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معاونوزیرعلومورئیسسازمانسنجشآموزشکشور،از
ثبتناموانتخابرشتهبرایظرفیتهایخالیماندهدرمقطع
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ـ »ناپیوسته«نظامآموزشمهارتیدانشگاهجامععلمی
کاربردیسال1401،صرفاًبراساسسوابقتحصیلیپذیرش

نوبتبهمنماهسال1401خبرداد.
دکتر عبدالرسول پورعباس، با اشاره به اینکه ثبت نام و انتخاب 
رشته در دورۀ کاردانی مذکور، از روز چهارشنبه 7 دی ماه 
آغاز شده است و تا پایان روز شنبه 17 دی ماه ادامه دارد، 
گفت: داوطلبان برای اطالع از کد رشته محل های این مرحله 
رشته های  انتخاب  و  ثبت نام  ضوابط  و  شرایط  و  پذیرش  از 
دفترچۀ   به  باید  دانشجو،  پذیرندۀ  آموزشی  مراکز  تحصیلی 
اطالع رسانی  درگاه  در  شده  منتشر  اطالعیه های  و  ثبت نام 
سازمان سنجش مراجعۀ کرده و سپس نسبت به ثبت نام و 
انتخاب رشته حداکثر ۳۰ کد رشته محل در مقطع کارداني، 

صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی اقدام کنند.

سـازمان  آزمون هـای  امـور  معـاون 
سـنجش آمـوزش کشـور، از ثبت نـام و 
انتخـاب رشـته بـرای ظرفیت های خالی 
مانـده در مقطع کارداني به کارشناسـي 

نوبـت  روزانـه،  دوره هـاي  ناپیوسـتۀ 
مجـازي  و  غیرانتفاعـي  )شـبانه(،  دوم 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالي و 
همچنین دانشـکده ها و آموزشـکده هاي 

بـر  صرفـاً  حرفـه اي،  و  فنـي  دانشـگاه 
اسـاس سـوابق تحصیلی در نوبت بهمن 

مـاه سـال 1۴۰1 خبـر داد.
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با شما تا نوبت اول
آزمون سراسری سال 1402 )3(

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 1۴۰2  سراسری  آزمون  اول  نوبت  برگزاری 
روزهای پنجشنبه 29 و جمعه ۳۰ 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 سوم این نکات، که یادآوری مفاد برخی از 
مواد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری 
است،  سال 1۳8۴(  در  اسالمی  شورای  مجلس  )مصوب 

اشاره می شود:
1- هر یک از داوطلبان، در صورتي که در مراحل فرآیند 
آزمون و پذیرش، مرتکب هر یک از موارد مندرج در بندهای 
دیگر این یادداشت شوند، تبعات حقوقي و قانوني آن عمل، 

بر عهدۀ آنها خواهد بود.
2- انجام هرگونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري 
آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیلۀ غیرمجاز، از 
قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي )حتي به صورت خاموش( 

و دستگاه هاي حافظه دار در جلسۀ آزمون.
۳- انجام هرگونه عمل خالف مقررات، از قبیل: ارائه مدرک 
یا گواهي مجعول یا تصویر گواهي مجعول براي شرکت در 
آزمون، تباني با داوطلبان یا افراد خارج از حوزۀ امتحاني یا 
دست اندرکاران آزمون، همانند عوامل اجرایي و طراحان 
سؤال براي تخلف در آزمون، و ثبت نام در آزمون با هویت 
مجعول یا شرکت در جلسۀ آزمون به جاي داوطلب اصلي، 

که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد.
۴- استفادۀ داوطلب از هرگونه وسیلۀ غیرمجاز، از قبیل: 

وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي حافظه دار.
به  رسیدگي  هیأت هاي  که  مجازات هایی  از  برخی   -5

تخلفات می توانند داوطلبان متخلف را به هر یک از این 
موارد محکوم کنند، به قرار زیر است:

- اخطار کتبي با درج در پروندۀ داوطلب و اعالم به مراجع 
ذي ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

- محرومیت از گزینش علمي در آزمون همان سال و ابطال 
قبولي داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در 

آزمون از یک تا ده سال بعد.
6- در صورت محکومیت قطعي فردي به یکي از مجازات هاي 
مندرج در قانون تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری 
)که مشروح آن در دفترچۀ راهنمای ثبت نام و شرکت در 
آزمون  سراسری سال 1۴۰2 آمده است(، هیأت رسیدگي 
به تخلفات در آزمون ها )به استثناء مجازات مندرج در بند 
)الف( مادۀ )6( هیأت رسیدگي به تخلفات در آزمون ها( 
قبولي داوطلب متخلف در آزمون را ابطال مي کند؛ در این 
صورت، مؤسسۀ آموزشي مربوط، از صدور و اعطاء هرگونه 
گواهي یا مدرک به وي خودداري خواهد کرد، و چنانچه 
گواهي فارغ التحصیلي به وي اعطاء شده باشد، وزارت علوم 
یا وزارت بهداشت یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد 

اسالمي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
و  نمرات  بین  علمي،  و  فني  بررسي هاي  با  چنانچه   -7
رتبۀ اکتسابي داوطلب و سوابق تحصیلي وي مغایرت هاي 
غیرمتعارف مشهود و اساسي، از قبیل: عدم تطابق معدل 
اکتسابي  نمرۀ  و  رتبه  با  پیش دانشگاهي  دورۀ  و  دیپلم 
بدوي  تأیید هیأت هاي  با  باشد،  داشته  آزمون، وجود  در 
رسیدگي به تخلفات در آزمون ها، از داوطلب در یک یا چند 
درس اختصاصي، امتحان مجدد به عمل مي آید و تعیین 
وضعیت نهایي آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل 

از امتحان مجدد وی، بر عهدۀ هیأت بدوي است.
مدیراجرایی

پژوهش، کوششی برای 
رسیدن به دستاوردهای 
علمی در بهبود و ارتقاء 
است  زیستن  کیفیت 
که با گسترش مرزهای 
گشـــودن  و  دانــش 
افق هــای تازه، تعالــی 
اجتمـاعی  و  فـردی 
را تسهیل می نماید. با 

این دیدگاه،  نشریۀ »نامۀ آموزش عالی« که یک فصلنامۀ 
پژوهشی در حوزۀ آموزش عالی است، با هدف اشاعۀ اطالعات 
تخصصی و تبادل اطالعات بین پژوهشگران و متخصصان 
)هر سال ۴ شماره( منتشر می شود. صاحب امتیاز این نشریه، 
برنامه ریزی آموزش عالی و ناشر آن،  مؤسسۀ پژوهش و 

سازمان سنجش آموزش کشور است.
محوریت  با  پژوهشی  مقاله های  علمی،  نشریۀ  این  در 
درسی،  برنامه های  آموزشی،  موضوعات  در  عالی  آموزش 
سیاست گذاری آموزش عالی، ارزشیابی و مدیریت عملکرد 
و  تحقیقات  عالی،  آموزش  تحوالت  عالی،  آموزش  نظام 
فناوری های آموزشی و نوآوری و ایده های جدید در آموزش 
عالی، چاپ و منتشر می شود.  فرآیند پذیرش مقاله ها از زمان 
دریافت مقاله در سامانۀ فصلنامۀ »نامۀ آموزش عالی« تا زمان 
چاپ و انتشار آن، در چهار مرحله )به ترتیب، الف. پذیرش 
اولیه ، ب. داوری مقاله ، ج. اِعمال اصالحات، و د. پذیرش 

نهایی( طی خواهد شد.
از متخصصان رشته های علوم تربیتی و سایر عالقه مندان به 
این حوزۀ پژوهشی، دعوت می شود که با مراجعه به تارنمای 
 http://journal.sanjesh.org :این نشریه به آدرس
ضمن مطالعۀ اطالعات نشریه و مقاله های پژوهشی که 
تاکنون در آن منتشر شده است، یافته های پژوهشی خود را 

به منظور چاپ، به این فصلنامه ارسال فرمایند.

نشریۀعلمی»نامۀآموزشعالی«

معرفی نشریه
طاهرهظفریپور

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 ها می باشد.

نشانی پست الکترونیکی:
hefazatazmon@sanjesh.org
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اخبار هفته

رئیس سازمان سنجش خبر داد 

ثبت نام تکميل ظرفيت کارداني فني و حرفه اي و مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای علمیـ   کاربردی
ادامهازصفحهاول

معـاون وزیر علـوم، تحقیقـات و فناوری، 
و  تحصیلـی  رشـتۀ  تجانـس  مـورد  در 
کدرشـته انتخابـی، گفـت: هـر داوطلـب 
منحصـراً مجـاز اسـت بـا توجه به رشـتۀ 
رشـته هاي  کـد  از  یکـي  تحصیلـي، 
خـود  دیپلـم  بـا  متناسـب  امتحانـي 
دفترچـۀ   5 شـمارۀ  جـدول  در  کـه  را 
درگاه  در  منـدرج  ثبت نـام  راهنمـاي 
ایـن سـازمان مشـخص  رسـاني  اطـالع 
شـده اسـت، انتخـاب نموده و نسـبت به 
ثبت نـام و انتخاب رشـته اقـدام کند؛ لذا 
داوطلبانـي که بـه هر دلیل در رشـته ای 
غیـر از رشـتۀ متناسـب بـا دیپلـم خـود 
و  ثبت نـام  پذیـرش  از  مرحلـه  ایـن  در 
انتخـاب رشـته کـرده و پذیرفتـه شـوند، 
قبولـی آنـان در هر مرحلـه ای از تحصیل 

کـه باشـند، لغـو می شـود.
تأکیـد  پورعبـاس  عبدالرسـول   دکتـر 
و  روزانـه  دوره هـای  دانشـجویان  کـرد: 
غیرروزانـه )ورودي 1۴۰1 و قبـل ازآن(، 
و  عمومـي  شـرایط  داشـتن  درصـورت 
اختصاصـي منـدرج در دفترچـۀ راهنمـا 
مي تواننـد بـدون انصـراف از تحصیل، در 

ایـن مرحلـه از پذیـرش ثبت نـام کنند و 
در صـورت قبولـي در این مرحلـه و قبل 
از ثبت نـام در کدرشـته قبولـی جدیـد، 
الزم اسـت کـه از مؤسسـه محـل قبولي 
گواهـی  و  داده  قطعـي  انصـراف  خـود 
قبولـي  محـل  مؤسسـۀ  بـه  را  مربـوط 
جدیـد ارائـه دهنـد. ضمنـاً این دسـته از 
داوطلبـان، پس از انصـراف قطعی، اجازه 
بازگشـت و ادامـۀ تحصیـل در کدرشـته 

قبولـی قبلـی را ندارنـد.
وی  در خصـوص شـرط پذیـرش توضیح 
داد: بـا توجـه بـه اینکه پذیرش دانشـجو 
در ایـن مرحلـه، صرفـاً سـوابق تحصیلی 
صـورت  دیپلـم  کل  معـدل  مبنـاي  بـر 
داوطلبـان  کـه  اسـت  الزم  مي پذیـرد، 
در درج صحیـح معـدل کل دیپلـم خـود 
دقـت الزم را داشـته باشـند؛ چـرا که در 
صورت عـدم درج صحیـح معدل خویش 
در تقاضانامـه ثبت نـام، مطابـق ضوابـط، 

قبولـي آنـان لغـو خواهد شـد.
همچنیـن دکتـر عبدالرسـول پورعبـاس 
رشـته  انتخـاب  و  ثبت نـام  افـزود: 
و  فنـاوری  مهندسـی  دوره هـای  در 
جامـع  دانشـگاه  حرفـه ای  کارشناسـی 

اسـاس  بـر  صرفـاً  کاربـردی  ـ   علمـی 
سـوابق تحصیلـی در نوبـت بهمـن مـاه 
سـال 1۴۰1،  از روز دوشـنبه 5 دی ماه 
آغاز شـده اسـت و تا پایان روز پنجشنبه 

دارد. ادامـه  مـاه  دی   15
رئیس سـازمان سـنجش آموزش کشـور، 
کـد  از  اطـالع  بـرای  داوطلبـان  افـزود: 
رشـته محل های ایـن مرحلـه از پذیـرش 
و شـرایط و ضوابـط ثبت نـام و انتخـاب 
آموزشـی  مراکـز  تحصیلـی  رشـته های 
دفترچـۀ   بـه  بایـد  دانشـجو،  پذیرنـدۀ 
شـده  منتشـر  اطالعیه هـای  و  ثبت نـام 
در درگاه اطالع رسـانی سـازمان سنجش 
بـه  نسـبت  سـپس  و  کـرده  مراجعـه 
ثبت نـام و انتخـاب کدرشـته محل هـای 
مـورد عالقـۀ خـود )حداکثـر تـا 2۰ کد 

