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آرامش داوطلبان با برگزاری آزمون سراسری
 در دو نوبت

نشستخبریآزمونسراسریسال
روز )1401 ماه اولدی )نوبت 1402
شنبه17دیماهدرسالنکنفرانس
به کشور آموزش سنجش سازمان
ریاستدکترعبدالرسولپورعباس،
آموزش سنجـش سـازمان رئیس
مدیران معاونان، حضور با و کشور
اینسازمانواصحابرسانهبرگزار

شد.
بـه گـزارش روابط عمـومــی سـازمـان 
سازمان  رئیس  کشور،  آموزش  سنجش 
به خبرنگاران  سنجش، ضمن خیرمقدم 
و مهمانان با اشاره به اینکه تا نوبت اول 

آزمون سراسری سال 1402 کمتر از دو 
امیدواریم  گفت:  است  مانده  باقی  هفته 
را  خود  خوب،  روحیه  با  داوطلبان  که 
واقعۀ  عنوان  به  سراسری  آزمون  برای 
آماده  کامل  طور  به  زندگی شان  بزرگ 
را  خودشـان  بتوانند  تا  باشند  کرده 

آزمایش کنند.
آزمون  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
سراسری سال 1402 در دو نوبت انجام 
از  داوطلبان  که  داریم  انتظار  می شود، 
استرس کمتری برخوردار باشند و تلقی 
آنان این باشد که آزمون نوبت اول، یک 
صورت  در  زیرا  است؛  آزمایشی  آزمون 

کسب رتبه نامناسب، می توانند از طریق 
آزمون نوبت دوم که در تیرماه سال آینده 

برگزار می شود، آن را جبران نمایند.
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
سراسری،  آزمون  اینکه  بر  تأکید  با 
و  صنفی  شغلی،  آینده  بر  قطعی  تأثیر 
کرد:  نشان  خاطر  دارد،  افراد  زندگی 
آزمون سراسری از حساسیت های باالیی 
اجتماعی همه  زندگی  و  است  برخوردار 
همچنین  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را 
هدایت های شغلی و تحصیلی داوطلبان 
بستگی  آزمون  این  به  مستقیم  طور  به 

دارد.    

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  دوشنبه 19 دی 1401  16 صفحه  شماره پیاپی 1309             

ادامه در صفحه 4

کانال
اطالع رساني

سازمان سنجش آموزش کشور 
در پیام رسان های داخلی

با شما تا نوبت اول
آزمون سراسری سال 1402 )4(

یادداشت هفته

صفحه2

مناسبت هفته

20 جامدی الّثانی
خجسته زادروز بانوی آب و آیینه
 حرضت فاطمه زهرا )س( و فرزند 
برومندش حرضت امام خمینی )ره( 

بر همگان تهنیت باد



سورۀ احقاف، آيۀ 15 : و انسان را نسبت  به پدر ومادرش به احسان سفارش كرديم.شماره 1309  دوشنبه 19 دی 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 2

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و هفتم ، شماره 41،  شماره پیاپی 1309 

  دوشنبه 19 دی 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

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

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

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

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

نکته

با شما تا نوبت اول
آزمون سراسری سال 1402 )4(

یادداشت هفته

سالم!سالمیچوبویخوشآشنایی!
شماره های  هفته«  »یادداشت  مقدمۀ  در  که  همان گونه 
زمان  تا  است که  آن  بر  یادآور شدیم، سعی مان  پیشین 
در  که  سال 1402  سراسری  آزمون  اول  نوبت  برگزاری 
روزهای پنجشنبه 29 و جمعه 30 دی ماه سال جاری 
برای  آن  دانستن  که  نکاتی  یادآوری  به  می شود،  برگزار 

داوطلبان این آزمون مهم الزم به نظر می رسد، بپردازیم.
اینک به بخش چهارم این نکات، که یادآوری برخی از موارد 

مهم دیگر در این زمینه است، اشاره می شود:
نهایی  امتحان  نمرات  تحصیلی،  سابقۀ  عمل  مالک   -1
فایل  آخرین  و  دانشجو  پذیرش  سال  خردادماه  پایان  تا 
دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین شده از 

سوی سازمان سنجش آموزش کشور است.
مراکز  و  دانشگاه ها  به  ورود  برای  دانشجو  پذیرش   -2
انجام می شود،  بار در سال  عالی در کشور، یک  آموزش 
و اگر داوطلب در نوبت های مختلف آزمون در گروه های 
آزمایشی اصلی )علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم 
انسانی( مختلفی شرکت کرده است، فقط برای پذیرش یک 
گروه آزمایشی اصلی به عالوه گروه های آزمایشی شناور هنر 
و زبان های خارجی )در صورت شرکت در آزمون اختصاصی 
این گروه های آزمایشی( می تواند اقدام نماید و باید قبل از 

پذیرش، گروه آزمایشی خود را اعالم نماید.
3- برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی، که 
در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می کنند، منابع درس 
امتحانی آزمون اختصاصی »زبان عربی«، کتاب های »عربی، 
زبان قرآن 1، 2 و 3«، و منابع درس امتحانی »تاریخ«، 
کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 )ایران در دوره 

اسالمی(« در نظر گرفته  می شود.
4- در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم 
تجربی و علوم انسانی، آزمون عملي رشتۀ علوم ورزشي و 
آموزش تربیت بدني )مجموعۀ 1( یک بار در سال برگزار 
می شود و نمرۀ آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب 
12 در نمرۀ کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های 

مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد.
5- در گروه آزمایشی هنر، آزمون عملی یک بار در سال 
برگزار می شود و هر داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر 

دو مجموعۀ آزمون عملی از مجموعه های  ذیل را که در 
بند 6 این یادداشت آمده است، دارد و نمرۀ آزمون عملی 
به عنوان درس تخصصی با ضریب 12 در نمرۀ کل آزمون 
رشته  آن  با  مرتبط  رشته های  پذیرش  برای  اختصاصی 
می توانند  داوطلبانی  فقط  ضمناً  شد.  خواهد  محاسبه 
رشته های دارای آزمون عملی را انتخاب کنند که در آزمون 

عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند.
موارد  جز  به  هنر،  آزمایشی  گروه  رشته های  سایر   -6
مندرج که در ذیل همین بند می آید، آزمون عملی ندارد. 
این مجموعه ها عبارتند از: مجموعۀ 2 )شامل رشته های: 
لباس،  طراحي  پارچه،  طراحی  تصویری،  ارتباط  نقاشی، 
آموزش هنر، و گرافیک(، مجموعۀ 3 )شامل رشتۀ: طراحی 
نمایشی(،  ادبیات  رشتۀ:  )شامل   4 مجموعۀ  صنعتی(، 
 6 مجموعۀ  مجسمه سازی(،  رشتۀ:  )شامل   5 مجموعۀ 
)شامل رشتۀ: نوازندگی موسیقي ایرانی(، مجموعۀ 7 )شامل 
رشتۀ: نوازندگی موسیقي جهانی(، مجموعۀ 8 )شامل رشتۀ: 
کتابت نگارگری(، مجموعۀ 9 )شامل رشتۀ: آهنگسازی(، 
مجموعۀ 10 )شامل رشتۀ: بازیگری(، مجموعۀ 11 )شامل 
رشتۀ: طراحی صحنه(، مجموعۀ 12 )شامل رشتۀ: نمایش 
عروسکی(، مجموعۀ 13 )شامل رشتۀ: عکاسی(، و مجموعۀ 

14 )شامل رشتۀ: سینما(.
7- در گروه آزمایشی زبان های خارجی، آزمون اختصاصی 
ایتالیایی  و  فرانسه، روسی  آلمانی،  انگلیسی،  زبان های  از 
برگزار می شود و داوطلب در زمان ثبت نام، باید یکی از این 
زبان ها را برای پاسخگویی انتخاب کند. داوطلبانی می توانند 
آلمانی،  انگلیسی،  زبان های  به  مربوط  رشته محل های 
در  که صرفاً  کنند  انتخاب  را  ایتالیایی  و  روسی  فرانسه، 
آزمون اختصاصی مربوط به آن زبان شرکت کرده  باشند و 
اجازۀ انتخاب کد رشته محل های مربوط به آن زبان خارجی 

را که انتخاب نکرده اند، ندارند.
8- برای انتخاب رشته محل های مربوط به سایر زبان های 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  جز  )به  خارجی 
گزینش  مالک  و  ندارد  وجود  محدودیتی  ایتالیایی( 
علمی، نمرۀ کل نهایی بدون توجه به نوع آزمون زبان 

اختصاصی است.
مدیراجرایی

و کنندگان ثبتنام وضعیت گزارش، این در
و آزمون با رشتهمحلهای پذیرفتهشدگان
رشتهمحلهایصرفًابراساسسوابقتحصیلیو
جدولهایرتبهدهیاستانهایکشوربراساس
درصدقبولیونمرۀکلنهایی،بهصورتجداگانه

ارائهشدهاست.
در این گزارش، امکان مقایسۀ وضعیت علمی داوطلبان 
هر بخش با شهرستان، استان و کل کشور در هر گروه 
دارد.  وجود  آزمون  درس های  به تفکیک  آزمایشی 
پذیرفته شدگان  و  شرکت کنندگان  نمره کل  همچنین 
یکدیگر  با  می توان  نیز  را  آزمون  با  رشته های  برای 
ارائۀ  گزارش،  این  تدوین  از  هدف  کرد.  مقایسه 
و  است  سراسری  آزمون  درخصوص  جامع  اطالعات 
می توان از آن برای شناسایی و برنامه ریزی در جهت 
ارتقاء سطح علمی بخش هایی از هر استان بهره گرفت 
که وضعیت علمی مناسبی در مقایسه با سایر بخش ها 
گزارش  این  مطالعۀ  ندارند.  کشور  کل  میانگین  یا 
ارتقاء  جهت  در  آموزشی،  امور  دست اندرکاران  برای 
شهرستان  بخش،  سطح  در  دانش آموزان  علمی  بنیه 

و استان، مفید است.

گزیدۀآمارهایآزمونسراسریسال
1401همۀاستانها

معرفی گزارش
زهراحسنخانی

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش

به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های ســازمان ســنجش آموزش کشور از طریق پست 
الکترونیکی )ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد مرتبط با حفاظت آزمون هاست.

نشانی پست الکترونیکی:
hefazatazmon@sanjesh.org
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اخبار هفته

مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش: 

۸1 هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت بدون آزمون ها ثبت نام کردند
مشاوررئیسومدیرکلروابطعمومی
کشور، آموزش سنجش سازمان
در داوطلب هزار 81 از بیش گفت:
مرحلهتکمیلظرفیتپذیرشبهمن

ماهسال1401ثبتنامکردند.
فرصت  افزود:  کریمیان  علیرضا  دکتر 
مرحلۀ  در  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی 
سراسری سال 1401 از 30 آذر ماه آغاز 

شده بود و پس از تمدید این فرصت، در 
روز دوشنبه 12 دی ماه به پایان رسید.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش، 
هزار   81 از  بیش  نهایت  در  شد:  یادآور 
ظرفیت  تکمیل  مرحله  در  داوطلب 
ثبت نام   1401 سال  ماه  بهمن  پذیرش 
پایان  تا  پذیرش  نهایی  نتایج  و  کرده اند 

دی ماه اعالم می شود.
وی یادآور شد: پذیرش برای ظرفیت های 

خالی مانده رشته محل هایی که در مرحله 
پذیرش با سوابق تحصیلی سراسری سال 
سوابق  اساس  بر  نشده،  تکمیل   1401
صورت  دیپلم،  معدل  یعنی  تحصیلی، 
گرفته است. ضمناً مغایرت معدل کل یا 
معدل کتبی واقعی با معدل کل و معدل 
در  داوطلب  سوی   از  شده  اعالم  کتبی 
قبولی  لغو  به  منجر  ثبت نامی،  تقاضانامه 

می شود.

