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چگونهمطالعهكردن،مهمترازخواندن!
یادداشت هفته

سالم!سالمیچوبویخوشآشنایی!
از آنجایــی کــه تــا زمــان برگــزاری نوبــت دوم آزمــون 
سراســری ســال 1402 کــه در اواســط تیــر مــاه ســال 
آینــده برگــزار می شــود، زمــان بســیاری زیــادی باقــی 
نمانــده اســت، بهتــر دیدیــم کــه مفــاد ایــن ســتون را 
ــه کیفیــت مطالعــه اختصــاص  ــِش رو، ب در شــمارۀ پی

دهیــم.
ــد کــه  ــزان آموزشــی اعتقــاد دارن مشــاوران و برنامه ری
ــی  ــت و مبتن ــد پیوســته، مســتمر، باکیفی ــه بای مطالع
ــش  ــد بی ــد و تأکی ــی باش ــزی اصول ــک برنامه ری ــر ی ب
از حــد بــر کمیــت و افزایــش ســاعات مطالعــه را 
امــری علمــی و قطعــی نمی داننــد و آن را توصیــه 

نمی کننــد.
عــالوه بــر مشــاوران، تجربــۀ زیســته و مشــترک 
نفــرات برتــر آزمــون سراســری، کــه حاصــل ســال های 
متمــادی گفــت و گــوی ایــن هفته نامــه بــا آنهــا بــوده 
اســت، حکایــت از کیفــی بــودن مطالعــه آنهــا، در کنــار 

مفاهیم و اصطالحات

مفاهیمواصطالحاتکلیدیآزمونهایسراسری)2(

دانشآمــوزدورۀنظــامآموزشــيجدیــد
کــه  مي شــود  اطــالق  فــردي  بــه  :6-3-3
هم اکنــون در دورۀ آموزشــي نظــام جدیــد پایــۀ 
دوازدهــم مشــغول بــه تحصیــل بــوده و حداکثــر تــا 
پایــان شــهریور مــاه، پایــۀ دوازدهــم را بــا موفقیــت 
خواهــد گذرانیــد و موفــق بــه دریافــت دیپلــم 
ــد.  ــد ش ــد خواه ــي جدی ــام آموزش ــطۀ نظ متوس
دانش آمــوز ترمــی -  واحــدی: بــه دانش آمــوزی 
ــدی  ــی -  واح ــام ترم ــه از نظ ــود ک ــالق می ش اط
)نظــام آموزشــی قبلــی( فارغ التحصیــل شــده اســت.
ــی  ــه کس ــگاهی: ب ــوزدورۀپیشدانش دانشآم
ســالي  متوســطۀ  دیپلــم  کــه  می شــود  اطــالق 
در  و  کــرده  دریافــت  را  واحــدي  واحدي / ترمــي 
ــه،  ســال های گذشــته در دورۀ پیش دانشــگاهی )روزان
ــه تحصیــل  ــب آزاد( مشــغول ب ــا داوطل بزرگســاالن ی

ــت. ــوده اس ب
فارغالتحصیــلدورۀپیشدانشــگاهی:کســی 
اســت کــه پــس از دریافــت دیپلــم نظــام آموزشــی 
ــق  ــده و موف ــگاهی را گذرانی ــی، دورۀ پیش دانش قبل

بــه دریافــت گواهینامــۀ پیش دانشــگاهی شــده اســت.
یــا ســاله چهــار دورۀ فارغالتحصیــل
ــار  ــه دورۀ چه ــی ک ــطه:کس ــالۀمتوس ششس
ســاله یــا شــش  ســاله )ســیکل اول و دوم( ســنوات 
قبــل نظــام قدیــم آمــوزش متوســطه را بــا موفقیــت 
بــه پایــان رســانیده و دارای دیپلــم کامــل متوســطۀ 

ــت. ــطه اس ــوزش متوس ــم آم ــام قدی نظ
ــی  ــی: کس ــوزشعال ــلدورۀآم فارغالتحصی
ــوق  ــی )ف ــا ارزش کاردان ــی ب ــدرک تحصیل اســت م

ــرده اســت. ــت ک ــر از آن را دریاف ــا باالت ــم( ی دیپل
دانشــجو:کســی کــه در یکــی از دانشــگاه ها و 
ــی  ــا غیردولت ــی ی ــی دولت ــوزش عال ــات آم مؤسس

پذیرفتــه شــده و ثبت نــام کــرده اســت.
دانشــجویاخراجــی: کســی کــه قبــاًل در یکــی از 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی بــه تحصیــل 
ــل  ــۀ تحصی ــی از ادام ــه دالیل ــته و ب ــتغال داش اش

محــروم شــده اســت.
دانشــجویانصرافــی:بــه دانشــجویی گفتــه 
ــرک تحصیــل قطعــی کــرده اســت. می شــود کــه ت

زهراحسنخانی
15 رجب، سالروز رحلت عقیلۀ 
بنی هاشم و بانوی قهرمان کربال 
حرضت زینب کربی)س( بر متام 
شیفتگان اهل بیت)ع( تسلیت باد

ــأله  ــن مس ــه ای ــتری از روز ب ــاعات بیش ــاص س اختص
دارد.

یکــی از ســؤاالت بســیار مهــم داوطلبــان و متقاضیــان 
ــه: در  ــت ک ــوده اس ــواره آن ب ــری، هم ــون سراس آزم
یــک روز یــا هفتــه، چنــد ســاعت را بایــد بــه مطالعــه 
ــه در روز و  ــتاندارد مطالع ــاعت اس ــاص داد و س اختص

هفتــه، چقــدر اســت؟
ــد  ــؤال می توان ــن س ــه ای ــت ک ــد گف ــواب بای در ج
ــرد  ــرای هــر ف پاســخ های مختلفــی داشــته باشــد و ب
یــا داوطلــب، پاســخ ها متفــاوت اســت؛ بنابرایــن، 
ممکــن اســت کــه ســاعت اســتاندارد مطالعــه در 
طــول هفتــه بــرای یــک داوطلــب 50 ســاعت و بــرای 

ــد. ــاعت باش ــر 80 س ــب دیگ داوطل
در ایــن مثــال، داوطلــب اول ممکــن اســت کــه 
ــد؛  ــته باش ــب دوم را نداش ــرایط داوطل ــی و ش توانای
تمامــی  اگــر  کــه  گفــت  نمی تــوان  بنابرایــن، 
داوطلبــان10 ســاعت در روز مطالعــه کننــد، ایــن 
ــرای  ــه ب ــوان ســاعت اســتاندارد مطالع ســاعت را می ت
یــک داوطلــب آزمــون سراســری در طــول روز دانســت.
بــا وجــود تأکیــد فــراوان بــر مطالعــۀ بیشــتر و افزایــش 
کّمــی آن، هرگــز میــزان مشــخصی از مــدت زمــان یــا 
ــه همــۀ  ــوان ب ــی در روز را نمی ت ــداد ســاعات قطع تع

داوطلبــان کنکــور توصیــه کــرد.
ــان  ــون سراســری، داوطلب ــر آزم ــان برت عمــدۀ داوطلب
ــا  ــن 8 ت ــه بی ــوب، روزان ــای خ ــز رتبه ه ــق و حائ موف
12 ســاعت مطالعــه را بــا توجــه بــه شــرایط زندگــی، 
وضعیــت روحــی، آمادگــی ذهنــی و ســالمت جســمی 
ــاص  ــال، اختص ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــه کرده ان ــود تجرب خ
بــرای مطالعــه هــم، در  همیــن میــزان ســاعات 
زمان هــای مختلــف، متفــاوت بــوده اســت؛ بــه عنــوان 
مثــال، در روزهــای آغازیــن برنامــۀ زمان بنــدی شــده، 
ــن  ــور، ای ــا کنک ــده ت ــای باقی مان ــر، و در روزه کمت

ــوده اســت. ســاعات، بیشــتر ب
ــتن  ــه داش ــد ک ــی می دانن ــه خوب ــان ب ــۀ داوطلب هم
مطالعــۀ کافــی، و البتــه بــا کیفیــت، در روزهــای 
مانــده بــه کنکــور، چقــدر مهــم و سرنوشت ســاز 
ــی را در  ــش مهم ــد نق ــد می توان ــه ح ــا چ ــت و ت اس
آینــدۀ داوطلــب کنکــور ایفــا کنــد؛ بنابرایــن، در ایــن 
ایــام، هــر چــه بیشــتر تــالش کنیــد و از لحظــه لحظــه 
وقــت خــود نهایــت اســتفاده را ببریــد و آن را بــه مــروِر 
ــون  ــت دوم آزم ــا در نوب ــد، ت ــب اختصــاص دهی مطال
سراســری ســال 1402، بــا آمادگــی بیشــتری شــرکت 

کنیــد.
مدیراجرایی
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3هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اخبار هفته

نتایج نهایی تكمیل ظرفیت دوره های کاردانی و 
کارشناسی ناپیوسته علمیـ   کاربردی بهمن 1401 اعالم شد

معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد

اعطاءسهمیهبهداوطلبانزلزلهزدۀخویباموافقترئیسجمهور
رئیس سازمان سنجش خبر داد

سـازمان آزمونهـای امـور معـاون
اعـالم از کشـور، آمـوزش سـنجش
نهایـی پذیرفتهشـدگان اسـامی
کاردانـي دورۀ تحصیلـی رشـتههای
حرفـهاي کاردانـي دورۀ و فنـي
»ناپیوسـته«ودورۀمهندسیفناوریو
دورۀکارشناسـیحرفهای»ناپیوسته«
کاربـردي ـ دانشـگاهجامـععلمـي

بهمـنمـاهسـال1401خبـرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور، دکتر حسن مروتی، دربارۀ 

ظرفیت  پذیرش  نهایی  پذیرفته شدگان 
دورۀ  تحصیلی  رشته های  ماندۀ  خالی 
حرفه ای  کاردانی  دورۀ  و  فنی  کاردانی 
»ناپیوسته« نظام آموزش مهارتی دانشگاه 
سال  ماه  بهمن  کاربردی  ـ  علمی  جامع 
و  هزار   39 مرحله،  این  در  گفت:   ،1401
این  از  که  کردند  ثبت نام  داوطلب   701
پذیرش  داوطلب   727 و  هزار   38 تعداد، 

شده اند.
اطالع  برای  پذیرفته شدگان،  افزود:  وی 
از  باید  ثبت نام،  نحوۀ  و  دقیق  زمان  از 
به  )امروز(  ماه  بهمن   17 دوشنبه  روز 
دانشگاه  هم آوای  آموزشی  جامع  سامانۀ 

 http://edu.uast.ac.ir  :نشانی به 
مراجعه و در روزهای تعیین شده در سامانۀ 
مذکور، با در دست داشتن مدارک الزم، به 

مرکز محل قبولی خود مراجعه کنند.
پذیرفته شدگان  دربارۀ  مروتی،  دکتر 
مهندسی  دورۀ  رشته محل های  کد  نهایی 
حرفه ای  کارشناسی  دورۀ  و  فناوری 
برای  نیز گفت:  دانشگاه  این  »ناپیوسته« 
این مرحله، 24 هزار و 461  پذیرش در 
این تعداد،  از  داوطلب ثبت نام کردند که 
24 هزار و 105 داوطلب پذیرفته شدند.

سازمان  آزمون های  امور  معاون 
خاطرنشان  کشور،  آموزش  سنجش 

است  الزم  پذیرفته شدگان  کرد: 
و  ثبت نام  دقیق  تاریخ  از  اطالع  برای 
مورخ  دوشنبه  روز  از  واحد،  انتخاب 
جامع  سامانۀ  به  )امروز(  بهمن ماه   17
نشانی: به  دانشگاه  این  هم آوای  آموزشی 
و  مراجعه   http://edu.uast.ac.ir 
در روزهای تعیین شده در سامانۀ مذکور، 
با در دست داشتن مدارک الزم، به مرکز 

محل قبولی خود مراجعه نمایند.
داوطلبان  به  پایان،  در  مروتی،  دکتر 
پذیرفته شدگان توصیه کرد که اطالعیه های 
منتشر شده در درگاه اطالع رسانی سازمان 

سنجش را به دقت مطالعه کنند.

مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش اعالم  کرد 

نتایج نهایی تكمیل ظرفیت پذیرش مقطع كاردانی فنی و حرفه ای
و كارشناسی ناپیوسته با سوابق تحصیلی بهمن 1401 اعالم شد

مشاوررئیسومدیرکلروابطعمومی
از کشور، آموزش سنجش سازمان
اعالمنتایجنهاییتکمیلظرفیتمقطع
کاردانیویژۀدانشگاهفنیوحرفهایو
مؤسسههایآموزشعالیغیرانتفاعیو
مقطعکاردانیبهکارشناسیناپیوسته
درمرحلۀپذیرشصرفاًبراساسسوابق
تحصیلیبهمنماهسال1401خبرداد.

سنجش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزش کشور، دکتر علیرضا کریمیان، در مورد 
پذیرفته شدگان نهایی ظرفیت های خالی مانده 

بر  صرفاً  پذیرش  مرحلۀ  محل های  کدرشته 
اساس سـوابق تحصیـلی در مقطـع کـاردانی به 
کارشنـاسی ناپیوستـه بهمـن مـاه سال1401، 
گفت: در این مرحله 9 هزار و 542 نفر برای 
پذیرش ثبت نام کردند که از این تعداد، 9 هزار 

و 399 داوطلب پذیرش شدند.
سنجش  سازمان  عمومی  روابط  کل  مدیر 
زمان  از  اطالع  برای  پذیرفته شدگان،  افزود: 
از  باید  نیاز،  مورد  مدارک  و  ثبت نام  دقیق 
روز دوشنبه 17 بهمن ماه )امروز( به درگاه 
اطالع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی 

محل قبولی خود مراجعه نمایند.
دکتر کریمیان، در مورد پذیرفته شدگان نهایی 
ظرفیت خالی ماندۀ رشته های تحصیلی پذیرش 
صرفاً با سوابق تحصیلی مقطع کاردانی ویژه 
دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسه های آموزش 
نیز  ماه سال 1401  بهمن  عالی غیرانتفاعی 
و 497  هزار  مرحله، حدود 7  این  در  گفت: 
داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد، 7 هزار و 

261 داوطلب پذیرش شده اند.
سنجش  سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل 
پذیرفته شدگان،  داد:  ادامه  کشور،  آموزش 

برای اطالع از زمان دقیق و نحوۀ ثبت نام، باید 
از روز دوشنبه 17 بهمن ماه )امروز( به درگاه 
اطالع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی 

محل قبولی خود مراجعه کنند.
داوطلبان  به  پایان،  در  کریمیان،  دکتر 
پذیرفته شده توصیه کرد که اطالعیۀ منتشر 
شده در مورد پذیرش دوره های مقطع کاردانی 
ویژۀ دانشگاه فنی و حرفه ای و مقطع کاردانی 
به کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه 1401 را در 
درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش به دقت 

مطالعه کنند.

اعطاء از کشور، آموزش سنجش سازمان رئیس
با زلزلهزدۀخوی مناطق داوطلبان به ویژه سهمیۀ

موافقترئیسجمهورخبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، دکتر عبدالرسول 
پورعباس، با اشاره به مشکالت داوطلبان آزمون سراسری 
وزیر  درخواست  به  گفت:  خوی،  زلزله زدۀ  شهرستان  در 
علوم، تحقیقات و فناوری، و با موافقت رئیس جمهور، به 
عنوان رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی، سهمیۀ ویژه ای 

برای داوطلبان شهرستان خوی لحاظ خواهد شد.
اساس  بر  افزود:  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
داوطلبان  به  دانشجو،  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبۀ 
آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  به  ورود  سراسری  آزمون 

بالیای  دچار  که  بخش هایی  یا  شهرها  در  کشور  عالی 
حداکثر  میزان  به  ظرفیتی  شده اند،  زلزله  مانند  طبیعی 
واقع  دانشگاه های  روزانه  دورۀ  ظرفیت  بر  مازاد  درصد   5
مناطق،  آن  در  رشته  نبود  صورت  در  و،  مناطق  آن  در 
مورد  رشته های  در  همجوار  استان های  دانشگاه های  در 
اخذ  با  و  سال  به مدت حداکثر سه  استانداری ها  تقاضای 
 تعهد خدمت به میزان دو برابر تحصیل، اختصاص می یابد.
خاطرنشان  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
شامل خوی،  زلزله زدۀ  مناطق  سهمیۀ  جزئیات  کرد: 
در  سهمیه ها،  این  در  پذیرش  مورد  رشته محل های  کد   
دفترچۀ شمارۀ 2 آزمون سراسری که هنگام انتخاب رشته 

منتشر می شود، به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
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اخبار هفته

مـاه اسـفند EPT آزمـون ثبتنـام
سال1401ازروزچهارشنبه12بهمنماه
آغازشـدهاسـتوتاپایانروزشـنبه

22بهمنماهادامهخواهدداشت.
این آزمون، روز جمعه 5 اسفند ماه، هم زمان در 
شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، 
همدان،  یزد،  کرج،  اردبیل،  رشت،  شیراز، 
ارومیه، قزوین، گرگان، خرم آباد، اراک، ساری، 
در  بندرعباس )جمعاً  و  ایالم  زاهدان،  بوشهر، 

21 حوزه( برگزار خواهد شد.
الزم به یادآوری است که زمان دریافت کارت 
ورود به جلسه نیز روز چهارشنبه 3 اسفند ماه 

است.
دانشگاه  تخصصی  دکتری  دانشجویان  تمامی 
با  تمایل،  صورت  در  می توانند،  اسالمی  آزاد 
مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش این 

دانشگاه به نشانی:
 https://english.iau.ac.ir/ept
اقدام  آزمون  این  در  خود  ثبت نام  به  نسبت 

کنند.

ثبت نام 
 EPT آزمون

اسفندماه سال 1401 
دانشگاه آزاد اسالمی

آغاز شد
آزمــون اجرایــی شــیوهنامۀ
ــعدانشــجویاندورۀدکتری جام
در )غیرپزشــکی( تخصصــی
ــی ــالتحصیل ــالدومس نیمس

1401ـ1402ابــالغشــد.
علوم،  معاون  علی اکبری،  محمد  دکتر 
آزاد  دانشگاه  کشاورزی  و  مهندسی 
اسالمی، و دکتر اکبر اشرفی، قائم مقام 
دانشگاه  هنر  و  انسانی  علوم  معاونت 
»شیوه نامۀ  دستورالعمل  اسالمی،  آزاد 
دانشجـویان  جــامع  آزمـون  اجـرایی 
)غیرپزشکی(  تخصصی  دکتری  دورۀ 
تحصـیلی  ســـال  دوم  نیمســال  در 
دانشگاه  رؤسای  به  را  1401ـ1402« 

آزاد اسالمی استان ها ابالغ کردند.
ردیف  با  مطابق  دستورالعمل،  این 
اهداف  و  اقدامات  راه کنش ها،  دوم 
و  آنها، متناسب سازی  با  متناظر  کّمی 
تعادل بخشی به دوره های تحصیلی در 
سند تحول و تعالی، افزایش کیفیت و 
اجراء  و  برگزاری  نحوۀ  یکسان سازی 
دکتری  دورۀ  جامع  ارزیابی  مناسب 

تخصصی، تدوین و ابالغ شده است.
آزمون  دستورالعمل،  این  اساس  بر 

رشته ها  تمامی  در  جامع  کتبی 
واحدهای  استثناء  )به  بوده  استانی 
حضوری  صورت  به  و  مستقل(  ویژۀ 
بخش  می شود.  برگزار  متمرکز  و 
صورت  به  نیز  جامع  آزمون  شفاهی 
برگزار  دانشگاهی  واحد  در  حضوری 
در  جامع  ارزیابی  همچنین  می شود. 
از سوی کمیتۀ  تعیین شده،  محل های 
برگزاری استان )با هماهنگی واحدهای 
کمیته  آن  نظارت  با  و  دانشگاهی( 

برگزار می شود.

آزمون  است:  آمده  شیوه نامه  این  در 
جامع تمامی رشته ها در نیمسال دوم 
سال تحصیلی 1401 ـ 1402 از تاریخ 
ماه  خرداد   12 تا  ماه  اردیبهشت   30

سال 1402 برگزار خواهد شد.
واجدان  که  است  یادآوری  به  الزم 
جامع،  ارزیابی  در  ثبت نام  شرایط 
به  آموزشی، نسبت  تقویم  باید مطابق 
ثبت نام در واحد دانشگاهی اقدام کرده 
باشند؛ در غیر این صورت، حق شرکت 

در آزمون جامع را ندارند.

جزئیاتبرگزاری
آزمونجامعدكتریدانشگاهآزاد

سوابق براسـاس پذیرفتهشدگان
تحصیلـیدرمقاطـعکاردانـیو
کارشناسـیپیوسـتۀوناپیوسته
آزاد دانشـگاه 1401 مـاه بهمـن
اسـالمی،میتواننـدنسـبتبـه

کنند. اقـدام ثبتنـامخـود

الزم بــه یــادآوری اســت کــه نتایــج 
دوره هــای کاردانــی و کارشناســی 
ــر  ــرش ب ــتۀ پذی ــته و ناپیوس پیوس
ــگاه  ــی دانش ــوابق تحصیل ــاس س اس
آزاد اسـالمـــی، روی ســامـانـــۀ:

http://azmoon.org

قــرار گرفته است.
پذیرفته شدگان این دوره ها، می توانند 
با مراجعه به سامانۀ آموزشیار به نشانی:

به  نسبت   http://edu.iau.ir
مجازی  صورت  به  خود  ثبت نام 

کنند. اقدام 

در مقاطع کاردانی و کارشناسی

ثبت نام پذیرش بدون کنکور در دانشگاه آزاد آغاز شد

بــه کشــور، آمــوزش ســنجش ســازمان عمومــي روابــط
اخبــار انعــکاس 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 ایتا:
https://eitaa.com/prnoetir
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گزارشآزموناستخدامي
دانشگاههايعلومپزشكي
وخدماتبهداشتيدرماني

1401                                سال

گزارش

آزموناسـتخداميدانشـگاههايعلومپزشـکي
وخدمـاتبهداشـتيدرمانـيشـهیدبهشـتي
تهـران،زابـل،سـمنان،ایرانشـهر،اراك،علـوم
ارومیـه، اجتماعـي، سـالمت و توانبخشـي
بجنـورد،بیرجنـد،البـرزوسـازمانانتقالخون
وسـایرمؤسسـاتتابعۀوزارتبهداشـتدرمان
وآموزشپزشـکي،درتاریـخ1401/7/22برگزار
گردیـدوایندانشـگاههابـرايتأمیـننیروهاي
مـوردنیـازخـود)ازمحـلمجـوزاسـتخدامي
مجـوز و 1399/5/29 مـورخ 275960 شـمارۀ
اسـتخداميشـمارۀ381249مـورخ1399/10/3
سـازمانادارياسـتخداميکشـور(،افرادواجد
شـرایطرابهاسـتنادمـادۀ33آییننامـهاداري
اسـتخداميکارکنانغیرهیأتعلميدانشـگاه/
خدمـات و پزشـکي علـوم دانشـکدههاي
بهداشـتيدرمانـيوابسـتهبهوزارتبهداشـت،
درمانوآموزشپزشـکيودسـتورالعملاجرایي
اسـتخداميمصـوبدور آزمونهـاي برگـزاري
دومهیـأتامنـاءسـال1397ازطریـقآزمـون
)و تخصصـي و عمومـي حیطههـاي در کتبـي
حسـبمـورد،مصاحبۀاسـتخدامي(بـهصورت
پیمانيبـاشـرایطوضوابطخاصخـود،انتخاب

ند. کرد

الف(ثبتنام
آزمـون  اسـتخدام  متقاضـي  داوطلـب  ثبت نـام   
خدمـات  و  پزشـکي  علـوم  دانشـگاه هاي  اسـتخدامي 
زابـل،  تهـران،  بهشـتي  شـهید  درمانـي  بهداشـتي 
سـمنان، ایرانشـهر، اراک، علـوم توانبخشـي و سـالمت 
اجتماعـي، ارومیـه، بجنـورد، بیرجنـد، البرز و سـازمان 
انتقـال خـون ایـران )سـال 1401( به صـورت اینترنتي 
سه شـنبه  روز  تـا   1401/06/09 چهارشـنبه  روز  از 

1401/06/15 انجـام شـد و متقاضیـان می بایسـت بـه 
سـایت سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور بـه نشـانی: 
از  پـس  و  می کردنـد  مراجعـه   www.sanjesh.org
پرداخـت مبلـغ  1250.000)یـک میلیـون و دویسـت 
و پنجـاه هـزار( ریـال بـه صـورت الکترونیکي، اقـدام به 

می نمودنـد. آزمـون  ایـن  در  ثبت نـام 

ب(شرایطعمومياستخدام
1- داشتن تابعیت ایران. 