کننـد. اقـدام  رشـته محل( 
معـاون وزیـر علـوم، تحقیقـات و فناوری 
تأکیـد کـرد: چنانچـه داوطلبـان قباًل در 
مرحلـۀ  نهایـی  پذیرفته شـدگان  ردیـف 
و  فنـاوری  مهندسـی  دورۀ  پذیـرش 
دورۀ کارشناسـی حرفـه ای »ناپیوسـته« 
نظـام آمـوزش مهارتـی دانشـگاه جامـع 
 1۴۰1 سـال  مهرمـاه  علمی-کاربـردی 

قـرار گرفتـه باشـند، در صـورت قبولـی 
در ایـن مرحلـه از پذیـرش، قبولـی قبلی 
آنـان لغـو می شـود و بـا آنـان هماننـد 
دانشـجوی انتقالـی رفتـار خواهد شـد و 
بایـد در رشـتۀ قبولـی جدیـد ثبت نـام 

کننـد و ادامـه تحصیـل دهنـد.
یـادآور  پورعبـاس  عبدالرسـول  دکتـر 
شـد: در  صورتـی کـه داوطلبـان، مراحل 
را  اینترنتـي  رشـتۀ  انتخـاب  و  ثبت نـام 
بـه درسـتی انجـام دهنـد، در انتهـا کـد 
درگاه  طریـق  از  رقمـی،   16 رهگیـري 
دریافـت  سـازمان  ایـن  اطالع رسـاني 
می کننـد و الزم اسـت کـه متقاضیـان از 
فـرم تکمیـل شـده خـود کـه داراي کـد 
رهگیـري اسـت، نسـخۀ چاپـي )پرینت( 

تهیـه کننـد.
خواسـت  داوطلبـان  از  پایـان،  در  وی 
کـه به منظـور کسـب اطالعـات الزم در 
ایـن خصـوص، بـه اطالعیـۀ ثبت نـام و 
انتخـاب رشـتۀ مرحلـۀ پذیـرش تکمیل 
ظرفیـت مـورخ 5 دی ماه، کـه در درگاه 
اطالع رسـانی سـازمان سـنجش آمـوزش 
مراجعـه  اسـت،  شـده  منتشـر  کشـور 

. کنند

آخرین مهلت ثبت نام تکميل ظرفيت بر اساس سوابق تحصيلي سراسري 1401 

امروز

عمومـی روابـط مدیـرکل و رئیـس مشـاور
سـازمانسـنجشآمـوزشکشـور،بـااشـاره
بـهدرخواسـتمکـرردانشـگاه هایسراسـر
کـد در پذیـرش اعـالم بـر مبنـی کشـور
ثبت نـام تمدیـد از جدیـد، رشـتهمحلهای
تکمیـلظرفیـتبـراسـاسسـوابقتحصیلي
سراسـري1401تـاروزدوشـنبه12دیمـاه

داد. )امـروز(خبـر
اعـالم  بـه  اشـاره  کریمیـان، ضمـن  علیرضـا  دکتـر 
دفترچـۀ  اصالحـات  و  جدیـد  رشـته محل هاي 
راهنمـاي ثبت نـام، گفـت: ترتیبی اتخاذ شـده اسـت 
کـه عالقه منـدان بـه پذیـرش در دورۀ مذکـور کـه 
تـا 1۰ دی مـاه موفـق بـه ثبت نـام در ایـن مرحلـه 
نشـده اند، ضمـن مطالعـۀ دقیـق اطالعیـۀ اصالحـات 
و دفترچـۀ راهنمـا کـه در سـایت سـازمان سـنجش 
مـاه  دی  دوشـنبه12  روز  تـا  اسـت،  شـده  منتشـر 
)امـروز( بتواننـد نسـبت بـه ثبت نـام و انتخـاب کـد 

کننـد. اقـدام  خـود  نظـر  مـورد  رشـته محل های 
ــا  ــنجش، ب ــازمان س ــی س ــط عموم ــرکل رواب مدی
بیــان اینکــه تاکنــون بیــش از 7۳ هــزار داوطلــب در 
مرحلــه تکمیــل ظرفیــت پذیــرش بهمــن مــاه ســال 

ــه  ــی ک ــت: متقاضیان ــد، گف ــام کرده ان 1۴۰1 ثبت ن
قبــاًل ثبــت نــام و انتخــاب رشــتۀ خــود را تکمیــل و 
کــد رهگیــری دریافــت کرده انــد، در صــورت تمایــل، 
ــازۀ زمانــی اعــالم شــده، نســبت بــه  می تواننــد در ب
ــی  ــته محل های انتخاب ــد رش ــش ک ــاهده و ویرای مش

خــود اقــدام کننــد.
دکتـر کریمیـان، در خاتمـه، یـادآور شـد: پذیـرش 
بـرای ظرفیت هـای خالـی مانـده رشـته محل هایـی 
کـه در مرحله پذیرش با سـوابق تحصیلی سراسـری 
سـال 1۴۰1 تکمیل نشـده اسـت، بر اسـاس سوابق 
تحصیلـی، یعنـی معـدل دیپلـم، صـورت می گیـرد؛ 
لـذا الزم اسـت کـه داوطلبـان، در درج معدل کل و 
معـدل کتبـی خـود دقـت کننـد؛ چـرا کـه مغایرت 
معـدل کل یـا معـدل کتبـی واقعـی بـا معـدل کل 
و  معـدل کتبـی اعـالم شـده از سـوی داوطلـب در 
وی  قبولـی  لغـو  بـه  منجـر  ثبت نامـی،  تقاضانامـه 

شـد. خواهد 



مقام معظم رهبری: او )سردار سلیمانی(  نمونۀ برجسته ای از تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود.شماره 1۳۰8  دوشنبه 12 دی 1۴۰1

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 4

اخبار هفته

ریزی برنامه شورای تصویب با
آموزشیودرسیعلمی–کاربردی،
براینخستینباردورۀکاردانیفنی
دانشگاهجامع در بازی برنامهسازی

علمی-کاربردیبرگزارمیشود.
افـزود:  جمالـزاده  علیرضـا  دکتـر 
دانش آموختـگان این رشـته، طی فرآیند 
شایسـتگی های  و  مهارت هـا  آموزشـی، 
و  دیجیتـال  بازی هـای  سـاخت  نظیـر 
کارگیـری  بـه  بـا  تعاملـی  رسـانه های 
آزمایـش  برنامه نویسـی،  زبان هـای 
و  سـطح  بـا  بـازی  سـاخت  بـازی، 
معمـاری مناسـب دارای نـور و جلوه های 
بـازی،  بـه کارگیـری موتورهـای  ویـژه، 
اسکریپت نویسـی، به کارگیـری گرافیک
کـامپیـوتـری، صـداگـذاری و ساخــت 
جلوه های ویژه برای بازی و برخط سازی 

بازی را کسب می نمایند.

درسی  برنامه ریزی  دفتر  سرپرست 
کاربردی،   - علمی  جامع  دانشگاه 
تصریح کرد: دانش آموختگان این رشته 
می توانند مشاغلی از جمله تولیدکنندگی 
و  بازی  توسعه دهندۀ  تکنسین  بازی، 

برنامه نویسی بازی را احراز کنند.

برای  دوره،  این  افزود:  جمالزاده  دکتر 
برگزار  کشور  سطح  در  بار  نخستین 
توجه  با  آن  محتوای  تمامی  و  شود  می 
فناوری  حوزۀ  دستاوردهای  آخرین  به 
است  شده  تدوین  ارتباطات  و  اطالعات 
و به دلیل داشتن بازار کار و نیاز جامعه، 

از جذابیت خاصی برای اشتغال برخوردار 
است.

و  آموزشی  برنامه ریزی  شورای  دبیر 
در  کاربردی،   – علمی  جامع  درسی 
نظیر  ارائۀ دروسی  اظهار داشت:  خاتمه، 
طراحی و توسعۀ بازی، ابزارهای طراحی 
تصویرسازی  و  صداسازی  گرافیکی، 
دیجیتال، Game Testing، موتورهای 
 ،)Unity/Unreal Engine( بازی 
و  سخت افزاری  ابزارهای  به کارگیری 
بازی سازی،  در   VR/AR نرم افزاری 
روش های مدل سازی گرافیکی و جلوه های 
ویژه در کنار 512 ساعت آموزش عملی 
دروس  قالب  در  واقعی  کار  محیط  در 
همراه  به   2 و   1 کارورزی  و  کاربینی 
این  در  باتجربه  خبرگان  و  مدرسان 
توانمندسازی  زمینه های  شغلی،  حوزۀ 

دانشجویان را فراهم می سازد.

تصویب رشتۀ کاردانی فنی برنامه سازی بازی در دانشگاه جامع علمی - کاربردی

عضــوکمیتۀعلمــیودبیــرکمیتۀ
اطالعرســانی و انفورماتیــک
شــانزدهمینکنفرانــسملــیو
ــری ــیویادگی ــییادده بینالملل
ــن ــت:ای الکترونیکــیکشــور،گف
9 تاریخهــای در کنفرانــس،
ــاری ــالج ــفندماهس ــی11اس ال
ــی)حضــوریو ــهصــورتترکیب ب
مجــازی(وبــهدوزبــانفارســیو
ــگاه ــیدانش ــهمیزبان ــیب انگلیس
نصیرالدیــن خواجــه صنعتــی

طوســیبرگــزارمیشــود.
دکتـر محمـد هادی زاهـدی، عضو هیأت 
علمـی گـروه فنـاوری اطالعات دانشـگاه 
طوسـی،  نصیرالدیـن  خواجـه  صنعتـی 
اظهـار کـرد: کنفرانس ملـی و بین المللی 
یاددهـی و یادگیـری الکترونیکی کشـور، 
بـه صـورت منظـم و سـالیانه بـا هـدف 
یاددهـی  و  یادگیـری  توسـعۀ  و  ترویـج 
آموزشـی،  نهادهـای  در  الکترونیکـی 
بـرای  مناسـب  شـرایط  آوردن  فراهـم 
عرضـۀ یافته هـای پژوهشـی متخصصـان 
و  دور  راه  از  و  بـاز  آمـوزش  حـوزۀ  در 
دسـتاوردهای  آخریـن  از  بهره گیـری 
برگـزار  پژوهشـی  و  آموزشـی  و  علمـی 

. می شـود
وی، از ویژگی هـای برجسـتۀ ایـن دوره 
از کنفرانـس را حضـور چشـمگیر و فعال 

بخـش بین الملـل دانسـت.
دبیـر کمیتـه انفورماتیـک و اطالع رسـانی 
کنفرانـس، بـا بیـان اینکـه مهلـت ارسـال 
آثـار و مقـاالت علمـی بـه ایـن کنفرانس، 
تـا 2۰ دی مـاه تمدیـد شـده اسـت، ابـراز 
امیـدواری کرد که تجربیات ارزندۀ کسـب 
شـده در برگزاری کالس های آموزشـی در 
دوران کرونـا، به فراموشـی سـپرده نشـود.
از  دعــوت  بــا  زاهــدی،  دکتــر 
پژوهشــگران، اســتادان و دانشــجویان 
و  علمــی  آثــار  ارســال  بــرای 
بــه  خــود  پژوهشــی  دســتاوردهای 
گفت: محورهــای  کنفرانــس،  ایــن 
اصلــی کنفرانــس در دورۀ شــانزدهم، 
روش شناســی  مدل هــای  شــامل: 
یاددهــی:  یادگیــری/  طراحــی  و 
بازی گــون،  خودرهیــاب،  تلفیقــی، 
نقــش شــبکه های اجتماعــی و ســایر 
یادگیــری  در  مجــازی  محیط هــای 
تضمیــن  سیاســت های  الکترونیکــی، 
و  اعتبارســنجی  ارزشــیابی،  کیفیــت، 
الکترونیکــی،  یادگیــری  در  ارزیابــی 

در  تعاملــی  و  خالقانــه  محتواهــای 
جنبه هــای  الکترونیکــی،  یادگیــری 
اجتماعــی، فرهنگــی و اخالقــی در نظــام 
سیاســت ها،  الکترونیکــی،  یادگیــری 
یادگیــری  در  برنامه هــا  و  راهبردهــا 
الکترونیکــی، آزمایشــگاه های مجــازی 
  AR/VRو متــاورس  دور،  راه  از  و 

ــل  ــری و تحلی ــی و یادگی ــرای یادده ب
  )Learning Analytics(یادگیــری

. است
عالقه منـدان  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
می تواننـد بـرای کسـب اطالعات بیشـتر، 
بـه تارنمـای: https://icelet.ir مراجعـه 

. کنند

آخرین مهلت ارسال مقاله به کنفرانس ملی و بين المللی یاددهی و یادگيری الکترونيکی
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اطالعیه

 پذیرفته شدگان رشتۀ  نيمه متمرکز فوریت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
 در آزمون کارشناسي ناپيوسته سال 1401

اطالعیۀ سازمان سنجش آموزش کشور دربارۀ:

زبـان آزمـون در  شـرکت  متقاضیـان  اطـالع  بـه 
انگلیسـیپیشـرفته)تولیمو(دوره 197می رساند 
کـه بـا توجـه به راه انـدازی مرکـز جدید با نام مؤسسـه 
آمـوزش عالـی غیرانتفاعـی – غیـر دولتـی آفـاق  در 

شـهر ارومیه، در صـورت تمایل برای ثبت نام و شـرکت 
در آزمـون ایـن دوره هـا در مرکـز مذکـور، می تواننـد 
نشـانی:  بـه  سـازمان  ایـن  اطالع رسـانی  درگاه  بـه 
مراجعه   http://tolimo.sanjesh.org/register

نموده و با توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت، 
نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 آزمون مذکور در روز سه شنبه مورخ  27 دی ماه برگزار 
خواهد شد.

