه حاصــل نگرانی 
بــرای نتیجــه آن اســت، احســاس ناخوشــایندی اســت 
کــه ممکــن اســت تأثیــر بــدی بــر شــما بگــذارد؛ بــه 
ــور  ــل از کنک ــای قب ــما در ماه ه ــه ش ــوص اینک خص
نیــز روزهــای پــر استرســی را گذرانده ایــد. مؤثرتریــن 
راه بــرای رســیدن بــه آرامــش، یــاد خداســت. خــدا در 
ــاً  ــدار ماســت. قطع ــی لحظــات، پشــتیبان و نگه تمام
ــه در اوج  ــم ک ــاد می آوری ــه ی ــیاری را ب ــات بس لحظ
ناامیــدی، نیرویــی مــا را حمایــت کــرده اســت؛ پــس 
ــا  ــن نیروه ــه عظیم تری ــی ک ــران چــه هســتید وقت نگ
شــما را حمایــت می کنــد؟! لحظــه ای بــه درون خــود 
توجــه کنیــد و حضــور خــدا را در تمــام حــوادث 
ــاور  ــا ایمــان و اطمینــان ب زندگــی خــود و دیگــران، ب
ــه طــور  ــد شــد کــه او ب ــد. آن گاه متوجــه خواهی کنی
یقیــن، بهترین هــا را بــرای شــما در نظــر گرفتــه 
اســت؛ پــس اگــر فراهــم شــدن بهترین هــا بــرای شــما، 
خواســت خــدای بــزرگ اســت، چــرا بایــد مضطــرب و 
ــا خــود بگوییــد کــه  نگــران نتیجــه آزمــون شــوید؟ ب
ــر  ــت س ــی پش ــه خوب ــان را ب ــن امتح ــن ای ــاید م ش
نگذاشــته باشــم، امــا از وضعیــت دیگــر داوطلبــان نیــز 
خبــر نــدارم؛ عــالوه بــر ایــن، انســان در بیشــتر مواقــع 
نمی دانــد کــه چــه چیــزی در آینــده بــه درد زندگــی 
او خواهــد خــورد. مثــاًل ممکــن اســت شــما فکــر کنید 
ــول  ــد در رشــته پزشــکی قب ــه داده ای ــوری ک ــا کنک ب
ــوکل  ــزرگ ت ــدای ب ــه خ ــر ب ــا اگ ــد، ام ــد ش نخواهی
کنیــد و از او کمــک بخواهیــد و امــور زندگــی خــود را 
بــه دســتان پرقــدرت او بســپارید، حتمــاً ایــن موضــوع 
را درک خواهیــد کــرد کــه شــاید رشــته دیگــری، کــه 

شــما 
آن  در 

می شــوید،  پذیرفتــه 
ــاء  ــته در ارتق ــن رش ــتر از ای بیش

ــد.  ــر باش ــما مؤث ــی ش ــغلی و اجتماع ش

برای خود برنامه تفریحی ترتیب دهید
قــدر روزهــای بعــد از کنکــور را بدانیــد و از آن لــذت 
ــرا  ــتند؛ زی ــدنی هس ــرار نش ــا تک ــن روزه ــد. ای ببری
پــس از گذشــت ایــن ایــام و تعطیــالت تابســتاني، یــا 
بایــد بــه دانشــگاه برویــد و بــاز هــم شــروع بــه درس 
خوانــدن و تحصیــل کنیــد و یــا اینکــه خــود را بــرای 
کنکــوری دیگــر آمــاده کنیــد؛ پــس تــا می توانیــد، بــه 
ذهــن و جســم خــود اســتراحت داده و بــا یــک برنامــه 
ــه  ــن برنام ــد. در ای ــذت ببری ــان ل ــی، از اوقاتت تفریح
ــه  ــرایط روز ب ــه ش ــه ب ــا توج ــد ب ــی می توانی تفریح
ــتن،  ــا، نوش ــاری کرون ــترش بیم ــیوع و گس ــر ش خاط
طراحــی، گــردش و ورزش کــردن را بگنجانیــد؛ در 
ــاعاتی از روز  ــاص س ــوص اختص ــه خص ــان، ب ــن می ای
روی  مثبتــی  تأثیــر  کــردن، می توانــد  ورزش  بــه 
ــت  ــد. ورزش و فعالی ــته باش ــما داش ــم و روان ش جس
ــن راه جلوگیــری از تنــش و آرام  ــب، بهتری ــی مرت بدن
ــای  ــام ورزش ه ــا انج ــت. ب ــم اس ــده روح و جس کنن
مفــرح و شــادی برانگیــز، ســطح آندروفیــن را در بــدن 
خــود بــاال بــرده و بــه ایــن ترتیــب، حــس خوشــی و 

