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نکته

به پایان رسیدیم، اما ...
یادداشت هفته

سالم!سالميچوبويخوشآشنایي!
! سلالم  پیك سلنجش  هفته نامله  گراملي  خواننلدگان 
بلر شلما ! اينلك در آسلتانه اسلتقبال از نلوروزي نلو 
سلال 1402  بله  وارد شلدن  و  طلراوت  بلا  بهلاري  و 
هجلری شمسلی، و از باالي پنجاهمین پلله )که همین 
پنجاهمیلن شلمارة پیلِش روي شماسلت( بلر پله هلاي 
طي شلده در سلالي کله گذشلت، عمرمان را بله نظاره 
مي نشلینیم؛ پله هايلي کله هلر يلك بله شلوق خدمت 
بله شلما از آن بلاال رفتیم و حلاال بر بام آن رسلیده ايم. 
اينكله در ايلن پنجلاه شلماره و پنجلاه هفتله اي که در 
سلال جلاري گذشلت، چقلدر توانسلته ايم در خدملت 
کله  اسلت  ديگلر  موضوعلي  باشلیم،  عزيلزان  شلما 
داوري اش بلا شماسلت؛ املا از ايلن نكتله نبايلد غفللت 
ورزيلد کله تملام هّم و غلم ملا و همكارانمان در سلالي 
که گذشلت، و در همه سلال هايي که از انتشلار نشلريه 
خودتلان مي گلذرد، ايلن بوده اسلت که بتوانیلم در هر 
شلماره، بیلش از پیش و مفیدتر از گذشلته، در خدمت 
شلما باشلیم؛ در خدملت شلمايي کله تملام آرمان ها و 
آرزو هايتلان صرفلاً پذيرفته شلدن در دانشلگاه نیسلت؛ 
در خدملت شلمايي کله تنها بله پذيرفته شلدن در يك 
رشلته دانشلگاهي و کسلب ملدرك پلس از چند سلال 

نمي انديشلید؛ در خدمت شلمايي که هدفتلان از درس 
خوانلدن، تنهلا گرفتلن نملره خلوب يلا متوسلط، و يلا 
گذرانلدن تعلدادي واحلد درسلي نیسلت؛ کله خلوب 
هلدف  و  اسلت،  وسلیله  فقلط  همله  اينهلا  مي دانیلد 
اصللي، خدملت بله اعتالي نام ايلران عزيز و سلرافزار و 

تمام دوران هاسلت. سلربلند 
حلال در آسلتانه نلوروزي نلو و بهلاري ديگلر و سلال 
جديلد، بلا خلداي خلود و همیلن طلور بلا شلما پیمان 
مي بنديلم کله در سلال پیلِش رو، که از چنلد روز ديگر 
آغلاز مي شلود، باز هلم با شلادابي و طراوت بیشلتر، در 
خدمت شلما عزيلزان آينده سلاز اين سلرزمین اهورايي 
باشلیم؛ سلرزمیني که براي پاسلداري از وجب به وجب 
آن، خلون شلهیدان بسلیاري، از روزگاران کهن تاکنون 
بلر جلاي جلاي آن ريختله شلده اسلت؛ سلرزمیني که 
نلام بلنلدش، آراسلته بلا يلاد و خاطلره بزرگ مردانلي 
اسلت کله بلراي سلربلندي آن، جلان عزيلز خويلش را 
فلدا کرده انلد تلا ايران سلرافراز، براي همیشله تا فرجام 

تاريلخ، سلربلند و پايلدار و برقلرار باقلي بماند.
اينلك در طلیعلة اين بهلار دل انگیز، از صمیلِم دل و از 
بلِن دنلدان و اعملاق جلان بي قرارملان، پلروردگار بلند 

مرتبله خويلش را بله زاري و تضلّرع مي خوانیلم که:

یامقّلبالقلوبواالبصار
یامـدبّراللیلوالّنهــار
یامحّولالَحولواالحوال
َحّولحالناالياحسنالحال

همچنیلن در فرجلام اين مقلال، که هم زملان با آخرين 
روزهلای سلال اسلت، بلا شلما نغمله سلر می دهیلم و 

که: می خوانیلم 
بلله پايللان رسللیديم، اّمللا نكرديللم آغللاز / فللرو ريخللت 
پَرهللا، نكرديللم پللرواز / ببخشللای ای روشللِن عشللق ! 
/ بللر مللا ببخشللای / ببخشللای اگللر صبللح را مللا بلله 
مهمانللِی کوچلله دعللوت نكرديللم / ببخشللای اگللر روی 
پیراهللن مللا نشللان عبللوِر سللحر نیسللت / ببخشللای مللا 
را اگللر از حضللور فلللق روی فللرِق صنوبللر، خبللر نیسللت 
/ نسللیمی  گیللاِه سللحرگاه را در کمنللدی فكنده سللت 
و تللا دشللت بیللداری اش می کشللاند / و مللا کمتللر از 
آن نسللیمیم / در آن سللوی ديللوار بیمیللم / ببخشللای 
ای روشللن عشللق ! / بللر مللا ببخشللای / بلله پايللان 
رسللیديم، امّللا نكرديللم آغللاز / فللرو ريخللت پَرهللا، 

نكرديللم پللرواز
مدیراجرایی
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تا 26 اسفند ماه ادامه دارد

ادامهازصفحهاول
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر  کشور،  آموزش  سنجش 
اينكه  به  اشاره  با  مروتی،  حسن 
روز  از  مذکور،  آزمون  در  ثبت نام 
شده  آغاز  ماه  اسفند   15 دوشنبه 
است و تا روز جمعه 26 اسفند ماه 
اطالع رسانی  درگاه  طريق  از 
کشور  آموزش  سنجش  سازمان 

متقاضیان،  گفت:  دارد،  ادامه 
پس  و  مقرر  مهلت  در  می توانند 
راهنمای  دفترچة  دقیق  مطالعه  از 
حاوی  که  مذکور،  آزمون  ثبت نام 
اطالعاتی، از قبیل: شرايط عمومی 
آزمون،  در  شرکت  اختصاصی  و 
تحصیلی  گرايش های  و  رشته ها 
ديگر  و  خدمت  محل  نیاز،  مورد 
ثبت نام  به  نسبت  است،  جزئیات 

در آزمون فوق اقدام کنند.
سازمان  آزمون های  امور  معاون 
شرکت  متقاضیان  افزود:  سنجش، 
شرکت های  استخدامی  آزمون  در 
کسب  صورت  در  نفت،  وزارت  تابع 
نمرة کتبی، الزم است که در ساير 
مصاحبه  نظیر:  استخدامی  مراحل 
روان شناختی،  تخصصی،   - فنی 

گزينش، و ... نیز شرکت کنند.

فـرا رسیـدن عیــد نـــوروز 
و آغــاز ســــــــــــال نــو
و حلول ماه مبارک رمضان 
بر همگـان تهنیت بــــــاد

1402
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ادامهازصفحهاول
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، 
دکتر محمدعلی زلفی گل، در همايش 
اقتصادی«  رشد  و  فناوری  »بنگاه؛ 
محل  در  صمت  وزارت  سوی  از  که 
نمايشگاه های بین المللی تهران برگزار 
شد، گفت: خداوند بزرگ را شاکريم که 
در پناه رهبری حكیم و فرزانه انقالب، 
است  شده  مهیا  کشور  در  شرايطی 
توجه  نوآوری  و  فناوری  علم،  به  که 
ويژه ای می شود. خوشبختانه در دولت 
اين حوزه در  به  نیز  مردمی سیزدهم 
زمینه های مختلف توجه ويژه ای شده 

است که جای قدردانی دارد.
پیشرفت  پی  در  اگر  داد:  ادامه  وی 
جامع االطراف کشورمان هستیم، راهی 
جز هزينه کردن برای علم، فناوری و 
مسیر  بهترين  و  ندارد  وجود  نوآوری 
سرمايه گذاری  کشور،  پیشرفت  برای 
در زمینه علم، فناوری و نوآوری است.
با  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزير 
اشاره به اينكه کل بودجه ای که برای 
کمتر  می يابد،  اختصاص  پژوهش 
ملی  ناخالص  درآمد  درصد  نیم  از 
که  است  حالی  در  اين  گفت:  است، 
 4 حدود  دنیا  پیشرفته  کشورهای  در 
الی 5 درصد درآمد ناخالص ملی برای 
تحقیق و پژوهش هزينه می شود. قطعاً 
بدون هزينه کردن برای علم و فناوری، 
دچار خسران خواهیم شد، و البته نه 
تنها در اين زمان ضرر می کنیم، بلكه 

در حق آيندگان نیز ظلم کرده ايم.
وی تأکید کرد: بايد نوع نگاهمان را به 
و  دهیم  تغییر  پژوهش  و  علم  موضوع 
برای آن سرمايه گذاری کنیم تا فرزندان 
اين  نتیجه  از  نیز  آينده سازان کشور  و 

سرمايه گذاری بهره مند شوند.
دکتر محمدعلی زلفی گل، با بیان اينكه 
ظرفیت های فوق العاده ای در مجموعه 
عالی،  آموزش  مؤسسات  دانشگاه ها، 
پژوهشی و فناوری کشور وجود دارد، 
گفت: وزارت علوم، با دارا بودن بیش 
از 80 هزار عضو هیأت علمی، بیش از 
150 هزار دانشجوی دکتری و بیش از 
کارشناسی ارشد  دانشجوی  هزار   700

رساله  يك  بايد  آنها  از  کدام  هر  )که 
همچنین  و  کنند(  تدوين  و  تحقیق 
 50 و  پژوهشگاه  توجهی  قابل  تعداد 
پارك علم و فناوری و 230 مرکز رشد، 
ظرفیت عظیمی است که می تواند در 
اختیار مجموعه وزارت صمت به ويژه 
تا  بگیرد  قرار  معدن  و  صنعت  بخش 
دانشمندان،  توان علمی  از  استفاده  با 
نیاز صنعت پاسخ داده شده و باالترين 

بازدهی را داشته باشد.
وزير علوم افزود: اخیراً مصوبه جديدی 
علمی  هیأت  عضو  هر  که  داشتیم 
استخدامی خود  تبديل وضعیت  برای 
بايد يك فرصت مطالعاتی در صنعت 
شرايط  موضوع  اين  باشد.  گذرانده 
بخش  بهره مندی  برای  را  خوبی 
دانش  از  تا  می کند  فراهم  صنعتی 
استفاده کند و  آن عضو هیأت علمی 