ایجاد مرکز جدید در آذربایجان غربی )اروميه( برای  برگزاری آزمون زبان توليمو در دورۀ 197
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

آدرسمحلوناممرکزبرگزاری

آذربایجان غربی – ارومیه، بلوار شهید دستغیب، مافی، کوی اورژانس، ساختمان اداری دانشگاه آفاق . تلفن: ۳225959۰ - ۰۴۴مؤسسه آموزش عالی آفاق

روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

خصـوص در سـازمان ایـن 1401/07/25 مـورخ اطالعیـۀ پیـرو
معرفیشـدگان از مصاحبـه مراحـل انجـام محـل و زمـان اعـالم
چنـدبرابرظرفیـترشـتۀتحصیلـينیمهمتمرکزکارشناسـيناپیوسـته
تـا 1185 رشـتهمحلهاي )کـد پیشبیمارسـتاني پزشـکي فوریتهـاي
1228مربـوطبـهکـدرشـتۀامتحانـي114(دانشـگاههاودانشـکدههاي
علـومپزشـکيدرآزمـونکاردانـيبهکارشناسـيناپیوسـتهسـال1401
کـهدرزمـانمقـرربرایانجـاممراحـلمصاحبهوسـایرمراحـلگزینش
بـهمؤسسـاتذیربطمراجعـهنمودهانـد،بهاطالعمیرسـاندکهاسـامی
پذیرفتهشـدگاننهاییرشـتۀنیمهمتمرکزمذکوردرسـایتاینسـازمان
اعالمشـدهاسـت؛بنابرایـن،تمامیافرادیکـهدرردیفپذیرفتهشـدگان
قـرارگرفتهانـد،الزماسـتکـهبـرایاطـالعاززمـانونحـوۀثبتنـام،
ازتاریـخ1401/10/12)امـروز(بـهپایـگاهاطالعرسـانياینترنتيمؤسسـه
محـلقبوليمراجعـهنمودهومطابـقبرنامۀزمانـياعالمشـدهدرپایگاه
اطالعرسـانيمؤسسـهمحـلقبولـيوباتوجهبـهمداركذیل،نسـبتبه
ثبتنـامخـودبهصـورتقطعیاقـدامنماینـد.الزمبهیادآوریاسـتکه
عـدماقـدامبهموقـعپذیرفتهشـدگانبـرايثبتنـام،بـهمنزلـۀانصراف

قطعـيازتحصیـلآناندررشـتهقبولـيتلقيخواهدشـد.

مدارك  الزم  براي  ثبت نام 
1- اصل و یک برگ تصویر از تمام صفحات شناسنامه.
2- اصل و یک برگ تصویر از پشت و روي کارت ملي.
۳- شش قطعه تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاري

۴- وضعیـت  نظـام  وظیفـه )بـرادران( مي بایسـت مطابـق بـا  یکـي از کدهـاي مندرج 
در صفحـۀ 2۴ ، 25 و 26 دفترچـۀ راهنمـاي ثبت نـام و انتخـاب رشـته هاي تحصیلي 

آزمون کارداني به کارشناسـي ناپیوسـته سـال 1۴۰1 باشـد.
5- اصـل حکـم مرخصـي سـاالنه بـراي کارمنـدان دولت یـا موافقت رسـمي و بدون 

قیـد و شـرط سـازمان متبوع.
6- اصـل یـا گواهي مـدرک کارداني )فـوق دیپلم( حداکثـر تا تاریـخ 1۴۰1/11/۳۰. 
بـراي  آن دسـته  از پذیرفته شـدگاني  کـه  ارائـۀ اصـل یـا گواهـي مـدرک  کاردانـي 
امکان پذیـر نباشـد، الزم اسـت کـه اصـل گواهـي تأییـد شـده از سـوی  دانشـگاه یـا 

مؤسسـۀ آمـوزش عالـي محـل اخذ مـدرک کارداني با محتـوي فرم شـمارۀ 7 مندرج 
در دسـتورالعمل ثبت نامـي )ارائـۀ شـده بـه دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالـي( را 
ارائـه نماینـد کـه در آن قید شـده باشـد » اشـتغال به تحصیـل نامبرده مـورد تأیید 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري یـا وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکي یا 
شـوراي عالـي انقـالب فرهنگي اسـت.« در صورتـي که فـرد پذیرفتـه در تاریخ مقرر 

فارغ التحصیـل نشـده باشـد، قبولـي وي »باطـل« تلقـي خواهد شـد.
7- ارائـۀ  اصـل  گواهینامـۀ انجام خدمـات قانوني مقـرر )طرح الیحه نیروي انسـاني(: 
 پذیرفته شـدگان داراي مـدرک کاردانـي گـروه آموزشـي پزشـکي کـه پایـان  طـرح  
نیـروي  انسـاني  آنان تا تاریخ 1۴۰1/6/۳1 یا 1۴۰1/11/۳۰ باشـد یـا گواهي معافیت 

از خدمـت الیحه طرح داشـته باشـند.
8- ثبت نـام و ادامـۀ تحصیـل دارنـدگان مـدرک کارشناسـي پیوسـته، به شـرط دارا 
بـودن شـرایط الزم مطابـق مفـاد بند »ه« منـدرج در صفحـه 19 دفترچـه  راهنماي 
 ثبت نـام و انتخـاب رشـته هاي تحصیلـي آزمـون کاردانـي بـه کارشناسـي ناپیوسـته 

سال 1۴۰1 بالمانع خواهد بود.
9- دارنـدگان مـدرک معادل، که واجد شـرایط ثبت نام و شـرکت در ایـن آزمون بوده اند، 
الزم اسـت کـه مطابـق مفـاد بنـد »ط« منـدرج در صفحـۀ 19 و 2۰ دفترچـۀ  راهنماي 
ثبت نـام و انتخـاب رشـته هاي تحصیلـي آزمون کارداني به کارشناسـي ناپیوسـته سـال 

1۴۰1 نسـبت بـه ارائـۀ گواهـی مربوط به دانشـگاه محـل قبولی خود اقـدام نمایند.

تذکرات مهم
همـۀپذیرفتهشـدگانملزمهسـتندکـهمطابـقبرنامۀزمانـيمندرجدر
پایـگاهاطالعرسـانياینترنتـيمؤسسـۀمحلقبولـيخود،بـرايثبتنام
بـهدانشـگاهیادانشـکدۀمحـلقبولـيمراجعهنماینـد.بدیهياسـتکه
عـدممراجعـۀبهموقـعبـرايثبتنـام،بـهمنزلـۀانصـرافازتحصیلدر

رشـتۀقبولـيتلقـيميگردد.
تـا  ایـن خصـوص، حداکثـر  را در  داوطلبـان گرامـي، مي تواننـد سـؤاالت خـود 
تاریـخ 1۴۰1/1۰/25 در سـاعت اداري بـا شـمارۀ  تلفـن  42163 )کـد ۰21( و یا 
 www.sanjesh.org :بـا بخـش پاسـخگویي اینترنتي این سـازمان بـه نشـاني

نمایند. مطـرح 
روابطعموميسازمانسنجشآموزشکشور



مقام معظم رهبری: او )سردار سلیمانی(  نمونۀ برجسته ای از تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود.شماره 1۳۰8  دوشنبه 12 دی 1۴۰1

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 6

آگهی

سوابق مربوطه، قانونی مراجع مصوبات اساس بر و اخیر سالهای طی
سراسری آزمون داوطلبان سرنوشت در تعیینکنندهای نقش تحصیلی
تعاونی شرکت لذا است؛ نموده ایفا عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها
خدماتآموزشی،بااستفادهازبیشازدودههتجربهدرطراحیوبرگزاری
برای متوسطه، دورۀ دانشآموزان آمادگی منظور به آزمایشی آزمونهای
سالتحصیلی1401-1402اقدامبهطراحیآزمونهایتابستانه،مرحلهای
این است. نموده متوسطه( )دورۀ یازدهم پایۀ دانشآموزان برای جامع و
مهم گامی اجرا، و بودجهبندی محتوا، نظر از جدید ماهیتی با آزمونها،
درجهتپاسخگوییبهنیازموجوددراینزمینهاستکهامیداستمورد
و مشاوران همچنین و متوسطه یازدهم سال عزیز دانشآموزان توجه

دستاندرکاراندبیرستانهایدورۀدوممتوسطهقرارگیرد.

آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:
	 ارائۀ سؤاالت مفهومی تستی که ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت

در امتحانات نوبت اول و پایانی نوبت دوم پایۀ یازدهم، زمینۀ آشنایی و مهارت 
این عزیزان را به منظور پاسخگویی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای 

دانش آموز فراهم می نماید؛
	بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامۀ درسی دبیرستان ها؛
	ارائۀ کارنامۀ تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛
	 که دبیرستان هایی  برای  مدیریتی  و  مقایسه ای  تحلیلی،  گزارش های  ارائۀ 

آزمون ها شرکت  این  در  به صورت گروهی  را  پایۀ یازدهم خود  دانش آموزان 
می دهند؛

 غیرحضوری 	 یا  حضوری  صورت  به  آزمون  برگزاری  نوع  انتخاب  امکان 
)آن الین(.

نحوۀ برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
این آزمون ها در سه فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 12 نوبت، و آزمون  های 
به دو صورت  تابستانه فقط به صورت غیرحضوری، و آزمون  های مرحله  ای و جامع 

حضوری و غیرحضوری )آن الین( برگزار می شود.
و شهریور  مرداد  ماه  های  و در  دو نوبت  در  است که  تابستانه  آزمون های  فاز اول، 
آزمون های  اصلی  گردید. هدف  برگزار  )آن الین(  غیرحضوری  صورت  به   1۴۰1

تابستانه، بررسی و مرور کلی مطالب کتاب های درسی پایۀ دهم بوده است.
توجه:آزمون های تابستانه، فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار گردید.
فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا 
پایان اسفند 1۴۰1 بر اساس انتخاب دانش  آموزان به صورت حضوری یا غیرحضوری 
)آن الین( برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی منابع درسی 
برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي انجام شده، 
از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا 
قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر مرحله، 
سؤاالت امتحاني با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، 
در مرحلۀ سوم آزمون قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ 

با این تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی پایۀ 
یازدهم و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در این 
میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلۀ 5( در نظر گرفته  شده است که در پایان امتحانات 
نوبت اول، در تاریخ 1۴۰1/1۰/2۳ برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
نوبت اول است که پس از امتحانات تشریحی نوبت اول برگزار خواهد شد و طبق آن، 
آمادگی دانش آموزان بر اساس پرسش های چهارگزینه ای استاندارد مرتبط با مطالب 

آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهــم
ویژۀ دانش آموزان پایۀ یازدهم )دورۀ دوم متوسطه(

شرکت تعاونی خدمات آموزشیسال تحصيلی 1402-1401

نحوۀزمانبندیآزمونهابهشرحجدولزیراست.ضمنًازمانشروعثبتنامازروزیکشنبهمورخ1401/06/27است:

گروه های آزمایشیتاریخ برگزاری آزمونمهلت ثبت  نام اینترنتیآزمون  های آزمایشی
انه

ست
علوم ریاضی و فنی1۴۰1/۰5/28آزمونبرگزارشد.اول تابستانهتاب

علوم تجربی 
و علوم انسانی 1۴۰1/۰6/18آزمونبرگزارشد.دوم تابستانه

ی
ه  ا

ــ
لـ

رح
م

1۴۰1/۰7/29آزمونبرگزارشد.مرحلۀ 1

علوم ریاضی و فنی  
علوم تجربی 
علوم انسانی

 هنر 
و زبان های خارجی )انگلیسی(

1۴۰1/۰8/2۰آزمونبرگزارشد.مرحلۀ 2

1۴۰1/۰9/۰۴آزمونبرگزارشد.مرحلۀ 3

1۴۰1/۰9/25آزمونبرگزارشد.مرحلۀ 4

مرحلۀ 5 
1۴۰1/1۰/2۳تاروزدوشنبه1401/10/12تمدیدشد.)جمع بندی نوبت اول(

1۴۰1/1۰/271۴۰1/11/1۴مرحلۀ 6

1۴۰1/11/181۴۰1/12/۰5مرحلۀ 7

1۴۰1/12/۰21۴۰1/12/19مرحلۀ 8

مع
1۴۰2/۰1/۰71۴۰2/۰1/25جامع نوبت اولجا

1۴۰2/۰1/291۴۰2/۰2/15جامع نوبت دوم
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آگهی

این نوبت تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه  های فروردین و اردیبهشت بر 
اساس انتخاب دانش آموزان به صورت حضوری یا غیرحضوری )آن الین( برگزار خواهد 
چهارگزینه ای  پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنایی  آزمون ها،  این  شد. هدف 

همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1۴۰2 است.
پس از برگزاری هر یک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده، شامل: نمرۀ خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبۀ کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمرۀ 
کل اختصاصی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج 
در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت 
به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون مرحله بعد اقدام نمایند، و در نهایت نیز با 
شرکت در این آزمون ها، آمادگی الزم را برای شرکت در امتحانات پایانی نوبت دوم 

سال 1۴۰2 کسب  نمایند.