ــد. ــش دهی ــود افزای ــرحالی را درخ س
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از سرزنش كردن خود دست بردارید
ــا  ــه زدن ب ــر و کل ــال س ــم در ح ــا دائ ــیاری از م بس
ــه  ــی گاه ب ــکاری کــه گاه و ب ــا اف ــان هســتیم؛ ب خودم
ــن  ــوارد، ای ــب م ــفانه در اغل ــد. متأس ــراغمان می آی س
ــت  ــدان مثب ــی، چن ــای درون ــت  و گوه ــا و گف فکره
نیســت و همیــن مســأله موجــب می شــود کــه همــه 
ــد و اســترس  زا  فکرهــا و گفــت  و گوهــای درونــی را ب
بدانیــم؛ چــرا کــه معمــوالً عــادت داریــم خودمــان را 
ــا  ــروز اتفاقــات گذشــته محکــوم  کنیــم ی ــه دلیــل ب ب
نگــران و مضطــرب افتــادن اتفاقــات خــاص در آینــده 
باشــیم؛ اتفاقاتــی کــه هنــوز پیــش نیامــده و مشــخص 
ــه.  ــا ن ــدد ی ــت می پیون ــه واقعی ــه روزی ب ــت ک نیس
موضــوع مهــم ایــن اســت که ایــن چنیــن افــکار منفی  
ــرد از بیــن ببــرد و  ــه آینــده را در ف ــد امیــد ب می توان
وي را بــرای طــی مســیر زندگــی، تنهــا و ناامیــد رهــا 
کنــد؛ امــا چــون اعمــال مــا نتیجــه افکارمــان اســت، 
اگــر بتوانیــم تفکراتمــان را تغییــر دهیــم، حتمــاً قــادر 
خواهیــم بــود کــه طــور دیگــری هــم عمــل کنیــم و 
در نتیجــه، در مقایســه بــا اکنــون، بــراي خــود زندگــی 
متفاوت تــري را رقــم بزنیــم؛ پــس در ایــن مــورد هــم 
بایــد ســعی کنیــد بــا تمریــن، افــکار منفــی را در خــود 
بــه فکرهایــی مثبــت و انرژی بخــش تغییــر دهیــد. بــه 
خــود بگوییــد کــه کنکــور تمــام شــده اســت و شــما 
چــه تــالش کــرده و امتحــان بــدی را گذرانده باشــید و 
چــه درس نخوانــده و اکنــون نــادم و پشــیمان باشــید، 
ــته تان کاری  ــران گذش ــرای جب ــد ب ــر نمی توانی دیگ
ــب  ــه عق ــان را ب ــد زم ــرا نمی توانی ــد؛ زی ــام دهی انج
برگردانیــد؛ پــس بــه جــای جــدال بــا ایــن افــکار، بــه 
ــه،  ــج اولی ــالم نتای ــس از اع ــا پ ــد ت ــول دهی ــود ق خ
آزمــون سراســری حتمــاً در ارتبــاط بــا وضعیــت خــود 

ــم درســتی بگیرید.  تصمی

به فكرهای مثبت، بال و پر دهید
ــی و کامــل  ــکار منفــی، طوالن یکــی از ویژگی هــای اف
ــدر در ذهــن  ــی، آن ق ــای منف ــودن آنهاســت. فکره ب
ــک  ــا ی ــد ت ــم می چرخن ــال ه ــد و دنب ــی می مانن باق
ماجــرای تلــخ و منفــی بــزرگ در ذهــن شــکل بگیــرد. 
بــه جــای اینکــه افــکار منفــی و ناخوشــایندی 
ــد  ــی کنی ــود تداع ــاره نتیجــه خ را درب
و  تیــره  را  خــود  اوقــات  و 
ــعی  ــد، س ــار نمایی ت

کنیــد 

کــه فکرهــای شــاد و مثبــت را مانند یک فیلــم طوالنی 
و نشــاط  انگیــز دنبــال کنید. برخی از تجســم ها بســیار 
ــد داســتان را  ــا می توانی ــد ت ــود و بای ــد ب ــد خواه مفی
ادامــه دهیــد و بگذاریــد کــه ســاعت ها زمــان شــما را 
بــه خــودش اختصــاص دهــد؛ در ضمــن، خیلــی بهتــر 
اســت اگــر ایــن داســتان را دربــاره خودتــان بســازید و 
ــه هدف هایتــان رســیده اید. یکــي  تصــور کنیــد کــه ب
ــفابخش  ــون ش ــردن قان ــدا ک ــاي پی ــن راه ه از بهتری
زندگــي ، ســاکت مانــدن اســت ؛ یعنــي ســخن نگفتــن 
دربــارۀ مشــکالتتان ؛ پــس قبــل از اعــالم نتایــج اولیــه 
آزمــون سراســری، نفــوس بــد نزنیــد و منتظــر نتیجــه 
بمانیــد و بــه یــاد داشــته باشــید کــه نتیجــه شــما در 
جمــع کلــی داوطلبــان گــروه آزمایشــی تان ســنجیده 
ــه  ــن نتیج ــر گرفت ــدون در نظ ــن، ب ــود؛ بنابرای می ش
آنهــا نمی توانیــد تصــور کنیــد کــه چــه رتبــه ای 