نیازی را که دارد، مرتفع نمايد.
وی ادامه داد: همچنین آزمايشگاه های 
مرجع بسیاری زيرمجموعه وزارت علوم 
مأموريت گرايی  راستای  در  که  است 
آنان می توانیم آنها را در اختیار وزارت 
صمت قرار دهیم تا از فناوری های آنان 

بهره ببرند.
از  فنلاوری،  و  تحقیقلات  عللوم،  وزيلر 
افزايلش جدی حجلللم قراردادهلللای 
سلال  دو  طلی  صنعلت  بلا  مرتبلط 
گذشلته، خبلر داد و اظهلار داشلت: در 
همین راسلتا سلامانه های مختلفی هم 
طراحلی و راه انلدازی شلده اسلت کله 
دسترسلی بخلش صنعلت را بله نتیجة 
تحقیقلات دانشلگاهیان يلا اعلالم نیلاز 

تسلهیل می کنلد. صنعلت، 
اين  از  يكی  داد:  ادامه  زلفی گل  دکتر 
ايده ها  )نظام  سامانه ها، سامانه »نان« 
و نیازها( است که ارديبهشت ماه سال 
تاکنون  و  شد  رونمايی  آن  از  جاری 
شده  ثبت  آن  در  نیاز  هزار   7 حدود 

است.
دانشجوی  يا  پژوهشگر  هر  افزود:  وی 
در  را  موضوعی  بخواهد  که  دکتری 
کند،  تحقیق  جامعه  نیاز  راستای 
سامانه  اين  به  مراجعه  با  راحتی  به 
بر  را  خود  تحقیق  موضوع  می تواند 

انتخاب  خود  عالقه  و  تخصص  اساس 
کرده و در آن زمینه تحقیق کند.

فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزير 
در  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان 
شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس 
شورای اسالمی نیز مصوب شده است 
وزارتخانه ها و صنايع موظف  که همة 
هستند که نیازهای خود را در سامانة 

»نان« ثبت نمايند.
طراحی  از  همچنین  زلفی گل  دکتر 
درگاه   ( »دانا«  نام  به  ديگری  سامانة 
آينده سازان(  و  نخبگان  با  آشنايی 
که  سامانه  اين  گفت:  و  داد  خبر 
سال  ماه  ارديبهشت  در  ان شاء اهلل 
چهار  به  شد،  خواهد  رونمايی   1402
انگلیسی و ترکی  زبان فارسی، عربی، 

طراحی شده است.
دکتر زلفی گل، در خصوص اين سامانه 
توضیح داد: در اين درگاه، هر صنعتی 
با  خود  نیاز  راستای  در  بخواهد  که 
کلید واژه های مخصوص جست وجويی 
را انجام دهد، می تواند ببیند که کدام 
دانشمند يا پژوهشگر با چه تخصصی 
صنعت،  آن  نظر  مورد  زمینة  در 

تحقیقات اثربخشی انجام داده است.
گفتنی است در اين مراسم که معاون 
دانش بنیان  اقتصاد  و  فناوری  علمی، 
پژوهشی  معاونان  جمهوری،  رياست 
همچنین  و  علوم،  وزارت  آموزشی  و 
رؤسای برخی از دانشگاه های صنعتی 
تفاهم نامه  داشتند،  حضور  نیز  کشور 
همكاری به ارزش 40 هزار میلیارد ريال 
توسعه  و  تجاری سازی  محوريت  با 
راهبردی  و  گلوگاهی  فناوری های 
رياست  فناوری  علمی،  معاونت  بین 
جمهوری، معاونت پژوهشی و آموزشی 
دانشگاه های  همچنین  و  علوم  وزارت 
مهم و صنعتی کشور و وزارت صمت 

امضا شد.
اين حمايت 40 هزار میلیارد ريالی در 
شكل ها و قالب های گوناگون از جمله 
و  نامه ها  ضمانت  مالیاتی،  اعتبارهای 
تسهیالت و … برای تولید محصوالت 
اولويت دار و گلوگاهی تخصیص خواهد 

يافت.

اخبار هفته

رونمایی از سامانه »دانا«  در اردیبهشت 1402
رئيس سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کردوزیر علوم، تحقيقات و فناوری، در همایش »بنگاه فناوری و رشد اقتصادی« عنوان کرد

هدف ما این است که 
افرادی با صالحیت علمی 
الزم به دوره تحصیالت 

تکمیلی وارد شوند
کشور، آموزش سنجش سازمان رئیس
روی گرفتن قرار برای تقاضا کاهش از
و کارشناسیارشد مقاطع صندلیهای
تعداد وقتی گفت: و داد خبر دکتری
کاهش ما سراسری آزمون داوطلبان
نیز باالتر مقاطع در آن تبع به مییابد،
خواهیم شاهد را داوطلب کاهشی روند

بود.
اين  بیان  ضمن  پورعباس،  عبدالرسول  دکتر 
آزمون های  داوطلبان  تعداد  کاهش  به  مطلب، 
کارشناسی ارشد و دکتری در کشور اشاره کرد 
و گفت: در سال های اخیر تعداد داوطلبان دو 
تخصصی  دکتری  و  کارشناسی ارشد  آزمون 
اين  و  دارد  کاهشی  روند  سال  هر  دانشگاه ها 
موضوع طبیعی است؛ چرا که وقتی داوطلبان 
آزمون سراسری ما کاهش يابد در مقاطع باالتر 

نیز روند کاهشی را خواهیم داشت.
از  يكی  در  ما  کرد:  تصريح  ادامه  در  وی 
داوطلب  کاهش  با  سراسری  آزمون  دوره های 
حال  در  کاهشی  نقطه  اين  که  شديم  مواجه 
دکتری  و  کارشناسی ارشد  دورة  دو  به  حاضر 

رسیده است.
کشور،   آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
دورة  دو  در  امسال  ما  کرد:  خاطرنشان 
کارشناسی ارشد و دکتری هم کاهش داوطلب 
داشتیم و هم اينكه به تبع کاهش جمعیت، به 
احتمال خیلی زياد کاهش قبولی نیز خواهیم 

داشت.
دکتر پورعباس يادآور شد: در سال جاری حدود 
کارشناسی ارشد  دوره  در  داوطلب  هزار   470
تعداد گذشته  سال  در  آمار  اين  که  داريم 

بود. همچنین دکتری در سال  نفر  520 هزار 
گذشته 190 هزار داوطلب داشت که اين آمار 
در سال جاری به حدود 170 هزار رسیده است.

تأکید  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
جذب  نباشند،  شرايط  واجد  که  کسانی  کرد: 
ما  منظور،  اين  به  و  شد  نخواهند  دانشگاه ها 
به طور طبیعی با صندلی خالی در دانشگاه ها 
همه  نداريم  اصرار  ما  البته  هستیم؛  مواجه 
صندلی های دانشگاه ها پُر شوند، بلكه هدف ما 
اين است که افرادی با صالحیت علمی الزم به 

دوره تحصیالت تكمیلی وارد شوند.
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ثبتنامبرایشرکتدرآزمونورودیمقطعدکتری)Ph.D(نیمهمتمرکز
سال1402بهشرحزیراست:

الف( مرحلۀ اول ثبت نام
مرحلة اول ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری )Ph.D(  نیمه متمرکز 
سال 1402 در 7 گروه آزمايشی و 247 کد رشتة امتحانی برای پذيرش دانشجو در 
دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه( دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها 
و پرديس خودگردان دانشگاه ها  عالی، غیرانتفاعی و غیردولتی  آموزش  و مؤسسات 
روز  تا  و  آغاز شد  آموزش  سازمان سنجش  سايت  طريق  از  تاريخ 1401/8/22  در 

1401/8/29 ادامه يافت.
عالوه بر آن، مهلت ثبت نام از داوطلباني که به هر دلیلي در بازه زمانی تعیین شده، 
موفق به ثبت نام در اين آزمون نشده  بودند، تمديد شد و اين مهلت از روز 1401/8/29 

آغاز شد و در روز  1401/9/3 پايان پذيرفت. 
 هلر يلك از داوطلبلان عالقه منلد بله ثبت نام بلرای شلرکت در اين آزملون، ضرورت 
داشلت کله واجد شلرايط عموملی و اختصاصی و سلاير مقلررات منلدرج در دفترچة 
راهنملای شلرکت در آزملون ورودی مقطلع دکتلری )Ph.D(  نیمله متمرکلز سلال 

باشند.  1402

توجه:
و دکتري حرفه ای  کارشناسي ارشد  مقاطع  فارغ التحصیالن  يا  آخر  دانشجويان سال 
)به جز فارغ التحصیالن کارشناسي ارشد پیوسته، دکتري عمومي دامپزشكي و دکتري 
پزشكي(، که معدل آنان کمتر از 14 است، حق ثبت نام و شرکت در اين آزمون را 

نداشته اند.

ب( آمار ثبت نام
به منظور شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال 1402، 
تعداد 169964 نفر در آن ثبت نام نمودند و از اين تعداد، 75625 نفر زن و 94339 

نفر مرد هستند؛ به عبارت ديگر، 44% داوطلبان زن و 56% آنان مرد است.
آمار ثبت نام کنندگان، به تفكیك گروه آزمايشی، کد مجموعه امتحانی و جنسیت، به 

شرح جدول شمارة 1 است.