دوره های کاردانی فنی و مهندسی فناوری
انرژی های تجدیدپذیر تصویب شد

در دانشگاه جامع علمی - کاربردی 

باتصویبشورایبرنامهریزیآموزشیودرسی
دورههای بار نخستین برای کاربردی، – علمی
)کارشناسی فناوری مهندسی و فنی کاردانی
دانشگاه در تجدیدپذیر انرژیهای ناپیوسته(

جامععلمی-کاربردیبرگزارمیشود.
دکتر علیرضا جمالزاده تصریح کرد: پیش بینی و برآورد 
افزایش  از  حاکی  انرژی،  متخصصان  و  سیاست گذاران 
سهم و نقش مؤثر و بی بدلیل انرژی های تجدیدپذیر در 
تأمین انرژی مورد نیاز در مقایسه با انرژی های فسیلی 
برنامه ریزی برای  در آینده نزدیک درکشور است؛ لذا 
توانمندسازی نیروی انسانی در این بخش، با هدف به 
کارگیری آنها در صنعت موردنظر، به ویژه صنعت برق، 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
جامع  دانشگاه  درسی  برنامه ریزی  دفتر  سرپرست 
علمی-کاربردی،  تصریح کرد: در این راستا، رشته های 
تحصیلی انرژی های تجدید پذیر، در ذیل گروه صنعت 
و به کمک وزارت نیرو، با هدف تربیت نیروی متخصص 
مورد نیاز این بخش، در سال 1401 تدوین، تصویب و 
مقرر شد تا در مراکز آموزشی حائز شرایط، امکانات و 
تهران،  استان های  در  دانشگاه  این  الزم  استانداردهای 
خوزستان و قزوین، تحت نظارت دانشگاه جامع علمی 

- کاربردی  اجرا شود.
رشته ها  این  دانش آموختگان  افزود:  جمالزاده  دکتر 
داشتن  با  فتوولتائیک  انرژی  رویکرد  با  بیشتر 
عملکرد  شناخت  مانند:  قابلیت هایی  و  توانمندی ها 
مولدهای برق تجدید پذیر، طراحی سیستم های تولید 
توان تجدید پذیر و فرآیندهای آن، به کارگیری ابزارها 
و نرم افزارهای طراحی و شبیه سازی، شناخت بسترهای 
مخابراتی و به کارگیری مدل ها و الگوریتم های عیب یابی، 

می توانند مشاغلی چون تکنسین بهره بردار نیروگاه های 
تجدیدپذیر، تکنسین فنی عیب یابی و تعمیر مولدهای 
گر  تحلیل  طراح،  و  کاردانی  مقطع  در  را  تجدیدپذیر 
مدیر  پذیر،  تجدید  انرژی  تولید  صنعت  ریز  برنامه  و 
تجهیزات  بهره برداری  و  نگهداری  مدیر  و  لجستیک 
احراز  کارشناسی  مقطع  در  را  پذیر  تجدید  انرژی های 

نمایند.
علمی- درسی  و  آموزشی  ریزی  برنامه  شورای  دبیر 
کاردانی  دوره های  داشت:  اظهار  ادامه،  در  کاربردی،  
واحدی نظام  بر  مبتنی  دانشگاه،  این  کارشناسی  و 
- ساعتی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و 
مهارتی است و با توجه به شایستگی ها و مهارت های 
مرکز  در  آموزش  بخش  دو  به  حرفه ای  و  مشترک 

یک  عنوان  به  کار،  محیط  در  آموزش  و  مجری 
تقسیم  مهارتی،  آموزش های  متمایزکنندۀ  استراتژی 

می شود. 
دکتر جمالزاده، در خاتمه، گفت: ارائۀ دروسی نظیر نصب، 
راه اندازی و نگهداری مولدهای انرژی های تجدیدپذیر، 
انرژی های  تجهیزات  بهره برداری  و  نگهداری  مدیریت 
عملکرد سیستم های  اندازه گیری  و  پایش  تجدیدپذیر، 
تجدیدپذیر، مدل سازی انرژی و زیرساخت های عمرانی 
در  تجدیدپذیر،  و  فتوولتائیک  انرژی های  صنعت  در 
واقعی  کار  آموزش عملی در محیط  کنار 512 ساعت 
همراه  به   2 و   1 کارورزی  و  کاربینی  دروس  قالب  در 
مدرسان و خبرگان با تجربه در این صنعت، زمینه های 

توانمندسازی دانشجویان را فراهم می سازد.
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ادامهازصفحهاول
این  سراسری،  آزمون  حساسیت های  به  اشاره  با  وی، 
دست  به  سالم  طور  به  را  امانت  که  داد  را  اطمینان 
صاحبان اصلی آن یعنی داوطلبان، خواهد رساند و تشریح 
کرد که سازمان سنجش در این مسیر، محکم، استوار 
و خدشه ناپذیر  اقدامات مؤثری انجام داده است که در 
این زمینه، چند گام مهم )انتصاب رؤسای دانشگاه های 
معین هر استان به عنوان نماینده تام االختیار وزیر علوم؛ 
تلقی نمودن آزمون سراسری به عنوان امر ملی با مصوبۀ 
بخشی 2400  ارتقا  امنیت کشور؛  جلسۀ 765 شورای 
در  بخشی  تنوع  آزمون؛  برگزاری  حفاظت  فرعی  مرکز 
ارتباط با دفترچۀ سؤاالت و پاسخنامه ها( برای آسایش 

و آرامش داوطلبان برداشته شده است.
دکتر پورعباس افزود: کلیۀ شبکه های تقلب رصد شده 

این  با  ثانویه  و  اولیه  ارتباط  که  افرادی  تمامی  و  است 
شبکه ها برقرار کرده اند، شناسایی شده اند. 

داوطلبان  به  همچنین  کشور  سنجش  سازمان  رئیس 
نشوند؛  متخلف  شبکه های  دام  گرفتار  که  کرد  توصیه 
با  تا ده سال محرومیت  از یک  افراد متقلب  برای  زیرا 

رأی هیأت بدوی در نظر گرفته خواهد شد.
نفر   857 گذشته  سال  که  شد  یادآور  همچنین  وی 
متخلف در آزمون سراسری 1401 با تجهیزات تقلب و 
حدود 1000 نفر نیز با استفاده از روش ها و نرم افزارهای 
هم  افراد  این  با  که  شدند  شناسایی  سنجش  سازمان 

برخورد قانونی صورت گرفت.
و  امنیت  حلقۀ  آخرین  گفت:  سنجش  سازمان  رئیس 
اینترنت است و  حفاظت آزمون، قطع و محدود کردن 
اساس،  همین  بر  و  شده  بینی  پیش  امر  جوانب  تمام 

و  شده  ارسال  سراسری  آزمون  برگزاری  نقاط  لیست 
نقطه  ای  امنیت کشور، قطع  طبق دستورالعمل شورای 
یا سراسری اینترنت در زمان برگزاری آزمون سراسری 
پیش بینی شده است؛ لذا نحوۀ اجراء این بحث با وزارت 
ارتباطات است و اختیار کامل با آنهاست و قرار نیست 
که اینترنت به صورت مطلق قطع شود. انتظار داریم که 
نباید  سراسری،  آزمون  برگزاری  ساعت  سه  حدود  در 
هیچ ارسال و دریافت فایلی صورت گیرد و به این ترتیب 
امنیت به جوانان کشور هدیه شود تا داوطلبان بتوانند با 
خیال راحت و بدون نگرانی در آزمون سراسری شرکت 

کنند.
کارت شرکت  داشت:  اظهار  عباس همچنین  پور  دکتر 
آزمایشی،  پنجگانۀ  داوطلبان گروه های  آزمون کلیۀ  در 
پنجشنبه  روز  تا   1401/10/25 یکشنبه  روز  از 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد

 گزارش:شکوفهجوادی-عکس:مهدیقوامی

آرامش داوطلبان با برگزاری آزمون سراسری در دو نوبت
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گزارش
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روی  پرینت،  و  داوطلبان  مشاهدۀ  1401/10/29برای 
خواهد  قرار  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت 
از گروه های  آزمون هر یک  اینکه  به  توجه  با  و  گرفت 
پنجگانۀ آزمایشی به صورت جداگانه در تاریخ های 29 و
30 دی مـاه انجـام می  شـود، هـر داوطلب بـرای حضور 
در هـر یـک از جلسـات امتحانـی گروه هـای آزمایشـی، 
ضـرورت دارد کـه پرینت کارت شـرکت در آزمون گروه 
آزمایشـی مربـوط را بـه همـراه خود داشـته باشـد؛ لذا 
داوطلبانی کـه در دو یـا سـه گـروه آزمایشـی ثبت نـام 
بایـد، بـه ترتیـب، دو کارت یـا سـه کارت  نموده انـد، 
شـرکت در آزمـون دریافـت نماینـد. این کارت حـاوی 
اطالعـات مهمـی، از جملـه اطالعـات فـردی، شـماره 
داوطلبـی، سـهمیه، زمان و مـکان برگزاری آزمـون و... 

است. 

گروه آزمایشی علوم تجربی بیشترین داوطلب را 

در آزمون سراسری نوبت اول سال 1402 دارد
سازمان  آماری  و  فنی  معاون  جمالی،  احسان  دکتر 
سنجش آموزش کشور، روز شنبه 17 دی  ماه در نشست 
سراسری  آزمون  تغییرات  آخرین  اعالم  ضمن  خبری 
سال جاری، گفت: آزمون نوبت اول 1402 در 29 و 30 
دی  ماه و نوبت دوم آن در تیرماه 1402 برگزار خواهد 

شد.
آموزش  سنجش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
کشور، دکتر احسان جمالی اظهار داشت: در این آزمون، 
به  توجه  با  و  کرده اند  ثبت نام   915151 واقعی  تعداد 
اینکه هر فرد، امکان شرکت در گروه های آزمایشی هنر 
و زبان های خارجی را عالوه بر گروه آزمایشی اصلی خود 
ثبت نام شده اند  داوطلب   978460 است، جمعاً  داشته 
که از این تعداد، 589502 داوطلب زن)60.25 درصد( 
در  و  هستند  مرد)39.75درصد(  داوطلب   388958 و 

این دو روز با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
علوم  آزمایشی  گروه  قبل،  افزود: همانند سال های  وی 
کل  درصد   46 یعنی  داوطلب،   450577 با  تجربی، 
از  بعد  و  دارد  را  داوطلب  تعداد  بیشترین  داوطلبان، 
داوطلب   309219 با  انسانی  علوم  آزمایشی  گروه  آن، 
از آن،  را شامل می شود و پس  31.6 درصد داوطلبان 
و  نفر  با 120095  فنی  و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه 

با 12.27درصد داوطلب در ردیف بعدی قرار می گیرد.

کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  آماری  و  فنی  معاون 
اظهار کرد: در گروه  آزمایشی زبان های خارجی 59514 
داوطلب و در گروه  آزمایشی هنر 39055 داوطلب، به 
ترتیب، 6.08 درصد و 3.99 درصد داوطلبان، در نوبت 

اول آزمون سراسری شرکت خواهند کرد.
اکنون  هم  داوطلبان،  از  درصد   51 حدود  گفت:  وی 
دانش آموز هستند و حدود 49 درصد آنان نیز مربوط به 
سال های قبل هستند که برای دومین یا چندمین بار در 

آزمون سراسری به رقابت خواهند پرداخت.
داوطلب،  تعداد  بیشترین  کرد:  تصریح  جمالی  دکتر 
نیز  داوطلب  تعداد  کمترین  و  تهران  استان  به  مربوط 

مربوط به استان سمنان است.
نشان  خاطر  سراسری  آزمون  اولیۀ  نتایج  مورد  در  وی 
کرد: نمرات خام داوطلبان اوایل اسفند ماه سال جاری از 
طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطالع رسانی 
خواهد شد و نمرۀ کل آزمون های اختصاصی نوبت اول، 
نمرۀ کل  نهایتاً  نوبت دوم، نمرۀ کل سابقه تحصیلی و 
نهایی با ضریب40 درصد سوابق تحصیلی و 60 درصد 
نمرۀ آزمون اختصاصی در مرداد ماه سال آینده منتشر 
خواهد شد و بر اساس آن کارنامه نهایی داوطلبان صادر 
رشته  انتخاب  به  نسبت  می توانند  داوطلبان  و  می  شود 
صرفاً در یک گروه آزمایشی اصلی )علوم ریاضی و فنی، 
علوم تجربی یا علوم انسانی( و همچنین هنر و زبان های 

خارجی، اقدام کنند.
دو  که  داوطلبانی  کرد:  مطرح  همچنین  جمالی  دکتر 
بیشترین  قطعاً  باشد  یکسان  آنها  اصلی  آزمایشی  گروه 
نمرۀ کل آنها لحاظ خواهد شد، ولی اگر در نوبت اول و 
نوبت دوم، در گروه های آزمایشی اصلی متفاوتی شرکت 
نهایی  آزمایشی  گروه  داوطلب،  انتخاب  طبق  کنند، 
لحاظ خواهد شد و در یکی از گروه های آزمایشی اصلی 

می توانند انتخاب رشته نمایند.
وی در مورد داوطلبان بهیاری اعالم نمود: مطابق مصوبۀ 
بر  عالوه  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای   1401 سال 
رشتۀ پرستاری، در رشته های هوشبری و اتاق عمل نیز 
بهیاری  دیپلم  دارای  داوطلبان  به  ظرفیت  از  درصد   5
حائز شرایط، اختصاص داده شده است و اگر این گروه 
نمرۀکل  کنند،  انتخاب  را  دیگری  رشتۀ  داوطلبان،  از 
سایر  همانند  و  بود  خواهد  نهایی  کل  نمرۀ  همان  آنها 
داوطلبان که در این آزمون شرکت کرده اند، برای آنها 

مالک عمل قرار خواهد گرفت.
برای  کرد:  نشان  خاطر  تحصیلی  سوابق  مورد  در  وی 

دانش آموزان سال جاری )اعم از فارغ التحصیالن خرداد 
ماه سال 1402(  فارغ التحصیلی در خرداد  یا عدم  ماه 
تمامی نمرات خرداد ماه آموزش و پرورش آنها در نمرۀ 
کل سوابق تحصیلی لحاظ می شود و 40 درصد نمرۀ کل 

سوابق تحصیلی را ایجاد می کند.
دکتر جمالی افزود: داوطلبان با سوابق تحصیلی یا سوابق 
تحصیلی ناقص یا گروه آزمایشی متفاوت با رشته دیپلم یا 
داوطلبانی از سال های قبل که می خواهند ترمیم سوابق 
تحصیلی انجام دهند و در دی ماه در آزمون های آموزش 
و پرورش شرکت نکرده اند، می توانند در آزمون خرداد 
ماه سال 1402 آموزش و پرورش شرکت کنند و نسبت 
به ایجاد یا ترمیم سوابق خود )مطابق اطالعیه هایی که 

آموزش و پرورش منتشر خواهد کرد( اقدام کنند.

زمان و تعداد سؤاالت

 گروه های پنجگانۀ آزمایشی
دکتـر حسـن مروتـی، معاون امـور آزمون های سـازمان 
خبـری،  نشسـت  ایـن  در  کشـور،  آمـوزش  سـنجش 
آخریـن تغییـرات آزمون سراسـری سـال جـاری، تعداد 
حوزه هـا، زمـان و تعـداد سـؤاالت گروه هـای پنجگانـۀ 

آزمایشـی را اعـالم کـرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان سـنجش آموزش 
کشـور، دکتـر مروتـی گفـت: بـر اسـاس برنامـۀ زمانـی 
پیـش بینـی شـده، آزمـون نوبـت اول سراسـری سـال 
1402 در صبـح و بعـد از ظهـر روزهـای پنجشـنبه 29 
و جمعـه 30 دی مـاه در 417 شهرسـتان، 585 حـوزۀ 
امتحانـی در دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی و 

2041 حـوزه فرعـی، برگـزار خواهـد شـد.
آزمایشـی علـوم  تعـداد سـؤاالت گـروه  وی در مـورد 
ریاضـی و فنی اظهار کرد: دفترچۀ شـماره یک، شـامل: 
40 سـؤال ریاضیـات، با ضریب 12 با زمان پاسـخگویی 
70 دقیقـه اسـت و دفترچـۀ شـماره دو مجموعـاً دارای 
اسـت پاسـخگویی  زمـان  دقیقـه   75 و  سـؤال   65
)35 سـؤال فیزیـک بـا ضریـب 9 بـا زمان پاسـخگویی 
45 دقیقـه و 30 سـؤال شـیمی بـا ضریـب 7 بـا زمـان 

پاسـخگویی 30 دقیقـه(.
علـوم  آزمایشـی  گـروه  خصـوص  در  مروتـی  دکتـر 
تجربـی گفـت: دفترچۀ شـماره یک، شـامل: 45 سـؤال 
پاسـخگویی زمـان  بـا   12 ضریـب  بـا  زیست شناسـی 

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
با تأکید بر اینکه آزمون سراسری، 
تأثیر قطعی بر آینده شغلی، صنفی 
و زندگی افراد دارد، خاطر نشان کرد: 

آزمون سراسری از حساسیت های باالیی 
برخوردار است و زندگی اجتماعی

همه را تحت تأثیر قرار می دهد
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مجموعـاً  دو،  شـمارۀ  دفترچـۀ  و  اسـت  دقیقـه   45
دارای 65 سـؤال و 75 دقیقـه زمـان پاسـخگویی اسـت

)30 سـؤال فیزیـک  بـا ضریـب 7 بـا زمان پاسـخگویی 
40 دقیقـه و 35 سـؤال شـیمی بـا ضریـب 9 بـا زمـان 
پاسـخگویی 35 دقیقه( و دفترچۀ شـمارۀ سـه، مجموعاً  

دارای 45 سـؤال و 60 دقیقـه زمـان پاسـخگویی اسـت 
)30 سـؤال ریاضـی بـا ضریـب 7 و 15 سـؤال زمیـن 
شناسـی بـا ضریب 1 بـا زمـان پاسـخگویی 60 دقیقه(. 
)آزمـون عملـی تربیـت بدنـی و علوم ورزشـی با ضریب 
ویـژۀ  چهـار  شـماره  دفترچـۀ  می شـود(.  لحـاظ   12
دیپلمه هـای بهیـاری نیـز دارای: 30سـؤال بهیـاری بـا 

ضریـب 12 بـا زمـان پاسـخگویی 20 دقیقـه اسـت.
وی افـزود: دفترچـۀ شـمارۀ یک گـروه آزمایشـی علوم 
انسـانی مجموعـاً دارای 80 سـؤال و 85 دقیقـه زمـان 
پاسـخگویی اسـت )20 سـؤال ریاضـی بـا ضریـب 6 و 
مـدت زمـان پاسـخگویی 30 دقیقـه/ 30 سـؤال زبـان 

بـا ضریـب 8 و زمـان پاسـخگویی  ادبیـات فارسـی  و 
30دقیقـه /15 سـؤال علـوم اجتماعـی بـا ضریـب 5 و 
15 سـؤال روان شناسـی با ضریب 2 و زمان پاسـخگویی
دارای مجموعـاً  دو  شـماره  دفترچـۀ  دقیقـه(.   25

80 سـؤال بـا زمـان پاسـخگویی 75 دقیقـه اسـت )20 
سـؤال زبـان عربی با ضریـب 5 و زمان پاسـخگویی 20 
دقیقـه/ 13 سـؤال تاریخ و 12 سـؤال جغرافیا با ضریب 5 
با زمان پاسـخگویی 20 دقیقه/ 20 سـؤال فلسفه و منطق 
بـا ضریـب 5 و زمـان پاسـخگویی 20 دقیقـه / 15 سـؤال 

اقتصـاد با ضریـب 2 و زمان پاسـخگویی 15 دقیقه(.
معـاون امـور آزمون هـای سـازمان سـنجش، در مـورد 
دفترچۀ شـمارۀ سـه )ویـژۀ دیپلمه های علـوم و معارف 
اسـالمی( گفت: ایـن دفترچۀ مجموعاً دارای 80 سـؤال 
و 75 دقیقـه زمـان پاسـخگویی اسـت )20 سـؤال زبان 
عربـی بـا ضریـب 5 و زمـان پاسـخگویی 20 دقیقـه / 
13سـؤال تاریـخ و 12 سـؤال جغرافیـا بـا ضریـب 5 و 
زمان پاسـخگویی 20دقیقه/ 20 سـؤال فلسـفه و منطق 
بـا ضریـب 5 با زمان پاسـخگویی 20 دقیقه /15 سـؤال 
اقتصـاد بـا ضریـب 2 و زمـان پاسـخگویی 15 دقیقـه(. 
فقـط دروس زبـان عربـی و تاریخ در دفترچۀ شـمارۀ 3 
)ویـژۀ دیپلمه های علـوم و معارف اسـالمی(، متفاوت از 
دفترچـۀ شـماره 2 گروه آزمایشـی علوم انسـانی اسـت.
دکتـر مروتی خاطر نشـان کرد: در گروه آزمایشـی هنر، 
دفترچۀ شـمارۀ یک مجموعاً دارای 100 سـؤال و 115 
زمان پاسـخگویی اسـت )50 سـؤال  درک عمومی هنر 
با ضریب 12 و زمان پاسـخگویی 50 دقیقه /30 سـؤال 

درک عمومـی ریاضـی - فیزیـک بـا ضریـب 5 و  زمان 
پاسـخگویی 40 دقیقـه/ 20 سـؤال خالقیـت تصویـری 
و تجسـمی بـا ضریـب 3 و مـدت زمـان پاسـخگویی

25 دقیقه(.
خارجی،  زبان های  آزمایشی  گروه  متقاضیان  افزود:  وی 

ثبت نام،  هنگام  در  خود  عالقه مندی  اعالم  با  متناسب 
فقط باید به سؤاالت یکی از زبان های خارجی )انگلیسی، 
آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی( پاسخ دهند و دفترچۀ 
شماره یک ویژۀ متقاضیان زبان انگلیسی، دارای 70 سؤال 
زبان انگلیسی با ضریب 1 و  زمان پاسخگویی 105 دقیقه 
است. همچنین دفترچۀ شمارۀ دو ویژۀ متقاضیان زبان غیر 
انگلیسی. مجموعاً 70 دارای سؤال و زمان پاسخگویی 105 
دقیقه است که شامل 70 سؤال زبان آلمانی یا 70 سؤال 
زبان  یا 70 سؤال  زبان روسی  یا 70 سؤال  فرانسه  زبان 

ایتالیایی با زمان پاسخگویی 105 دقیقه است.

رئیس سازمان سنجش:  
انتظار داریم که در حدود 

سه ساعت برگزاری آزمون 
سراسری، نباید هیچ ارسال و 

دریافت فایلی صورت گیرد به این 
ترتیب، امنیت به جوانان کشور 

هدیه شود

دکتر جمالی: اگر داوطلبان در نوبت 
اول و نوبت دوم، در گروه های 

آزمایشی اصلی متفاوتی شرکت 
کنند، طبق انتخاب داوطلب، گروه 

آزمایشی نهایی لحاظ خواهد شد و 
در یکی از گروه های آزمایشی اصلی 

می توانند انتخاب رشته نمایند
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10
دهروزدیگر،بزرگترینرقابتملیکشور،یعنی
نوبتاولآزمونسراسریسال1402،درحوزههای
پُرشماراینآزموندرسراسرکشوربرگزارمیشود
سنجش سازمان نوین تجربۀ ترتیب، بدین و
آموزشکشوردراجراءآزمونسراسریبهشیوۀ

مصوبجدید،شکلمیگیرد.
داوطلبان آگاهی منظور به و خاطر همین به   
به دیدیم الزم مّلی، پرگسترۀ و مهم آزمون این
پرسشهایپُربسامدیکهاینروزهادرذهناین

عزیزانشکلگرفتهاست،پاسخدهیم.
شایانذکراست،پاسخهایفنیبهپرسشهای
زیرکهدرکنارهریکازآنهاآمدهاست،حاصل
آمار و طرح دفتر در همکارانمان کوششهای
سازمانسنجشآموزشکشوراست.بدینوسیله
ازتمامایندوستانگرامیسپاسگزاریمینماییم
در تأمل و درنگ به را عزیز داوطلبان توجه و

پرسشهاوپاسخهاییادشدهجلبمیکنیم:

آزمون در عمومی و تخصصی دروس ضرایب -1
سراسری1402چگونهاعمالمیشود؟

و  تحصیلی  نمرۀ کل سابقۀ  داوطلب، یک  هر  برای  
یک نمرۀ کل آزمون اختصاصی )کنکور( ساخته می شود 
)اگر داوطلب در هر دو نوبت آزمون اختصاصی شرکت 
کرده باشد، دو نمرۀ کل آزمون اختصاصی دارد(. نمرۀ کل 
سابقۀ تحصیلی، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس 
تحصیلی  سابقۀ  تخصصی(  و  عمومی  دروس  از  )اعم 
است که این نمرۀ  کل از سوی وزارت آموزش و پرورش 
محاسبه شده و برای ساخت نمرۀ کل نهایی به سازمان 
سنجش آموزش کشور ارسال خواهد شد؛ در واقع، ضریب 
از دروس سابقۀ تحصیلی، وزن آن درس است  هر یک 
و نمرۀ کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات تراز 
شدۀ آزمون اختصاصی )کنکور( است و هر یک از دروس 

آزمون اختصاصی، وزن آن درس است. پس از محاسبه 
این دو نمرۀ کل )نمرۀ کل سابقۀ تحصیلی و نمرۀ کل 
آزمون اختصاصی( از ترکیب آنها نمرۀ کل نهایی داوطلب 
محاسبه می شود و سهم نمرۀ  کل سابقۀ تحصیلی پایۀ 
دوازدهم نظام 3-3-6 در گروه  های آزمایشی علوم ریاضی 
سراسری  آزمون  انسانی  علوم  و  تجربی  علوم  فنی،  و 
سال 1402 به میزان 40 درصد با تأثیر قطعی است و 
میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی/
ترمی واحدی در گروه  های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، 
علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402، 
30  درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی 
 10 واحدی  واحدی/ترمی  سالی  نظام  پیش دانشگاهی 
درصد )در مجموع 40 درصد( با تأثیر قطعی در نمرۀ کل 
سابقۀ تحصیلی است. سهم نمرۀ کل سابقۀ تحصیلی پایۀ 
نظام  پیش دانشگاهی  و  دیپلم  یا  نظام 6-3-3  دوازدهم 
سالی واحدی/ترمی واحدی در گروه  های آزمایشی هنر و 
زبان های خارجی آزمون سراسری سال 1402 به میزان 
تأثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی  با  26 درصد 
آزمون  کل  نمرۀ  سهم  به  بقیه  و  است  تحصیلی  سابقۀ 
اختصاصی )کنکور( اضافه می شود. شایان ذکر است که 
ضرایب دروس سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی، در 
اطالعیۀ دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در 
عالی در  آموزش  به  ورود  متقاضیان  خصوص: »پذیرش 
سال تحصیلی 1402-1403 بر اساس مصوبات شورای 

عالی انقالب فرهنگی« اطالع رسانی عمومی شده است. 
 

چه از سراسری آزمون عمومی دروس حذف -2
سراسری آزمون برای آیا میشود؟ محقق زمانی
سال1402شرایطبرایتغییراتمهیاشدهاست؟

دروس عمومی از آزمون سراسری سال 1402 حذف 
از  یک  هر  تخصصی  دروس  برای  فقط  کنکور  و  شده 
دروس  اما  می شود؛  برگزار  آزمایشی  پنجگانۀ  گروه های 

عمومی در سابقۀ تحصیلی داوطلبان وجود دارد و در نمرۀ 
کل سابقه تحصیلی لحاظ می شود.

3-درآزمونسراسریسال40،1402درصدسوابق
فارغالتحصیالن و دانشآموزان برای تحصیلی

هنرستانیچگونهمحاسبهخواهدشد؟
مورخ  1401/12352/دش  شمارۀ  ابالغیۀ  طبق  
تاریخ  در  که  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای   1401/8/8
کشور  آموزش  سازمان سنجش  سایت  در   1401/8/16
)و همین طور نشریۀ پیک سنجش( اطالع رسانی عمومی 
تحصیلی  سوابق  دارای  باید  داوطلبان  همۀ  است،  شده 
کامل دروس عمومی و تخصصی مربوط به گروه آزمایشی 
که  داوطلبانی  اساس،  این  بر  باشند؛  خود  درخواستی 
فارغ التحصیل هنرستان یا نظام قدیم بوده یا داوطلبانی 
که متقاضی شرکت در گروه آزمایشی غیرمرتبط با نوع 
دیپلم خود هستند یا داوطلبان فارغ التحصیل نظام سالی/ 
ترمی واحدی که سال اخذ دیپلم آنها قبل از 1384 و 
از 1391  قبل  آنها  پیش دانشگاهی  اخذ مدرک  یا سال 
بوده است و در همه یا تعدادی از دروس، سابقۀ تحصیلی 
از  باید نسبت به  تولید نمرات سوابق تحصیلی  ندارند، 
عبارت  به  کنند؛  اقدام  پرورش  و  آموزش  وزارت  طریق 
گروه  کامل  تحصیلی  سابقۀ  که  داوطلبانی  همۀ  دیگر، 
آزمایشی مورد نظر خود را ندارند )اعم از دانش آموزان و 
فارغ التحصیالن شاخه هاي نظري، فني و حرفه اي و کار 
دانش در تمام نظام هاي آموزش  و پرورش و طالب(، باید 
نسبت به ایجاد سابقۀ تحصیلي دروس عمومی و تخصصی 
اقدام  پرورش  آموزش  و  وزارت  اعالمي  برنامۀ  اساس  بر 
نهایی که  امتحانات  نمایند. در صورتی که داوطلبی در 
تحصیلی  سوابق  ایجاد  برای  پرورش  و  آموزش   وزارت 
پیش بینی می کند، شرکت نکرده است و اقدام به ایجاد 
سوابق تحصیلی در دروس عمومی و تخصصی برای خود 
برای  ندارد،  تحصیلی  سابقۀ  که  آن درس  نمرۀ  ننماید، 

دربارۀ آزمون سراسری

سال 1402
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وی صفر)0( لحاظ می شود. در ضمن براي داوطلباني که 
سابقۀ تحصیلي ناقص دارند یا کاًل سابقۀ تحصیلي ندارند، 
سهم نمرۀ کل سابقۀ تحصیلي، قابل جایگزینی با نمرۀ کل 

آزمون اختصاصی نیست.

یک فقط »ایثارگر« و »مناطق« دانشآموز آیا -4
سهمیهداردیاهردوسهمیهبرایویمنظورمیشود؟

داوطلبان دارای سهمیۀ ایثارگران، عالوه بر سهمیۀ 
ایثارگران، همانند سایر داوطلبان در سهمیۀ منطقۀ خود 
نیز گزینش مي شوند و سهمیۀ مناطق آنها نیز در کارنامۀ 

نتایج علمي شان درج مي شود.

5-دانشآموزیکهباسهمیۀایثارگراندررشتۀ
ثبتنام دانشگاه در ولی شده، قبول روزانه دورۀ
نکردهاست،آیادرآزمونسراسریسال1402هم

میتواندازسهمیۀایثارگراناستفادهکند؟
چنین دانش آموزی فقط برای دورۀ غیرروزانه می تواند 

از این سهمیه استفاده کند.

6-داوطلبیکهدردیماهدرآزمونسراسریگروه
آزمایشیعلومتجربیشرکتنماید،آیادرتیرماه
یا نماید بایددرهمانگروهآزمایشیشرکت نیز

میتواندگروهآزمایشیخودراتغییردهد؟
داوطلبان می توانند در دو گروه آزمایشی اصلی )علوم 

ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی( مختلف در 
دو نوبت آزمون )دی  ماه و تیر ماه( شرکت نمایند؛ ولی 
آزمون،  دوم  نوبت  در  آزمایشی  گروه  تغییر  صورت  در 
باید گروه آزمایشی مورد نظر برای پذیرش در دانشگاه 
گروه  دو  هر  از  رشته  انتخاب  امکان  و  کنند  انتخاب  را 
آزمایشی اصلی را ندارند؛ البته آنها باید توجه داشته باشند 
که سوابق تحصیلی کامل مربوط به گروه آزمایشی مورد 
نظر را نیز باید دارا باشند. ضمناً در صورتی که آنها یک 
یا چند درس سابقۀ تحصیلی الزم برای گروه آزمایشی 
درخواستی را نداشته باشند، نمرات آن دروس برای آنها 

صفر لحاظ می شود.

7-نحوۀتأثیرمعدلکتبیدرآزمونسراسریسال
1402بهچهشکلیاست؟درسبهدرسیامعدل؟
همان طور که در پرسش 1 این مطلب بیان شد، برای 
رشته های پذیرش با آزمون، نمرۀ کل سابقۀ تحصیلی از 
میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس سوابق تحصیلی 
به دست می آید و برای رشته های پذیرش صرفاً با سوابق 
شاخۀ  دیپلم های  برای  دیپلم  کتبی  معدل   تحصیلی، 
برای دیپلمه های شاخه  های  نظری، و معدل کل دیپلم 

فنی و حرفه ای و کاردانش مالک گزینش است.

دارندگان تحصیلی سوابق محاسبۀ وضعیت -8
نظامهای هنرستانیهای و قدیم دیپلمچهارسالۀ

آزمون نظری شاخۀ در که مختلف آموزشی
سراسریشرکتمیکنند،چگونهاست؟

داوطلبان  تمامی  بیان شد،  همان طور که در پرسش3 
باید نمرات دروس عمومی و تخصصی سوابق تحصیلی 
الزم برای گروه آزمایشی مورد نظر خود را داشته باشند.؛ 
لذا دارندگان دیپلم چهارسالۀ نظام قدیم و هنرستانی های 
نظام های آموزشی مختلف، باید بر اساس برنامۀ اعالمی 
وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی خود 

اقدام کنند.

تحصیلی سوابق نمرات اعالم و گزارش نحوۀ -9
چگونهاست؟

سابقۀ  کل  نمرۀ   و  تحصیلی  سوابق  دروس  نمرات  ارائۀ 
و  آموزش  وزارت  بر عهدۀ  آن   اطالع رسانی  و  تحصیلی 

پرورش است.

10-آیاپسازاعالمنتایجاولیۀنوبتاولآزمون
سراسریسال1402)زمانبرگزاری:29و30دی

ماهسال1401(،انتخابرشتهصورتمیگیرد؟
آزمون سراسری سال 1402  در  بار  تنها یک  خیر،  
انتخاب رشته از سوی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، 
انجام می شود و زمان آن هم در مرداد ماه سال 1402 
پس از اعالم نتایج اولیه و انتشار کارنامۀ داوطلبان نوبت 

دوم این آزمون خواهد بود.