ــرد.  ــد ک کســب خواهی

ابعاد موضوع را بسنجید
خودتــان را یــک ســال بعــد از ایــن تصــور کنیــد کــه 
ــواه  ــه دلخ ــاري نتیج ــال ج ــري س ــون سراس در آزم
را کســب نکرده ایــد؛ یعنــي زمــان را یــک ســال 
ــد  ــی خواه ــه اتفاق ــه چ ــد ک ــد و ببینی ــو ببری ــه جل ب
ــود  ــر از آن خواهــد ب ــاور کنیــد اوضــاع آرام ت ــاد. ب افت
کــه شــما تصــورش را می کنیــد؛ زیــرا عــده ای از 
آقایــان بــه ســربازی رفتــه و در آینــده بــا کولــه بــاری 
ــد داد. از  ــاره کنکــور خواهن ــه بازگشــته و دوب از تجرب
آنجایــی کــه هــر داوطلــب مــردی مجبــور اســت بعــد 
ــودن،  ــالت، در صــورت مشــمول ب ــدن تحصی از گذران
ــن  ــه ای ــد ک ــی نمی کن ــس فرق ــرود، پ ــه ســربازی ب ب
اتفــاق کــی بیفتــد. عــده ای دیگــر از داوطلبــان دوبــاره 
شــروع بــه مطالعــه می کننــد و بــدون تردیــد، بــا یــک 
برنامــه درســت و اصولــی، حتمــاً خواهنــد توانســت در 
مقایســه بــا آزمــون سراســری امســال، نتیجــه بســیار 
بهتــری را کســب کننــد؛ پــس در ایــن مواقــع، شــما 
ــم  ــا ه ــوع، آن قدره ــن موض ــه ای ــوید ک ــه مي ش توج

ــدارد.  ــما ن ــي ش ــي و بي تاب ــه ناراحت ــاج ب احتی
     هــرگاه مســأله اي بــه ســراغ شــما آمــد، بــه یــک 
نقطــۀ بلنــد برویــد و از آن بــاال بــه همــه چیــز نــگاه 
کنیــد. آن گاه مي بینیــد کــه مســأله شــما در مقیــاس 
جهانــي هیــچ اســت . در چنیــن مواقعــي ســري هــم به 
آســمان بلنــد کنیــد و از قــدرت بي انتهــاي خداونــد در 
تمــام مراحــل زندگــي مــدد بگیریــد. خداونــد، بــراي 
ــی  ــای مهم ــي، ابزاره ــواري هاي زندگ ــر دش ــه ب غلب
ــه  ــا گذاشــته اســت ک ــار م را در اختی
مهم تریــن آنهــا 

ــتکار  ــد و پش ــا امی ــس ب ــت؛ پ ــتکار اس ــد و پش امی
خــود خواهیــد توانســت اتفاقــات را آن گونــه کــه خــود 

ــد.  ــم بزنی ــد، رق می خواهی

هنر زندگی در لحظه حال را بیاموزید
ــد؟  ــالع داری ــع اط ــور قط ــه ط ــود ب ــده خ ــا از آین آی
آیــا می توانیــد بگوییــد کــه فــردا چــه اتفاقاتــی 
زندگــی شــما را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد؟ 
ــرای  ــی ب ــا نگران ــود را ب ــی خ ــد زندگ ــرا بای ــس چ پ
ــراد  ــیاري از اف ــته، بس ــم؟ گذش ــوش کنی ــده فرام آین
ــود  ــمت خ ــه س ــا ب ــیاهچاله بی انته ــک س ــد ی را مانن
ــزرگ  ــی ب ــد حباب ــده، مانن ــه آین می کشــد؛ درحالی ک
از ســؤاالت، خواســته ها، امیــال، امیدهــا، آرزوهــا 
و رویاهاســت. ذهــن بســیاری از مــا بــه گونــه ای 
ــرار  ــال ف ــواره در ح ــه هم ــت ک ــده اس ــی ش طراح
اســت؛ پــس ســعی کنیــد کــه بــه جــای فکــر کــردن 
ــه نتیجــه، در لحظــه حــال زندگــی کنیــد. زندگــی  ب
کــردن در لحظــه، بــه معنــی آن اســت کــه به گذشــته 
فکــر نکنیــم و نگــران آینــده نیــز نباشــیم؛ البتــه، ایــن 
ــان را  ــه اهدافم ــم نیســت ک ــی ه ــه آن معن مســأله ب
در زندگــی مشــخص نکــرده یــا خــود را بــرای آینــده 
آمــاده نکنیــم؛ بلکــه بــدان مفهــوم اســت کــه بایــد از 
گذشــته پنــد گرفتــه و بــرای آینــده، برنامــه و هــدف 
مشــخصی تعییــن کنیــم و، در عیــن حــال، از زندگــی 
کنونــی خــود نیــز لــذت ببریــم. افــرادی کــه در لحظــه 
زندگــی می کننــد، کمتــر گرفتــار اســترس می شــوند 
و شــادترند؛ بنابرایــن، افــکار مثبــت را بپذیریــد و بــه 
آنهــا خــوش آمــد بگوییــد و حتمــاً بــه ایــن موضــوع 
ــچ گاه  ــا هی ــه فرصت ه ــید ک ــته باش ــه داش ــز توج نی
ــا از دســت دادن فرصت هــا  از بیــن نمی رونــد، بلکــه ب
از ســوي مــا، شــخص دیگــری ایــن فرصــت از دســت 
ــا از  ــر فرصت ه ــرد. اگ ــد ک ــا را تصاحــب خواه داده م
ــران  ــرای جب ــی ب ــه وقت ــا همیش ــد و م ــن نمی رون بی
اشــتباهات خــود داریــم و کنکــور هــم از ایــن موضــوع 
مســتثناء نیســت، پــس چرا بــا افــکار منفــی و ناراحتی 
نســبت بــه آن چــه هنــوز اتفــاق نیفتــاده اســت، ذهــن 
خــود را درگیــر و پریشــان کــرده و لــذت درک زمــان 
حــال را نیــز در خــود از بیــن ببریــم؟ بنابرایــن، اکنــون 
کــه از کنکــور و تمــام خســتگی ها و اســترس های آن 
رهــا شــده ایم، روزهــای بــدون کنکــور را دریابیــم و از 
آن لــذت ببریــم و بــر  ایــن بــاور باشــیم کــه: کنکــور 
ــدون کنکــور،  ــا ب ــا کنکــور ی ــی ب تمــام شــد، و زندگ