2- اعتقـاد بـه دیـن مبیـن اسـالم یـا یکـي از ادیـان 
شـناخته شـده در قانـون اساسـي جمهـوري اسـالمي 

ایـران. 
3- التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران. 

4- انجـام خدمـت دورۀ ضـرورت یـا معافیـت قانونـي 
بـراي مـردان.

5- دانش  آموختـگان برتـر مشـمول تسـهیالت خدمـت 
نظـام وظیفـۀ تخصصـي بنیـاد ملـي نخبگان کـه پروژه 
تحقیقاتـي جایگزیـن خدمت مورد تأییـد مرکز نخبگان 
و اسـتعدادهاي برتـر نیروهـاي مسـلح را شـروع نمـوده 

باشـند،  و دورۀ آمـوزش نظامـي خـود را طـي کـرده 
مي توانسـتند قبـل از صدور کارت پایـان خدمت در این 
آزمـون ثبت نـام نماینـد. این دسـته از افـراد، در صورت 
پذیرفتـه شـدن در آزمـون، حداکثر تا یک سـال پس از 
برگـزاري آزمـون، موظف بـه ارائۀ گواهـي پایان خدمت 
خـود هسـتند و در صـورت عـدم ارائـۀ گواهـي مربـوط 
در زمـان مقـرر، ادامـۀ فرآیند اسـتخدامي آنهـا متوقف 
گردیـده و حتـي در صـورت قبولـي نهایي، اسـتخدام و 

بـه کارگیـري آنهـا »کان لـم یکـن« تلقي مي شـود.
6- داشـتن سـالمت جسـماني و روانـي و توانایـي براي 
تشـخیص  )بـه  مي شـوند  اسـتخدام  کـه  کاري  انجـام 

شـوراي طـب کار یـا کمیسـیون پزشـکي دانشـگاه(.
7- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر .

8- نداشتن سابقۀ محکومیت جزایي مؤثر. 
در  اسـتخدامی  ممنوعیـت  هرگونـه  نداشـتن   -9
دسـتگاه هاي اجرایـي از سـوی آراء مراجـع قضایـي و 

ذي صـالح.
10- داوطلبـان اسـتخدام، نباید جـزء نیروهاي بازخرید 
خدمـت و همچنیـن بازنشسـتۀ دسـتگاه هاي اجرایـي 

باشند.

ج(شرایطاختصاصياستخدام
1- داشـتن حداقـل 20 سـال و حداکثـر 40 سـال تمـام 
)متولـد شـدگان 1361/6/9 تـا 1381/6/9( بـراي دارندگان 
مـدرک تحصیلـي کاردانـي، کارشناسـي و کارشناسي ارشـد 
و داشـتن حداکثـر 45 سـال تمـام بـراي دارنـدگان مـدارک 
تحصیلـي دکتـري و باالتـر )متولـد شـدگان 1356/6/9 بـه 

بعـد( تـا اولیـن روز ثبت نـام.
قانـون خدمـت پزشـکان و پیراپزشـکان در  2- مشـموالن 
داراي  مي بایسـت  »اجبـاري«،  طـرح  داراي  رشـته هاي 
معافیـت یـا گواهـي پایـان انجـام طـرح خدمـت مربوطـه 

باشـند.

مشموالن قانون خدمت پزشكان و 
پیراپزشكان در رشته هاي داراي طرح 
»اختیاري« که طرح خود را در سایر 

مؤسسات تابعۀ وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكي مي گذرانند

در صورت قبولي، ملزم به ارائۀ
گواهي موافقت با انصراف از طرح

در صورت پذیرش نهایي
از دانشگاه محل انجام طرح خود
در هنگام بررسي مدارك هستند

شکوفهجوادی
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3- مشـموالن قانـون خدمـت پزشـکان و پیراپزشـکان 
در رشـته هاي داراي طـرح »اختیـاري« کـه طـرح خود 
را در سـایر مؤسسـات تابعـۀ وزارت بهداشـت درمـان و 
آمـوزش پزشـکي مي گذراننـد، در صورت قبولـي، ملزم 
بـه ارائـۀ گواهـي موافقت بـا انصراف از طـرح در صورت 
پذیـرش نهایـي، از دانشـگاه محـل انجام طـرح خود در 

هنـگام بررسـي مدارک هسـتند.
پزشـکي  فوریت هـاي  مشـاغل  خصـوص  در   -4
پیش بیمارسـتاني و کارشـناس تریاژ تلفنـي فوریت هاي 
پزشـکي، عـالوه بر شـرایط فوق الذکر، داشـتن سـالمت 
مـورد  کار  تأییـد طـب  بـا  روانـي  و  کامـل جسـماني 
پزشـکي  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  تأییـد 
»فوریت هـاي  در خصـوص شـغل  اسـت.  الزامـي  نیـز 
پزشـکي پیش بیمارسـتاني«، عـالوه بـر شـرایط مندرج 
در دفترچـه، دارا بـودن حداقـل 165 سـانتی متـر قـد، 

نیـز الزامـي اسـت.
5- دارا بـودن گواهینامـۀ رانندگـي بـا آمبوالنـس ب2 

پایـۀ دوم. یا 
6- داشتن آمادگي جسماني و مهارت هاي بدني براي 

امدادرساني سریع و صحیح.
د(افـرادغیرمجازبـرایشـركتدرآزمون

استخدامي
1- افـراد بازنشسـته و بازخریـد خدمـت دسـتگاه هاي 

اجرایي.
2- انفصـال شـدگان دائـم از خدمـت یا اخراج شـدگان 

از سـوی واحدهـاي تابعۀ وزارت بهداشـت.
و  قضائـي  مراجـع  آراء  موجـب  بـه  کـه  افـرادي   -3
ذي صـالح، از انجـام خدمـات دولتي منع شـده باشـند. 
4- افـرادي کـه تعهـد انجـام کار به سـایر مؤسسـات یا 

دسـتگاه هاي اجرایـي دارند.
رشـتۀ  در  معـادل  تحصیلـي  مـدارک  دارنـدگان   -5

شـده. آگهـي  تحصیلـي 

6- در صورتـي کـه داوطلـب در بـدو اسـتخدام داراي 
مقطـع تحصیلـي باالتر مرتبط یـا غیرمرتبط با شـرایط 
احـراز طـرح طبقـه بنـدي مشـاغل و مـدرک تحصیلي 
تعهدنامـۀ  ارائـۀ  بـه  ملـزم  باشـد،  آگهـي  در  منـدرج 
محضـري مبنـي بـر عـدم درخواسـت اعمـال مـدرک 
تحصیلـي مربوطـه پـس از صـدور حکـم اسـتخدامي 

بود. خواهـد 

هـ(موادآزمونعمومیوتخصصی
- ایـن آزمـون، شـامل یـک دفترچـۀ سـؤال عمومـي 
بـا ضریـب یـک و یـک دفترچـۀ سـؤال اختصاصـي بـا 

ضریـب دو و بـه صـورت چهارگزینـه اي اسـت.
- بـه ازاء هـر سـه پاسـخ غلـط داوطلـب، یـک پاسـخ 
صحیـح حـذف می شـد و آزمـون عمومـي نمـرۀ منفـي 

داشت.
1- مـواد آزمون عمومی: فّنـاوري اطالعات )مهارت هاي 
هفتگانـۀ )ICDL ، ریاضـي و آمـار مقدماتـي، زبـان و 
ادبیـات فارسـي، معـارف اسـالمي )اقلیت هـاي دینـي 
مصـرح در قانـون اساسـي جمهـوري اسـالمي ایـران از 
پاسـخگویي بـه سـؤاالت معـارف اسـالمي معـاف بـوده 
ایـن درس لحـاظ  نمـرۀ کل عمومـي،  و در محاسـبۀ 

نخواهـد شـد، ولـي چنانچـه داوطلـب اقلیـت دینـي به 
سـؤاالت معـارف اسـالمي پاسـخ دهـد، ایـن درس بـا 
تأثیـر مثبـت در محاسـبۀ نمـرۀ کل عمومـي وی لحاظ 
خواهـد شـد؛ در واقـع، دو نمـرۀ کل عمومـي، یک نمرۀ 
کل بـا لحـاظ نمـرۀ خـام درس مذکور و یـک نمرۀ کل 
بـدون لحاظ نمـرۀ خـام درس مذکور، محاسـبه و نمرۀ 
کل باالتـر مـالک قـرار خواهد گرفـت(، زبان انگلیسـي 
عمومـي، اطالعـات عمومـي، دانـش اجتماعـي و حقوق 

اساسـي، هـوش و توانمندي هـاي ذهنـي.
2- مـواد آزمـون تخصصـي: سـؤال های ایـن آزمـون بـا 
توجـه بـه دانـش و مهارت هـاي تخصصـي متناسـب بـا 

رشـته هاي شـغلي، طراحـی شـد.

و(زمانبرگزاريآزمون
چهارشـنبه  روز  امتحـان،  در  شـرکت  کارت   -1
آمـوزش  سـازمان سـنجش  روي سـایت   1401/7/20

گرفـت. قـرار  کشـور 
2- داوطلبـان می بایسـت اطالعـات فردی، معـدل، نوع 
سـهمیه، حوزۀ امتحانی و ... روی کارت ورود به جلسـۀ 
آزمـون خـود را با دقت بررسـی می کردنـد و در صورت 
مغایـرت ایـن اطالعـات بـا فرم ثبت نامی شـان برای بـه 
رفع آن در روز پنجشـنبه 1401/7/21 )از ساعت 8:30 
تـا 17( بـه نماینـدۀ سـازمان سـنجش در واحـد رفـع 
نقـص حوزۀ  اسـتان محـل آزمـون، مراجعـه می کردند 

تا نسـبت بـه رفـع آن اقـدام می نمودند.
3- آزمـون در روز جمعـه 1401/7/22 در تهـران و بـا 
توجـه بـه آمـار شـرکت کننـدگان، حسـب مـورد، در 
برخـي از مراکز اسـتان ها و 31 شهرسـتان برگزار شـد. 