جدولشمارۀ1
آمارثبتنامکنندگانبهتفكیكگروهآزمایشی

کدمجموعهامتحانیوجنسیت

درصددرصدزنجمعکلمردزننامگروهآزمایشیردیف
مرد

تعدادکد
رشتهها

5089661077111973455563علومانسانی1

7896454112437633746علومپایه2

60941905825152247660فنیومهندسی3

کشاورزی4
325534886743485235ومنابعطبیعی

44473763821054469هنر5

95513242279425825دامپزشكی6

20821088317066349زبان7

75625943391699644456247جمعکل 

نمودارشمارۀ1
نمودارفراوانیثبتنامکنندگانبهتفكیكگروهآزمایشیوجنسیت

گزارش

آزمون ورودی

)Ph.D(مقطع دکرتی

سال1402   نیمه متمرکز
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گزارش

جدولشمارۀ3
زمانبرگزاریآزمون

تعدادداوطلبانتعدادرشتههایامتحانیتاریخنیمروزردیف

1401/12/11247169964صبحپنجشنبه1

شناسنامه آزمون

برنامهزمانیثبتنام،انتخابرشتهو
اعالمنتایجآزمونورودیمقطعدکتری)Ph.D(نیمهمتمرکزسال1402

1401/5/23اطالعیه در خصوص اعالم رشته ها و مواد امتحانی

ثبت نام، مشاهده، کنترل و ويرايش اطالعات 
1401/8/22تا1401/8/29ثبت نامي

1401/8/22 تا 1401/9/3تمديد مهلت ثبت نام

1401/9/13 تا دومین دور تمديد مهلت ثبت نام
1401/9/14

1401/12/7انتشار اطالعیه دريافت کارت ورود به جلسه

1401/12/8تا دريافت کارت ورود به جلسه
1401/12/10

1401/12/10زمان برگزاری آزمون

دهه اول ارديبهشت ماه اعالم نتايج اولیة آزمون به صورت کارنامه 
1402

انتخاب رشته اينترنتي براي داوطلبان مجاز به 
انتخاب رشته

نیمه اول ارديبهشت ماه 
1402

نیمه اول شهريور ماه اعالم نتايج نهايي
1402

169964آمار کل تعداد داوطلبان 

111973آمار داوطلبان در گروه آزمايشی علوم انساني

12437آمار داوطلبان در گروه آزمايشی علوم پايه

25152آمار داوطلبان در گروه آزمايشی فني و مهندسي

آمار داوطلبان در گروه آزمايشی کشاورزي و منابع 
6743طبیعي

8210آمار داوطلبان در گروه آزمايشی هنر

2279آمار داوطلبان در گروه آزمايشی دامپزشكی

3170آمار داوطلبان در گروه آزمايشی زبان

31تعداد استان های برگزار کننده آزمون

110تعداد باجه های رفع نقص

157تعداد حوزه هاي اصلی برگزار کنندة آزمون

557تعداد حوزه های فرعی برگزار کنندة آزمون

ج( نحوه گزینش نهایي

 گزينش نهايي در هر يك از مجموعه هاي امتحاني از بین داوطلباني که حد نصاب 
نمره علمي الزم را بر اساس مواد آزمون احراز کرده باشند، با توجه به ضوابط مربوط 

انجام خواهد شد.
براساس قانون »سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تكمیلي دانشگاه ها 
دوره  در  دانشجو  پذيرش  فرآيند  عالي کشور« مصوب 94/12/18،  آموزش  مراکز  و 
دو  شامل  دامپزشكي،  گروه  رشته هاي  دستیاري  و  متمرکز  نیمه    )Ph.D( دکتري 
مرحله )آزمون و مصاحبه( است که به دو شیوه آزمايشی - پژوهشی و پژوهش - محور 

صورت می گیرد.
مرحلة اول آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور و تخصیص امتیاز مربوط به 
.... توسط دانشگاه ها و مراکز  سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي و 
معرفي  داوطلبان  بین  از  نهايي  پذيرش  و  انجام شد  دانشجو  پذيرنده  عالي  آموزش 
شده به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، براساس نتیجه سنجش عمومي و نتیجه 
ديگر  روش  هر  يا  و  مدارك  بررسي  عالي،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  مصاحبه 
مطابق آيین نامه هاي مربوط، اولويت کدرشته محل هاي انتخابي و ظرفیت اعالم شده و 
سهمیه داوطلب انجام می شود. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي توانند با توجه 
به نمرات داوطلبان و نظر گروه هاي آموزشي، حدنصاب مرحلة دوم براي هرکدرشته 

محل براي داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند.
سهمیه هاي رزمندگان، ايثارگران و مربیان، مطابق ضوابط مندرج در دفترچة راهنما 

اعمال خواهد شد.

د( سطح سؤاالت و ضرایب

سطح سؤاالت امتحانات اختصاصي، حسب مورد در حد دانش و تجربیات فارغ التحصیل 
مقطع کارشناسي و کارشناسی ارشد در هر رشته، مطابق فهرست برنامه هاي مصوب 

شوراي عالي برنامه ريزي بوده است.

هـ( كارت شركت در آزمون

کارت شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری )Ph.D(  نیمه متمرکز سال 1402 ، از 
روز 1401/12/8 روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت؛ لذا ضرورت 
داشت که داوطلبان، از اين تاريخ با مراجعه به سايت اين سازمان، نسبت به دريافت 

چاپ کارت شرکت در آزمون و برگ راهنماي مربوط اقدام نمايند. 

و( تاریخ برگزاري آزمون 

آزمون ورودی مقطع دکتری )Ph.D(  نیمه متمرکز  سال 1402 بر اساس برنامه 
روز  در  امتحانی  کدرشته   247 و  آزمايشی  گروه  هفت  در  شده،  پیش بیني  زماني 
و کشور  مختلف  شهرستان   110 در  نوبت  يك  در  و   1401/12/11 پنجشنبه 

157 حوزه امتحانی اصلی و 557 حوزه امتحانی فرعی به شرح مندرج در اطالعیه 
توزيع کارت شرکت در آزمون برگزار شد.

جدولشمارۀ2
حوزههایبرگزاریآزمون

تعدادحوزه/شهر

110تعداد شهرستان محل برگزاری آزمون

157تعداد محل حوزه های امتحانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

557تعداد حوزه های فرعی
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افكار  روز، چقدر  آيا می دانید که در طی 
منفی به ذهنتان خطور می کند و آرامش و 
شادی را از شما سلب می کند؟ آيا می دانید 
به آن وسعت  و  بینديشید  به هر چه  که 
بدهید، همان در زندگی تان واقعیت پیدا 
می کند؟ وقتی شما خود را از پیش بازنده 
قلمداد کنید، وقتی می گويید می دانم که 
نتیجة خوبی در آزمون سراسری نمی آورم، 
وقتی قبل از ورود به کالس درس، به خود 
و  است  درس سخت  که  می کنید  تلقین 
شما آن را نمی فهمید، وقتی قبل از زدن 
را سخت تصور  تست های يك درس، آن 
می کنید و می گويید که اين بار هم درصد 
واقع،  در  کرد،  نخواهید  کسب  را  خوبی 
شما خود را در دريايی از افكار منفی غرق 

کرده ايد. 
روی  می توان  که  طور  همان  بدانید،  بايد 
ضبط  را  جديدی  صدای  شده  ضبط  نوار 
در  شده  ضبط  احساس  و  تجربه  کرد، 
بخش خاکستری مغز هم قابل اصالح است 
و می توان آن را تغییر داد؛ پس گذشته را 
می توان تغییر داد، اصالحش کرد و جايش 

را با انديشة نو پر نمود. 
را  نامطلوبی  احساس  که  ديديد  گاه  هر 
نكنید؛  تمرکز  آن  روی  می کنید،  تجربه 
افكار  راندن  بیرون  فكر کردن روی  حتی 
منفي، به نوعی تمرکز کردن روی آن است، 
و حتی اگر بتوانید اين انديشه ها را از وجود 
انديشه های  بسا  چه  بريزيد،  بیرون  خود 
را  قبلی  انديشه های  منفی جديدی جای 
هنوز  گذشته،  ذهنی  فضای  زيرا  بگیرد؛ 
به  آن،  جای  به  بنابراين،  است؛  منفی 
سراغ تصورات مثبت برويد و ذهنتان را با 
خاطرات و تصاوير مطلوب و مثبت پرکنید؛ 
بین  از  منفی  احساسات  صورت،  اين  در 

خواهند رفت.
زیر موارد به توجه راستا این در
میتواندیاورشماباشدتااحساسات

منفیکمتریراتجربهکنید:
برای چند روز، افكار مزاحم را يادداشت 
يادداشت  فقط  که  متوجه شويد  تا  کنید 
حجم  از  زيادی  حد  تا  افكار،  اين  کردن 
بهتری  احساس  و  کرد  خواهد  کم  آنها 
پیدا می کنید. به طور کلی، چیزی به نام 
احساس منفی و مثبت وجود ندارد و اين 

ما هستیم که با پذيرش 
افكار منفی يا مثبت، آنها را خلق می کنیم.

در مقابل هر فكر منفی، يك فكر مثبت 
معادل بیابید تا به کمك آن بتوانید با افكار 
اگر  مثال،  برای  کنید؛  مقابله  منفی خود 
شما در درس رياضی ضعیف هستید، در 
عوض، در درس عربی نتايج خوبی را کسب 
می کنید و دبیرتان از شما راضی است؛ يا 
موفقی  دانش آموز چندان  مدرسه  در  اگر 
آشپزی،  يا  ورزش  در  عوض  در  نیستید، 

فردی ماهر و توانمند هستید.  
اگر عادت داريد که دائم روی کمبودها 
و نقاط ضعف خود تأکید کنید، حتماً اين 
عادت را کنار بگذاريد و به جنبه های مثبت 
خود )که بدون شك، کم هم نیست( فكر 

کنید.
هنگامی که بیش از حد از خود انتقاد 
می کنید، دربارة يك نكته، يك حرکت يا 
رفتار مثبت خود فكر کنید و آن را برای 

خود بازگو کنید. 
که  را  رفتاری  يا  کار  چند  روز،  هر  
انجام داده ايد و موجب رضايت و شادمانی 
خاطرتان شده است، روی کاغذ بنويسید. 

تنها  هدفتان  کار،  يك  انجام  هنگام  
انجام آن کار باشد و انتظار نداشته باشید 
که کامل و بی نقص آن را به پايان برسانید. 