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

می نماید:
ایـن  طریـق  از  مداركـی  تنهـا    -  1
قـرار  تأییـد  و  گواهـی  مـورد  سـازمان 
خواهنـد گرفت كـه قباًل مجـری آزمون 
از سـوی ایـن سـازمان مجـوز برگـزاری 
آن را دریافـت نمـوده باشـد؛ لـذا قبل از 
پرداخـت هرگونـه وجه از طریق سـایت 
سـازمان سـنجش آموزش كشور )بخش 
آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجاز 

بـودن مركـز اطمینـان حاصـل نماییـد.
2 - بـا داوطلبانـی كـه مرتكـب تخلـف 
شـوند برابـر قانـون برخورد خواهد شـد 
و مشـخصات آنان در فهرسـت متخلفان 
آزمون هـای ایـن سـازمان قـرار خواهـد 
گرفـت. ضمنـً ایـن داوطلبـان از 2 تـا 
آزمون هایـی  در  شـركت  از  سـال   10
كـه ایـن سـازمان برگـزار می نمایـد یـا 
ناظـر آن اسـت، محـروم خواهنـد شـد. 
همچنیـن در صورتـی كـه متخلفـان در 
ثبت نـام  بـه  اقـدام  محرومیـت  طـول 
در یكـی مراكـز نماینـد، در هـر مرحلـه 
آنـان در  از شـركت  آزمـون  از مراحـل 

آزمـون جلوگیـری به عمـل خواهد آمد.
3 - مراكـز برگـزاری آزمون هـا موظـف به 
رعایـت قوانین بـوده و بایسـتی از ثبت نام 
ایـن افـراد خـودداری نماینـد و در صورت 

تخلـف،  مجوز آنـان لغـو می گردد.
مـدارك  بـا جعـل  كـه  داوطلبانـی   -  4
هویتی سـعی در گمـراه نمـودن مجریان 
آزمـون نماینـد و در آن شـركت كننـد 
و تخلـف آنـان )حتـی پـس از دریافـت 
مقـررات  برابـر  گـردد،  اثبـات   ) مـدرك 
برگـزاری آزمون هـا، مـدارك مربـوط بـه 
آنهـا باطـل و از شـركت در آزمون هـا بـه 
مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهند شـد 

و بـا توجـه بـه اینكـه جعـل هـر گونـه 
اسـناد دولتی و اسـتفاده از سـند مجعول 
و شـركت كـردن به جـای داوطلب اصلی، 
برابـر قانـون مجـازات اسـالمی )تعزیـرات 
مصـوب 1375( جـرم تلقـی می شـود و 
مجـازات كیفری به همراه خواهد داشـت، 
صـدور  بـرای   متخلفـان  از  گـروه  ایـن 
احـكام قضائـی بـه مراجع قضائـی معرفی 

می گردنـد.
قوانیـن  براسـاس  یـادآور می شـود كـه 
آزمون هـای  امتیـاز  مؤسسـات صاحـب 
ثبت نـام  مراحـل  كلیـه  بین المللـی، 
توسـط  شـخصَا  بایسـتی  آزمون هـا 
در  و  شـود  انجـام  متقاضـی  شـخص 
صـورت عدم رعایـت شـرایط ثبت نام، از 
شـركت متقاضـی در آزمـون ممانعت به 
عمـل خواهـد آمد و در صورت مشـاهده 
هرگونـه تخلـف در این زمینه بـا افراد یا 
شـركت های سـودجو كـه بـه روش های 
مختلـف اقـدام بـه ثبت نـام متقاضیـان 
می نماینـد  بین المللـی  آزمون هـای  در 

برخـورد قانونـی خواهـد شـد.

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی
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فعالیت های  از  مجموعه ای  یادگیری،  رویکردهای 
مطالعه  هنگام  در  را  آنها  فراگیران،  که  هستند  ذهنی 
دریافت،  در  مؤثرتری  به طور  بتوانند  تا  می برند  به کار 
استفاده  آنها  از  اطالعات،  یادآوری  سازمان دهی یا 
کنند. این رویکردهای یادگیری به شرطی مطلوب تلقی 
می شوند که به تغییر یا تبدیل مثبت منجر شوند؛ یعنی 
دانش آموز بتواند با تجزیه و تحلیل، رابطۀ بین مفاهیم، 
درک نسبت و ارتباط اجزاء هر چیز با یکدیگر و با کل، به 
نتیجه ای جدید و نو دست یابد. دسته بندی رویکردها به 
مطالعه و یادگیری، در دو نوع سطحی و عمیق، در آغاز 
 )1981( )Marton & Saljo( از سوی مرتون و سالجو
مطرح شد. برای رسیدن به این دو رویکرد، این محققان 
به دنبال آن بودند که معنا و مفهوم یادگیری را مشخص 
با  یادگیری  بخش  پنج  در  پاسخ ها  بدین خاطر،  کنند؛ 
 عناوین »افزایش دانش«، »حفظ کردن«،»کسب حقایق 
با  تفسیری  روند  »یک  و  معنی«  »انتزاع  روش ها«،  یا 
در  شدند.  دسته بندی  واقعیت«  از  درست  درک  هدف 
پیدا شد که آن  نیز  پژوهش ، دسته ششمی  این  ادامۀ 
شخصی  نفع  انگیزۀ  با  آگاهانه  »روندی  مشخصۀ  با  را 
در جهت به دست آوردن هماهنگی یا تغییر در جامعه« 

معرفی نمودند)بیگز، 2019(. 

تنها  افراد  آن،  در  که  است  رویکردی  سطحی،  رویکرد 
از  ترس  و  هستند  تحصیلی  دورۀ  پایان رساندن  فکر  به 
شکست و مردودی دارند و قصد آنها نیز تنها حفظ کردن 
مطالبی است که گمان می کنند در موقع ارزشیابی، نیاز 
به دانستن آنها دارند؛ در نقطۀ مقابل، رویکرد یادگیری 
عمیق به شیوه ای اطالق می شود که در آن، کشش درونی، 
وا می دارد؛ زمانی که  به درک و فهم موضوعات  را  فرد 
یادگیرنده کوشش می کند که معنای این کشش را دریابد 
و آن را با دانسته ها و تجربیات پیشین خویش پیوند دهد. 
مطالعۀ  خود  مطالعات  در  بیگز،  مانند  محققانی،  بعدها 
مرتون و سالجو را پی گرفته و مطرح کردند که برخی از 
دانش آموزان از رویکردهای سطحی تمرین و به حافظه 
سپردن در یادگیری استفاده می کنند؛ در حالی که گروهی 
از دانش آموزان از رویکرد عمیق مطالعه استفاده می کنند. 
لئونارد و سواپ )Leonard & Swap( ) 2004( رویکرد 

 )Deep Smarts(عمیق به مطالعه را هوش های عمیق
که  می دانند  بی تجربه  مغزی  توانایی  را  آن  و  می نامند 
همیشه کمک کننده هستند. هوش های عمیق می توانند 
تصویر کامل و واضحی از مسائل خاصی را بینند که مردم 
طبقه بندی  در  نیستند.  مسائل  آن  دیدن  به  قادر  دیگر 
بلوم، این رویکرد مطالعه و یادگیری، در باالترین سطح 
حیطۀ شناختی قرار دارد که بلوم آنها را در طبقه بندی 
قدیمی تر، »ارزشیابی«)Evaluation(، و در طبقه بندی 
تجدیدنظر، »آفریدن« )Create( می نامد)ویگوتسکی و 

کول، 2018(.
سطح  ارتقاء  حسب  بر  را  یادگیری  که  دانش آموزانی   
نظر می گیرند،  معلومات در  یا حفظ کردن  دانش  کّمی 
احتمال اندکی وجود دارد که از رویکرد عمیق مطالعه 
انتزاع  را  یادگیری  که  دانش آموزانی  اما  کنند؛  استفاده 
معنی یا فرآیند تفسیر معنی با هدف فهم واقعیت تلقی 
که  را  مطالعه  عمیق  رویکرد  زیاد،  به احتمال  می کنند، 
هدف اکثر معلمان است، دنبال می کنند. دانش آموزانی 
که ماهیت ارزیابی وکسب نمرۀ باال را مشوق یادگیری 
می دانند، به احتمال بسیار، رویکرد سطحی مطالعه را بر 
می گزینند. دانش آموزان برای مطالعۀ درس های خود، از 
روش های مختلفی استفاده می کنند و این روش ها تحت 

مهدیاکبری

رویکرد سطحی
رویکردی است که در آن

افراد تنها به فکر پایان رساندن 
دورة تحصیلی هستند و ترس از 

شکست و مردودی دارند  

رویکردها به مطالعه و یادگیری
در دانش آموزان دبیرستانی

انسانهامشترک برایهمۀ یادگیری اصول
متفاوت انسانها در آن ماهیت و است
نیست.یکیازایناصولیادگیری،رویکردها
بهمطالعهویادگیریاستکهبهسهرویکرد
سطحی،عمیقوراهبردیتقسیممیشودو
همهمیتواننـدازآناستفادهکنند،وتنـها
تفاوتوجود آنها کاربرد و درمیزانتسلط
دارد.مهـمترینمســألهدرروانشناسـی
بر آموزشی، نظام که است این تحصیلی
تأکید یادگیری و مطالعه سطحی رویکرد
میکندوبهرویکردعمیقوراهبردی،کمتر
توجهمیکند.بایدتوجهداشتکهآنگروه
ازدانشآموزانکهخودرابهرویکردعمیقو
راهـبـردیعـادتمیدهنـد،عمیقتـرین
دانشآموختگانهستند.روانشناسانمدرسه
برایایندانشآموزانازاستعارۀ»هوشهای
عمیق«استفادهمیکنند.دراینمقاله،این
سهرویکـردبهمطالعهویادگیـری،معرفـی

میشود.
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هدف اصلی رویکردهای مطالعه، کسب موفقیت تحصیلی است 
و برای این منظور، افراد آمادگی دارند که از هر ابزاری برای رسیدن به 
هدف خود استفاده کنند. عوامل مؤثر بر رویکردهای مطالعه در محیط 

دانش آموز محور، به دو دستة عوامل »ترغیب کننده« و »دلسرد کننده« تقسیم 
می شود. اگر دانش آموزان در یک محیط یادگیری دانش آموزمحور تالش کنند 
که از رویکرد مطالعة خاص استفاده کنند، ممکن است که سن و شخصیت آنها 

به عنوان یک عامل دلسردکننده، مانع استفاده از این رویکرد شود 

فرهنگ  دروس،  محتواء  نظیر:  مختلفی  عوامل  تأثیر 
یادگیری، خودپنداره  از  استادان، درک  از  رشته، درک 
و جّو کالس شکل می گیرند. شیوه ای که به کمک آن، 
مواد درسی در کالس درس آموزش داده می شود، ممکن 
است که سبب تسهیل روند یادگیری در یک دانشجو و 
دیگر شود؛  دانشجوی  یادگیری  روند  در  مشکل آفرینی 
البته رویکردهای یادگیری، تنها عامل و مالک یادگیری 
تأثیر  تحت  رویکردها  این  بلکه  نیستند،  آموزان  دانش 
مؤلفۀ  سه  با  و  هستند  یادگیری   - یاددهی  نظام  کل 

اهداف، یاددهی و ارزشیابِی آن ارتباط زیادی دارند. 
نام  با  را  رویکرد  از  دیگری  نوع   )1979( رامسِدن 
در  فراگیر  اصلی  انگیزۀ  نمود.  پیشنهاد  »راهبردی« 
یادگیری،  و  مطالعه  به  راهبردی  رویکرد  از  استفاده 
به پایان رسانیدن دورۀ تحصیلی با باالترین نمره و برتری 
در رقابت است. رویکرد راهبردی نیز بر عوامل زمینه ای 
محیط  به  را  رویکرد  انتخاب  و  دارد  تأکید  موقعیتی  و 
و زمینه وابسته می کند)رامسِدن، 2003(. دانش آموزان 
سطحی  رویکرد  از  متوسطه،  اول  سال  در  عموماً 
با چالش هایی در  بعد  استفاده می کنند و در سال های 
یادگیری  و  یاددهی  فعالیت های  یادگیری،  محیط های 
مواجه می شوند که در پاسخ به این چالش ها، تغییرات و 
تحوالت در رویکرد مطالعه شکل می گیرد. این رویکرد 
و تحوالت، منجر به استفادۀ بیشتر از رویکردهای عمیق 
راهبردهای  از  استفاده  در  تغییر  می شود.  راهبردی  و 
یادگیری جدید، یک تغییر مفهومی است؛ بدین معنی 
جدید  رویکردهای  با  هم زمان  قدیمی  رویکردهای  که 
بهتر در  نتیجۀ  با  اینکه یک رویکرد  تا  رقابت می کنند 
یک  از  بعد  و  می یابد  غلبه  دیگر  رویکرد  بر  یادگیری، 
دورۀ طوالنی عملکرد و ایجاد نتایج مثبت، کنار گذاشته 
می شود. دانش آموزان پایۀ دوازدهم تمایلی زیادی دارند 
نمرۀ  و  مطالعه،  عمیق  رویکرد  در  باالتری  نمرۀ  که 
بلوغ  کنند.  کسب  مطالعه  سطحی  رویکرد  در  کمتری 
نمرۀ  که  هستند  عواملی  زندگی،   تجارب  و  دانش آموز 
افزایش می دهد)رامسِدن،  را  رویکرد عمیق و راهبردی 
2003(. در جدول شمارۀ 1، ویژگی ها، مقاصد و راهبرد 
اصلی استفاده از رویکردهای مختلف مطالعه و یادگیری، 

خالصه شده است.

و  یادگیری  متفاوت  رویکرد  نوع  سه   )2019( بیگز 
مطالعه را معرفی کرده است:

یادگیریعمیق:فهم مواد اساسی.
یادگیریسطحی:به حافظه سپردن جزئیات.