ز(نحوۀپذیرشداوطلبانواعالمنتیجه
حدنصـاب(  تعییـن  )مـالک  کل  نمـرۀ  محاسـبۀ   -1
اولیـۀ داوطلبـان، بـر اسـاس ضرایـب دروس عمومـي و 

اختصاصـي انجـام شـد.
2- تعییـن حدنصـاب نمرۀ علمي الزم: شـرط الزم )و نه 
کافـي( بـراي معلـوالن و داوطلبان آزاد بـرای معرفي به 
دانشـگاه بـه منظـور بررسـي مـدارک، بر مبناي کسـب 
نمـرۀ  )مجمـوع  امتیـاز  میانگیـن  حداقـل 50 درصـد 
عمومـي و تخصصـي آزمـون کتبـي بـا اعمـال ضرایـب 
مربوطـه( سـه نفـر اول داراي باالتریـن امتیـاز آزمـون 
کتبـي در هـر یـک از مشـاغل هر دانشـگاه بوده اسـت: 

حـدنصـاب=میانگیـننمـرۀکلاولیۀسـهنفر
دارایباالترینامتیازدرهرشـغل 
هـرمؤسسـهضـربدر50درصـد

3- ارائـۀ کارنامـۀ نتایـج اولیـه بـه کلیـۀ داوطلبـان از 
سـوی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور، صرفـاً بـرای 
اطـالع از وضعیـت نمره هـا و معرفـي یـا عـدم معرفـي 
بـه دانشـگاه براي بررسـي مـدارک و تطبیق شـرایط با 

 داوطلبان، صرفاً در صورتي 
مي توانستند در این آزمون ثبت نام 

نمایند که مدرك تحصیلي ارائۀ شده 
از سوی آنان، مطابق با عناوین مدرك 

تحصیلي مندرج در شرایط احراز 
مشاغل قید شده در آگهي استخدامي 
یكسان بوده و همچنین عنوان مدرك 

تحصیلي ثبت نامي داوطلب، در 
متن گواهینامۀ موقت یا دانشنامه وي 

درج شده باشد
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خوداظهـاري افـراد. 
4- بررسـي مـدارک و اعمـال سـهمیه هاي قانونـي از 
سـوی دانشـگاه و محاسـبۀ نمـرۀ کل نهایـي و اعـالم 
فهرسـت معرفي شـدگان مرحلـۀ اول بـر اسـاس نمـرۀ 

فضلـي از طریـق وب سـایت سـازمان مذکـور. 
5- اعـالم نتیجـۀ اولیـۀ با توجـه به ظرفیـت پذیرش در 

کد شـغل محـل انتخابي بـا رعایت مـوارد ذیل: 
)بـر  تأییـد شـده  تغییـرات و سـهمیه هاي  اعمـال   -6
اسـاس مـدارک و مسـتندات مثبته( از سـوی دانشـگاه 

و اعـالم نتیجـه. 
7- معرفـي افـراد بـه تعـداد یـک و نیـم برابـر ظرفیـت 
پذیـرش، بـه ترتیـب نمـرۀ کل نهایـي )بـر اسـاس وزن

 70 درصـد نمـرۀ کل بـه آزمـون کتبـي و 30 درصـد 
نمـرۀ کل بـه مصاحبـه( بـه تفکیـک اصلـي و ذخیره به 

هسـتۀ گزینش دانشـگاه.

ح(مصاحبۀشغليواعالمنتایج
1- داوطلبـان، صرفـاً در صورتـي مي توانسـتند در ایـن 
آزمـون ثبت نـام نماینـد کـه مـدرک تحصیلـي )مقطع، 
رشـته و گرایـش تحصیلـي( ارائـۀ شـده از سـوی آنان، 
مطابـق بـا عناویـن مـدرک تحصیلـي )مقطع، رشـته و 
گرایـش تحصیلـي( منـدرج در شـرایط احـراز مشـاغل 
و  بـوده  یکسـان  اسـتخدامي  آگهـي  در  شـده  قیـد 
همچنیـن عنـوان مـدرک تحصیلـي ثبت نامـي )مقطع، 
رشـته و گرایش تحصیلي( داوطلـب، در متن گواهینامۀ 

موقـت یـا دانشـنامه وي درج شـده باشـد.
2- ارائـۀ هرگونـه گواهـي از مراجـع مختلـف مبنـي 
بـا  تحصیلـي  گرایش هـاي  یـا  رشـته ها  تطابـق  بـر 
در  شـده  عنـوان  تحصیلـي  گرایش هـاي  یـا  رشـته 
آگهـي اسـتخدامي بـه منظور ادامـۀ فرآیند اسـتخدام 
موضوعیـت نداشـته و صرفـاً عیـن عنـوان رشـته ها یا 
گرایش هـاي تحصیلـي منـدرج در آگهي اسـتخدامي، 

مـالک عمـل بوده اسـت. 
3- پذیـرش مـدارک کارشناسي ارشـد و دکتـري اعـالم 
شـده در مشـاغل، منـوط به رعایـت طرح طبقـه بندي 
مشـاغل عمومي و اختصاصي وزارت بهداشـت، درمان و 
آموزش پزشـکي )شـرط مرتبـط بودن مقطـع پایین تر( 

است.
4- داوطلبان اسـتخدام، مي بایسـت سـالمت جسـماني 
و روانـي و توانایـي الزم را بـراي انجـام کاري کـه در آن 

اسـتخدام مي شـوند، داشـته باشند. 
مراجـع  تأییـد  از  پـس  پذیرفته شـدگان،  اسـامي   -5
ذي صـالح، از طریـق درگاه سـامانۀ سـازمان سـنجش 
آمـوزش کشـور بـه نشـانی: www.sanjesh.org بـه 

اطـالع داوطلبـان رسـید. 
6- مـالک عمل بـراي تاریخ گواهي فراغـت از تحصیل، 
معافیـت دائـم و پایـان خدمـت نظـام وظیفـه، تاریـخ 
شـروع بـه طـرح )بـرای افـرادي کـه در دوران طـرح 
اجباري هسـتند( یـا تاریخ پایان طرح )بـرای متقاضیان 

 ارائۀ هرگونه گواهي
 از مراجع مختلف مبني بر 

تطابق رشته ها یا گرایش هاي 
تحصیلي با رشته یا گرایش هاي
تحصیلي عنوان شده در آگهي 

استخدامي به منظور ادامۀ فرآیند 
استخدام موضوعیت نداشته

و صرفاً عین عنوان رشته ها یا 
گرایش هاي تحصیلي مندرج در آگهي 

استخدامي، مالك عمل بوده است

1401/6/9تاریخ انتشار دفترچۀ راهنمای ثبت نام

1401/6/9تا1401/6/15زمان ثبت نام

1.250.000 ریالهزینۀ ثبت نام

1401/6/14زمان انتشار اطالعیۀ اصالحات ثبت نام

1401/7/17اطالعیۀ پرینت کارت و زمان شرکت در آزمون

زمان پرینت کارت شرکت در آزمونآخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامي افراد

1401/7/20زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

1401/7/21زمان استقرار باجۀ رفع نقص

1401/9/23زمان انتشار کارنامۀ اولیه

31 شهرستانتعداد شهرستان های برگزار کنندۀ آزمون

1401/7/22زمان  برگزاري آزمون

1401/9/26زمان اعالم نتایج 

اسـتخدام در سـایر دانشـگاه ها(، تاریخ محاسبه ده سال 
سـکونت و... در ایـن آزمـون، آخریـن روز ثبت نـام، و 

مـالک محاسـبۀ سـن، اولیـن روز ثبت نـام بود.
7- اسـتخراج فهرسـت افـراد داراي حدنصـاب، صرفاً بر 

اسـاس نمرۀ کل اولیـۀ بود.
 8- اعـالم نتیجـۀ اولیـه، صرفـاً بـراي اطـالع داوطلبان 
)نمـرات  از وضعیـت علمـي  آزمـون  شـرکت کننده در 

مکتسـبه( خـود بوده اسـت.
9- هرگونه اطالع رسـاني در خصوص نحوه، زمان و مکان 
مصاحبـۀ اسـتخدامي در مشـاغل اعالم شـده، متعاقبـاً از 

طریق سـایت مؤسسـۀ مربوطه انجام خواهد شـد.

شناسنامۀآزمون
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ــه  ــری ک ــون سراس ــرکت کننده  در آزم ــان ش داوطلب
ــتن  ــر داش ــالوه ب ــد ع ــتند، بای ــي هس ــاع غیرایران اتب
شــرایط عمومــي و اختصاصــي آزمــون، داراي شــرایط 
زیــر بــوده و بنــد مربــوط در تقاضانامــۀ ثبت نــام 

اینترنتــي را نیــز عالمت گــذاري نماینــد:
ــات  ــق مندرج ــۀ دقی ــه مطالع ــزم ب ــان مل داوطلب
ــدي  ــاي بع ــام و اطالعیه ه ــای ثبت ن ــۀ راهنم دفترچ
آزمــون و همچنیــن رعایــت مقــررات و ضوابــط پذیرش 
ــالع از  ــدم اط ــر ع ــي ب ــذري مبن ــچ ع ــتند و هی هس
ــه از  ــن مربوط ــا و قوانی ــا و اطالعیه ه ــاد دفترچه ه مف

ــه نیســت. ــا پذیرفت ســوي آنه
فقــط »اتبــاع غیرایرانــي مقیــم جمهــوري اســالمي 
ایــران« و داراي »اقامــت قانونــي«، مجــاز بــه ثبت نــام  
یــا شــرکت در آزمــون سراســري هســتند و در صــورت 
ــورها در  ــایر کش ــم س ــي مقی ــاع غیرایران ــرکت اتب ش

ــان »لغــو« مي شــود.  ــرش آن ــن آزمــون، پذی ای
همــۀ داوطلبــان تحصیــل دانشــگاه ها و مؤسســات 
آمــوزش عالــي در رشــته ها، مقاطــع و دوره هــاي 
ــن  ــط ای ــي، مشــمول شــرایط و ضواب ــف تحصیل مختل

شــیوه نامه هســتند.
مقطــع  در  مجــاز  تحصیــل  مــدت  حداکثــر  

ــان  ــته از داوطلب ــراي آن دس ــته ب ــي پیوس کارشناس
تحصیــل کــه در چارچــوب ضوابــط و مقــررات ســازمان 
ســنجش آمــوزش کشــور در دوره هــاي دانشــگاه 
ــت  و در  ــال اس ــج س ــده اند، پن ــه ش ــور پذیرفت پیام ن
صــورت افزایــش ســنوات و تمدیــد نیمســال تحصیلــي، 
بــه مــدت دو نیمســال نیــز طبــق تصمیم گیــري 
کمیســیون مــوارد خــاص دانشــگاه پیام نــور بــر مــدت 

ــد. ــد ش ــزوده خواه ــا اف ــل آنه تحصی
داوطلبــان غیــر ایرانــي، مجــاز بــه انتخاب رشــته در 
مناطــق غیــر مجــاز تــردد و اســکان اتبــاع غیــر ایرانــي 
منــدرج در درگاه اطالع رســاني ســازمان ســنجش 
آمــوزش کشــور نیســتند و در صــورت قبولــي در کــد 
رشــته های مناطــق غیرمجــاز، قبولــي و پذیــرش آنــان 
در آزمــون ورودي همــان ســال »لغــو« مي شــود و 
ــرش  ــي، از پذی ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس دانش

ایــن دســته از داوطلبــان معــذور خواهنــد بــود.
ــق  ــده در مناط ــه ش ــي پذیرفت ــان غیرایران داوطلب
ــاب  ــب حدنص ــاس کس ــر اس ــد ب ــاز، مي توانن غیرمج
نمــرۀ علمــي، در اولیــن کــد رشــتۀ تحصیلــي منطقــۀ 
ــاب  ــرگ انتخ ــي و کارب ــۀ قبول ــق کارنام ــاز، طب مج
ــۀ  ــون سراســري خــود، ادام ــي آزم رشــته هاي تحصیل

ــاً دانشــگاه هاي محــل پذیــرش  تحصیــل دهنــد. ضمن
اولیــه، کــه جــزء مناطــق غیرمجــاز بــرای تحصیــل این 
گــروه از داوطلبــان محســوب مي شــوند، طــي مکاتبــۀ 
مســتقیم بــا ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، ملــزم 