گاهی بعضی از افراد، رسیدن به حد کمال 
زندگی  برای  بزرگ  مانعی  به  تبديل  را 
خود می کنند و در نتیجه کاری را انجام 
نمی دهند و در واقع، زندگی خود را متوقف 
می کنند؛ در صورتی که بايد نقاط مثبت را 

ديد و کار را انجام داد و از آن لذت برد. 
برای  فرصتی  را  اشتباهات  بروز  
يادگیری بدانید و همیشه به خود بگويید 
که هر کسی ممكن است اشتباه کند، و از 
اشتباه کردن نهراسید و خود را به خاطر 

اشتباهاتتان سرزنش نكنید. 
از  يك  هر  که  باشید  داشته  ياد  به  
ما، نمونة بی همتايی در آفرينش الهی  با 

استعداد های 
را  آنچه  بنابراين،  هستیم؛  خودمان 

آنچه  و  دهید،  تغییر  می توانید،  که 
کنید  مشخص  نمی توانید،  که  را 
هستید،  که  آنچه  از  کنید  سعی  و 

لذت ببريد و با آن سازگار شويد. 
از  کلردن،  ورزش  بلا  کنیلد.  ورزش  
و  سلالم تر  و  می يابیلد  رهايلی  اسلترس 

بلود.  خواهیلد  شلاداب تر 
سعی کنید که در گفتار و برخوردهای 
مثبت  جمالت  و  کلمات  از  خود،  روزانة 
استفاده کنید؛ مثاًل در مالقات با ديگران، 
»خسته  عبارت  از  استفاده  جای  به 
نباشید«، که دارای بار منفی و القای حس 
يا  قوت!«  »خدا  بگويید:  است،  خستگی 

»پُرتوان باشید« يا »شاد باشید«. 
از میان اهداف خود، هدفی را انتخاب 
کنید که امید بیشتری براي رسیدن به آن 
هدف و موفقیت در آن داريد و در تالش 
برای تحقق آن، تأيید يا تكذيب ديگران، 

هرگز برايتان مهم نباشد. 
از چشم و هم چشمی و حسادت، که 
دوری  می شود،  منفی  افكار  ايجاد  باعث 
کنید و سعی کنید که روش زندگی خود 

را خودتان انتخاب کنید. 

اجازه ندهید که مسائل کوچك، شما را 
آشفته کنند. برای رسیدن به هدف خود، 
پايدار و مقاوم باشید. بی شك، در اين راه با 
موانعی روبرو می شويد؛ پس به سرانجام و 
پاداش تالشتان فكر کنید و از ناخرسندی، 
به خاطر مسائل کم اهمیت، دوری کنید.  
را  مشكالت و سختی های زندگی تان  
لعنت نكنید و مدام با آه و ناله از آنها سخن 
نگويید و به جای انجام اين کار، مشكالت 
را به منزلة مسائلی ببینید که با تدبیرتان 
تا حد زيادی می توانید به حل آنها همت 
از  سرشار  »دنیا  که  را  فكر  اين  بگماريد. 
مشكل است« به دور بريزيد و در عوض، 

نامطلوب  موقعیت  هرگاه 
زندگی تان  در  ناخوشايندی  مسأله  يا 
پیش آمد، به دنبال يافتن راه های مثبت 
به  باشید.  برای حل آن مسائل  و طاليی 
ايجاد رضايت  باعث  اين روش،  بردن  کار 
زندگی تان  مسائل  شدن  حل  و  شما  در 
شد.  خواهد  دلپذير  و  مثبت  گونه ای  به 
ساده ترين راه حل افراد در اين مواقع، 
آرامش  شما  به  که  است  تنفس  کنترل 
می دهد و سبب ارتباط شما با زمان حال 
و طبیعت پیرامونتان می شود. هنگامی که 
ذهن ما به افكار منفی می پردازد، کنترل 
ما  حال،  اين  با  ولی،  است،  مشكل  ذهن 
بايد آرامش خودمان را حفظ کنیم؛ چون 
در اين زمان، بیش از هر وقت ديگري، به 

آرامش ذهنی و بدنی احتیاج داريم.
برای تخلیة انرژی درونی بدن، هنگامی 
می آيند،  ما  سراغ  به  منفی  افكار  که 
دوچرخه  چون:  ورزش هاي  به  پرداختن 
سريع،  روی  پیاده  يوگا،  شنا،  سواری، 
مؤثر  می تواند  کودکان  با  بازی  و  دويدن، 

باشد. 
برای  که  چیزی  تمام  اوقات،  گاهی  
يك  داريد،  نیاز  خوب  حس  يك  داشتن 
لبخند است. تمرين کنید، حتی زمانی که 
حالتی  صورتتان  نداريد،  خاصی  احساس 

شاد داشته باشد.
در  مثبتی  تغییر  می خواهید  اگر  
زندگی تان ايجاد کنید، همین حاال شروع 
هر  انجام  انداختن  گوش  پشت   کنید. 
در  آوردن  بهانه  برای  کافی  فرصت  کار، 
اولین  در  پس  می دهد؛  قرار  اختیارتان 

فرصت ممكن شروع کنید.
با  آمدن  کنار  حال  در  اگر  حتی  
عزيزانتان  از  يكی  دادن  دست  از  اندوه 
با گذر  که  باشید  داشته  ياد  به  هستید، 
داشت.  خواهید  بهتری  احساس  زمان، 
غمگین  فقدان  اين  بابت  همیشه  شايد 
آن  تحمل  زمان،  گذر  با  اما  شويد، 
به  روز  هر  شد.  خواهد  آسان تر  برايتان 
شرايط  اين  که  کنید  يادآوری  خودتان 

بد، زودگذر است.

تغییر

این روزها

!به خانه تکانی ذهنتان بپردازید

حتی فکر کردن روی بيرون راندن افکار منفی به نوعی تمرکز کردن 
روی آن است، و حتی اگر بتوانيد  این اندیشه ها را از وجود خود 

بيرون بریزید، چه بسا اندیشه های منفی جدیدی جای اندیشه های 
قبلی را بگيردزیرا فضای ذهنی گذشته، هنوز منفی است
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بیش  امروز  که  است  هايی  مقوله  از  فراغت  اوقات 
کلی  طور  به  است.  همگان  توجه  مورد  گذشته  از 
عالقه  اساس  بر  افراد  که  را  فعالیت هايی  می توان 
رهايی  از  پس  و  کار  حوزه  از  خارج  و  شخصی 
و  می دهند  انجام  اجتماعی  و  فردی  تكالیف  از 
شكوفايی  خود  يا  تفريح  استراحت،  آنها  هدف 
فراغت  نامید.  فراغت  اوقات  گذران  فعالیت  است، 
روزمره  تكالیف  از  رهايی  و  آزاد  انتخاب  از  برآيندی 
.)1386 )روجك،  است  اجتماعی  خانوادگی،  نوع   از 

از  بسیاری  و  يونسكو  طبقه بندی های  اساس  بر 
فراغت  اوقات  کارشناسان در عرصه فرهنگ، گذران 
چند  هر  می شود،  تلقی  فرهنگی  اقدامات  جمله  از 
رديف  در  مستقیم  بیكاری  اوقات  گذران  ُصَور  همه 
گذران اوقات فراغت طبقه بندی نمی شود )محسنی، 

.)1396
آيا  بدانیم که:  فوق می خواهیم  بیان مطالب  با  حال 
خانواده هايشان  و  کنكور  داوطلبان  برای  نوروز  ايام 

همانا گذران اوقات فراغت است؟
می توان نوروز را برای داوطلب و خانواده يك کنكوری، 
نوعی فراغت، ولی همراه با تكلیف دانست؛ فراغت از 
اين منظر که مدارس تعطیل است و وقت آزاد و در 
اختیار فرد است؛ ولی از سويی هدفی بزرگ و مهم 
می دهد؛  قرار  مطالعاتی  برنامه  چارچوب  در  را  فرد 
خودش  که  است  آزاد  و  مختار  داوطلب،  يعنی 
توانمندی هايش  با  متناسب  را  مطالعاتی اش  برنامه 
برنامه ريزی کند. درست است که ايام نوروز برای ما 
دو  تعطیالت  و  است  مغتنم  بسیار  فرصتی  ايرانیان 
هفته ای در بهترين زمان و فصل سال قرار دارد، اما 
همیشه  زمان  اين  سراسری،  آزمون  داوطلبان  برای 
با عنوان  از آن  معنای متفاوتی داشته است که گاه 

فرصت و گاه تهديد ياد می شود !
يا  رفتن  مدرسه  از  فراغت  با  می توان  که  فرصتی 
حتی شلوغی های شهر و خانواده، از آن بهره برد و با 
برنامه ريزی، دروس مطالعاتی را پیش برد. همچنین 
تعطیلی  با  که  باشد  تهديدی  می تواند  فرصت   اين 
مدارس فقط زمان را به بطالت گذراند؛ پس با ذکر 
اهمیت اين ايام، ضرورت دارد که داوطلب و خانواده 
برنامه ريزی دقیق  با  و  را مغتنم شمرده  اين فرصت 

بتوانند برنامه مطالعاتی داشته و همچنین ساعاتی را 
به گشت و گذار در طبیعت بگذرانند.

اين موضوع را در  بهتر است خانواده ها و داوطلبان، 
نظر داشته باشند که بايد اين نوروز را کمی متفاوت تر 
و  کنند  سپری  خود  زندگی  بعد  يا  قبل  سالهای  از 
رفت و آمدهای خانوادگی شان را به حداقل رسانده و 
به سفر نروند و فضايی آرام را برای خودشان و فرزند 
کنكوری خود فراهم کنند تا با آرامش بتوانند از اين 
مطالعاتی،  برنامه  با  و  برده  را  بهره  بهترين  فراغت 
برای موفقیت در آزمون سراسری، مطالعه و تمرين 
کنند. ضرب المثل ها جزئی از خرده فرهنگ هر قومی 
است و در مثل ايرانی هم می توان مصداقی برای اين 
تره، يك  و  نون  بخور  داشت: يك سال  بیان  مطلب 
عمر بخور نون و کره. اين ضرب المثل درس بزرگی 
و سختی  کردن  قناعت  همان  يعنی  می دهد؛  ما  به 

کشیدن برای رسیدن به هدف های بزرگ. 
پس داوطلبان عزيز کنكوری ! ذهن و زمان و نیروی 
جوانی خود را متمرکز کنید و به هدفتان برای داشتن 
آينده ای روشن بینديشید و اين سال و نوروزتان را به 
گونه ای متفاوت بگذرانید و مسلم بدانید که در آينده 
خاطرات  برايتان  روزگار  همین  موفقیت،  کسب  با 

خوشی را به يادگار خواهد گذاشت.
خود  نوروز  اوقات  برای  که  است  الزم  بنابراين، 
برای  را  فهرستی  و  دهید  قرار  مّدنظر  را  نكات  اين 
موفقیتتان تهیه کنید و در باالی آن، ذکر نام خداوند 

مهربان و هدفتان را نیز فراموش نكنید.
 فهرستی از دروس آزمون سراسری تهیه کنید و 

جلوی هر کدام بنويسید که چند درصد آن درس را 
مطالعه کرده ايد و چقدر از آن باقی مانده است.