زمان و نحوۀ توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه 
و کارنامۀ آزمون هاي آزمایشی سنجش: 

کارت ورود به جلسۀ آزمون های آزمایشی سنجش، برای کلیۀ داوطلبان سراسر کشور، 
از روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت 
و  می گردد  توزیع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  کارت  پرینت  به  نسبت  فوق الذکر،  اینترنتی  به سایت  مراجعه  با  داوطلبان 

جلسه خود اقدام می نمایند. 
نکته: توجه داشته باشید که اگر تعداد متقاضیان در شهر انتخابی برای شرکت در 
آزمون حضوری به حد نصاب نرسد، آزمون در یکی از شهرهای همجوار برگزار خواهد 

شد.
کارنامۀ نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجش، در بعدازظهر همان روز برگزاری 
هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر 

می گردد. 

شهریۀ آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

مبلغ هرآزمون جامعمبلغ هر آزمون  مرحله اینحوۀ برگزاری آزمون

1.۳۰۰.۰۰۰ ریال9۰۰.۰۰۰ ریالحضوری

85۰.۰۰۰ ریال6۰۰.۰۰۰ ریالغیرحضوری )آن الین(

با توجه به جدول شهریۀ فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 
یازدهم را به تعداد مورد نیاز  و به صورت حضوری یا غیرحضوری )آن الین(، انتخاب و 
در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه 
نوبت آزمون مرحله ای غیرحضوری )آن الین( و یک نوبت آزمون جامع حضوری باشد.
البتهباتوجهبهاینکهآزمونهایآزمایشیسنجش،مجموعهآزمونهایی
استکههریکمکملدیگریاستوشرکتدرتمامیآنها،دانشآموزرا
در عزیز، دانشآموزان که میشود توصیه لذا مینماید، آمادهتر گامبهگام

کلیۀآزمونهایمرحلهایوجامع،بهطوریکجاثبتنامنمایند.
متذکرمیگرددکهبعدازثبتنامهرآزمون،چهبهصورتحضوریوچه

غیرحضوری،امکانتغییرنحوۀشرکتدرآزمونوجودندارد.
برای  ثبت نام،  هزینه های  به  مربوط  انتخابی  جدول  که  است  ذکر  به  الزم 
به صورت  یازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  انتخاب  به  مایل  که  دانش آموزانی 
 )www.sanjeshserv.ir( آزمون ها  ثبت نام  اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفیقی 

درج شده است.

سوی  از  آزمون  نوبت های  انتخاب  از  پس  و  ثبت نام  هنگام  در  که  شود  توجه 
دانش آموز، برنامۀ ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و 

ارائه می نماید.

نحوۀ ثبت نام:
دانش آموزان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجش در سراسر کشور، 
بخش   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  شرکت  سایت  به  مراجعه  با  مي توانند 
اطالعات  ثبت  و  همراه  تلفن  شمارۀ  کردن  وارد  از  پس  و  نموده  مراجعه  آزمون ها 
اطالعات شخصی در  تکمیل  )داشبورد( شده و ضمن  اصلی  وارد صفحه  نیاز،  مورد 
بخش پروفایل، نسبت به انتخاب آزمون های مورد نظر خود اقدام نموده و در نهایت 
با مراجعه به سبد خرید و پرداخت وجه ثبت نام، اطالعات خود را برای شرکت در 

آزمون ها تکمیل نماید. 
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعۀ دقیق دفترچۀ راهنمای ثبت نام، در صورت 
داشتن هر گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژۀ: 
۴2966-۰21 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:۳۰ الی 

12:۳۰ و عصر 1۳:۳۰ الی 16:۰۰.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: 
و  اطالع  منظور  به  آموزشی،  مراکز  و  دبیرستان  ها  محترم  مشاوران  و  مدیران 
از تسهیالت و تخفیفات ویژه برای سهولت ثبت نام به صورت گروهی،  برخورداری 
همکار،  آموزشی  مراکز  و  دبیرستان ها  ثبت نام  دستورالعمل  دقیق  مطالعۀ  از  بعد 
اقدام  خود  ثبت نام  به  نسبت  آموزشی،  خدمات  تعاونی  شرکت  سایت  در  می توانند 

نمایند.
در صورت داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:۳۰ الی 12:۳۰ و عصر 1۳:۳۰   

الی 16:۰۰ با شماره تلفن های: 888۴۴791 الی 888۴۴79۳ تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
1. ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله 

انجام می شود.
2.  لطفاً در هنگام ثبت نام، دقت الزم را به عمل آورید؛ زیرا امکان استرداد وجه میسر 

نیست.

ثبت نام به صورت تلفنی و حضوری:
نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیۀ  برای  ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و همچنین داوطلبان متقاضی آزمون های 
آزمایشی سنجش، می توانند، در صورت تمایل، با مراجعۀ حضوری به دفتر مرکزی 
خیابان  زند،  کریم خان  پل  تهران،  نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
 میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 1۰5 سنایی، پالک ۳۰،
و شمارۀ تلفن: 88321455-021 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری 

اقدام نمایند.

راهنمای نحوۀ ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش
مراحلثبتنام:

گام اول: مراجعه به صفحۀ ثبت نام و تأیید شمارۀ تلفن همراه و ثبت اطالعات اولیه؛
گام دوم:  تکمیل اطالعات شخصی در بخش پروفایل؛

گام سوم: مراجعه به بخش آزمون ها و انتخاب آزمون های مورد نیاز؛
طریق  از  هزینه  پرداخت  و  صفحه  باالی  در  خرید  سبد  به  مراجعه  چهارم:  گام 

کارت های بانکی عضو شبکه شتاب.
شرکتتعاونيخدماتآموزشي
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بررسی

مژگاناحتشامحسینی

بومی پذیری در آزمون سراسري
باسالموآرزویتوفیقروزافزونبرایداوطلبانگرامی،مشاورانمحترمو
کلیۀعالقهمندانبهآشناییباروشپذیرشدانشجودرآزمونسراسري،در
اینشمارهبهطوراختصاردرموردبومیپذیریدرآزمونسراسري،نکاتی

راباشمادرمیانمیگذاریم.
شیوه هاي  به  دنیا،  سراسر  در  عالي  آموزش  به  ورود  متقاضي  دانشجویان  گزینش 
مختلفي صورت مي گیرد که با توجه به نظام آموزشي هر کشور، متفاوت است. در 
بسیاري از کشورها که بین عرضه و تقاضا هماهنگي وجود دارد، افراد مي توانند به 
هر رشته و دانشگاهي که حداقل الزامات آن را داشته باشند، وارد شوند و به تحصیل 
خود در رشته یا دانشگاه موردنظر ادامه دهند. در بسیاري از موارد، نظام هاي آموزشي 
براي حفظ دانش آموختگان در همان شهر، جلوگیري از مهاجرت هاي احتمالي و ... 
امتیازاتي براي ورود به دانشگاه در شهر محل تولد یا محل سکونت داوطلبان قائل 

مي شوند.
بحث بومي  پذیري در نظام آموزش عالي کشورمان نیز با هدف ایجاد توازن بین عرضه 
و تقاضا، مطرح و اجرا شده است؛ ضمن آنکه در گزینش بومي برخي از رشته ها و 
دانشگاه ها، امتیازات خاصي براي داوطلبان بومي آن رشته و دانشگاه در نظر گرفته 

مي شود.
سابقۀ گزینش بومي در نظام آموزش عالي کشور به سال 1۳65 برمي گردد که در آن، 
تمامي استان های کشور )به جز تهران( به هشت ناحیه تقسیم شدند و کلیۀ داوطلباني 
که محل اخذ مدرک دو سال آخر متوسطۀ آنان در یکی از این ناحیه ها بود، بومي آن 

ناحیه محسوب مي شدند. این شیوۀ بومی گزینی تا سال 1۳68 ادامه یافت. 
در سال 1۳69 با توجه به گسترش رشته هاي تحصیلي و ماهیت هر رشته و توسعۀ 
به  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  در  طرحي  کشور،  سطح  در  عالي  آموزش  مراکز 
تصویب رسید که باعث تغییرات عمده در گزینش بومي شد. ازجملۀ این تغییرات، آن 
بود که رشته ها به چهار دستۀ رشته هاي استاني، ناحیه اي، قطبي و کشوري تقسیم 
دورۀ  آخر  سال  سه  تحصیلي  مدرک  اخذ  محل  بودن،  بومي  تعیین  مالک  و  شدند 
بسیار  تغییرات  طرح  این  بعد،  سال های  طي  هرچند  شد.  داوطلبان  براي  متوسطه 
جزئي داشت، ولي اصل گزینش بومي کنوني را مي توان از نتایج مصوبۀ مذکور دانست.

اهداف بومي گزیني
گزینش بومي اهداف زیادي داشته است که از آن جمله مي توان به موارد ذیل اشاره 

نمود:
1- کاهش مشکالت اقامتي و معیشتي دانشجویان و دانشگاه ها )نظیر مشکل کمبود 

خوابگاه، افت تحصیلي ناشي از دوري دانشجو از خانواده و مشکالت اقتصادي(؛
2- کاهش مهاجرت های درون کشوري؛

۳- امکان قبولي بیشتر داوطلبان بومی با توجه به امتیازات در نظر گرفته شده، در 
رشته هاي دایر در دانشگاه یا  دانشگاه های منطقۀ بومي؛

تعيين استان بومي
براي  است.  داوطلب  هر  بومي  استان  تعیین  بومي،  گزینش  انجام  در  مرحله  اولین 
تعیین استان بومي هر داوطلب، در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلي، سه سال 
آخر دورۀ متوسطه )براي داوطلبان نظام ۳-۳-6 محل اخذ مدرک تحصیلي سه سال 
آخر دورۀ دوم متوسطه، و براي داوطلبان نظام سالي -واحدي یا ترمي -واحدي، محل 
یک  در  دیپلم(  ماقبل  سال  مدرک  و  دیپلم  مدرک  و  پیش دانشگاهی  مدرک  اخذ 
استان باشد، داوطلب بومي آن استان تلقي مي شود و درصورتی که محل اخذ مدرک 
داوطلب،  تولد  استان محل  نباشد،  استان  یک  در  داوطلبي  آخر  تحصیلي سه سال 

به عنوان استان بومي وي در نظر گرفته مي شود. به مثال زیر توجه نمایید:

استان سال آخر تحصیلي: استان تهران

استانبومي-< استانیزد

استان سال ماقبل آخر تحصیلي:
 استان خراسان رضوي

استان دو سال ماقبل آخر تحصیلي: 
استان خراسان رضوي

 استان تولد: استان یزد
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نکات مهم
گذرانیده اند،  کشور  از  خارج  در  را  تحصیل  محل  آخر  سال  که سه  داوطلباني   

»استان محل تولد«، استان بومي آنها تلقي خواهد شد.
و  گذرانیده اند  کشور  از  خارج  را  تحصیل  محل  آخر  سال  سه  که  داوطلباني   
آنها  بومي  استان  است،  بوده  از کشور  نیز خارج  ایشان  تولد  استان محل  همچنین 

»تهران« خواهد بود.
و  فني  آموزشکده هاي  پیوستۀ  کارداني  دوره های  فارغ التحصیالن  بومي  استان   
حرفه ای، بر اساس استان سه سال آخر تحصیل دورۀ آموزش متوسطه )سال اول، دوم 

و سوم دبیرستان یا هنرستان( تعیین می شود.
از سهمیۀ 25 درصدی و سهمیۀ 5 درصدی  )اعم  ایثارگران  داوطلبان سهمیۀ   
تمام کدرشته محل هایي که داراي شرایط  براي پذیرش در  ایثارگران( و رزمندگان، 
خاصي نیستند )مانند محروم، مخصوص، دانشگاه فرهنگیان ویژۀ داوطلبان آزاد و ...( 

در سهمیۀ مربوطه )25 درصد و 5 درصد ایثارگران( بومي محسوب مي شوند.
ناحیۀ بومي و قطب بومي هر داوطلب، با توجه به استان بومي وي و بر اساس 
جداول نواحي بومي و قطب های بومي جداول )1( و )2(که در ادامه می آید، تعیین 

مي شود.
براي رشته محل هاي خاصي که پذیرش آنها به صورت شهري انجام مي شود،   
داوطلبي بومي شهر در نظر گرفته مي شود که حداقل 2 شهر از ۴ شهر »محل اخذ 
مدرک تحصیلي سال آخر تحصیلي«، »محل اخذ مدرک تحصیلي سال ماقبل آخر«،  
»محل اخذ مدرک تحصیلي دو سال ماقبل آخر«،  و »محل تولد« وی، با شهر رشتۀ 

تعیین شده تطابق داشته باشد.
براي رشته محل هاي خاصي که پذیرش آنها به صورت بخشي انجام مي شود،   
داوطلبي بومي بخش در نظر گرفته مي شود که حداقل 2 بخش از ۴ بخش »محل 
اخذ مدرک تحصیلي سال آخر تحصیلي«، »محل اخذ مدرک تحصیلي سال ماقبل 
آخر«،  »محل اخذ مدرک تحصیلي دو سال ماقبل آخر«،  و »محل تولد« وی، با بخش 

رشتۀ تعیین شده تطابق داشته باشد.