ــتند. ــي هس ــدۀ غیرایران ــاع پذیرفته ش ــه ارج ب
ــي  ــته هاي تحصیل ــک از رش ــر ی ــان در ه داوطلب
بایــد واجــد شــرایط مقــررات و ضوابــط پذیــرش 
بــوده و محــل تحصیــل خــود را بــا توجــه بــه ضوابــط 
مربــوط انتخــاب نماینــد؛ در غیــر ایــن صــورت، قبولــي 
ــل  ــۀ تحصی ــام و ادام ــود و از ثبت ن ــو می ش ــان لغ آن

ــد.  ــل مي آی ــه عم ــت ب ــان ممانع آن
در صــورت مغایــرت شــرایط پذیــرش و ثبت نــام 
داوطلبــان تحصیــل بــا مقــررات و ضوابــط شــیوه نامه، در 
هــر مرحلــه از ثبت نــام و تحصیــل بــا تأییــد و تشــخیص 
»ادارۀ کل امــور دانشــجویان غیرایرانــي«، از ادامۀ پذیرش 

ــه عمــل مي آیــد.  و تحصیــل داوطلــب جلوگیــري ب
پذیــرش داوطلبــان در رشــته هایي کــه بــه ایجــاد 
تعهداتــي )از جملــه تعهــدات اســتخدامي( بــراي 
ــران منجــر شــود و رشــته هاي  ــوري اســالمي ای جمه
خــاص و غیرمجــاز منــدرج در درگاه اطالع رســاني 
ــت.  ــوع اس ــور، ممن ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س س

رشايط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجی
در آزمون رسارسی

شرایطوضوابطثبتناماتباعخارجيدرآزمونسراسری،یکیازموضوعاتمهماتباعخارجیمقیمدرایراناستکه
بهطورمداومازسویاینگروهازداوطلبانپیگیریمیشود.برایاطالعبیشترداوطلبانیادشدهوباتوجهبهمطالب

مطرحشدهدردفترچهراهنمایآزمونسراسری،نکاتیرادراینبارهباشمادرمیانمیگذاریم.
مژگاناحتشامحسینی
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آگاهى
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ــه تعهــدي در  ــران، هیچ گون جمهــوري اســالمي ای
ــن  ــوادۀ ای ــراي خان ــت ب ــوز اقام خصــوص صــدور مج
ــدان  ــر و فرزن ــتثناء همس ــه اس ــان ب ــروه از داوطلب گ

ــدارد. ــجویان ن دانش
داوطلبــان غیرایرانــي، هماننــد پذیرفته شــدگان ایرانــي، 
تابــع ضوابــط و مقــررات آموزشــي و دانشــجویي مؤسســۀ 

آمــوزش عالــي محــل قبولــي خــود خواهنــد بــود.
همــۀ داوطلبــان پذیرفتــه شــدۀ آزمــون سراســري 
دورۀ روزانــه )در تمامــي رشــته ها و مقاطــع تحصیلــي 
ــه پرداخــت شــهریۀ تحصیلــي  غیرپزشــکي( موظــف ب
ــت  ــگاه هاي تح ــاء دانش ــأت امن ــات هی ــق مصوب طب
پوشــش وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري تــا حداکثر 
80 درصــد شــهریۀ نوبــت دوم )شــبانه( هســتند و در 
گــروه پزشــکي، بــر اســاس مصوبــات وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکي نســبت بــه پرداخــت 

شــهریه مصــوب اقــدام خواهنــد کــرد. 
اتبــاع غیرایرانــي ورودي آزمون هــاي  پذیــرش  
سراســري و دوره هــاي بــدون آزمــون )پذیــرش صرفــاً 
ــي  ــي(، در مقاطــع تحصیل ــوابق تحصیل ــر اســاس س ب
کاردانــي، کارشناســي و دکتــري حرفــه اي، منــوط 
ــوري  ــدارس جمه ــم از م ــدرک دیپل ــودن م ــه دارا ب ب
ــي در داخــل  ــز مــدارس بین الملل ــران و نی اســالمي ای

ــران اســت. ای
تمامــي مــدارک دیپلــم داوطلبــان غیرایرانــي 
ــران،  صــادره از ســوي مــدارس جمهــوري اســالمي ای
بایــد از ســوی وزارت آمــوزش و پــرورش تأییــد شــود.

ــۀ  ــده در مرحل ــه ش ــي پذیرفت ــان غیرایران داوطلب
آمــوزش  و مؤسســات  دانشــگاه ها  در  ثبت نــام  اول 
عالــي، ملــزم بــه ارائــۀ یکــي از مــدارک اقامتــي معتبــر 

ــر هســتند: زی
-گذرنامه با حداقل شش ماه مجوز اقامت. 

-دفترچــۀ پناهندگــي سیاســي صــادرۀ از ســوي 
نیــروي انتظامــي جمهــوري اســالمي ایــران. 

-کارت هویــت ویــژۀ اتبــاع غیرایرانــي داراي اعتبــار در 
همــان ســال بــر اســاس اعــالم ادارۀ کل امــور اتبــاع و 

مهاجــران خارجــي وزارت کشــور.
- آخریــن کارت آمایــش معتبــر بــر اســاس اعــالم ادارۀ 

کل امــور اتبــاع و مهاجــران خارجــي وزارت کشــور. 
پذیــرش و ثبت نــام اولیــۀ داوطلبانــی کــه فرزنــدان 
العالمیــه  )ص(  جامعه المصطفــي  مرکــز  طــالب 
ــادرۀ آن  ــت ص ــه و اقام ــاس گذرنام ــر اس ــتند، ب هس
مرکــز، بالمانــع بــوده و ثبت نــام قطعــي و ادامــۀ 
ــد  ــه و روادی ــذ گذرنام ــه اخ ــوط ب ــان من ــل آن تحصی

ــت.  ــي اس ــت قانون ــي و اقام تحصیل
ــي  ــع تحصیل ــر مقط ــي، در ه ــان غیرایران داوطلب
ــرار  ــوده و تک ــل ب ــه تحصی ــاز ب ــار مج ــک ب ــط ی فق
شــبانه،  روزانــه،  دوره هــاي  در  تحصیلــي  مقطــع 
پیام نــور، فراگیــر پیام نــور، جامــع علمــي - کاربــردي، 
و ســایر  اســالمي  آزاد  دانشــگاه  و  آزمــون  بــدون 

ــران،  ــي جمهــوري اســالمي ای مؤسســات آمــوزش عال
بــرای آنــان ممنــوع اســت،  و چنانچــه در حیــن 
تحصیــل ایــن گــروه از داوطلبــان ورودي آزمون هــاي 
سراســري محــرز گــردد کــه دانشــجو داراي یــک 
ــا  ــد ی ــي، کارشناسي ارش ــي، کارشناس ــدرک کاردان م
دکتــري بــوده و بــا گواهــي مــدرک مقطــع تحصیلــي 
قبلــي مجــدداً بــا شــرکت در آزمــون مربــوط، در مقطع 
تحصیلــي تکــراري پذیرفتــه شــده اســت، از تحصیل وی 
ــاً  ــد و اخــراج مي گــردد. ضمن ــه عمــل می آی ممانعــت ب
دانشــگاه محــل تحصیــل ایــن گــروه از پذیرفته شــدگان 
نیــز در ایــن خصــوص، ملــزم بــه اخــذ تعهــد از دانشــجو 

ــت.  ــه اس ــام اولی ــرش و ثبت ن ــۀ پذی در مرحل
آمــوزش  مؤسســات  در  داوطلبــان  تحصیــل  
عالــي یــا مراکــز جامعه المصطفــي )ص( العالمیــه 
و مرکزآمــوزش عالــي اهل بیــت )ع(، بــه صــورت 

اســت. ممنــوع  هم زمــان 

دانشــجویان غیرایرانــي، بــه دلیــل داشــتن تابعیــت 
غیــر ایرانــي، مشــمول قانــون نظام وظیفــه نیســتند. 

ــجویان ــهدانش ــوطب ــطمرب ــرراتوضواب مق
غیرایرانــيگــروهپزشــکيکــهدرحیــن
ــد ــرازميکنن ــياح ــتایران ــلتابعی تحصی

دانشــجویان غیرایرانــي شــهریه پرداز، کــه از طریــق 
ــس از  ــوند، پ ــگاه مي ش ــري وارد دانش ــون سراس آزم
اخــذ تابعیــت ایرانــي، مشــمول آمــوزش رایــگان )معاف 
از پرداخــت شــهریه( مي شــوند و ســهمیۀ قبولــي ایــن 
ــا  ــم ی ــدرک دیپل ــذ م ــل اخ ــاس مح ــر اس ــراد، ب اف
ــگاه،  ــه دانش ــان ورود ب ــان در زم ــگاهي آن پیش دانش

ــود. خواهــد ب
 تبصــره1: ایــن گــروه از دانشــجویان، پــس از 
ــرح  ــدات ط ــي تعه ــه ط ــزم ب ــل، مل ــت از تحصی فراغ
ایرانــي  دانش آموختــگان  مشــابه  انســاني  نیــروي 
ــدن تعهــدات آمــوزش  ــط مربوطــه و گذران وفــق ضواب
از  بهره منــدي  دورۀ  طــول  بــا  متناســب  رایــگان، 
ــه عنــوان دانش آموختــۀ  آمــوزش رایــگان هســتند و ب

ــد. ــی خواهندش ــي تلق ایران
تبصــره2:در صورتي کــه دانشــجویان مذکــور، بــه 
اســتمرار آمــوزش خــود به صــورت شــهریه پرداز تمایــل 
ــاف  ــگان مع ــوزش رای ــدات آم ــند، از تعه ــته باش داش
ــراد،  ــن اف ــروي انســاني ای ــدات نی ــد شــد و  تعه خواهن
ــط  ــا ضواب ــق ب ــي، منطب ــگان ایران ــابه دانش آموخت مش

ــه اســت. مربوط
دانشــجویان بورســیۀ غیرایرانــي، کــه بدون شــرکت 
ــورداري از  ــه برخ ــه ب ــا توج ــري و ب ــون سراس در آزم
ــه  شــده اند، پــس  ــاز بورســیه در دانشــگاه پذیرفت امتی
ــه اتمــام تحصیــالت  ــزم ب ــي، مل از اخــذ تابعیــت ایران

دانشجویان غیرایراني شهریه پرداز
 که از طریق آزمون سراسري وارد 

دانشگاه مي شوند
پس از اخذ تابعیت ایراني
مشمول آموزش رایگان

)معاف از پرداخت شهریه( 
مي شوند و سهمیۀ قبولي این افراد
بر اساس محل اخذ مدرك دیپلم یا 

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

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

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

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

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

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

peyk@sanjesh.org   

قابلتوجهخوانندگانهفتهنامهپیکسنجش

ــس  ــجویان پردی ــد دانش ــهریه همانن ــت ش ــا پرداخ ب
ــردان  هســتند. خودگ

تبصــره: ایــن گــروه از دانشــجویان، پــس از فراغــت 
ــروي  ــرح نی ــدات ط ــي تعه ــه ط ــزم ب ــل، مل از تحصی
وفــق  ایرانــي،  دانش آموختــگان  مشــابه  انســاني، 
ضوابــط مربوطــه هســتند و ملــزم بــه ایفــاي تعهــدات 
ــا طــول دورۀ بهره منــدي  آمــوزش رایــگان متناســب ب

ــود. ــد ب ــیه خواهن از بورس
دانشــجویان غیرایرانــي کــه بــه صــورت آزاد و بــدون 
ــهریه،  ــت ش ــا پرداخ ــري و ب ــون سراس ــرکت در آزم ش
ــس  ــجوي پردی ــوان دانش ــه عن ــگاه ها ب ــوی دانش از س
ــت  ــذ تابعی ــس از اخ ــده اند، پ ــه ش ــردان پذیرفت خودگ
ایرانــي، ملــزم بــه اتمــام تحصیــالت بــا پرداخــت شــهریه 