ــه دارد! ــان ادام همچن
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ـــرح  ـــب مط ـــز و مطال ـــان عزی ـــاد داوطلب ـــیار زی ـــا و مکاتبات بس ـــه تماس ه ـــه ب ـــا توج ب
شـــده در شـــبکه های اجتماعـــی و مصاحبه هـــای متعـــدد در خصـــوص موضوعـــات 
ـــور الزم  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــجو، س ـــرش دانش ـــنجش و پذی ـــه س ـــوط ب مرب
ـــه  ـــا، ب ـــدار به آنه ـــان و هش ـــی داوطلب ـــرای آگاه ـــل را ب ـــات ذی ـــه توضیح ـــد ک می بین

اطالعشـــان برســـاند:
ـــردار،  ـــودجو  و کالهب ـــراد س ـــده ای از اف ـــه ع ـــت ک ـــده اس ـــاهده ش ـــرا مش ـــف- اخی  ال
بـــا سوءاســـتفاده از اشـــتیاق داوطلبـــان و  همچنیـــن شـــرایط کنونـــی شـــیوع و 
همه گیـــری ویـــروس کرونـــا، اقـــدام بـــه راه انـــدازی کانال هـــای تلگرامـــی و 
اینســـتاگرامی جعلـــی بـــا عنـــوان »روابـــط عمومـــی ســـازمان ســـنجش آمـــوزش 
کشـــور« و طـــرح وعده هـــای دروغیـــن در خصـــوص اختصـــاص ســـهمیه کرونـــا 
ـــا  ـــا آنه ـــاد و ب ـــا اعتم ـــه آنه ـــم ب ـــان ه ـــدادی از داوطلب ـــفانه تع ـــه متأس ـــد ک نموده ان

همراهـــی کرده انـــد. 
ـــودن  ـــودجو ب ـــردار و س ـــالم کالهب ـــن اع ـــور، ضم ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
ـــوص  ـــا درخص ـــار و اطالعیه ه ـــه اخب ـــه کلی ـــی دارد ک ـــالم م ـــا، اع ـــه کانال ه ـــن گون ای
ـــوب  ـــهمیه های مص ـــی، س ـــوابق تحصیل ـــر س ـــزان تأثی ـــرش، می ـــوه پذی ـــا، نح آزمون ه
ــود،  ــالغ می شـ ــالح ابـ ــع ذی صـ ــق مراجـ ــه از طریـ ــات الزم را کـ ــایر اطالعـ و سـ
 ،www.sanjesh.org :ــانی ــه نشـ ــود بـ ــمی خـ ــایت رسـ ــق سـ ــاً از طریـ  صرفـ
ـــه  ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــیمای جمه ـــدا و س ـــنجش و ص ـــه پیک س ـــایت هفته نام س
ـــت و اطـــالع رســـانی  ـــه فعالی ـــچ گون ـــن ســـازمان هی ـــاند و ای ـــان می رس اطـــالع داوطلب
در فضـــای مجـــازی } تلگـــرام، اینســـتاگرام و...{ بـــه غیـــر از کانال هـــای اطـــالع 

ـــدارد: ـــر ن ـــانی زی ـــه نش ـــی ب ـــانی داخل رس
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : 2-  پیام رسان آي گپ
https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ایتا

ـــات  ـــر اســـاس مصوب ـــی، ب ـــه مقاطـــع تحصیل ـــرش دانشـــجو در کلی ب- ســـنجش و پذی
قانونـــی مراجـــع ذی ربـــط صـــورت می گیـــرد و اخیـــراً مصاحبه هـــای متعـــددی 
ـــال های  ـــاری و س ـــال ج ـــرای س ـــرش ب ـــنجش و پذی ـــای س ـــوص روش ه ـــم در خص ه
آینـــده در رســـانه ها صـــورت گرفتـــه اســـت. در ایـــن خصوص، ســـازمان ســـنجش 

ـــاند: ـــز برس ـــان عزی ـــالع داوطلب ـــه اط ـــد ب ـــور الزم می بین ـــوزش کش آم
1-  ضوابـــط و قوانیـــن ســـنجش و پذیـــرش ســـال 1400 مطابـــق دفترچه هـــای 
رســـمی منتشـــر شـــده در ســـایت اطالع رســـانی ایـــن ســـازمان، مشـــابه ســـال 
ـــررات  ـــن و مق ـــای قوانی ـــت و مبن ـــرده اس ـــری نک ـــه تغیی ـــت و هیچ گون ـــته اس گذش
قانونـــی، دفترچه هـــای ثبت نامـــی منتشـــر شـــده از ســـوی ایـــن ســـازمان اســـت.