 هر روز مطالعه کنید و هیچ روزی را بدون درس 
خواندن به شب نرسانید.

  ساعاتی در روز را در طبیعت بگذرانید تا آرامش 
يافته و انرژی گرفته و اعتماد به نفستان افزايش يابد.

اگر جزء دانش آموزانی هستید که قباًل مطالب   
مطالعاتی خود را خوانده ايد، حال برنامه ريزی کنید و 

به مرور مطالب بپردازيد.
اگر جزء دانش آموزانی هستید که قباًل مطالب   
مطالعاتی خود را به صورت کامل نخوانده ايد، بدون 
نگرانی و استرس، برنامه ريزی کنید و روزانه مطالب 

دروس مختلف را بخوانید و خالصه نويسی کنید.
  اگر مطالب درسی را به صورت تقريبی بلد هستید، 

با تست زدن، به آزمون دانسته هايتان بپردازيد.
  ساعاتی را با دوستانتان به گپ و گفت  بپردازيد و 
مشكالتتان را با يكديگر به اشتراك بگذاريد. با انجام 

اين کار، نگرانی تان کمتر می شود.
  در پايان هفته اول و دوم تعطیالت، به فهرستی 
که اولین روز تهیه کرده ايد، نگاهی بیندازيد و میزان 
پیشرفت خود را جلوی هر درس بنويسید. انجام اين 
کار می تواند برای ادامه مطالعه شما تا زمان برگزاری 

آزمون سراسری، راهنمای خوبی باشد.
 ----------------------------------------

منابع:
روجك، کريس )1388(. نظريه فراغت: اصول و تجربه ها. ترجمة عباس 

مخبر. نشر شهر.
فرهنگی.  جامعه شناسی  در  بررسی   .)1396( منوچهر  محسنی، 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

فاطمهقلخانباز

گذران تعطیالت نوروزی کنکوری ها
فراغت اوقات معنای با همیشه نوروز ایام ایرانیان، منظر در

همراهبودهاست؛فراغـتازکاروتحصیلوزمـانیبرای
گذرانروزگاربادوستانواقواموبودندرطبیعت.
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شرحی بر
از  جهان،  سراسر  در  تربیت  و  تعلیم  نظام 

زندگی  در  اساسی  و  سرنوشت ساز  نظام های  جمله 
فرهنگی  و  اجتماعی  سرماية  نوعی  که  است  بشر 
بلند مدت در نسل آدمی به حساب می آيد. با توجه 
را  رشد  به  رو  جامعه  يك  از  عظیمی  قشر  اينكه  به 
اين  به  توجه  می دهند،  تشكیل  دانش آموزان  جامعه 
می تواند  مناسب،  سازمان دهی  و  برنامه ريزی  و  افراد 
عامل رشد و شكوفايی آنها را فراهم کند؛ در غیر اين 
صورت، حتی با برنامه ريزی و سازمان دهی نامناسب در 
اين امر، ممكن است که تجارب ناموفق دانش آموزان 
باعث ايجاد نگرش منفی آنان نسبت به خود و محیط 
اهداف  به  رسیدن  از  را  قشر  اين  و  شده  اطرافشان 
از جمله سرمايه گذاری در  دارد.  باز  بلندمدت خود 

امر تحصیل می توان به پايستگی اشاره کرد. 
غلبه  دانش آموزان در  توانايی  به  پايستگی تحصیلی، 
در  که  دارد  اشاره  چالش هايی  و  موانع  بر مشكالت، 
معمول  طور  به  آنها  بیشتر  تحصیلی  روزمره  زندگی 
رخ می دهد؛ مثاًل دانش آموزی را در نظر بگیريد که 
نمرات  مختلف  دروس  در  مدام  هفته  يك  طی  در 
خانواده  و  همساالن  فشار  می کند،  دريافت  پايینی 
خود را به دلیل کسب نمرات پايین تحمل می نمايد. 
او  بدن  که  می شود  باعث  امتحانات  فشار  طرفی  از 
ضعیف شود و انگیزه خود را برای ادامه امتحانات از 
وی سر  با  نیز  او  همكالسی های  تازه  و  بدهد  دست 
مختلف  در جهات  او  با  مدام  و  گرفته اند  ناسازگاری 
می کنید،  مشاهده  که  طور  همان  می کنند.  رقابت 
می کند،  تحمل  را  سختی  شرايط  دانش آموز  اين 
داشته  بااليی  تحصیلی  پايستگی  شخص  اين  اگر  و 
باشد، با اينكه شرايط سختی را متحمل شده است، 
با اين اوضاع کنار می آيد و خود را تطبیق می دهد؛ 
را   اين دانش آموز فرسودگی کمتری  اين صورت،  در 
تفريحی  برنامه  با متنوع کردن  و  هم تجربه می کند 

به تحصیلی، پایستگی
تواناییدانشآموزاندرغلبهبر
چالشهایی و موانع مشكالت،
اشارهداردکهدرزندگیروزمره
طور به آنها بیشتر تحصیلی
معمولرخمیدهد.دراینمقاله
پایستگیتحصیلیموردبررسی

قرارگرفتهومعرفیمیشود.
مهدیاکبری
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فرسودگی جلوگیری  اين  از  و تحصیلی خود، 
خواهد کرد. 

حال دانش آموزی را در نظر بگیريد که تمام مشكالت 
ذکر شده در باال را متحمل شده و توان مقابله با آنها 
را نیز ندارد؛ چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ بی شك، بعد 
را  خود  انگیزه  دانش آموز  اين  دوره،  يك  گذشت  از 
برای ادامه تحصیل از دست داده و مجبور به شنیدن 
گوشه و کنايه های اطرافیان می شود و در نهايت دچار 
انجام  در  کالم  يك  در  و  شده  تحصیلی  فرسودگی 
به تحصیل خود شكست خورده  مربوط  فعالیت های 

و لذتی را دريافت نمی کند.
يكی از اتفاقاتی که در پايستگی تحصیلی رخ می دهد، 
اين است که ادراك فرد از خود و اطرافیانش و تفكر 
فراشناختش در مواجهه با چالش های تحصیلی، مورد 
ارزيابی قرار می گیرد؛ در واقع، ادراك پايین از توانايی 
مشكالت  که  دانش آموزانی  در  خود  شايستگی  و 
از  که  می شود  باعث  می کنند،  تجربه  را  تحصیلی 
اجتناب  خود  دوستان  و  معلم  از  کمك  درخواست 
کنند و در نتیجه از انجام فعالیت های تحصیلی خود 
دفعه  به  نسبت  بدتری  نمرات  بار  هر  و  روند  طفره 
که  می شود  منجر  نهايت  در  که  کنند  دريافت  قبل 
اين دانش آموزان خود را فردی نااليق به شمار آورند 
و  تحصیلی  ديگر جنبه های مختلف  بر  اين مسأله  و 

غیرتحصیلی شان اثرگذار باشد.
 لذا اگر افراد در جهت بهبود ادراك خود، گام بردارند، 
توانايی هايشان نقش  و  استعدادها  می توانند در رشد 
علی  پايسته،  دانش آموزان  کنند.  ايفا  مؤثرتری 
باعث  که  زا  استرس  شرايط  و  مشكالت  وجود  رغم 
باالی  سطح  می شود،  تحصیلی  عملكرد  تضعیف 
انگیزه پیشرفت خود را حفظ کرده و همان طور که 
مانع  پايستگی  اين  شد،  گفته  گذشته  سطرهای  در 

فرسودگی تحصیلی آنها می شود.

در علم روان شناسی، برای باال نگه داشتن انگیزه 
و حفظ آن، راهكارهايی ارائه شده است که می توان 
به اثر يادگیری مشاهده ای، يادگیری مستقیم، دريافت 
پاداش از طرف ديگران و عدم ارزيابی منفی درمورد 
نوع فعالیتی که انجام می دهیم، اشاره کرد؛ مثاًل فرض 
کنید که شما می خواهید برای اولین بار آشپزی کنید. 
اگر قبل از شروع کار، دستور پخت غذا را داشته باشید 
و چند باری هم ديده باشید که مادرتان چگونه آن را 
پخته است و تازه بعد از پخت غذايتان، بیشتر اعضاء 
باشند،  تعريف کرده  از شما  اين خصوص  خانواده در 
باالتر می رود و  برای پخت غذای بعدی  انگیزه شما 
تقويت  غذا  پختن  در  شما  اصطالح خودکارآمدی  به 
از عملكردتان  از پخت غذايتان،  اگر بعد  اما  می شود؛ 
انتقادی صورت گیرد، احتمال پخت غذای بعدی بسیار 
پايین می آيد و انگیزه شما از بین خواهد رفت؛ حال 
به  را  انگیزش در دانش آموزان، می تواند عواقبی  نبود 
باعث می شود که  اينكه  از جمله  باشد؛  همراه داشته 
آنها در حد استعدادشان عمل نكنند و دچار شكست در 

تحصیل و ديگر جنبه های زندگی خود شوند.
جهت  در  مثبت  سازه  يك  تحصیلی،  پايستگی 
بر  تمرکز  جای  به  يعنی  مثبت گراست؛  روان شناسی 
خطر آسیب شانسی روانی، به میزان توانايی دانش آموز 
تمرکز  تحصیلی  و مشكالت  با چالش ها  مقابله  برای 
پايستگی  که  توجه شود  نكته هم  اين  به  بايد  دارد. 
آوری  تاب  است.  متفاوت  آوری  تاب  با  تحصیلی، 
مطرح  و شكست های سخت  اضطراب  با  مواجهه  در 
اشتیاق  و  انگیره  کاهش  با  پايستگی  اما  می شود، 
تحصیلی و نمرات پايین دانش آموز مرتبط است؛ پس 
درآوردن  حرکت  به  برای  که  گرفت  نتیجه  می توان 
دانش آموزان در امر آموزش، بايد ايجاد انگیزه در آنها 
را جدی گرفت و آموزش و پرورش بايد برای توسعه 

اين بخش، گام های بلندی بردارد.