دسته بندي رشته هاي تحصيلي برحسب گزینش بومي 
رشتههاياستاني: رشته هایي هستند که در اکثر استان ها گسترش داشته و از 

نظر کاربردي نیز فارغ التحصیالن آن رشته ها نیاز استان را تأمین مي کنند.
تعیین  بومي  ناحیۀ  یک  مجاور،  استان  چند  مجموع  از  ناحیهاي:  رشتههاي  
مي شود. رشته هایي ناحیه اي هستند که در اکثر استان ها وجود نداشته، ولي در چند 
استان مجاور که به عنوان یک ناحیه تلقي مي شوند، وجود دارند. دسته بندی نواحي 

بومي کشور بر اساس جدول زیر است:

جدول)1(دستهبندینواحيبوميکشور

استانهايتابعنواحيبومي

البرز- تهران  ـ زنجان  ـ سمنان  ـ قزوین  ـ قم  ـ مرکزي.)1(ناحیۀیک

 آذربایجان  شرقي  ـ آذربایجان  غربي  ـ اردبیل .)2(ناحیۀدو

 اصفهان  ـ چهارمحال  و بختیاري  ـ یزد.)3(ناحیۀسه

 سیستان  و بلوچستان  ـ کرمان .)4(ناحیۀچهار

 بوشهر ـ فارس  ـ کهکیلویه  و بویراحمد ـ  هرمزگان .)5(ناحیۀپنج

 کردستان  ـ کرمانشاه  ـ همدان .)6(ناحیۀشش

 ایالم  ـ خوزستان  ـ لرستان .)7(ناحیۀهفت

 خراسان رضوي ـ خراسان شمالي ـ خراسان جنوبي. )8(ناحیۀهشت

 گلستان  ـ گیالن  ـ مازندران .)9(ناحیۀنه

مي شود.  ایجاد  بومي  یک قطب   ناحیه ،  چند  مجموع   از  قطبي: رشتههاي  

رشته هایي قطبي هستند که در اکثر نواحي وجود نداشته، ولي در چند ناحیۀ مجاور 
که به عنوان یک قطب تلقي مي شوند، وجود دارند. جدول زیر، تقسیم بندی قطب هاي 

کشور را نشان مي دهد:

جدول)2(دستهبندیقطبهايبومي

ناحیۀ موجود استان هاي  تابع قطبهايبومي
در هر قطب

قطب
 البرز ـ تـهران  ـ زنجان ـ سـمنان ـ قزوین  ـ قـم ـ )1(یک

گلسـتان  ـ گیالن ـ مازندران  ـ مرکزي.
ناحیۀ )1( 
+ ناحیۀ )9(

قطب
 خراسان جنوبي ـ خراسان  رضـوي ـ خراسان  )2(دو

شمالي ـ  سیستان  و بلوچستان  ـ کرمان.
ناحیۀ )8( 
+ ناحیۀ )۴(

قطب
 آذربایـجان  شـرقي  ـ آذربایـجان  غـربي  ـ اردبــیل )3(سه

ـ کردستان  ـ کرمانشاه ـ همدان. 
ناحیۀ )2( 
+ ناحیۀ )6(

قطب
 اصفهان  ـ ایـالم  ـ چهارمحال  و بختیاري  ـ )4(چهار

خوزستان  ـ لرستان  ـ یزد.
ناحیۀ )۳( 
+ ناحیۀ )7(

قطب
ناحیۀ )5( بوشهر ـ فارس  ـ کهکیلویه  و بویراحمد ـ هرمزگان.)5(پنج

رشتههایکشوري: شامل رشته  هایي است که در اکثر قطب های کشور وجود 
نمونه،  به عنوان  می شوند؛  ارائه  دانشگاه ها  از  معدودي  در  تنها  رشته ها  این  و  ندارد 
گزینش بومي براي تمامي رشته هاي گروه آزمایشی هنر در دورۀ روزانه با توجه به 
ظرفیت بسیار کم آنها، در مقایسه با سایر گروه ها، اعمال نمي شود و در نتیجه نوع 

گزینش آن کشوري است.
نکتۀمهم:تنوع گزینش بومي، طبق دسته بندي فوق، مخصوص دورۀ روزانه است.

گزینش بومي در دوره  هاي مختلف
1( دورۀ روزانه

در دورۀ روزانه، با توجه به ماهیت رشته ها و درصد پوشش آنها در استان های مختلف، 
گزینش بومي از نوع بومي استاني، بومي ناحیه اي و بومي قطبي ارائه مي شود. همچنین 
چنانچه رشته اي در تعداد معدودي از دانشگاه ها ارائه شود یا ظرفیت رشته متناسب با 
نسبت شرکت کنندگان نباشد، گزینش بومي بر آن اعمال نمي شود و نوع گزینش آن 
کشوري است. نوع گزینش رشته ها در دورۀ روزانه در دفترچۀ راهنماي انتخاب رشته 
آزمون سراسري )دفترچۀ شمارۀ 2( درآغاز معرفی کد رشته محل هاي مربوط به هر 
گروه آزمایشي، ارائه مي شود. داوطلبان الزم است که در زمان انتخاب رشته، به نوع 

گزینش رشتۀ انتخابي خود توجه نمایند.

9هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور



مقام معظم رهبری: او )سردار سلیمانی(  نمونۀ برجسته ای از تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود.شماره 1۳۰8  دوشنبه 12 دی 1۴۰1

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 10

بررسی

خیر،  یا  است  کدرشته محل   یک  بومي  روزانه،  دورۀ  در  بداند  آنکه  براي  داوطلب 
می بایست به موارد زیر دقت کند:

ابتدا به نوع گزینش رشته توجه نماید )نوع گزینش رشته ها در دفترچۀ راهنماي 
است.  ارائه شده  تحصیلي  رشته هاي  عنوان جدول  تحت  سراسري،  آزمون   2 شمارۀ 
کد رشته محل هایي که مخصوص شهر یا بخش مشخص هستند )در توضیحات کد 

رشته محل، این مسأله مشخص شده است( شامل این موضوع نمي شوند.
استان بومي خود را که با توجه به مطالب ارائه شده تعیین و در کارنامۀ داوطلب 

درج شده است، در نظر بگیرد.
اگر نوع گزینش بومي رشته، استاني است، داوطلب در این رشته فقط در دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي واقع در استان بومي خود،  بومي محسوب خواهد شد.
اگر نوع گزینش بومي رشته، ناحیه اي است، داوطلب در این رشته در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي واقع در استان بومي خود و استان های هم ناحیه با استان 

بومي خود،  بومي محسوب خواهد شد.
اگر نوع گزینش بومي رشته، قطبي است، داوطلب در این رشته در دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي واقع در استان بومي خود و استان های هم قطب با استان بومي 

خود،  بومي محسوب خواهد شد.

اگر نوع گزینش رشته، کشوري است،  گزینش بومي اعمال نخواهد شد)البته باید 
توجه داشت که تقسیم بندی ظرفیت بین سهمیه ها )سهمیه بندي( اعمال خواهد شد؛ 
یعني بعد از کسر 25 درصد و 5 درصد از ظرفیت برای ایثارگران،  باقیماندۀ ظرفیت به 
نسبت تعداد داوطلبان هر یک از مناطق سه گانه )منطقۀ یک، منطقۀ دو، منطقۀ سه 
کل کشور( و خانوادۀ شهدا، به ترتیب، به داوطلبان داراي سهمیۀ منطقۀ یک، منطقۀ 

دو، منطقۀ سه و خانوادۀ شهدا اختصاص خواهد یافت(.
این  باشد،  ناحیه اي(  یا  قطبي  )استاني،  بومي  رشته محل،  اگر گزینش یک  توجه: 
نکته به آن مفهوم نیست که فقط داوطلبان بومي اجازۀ انتخاب آنها را دارند، بلکه 
شانس قبولي داوطلبان بومي در این رشته محل، بیشتر از سایر داوطلبان غیربومی 
است. الزم به ذکر است که محاسبۀ شانس قبولی، متأثر از ظرفیت اختصاص یافته به 

هر کد رشته محل است.

بوميدر تأثیرگزینش ازچگونگي برايروشنترشدنموضوع،یکمثال
افزایشیاکاهششانسقبوليداوطلبانارائهميشود:

فرض کنید که  داوطلبي در گروه آزمایشی علوم ریاضي و فنی، بومي استان   
یزد و متقاضي پذیرش در رشتۀ مهندسي معماري است. نوع گزینش رشتۀ مهندسي 
یزد  و  است  یزد  داوطلب،  بومي  استان  اینکه  به  توجه  با  است.  ناحیه اي  معماري، 

طبق جدول دسته  بندي نواحي کشور، هم ناحیه با استان های اصفهان و چهارمحال 
و بختیاري است، این داوطلب در رشتۀ مهندسي معماري، بومي دانشگاه های استان 
بومي خود )یزد( و دانشگاه های استان های اصفهان و چهارمحال بختیاري خواهد بود؛ 
ولي براي رشتۀ مهندسي معماري دانشگاه مازندران، با توجه به اینکه استان مازندران 

هم ناحیه با استان یزد نیست، غیربومی محسوب خواهد شد.

2( دوره هاي نوبت دوم )شبانه( و نيمه حضوری
نوع گزینش بومي تمامي رشته محل هاي دوره هاي نوبت دوم )شبانه( و نیمه حضوري، 

از نوع بومي استاني است. 

3( دوره های پيام نور و غيرانتفاعی
تمامي رشته محل هاي دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی به صورت بومي ناحیه اي 

گزینش مي شوند.
تذکر: نوع گزینش رشته های دانشگاه پیام نور از آزمون سراسری سال 1۳96به بعد، 
به بومی ناحیه ای تغییر یافته است و دیگر نیازی به بررسی جدول مراکز پذیرندۀ تحت 

پوشش هر واحد دانشگاه پیام نور نیست.

4( دوره هـای مجـازي، پردیـس  خودگردان، 
      شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسالمی

خودگردان،  پردیس   مجازي،  رشته محل هاي  تمامي 
بهداشت،  وزارت  پوشش  تحت  )رشته های  شهریه پرداز 
پزشکی،  رشتۀ  چهار  و  پزشکی(  آموزش  و  درمان 
آزاد  دانشگاه  دامپزشکی  داروسازی،  دندان پزشکی، 
سنجش  سازمان  سوی  از  آنها  پذیرش  که  اسالمی، 
آموزش کشور انجام می شود، به صورت کشوري گزینش 

مي شوند و گزینش بومي در آنها اعمال نمي شود .