2-  در خصـــوص روش هـــای ســـنجش و پذیـــرش ســـال های آتـــی، ایـــن ســـازمان در 
ـــت  ـــف نیس ـــراد مختل ـــای اف ـــده در مصاحبه ه ـــالم ش ـــرات اع ـــدام از تغیی ـــان هیچ ک جری
ـــی  ـــط عموم ـــاً رواب ـــت و طبیعت ـــته اس ـــا نداش ـــن زمینه ه ـــا در ای ـــا آنه ـــم ب ـــارکتی ه و مش
ـــد پاســـخگوی داوطلبـــان  ـــدارد کـــه بتوان ایـــن ســـازمان نیـــز اطالعاتـــی در ایـــن خصـــوص ن
عزیـــز باشـــد؛ لـــذا از داوطلبـــان عزیـــز درخواســـت می شـــود اگـــر ســـؤالی راجـــع بـــه 
ــده  ــه کننـ ــتگاه های مصاحبـ ــا دسـ ــراد یـ ــد، آن را از افـ ــا دارنـ ــه مصاحبه هـ این گونـ

ــد. پی گیـــری نماینـ
در خاتمـــه، از عمـــوم داوطلبـــان آزمون هـــاي سراســـري خواهشـــمند اســـت 
کـــه در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات 
یـــا ســـوء اســـتفاده احتمالـــي از نـــام و عنـــوان ایـــن ســـازمان، مراتـــب را 
 026-۳6182151 و   026-  ۳6182152 تلفن هـــاي:  شـــماره  طریـــق   از 
 و آدرس الکترونیکـــي: hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا نشـــاني اینترنتـــي:

http://q.sanjesh.org/53479 بـــه ســـتاد خبـــري اداره کل حراســـت ســـازمان 
ـــد.         ـــزارش نماین ـــور گ ـــوزش کش ـــنجش آم س

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبكه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط با 

روش هاي پذیرش دانشجو در سال هاي آتي ، سهمیه ها و ارتباط كانال هاي 

تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

با توجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به 
منظور تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، 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.

به  کوتاه،  پیام  طریق  از  رهگیری  کد  و  شماره  دریافت  از  پس  توانند  می  داوطلبان 
http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  به  مکاتبات  الکترونیکی  رهگیری   پرتال 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الكترونیكی
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ـــید  ـــان رس ـــه پای ـــش ب ـــتی و بلندی های ـــۀ پس ـــا هم ـــال ب ـــری امس ـــون سراس  آزم
ـــان  ـــه آزمونت ـــری در نتیج ـــچ تأثی ـــما هی ـــا شادمانی ش ـــوردن ی ـــه خ ـــون غص و اکن
ـــردد  ـــاز می گ ـــه گذشـــته ب ـــارۀ آنچـــه ب ـــم درب ـــم قصـــد نداری ـــا ه ـــد گذاشـــت. م نخواه
و مـــا دسترســـی بـــرای تغییـــر آن نداریـــم، صحبـــت کنیـــم. امـــروز می خواهیـــم 
کمـــی بـــا هـــم بنشـــینیم و فکـــر کنیـــم؛ فکـــر کنیـــم کـــه آیـــا فـــرد موفقـــی 
ـــور؟  ـــم، چط ـــب کنی ـــان را کس ـــۀ دلخواهم ـــری رتب ـــون سراس ـــتیم؟ اگر در آزم هس
ـــن  ـــت ای ـــتیم؟ واقعی ـــی هس ـــوان موفق ـــا ج ـــه م ـــت ک ـــود گف ـــورت، می ش در آن ص
اســـت کـــه هـــرگاه مـــا بخواهیـــم چیـــزی را ارزشـــیابی کنیـــم و بســـنجیم، آن را 
ـــوزش و  ـــع، در آم ـــر مواق ـــاید در اکث ـــی ش ـــم؛ ول ـــدی می کنی ـــری و رتبه بن اندازه گی
ـــد.  ـــر نرس ـــه نظ ـــت ب ـــل و درس ـــن روش کام ـــا، ای ـــی م ـــوزش عال ـــی آم ـــرورش و حت پ
بـــه مـــواردی کـــه در مـــدارس و دانشـــگاه ها  ســـنجیده می شـــوند، فکـــر کنیـــد: 
ـــوابق  ـــی، س ـــرات کالس ـــا، نم ـــب در کالس ه ـــردن مرت ـــرکت ک ـــی، ش ـــرات امتحان نم
ـــم در اینجـــا بگوییـــم  ـــا قصـــد نداری ـــان ادامـــه دارد. م ـــی و لیســـتی کـــه همچن تحصیل
ـــن  ـــرد، ای ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــد م ـــه بای ـــا آنچ ـــتند، ام ـــم نیس ـــوارد مه ـــن م ـــه ای ک
ـــت  ـــه در موفقی ـــتند ک ـــواردی نیس ـــا م ـــنجش، تنه ـــای س ـــن روش ه ـــه ای ـــت ک اس