یادگیریراهبردی:برانگیختگی به وسیلۀ سنجش.
هدف اصلی رویکردهای مطالعه، کسب موفقیت تحصیلی 
است و برای این منظور، افراد آمادگی دارند که از هر 
ابزاری برای رسیدن به هدف خود استفاده کنند. عوامل 
مؤثر بر رویکردهای مطالعه در محیط دانش آموز محور، 
»دلسرد کننده«  و  »ترغیب کننده«  عوامل  دستۀ  دو  به 
تقسیم می شود. اگر دانش آموزان در یک محیط یادگیری 
دانش آموزمحور تالش کنند که از رویکرد مطالعۀ خاص 
آنها  شخصیت  و  سن  که  است  ممکن  کنند،  استفاده 

این  از  به عنوان یک عامل دلسردکننده، مانع استفاده 
مفاهیم  تشریح  با  یادگیری،  رویکردهای  شود.  رویکرد 
به جزء  به صورت جزء  راهبردها،  و  انگیزش  اکتسابی، 
در  موقعیتی  تقاضاهای  به  دانش آموزان  پاسخ های  در 
نیز  برخی  می شود.  تعیین  متنوع  یادگیری  بافت های 
رویکردهای  رابطۀ  ویژگی های جنسیتی،  کردن  وارد  با 
مطالعه و پیامدهای یادگیری را مطالعه کرده اند. برخی 
از مطالعات نشان می دهد که نمرۀ دانش آموزان دختر در 
رویکرد عمیق مطالعه و انگیزش، بیشتر از مردان بوده 
پسر،   دانش آموزان  رویکرد سطحی  از  استفاده  و  است، 
بیشتر از دانش آموزان دختر است)لیم و سنکو، 2022(.

رویکرد سطحی مطالعه، مانع اصلی استفادۀ دانش آموزان 
از رویکرد عمیق مطالعه در آینده است؛ ضمن آنکه عدم 
تسلط دانش آموزان در به کاربستن مهارت ها ، روش های 

مطالعه و استفاده از رویکردهای مطالعه و شیوۀ درست 
درس خواندن، مشکالت بی شماری را به وجود می  آورد. 
دانش آموزان در رویکرد سطحی مطالعه، تنها به فکر به 
اتمام رساندن دورۀ تحصیلی خود هستند و ترس زیادی 
از شکست خوردن و مردودی دارند و به خاطر همین 
همچنین  می کنند.  استفاده  سطحی  رویکرد  از  ترس، 
گمان  که  است  مطالبی  حفظ کردن  تنها  آنها  قصد 
می کنند در موقع ارزشیابی به آن مطالب نیاز بسیاری 
دارند. بیگز نیز دریافت که فراگیران بین سنین 18 تا 
40 سال، کمتر از رویکردهای مطالعۀ سطحی استفاده 

می کنند)مرتون و سالجو، 1976(. 
رویکرد  از  اول  سال  در  تجربه  کسب  با  دانش آموزان 
کسب  و  زمان  مرور  به  و  می کنند  استفاده  سطحی 

رویکرد  از  دوازدهم،  و  یازدهم  پایه های  در  تجربیات 
استفاده  یادگیری  و  مطالعه  به  راهبردی  و  عمیق 
بر  دهم،  پایۀ  در  رشته ها  همۀ  درسی  برنامۀ  می کنند. 
برنامۀ  و  است  استوار  اولیه  مقدمات  و  اصول  آموزش 
درسی سال های بعد نیز بر پایۀ همین اصول و مقدمات، 
پودمان های پیچیده تر را در نظر می گیرد. برنامۀ درسی 
امکان  دانش آموزان  به  دوازدهم  و  یازدهم  پایه های 
تقویت درک عمیق تر مواد درسی را می دهد؛ ضمن آنکه 
برنامۀ درسی سال آخر نیز بر تجارب عملی، طراحی و 
تحلیل تجربی استوار است و دانش آموزان در این سال 
در تالش هستند که بیشتر درک کرده و آن تجارب را به 
کار بگیرند؛ همچنان که رشد، بلوغ و تحول دانش آموزان 
و تجارب زندگی  دانشجویی، نیز  عوامل مهمی هستند 

که نمرۀ رویکرد عمیق و راهبردی را افزایش می دهند.
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پیش نیاز

کلیـۀ بـرای افـزون روز توفیـق آرزوی بـا
خواننـدگانمحتـرم،دراینشـمارهدرخصوص
نـکاتقابـلتوجـهداوطلبـانمحتـرممعلـول

میکنیـم. صحبـت
از  توجهـی  قابـل  تعـداد  سـاله  هـر  کـه  آنجایـی  از 
تشـکیل  معلـوالن  را  مختلـف  آزمون هـای  داوطلبـان 
می دهند، سـازمان سـنجش آموزش کشـور در راسـتای 
همـوار سـاختن شـرایط پذیرش ایـن عزیـزان، خدمات 
و تسـهیالتی را ارائـه می دهـد کـه در ادامـه بیان شـده 

ست . ا
معلولیـت و شـدت معلولیت آن دسـته از داوطلباني که 
نـوع معلولیـت آنان بینایي، شـنوایي، جسـمي حرکتي، 
آسـیب گفتار و زبان، تکاملي رشـد )اتیسـم( و اعصاب و 
روان اسـت و در فـرم تقاضانامـۀ ثبت نـام، وضعیت خود 
را مشـخص نموده انـد، از سـازمان بهزیسـتي اسـتعالم 
خواهـد شـد و بر اسـاس شـدت معلولیتي که بـه تأیید 
آن سـازمان خواهـد رسـید، خدمـات و تسـهیالت الزم 
طبـق جـدول زیر بـه داوطلبـان ارائـه خواهد شـد؛ لذا
داوطلبـانمعلولـيکـهدرسـازمانبهزیسـتي
تشـکیلپرونـدهندادهانـد،ضـرورتداردکـه
بـامراجعهبـهاداراتبهزیسـتيمحلسـکونت
خود،نسـبتبهتشـکیلپرونـدهاقـدامنمایند. 
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در صـورت عـدم تأییـد 
معلولیـت آنهـا از سـوی سـازمان بهزیسـتي، خدمات و 

تسـهیالت الزم بـه ایـن افـراد ارائـه نخواهد شـد.

جدولنیازهايبرآوردشدهداوطلباندارايمعلولیت

نکات قابل توجه 

معلوالن در آزمون های مختلف

مژگاناحتشامحسینی

نکاتمهم:
داوطلبان نابینا که در زمان ثبت نام اینترنتي، مورد معلولیت بینایي را انتخاب مي کنند، حتماً تمایل خود به 

استفاده از خط بریل را در تقاضانامه ثبت نامی شان مشخص نمایند.
داوطلبانی که دارای معلولیت هستند، در سهمیۀ منطقۀ 3 گزینش می شوند .

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
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تعریف معلولیت
اساس  بر  و  ندارد  وجود  معلولیت  از  یکسانی  تعریف 
مطالعه ای که گروه واشنگتن1 داشته و مجموعۀ گسترده ای 
از سؤاالت را برای خانوارها به منظور بررسی و سرشماری 
که  فردی  هر  است،  کرده  ارسال  معلولیت  دارای  افراد 
رفتن،  راه  )دیدن، شنیدن،  اصلی  در حوزۀ  عملکردهای 
شناخت، مراقبت از خود و ارتباط با دیگران( دچار ناتوانی 
باشد، به عنوان یک انسان ناتوان )معلول( شناخته می شود؛ 
البته الزم به یادآوری است که تا حدود نیم قرن گذشته، 
معلولیت صرفاً جنبه فردی داشت و بار ناتوانی معلول نیز 
بر عهدۀ خود شخص یا خانواده اش بود؛ اما از سال 1980 
به بعد، معلولیت جنبۀ اجتماعي پیدا کرد. در این دیدگاه، 
فرد معلول، از توانمندي حضور در اجتماع برخوردار است 
و این جوامع هستند که تعیین مي کنند معلولیت تا چه 
اندازه اهمیت دارد و بر این اساس در جهت رفع مشکل فرد 
معلول هزینه مي کنند. امروزه اگر یک فرد معلول نتواند 
وارد جامعه شود، صرفاً معلولیت این فرد، دلیل عدم توان 
ورود وی به جامعه نیست، بلکه جامعه اي که معلول در 
آن زندگي مي کند، نتوانسته است امکانات الزم را براي 
حضور این فرد در جامعه فراهم کند تا جامعه بتواند از 
توانمندي هاي وی استفاده کند. تعبیر کلي این گفته آن 
است که جنبۀ فردي معلولیت، تبدیل به جنبۀ اجتماعي 

شده است ) گروه واشنگتن، 2016(.
از هر پنج نفر  ارزیابی سازمان جهانی یونسکو،  براساس 
جمعیت جهان، یک نفر دچار معلولیت است و 90 درصد 
بچه های معلول در کشورهای در حال توسعه نیز به مدرسه 
نمی روند. برآورد سازمان ملل متحد از آمار معلوالن این 
است که بر اساس بررسی های تخمینی ، 500 میلیون نفر 
معلول در جهان زندگی می کنند و این رقم همه ساله رو به 
افزایش است. بنا بر آمار، حدود 12 درصد از جمعیت ایران 
را معلـوالن تشکیل می دهند که از این میـزان، در حـدود

دو میلیون نفر دارای معلولیت شدید هستند و 6/5 میلیون 
نفر دیگر نیز معلول کم توان هستند ) یونسکو، 2018(.

ضمناً یکی از اهداف توسعۀ پایدار یونسکو2 ) هدف 4( ، 
»آموزش فراگیر و با کیفیت برای همه« است. معلوالن نیز 
از جمله گروه های جمعیتی هستند که در مقایسه با سایر 
افراد جامعه، محرومیت تحصیلی بیشتری دارند. همچنین 
مفاد عهدنامۀ3 سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد 

1- WG( the Washington Group on Disability Statistics)
2- SDG
3- UN Convention

منظور  به  را  راهکارهایی  معلولیت )سال 2006(،  دارای 
استفاده معلوالن از روش های آموزش آزاد و از راه دور، از 

نظر دسترسی به اطالعات و آموزش، ارائه می دهد.
در بین داوطلبان آزمون های سراسری، برخی از متقاضیان 
معلولیت های  دارای  که  هستند  نیز  دانشگاه  به  ورود 
کم  نابینایی،  شامل  معلولیت ها  این  هستند.  مختلفی 
بینایی، ناشنوایي، کم شنوایی، معلولیت جسمي حرکتي، 
آسیب گفتار و زبان، تکاملي رشد)اتیسم( و اعصاب و روان 
است. به همین خاطر، استاندارد سازی اجراء آزمون برای 
این قشر، مدت هاست  انتخاب رشتۀ  و  داوطلبان معلول 
عنوان  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  مّدنظر  که 
بدین  است؛  بوده  سراسری  آزمون های  برگزاری  متولی 
تحقیقات سازمان سنجش  مرکز  منظور، دو مطالعه در 
انجام شده است: نخستین بار در سال 1385، در حوزۀ 
مصاحبه هاي  تهران،  شهر  در  معلوالن  آزمون  برگزاری 
کیفي با داوطلبان معلول و خانوادها یشان با عنوان »بررسي 
مشکالت معلولین شهر تهران در آزمون سراسري« انجام 
شد. این بررسی نشان داد که معلوالن، خواستار در نظر 
گرفتن مواردی از جمله: بریل شدن سؤاالت، بزرگ چاپ 
کردن سؤاالت، اطالع رسانی متفاوت به معلوالن، مانند 
چاپ پیک سنجش با خط بریل و مشاورۀ ویژه برای این 
گروه از داوطلبان ، بوده اند )مقیمی و همکاران، 1385(. 
در مطالعۀ دیگر که در سال 1388 انجام شد نیز عوامل 
تلفیقی کّمی و  با روش  انتخاب رشتۀ معلوالن  بر  مؤثر 
کیفی )پرسشنامه و مصاحبه( مورد مطالعه قرار گرفت و 
نتایج آن نشان داد که مالک های در نظر گرفتن توانایي و 
استعداد معلوالن، سهولت رفت وآمد از شهر محل زندگی 
معلوالن به شهر محل تحصیل، امکانات خاص دانشگاه 
براي معلوالن، عالقۀ آنها به رشتۀ تحصیلی، دشواري رشته 