ــردان هســتند. ــس خودگ ــد دانشــجویان پردی همانن
ــت  ــس از فراغ ــروه از دانشــجویان پ ــن گ ــره:ای تبص
ــروي  ــرح نی ــدات ط ــي تعه ــه ط ــزم ب ــل، مل از تحصی
انســاني مشــابه دانش آموختــگان ایرانــي منطبــق 
ــد  ــود و مشــمول تعه ــد ب ــط مربوطــه خواهن ــا ضواب ب

ــتند. ــگان  نیس ــوزش رای آم
ــل و  ــت از تحصی ــس از فراغ ــه پ ــي ک  دانش آموختگان
ــت  ــر تابعی ــنامه، تغیی ــدارک و دانش ــت م ــل از دریاف قب
مي دهنــد، ملــزم بــه طــي تعهــدات طــرح نیــروي 
ــاي  ــر مبن ــي ب ــگان ایران ــابه دانش آموخت ــاني مش انس
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــود و ب ــد ب ــط مربوطــه خواهن ضواب
دانشــجویان بندهــاي 1 و 3 فوق الذکــر، در تمامــي طــول 
ــدات  ــد، مشــمول تعه ــل شــهریه پرداخته ان دورۀ تحصی
ــد 2  ــاً دانشــجویان بن ــگان نیســتند و صرف ــوزش رای آم
فوق الذکــر )بورســیه( متناســب بــا طــول دورۀ تحصیــل، 

ــگان هســتند. مشــمول تعهــد آمــوزش رای
مقــررات و ضوابــط مربــوط بــه دانشــجویان غیرایرانــي 
ــت  ــل تابعی ــن تحصی ــه در حی ــکي ک ــروه غیرپزش گ

ــد ــراز مي نماین ــي اح ایران

ــه  ــي ک ــگان غیرایران ــروه از دانش آموخت ــرای آن گ ب
دانشــنامۀ خــود را از محــل تحصیلشــان دریافــت کــرده 
ــکان  ــد، ام ــذ نموده ان ــي اخ ــت ایران ــس از آن تابعی و پ
صــدور دانشــنامۀ المثنــي بــا مشــخصات تابعیــت ایرانــي 
ــت در  ــر تابعی ــب تغیی ــا مرات ــدارد و تنه ــود ن ــا وج آنه
ــدۀ تحصیلــي ایــن دانش آموختــگان درج مي شــود.  پرون
بــرای آن گــروه از دانش آموختــگان غیرایرانــي کــه 
دورۀ تحصیــل خــود را بــا هویــت وگذرنامــه غیرایرانــي 

بــه اتمــام رســانده و قبــل از آنکــه مــدرک دانشــگاهي 
خــود را اخــذ نماینــد، بــه تابعیــت ایــران درآمده انــد، 
ــي و  ــخصات هویت ــا مش ــي ب ــدرک تحصیل ــدور م ص
ــه  ــه ب ــا توج ــع اســت و ب ــا بالمان ــي آنه ــت ایران تابعی
ــز  ــل نی ــام تحصی ــس از اتم ــي، پ ــت ایران ــذ تابعی اخ

ــود. مشــمول آمــوزش رایــگان نخواهنــد ب
مــدرک تحصیلــی آن گــروه از دانش آموختگانــي کــه 
ــۀ  ــي و گذرنام ــدارک هویت ــا م ــل خــود را ب دورۀ تحصی
ــل و  ــول دورۀ تحصی ــوده و در ط ــروع نم ــي ش غیرایران
ــذ  ــي اخ ــت ایران ــود، تابعی ــل خ ــام تحصی ــش از اتم پی

ــت  ــي و تابعی ــخصات هویت ــاس مش ــر اس ــد، ب نموده ان
ایرانــي آنهــا صــادر خواهــد شــد و از زمــان اخــذ تابعیــت 
ایرانــي، هماننــد ســایر دانش آموختــگان ایراني، مشــمول 

ــود.  ــگان خواهنــد ب قوانیــن و مقــررات آمــوزش رای
دانشــجویان غیرایرانــي کــه در دورۀ تحصیلــي 
ــي  ــمول تمام ــد، مش ــراز مي نماین ــي اح ــت ایران تابعی
ــد  ــجویي، همانن ــي و دانش ــررات آموزش ــن و مق قوانی
دانشــجویان ایرانــي هســتند و نحــوۀ پرداخــت شــهریۀ 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــز ب ــان نی تحصیــل آن
الــف-دانشــجویانی  کــه از طریــق آزمــون سراســري 
ــیه  ــورت بورس ــه ص ــا ب ــگاه ها ی ــۀ دانش در دورۀ روزان
ــي ، از  ــجویان ایران ــابه دانش ــوند، مش ــه می ش پذیرفت
ــوزش  ــورت آم ــه  ص ــود ب ــنامه خ ــذ شناس ــخ اخ تاری

ــد.  ــل مي دهن ــه تحصی ــگان ادام رای
ب-دانشــجویانی کــه از طریــق آزمون سراســري در دورۀ 
ــهریۀ  ــق ش ــوند، طب ــه می ش ــگاه ها پذیرفت ــبانۀ دانش ش
مصــوب دورۀ پذیرفتــه شــده، ادامــۀ تحصیــل مي دهنــد.
ــق  ــیه( طب ــر بورس ــرش آزاد )غی ــجویان پذی ج-دانش
شــهریۀ مصــوب هیــأت امنــاء دانشــگاه محــل  پذیــرش 
ــد. ــل مي دهن ــۀ تحصی ــه، ادام ــرش اولی ــگام پذی در هن

و  ثبت نام  داوطلب  غیرایراني  اتباع  همۀ  مهم: تذکر
بودن  دارا  صورت  در  سراسري،  آزمون های  در  شرکت 
زمان  در  که  است  الزم  شده،  اعالم  ضوابط  و  شرایط 
ثبت نام، با مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  کشور  آموزش 
اطالعات  تکمیل  به  نسبت  مربوطه،  لینک  به  ورود  و 
از تکمیل اطالعات  اقدام نمایند. پس  درخواستي خود 
مورد درخواست در درگاه اطالع رساني این سازمان، به 
این دسته از داوطلبان، یک کد پي گیري 13 رقمي داده 
در  خواهد شد که داوطلب مي بایست این کد را دقیقاً 
محل مخصوصي که در بند مربوط در تقاضانامۀ ثبت نام 

اینترنتي آنان پیش  بیني شده است، درج کند.

همۀ اتباع غیرایراني داوطلب ثبت نام 
و شرکت در آزمون های سراسري، 

در صورت دارا بودن شرایط و 
ضوابط اعالم شده، الزم است که در 

زمان ثبت نام، با مراجعه به درگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش آموزش 
 www.sanjesh.org :کشور به نشاني

و ورود به لینك مربوطه، نسبت به 
تكمیل اطالعات درخواستي خود

 اقدام نمایند
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اطالعیه

پذیرشمتقاضیانورودبهآموزشعالی
درسالتحصیلی1402-1403براساسمصوباتشورایعالیانقالبفرهنگی

اطالعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص:

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

کهبهشرحذیلاست:
سابقه  دروس  ضرایب  و  نام   -1
دیپلم  و   6-3-3 نظام  دیپلم  تحصیلی 
واحدی/ سالی  نظام  پیش دانشگاهی  و 
متقاضیان  پذیرش  برای  واحدی  ترمی 
تحصیلی سال  در  عالی  آموزش  به  ورود 

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

1 و 2 است. 
پایه  تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -2
گروه  های  در   6-3-3 نظام  دوازدهم 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1402 
است.  قطعی  تأثیر  با  درصد  میزان 40  به 
نظام  دیپلم  تحصیلی  سوابق  تأثیر  میزان 
گروه  های  در  واحدی  واحدی/ترمی  سالی 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
سال  سراسری  آزمون  انسانی  علوم  و 
تأثیر قطعی، و میزان  با  30،1402 درصد 
تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام 
درصد  10 واحدی  واحدی/ترمی  سالی 

)در مجموع 40 درصد( با تأثیر قطعی در 
نمره کل سابقه تحصیلی است.

تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -3
و  دیپلم  یا   6-3-3 نظام  دوازدهم  پایه 
واحدی/ترمی  سالی  نظام  پیش دانشگاهی 

و  هنر  آزمایشی  گروه  های  در  واحدی 
سال  سراسری  آزمون  خارجی  زبان های 
1402 به میزان 26 درصد با تأثیر قطعی و 
فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی 
آزمون  کل  نمره  سهم  به  مابقی  و  است 

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

اقدام می شود(، به شرح جدول ذیل است.

سهمدروسعمومیوتخصصی
درنمرهکلسابقهتحصیلی

جمعتخصصیعمومیسال

1402261440

1403282250

 1404 و
303060بعد از آن

نمرات  تحصیلی،  سابقه  عمل  مالک   -5
سال  ماه  خرداد  پایان  تا  نهایی  امتحان 
پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از 
تعیین  تاریخ  تا  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزش  سنجش  سازمان  سوی  از  شده 

کشور است.
6- در آزمون سراسری سال 1402 و بعد 
از آن، برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی 
ناقص دارند یا کاًل سابقه تحصیلی ندارند، 
نسبت  به  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  سهم 
درگروه  داوطلب  موجود  تحصیلی  سوابق 
دروس  جز  )به  درخواستی  آزمایشی 
سهم  مابقی  و  می شود  اعمال  عمومی(، 
سهم  سقف  تا  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
به   4 بند  مطابق جدول  تخصصی،  دروس 
نمره کل آزمون اختصاصی )کنکور(  سهم 

اضافه می شود.
تبصره: همه داوطلبان )اعم از دانش آموزان 
فنی  نظری،  شاخه های  فارغ التحصیالن  و 
نظام های  تمامی  کاردانش  و  حرفه ای  و 
دروس  دارای  باید  پرورش(  و  آموزش 
عمومی سابقه تحصیلی باشند و در صورت 
نداشتن این سابقه، باید برای تولید آن از 
طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. 
ماده 2 مصوبه شورای  بند  2-2  7- طبق 

داوطلب،  هر  برای  فرهنگی،  انقالب  عالی 
از  حاصل  تحصیلی  سابقه  کل  نمره  یک 
سابقه  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با 
توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در 

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

است. 
گروهآزمایشیعلومریاضیوفنی

ضریبنامدرس

12ریاضي

9فیزیک

7شیمی

گروهآزمایشیعلومتجربی

ضریبنامدرس

1زمین شناسي

7ریاضي

12زیست شناسي

7فیزیک

9شیمي

گروهآزمایشیعلومانسانی

ضریبنامدرس

6ریاضي
2اقتصاد

8زبان و ادبیات فارسي)تخصصي(

5زبان عربي )تخصصي(
5تاریخ و جغرافیا

5علوم اجتماعي

5فلسفه و منطق

2روانشناسي

گروهآزمایشیهنر

ضریبنامدرس

12درک عمومي هنر

5درک عمومي ریاضي-فیزیک

3خالقیت تصویري و تجسمي

گروهآزمایشیزبانهایخارجی

ضریبنامدرس

1زبانتخصصی

8-1-در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای 
هر داوطلب، طبق بند  1-2 ماده 2 مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی، یک نمره کل 
آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی 
در  وی  تخصصی  دروس  شده  تراز  نمرات 
آن گروه   آزمایشی که در آن شرکت کرده 
است )با توجه به ضرایب مندرج در بند 8 