ـــد. ـــت برخوردارن ـــراد از اهمی اف
ــنجیده  ــه سـ ــواردی کـ ــن مـ ــه ایـ ــد کـ ــن می داننـ ــان و والدیـ ــیاری از مربیـ بسـ
ـــاً  ـــود. مطمئن ـــان نمی ش ـــراد در زندگی ش ـــت اف ـــه موفقی ـــر ب ـــاً منج ـــوند، لزوم می ش
ـــد  ـــی، می توان ـــر تحصیل ـــع باالت ـــت در مقاط ـــرای موفقی ـــوب ب ـــرات خ ـــب نم کس
ـــی  ـــت کل ـــرای موفقی ـــا ب ـــن فاکتوره ـــاً مهم تری ـــی واقع ـــد، ول ـــده باش ـــک کنن کم
ـــنجیم و  ـــا را نمی س ـــن فاکتوره ـــا ای ـــرا م ـــد؟ چ ـــوان کدامن ـــا ج ـــوان ی ـــک نوج ی
ـــیاری  ـــه در بس ـــت ک ـــؤالی اس ـــن س ـــن مهم تری ـــم؟ ای ـــری نمی کنی ـــدازه گی ان

از سیســـتم های آموزشـــی، مطـــرح اســـت.
 

تعریف موفقیت
ابتـــدا بایـــد تعریـــف درســـتی از موفقیـــت ارائـــه شـــود. ایـــن تعریـــف قطعـــاً 
پروســـه ای یکشـــبه نیســـت. ترکیبـــی از موفقیت هـــای آکادمیـــک و 
شـــخصیتی می توانـــد تعریفـــی از موفقیـــت باشـــد کـــه احســـاس 
ـــغلی  ـــگاهی و ش ـــی و دانش ـــت تحصیل ـــی، موفقی ـــت در زندگ رضای
ــای  ــروزی، قابلیت هـ ــای امـ ــرد. در دنیـ ــر می گیـ ــراد را در بـ افـ
شـــخصیتی فـــرد، نقـــش بزرگـــی در تعریـــف موفقیـــت دارنـــد؛ بـــه 
عنـــوان مثـــال، اگـــر شـــما در هنـــگام خوانـــدن مطالـــب درســـی، 
ــه کاری  ــد، چـ ــورد کنیـ ــوار آن برخـ ــای دشـ ــه بخش هـ بـ
را انجـــام می دهیـــد؟ آیـــا از خوانـــدن دســـت می کشـــید 

و ناامیـــد می شـــوید؟ آیـــا کتـــاب را می بندیـــد و خوانـــدن بخـــش دشـــوار را بـــه 
ـــتفاده  ـــی اس ـــتراتژی های آکادمیک ـــتکار، از اس ـــا پش ـــا ب ـــد ی ـــول می کنی ـــده موک آین
ـــک  ـــش آکادمی ـــاً دان ـــد؟ قطع ـــش را درک کنی ـــوم آن بخ ـــا و مفه ـــا معن ـــد ت می کنی
ـــد  ـــدان آن نمی توانی ـــورت فق ـــد و در ص ـــا می کن ـــه ایف ـــن زمین ـــم در ای ـــی مه نقش
ـــدن،  ـــرد نش ـــه دادن و دلس ـــرای ادام ـــار آن، ب ـــا در کن ـــد، ام ـــه دهی ـــدن ادام ـــه خوان ب
ـــتید کـــه بـــه موفقیـــت شـــما در  ـــخصیتی نیـــز هس نیازمنـــد بـــه مهارت هـــای ش

ـــرد. ـــد ک ـــک خواه ـــان کم ـــه اهدافت ـــیدن ب رس
ــه  ــخصیتی گفت ــای ش ــن مهارت ه ــی از ای ــه گروه ــرم« ب ــای ن ــالح »مهارت ه اصط
ــه طــور کامــل آکادمیــک نیســتند و مــواردی ماننــد: آگاهــی فــردی،  می شــود کــه ب
ــد. ــر می گیرن ــردی، مهارت هــای ارتباطــی و تصمیم گیــری درســت را در ب ــت ف مدیری

 كدام یک مهم تر است؟
امـــروزه وقتـــی مـــا از دانش آمـــوزان یـــا دانشـــجویان موفق صحبـــت می کنیـــم، 
ـــز  ـــر چی ـــش از ه ـــه بی ـــم. آنچ ـــر نمی کنی ـــا فک ـــاالی آنه ـــرات ب ـــه نم ـــاً ب ـــط لزوم فق
ـــوب  ـــی خ ـــم تیم ـــد: ه ـــی مانن ـــای غیرآکادمیک ـــت، فاکتوره ـــوردار اس ـــت برخ از اهمی
ـــاال، توانایـــی در حـــل مشـــکالت و پیـــدا  ـــاال، وجـــدان کاری ب ـــودن، داشـــتن تحمـــل ب ب
ـــی  ـــا مهارت های ـــت. اینه ـــا سختی هاس ـــه ب ـــی در مواجه ـــای منطق ـــردن راه حل ه ک
ـــط کار  ـــی و شـــخصی  و در محی ـــی اجتماع ـــرد در زندگ ـــت ف ـــه موفقی ـــه ب هســـتند ک
ـــار  ـــن ب ـــرای اولی ـــرد ب ـــه ف ـــی ک ـــرد. هنگام ـــد ک ـــی خواهن ـــک فراوان ـــده، کم در آین
ـــت را  ـــل اهمی ـــاغل، حداق ـــر مش ـــی او در اکث ـــرات تحصیل ـــود، نم ـــی ش ـــتخدام م اس
پیـــدا می کننـــد. اکثـــر کارفرمایـــان در مـــورد اهمیـــت مهارت هـــای مشـــارکتی در 
محیـــط کار ســـخن می گوینـــد؛ در حالـــی کـــه اکثـــر دانش آمـــوزان در مدرســـه، 
ـــس  ـــد؛ پ ـــات می گذارن ـــر در امتحان ـــرات باالت ـــن نم ـــود را روی گرفت ـــز خ ـــام تمرک تم