با توجه به نوع معلولیت، امکان خدمت به سایر معلوالن، 
امکان ادامۀ تحصیل، و در نظر گرفتن هزینۀ تحصیل در 
رشته، بیشترین اهمیت را در انتخاب رشتۀ معلوالن داشته 

است) قلخانباز و همکاران، 1388(.
گرچه سازمان سنجش آموزش کشور، تمهیداتي را براي 
سهولت در امتحان دادن این داوطلبان در نظر گرفته است، 
ولي هنوز هم بحث برابري و رعایت عدالت در برگزاري 
ابهام است. گفتنی  براي داوطلبان معلول داراي  آزمون، 
را  امکاناتی  آزمون سراسری  متولیان  هر چند  که  است 
برای  آزمون  این  اجراء  شرایط  سازی  بهینه  راستای  در 
داوطلبان دارای معلولیت، لحاظ کرده اند، اما بهتر است 
که طی مطالعه ای، مشکالت معلوالن به صورت عینی تری 
بررسی شده و راهکارهای الزم برای برطرف ساختن موانع 
و مشکالت مورد نظر، تبیین و اجرایی شود. در آزمون 
سراسری سال 1402) نوبت اول، دی ماه 1401(، حدود 
900 هزار نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد، حدود 
2000 نفر از داوطلبان، افراد معلول هستند. لزوم توجه به 
این متقاضیان با شرایط ویژه، این ایجاب را برای سازمان 
راستای  در  را  تسهیالتی  تا  می آورد  وجود  به  سنجش 
اجراء مطلوب آزمون و بهبود کاربری دفترچه های آزمون 
برای این افراد در نظر بگیرد. همچنین با توجه به نتایج 
انتخاب  برای  راهکارهایی  می توان  انجام شده،  مطالعات 
رشته، به داوطلبان معلول بیان کرد، و آن اینکه: داوطلبان 
معلول می توانند مالحظاتی را که داوطلبان مشابه آنها در 
خود  رشتۀ  انتخاب  در  کرده اند،  بیان  گذشته  سال های 
لحاظ کنند و توانایي و استعداد خودشان را در انتخاب 
رشته، مّدنظر داشته باشند، ضمناً سهولت رفت وآمد بین 
مسیر خانه تا دانشگاه، نکتۀ مهمی است که باید به آن از 
سوی داوطلبان معلول توجه شود. همچنین عالقه به رشتۀ 
تحصیلی، از مهم ترین نکاتی است که این افراد می بایست 

در انتخاب رشتۀ خود در نظر داشته باشند.

فاطمهقلخانباز

معلوالن در آزمون سراسری
گروهخاصونسبتًاگستردهايهرسالهدرآزمونسراسريشرکتميکنندکهباتوجهبهشرایطخاصشانمیبایستدراینآزمونمهم،مورد
توجهویژهباشند.اینانافراديبامعلولیتهايمختلفهستندکهدربسیاريازمواردبهآنهابهچشمافرادعادينگاهميشود.مهمترینوظیفۀ
جامعهدربرابرمعلوالن،پذیرشآنهابهعنوانانسانهاییاستکهميتواننددرروندتوسعۀجامعهمؤثرباشند.پذیرشاصلتقسیممساوی
فرصتهابهافرادمعلولجامعهوایجادتسهیالتيکهاینافرادنیزبتوانندشرایطبرابريبادیگراندراستفادهازفرصتهاوامکاناتداشته

باشند،ازدیگروظایفمهمجامعهدربرابراینگروهازانسانهاست.
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بر اساس نظر اکثر کارشناسان و متخصصان آزمون سازی 
ورودی  آزمون های  کارکرد  نبودِن  روانسنج ها، روشن  و 
اندازه گیری پیشرفت یا استعداد  به عنوان معیاری برای 
)Aptitude or achievement(، مشکل خاصی ایجاد 
نمي کند. آزمون های پیشرفت و آزمون های استعداد، نوعاً 
به عنوان »دو کران یک پیوستار« دیده می شوند و نمرات 
آن دسته از آزمون هاي ورودی که بر موضوعات آموزشي 
آزمون های  جهت گیری  با  متمرکزند،  خاص  دورۀ  یک 
پیشرفت تحصیلي ارتباط نزدیکی دارند؛ به عنوان مثال، 
کالس های  در  دانش آموزان  آنچه  با  سراسري  آزمون 
و  دارد  نزدیک تری  ارتباط  یادگرفته اند،  دبیرستان  دورۀ 
آزمون هاي  کران  به  نزدیک  را  آن  باید  دلیل  همین  به 
پیشرفت تحصیلي جاي داد؛ در حالی که نمرات حاصل 
تسلط  با  کمتری  ارتباط  آنها  مطالب  که  آزمون هایي  از 
آزمون های  پیوستار  نزدیک  دارند،  خاص  موضوعات  در 
بر  بیشتر  آنها  تأکید  و  قرار می گیرند  تحصیلي  استعداد 
مهارت های کالمی، ریاضی و استداللی است تا محتوای 
افراد  استعداد  آنها،  بنابراین،  خاص؛  آموزشی  دورۀ  یک 
مي کنند؛  اندازه گیري  باالتر  سطوح  در  تحصیل  براي  را 

به عنوان مثال، خرده آزمون هاي استعداد در آزمون هاي 
ورودي دکتری، از این گونه آزمون ها هستند؛ با این حال، 
نتایج بررسي هاي کارشناسان و متخصصان این حوزه در 
ارتباط با جایگاه واقعی آزمون هاي ورودي، هنوز قانع کننده 

نیست و نیازمند پژوهش و بررسي بیشتر است.
در آزمون هایی که مبتنی بر یک دورۀ آموزشی هستند 
تهیه  آموزشی  محتوای  و  متن  از  باید  سؤاالت  الزاماً  و 

که  است  پارامترهایی  از  یکی  سؤال،  دشواری  شوند، 
اما  باشد؛  باید  آزمون  تهیه کنندگان  مّدنظر  همیشه 
تحصیلی  استعداد  بر  مبتنی  بیشتر  که  آزمون هایی  در 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  سؤال  پیچیدگی  هستند، 

است.

دشواری سؤال در برابر پیچیدگی سؤال
دشواری سؤال به طور کلی به این معنی است که چه 
تعداد از افراد قادر خواهند بود که به یک سؤال پاسخ 
داد؛  خواهند  درست  پاسخ  آن  به  یا  و  بدهند  درست 

بنابراین، دو بخش را شامل می شود:
پیشازآزمون:این بخش که به آن »پیش بینی نظری« 
نیز می گویند، عبارت است از درصد دانش آموزانی که 
احتمال می رود به یک سؤال پاسخ درست بدهند. انجام 
این کار از طریق یک کمیته که متشکل از کارشناسان 
موضوعی هستند، صورت می گیرد تا مشخص کنند که 

سؤاالت بیش از حد دشوار یا آسان نیستند.
پسازآزمون:این بخش، شامل درصد دانش آموزانی 
می شود که پس از آزمون به طور واقعی پاسخ درست را 

آگاهی

در آزمون هایی که مبتنی بر یک دورة 
آموزشی هستند و الزاماً سؤاالت باید 

از متن و محتوای آموزشی تهیه شوند، 
دشواری سؤال، یکی از پارامترهایی 
است که همیشه مّدنظر تهیه کنندگان 
آزمون باید باشد؛ اما در آزمون هایی 

که بیشتر مبتنی بر استعداد تحصیلی 
هستند، پیچیدگی سؤال از اهمیت 

باالیی برخوردار است

 سلیمانذوالفقارنسب

آزمون های پیشرفت تحصیلی
در برابر

آزمون های استعداد تحصیلی
یکيازنقدهاوسؤاالتيکههمیشهدربارۀآزمونهايوروديوجودداشتهاست،اینبودهکه

آیااینآزمونهايورودي،پیشرفتتحصیليویژهايرااندازهمیگیرندیااستعدادهایفکریوعقالنیراارزیابیمیکنند.
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انتخاب کرده اند. الزم به یادآوری است که اگر بیش از
70 درصد از آزمون شوندگان به یک سؤال پاسخ درست 
تا  بین 30  اگر  و  آسان می گویند،  آن سؤال  به  دهند، 
70 درصد آزمون شوندگان به آن پاسخ درست بدهند، 
آن سؤال متوسط خواهد بود و اگر کمتر از 30  درصد 
آزمون شوندگان به آن سؤال، پاسخ درست بدهند، به آن 

سؤال دشوار گفته می شود. 

پیچیدگی شناختی سؤال
به پیچیدگی  ایجاد می کند،  الزام فکری که یک سؤال 
سؤال مربوط است؛ یعنی چیزی در سؤال که دانش آموز 
را وادار می کند به یاد آورد، بفهمد، تحلیل کند و انجام 
دهد؛ به عبارتی پیچیدگی شناختی سؤال، به الزام های 
شناختی الزم برای پاسخ درست دادن به یک سؤال و 
اینکه برای رسیدن به پاسخ درست یک سؤال، چند گام 

باید برداشته شود، اشاره دارد.
برایتهیۀسؤاالتیکهبتوانندپیچیدگیشناختی
نظر بایددر بگیرند،دوعامل اندازه را داوطلبان

گرفتهشود:
1- برای انجام این کار، دانش آموز باید با مفاهیم اولیۀ 

تکلیف در دوران تحصیل آشنا شده باشد.
2- سؤاالتی که انتخاب می شوند، باید بر اساس تناسب 

پیچیدگی  اما  باشد،  دانش آموز  کالسی  سطح  با  سؤال 
تجربه  دانش آموز  که  ویژه ای  درسی  برنامۀ  از  سؤال، 
کرده است، مستقل باقی می ماند؛ به عبارت دیگر، این 

پیچیدگی، هیچ ارتباطی با برنامۀ درسی ندارد. 

رده بندی سؤال ها
با عناوین پیچیدگی کم، متوسط و باال

پیچیدگی کم )ممکن است دانش آموز را ملزم کند به 
اینکه سؤال را در یک گام حل کند(.

برداشتن  مستلزم  که  است  )ممکن  متوسط  پیچیدگی 
گام های چندگانه باشد(.

ترکیب  و  تحلیل  به  ملزم  را  )دانش آموز  باال  پیچیدگی 
اطالعات می کند(.

اطمینان  این  آزمون،  یک  سؤال های  پیچیدگی  سطوح 
دانش  ژرفای  به دست می دهد که سؤاالت می توانند  را 
و  سنجش  آزمون گیری،  برنامۀ  هر  در  را  یادگیرندگان 

ارزشیابی کنند.

تعیین سطوح پیچیدگي
سؤاالت آزموني که نیازمند فراخواني حقایقي هستند و 
مي توان آنها را حفظ کرد، نسبت به سؤاالتي که مستلزم 
شناختي،  لحاظ  از  پدیده هاست،  از  بعضي  توضیح 
پیچیدگي کمتري دارند. همچنین سؤاالتي که مي توان 
شناختي،  لحاظ  از  داد،  پاسخ  کار  یک  انجام  با  را  آنها 
انجام  مستلزم  که  سؤاالتي  تا  دارند  کمتري  پیچیدگي 
کارهاي  این  اگر  ویژه  به  هستند؛  چندگانه ای  کارهاي 
متفاوت، حتماً به طور هم زمان مورد توجه قرار گیرند. 