تحلیل

پایستگی تحصیلی
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اطالعیه

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

راهنمای كاربران به منظور استفاده از سامانه طراحان سؤال 

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

ثبت نام در سامانه 
با کلیک روی لینک عضویت

1-پرکردناطالعاتفرمعضویت
2-اعالمموافقتباقوانینوضوابططراحیسؤال

3-کلیكبررویثبتنام

1

2

ورود به سامانه با نام کاربری
و کلمه عبور تعیین شده

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

کاربری در صورت تأیید

1-کلیكبررویلینكپروفایل
2-تكمیلبخشمشخصاتفردی

3-تكمیلبخشمشخصاتراههایارتباطی
4-تكمیلبخشسوابقشغلی

5-تكمیلبخشسوابقتحصیلی
6-تكمیلبخش»درسهایمن«شامل:

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

افزودن باکلیكروی 1-امكانطراحیسؤالبهصورتمتن
سؤال

روی کلیك با فایلسؤال بهصورت طراحیسؤال امكان -2
افزودنفایلسؤال

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

سؤالدرمرحلهاول،یعنی»درانتظاربررسی«باشد.(

1-ارسالکدفعـالسازیازطـریقپیامكبهشمـارهموبایل
ثبتشده

2-ثبتکدارسالشدهدربخشموردنظر

اطالعرسـانیازطریـقپیامـكدرصـورتتاییـدحسـاب
بری ر کا

3

5

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

جهت طراحی سؤال
4

شروع به طراحی سؤال
با کلیک روی گزینه طراحی سؤال 6

برگزاری  منظور  به  نوين  شیوه های  و  استاندارد  آزمون های  توسعة  مسیر  در  »برنامه ريزی  مبنی بر  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  کالن  سیاست های  راستای  در 
الكترونیكی و هوشمند تمامی آزمون ها« سامانة طراحان سؤال راه اندازی گرديد. در مرحلة نخست در نظر است تا برای آزمون های سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری، 
نسبت به شناسايی و استفاده از تمامی ظرفیت های علمی  ل  تخصصی موجود در دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور و همچنین ظرفیت معلمان و دبیران 

عزيز وزارت آموزش و پرورش، برای طراحی سؤاالت با رعايت استانداردهای الزم استفاده شود.
آدرس يا  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  درگاه  به  مراجعه  با  می آيد  به عمل  دعوت  بازنشستگان«  و  شاغالن  از  »اعم  گرامی  فرهیختگان  شما  از  منظور،  بدين 
www.iais.sanjesh.org، در سامانة طراحان سؤال ثبت نام نموده و مطابق دستورالعمل اعالم شده در اين سامانه، اقدام به طراحی و ارسال سؤاالت  خود به اين سازمان نمايید.
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اعالم تاریخ  و نحوۀ برگزاري آزمون )الکترونیکي(
زبان انگلیسي پیشرفتۀ تولیمو )Tolimo(  دوره های 202 تا 213

اطالعيۀ سازمان سنجش آموزش کشور دربارۀ:

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

دورههااقدامنمایند.

روزهایسهشنبهدورهماه

2021402/01/22فروردین

اردیبهشت
2031402/02/05

2041402/02/19

خرداد
2051402/03/02

2061402/03/16

تیر
2071402/04/06

2081402/04/20

مرداد

2091402/05/03

2101402/05/17

2111402/05/31

شهریور
2121402/06/14

2131402/06/28

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

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

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

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

الكترونیكي و از طريق  از آنجايي که آزمون به صورت 
به  ورود  کارت  متقاضیان  براي  مي گردد،  برگزار  رايانه 
ارائۀ به نیازي و  است  نشده  پیش بیني  آزمون  جلسة 
روش این در آزمون جلسۀ در شرکت کارت
نیست. متقاضیان می بايست با  کارت شناسايی معتبر، 
شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه عكسدار جديد يا 
گذرنامه، کارت پايان خدمت )برای آقايان( و گواهینامه 

رانندگی، به حوزة امتحانی ذی ربط مراجعه نمايند.
شامل:   ،)Tolimo( پیشرفته  انگلیسي  زبان  آزمون 
با  بايد  متقاضیان  و  است  تشريحي  و  دو مرحلة تستي 
استفاده از رايانه، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن 
مربوط به پاسخ سؤال تشريحي را، تايپ و ثبت نمايند.

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

است،  سؤال   105 شامل  تستی:  بخشهای ب-1-
و متقاضیان بايد جمعاً در مدت 80 دقیقه به سؤاالت 

پاسخ دهند. 
بخشاول:ساختاروبیاننوشتاري

)Structure and Written Expression(
و جمله  تكمیل  سؤال   15( سؤال   35 سؤاالت  تعداد 
20 سؤال شناسايی خطا(، مدت پاسخگويي 22 دقیقه.

بخشدوم:دركمطلبشفاهي–شنیداري
)Listening Comprehension(

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

پاسخگويي 18 دقیقه.
به  شفاهي(  مطلب  )درك  شنیداري  بخش  سؤاالت 
صورت مستقل برای هر متقاضی از طريق هدست پخش 
خواهد شد و متقاضیان بايد، با توجه به متن سؤال که از 
هدست پخش مي شود، نسبت به انتخاب يكي از چهار 
بخش  اين  به  مربوط  سؤال  با  رابطه  در  که  گزينه اي 
متقاضیان  نمايند.  اقدام  است،  شفاهي(  مطلب  )درك 
شنیداري  سؤاالت  متن  که  باشند  داشته  توجه  بايد 
فقط يك بار پخش مي شود و قابل تكرار نیست؛ لذا الزم 
است که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت 

منتشره به کار ببندند، تا ضرري متوجه آنان نشود.

بخشسوم:خواندنودركمطلب
)Reading Comprehension(

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

اين بخش شامل يك سؤال است که متقاضیان بايد در 
از طريق رايانه به سؤال مربوط پاسخ  مدت 30 دقیقه 
مهارت  از  مي بايست  قسمت،  اين  در  متقاضیان  دهند. 

تايپ جمالت با صفحه کلید برخوردار باشند.

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

2- متقاضیان می بايست کارت شناسايی معتبر، شامل: 
يا  جديد  عكس دار  شناسنامه  هوشمند،  ملی  کارت 

گذرنامه همراه داشته باشند. 
اضافي،  وسايل  هرگونه  آوردن  از  بايد  متقاضیان   –3
اتود،  خودنويس،  )خودکار،  افزار  نوشت  شامل: 
يا ساك دستي،  ...(، کیف  و  ياداشت  روان نويس، کاغذ 
اکیداً   ... و  همراه  تلفن  حساب،  ماشین  جزوه،  کتاب، 
خودداري نمايند. ممكن است که محلي براي نگهداري 
اين وسايل در حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده باشد، 
از  امتحاني مسؤولیتي در قبال نگهداري  لذا حوزه هاي 

اين وسايل ندارند.
4- صحبت کردن با ساير متقاضیان يا رد و بدل کردن 
هر نوع وسیله، از قبیل: لوازم التحرير، نت )يادداشت( و... در 
جلسة امتحان، به عنوان تقلب و تخلف محسوب مي شود 
به تخلفات و  قانون رسیدگي  برابر  با متقاضی متخلف،  و 

جرائم در آزمون هاي سراسري رفتار خواهد شد.
شامل:  غیرمجاز،  وسايل  هرگونه  داشتن  همراه   -5
به ولو همراه، تلفن الكترونیكي،  ارتباط  دستگاه هاي 
هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  ساعت  خاموش،  صورت
دستبند هوشمند، هندزفری يا ماشین حساب در جلسة 
در  جرايم  و  تخلفات  به  رسیدگي  قانون  طبق  آزمون، 
در  گزينش  از  محرومیت  موجب  سراسري،  آزمون هاي 

آزمون مي شود.
6- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند 
برگزاري آزمون، الزم است که متقاضیان، حداکثر تا يك 
روز بعد از برگزاری آزمون، از طريق سیستم پاسخگويی 
اينترنتی مندرج در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org با اين 
سازمان مكاتبه و درخواست خود را ثبت نمايند. بديهی 
است که درخواست های رسیده بعد از مهلت مقرر، قابل 
بررسی و پی گیری نخواهد بود. ضمناً الزم است که از 

مراجعه حضوری به اين سازمان، خودداری گردد.
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

اطالعیه
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11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

 ثبت نام آزمون آیلتس
اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

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

وارد  بايستی  ابتدا  داوطلبان  تمامی  که  است  ذکر  به 
درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور شده 
آزمون،  تاريخ  اولیه،  ثبت نام  فرآيند  تكمیل  از  پس  و 
ثبت نام  سامانة  طريق  از  را  خود  آزمون  مرکز  و  شهر 

IDP تكمیل کنند.
ضمناً هیچ گونه تغییری در هزينة ثبت نام آزمون آيلتس 
مؤسسات  طرف  از  پیام  گونه  هر  و  است  نشده  ايجاد 

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

الزم بله يلادآوری اسلت که هر گونله تغییلر در هزينة 
آزملون آيلتلس بله صورت رسلمی و از طريلق درگاه 
کشلور  آملوزش  سلنجش  سلازمان  اطالع رسلانی 

اطالع رسلانی خواهلد شلد.
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

اطالعیه

برگزاری آزمون مرحله غیرمتمركز
 بیست و هشتمین المپیاد علمی - دانشجویی كشور سال 1402

چهارم  و  سوم  سال  دانشجويان  اطالع  به  بدين وسیله 
مقطع کارشناسی مي رساند که آزمون مرحله غیرمتمرکز 
بیست و هشتمین المپیاد دانشجويی کشور در رشته های 
»زبلان و ادبیلات فارسلی«، »عللوم جغرافیلا«، »عللوم 
اقتصادی«، »الهیات و معارف اسالمی«، »علوم تربیتی«، 
»حقلوق«، »روان شناسلی«، »علوم زمین«، »شلیمی«، 
»فیزيك«، »زيست شنلللاسی«، »آمللار«، »رياضللی«، 
بلرق«، »مهندسلی شلیمی«، »مهندسلی  »مهندسلی 
صنايلع«، »مهندسلی عملران«، »مهندسلی مكانیك«، 
»مهندسلی مواد و متاللورژی«، »مهندسلی کامپیوتر«، 
نباتلات«، اصلالح  و  )زراعلت  کشلاورزی  »مهندسلی 

»سلول های بنیادی و مهندسی بافت«، صبح و بعدازظهر 
با  )مطابق   1402 سال  ماه  ارديبهشت   15 جمعه  روز 
برنامه زمانی( در10 منطقه دانشگاهلی کشلور برگللزار 

می شود. 
ذیل نكات به که است الزم گرامی دانشجویان

توجهفرمایند:
بايد  غیرمتمرکز، حتماً  المپیاد  در  1- شرکت کنندگان 
در حال تحصیل و دانشجوی سال سوم يا چهارم باشند 
سال  دوم  نیمسال  در  تحصیل  به  اشتغال  گواهی  و 
به  ثبت نام،  از  پس  را  خود   1402  -1401 تحصیلی 

مراکز مناطق ده گانه ارسال کنند. 