ـــود؟ ـــز ش ـــری تمرک ـــای دیگ ـــه چیزه ـــت روی چ ـــرای موفقی ـــد ب بای
ـــه  ـــل س ـــه حاص ـــی«، ک ـــرفت اجتماع ـــرای پیش ـــی ب ـــام »مهارت های ـــه ن ـــه ای ب در مقال
ـــای  ـــه مهارت ه ـــوط ب ـــای مرب ـــی داده ه ـــه بررس ـــت، ب ـــق اس ـــه و تحقی ـــال مطالع س
ـــری  ـــت. در نتیجه گی ـــده اس ـــه ش ـــا پرداخت ـــر دنی ـــناختی در سرتاس ـــناختی و غیرش ش
ـــل  ـــه قاب ـــای شـــناختی )ک ـــه مهارت ه ـــان شـــده اســـت ک ـــق، بی ـــن تحقی حاصـــل از ای
ســـنجش و اندازه گیـــری از طریـــق ســـواد، موفقیت هـــای آکادمیـــک، آزمون هـــا و 
ـــی و  ـــر تحصیل ـــع باالت ـــه مقاط ـــراد ب ـــی اف ـــی در راه یاب ـــر باالی ـــتند( تأثی ـــرات هس نم
ـــد:  ـــی )مانن ـــی و احساس ـــای اجتماع ـــردن مهارت ه ـــاال ب ـــا  ب ـــد، ام ـــک دارن آکادمی
ـــخصی  ـــور مش ـــه ط ـــاط( ب ـــراری ارتب ـــای برق ـــس و مهارت ه ـــه نف ـــاد ب ـــتکار، اعتم پش
تأثیـــر بســـزایی در بـــه پایـــان رســـاندن دانشـــگاه، ســـالمت بیشـــتر و احســـاس رضایـــت 

ـــته اســـت. ـــراد داش ـــی اف ـــغلی و تحصیل ـــی ش ـــر در زندگ باالت

رمز موفقیت 
یڪ جوان در چیست؟
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 توانایی در مشاركت و همكاری
ـــط  ـــی وارد محی ـــد از آن، وقت ـــی و بع ـــی تحصیل ـــه در زندگ ـــت ک ـــی اس ـــن مهارت ای
ـــده  ـــوی AJPH انجام ش ـــه از س ـــه ای ک ـــت. مطالع ـــم اس ـــیار مه ـــویم، بس کار می ش
ـــی  ـــال های متوال ـــرای س ـــودک را ب ـــد ک ـــای مه ـــی از بچه ه ـــت گروه ـــت و موفقی اس
تـــا بزرگســـالی دنبـــال کرده انـــد، نشـــان داده اســـت کـــه داشـــتن مهارت هـــای 
ـــدی را  ـــز در کالس، فوای ـــتن تمرک ـــی در داش ـــارکت، و توانای ـــکاری، مش ـــه، در هم اولی
ـــه همـــراه دارد. ایـــن یافتـــه  ـــی مـــدت ب در بهبـــود ســـالمتی و آموزشـــی فـــرد در طوالن
ـــای  ـــه مهارت ه ـــد دارد ک ـــوع تأکی ـــن موض ـــر ای ـــی ب ـــت، ول ـــب نیس ـــی عجی ـــه تنهای ب
ــز روی  ــت دارد. تمرکـ ــوزان اهمیـ ــرای دانش آمـ ــزان بـ ــه میـ ــه چـ ــی، بـ اجتماعـ
ـــادی در  ـــر زی ـــد تأثی ـــران، می توان ـــا دیگ ـــکاری ب ـــعی در هم ـــی و س ـــام کار گروه انج
ـــا ســـایر همـــکاران، دقیقـــاً همـــان قابلیتـــی  موفقیـــت فـــرد داشـــته باشـــد. مشـــارکت ب
ـــرای  ـــد. ب ـــراد انتظـــار دارن ـــان در محیـــط کاری از اف ـــر کارفرمای ـــروزه اکث ـــه ام اســـت ک
پـــرورش ایـــن قابلیـــت در خـــود، شـــرکت در پروژه هـــای گروهـــی و همـــکاری و 

ـــت. ـــر اس ـــیار مؤث ـــوزان، بس ـــایر دانش آم ـــا س ـــارکت ب مش

 توانایی در ارزیابی خود
ـــغ محســـوب می شـــوید، بایـــد توانایـــی نظـــارت  ـــه عنـــوان نوجوانانـــی کـــه افـــرادی بال ب
بـــر رفتارهـــای خـــود را داشـــته باشـــید. ایـــن اســـتقالل فکـــری شـــاید مهارتـــی نباشـــد 
ـــه  ـــازمان دهی و ب ـــزی، س ـــا برنامه ری ـــی ب ـــود، ول ـــنجیده ش ـــدارس س ـــاً در م ـــه لزوم ک
ـــارت را  ـــن مه ـــد ای ـــگاهی، می توانی ـــا دانش ـــی ی ـــای کالس ـــاندن پروژه ه ـــرانجام رس س

در خـــود تقویـــت کنیـــد.