5( دانشگاه فرهنگيان )ویژۀ داوطلبان آزاد(
بـر اسـاس مصوبـات دوازدهمیـن و نوزدهمیـن جلسـۀ 
شوراي سـنجش و پذیرش دانشـجو مورخ 1۳97/۴/17 
و 1۳98/5/5، تمامـي داوطلبـان بومي هر اسـتان، مجاز 
بـه انتخـاب کدرشـته  محل هـاي مربوط به اسـتان خود 
هسـتند، امـا در کدرشـته  محل هایـي که اولویـت براي 
شـهر یـا بخـش خاصـي در نظر گرفته شـده اسـت )این موضـوع در مقابل کدرشـته 
 محـل نوشـته شـده اسـت(، ابتـدا داوطلبـان بومـي آن شـهر ها یـا بخش هایـي کـه 
داراي اولویـت هسـتند )حداقـل 2 شـهر یـا بخـش از ۴ شـهر یـا بخـش »محل اخذ 
مـدرک تحصیلـي سـال آخـر«، »محـل اخـذ مـدرک تحصیلـي سـال ماقبـل آخر«، 
»محـل اخـذ مـدرک تحصیلـي دو سـال ماقبـل آخـر« و »محـل تولـد« بـا شـهر یا 
بخـش رشـتۀ تعییـن شـده، تطابـق داشـته باشـد( پذیـرش مي شـوند، و در صورتـي 
کـه ظرفیـت خالـي بمانـد )داوطلـب واجـد شـرایط بومـي شـهر یـا بخش براسـاس 
دامنـۀ پذیـرش وجـود نداشـته باشـد(، از داوطلبان بومي همان اسـتان که کدرشـته 
محـل مزبـور را انتخـاب نموده انـد، پذیـرش انجـام مي شـود. شـایان ذکـر اسـت که  
از پذیرفته شـدگان، تعهـد الزم بـراي خدمـت در شـهر یـا بخـش منـدرج در محـل 
خدمـت سـتون»محل تحصیـل/ مخصـوص داوطلبـان بومـي / محـل خدمـت« اخذ 

خواهد شـد.
امیدوارم که  داوطلبان محترم و سایر مخاطبان گرامی،  با مطالعۀ این گفتار، پاسخ 
پرسش های  خود را دریافت نمایند. همچنین برای کسب اطالعات بیشتر، می توانید 
به ویژه نامۀ پیک سنجش )در خصوص انتخاب رشتۀ آزمون سراسری( که در مرداد 
ماه سال جاری منتشر شده است و در سایت سازمان سنجش نیز قابل دریافت است، 

مراجعه نمایید.
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راه دانشگاه

اولین و مهم ترین مرجع دانش آموز، مدارس و مشاوران 
مدرسه هستند، ولی فضای تبلیغاتی گستردۀ کنکور در 
سطح جامعه، دانش آموز و خانواده اش را دچار بیگانگی 
و  آموزش  رسمی  جریان  بعضاً  و  می کند  مدارس  با 
به  می دهد؛  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  تحصیلی  هدایت 
طوری که القاء می شود که دروازۀ ورود به دانشگاه، از 
مؤسسات آزاد کنکوری می گذرد. این گونه مؤسسات با 
سایه ای  همچون  واقعی،  غیر  بزرگ نمایی های  و  تبلیغ 
بسیار فراتر از واقعیت شده و موجب شده اند که نظام 
آموزش رسمی، در سایۀ آموزشی غیررسمی قرار گیرد 
و در ذهن دانش آموزان و خانواده آنها این گونه دروغ 
دریافت  شما  که  آموزشی  که  شود  داده  نشر  واهی 
می کنید، ناکافی است و باید برای موفقیت در کنکور، از 
محصوالت این مؤسسات استفاده کرد. این تأثیرگذاری، 
اغلب از طریق رسانه ها صورت می گیرد؛ در صورتی که 
زمینه،  این  در  گرفته  انجام  پژوهش های  و  مطالعات 
موفقیت  برای  مدارس  رسمی  آموزش  کفایت  گویای 
تحصیلی است؛ همچنان که در بین صاحب نظران این 
اتفاق نظر وجود دارد که تبلیغات بسیاری از مؤسسات 
کنکوری، صرفاً دروغی بزرگ برای کسب منافع پرشمار 

آنهاست. 
اشاره کنیم که مفهوم  نکته  این  به  باید در همین جا 
مارک  آثار  از  برگرفته  اصطالحی  سایه«،  در  »آموزش 
بودن  تأثیر  تحت  که  است  آن  از  و حاکی  است  بری2 
غیر رسمی خارج  آموزش های  از  آموزش رسمی  نظام 

در  ویژه  به  دیگر،  کشورهای  در  رسمی،  فضای  از 
کشورهایی که برای ورود به آموزش عالی آنها نیاز به 

آزمون ورودی است، نیز رواج دارد.

تدریس خصوصي یا نظام آموزش در سایه
»تدریس خصوصي را مي توان به مثابه یک نظام آموزشي 
سایه اي توصیف کرد. این استعاره، از چند نظر با بحث 
ما متناسب است. 1- تدریس خصوصي، تنها وقتي امکان 
دارد که نظام آموزشي رسمي وجود داشته باشد 2- همان 
طور که اندازه و شکل نظام رسمي تغییر مي کند، اندازه و 
شکل نظام غیررسمي نیز تغییر مي کند ۳- تقریباً در تمام 
جوامع، توجه عمومي، بیشتر بر آموزش رسمي معطوف 
است تا آموزش در سایه؛ البته سایه ها هم مي توانند مفید 
مي تواند  نیز  آموزشي  نظام  یک  سایۀ  مثاًل  شوند؛  واقع 
اختیار  در  جوامع  آموزشي  تحوالت  دربارۀ  را  اطالعاتي 

مشاهده گر قرار دهد.«) بري، 1۳92: ۴۳(
»تدریس خصوصي مي تواند از مجاري متعددي ارائه گردد. 
پاره اي از آنها به صورت انفرادي، در منزل معلم یا داوطلب 
صورت مي گیرد. تدریس هاي دیگري هم هستند که به 
صورت نیمه گروهي و گروهي انجام مي شوند؛ یا حتي به 
صورت همایش در سالن هایي پُرجمعیت صورت مي گیرند 
که در آن داوطلبان به تماشاي صحنه مي نشینند تا ببینند 
که چه اتفاقي مي افتد. همچنین تدریس خصوصي مي تواند 
از طریق تلفن، ایمیل و اینترنت نیز ارائه گردد.« )همان 

منبع: ۴1(

افزایش تقاضاي آموزش غير رسمي
)خارج از مدرسه(

نواحي  از  بیش  شهري،  نواحي  در  »تدریس خصوصي 
روستایي رایج است و این تقاضاي بیشتر ممکن است 
که ناشي از دالیل متعددي باشد. دلیل اول اینکه رقابت 
در میان داوطلبان شهري، بیشتر است که این موضوع 
دوم  مربوط مي شود.  زندگي شهري  رقابتي  ماهیت  به 
به  نسبت  معموالً  شهري،  جامعۀ  در  خانواده ها  اینکه 
همتاهاي روستایي خود از تحصیالت باالتري برخوردار 
هستند و به طور منطقي، انتظار موفقیت بیشتري در امر 
تحصیل از فرزندان خود دارند. همچنین والدین جوامع 
شهري، به لحاظ اجتماعي و اقتصادي، راحت تر از عهدۀ 
پرداخت شهریه فرزندانشان بر مي آیند ) با فرض اینکه 
) بري،  بار آمده، کاماًل ضروري است.(«  به  هزینه هاي 

)۳9 :1۳92
براي میلیون ها نفر از داوطلبان سراسر جهان، هنگامي 
که زنگ مدرسه به نشانۀ پایان یک روز درسي نواخته 
بسیاري  نمي یابد.  پایان  رسمي  آموزش  مي شود، 
هیچ  بدون  یا  استراحت  کمي  از  پس  داوطلبان،  از 
استراحتي، از مدرسه هاي خود، به سمت انواع مختلفي 
راهی  تکمیلي  و  خصوصي  تدریس  کالس هاي  از 
مي شوند و در مواقعي در همان مدرسه و از طرف همان 

معلمان، این خدمات را دریافت مي کنند.
از طرفي فرهنگ معلم خصوصي داشتن، گاه فرهنگي 
داوطلب  که  بدین گونه  بود؛  خواهد  مزاحم  و  اخاللگر 

آموزش در سایه
برایرفع نیازمندحمایتهایی بهآموزشعالی، ازمقطعمتوسطه برایگذار هردانشآموز،
نیازهایروانشناختی،اطالعاتی،آموزشیوکمکآموزشیاست؛ازاینجهت،دانشآموزان
وخانوادههایشاندرطولدورانتحصیلی،بهویژهدردورۀمتوسطهکهبهشرکتدرآزمون
آزمون هستند. خود نیاز مورد اطالعات کسب مشتاق بسیار میشود، منتهی سراسری
سراسری)کنکور(،آزمونیرقابتیاستکهباجمعیتیبالغبربیشازیکمیلیوننفردرسال
زیاد تقاضای از نشان ازسویی آزمونسراسری، در ازشرکت استقبال این برگزارمیشود.
ورودبهدانشگاهداردوازسوییدیگر،آمارمحدودپذیرشدردورههایروزانۀدانشگاههای
برترکشور،لزومتمرکزمتقاضیانورودبهآموزشعالیوخانوادههایشانرابهاینموضوع،

صدچندانکردهاست.
فاطمهقلخانباز

1
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-------------------------------------------------------------
1- Shadow education
2- Mark Bray, The University of Hong Kong 
& UNESCO Chair Professor in Comparative 
Education

فاقد معلم خصوصي، خود را در موضع ضعف مي بیند، 
مي کند  احساس  دارد،  خصوصي  معلم  که  داوطلبي  و 
که در موقعیتي برتر از دیگران قرار دارد، و این موضوع 
باعث مي شود که کالس درس، عماًل کارکرد خود را از 
دست بدهد و از دیگر سو، رقابت و چشم و هم چشمي 
در میان خانواده ها براي حضور فرزندشان در کالس های 
از  این گونه  گسترش  دالیل  از  دیگر  یکي  خصوصي، 

مؤسسات خصوصي است. ) بری، 1۳92(

مؤسسات خصوصي و ناشران کمك آموزشي
رشد  آن چنان  خصوصي  تدریس  اخیر،  دهه هاي  در 
آن،  تشکیالت  و  کارها  و  ساز  که  یافته  گسترش  و 
تجاري  بزرگ  مؤسسه هاي  و  شرکت ها  صورت  به 
کار  به  را  نفر  هزاران  که  مراکزي  است؛  درآمده 
را به خود اختصاص داده اند  گرفته و پول های کالني 
جانب  از  هم  زیادي  بسیار  زمان  گذراندن  مستلزم  و 
آثار  وجود،  این  با  هستند؛  داوطلبان  هم  و  معلمان 
تغییرات  و  آموزشي  نظام هاي  بر  خصوصي  تدریس 
اجتماعي، ناچیز انگاشته شده و به خوبي درک نشده 

است. )بري، 1۳88(
و  خصوصي  آموزشگاه هاي  که  است  یادآوری  به  الزم 
از تبعات سوء نیستند؛ هر چند در آنها  آزاد نیز عاري 
تدریس  مختلفي  قالب هاي  در  رسمي،  درس هاي  همۀ 
به  آموزشگاه ها  این  که  است  ممکن  ضمناً  مي شوند. 
تنبل شدن سیستم آموزش رسمي منجر شود و معلمان 
حتماً  که  مي کنند  احساس  ناخودآگاه  داوطلبان،  و 
بر  مدارس،  آموزشي  بار  از  بخشي  که  هست  ضرورتي 
عهدۀ این مراکز گذاشته مي شود؛ آن چنان که بسیاري 
از داوطلبان با وضع مالي نه چندان مناسب خانوادگی، 
حاضرند که شهریه هاي سرسام آوری را براي شرکت در 

این کالس ها بپردازند )بری، 1۳92(.

در رسمی آموزش نظام و دولتها واکنش که است آن مبین بیانشد، پیشین درسطرهای آنچه
فرهنگهايمختلفنسبتبهمسألهتدریسخصوصي،بایدمتناسبباموقعیتشانباشد.باتوجهبه
اهمیتعدالتآموزشیدرنظامآموزشیکشور،لزومپرداختنبهاینموضوع،بیشترازپیشاحساس

میشود؛چوننهمیتوانآموزشغیررسمیراممنوعکردونهمیتوانآنرانادیدهگرفت.
راهکاریکهدراینزمینهصورتگرفتهشده،بهرسمیتشناختنآموزشغیررسمیازطرفنهادهای
دستاندرکاروهمینطورجامعهاست؛ولیاساساًتنهاراهکارممکندراینزمینه،بهنظرمیرسدکهبه
رسمیتشناختنوساماندهينظامآموزشغیررسمیباشد؛زیراگستردگیاینآموزشوکمتوجهیبه

اینمهم،سببناهنجاریهایاجتماعیوآموزشیخواهدشد.

زمينه هاي سوء استفاده 
در فضاي آموزش غيررسمي

نتایج  مي تواند  خصوصي  تدریس  اینکه  »علي رغم 
فراهم شدن  داوطلبان،  یادگیري  بهبود  مانند  مثبتي، 
زمینۀ فعالیت هاي سازنده در ساعات خارج از مدرسه 
و تأمین درآمد براي معلمان را به دنبال داشته باشد، 
نیست. جنبه هاي مشکل ساز  نیز مبرا  تبعات منفي  از 
این پدیده، شامل اختالل در برنامه هاي درسي رسمي، 
فشار بر داوطلبان کم سن و سال، تشدید نابرابري هاي 
خود  داوطلبان  از  معلمان  استفاده  سوء  و  اجتماعي 

است.« ) بري، 1۳92: ۳۴(

منابع
سیده  ترجمۀ  سایه،  پرورش  و  آموزش   .)1۳88( مارک  بري، 

خدیجه آرین. تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگي رسا.
بري، مارک )1۳92(. اثرات نامطلوب تدریس خصوصي، ترجمۀ 

حسن ستایش. تهران: انتشارات آواي نور.