المپیاد  مرکز  درگاه  در  آزمون ها  زمان بندی  برنامه   -2
علمی - دانشجويی کشور قابل دريافت است.

3- شرکت کنندگان در هر يك از رشته های »شلیمي«، 
»مهندسي  شلیمي«،  »مهندسي  »زيست شناسي«، 
»مهندسلي  متالورژي«،  و  مواد  »مهندسي  صنايلع«، 
کشاورزي )زراعت و اصالح نباتات(«، »مهندسي برق«، 
»مهندسي مكانیك«، در صورت عالقه مندي، مي توانند 
به جاي شرکت در المپیاد رشته اصلي خود، در المپیاد 
شرکت  بافت«  مهندسي  و  بنیادي  سلول هاي  رشته« 

کنند.
4- آزمون  ها  فقط در روز جمعه 1402/2/15  از ساعت 

8 صبح لغايت 6 بعدازظهر برگزار می شود.
منتخبان  همراه  به  غیرمتمرکز،  المپیاد  منتخبان   -5
کارشناسی ارشد(  )آزمون  متمرکز  المپیاد  اول  مرحله 
 - علمی  المپیاد  مرکز  درگاه  طريق  از  آنها  اسامی  که 
دانشجويی کشور اعالم خواهد شد، می توانند در آزمون 
تشريحی مرحله دوم )نهايی( المپیاد علمی - دانشجويی 

کشور شرکت کنند. 
المپیادغیرمتمرکز، برگزاري برای مناطقدهگانه

بهشرحذیلاست:
1- منطقة 1: دانشلگاه هاي استلان تهران  و البلرز، به 

مرکزيت دانشگاه تربیتمدرس.  

2- منطقة 2: دانشگا ه هاي استان هاي گیالن، مازندران و 
گلستان، به مرکزيت دانشگاه مازندران. 

3- منطقة 3: دانشگاه هاي استان هاي آذربايجان شرقي 
و غربي، اردبیل و زنجان، به مرکزيت دانشگاه تبریز.

4- منطقة 4: دانشگاه های استان های همدان، مرکزی، 
قزوين و قم، به مرکزيت دانشگاه بوعلیسیناهمدان.

کردستان،  استان های  دانشگاه های   :5 منطقة   -5
رازی دانشگاه  مرکزيت  به  ايالم،  و  لرستان  کرمانشاه، 

کرمانشاه.
چهارمحال  يزد،  استان هاي  دانشگاه هاي   :6 منطقة   -6

بختیاری و اصفهان، به مرکزيت دانشگاه اصفهان.
7-  منطقة 7: دانشگاه هاي استان هاي بوشهر، فارس و 

کهكیلويه و بويراحمد، به مرکزيت دانشگاه شیراز.
کرمان، سیستان  دانشگاه هاي استان هاي   :8 منطقة   -8
شهید دانشگاه  مرکزيت  به  هرمزگان،  و  بلوچستان  و 

باهنرکرمان.
9- منطقة 9: دانشگاه هاي استان هاي خراسان شمالي، 
خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سمنان، به مرکزيت 

دانشگاه فردوسيمشهد.
10- منطقة 10: دانشگاه های استان های خوزستان، به 

مرکزيت دانشگاه شهیدچمراناهواز.
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

اطالعيۀ سازمان سنجش آموزش کشور دربارۀ:

بــه کشــور، آمــوزش ســنجش ســازمان عمومــي روابــط
اخبــار انعــكاس در تســریع و اطالعرســاني ســهولت منظــور
اطالعرســاني کانــال ایجــاد بــه اقــدام ســازمان، ایــن

درپیامرسانهایداخلیکردهاست.
کاربـرانمحتـرمپیـامرسـانهایداخلی،بـاورودبـهنشـانیهایاعالم
شـدهميتواننـدبـاعضویتدرکانـالواحدخبرواطالعرسـانیسـازمان

سـنجشآموزشکشـور،ازاخبـارومطالـبمرتبطبهرهمنـدگردند.

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 ايتا:
https://eitaa.com/prnoetir
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13هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

 پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی
در سال تحصیلی 1402-1403  بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

اطالعيه دبيرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص:

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

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

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

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

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

نمره کل سابقه تحصیلی است.
تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -3
و  د يپلم  يا   6-3-3 نظام  د وازد هم  پايه 
واحد ی/ترمی  سالی  نظام  پیش د انشگاهی 

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

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

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

سهمدروسعمومیوتخصصی
درنمرهکلسابقهتحصیلی

جمعتخصصیعمومیسال

1402261440

1403282250

 1404 و
303060بعد  از آن

نمرات  تحصیلی،  سابقه  عمل  مالك   -5
سال  ماه  خرد اد   پايان  تا  نهايی  امتحان 
پذيرش د انشجو و آخرين فايل د ريافتی از 
تعیین  تاريخ  تا  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزش  سنجش  سازمان  سوی  از  شد ه 

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

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

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

بند  1 اين اطالعیه، ساخته می شود .
آزمون  د روس  ضرايب  و  عناوين   -8
سنجش  سازمان  سوی  از  )که  اختصاصي 
آموزش کشور برگزار می شود (، به تفكیك 
ذيل  جد اول  شرح  به  آزمايشی،  گروه های 

است. 
گروهآزمایشیعلومریاضیوفنی

ضریبنامدرس

12رياضي

9فیزيك

7شیمی

گروهآزمایشیعلومتجربی

ضریبنامدرس

1زمین شناسي

7رياضي

12زيست شناسي

7فیزيك

9شیمي

گروهآزمایشیعلومانسانی

ضریبنامدرس

6رياضي
2اقتصاد 

8زبان و اد بیات فارسي)تخصصي(

5زبان عربي )تخصصي(
5تاريخ و جغرافیا

5علوم اجتماعي

5فلسفه و منطق

2روانشناسي

گروهآزمایشیهنر

ضریبنامدرس

12د رك عمومي هنر

5د رك عمومي رياضي-فیزيك

3خالقیت تصويري و تجسمي

گروهآزمایشیزبانهایخارجی

ضریبنامدرس

1زبانتخصصی

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

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

 می شود . 
ثبت نام  نوبت های  از  يك  هر  د ر  تبصره:
د يپلم  د ارای  د اوطلبان  اختصاصی،  آزمون 
علوم و معارف اسالمی، که د ر گروهآزمايشی 
علوم انسانی ثبت نام  می کنند ، بايد  انتخاب 
کنند  که صرفاً به د فترچه سؤاالت تخصصی 
»منابع  يا  انسانی«  علوم  د يپلم  »منابع  از 
د و د رس، زبان عربی و تاريخ د يپلم علوم و 

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

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

جد ول ذيل، آزمون عملی ند ارد .
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عنوان رشتهمجموعه

2

نقاشی

ارتباط تصويری

طراحی پارچه 

طراحي لباس

آموزش هنر

گرافیك

عنوان رشتهمجموعه

طراحی صنعتی3

اد بیات نمايشی4

مجسمه سازی5

نوازند گی موسیقي ايرانی6

نوازند گي موسیقي جهاني7

کتابت نگارگری8

عنوان رشتهمجموعه

آهنگسازی9

بازيگری10

طراحی صحنه11

نمايش عروسكی12

عكاسي13

سینما14

زبان های  آزمايشی  گروه  د ر  -5-8
زبان های  از  اختصاصی  آزمون  خارجی، 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی، 
د ر  د اوطلب  و  می شود   برگزار  ايتالیايی 
را  زبان ها  اين  از  يكی  بايد   ثبتنام،  زمان 
د اوطلبانی  کند .  انتخاب  پاسخگويی  برای 
به  مربوط  رشته محل های  می توانند  
فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  زبان های 
که  کنند   انتخاب  را  ايتالیايی  و  روسی 
آن  به  مربوط  اختصاصی  آزمون  د ر  صرفاً 
انتخاب  اجازه  و  کرد ه  باشند   شرکت  زبان 
زبان  آن  به  مربوط  کد رشته محل های 

خارجی را که انتخاب نكرد ه اند ، ند ارند .
رشته محل های  انتخاب  برای  تبصره: 
)به  خارجی  زبان های  ساير  به  مربوط 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  جز 
ايتالیايی( محد ود يتی وجود  ند ارد  و مالك 
گزينش علمی، نمره کل نهايی بد ون توجه 

به نوع آزمون زبان اختصاصی است.
هر  اختصاصی  آزمون  نوبت  هر  د ر   -6-8
آزمون  د ر  می توانند   د انش آموزانی  سال، 
سال  شروع  از  قبل  تا  که  کنند   شرکت 
)تا  به پذيرش آن آزمون  تحصیلی مربوط 
پايان شهريورماه( د يپلم خود  را اخذ کنند ، 
اجازه  پايین تر  پايه های  د انش آموزان  و 

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

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

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

اقد ام  می تواند   آزمايشی(  گروه های  اين 
گروه  پذيرش،  از  قبل  بايد   و  نمايد  

آزمايشی خود  را اعالم نمايد .  
سراسری  آزمون  د ر  پذيرش  برای   -11
به  مربوط  نهايی  کل  نمره   ،1402 سال 
گروه آزمايشی د رخواستی د اوطلب، طبق 
شورای  مصوبه   3 ماد ه   3 و   2 بند  های 
بند های  ساير  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
ترکیب  از  اطالعیه،  اين  د ر  مربوط 
اختصاصی  آزمون  کل  نمره  بیشترين 
د ارای  اختصاصی  آزمون  نوبت های  د ر 
و  د رخواستی  آزمايشی  گروه  اعتبار 
آزمايشی  گروه  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
تراز  نمرات  وزنی  )میانگین  د رخواستی 
و  عمومی  د روس  تحصیلی  سابقه  شد ه 
شورای  مصوبه   2-2 بند   طبق  تخصصی 