 توانایی در كنترل خود
ـــی  ـــود را، حت ـــش خ ـــد آرام ـــما بتوانی ـــه ش اینک
ـــد  ـــرار می گیری ـــاد ق ـــورد انتق ـــه م ـــی ک در زمان

ـــان  ـــق میلت ـــی کـــه موضوعـــی مطاب ـــا در زمان ی
ـــد، در موفقیـــت  پیـــش نمـــی رود، حفـــظ کنی

شـــما، چـــه در مدرســـه، چـــه محیـــط کار در 
ـــان،  ـــی در زندگی ت ـــور کل ـــه ط ـــده و ب آین

ـــود. ـــد ب ـــر خواه بســـیار مؤث

 توانایی در هدف گذاری
از  یــــکی  هـدف گــــذاری، 

ـــت  ـــی اس ـــتراتژی های تحصیل اس
ـــوزان  ـــیدن دانش آم ـــه در رس ک

ـــت دارد.  ـــیار اهمی ـــت، بس ـــه موفقی و دانشـــجویان ب
ـــه از  ـــک مجموع ـــه ی ـــیدن ب ـــرای رس ـــزی ب برنامه ری

ـــی  ـــا و پاداش ـــه آنه ـــیدن ب ـــه های رس ـــداف و پروس اه
ـــود،  ـــت می ش ـــداف دریاف ـــه آن اه ـــیدن ب ـــا رس ـــه ب ک

ـــتکار و  ـــتن پش ـــت. داش ـــر اس ـــیار مؤث ـــه، بس ـــه و هم هم
پافشـــاری در رســـیدن بـــه ایـــن اهـــداف نیـــز از جملـــه 

توانایی هـــای مهـــم در رســـیدن بـــه اهدافتـــان محســـوب 
می شـــود.

ـــه  ـــتند ک ـــی نیس ـــا مهارت های ـــده، تنه ـــه ش ـــوارد گفت ـــاً م  قطع
دانش آمـــوزان و دانشـــجویان  بـــرای دســـت یابی بـــه موفقیـــت 

ـــا را  ـــه آنه ـــواردی ک ـــز روی م ـــی تمرک ـــد، ول ـــاز دارن ـــا نی ـــه آنه ب
در ایـــن راه کمـــک می کننـــد، تمرکـــز کامـــل و مطلـــق را از روی 

نمـــرات یـــا نتایـــج امتحانـــی برداشـــته و بـــه ســـمت مهارت هـــای 
ــد. ــوق می دهـ ــای واقعـــی در زندگـــی سـ اجتماعـــی و آموزش هـ

در مقالـــه ای بـــه نـــام »مهارت هایـــی بـــرای پیشـــرفت اجتماعـــی« کـــه 
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــان ش ـــت، بی ـــق اس ـــه و تحقی ـــال مطالع ـــه س ـــل س حاص

مهارت هـــای شـــناختی )کـــه قابـــل ســـنجش و انـــدازه گیـــری از طریـــق 
ــر  ــتند( تأثیـ ــرات هسـ ــا و نمـ ــک، آزمون هـ ــای آکادمیـ ــواد، موفقیت هـ سـ

ـــد،  ـــک دارن ـــی و آکادمی ـــر تحصیل ـــع باالت ـــه مقاط ـــراد ب ـــی اف ـــی در راه یاب باالی
ـــاد  ـــتکار، اعتم ـــد: پش ـــی )مانن ـــی و احساس ـــای اجتماع ـــردن مهارت ه ـــاال ب ـــا ب ام

بـــه نفـــس و مهارت هـــای 
ـــور  ـــه ط ـــاط( ب ـــراری ارتب برق
ـــزایی  ـــر بس ـــخصی تأثی مش
در بـــه پایـــان رســـاندن 
ســـالمت  دانشـــگاه، 
بیشـــتر و احســـاس 
ــر در  ــت باالتـ رضایـ
زندگـــی شـــغلی و 
ـــراد  ـــی اف تحصیل
داشـــته اســـت
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است 

كه از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر هفته )  از سال گذشته 

به صورت الکرتونیکی ( منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين 

اخبار و اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين 

تا پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر 

آزمون(، از سوى سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى مانند: يادداشت هفته، اخبار، 

اطالعيه، گزارش خربى، گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى و ... به 

فراخور برنامه زماىن آزمون ها، با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر 

دبريستان يا دانشجويان دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان 

آزمون رسارسى، كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و 

در جهت راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از 

سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و ششمني سال فعاليت خود، به مين همراهى 

و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و همواره به 

شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

خواننـدگان، بازديدكننـــدگان و عالقه منــدان مى تواننــد طـرح هـا، عكـس ها، 

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

ارسال منايند. 

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org