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

یادآوری می نماید:
1 -  تنها مداركی از طریق این سازمان 
مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت 

این  سوی  از  آزمون  مجری  قباًل  كه 
دریافت  را  آن  برگزاری  مجوز  سازمان 
نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه 
سنجش  سازمان  سایت  طریق  از  وجه 
آزمون های  )بخش  كشور  آموزش 
مركز  بودن  مجاز  به  نسبت  بین الملل( 

اطمینان حاصل نمایید.
تخلف  مرتكب  كه  داوطلبانی  با   -  2
و  شد  خواهد  برخورد  قانون  برابر  شوند 
متخلفان  فهرست  در  آنان  مشخصات 
خواهد  قرار  سازمان  این  آزمون های 
تا   2 از  داوطلبان  این  ضمنًا  گرفت. 
10سال از شركت در آزمون هایی كه این 
سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، 
محروم خواهند شد. همچنین در صورتی 
كه متخلفان در طول محرومیت اقدام به 
هر  در  نمایند،  مراكز  یكی  در  ثبت نام 

آنان  از شركت  آزمون  مراحل  از  مرحله 
در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.
به  برگزاری آزمون ها موظف  3 - مراكز 
رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام 
افراد خودداری نمایند و در صورت  این 

تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.
مدارك  جعل  با  كه  داوطلبانی   -  4
مجریان  نمودن  گمراه  در  سعی  هویتی 
و  كنند  شركت  آن  در  و  نمایند  آزمون 
تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرك 
برگزاری  مقررات  برابر  گردد،  اثبات   )
باطل  آنها  به  مربوط  مدارك  آزمون ها، 
 2 مدت  به  آزمون ها  در  شركت  از  و 
تا10سال محروم خواهند شد و با توجه 
دولتی  اسناد  گونه  هر  جعل  اینكه  به 
شركت  و  مجعول  سند  از  استفاده  و 
برابر  اصلی،  داوطلب  جای  به  كردن 

قانون مجازات اسالمی )تعزیرات مصوب 
مجازات  و  می شود  تلقی  جرم   )1375
كیفری به همراه خواهد داشت، این گروه 
از متخلفان برای  صدور احكام قضائی به 

مراجع قضائی معرفی می گردند.
قوانین  براساس  كه  می شود  یادآور 
آزمون های  امتیاز  صاحب  مؤسسات 
بین المللی، كلیه مراحل ثبت نام آزمون ها 
متقاضی  شخص  توسط  شخصَا  بایستی 
رعایت  عدم  صورت  در  و  شود  انجام 
در  متقاضی  شركت  از  ثبت نام،  شرایط 
آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در 
این  در  تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت 
زمینه با افراد یا شركت های سودجو كه 
ثبت نام  به  اقدام  مختلف  روش های  به 
بین المللی  آزمون های  در  متقاضیان 

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
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تحلیل

آزمونسراسری،درتیرماهامسالتغییراتزیادی
داشتهاستوباتغییراتوسیعدرفرآیندآزمون
سراسری،اولینآزمونسراسریباساختارجدید
ماه دی اواخر در ،)1402 سال سراسری )آزمون
به که میکند سعی مقاله این میشود. برگزار
صورتخالصهوساده،ششتغییربزرگآزمون
دیماهجاریوتیرماه1402نسبتبهآزمونهای

گذشتهراتوضیحدهد.
و  سنجش  برای  که  است  آزمونی  سراسری،  آزمون   
ایران،  مانند:  کشورها  از  برخی  در  دانشگاه ها  پذیرش 
کنکور  می شود.  برگزار   ... و  جنوبی  کره  و  چین  ژاپن، 
مهم ترین آزمون سنجش ملی و رخداد علمی در ایران 
است که در تاریخ بیش از نیم قرنۀ خود، هرسال یک بار 
از سوی سازمان سنجش آموزش  تیر ماه(  در  )معموالً 
کشور برگزار می شود، اما براساس مصوبۀ شورای عالی 
از  آن  ابالغ  1۴۰1/۰۳/17و  تاریخ  در  فرهنگی  انقالب 
 ،1۴۰1/۴/25 تاریخ  در  جمهور  محترم  ریاست  سوی 

پیشینۀ  سهم  دانشگاه ها،  پذیرش  در   1۴۰2 سال  از 
تحصیلی )دبیرستان( ۴۰ درصد و سهم کنکوِر دروس 
آزمون  بنابراین،  بود؛  خواهد  درصد   6۰ تخصصی 
سراسری، تنها شامل دروس اختصاصی است و سوابق 
تحصیلی نیز شامل دروس عمومی و اختصاصی دروس 
نهایی می شود. آزمون سراسری برای دروس تخصصی، 
دوبار در سال )دی ماه و تیر ماه( برگزار می شود و نتایج  
آن نیز تا دو سال اعتبار خواهد داشت. ضمناً 6۰ درصد 
از سهم نمرۀ کل به نمره در آزمون سراسری )تخصصی( 
و ۴۰ درصد از سهم نمرۀ کل به نمرۀ سوابق تحصیلی 
تخصصی(  و  )عمومی  دوازدهم  پایۀ  در  داوطلبان 
اختصاص می یابد و از مجموع آنها نمرۀ کل هر داوطلب 

محاسبه می شود.

1( تأثير قطعی سابقۀ تحصيلی: 
دوازدهم  پایۀ  در  تحصیلی  سابقۀ  کل  نمرۀ  سهم 
میزان به  اصلی،  آزمایشی  ۳-۳-6 در گروه های  نظام 

در  ترتیب  بدین  است؛  قطعي  تأثیر  با  درصد   ۴۰
قطعی  تأثیر  میزان   1۴۰2 سال  سراسری  آزمون 
اساس بر  که  بود  خواهد  درصد   ۴۰ تحصیلی  سوابق 
6-۳-۳ نظام  در  دوازدهم  پایۀ  در  دیپلم  درس   11
سوابق  مثبت«  »تأثیر  قانون،  این  طبق  بود.  خواهد 
تحصیلی  سوابق  و  شد  نخواهد  اعمال  دیگر  تحصیلی 
داوطلب  هر  برای  هست،  که  هرچقدر  داوطلبان، 
اگر  مثال،  برای  شد؛  خواهد  منظور  قطعی  طور  به 
آزمایشی  گروه  در  فیزیک،  ریاضی  دیپلم  با  داوطلبی 
نوع  از  فارغ  قانون،  طبق  کند،  شرکت  تجربی  علوم 
دیپلم  از  غیر  آزمایشی  گروه  هر  در  می تواند  دیپلم، 
خود شرکت کند، هرچند که این موضوع به نفع وی 
نباشد؛ چون داوطلبی که دیپلم ریاضی فیزیک دارد، 
رشته  با  مشترک  دروس  از  برخی  داشتن  علی رغم 
علوم تجربی، نمرات برخی از دروس دیپلم تجربی را 
کارنامۀ  در  دروس  آن  تحصیلی  سوابق  برای  و  ندارد 
باعث  مسأله  همین  می شود.  ثبت  صفر«  »نمرۀ  وی 

مهدیاکبری

تغییراتبزرگآزمونسراسری
سال1402)دیماه1401/تیرماه1402(
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15هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

تحلیل

فیزیک،  ریاضی  دیپلم  دارای  داوطلب  که  می شود 
همۀ  از  تجربی،  علوم  آزمایشی  گروه  در  شرکت  با 
استفاده  خود  تحصیلی  سوابق  درصدی   ۴۰ ظرفیت 
نکند. به همین دلیل توصیه می شود که هر داوطلب، 
تحصیلی،  سوابق  قطعی  تأثیر  از  کامل  آگاهی  ضمن 
آزمون  در  خود  آزمایشی  گروه  انتخاب  به  مبادرت 

کند.      سراسری 

2( حذف زیرگروه ها از گروه آزمایشی:
 طبق ساختار جدید آزمون سراسری، نمرۀ کل و رتبۀ 
زیرگروه  یک  در  تنها  آزمایشی،  گروه  هر  در  داوطلب 
سؤاالت  همۀ  اجرایی،  نظر  از  بنابراین،  می شود؛  اعالم 
و همه دروس آزمون اختصاصی از اهمیت برخوردارند. 
ضمناً ضرایب دروس، در همان یک زیرگروه نیز یکسان 
نیست و با یکدیگر تفاوت دارد؛ بنابراین، همۀ گروه های 
آزمایشی، دارای یک زیرگروه خواهند بود. در هر نوبت 
مادۀ  بند2  طبق  داوطلب  هر  براي  اختصاصي،  آزمون 
نمرۀ کل  فرهنگي، یک  انقالب  عالي  2 مصوبۀ شوراي 
تراز  نمرات  وزني  میانگین  از  اختصاصي حاصل  آزمون 
که  آزمایشي  گروه  در  داوطلب  تخصصي  دروس  شدۀ 
در آن شرکت کرده است، )با توجه به ضرایب( ساخته 

مي شود.

3( برگزاری دو بار آزمون در یك سال: 
در آزمـون سراسـری 1۴۰2، دوبـار آزمون سراسـری 
برگـزار می شـود. اولیـن آزمـون در دی مـاه جـاری و 
دومیـن آزمـون نیـز در تیرمـاه 1۴۰2 برگـزار خواهد 
می تواننـد   1۴۰2 مردادمـاه  در  داوطلبـان  و  شـد 
انتخـاب  آزمـون،  دو  در  خـود  نمـرات  براسـاس 
انتخـاب  نتایـج   ،1۴۰2 شـهریور  در  و  کننـد  رشـته 
رشـتۀ آنهـا اعـالم خواهـد شـد. در آزمـون دی مـاه، 
پایـۀ دوازدهـم را  داوطلبانـی کـه در سـال گذشـته 
در  امسـال  کـه  داوطلبانـی  بـه  نسـبت  گذرانده انـد، 
حـال گذرانـدن پایـۀ دوازدهـم هسـتند، بـه مفاهیـم 
درسـی مسـلط تر هسـتند؛ به ایـن دلیل کـه داوطلب 
آزمـون  در  جـاری  مـاه  دی  در  کـه  دوازدهـم  پایـۀ 
دورۀ  از  چهارمـاه  تنهـا  می کنـد،  شـرکت  سراسـری 
آموزشـی پایـۀ دوازدهـم را سـپری کـرده، امـا همین 
داوطلـب وقتـی در آزمـون سراسـری کـه در تیـر ماه 

سـال  می کنـد،  شـرکت  می شـود،  برگـزار   1۴۰2
تحصیلـی را بـه طـور کامـل بـه پایان رسـانده اسـت. 
مهم تریـن مزیـت تعـدد برگـزاری آزمـون سراسـری 
ایـن اسـت کـه داوطلبی کـه در یک نوبـت از آزمون، 
از نظـر خـود عملکـرد قابـل قبولـی نداشـته اسـت، 
نیـازی نیسـت که یک سـال منتظـر بنشـیند تا زمان 
برگـزاری آزمـون بعـدی برسـد، و ایـن انتظـار اکنون 
بـه شـش مـاه رسـیده اسـت. از جملـه تغییـرات مهم 
دیگـر ایـن شـیوۀ برگـزاری آزمـون سراسـری، ایـن 
اسـت کـه نمـرۀ کل هـر داوطلب، تـا دو سـال اعتبار 
می توانـد  فرصـت  ایـن  در  داوطلـب  حتـی  و  دارد 

نمـرات سـوابق تحصیلـی خـود را ترمیـم کنـد. 

اختصاصــی دروس  ضرایــب  تغييــر   )4
       آزمون سراسری: 

در این آزمون، سهم نمرۀ کل آزمون سراسری به میزان 
6۰ درصد است و سؤاالت آن تخصصي است و در سطح 
آموزشي  نظام جدید  علمي کتاب هاي درسی  اطالعات 
۳-۳-6 طرح مي شود. سؤاالت آزمون سراسری از سال 
برگزار  جاری  ماه  دی  در  آن  اول  نوبت  )که   1۴۰2
و سؤاالت  است  تخصصی  دروس  شامل  فقط  می شود( 
عمومی از این آزمون حذف شده است. در کنار کاهش 
کیفیت  سراسری،  آزمون  در  مطالعه  برای  منابع  حجم 
آزمون  تغییرات  مهم ترین  از  نیز  آن  عمق  و  مطالعه 
همچنین  است.  بعد  سال های  و  سال 1۴۰2  سراسری 
ضرایب دروس اختصاصی آزمون سراسری یکسان نبوده 
دارای  اختصاصی  متفاوت است. هر درس  یکدیگر  با  و 
ضرایب متفاوتی در نمرۀ کل سازی است و ضرایب آنها 
نیز با هم یکسان نیست؛ برای مثال، در گروه آزمایشی 
ضریب  ریاضی  اختصاصی  درس  فنی،  و  ریاضی  علوم 
12، درس فیزیک ضریب 9 و درس شیمی هم ضریب 
را در  دارد)داوطلبان می توانند ضرایب کامل دروس   7
سراسری  آزمون  در  شرکت  ثبت نام  راهنمای  دفترچۀ 

مطالعه کنند(.