این اطالعیه( ساخته می شود. 
علوم  دیپلم  دارای  داوطلبان  برای  -2-8
آزمایشی  گروه  در  که  اسالمی،  معارف  و 
می کنند،  شرکت  انسانی  علوم  آزمایشی
اختصاصی  آزمون  امتحانی  درس  منابع 
»زبان عربی« کتاب های »عربی، زبان قرآن 
1، 2 و 3«، و منابع درس امتحانی »تاریخ« 
کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
گرفته  نظر  در اسالمی(«  دوره  در  )ایران 

 می شود. 
ثبت نام  نوبت های  از  یک  هر  در  تبصره:
دیپلم  دارای  داوطلبان  اختصاصی،  آزمون 
علوم و معارف اسالمی، که در گروهآزمایشی 
علوم انسانی ثبت نام  می کنند، باید انتخاب 
کنند که صرفاً به دفترچه سؤاالت تخصصی 
»منابع  یا  انسانی«  علوم  دیپلم  »منابع  از 
دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و 

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

خواهد شد.
آزمون هنر، آزمایشی گروه در -4-8
عملییکبار در سال برگزار می شودو هر 
داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو 
مجموعه آزمون عملی از مجموعه های  ذیل 
عنوان درس  به  عملی  آزمون  نمره  دارد.  را 
تخصصی با ضریب 12 در نمره کل آزمون 
مرتبط  رشته های  پذیرش  برای  اختصاصی 
با آن رشته محاسبه خواهد شد. ضمناً فقط 
داوطلبانی می توانند رشته های دارای آزمون 
عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن 
مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته های 
گروه آزمایشیهنر، به جز موارد مندرج در 

جدول ذیل، آزمون عملی ندارد.
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اطالعیه

عنوانرشتهمجموعه

2

نقاشی

ارتباط تصویری

طراحی پارچه 

طراحي لباس

آموزش هنر

گرافیک

عنوانرشتهمجموعه

طراحی صنعتی3

ادبیات نمایشی4

مجسمه سازی5

نوازندگی موسیقي ایرانی6

نوازندگي موسیقي جهاني7

کتابت نگارگری8

عنوانرشتهمجموعه

آهنگسازی9

بازیگری10

طراحی صحنه11

نمایش عروسکی12

عکاسي13

سینما14

زبان های  آزمایشی  گروه  در  -5-8
زبان های  از  اختصاصی  آزمون  خارجی، 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی، 
در  داوطلب  و  می شود  برگزار  ایتالیایی 
را  زبان ها  این  از  یکی  باید  ثبتنام،  زمان 
داوطلبانی  کند.  انتخاب  پاسخگویی  برای 
به  مربوط  رشته محل های  می توانند 
فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  زبان های 
که  کنند  انتخاب  را  ایتالیایی  و  روسی 
آن  به  مربوط  اختصاصی  آزمون  در  صرفاً 
انتخاب  اجازه  و  کرده  باشند  شرکت  زبان 
زبان  آن  به  مربوط  کدرشته محل های 

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

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

شرکت در آزمون را ندارند.
9- در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه 

نمرات، شامل نمرات خام و نمره کل آزمون 
اختصاصی )طبق بند 1-2 ماده 2 مصوبه 
از  حاصل  فرهنگی(  انقالب  عالی  شورای 
دروس  شده  تراز  نمرات  وزنی  میانگین 
تخصصی آن نوبت آزمون،  برای هر گروه 
آزمایشی که داوطلب در آن شرکت کرده 

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

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

آزمایشی خود را اعالم نماید.  
سراسری  آزمون  در  پذیرش  برای   -11
به  مربوط  نهایی  کل  نمره   ،1402 سال 
گروه آزمایشی درخواستی داوطلب، طبق 
شورای  مصوبه   3 ماده   3 و   2 بند های 
بندهای  سایر  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
ترکیب  از  اطالعیه،  این  در  مربوط 
اختصاصی  آزمون  کل  نمره  بیشترین 
دارای  اختصاصی  آزمون  نوبت های  در 
و  درخواستی  آزمایشی  گروه  اعتبار 
آزمایشی  گروه  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
تراز  نمرات  وزنی  )میانگین  درخواستی 
و  عمومی  دروس  تحصیلی  سابقه  شده 
شورای  مصوبه   2-2 بند  طبق  تخصصی 

فرهنگی( ساخته می شود.  انقالب  عالی 

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

براساس نمره کل نهایی ساخته می شود. 
13- در کارنامه نهایی برای پذیرش همان 
نمرات  اختصاصی،  آزمون  کل  نمره  سال، 
خرداد  پایان  تا  تحصیلی  سابقه  دروس 
آزمایشی  گروه  به  مربوط  سال  آن  ماه 
درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره 
کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه  
داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب 
در گروه آزمایشی درخواستی اطالع رسانی 

می شود. 
دبیرخانه
شورایسنجشوپذیرشدانشجو

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

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

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

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

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

2
/(3)عربی، زبان قرآن 

(زبان تخصصی رشته) 3عربی
9/05

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

(3) اصول عقاید 
16/52

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

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

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

در گروه علوم ریاضی و فنی

عمومی

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

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

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

  32 مصوبات جلسه1پیوست 
 1401/6/15مورخ 

شورای سنجش و پذیرش دانشجو

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی
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اطالعیه

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

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

3
4
1
2

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

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

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

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

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

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

3/3

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

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

3
4
1
2

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

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

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

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

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

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

3/3

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

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

عمومیعمومی

دیپلم 

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

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

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

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

تخصصی تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

دیپلم 

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

1/3

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

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

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

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

عمومیعمومی

تخصصی تخصصی

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

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

واحدی در گروه علوم انسانی

دیپلم دیپلم 

عمومیعمومی

تخصصیتخصصی

2/3

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

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

3
4
1
2

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

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

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

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

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

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

3/3
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رضایتتحصیلی
سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی را »درک افراد 
از جایگاهشان در زندگی با توجه به بافت فرهنگی و 
نظام ارزشی که در آن زندگی می کنند« تعریف کرده 
است. در این حالت، درک افراد از زندگی، در ارتباط 
با اهداف، انتظارات، مالک ها و عقایدشان خواهد بود. 
کیفیت  از  وسیعی  مفهوم  جهانی،  بهداشت  سازمان 
زندگی را مّدنظر قرار می دهد که این مفهوم، تلفیقی 
سطح  روان شناختی،  وضعیت  فیزیکی،  سالمت  از 
ارتباط  و  فردی  اعتقادات  اجتماعی،  روابط  استقالل، 
تعریف  این  است.  محیطی  ویژگی های  با  عوامل  این 
مفهوم  این  که  می دهد  نشان  زندگی،  کیفیت  از 
اجتماعی  فرهنگی،  بافت  در  و  داشته  ذهنی  جنبۀ 
ذهنی،  تجربۀ  یک  عنوان  به  است.  محاط  محیطی  و 
میزان  از  ارزیابی  زندگی،  کیفیت  که  گفت  می توان 
را  وقایع  این  به  عاطفی  پاسخ  و  وقایع  از  فرد  درک 
با  را  زندگی  کیفیت  نگاه،  این  در  می شود.  شامل 
دربارۀ  خشنودی  از  ذهنی شخص  سنجش حس های 
کرد.  ارزیابی  می توان  زندگی  گوناگون  جنبه های 
ذهنی  مفهوم  از  استفاده  طرفدار  روان شناسان  بیشتر 
یا  کیفیت زندگی هستند و معتقدند که رفاه هر فرد 
است.  ذهنی  و  عینی  اجزاء  دارای  افراد،  از  گروهی 
طور  به  که  آنچه  با  بهزیستی،  یا  رفاه  عینی  اجزاء 
زندگی  سطح  یا  زندگی  استاندارد  عنوان  به  معمول 
به  آن  ذهنی  اجزاء  و  دارد  ارتباط  می شود،  نامیده 

کیفیت زندگی زیستۀ فرد اطالق می شود.
دارد.  را  خود  خاص  تعریف  تحصیلی  رضایت  مفهوم 
مورد  در  فرد  احساس  معنی  به  تحصیلی،  رضایت 

عبارت  به  یا  و  تحصیلی اش  زندگی   شرایط  و  عملکرد 
همچنین  است.  تحوالتش  و  شکوفایی  ارزیابی  دیگر، 
رضایت تحصیلي دانش آموزان با عناصری مانند: انسجام 
افراد،  مشارکت  میزان  گروهي،  همبستگي  گروهي، 
ساخت و جّو سازماني، خودمختاری و میزان صمیمیت 

افراد در ارتباط است.
علی رغم اینکه نظریۀ رضایت تحصیلی، جزو مقوله های 
اینکه  از  قبل  می شود،  محسوب  مدرسه  روان شناسی 

دانشگاه ها  در  شود،  مطرح  مدارس  دانش آموزان  روی 
که  آنجایي  از  است.  شده  مطرح  دانشجویان  روی  و 
دریافت کنندگان  اصلي ترین  و  مهم ترین  دانشجویان، 
مستمر  پایش  مي شوند،  محسوب  دانشگاهي  خدمات 
سیاست های  اتخاذ  منظور  به  آنها  تحصیلي  رضایت 
مناسب، نه تنها به پیشرفت و موفقیت علمي آنها کمک 
محیط  در  دانشگاه  بقای  و  به حفظ  بلکه  کرد،  خواهد 
رقابتي نیز منجر خواهد شد. در مدارس هم وضع همین 
روان شناسی  متخصصان  خاطر،  همین  به  هست.  گونه 

چگونگي  بیانگر  را  دانش آموزان  رضایت  تحصیلی، 
از تجارب یادگیری شان مي دانند. بر اساس  ادراک آنها 
رضایت بخش،  تجارب  با  دانش آموزان  وجود  تحقیقات، 
انجامید؛  به حفظ و بهبود بقاء آنها در دانشگاه خواهد 
بنابراین، خدمات آموزشي باید به گونه اي ارائه شود تا 
قرار  امن  محیط  یک  در  که  کنند  احساس  فراگیران 
یادگیري  براي  آنها  رواني  بدین گونه،آمادگي  و  دارند 
بیشتر فراهم گردد. بر اساس مطالعات انجام شده، بین 
رضایت تحصیلي و عناصری مانند: تعامالت دانش آموزان 
با همکالسی ها و معلمشان، انواع پشتیباني های مادی و 
معنوی، آزادی، کیفیت تکنولوژی آموزشي و همچنین 
معناداری  رابطۀ  دانش آموزان،  خودکارآمدی  میزان 
محیط های  در  افراد  تعامالت  آنکه  ضمن  دارد؛  وجود 
تحصیلي  رضایت  پیش بیني کنندۀ  عوامل  از  یادگیری، 

محسوب مي شوند.
رضایت  مدرسه،  از  رضایت  شامل:  تحصیلي،  رضایت 
از  رضایت  و  تحصیل  به  نگرش  تحصیلي،  رشتۀ  از 
عبارت  تحصیلي،  رضایت  ابعاد  است.  معلمان  رفتار 
کیفیت  از  رضایت  تحصیل،  از  کلي  رضایت  از  است 
دانشگاهي.  تسهیالت  از  رضایت  و  آموزشي  گروه 
را،  رضایت  نیز  تحصیلی،  رضایت  حوزۀ  صاحب نظران 
ایجاد و توسعۀ  از چهار عنصر کلیدی به منظور  یکي 
به گونه ای که جلب رضایت  تجارب رقابتي مي دانند؛ 
خواهد  کمک  آنها  وفاداری  به  تنها  نه  دانش آموزان، 
نگهداری شان در طوالني مدت  و  به حفظ  بلکه  کرد، 
مفهومي  را  رضایت  نیز  برخي  شد.  خواهد  منجر  نیز 
بررسي  منظور  به  اغلب  که  مي دانند  چندبعدی 
نتایج، مورد مطالعه  و  انتظارات  بین  توافق  یا  تجانس 

ردآمدی رب رضایت و موفقیت تحصیلی

است شده سعی مقاله، این در
رضایت از کاملی چشمانداز که
شود. ارائه تحصیلی موفقیت و
داوطلبان برای مقاله این مطالعۀ
سراسریبهمنظورشناخترضایت
میتواند تحصیلی در موفقیت و

سودمندباشد.
مهدیاکبری

حضرت زینب)س(: آگاه باشید هر کسى که  بر دوستى آل محمد )ص( بمیرد، شهید است.شماره 1313  دوشنبه 17 بهمن 1401 بررسى

رضایت تحصیلی، به معنی احساس 
فرد در مورد عملكرد و شرایط 

زندگی  تحصیلی اش و یا به عبارت 
دیگر، ارزیابی شكوفایی و تحوالتش 

است. همچنین رضایت تحصیلي 
دانش آموزان با عناصری مانند: 

انسجام گروهي، همبستگي گروهي، 
میزان مشارکت افراد، ساخت و جّو 

سازماني، خودمختاری و میزان 
صمیمیت افراد در ارتباط است
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رضایت  مذکور،  دیدگاه های  براساس  مي گیرد.  قرار 
تجربیات  از  دانش آموزان  ادراک  معنی  به  تحصیلي، 
مثبت  نگرش  تعیین کنندۀ  که  است  تحصیلی  زندگي 

یا منفي آنها از مدرسه و تحصیل است.