بعضي از سؤاالت آزمون، کمتر پیچیده هستند؛ چون در 
مورد چیزهایي از داوطلبان پرسش می کنند که مجرد 
یا  را مشاهده  آنها  برعکس مي توان  و  نیستند  و ذهنی 
با  ارتباط  در  که  سؤاالتي  مثال،  عنوان  به  کرد؛  لمس 
خصیصه هاي فیزیکي هستند، این گونه اند؛ مثل اینکه از 

داوطلب آزمون سؤال شود: »چگونه میزها و صندلي ها 
پیچیدگي  بنابراین،  هستند؟«  متفاوت  یا  مشابه  هم  با 

کمتري دارند. 
ویژگي هاي  از  یکي  همان طور که پیش تر گفته شد، 
پیچیدگي شناختي آن است که این مقوله، با دشواري 
سؤاالت  از  بعضي  دارد.  کمي  ارتباط  آزمون  سؤاالت 
یک  تنها  دربرگیرندۀ  چون  دارند؛  کمتري  پیچیدگي 

پاسخگویي  ولي  نیستند،  انتزاعي  و  هستند  عمل 
اطالعات  با  چون  است؛  مشکل  بسیار  آنها  به  درست 
مبهمي سر وکار دارند؛ به عنوان مثال، اگر از داوطلب 
نام  را  آسیا  در  طوالني  رودخانۀ  »ده  شود:  پرسش 
دیگر،  طرف  از  است؛  دشوار  آن  به  پاسخ  ببرید.« 
اینکه  با  پیچیده،  شناختِي  تکالیف  از  بعضي  تکمیل 
انتزاعی هستند، اما بسیار آسان است؛ به عنوان مثال، 
اگر سؤال آزمون در مورد »پیدا کردن و خریدن یک 
باشد،  بزرگ«  آن الیِن  فروشي  خرده  یک  از  کتاب 
همین  و  مرحله  چند  نیازمند  فرآیند،  این  اگر  حتي 
باشد،   )Abstractions( انتزاعی  اندیشه هاي  طور 

پاسخ به آن، کار آساني است. 
-----------------------------------------
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آگاهی

الزام فکری که یک سؤال ایجاد می کند
به پیچیدگی سؤال مربوط است؛ 

پیچیدگی شناختی سؤال، به الزام های 
شناختی الزم برای پاسخ درست دادن 

به یک سؤال و اینکه برای رسیدن 
به پاسخ درست یک سؤال

چند گام باید برداشته شود، اشاره دارد

بعضي از سؤاالت آزمون، کمتر پیچیده 
هستند؛ چون در مورد چیزهایي از 

داوطلبان پرسش می کنند که مجرد و 
ذهنی نیستند و برعکس مي توان آنها 

را مشاهده یا لمس کرد؛ به عنوان مثال، 
سؤاالتي که در ارتباط با خصیصه هاي 

فیزیکي هستند، این گونه اند

گـرامـی  خـوانندگان  و  مخاطبـان  اطـالع  به  وسیله  بدیـن 
هفتـه نامـه پیـک سنـجش می رسـاند کــه ایـن هفته نـامه، آمـاده 
اعضـای  ارزشمـند  مقـاالت  و  پیشنهـادهــا  نظــرات،  دریافـت 
مراکز  و  مؤسسات  فعال  دانشجویان  و  پژوهشگران  علمی،  هیـأت 
دانشـگاهی در زمینـه های مطالـعه و برنامه ریزی، شیوه های مطالعه 
کنکور،  روان شناسی  اضطراب،  و  استرس  با  مقابله  راه های  مؤثر، 
زمینه های  دانشگاهی،  رشته های  معرفی  موفقیت،  در  مؤثر  عوامل 
اشتغال زایی و کارآفرینی و... که می تواند برای داوطلبان آزمون های 

سراسری ورود به دانشگاه ها مفید باشد، خواهد بود.
این هفته نامه، انتظار دارد با همکاری و همیاری این عزیزان، بتواند 
نقش  پیشگفته،  موضوعات  در  ارسالی  علمی  مطالب  از  استفاده  با 

خود را، که یاری رساندن مداوم به داوطلبان آزمون های سـراسـری 
در تمام ایـام سال است، به خوبی ایفا نماید.

شایسته است که مطالب ارسالی، برگرفته از پژوهش ها و جست و 
جوهای شخصی یا حاصل ترجمه آنها از منابع معتبر علمی باشد. 
ترجمه  یا  تدوین  یا  تألیف  مراجع  و  منابع  ذکر  که  است  بدیهی 

مقاالت، الزامی است.
ضمناً به اطالع می رساند که این نشریه، در حک و اصالح یا خالصه 
کردن مقاالت و جستارهای ارسالی در موضوعات یاد شده، و همین طور 

درج یا عدم درج آنها در نشریه، آزاد است.  
آدرس ایمیل:    

peyk@sanjesh.org   

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پیک سنجش
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نحوة درخواست صدور دانشنامة دانشگاه پیام نور اعالم شد

14 بهمن

 آخرین مهلت ارسال آثار به جشنوارۀ ملی سالمت دانشجویان
وزارت دانشجویان سازمان
علوم،آخرینمهلتارسالآثار
ملی جشنواره »نخستین به
اعالم را دانشجویان« سالمت

کرد.
سالمت  ملی  جشنوارۀ   نخستین 
سواد  ارتقاء  هدف  با  دانشجویان 
زندگی  سبک  بهبود  و  سالمت 
امور  سازمان  سوی  از  دانشجویی 
سبک  و  مشاوره  مرکز  دانشجویان 
زندگی، به زودی برگزار خواهد شد. 
این  به  آثار  ارسال  مهلت  آخرین 
جشنواره، 14 بهمن ماه اعالم شده 

است.
قشر  روی  جشنواره  این  تمرکز 
جوان دانشجو است و قصد دارد تا 

و مسائل  نظرگیری معضالت  در  با 
سالمت  راستای  در  دانشجویی 
دانشجویان قدم های مؤثری بردارد. 
جشنوارۀ ملی سالمت دانشجویان، 
در  فعـال  مشـارکت  برای  بستری 
ارائـۀ  منظور  به  سالمت  حوزۀ 
کشـف  و  دسـتاوردها  ایـده هـا، 
و  معرفی  و  برتر  اسـتعدادهای 
ظرفیت های  این  از  بهره برداری 
که  است  دانشجویی   نظیر  کم 
و  منسجم  رسانه ای  پیوست  با 
مفاهیم  ترویج  به  اقدام  متمرکز 
سازی  فعال  و  روان  سالمت  حوزۀ 
بدنۀ  در  پویا  اجتماعی  جریان 
کشور  نخبگانی  و  دانشجویی 

می کند.

»سالمت و سبک زندگی«، »سالمت 
فناوری«  و  »سالمت  دانشگاه«،  و 
از  آینده پژوهی«  و  »سالمت  و 
جشنواره  این  اصلی  محورهای 
در  شرکت  به  هستند. عالقه مندان 
دانشجویان  سالمت  ملی  جشنوارۀ 
آموزش،  بخش های  در  می توانند 
پژوهش و فناوری، ایده ها و تجارب 
نوآورانه، تولیدات رسانه ای،  هنرهای 
تجسمی، و فضای مجازی با یکدیگر 

به  رقابت بپردازند.
اطالعات  کسب  برای  عالقه مندان، 
به  می توانند  آثار  ارسال  و  بیشتر 
آدرس:  به  این جشنواره  وب سایت 
 www.fest ival .saorg.ir

مراجعه  کنند.

دانشـنامـۀ درخـواســتصــدور
دانشآموختـگاندانشـگاهپیامنـور،
صرفـاًازطریـقپیشـخانخدمـت
موجـوددرسـامانۀگلسـتانفراهم
اسـتوخارجازاینسـامانه،امکان
درخواستوپیگیریصدوردانشنامه

میسرنیست.
صـدور  متقاضـی  دانش آموختـگان 
دانشـنامه، الزم اسـت کـه بـه ایـن نکات 
و مراحـل توجـه کنند: درخواسـت صدور 
دانشـنامه، صرفاً از طریق پیشخان خدمت 
موجود در سـامانه گلسـتان فراهم است و 
خـارج از ایـن سـامانه، امکان درخواسـت 
میسـر  دانشـنامه  صـدور  پی گیـری  و 
نیسـت. ضمنـاً دانش آموختگانـی کـه نام 
کاربـری و رمـز عبـور خـود را فرامـوش 
کرده انـد و نیـز دانش آموختگانـی کـه بـه 
هر دلیلی امکان ورود به سـامانه و ارسـال 
درخواسـت صدور دانشنامه را ندارند، الزم 
اسـت که بـا مرکز / اسـتان محل تحصیل 
بـرای ارائه راهنمایی بیشـتر ارتباط برقرار 

نمـوده یـا مراجعـه کنند.
درخواسـت صدور دانشـنامه، پـس از اخذ 
گواهینامه موقت و حداقل پس از گذشـت 
یک سـال از تاریـخ دانش آموختگـی و بنا 
بـه درخواسـت دانش آموختـه، در سـامانۀ 
گلسـتان میسـر اسـت و تحویـل اصـل 

دانشـنامه صرفـاً به شـخص دانش آموخته 
یـا وکیـل قانونـی وی امکان پذیر اسـت.

بعـد  دانشـنامه، صرفـاً  پی گیـری چـاپ 
از تکمیـل مراحـل صـدور تـا رسـیدن به 
مرحلـۀ چاپ مقدور اسـت. ضمناً چنانچه 
در پی گیری هـا مشـخص شـد کـه صدور 
دانشـنامه در مرحلـه چـاپ اسـت، دانش 
آموختـه می تواند دریافت اصل دانشـنامه 
را حـدود یـک ماه پس از چاپ دانشـنامه، 
از اسـتان محـل تحصیل خود )یا اسـتانی 
مشـخص  دانشـنامه  تحویـل  بـرای  کـه 
کـرده اسـت )بـه صـورت پسـتی ارسـال 
می گـردد(، پی گیـری کند. الزم اسـت که 
متقاضیان از مراجعه حضوری به سـازمان 
مرکـزی بـرای دریافـت اصل دانشـنامه تا 
قبـل از رسـیدن بـه مرحلۀ چـاپ یا بدون 
مسـتندات مـورد نیـاز، اکیـداً خـودداری 

. کنند
مـدارکذیـلبـرایدریافـتاصل

دانشـنامهالزامـیاسـت:
و  دانشـنامه  صـدور  درخواسـت  ارسـال 
تکمیـل مراحـل صـدور تـا رسـیدن بـه 

چـاپ. مرحلـه 
ارائۀ اصل کارت شناسایی ملی.

ارائـۀ اصل گواهینامـۀ موقت همان مقطع 
تحصیلی.

ارائـۀ اصل دانشـنامه یـا گواهینامـۀ پایان 
تحصیـالت مقطـع قبلی.

ارائـۀ اصل کارت پایـان خدمت یا معافیت 
دائم بـرای آقایان.

رفـاه  صنـدوق  حسـاب  تسـویۀ  ارائـۀ 
نشـجویان. دا

اصـل  در صورتـی کـه تحویـل گیرنـده 
دانشـنامه، وکیـل قانونـی دانـش آموخته 

اسـت، ارائـه اصـل وکالتنامـه رسـمی که 
بـه تأییـد امـور حقوقی اسـتان / سـازمان 

مرکـزی رسـیده اسـت، الزامـی اسـت.
مـدارک ذیل برای دریافت اصل دانشـنامۀ 
المثنـی )مختـص دانش آموختگانـی کـه 
قبـاًل یـک بـار اصـل دانشـنامه را دریافت 

کرده انـد( الزامی اسـت:
ارسـال درخواست صدور دانشنامۀ المثنی 
و تکمیـل مراحـل صـدور تـا رسـیدن بـه 

مرحلـه چاپ.
ارائۀ اصل کارت شناسایی ملی.

ارائۀ اصل استشـهاد محلی کـه به امضای 
حداقل سـه نفر رسـیده باشـد و تأیید آن 
از سـوی یکـی از مراجع رسـمی )محاضر 

ثبت اسـناد و یا کالنتـری محل(.
نشـر آگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار 
در سـه نوبـت )کـه در هـر دو مـاه یک بار 
از سـوی  متقاضـی و با هزینـه وی صورت 

می گیرد(.
ارائـۀ روزنامه هـای منتشـر شـده متضمن 

آگهـی ذکر شـده.
تکمیل فرم تعهدنامۀ مربوطه.

اصـل  در صورتـی کـه تحویـل گیرنـده 
دانشـنامه، وکیـل قانونـی دانـش آموخته 
اسـت، ارائۀ اصـل وکالتنامۀ رسـمی مورد 
/ سـازمان  اسـتان  امـور حقوقـی  تأییـد 

مرکـزی، الزامـی اسـت.