5( تغيير ضرایب سوابق تحصيلی: 
ضرایـب سـوابق تحصیلی بـرای نظـام ۳-۳-6 و نظامی 
سـالی واحدی/ترمـی واحـدی، از دیگـر تغییـرات مهـم 
روال  برخـالف  اسـت.  آزمـون سراسـری سـال 1۴۰2 
گذشـته، در قانـون جدیـد، ضرایـب هـر یـک از دروس 
عمومـی و اختصاصـی پایـۀ دوازدهـم تحصیلـی بـرای 
طبـق  آنکـه  ضمـن  اسـت؛  متفـاوت    6-۳-۳ نظـام 
اطالعـات دفترچـۀ راهنمـای ثبت نـام انتخـاب رشـته، 
ضرایـب سـوابق تحصیلی برای دیپلمۀ هـای نظام جدید 
و قدیـم نیـز با یکدیگر فرق دارد و جـداول کامل آن در 
دفترچـۀ راهنمای ثبت نام شـرکت در آزمون سراسـری 
آمـده اسـت. ضمنـاً بخشـنامۀ ترمیـم معـدل و ایجـاد 
سـابقۀ تحصیلـی آزمون سراسـری 1۴۰2 بـه بعد )نظام 
قدیـم و جدیـد( از سـوی وزارت آمـوزش و پـرورش در 

تاریـخ 1۴۰1/9/19 منتشـر شـده اسـت و داوطلبـان با 
مطالعـۀ آن می تواننـد اطالعـات کاملی راجـع به ترمیم 

معـدل خـود در سـابقۀ تحصیلـی بـه دسـت بیاورند.

6( انحصـار ثبت نـام در یکـی از گروه هـای
      آزمایشی اصلی: 

ماه(  تیر  یا  ماه  )دی  آزمون  نویت  هر  در  داوطلب  هر 
تنها می تواند در یکي از گروه هاي آزمایشي اصلي)علوم 
ریاضي و فني، علوم تجربي یا علوم انساني( شرکت کند؛ 
آزمون  از  نوبت  یک  در  نمی تواند  داوطلب  هر  بنابراین، 
)دی ماه یا تیر ماه( هم زمان در دو گروه آزمایشی اصلی 
)به طور مثال، علوم تجربی و علوم ریاضی و فنی( شرکت 
ریاضی  دیپلم  دارای  داوطلب  مثال،  عنوان  به  اما  کند، 
فیزیک می تواند در نوبت دی ماه در گروه آزمایشی علوم 
تیرماه  نوبت  آزمون سراسری  و در  تجربی شرکت کند 
1۴۰2 در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی شرکت کند. 
هر فرد، عالوه بر ثبت نام در یکي از گروه هاي آزمایشي 
اصلي)علوم ریاضي و فني، علوم تجربي یا علوم انساني(، 
گروه  دو  هر  یا  یک  در  مي توانند  تمایل،  صورت  در 
ثبت نام  نیز  هنر(  و  خارجي  زبان هاي  شناور)  آزمایشي 
در  ثبت نام  زمان  در  می توانند  داوطلبان  بنابراین،  کند؛ 

اصلی  آزمایشی  گروه های  از  )یکی  آزمایشی  گروه  یک 
گروه های  از  )یکی  آزمایشی  گروه  دو  یا  شناور(  یا 
یا  از گروه های آزمایشی شناور(  آزمایشی اصلی و یکی 
و  اصلی  آزمایشی  گروه های  از  آزمایشی)یکی  گروه  سه 
هر دو گروه های آزمایشی شناور( در  هر نوبت از آزمون 
سراسری )دی ماه 1۴۰1 یا تیر ماه 1۴۰2( شرکت کنند.
در پایـان، ضمـن آرزوی توفیـق بـرای همـۀ داوطلبـان 
آزمـون سراسـری، بـه صـورت خالصـه می تـوان گفـت 
کـه طبـق قانـون جدیـد، دو بـار نظـام سـنجش ملـی 
و یـک بـار نظـام پذیـرش ملـی اجـرا خواهـد شـد؛ بـا 
ایـن همـه، در کنـار نقـاط قـوت و ضعف هـای تغییرات 
جدیـد، می تـوان به سـاختار جدید آزمون سراسـری به 
دیـدۀ مثبـت نـگاه کرد و ایـن نحوۀ سـنجش و پذیرش 
را بـه نفـع داوطلبـان تلقی نمود و سـازوکارهای اجرایی 
جدایـی نظام سـنجش از نظام پذیرش را در دانشـگاه ها 

امکان سـنجی کـرد. 

 طبق ساختار جدید آزمون سراسری، 
نمرۀ کل و رتبۀ داوطلب در هر گروه 
آزمایشی، تنها در یک زیرگروه اعالم 

می شود؛ بنابراین، از نظر اجرایی، همۀ 
سؤاالت و همه دروس آزمون اختصاصی 

از اهمیت برخوردارند. ضمناً ضرایب 
دروس، در همان یک زیرگروه نیز یکسان 

نیست و با یکدیگر تفاوت دارد

در کنار نقاط قوت و ضعف های 
تغییرات جدید آزمون، می توان به 

ساختار جدید آزمون سراسری 
به دیدۀ مثبت نگاه کرد و این نحوۀ 

سنجش و پذیرش را به نفع داوطلبان 
تلقی نمود و سازوکارهای اجرایی 

جدایی نظام سنجش از نظام پذیرش را 
در دانشگاه ها امکان سنجی کرد



  دوشنبـه 12  دی مـاه 1۴۰1    سال بیست و هفتم ، شمـاره ۴۰   

معاون امور آزمون های سازمان سنجش اعالم کرد

ثبت نام و انتخاب رشتۀ تکميل ظرفيت 
مقطع کارداني به کارشناسي فني و حرفه اي و کارداني علميـ   کاربردي

ادامهازصفحهاول
دکتر حسن مروتی، با اشاره به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته 
در دورۀ مذکور، از روز دوشنبه 5 دی ماه آغاز شده است و تا 
پایان روز پنجشنبه 15 دی ماه ادامه دارد، گفت: داوطلبان، 
برای اطالع از کدرشته محل های این مرحله از پذیرش و 
شرایط و ضوابط ثبت نام و انتخاب رشته های تحصیلی مراکز 
آموزشی پذیرندۀ دانشجو، باید به دفترچه های ثبت نام و 
اطالعیه های منتشر شده در درگاه اطالع رسانی سازمان 
سنجش مراجعه کرده و سپس نسبت به ثبت نام و انتخاب 
به  کارداني  مقطع  در  رشته محل  کد  حداکثر ۳۰  رشتۀ 
کارشناسي ناپیوستۀ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی اقدام 

کنند.
معاون امور آزمون های سازمان سنجش تأکید کرد: چنانچه 
داوطلبان قباًل در ردیف پذیرفته شدگان دوره هاي روزانه، 
غیرروزانه و همچنین دانشگاه آزاد اسالمي مقطع کارداني 
جزو  نیز  و  بوده اند  سال 1۴۰1  ناپیوسته  کارشناسي  به 
دانشجویان در حال تحصیل در مقطع کارشناسي ناپیوسته 
سال هاي قبل هستند، در صورت دارا بودن تمامی شرایط 
ثبت نام، مي توانند  راهنمای  در دفترچۀ   مندرج  ضوابط  و 
در این مرحله از پذیرش، ثبت نام و شرکت نمایند و در 
صورت قبولي در این مرحله از پذیرش، قبولي قبلي آنان لغو 
مي شود و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد 
و باید در رشتۀ قبولي جدید ثبت نام کنند و ادامه تحصیل 

دهند.
دکتر مروتی یادآور شد: داوطلبان پذیرش مقطع کاردانی 
به کارشناسی ناپیوستۀ بهمن ماه سال 1۴۰1 مي بایست 
در زمان ثبت نام، داراي مدرک یا گواهینامه کارداني )فوق 
دیپلم( باشند و یا حداکثر تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری 

مدرک خود را دریافت کنند.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در این 
بر  تحصیلی  سوابق  اساس  بر  صرفاً  پذیرش،  از  مرحله 
مبناي معدل دورۀ کارداني صورت مي پذیرد، الزم است که 
داوطلبان، در درج صحیح معدل کل مقطع کارداني خود 
دقت الزم را داشته باشند؛ چرا که در صورت عدم درج 
صحیح معدل در تقاضانامۀ ثبت نام، مطابق ضوابط، قبولي 

آنان لغو خواهد شد.

همچنین دکتر حسن مروتی افزود: ثبت نام و انتخاب رشته در 
دوره های  کارداني فني و دوره کارداني حرفه اي»ناپیوسته« 
نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ  کاربردی در 
نوبت بهمن ماه سال 1۴۰1، از روز چهارشنبه 7 دی ماه 

آغاز شده است و تا پایان روز شنبه 17دی ماه ادامه دارد.
کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  آزمون های  امور  معاون 
این  محل های  کدرشته  از  اطالع  برای  داوطلبان،  افزود: 
انتخاب  و  ثبت نام  ضوابط  و  شرایط  و  پذیرش  از  مرحله 
رشته های تحصیلی مراکز آموزشی پذیرنده دانشجو، باید 
به دفترچۀ ثبت نام و اطالعیه های منتشر شده در درگاه 
اطالع رسانی سازمان سنجش مراجعه کرده و سپس نسبت 
به ثبت نام و انتخاب کد رشته محل های مورد عالقه  خود 

)حداکثر تا 2۰ کد رشته محل( اقدام کنند.
ثبت نام  برای  الزم  مدرک  مورد  در  مروتی،  دکتر حسن 
برای  انتخاب رشته در دورۀ مذکور، گفت: شرط الزم  و 
 6-۳-۳ جدید  نظام  سه سالۀ  دیپلم  داشتن  متقاضیان، 
)نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش( یا دیپلم سه سالۀ نظام 
ترمی/ سالی واحدی )نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش( 
یا  )چهارساله  متوسطه  آموزش  قدیم  نظام  دیپلم  یا  و 
شش سالۀ نظری و فنی و حرفه ای( با تاریخ دانش آموختگی 

حداکثر تا ۳1 شهریورماه سال 1۴۰1 است.
ردیف  در  قباًل  داوطلبان  چنانچه  کرد:  تصریح  وی    
پذیرفته شدگان نهایي مرحلۀ پذیرش دورۀ کارداني فني 
و دورۀ کارداني حرفه اي »ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي 
مهر ماه سال 1۴۰1  باشند، در صورت قبولي در این مرحله 
از پذیرش، قبولي قبلي آنان لغو مي شود و با آنان همانند 
دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و باید در رشتۀ قبولی 

جدید، ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند.
دکتر مروتی، در پایان، از داوطلبان خواست که به منظور 
کسب اطالعات الزم در این خصوص، به اطالعیۀ ثبت نام 
مورخ ظرفیت  تکمیل  پذیرش  مرحلۀ  رشتۀ  انتخاب  و 
اطالع رسانی سازمان سنجش  در درگاه  ماه، که   7 دی 

آموزش کشور منتشر شده است، مراجعه کنند.

بستۀ تشویقی صندوق رفاه وزارت بهداشت برای دانشجویان متأهل
وزارت دانشجویان رفاه صندوق
بهداشت،درمانوآموزشپزشکی،
دربارۀبستۀحمایتیاینصندوق از
دانشجویانمتأهلدرسالتحصیلی

1401-1402توضیحاتیارائهداد. 
دانشجویان،  از  گروه  این  حمایتی  بستۀ 
ازدواج«،  »تسهیالت  مورد:  چهار  شامل 
»بیمــۀ  فرزنـدآوری«،  »تسـهیالت 
تکمیلی«، »درمان نابــاروری« و »ودیعه 

مسکن« می شود.
ضمناً تسهیالت ازدواج به ازاء هر دانشجو 

مبلغ 25۰ میلیون ریال است.
همچنین صندوق رفاه دانشجویان وزارت 

به  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
ریال  میلیون   6۰ مبلغ  فرزند  هر  تعداد 
به عنوان تسهیالت فرزندآوری پرداخت 
نیـز  تکمیلـی  بیمـۀ  مبلـغ  و  می کنـد 

7۳۰ هزار ریال برای هر دانشجو است.
تسهیالت  که  است  یادآوری  به  الزم 
دستـه  سه  به  متأهلی،  مسکن  ودیعۀ 
تقسیم می شود و دانشجویان مبلغ 7۰۰، 
عنوان  به  ریال  میلیون   5۰۰ و   6۰۰
ودیعه مسکن متأهلی دریافت می کنند. 
تا  باشند،  دانشجو  اگر زوجین  همچنین 
ودیعۀ  عنوان  به  مصوب  مبلغ  برابر   1.5
مسکن به دانشجویان پرداخت می شود.