فرهنگی( ساخته می شود .  انقالب  عالی 

12- مالك علمی برای پذيرش متقاضیان 
عالی،  آموزش  مؤسسات  و  مراکز  به  ورود  
پذيرش  سال  به  مربوط  نهايی  کل  نمره 
د انشجو )بند  11 اين اطالعیه( است و رتبه 
نیز  د اوطلبان  کشوری  رتبه  و  سهمیه  د ر 

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

می شود . 
دبیرخانه
شورایسنجشوپذیرشدانشجو

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

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

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

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

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

2
/(3)عربی، زبان قرآن 

(زبان تخصصی رشته) 3عربی
9/05

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

(3) اصول عقاید 
16/52

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

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

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

در گروه علوم ریاضی و فنی

عمومی

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

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

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

  32 مصوبات جلسه1پیوست 
 1401/6/15مورخ 

شورای سنجش و پذیرش دانشجو

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

اطالعیه
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8/11(ریاضی و تجربی) 3زبان فارسی 

8/11(ریاضی و تجربی) 3 ادبیات فارسی
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4
1
2
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ضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلیضریبنام درس سابقه تحصیلیردیفنوعسابقه تحصیلی
38/58زبان فارسی 38/931زبان فارسی 1
38/58ادبیات فارسی 38/932 ادبیات فارسی2
39/52عربی39/863عربی3
313/09تعلیمات دینی وقرآن313/624تعلیمات دینی و قرآن4
312/27زبان خارجی 312/625زبان خارجی5
2/56زمین شناسی5/886حسابان6
36/88ریاضی 24/637هندسه7
9/02 وآزمایشگاه2زیست شناسی3/928جبرو احتمال8
4/64 وآزمایشگاه3فیزیک8/349 و آزمایشگاه3فیزیک9

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

/ ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام سالی واحدی
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پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

تخصصی تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی
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312/54زبان خارجی 312/543زبان خارجی 3
6/00ریاضی6/004ریاضی4
7/02ادبیات فارسی تخصصی2/925ادبیات فارسی تخصصی5
5/81 ویژه علوم معارف3عربی 2/926آرایه های ادبی6
24/50تاریخ اسالم 3/837 ویژه علوم انسانی 3عربی 7
23/43جامعه شناسی 27/008تاریخ ایران و جهان 8
4/59فلسفه و منطق26/009جغرافیا 9

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

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی
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اطالعیه



  دوشنبه 22  اسفند ماه 1401    سال بیست و هفتم ، شملاره 50   

امروز آخرین مهلت ثبت نام 
آزمون استخدامی وزارت آمـوزش و پـرورش 

مشاوررئیسومدیرکلروابطعمومی
از کشور، آموزش سنجش سازمان
استخدامی آزمون ثبتنام تمدید
وپرورشویژهرشته وزارتآموزش
آموزگار و ابتدایی آموزگار شغلی
استثنائیسـال1401تاپایانامـروز

خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، 
دکتر علیرضا کريمیان، با اشاره به اينكه 
در  داوطلب  هزار   452 از  بیش  تاکنون 
گفت:  کرده اند،  ثبت نام  مذکور  آزمون 
استخدامی  آزمون  در  ثبت نام  مهلت 
وزارت آموزش و پرورش ويژة رشتة شغلی 
آموزگار ابتدايی و آموزگار استثنائی سال 
ماه  اسفند   10 چهارشنبه  روز  از   1401
آغاز شد و تا روز يكشنبه 21 اسفند ماه 
وزارت  اعالم  به  توجه  با  و  داشت  ادامه 

تا روز  آموزش و پرورش، فرصت ثبت نام 
دوشنبه 22 اسفند ماه تمديد شد.

آموزش  سنجش  سازمان  رئیس  مشاور 
بايد  ابتدا  داوطلبان  کرد:  تأکید  کشور، 
راهنمای  دفترچة  اصالحات  اطالعیه های 
اطالع رسانی  درگاه  در  که  را  ثبت نام 

منتشر  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
شده است، به  طور کامل مطالعه کرده و 
با دقت و توجه کافی در درج مشخصات 
به  اقدام  ديگر،  الزم  اطالعات  تمامی  و 

ثبت نام کنند.
انجام  اصالحات  به  توجه  با  افزود:  وی 

ويرايش  امكان  ثبت نام،  شده در دفترچة 
متقاضیانی  از  دسته  آن  برای  اطالعات 
که قباًل نسبت به ثبت نام در اين آزمون 
اقدام کرده اند، فراهم شده و متقاضیان، در 
صورت تمايل، می توانند نسبت به ويرايش 

اطالعات خود اقدام نمايند.
سنجش  سازمان  عمومی  روابط  مديرکل 
خاطرنشان  پايان،  در  کشور،  آموزش 
از  آزمون،  اين  در  شرکت  کارت  کرد: 
 1402 ماه  ارديبهشت   5 سه شنبه  روز 
سنجش  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در 
آموزش کشور منتشر خواهد شد و آزمون 
پرورش  و  آموزش  وزارت  استخدامی 
ماه  ارديبهشت   8 مورخ  جمعه  روز  نیز 
آمار  به  توجه  با  و  تهران  سال 1402 در 
مراکز  در  مورد،  حسب  شرکت کنندگان، 

استان ها برگزار خواهد شد.

دفترچۀ سؤاالت آزمون دکتری منتشر شد

دفترچۀ سؤاالت آزمون کارشناسی ارشد منتشر شد

)Ph.D(دفترچۀسؤاالتآزموندکتریتخصصی
مؤسسات و دانشگاهها 1402 سال متمرکز نیمه
آموزشعالی،رویسایتسازمانسنجشآموزش

کشورقرارگرفت.
به طور کلی 169 هزار و 964 نفر امسال در آزمون دکتری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شرکت کردند که از اين 
تعداد، 75 هزار و 625 نفر خانم و 94 هزار و 339 نفر آقا 
هستند؛ به عبارت ديگر، 44 درصد شرکت کنندگان در آزمون 

دکتری 1402، خانم ها و 56 درصد نیز آقايان هستند.
اين آزمون در هفت گروه آزمايشی »علوم انسانی«، »علوم 
طبیعی«،  منابع  و  »کشاورزی  مهندسی«،  »فنی  پايه«، 
»هنر«، »دامپزشكی« و »زبان« برگزار شد و به طورکلی 

247 کد رشته در اين آزمون تعريف شده است.

به  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  دکتری  آزمون 
که می شود  برگزار  نیمه متمرکز  مرحله ای  دو  صورت 

50 درصد نمره در اختیار دانشگاه هاست؛ بر اين اساس، 
نتايج اولیه اين آزمون نیمه اول ارديبهشت ماه سال 1402 
انتخاب رشته  اعالم می شود و در فاصله يك هفته بعد، 

داوطلبان آغاز خواهد شد.
ظرفیت  برابر  چند  اسامی  نیز  خردادماه  اول  هفته 
پذيرفته شدگان آزمون دکتری روی سايت سازمان سنجش 
آموزش قرار می گیرد و نیمه دوم خرداد ماه، کار مصاحبه و 
بررسی سوابق علمی و پژوهشی داوطلبان آغاز خواهد شد.

 )Ph.D( الزم به يادآوری است که آزمون دکتری تخصصی
نیمه متمرکز سال 1402 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی، در روز پنجشنبه 11 اسفند ماه جاری برگزار شد.

دفترچۀسؤاالتآزمونکارشناسیارشددانشگاهها
سایت روی 1402 سال عالی آموزش مؤسسات و

سازمانسنجشآموزشکشورقرارگرفت.
آزمون کارشناسی ارشلد دانشلگاه ها و مؤسسلات آموزش 
عاللی سلال 1402 در روزهلای پنجشلنبه 11 و جمعله

12 اسفند ماه جاری برگزار شد.
و  دانشگاه ها  کارشناسی ارشد  آزمون  سؤاالت  دفترچة 
مؤسسات آموزش عالی سال 1402 روی سايت سازمان 

سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
و  هزار   471 تعداد  امسال  کارشناسی ارشد  آزمون 

528 شرکت کننده داشت که از اين تعداد، 255 هزار نفر 
خانم و 216 هزار و 528 داوطلب آقا هستند؛ به عبارت 
ديگر، 54 درصد داوطلبان آزمون فوق را زنان و 46 درصد 

را نیز مردان تشكیل می دهند.
علوم  آزمايشی  گروه  شش  در  آزمون  اين  همچنین 
منابع  و  کشاورزی  مهندسی،  فنی  پايه،  علوم  انسانی، 
طبیعی، هنر و دامپزشكی در 134 کد رشته برگزار شد.
خرداد  دوم  دهة  کارشناسی ارشد،  آزمون  اولیة  نتايج 
1402 و نتايج نهايی اين آزمون نیز دهة اول شهريور ماه 

اعالم خواهد شد.

رئیسمرکزسنجش
آمـوزشپزشـكی،
ازتمـدیـددوبـاره
ثبـتنـامآزمــون
کارشنـاسیارشـد
گروهعلومپزشكی
سال1402خبـرداد

وگفت:برایداوطلبـانکارشناسیارشـدعلـوم
پزشكی،فرصتجدیدیدرسالجدیدفراهمشده

است.
آزمون  ثبت نام  افزود:  نوروز شمسی  دکتر محمدمهدی 
در   1402 سال  پزشكی  علوم  گروه  کارشناسی ارشد 
روزهای 4 تا 13 بهمن ماه 1401 انجام شد و پس از آن 
فرصت جديدی برای داوطلبان در روزهای 6 تا 9 اسفند 

در نظر گرفته شد.
وی گفت: با توجه به درخواست داوطلبان، يك فرصت 
جديد برای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم 
داوطلبان  و  است  شده  گرفته  نظر  در  پزشكی 1402 
 1402 ماه  فروردين   16 و   15 روزهای  در  می توانند 

نسبت به ثبت نام و ويرايش اطالعات خود اقدام کنند.
داشت:  اظهار  پزشكی،  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشكی سال 1402 در 

روزهای 4 و 5 خرداد ماه 1402 برگزار می شود.

فرصت جدید ثبت نام در 
آزمون کارشناسی ارشد

گروه علوم پزشکی فراهم شد