موفقیتتحصیلی
عملکرد تحصیلی، شامل ثبت کلیۀ فعالیت های شناختی 
فرد تحصیل کننده است که با یک سیستم درجه بندی 
فعالیت های  مختلف  سطوح  به  توجه  با  توافق  مورد 
می شود  سنجیده  زمانی  جدول  و  آموزشی  و  هیجانی 
نظر  برای وی در  پیشرفت تحصیلی  فرآیند  به عنوان  و 
تحصیلی،  عملکرد  این  در  موفقیت  به  می شود.  گرفته 
که  معتقدند  برخی  می گویند.  تحصیلی  موفقیت 
شخص  که  است  هدفی  واقع  در  تحصیلی،  پیشرفت 
به سه مقوله  برمی گزیند که  آموزشی خود  رفتار  برای 

طبقه بندی می شود:
که   )task focused goal( تکلیف مدار  اهداف  الف( 
به تمایل فرد به منظور کسب فهم بینش و یادگیری، 

اشاره می کند؛
بیانگر  که   )extrinsic goals( بیرونی  اهداف  ب( 
تالش فرد در انجام تکلیف یادگیری، به منظور رسیدن 
به پیامد  های بیرونی، مانند: دریافت پاداش به شیوه های 

مختلف و اجتناب از تنبیه است؛
 )relative Ability Goal( اهداف توانایی نسبی )ج
به  یا  باال  توانایی  دادن  نشان  برای  فرد  تمایل  به  که 

در  خود  توانایی های  از  مطلوب  قضاوت  آوردن  دست 
با حیطه های مختلف در زندگی اشاره می کند  برخورد 
قرار  بررسی  اجتماعی مورد  و  و در دو مقولۀ شناختی 
می گیرد. مقولۀ شناختی، در اصل، ادراک فرد از لیاقت 
و شایستگی خود است که تا حدودی از عّزت نفس و 
مسائل هیجانی و عواطف او سرچشمه می گیرد، و مقولۀ 
اجتماعی که به ادراک فرد از شایستگی و مهارت های 

خود برای تعامل با سایرین اشاره می کند.
دانش آموزان،  تحصیلی  عملکرد  کیفیت  امروزه 
و متصدیان  استادان  مربیان،  اولیاء،  مهم ترین دغدغۀ 
از سوی  اخیر،  سال های  در  است.  پرورش  آموزش  و 
جهت  در  زیادی  تالش های  مختلف  پژوهشگران 
مؤثر  غیرشناختی  مؤلفه های  طبقه بندی  و  معرفی 

مختلف،  مدل های  قالب  در  تحصیلی  عملکرد  بر 
مروری،  مطالعۀ  یک  در  مثال،  برای  است؛  شده 
تحصیلی  عملکرد  بر  مؤثر  غیرشناختی  متغیر  دوازده 
که  کرده اند  معرفی  تحصیلی  مختلف  سطوح  در  را 
مؤثرند.  تحصیلی  عملکرد  بر  خود،  نوبۀ  به  هرکدام 
بافت،  به  مربوط  اطالعات  از:  عبارتند  متغیرها  این 
عواطف، نگرش ها، باورها، عالیق، انگیزش، کنجکاوی، 
مقابله ای،  راهبردهای  اجتماعی،  حساسیت  خلق وخو، 
سبک های شناختی و خالقیت و ارزش های فراگیران.

مدلهایعملكردتحصیلی
مدلاعتمادبهنفس-ناکامیومدلتشخیصی-

مشارکت
جرم  تبیین  برای  معموالً  که  ناکامی،   - اعتماد  مدل 
است  بنیادین  مقولۀ  این  براساس  می رود،  کار  به 
حال  در  وضعیت  یک  مدرسه،  ضعیف  عملکرد  که 
آسیب دیده  خود  وارسی  یک  به  که  است  افزایش 
منجر می شود. خودوارسی آسیب دیده، به مثابه نتیجۀ 
آشفتگی  و  ناکامی  می شود.  تلقی  آشفتگی  یا  ناکامی 
افزایش یافته، ممکن است به رفتار های نامطلوبی منجر 

و  می شود،  آسیب زا تر  فرد،  سن  به  توجه  با  که  شود 
یک پیامد آن نیز افزایش توجه به رفتار های خارجی 
به  که  است  یادگیری  مقولۀ  خود  به  اندک  توجه  و 
مدل  منجر  می شود.  یادگیری  فرصت های  کاهش 
حفظ  توسعۀ  به  فراگیر  نیاز  مشارکت،   – تشخیص 
قرار  تأکید  مورد  را  مدرسه  به  دلبستگی  از  اَشکالی 
فعالیت های  و  مدرسه  در  فعال  مشارکت   می دهد. 
مورد  که  پیوسته  تشخیص  احساس  یک  و  کالسی 
پیامد های  میانجی  مثابه  به   می گیرند،  قرار  بحث 

گریز  غیبت،  مزاحم،  رفتار های  قبیل:  از  مدرسه ای، 
از مدرسه، افت تحصیلی و جرم هستند.

مدلبارآوریآموزشیوالبرگ
می کند  بیان  والبرگ  آموزشی  بارآوری  مدل  نظریۀ 
آموزشی  محیط های  و  روان شناختی  خصوصیات  که 
را  آنها  نگرش  و  رفتاری  شناختی،  نتایج  دانش آموزان، 
تحت تأثیر قرار می دهد. والبرگ، نُه عامل مهم را در نظریۀ 
خود شناسایی و بیان کرد که عبارتند از: موفقیت قبلی و 
یادگیری دانش آموزان، انگیزش آنان، سطح رشدی، سن، 
آموزشی، جّو کالس، محیط  – کیفیت  آموزشی  کمیت 
خانه، گروه همساالن و تأثیر رسانه های گروهی خارج از 
مدرسه بر دانش آموزان. از زمان ارائۀ مدل بار آوری آموزشی

 ،)Theory of educational Productivity(
خود،  پژوهشی  برنامه های  از  مجموعه ای  در  والبرگ 
به بررسی تأثیرات نُه متغیر ذکرشده بر نتایج موفقیت 
تا  باعث شد  این مدل  پرداخت.  دانش آموزان  نگرش  و 
را  تحصیلی  موفقیت  از  مدل هایی  دیگر،  پژوهشگران 
که متأثر از نظریه های بارآوری آموزشی والبرگ بودند، 
رسیدند  نتیجه  این  به  پژوهشگران  این  دهند.  ارائه 
موفقیت  دانش آموزان،  به  مربوط  متغیرهای  در  که 

قبلی بیشترین اثر مستقیم را بر موفقیت فعلی فراگیر 
دانش آموزان،  به  مربوط  متغیرهای  دیگر  در  و  داشته 
طور  هم  و  مستقیم  به  صورت  )هم  معنا داری  تأثیر 
غیرمستقیم( بر موفقیت دارد. دستۀ دیگر عوامل مؤثر بر 
عملکرد تحصیلی، علل و عوامل آموزشگاهی هستند که 
شامل عوامل مربوط به مدرسه، معلم و سیستم آموزشی 
و همکالسان می شوند؛ به عبارت دیگر، گاهی علت افت 
در  باید  را  دانش آموزان  تحصیلی  شکست  یا  تحصیلی 

محیط مدرسه جست وجو کرد.

بررسى

عملكرد تحصیلی، شامل ثبت کلیۀ 
فعالیت های شناختی فرد تحصیل کننده 

است که با یك سیستم درجه بندی 
مورد توافق با توجه به سطوح مختلف 

فعالیت های هیجانی و آموزشی
و جدول زمانی سنجیده می شود و 
به عنوان فرآیند پیشرفت تحصیلی
 برای وی در نظر گرفته می شود
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با حضور دکتر پورعباس 

آیینتجلیلازبازنشستگانوكارمنداننمونۀسازمانسنجشآموزشكشوربرگزارشد

مشاور رئیس و مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش گفت:

روابط کل مدیر و رئیس مشاور
آموزش سنجش سازمان عمومی
کشور،ازاعالمنتایجنهاییتکمیل
ظرفیتدانشگاههاومراکزآموزش
بر صرفاً پذیرش مرحلۀ در عالی
اساسسوابقتحصیلیبهمنماه

سال1401خبرداد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان 
سنجش آموزش کشـور، دکتر علیرضا 
کـه  داوطلبانـی  مـورد  در  کریمیـان، 
اسـامی آنان بـه عنوان پذیرفته شـده 
نهایـی تکمیـل ظرفیـت دانشـگاه ها 
و مراکـز آمـوزش عالـی در کدرشـته 
محل هـای مرحلـۀ پذیـرش صرفـاً بر 
درگاه  در  تحصیلـی  سـوابق  اسـاس 
اطالع رسـانی سازمان سـنجش اعالم 
شـده اسـت، گفت: برای ایـن مرحله 
حـدود   1401 سراسـری  آزمـون  از 

81 هـزار داوطلـب ثبت نـام کردنـد 
کـه بیـش از 71 هـزار نفـر پذیـرش 
شـدند. پذیرفته شـدگان بـرای اطالع 
از زمـان دقیـق و نحوۀ ثبت نـام، باید 
بـه درگاه اطالع رسـانی دانشـگاه یـا 
مؤسسـه آمـوزش عالی محـل قبولی 

خـود مراجعـه کنند.
مدیرکل روابط عمومـی سازمان سنجش
آموزش کشور، در مورد مدارک ثبت نام

نیز گفت: پذیرفته شدگان باید حداکثر 
مدرک  دارای   1401/6/31 تاریخ  تا 
متوسطه،  آموزش  قدیم  نظام  دیپلم 
سالی  آموزشی  نظام  پیش دانشگاهی 
واحدی یا ترمی واحدی، دیپلم نظام 
آموزشی جدید، یعنی نظام آموزشی 
3-3-6 یا مدرک کاردانی باشند؛ در 
غیر این صورت، مجاز به ثبت نام در 

دانشگاه محل قبولی نیستند.

با اشاره به شرایط و  دکتر کریمیان، 
راهنمای  دفترچۀ  در  مندرج  ضوابط 
که  پذیرفته شدگانی  گفت:  ثبت نام، 
قباًل در یکی از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی پذیرفته شده اند، مطابق 
ضوابط، قبولی قبلی آنان لغو می شود 
و باید در رشتۀ قبولی جدید تحصیل 
کنند و الزم نیست که از محل قبولی 
با  بلکه  دهند،  انصراف  خود  قبلی 
رفتار  انتقالی  دانشجوی  آنان همانند 

خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش

آموزش کشور، در پایان، به داوطلبان 
پذیرفته شده توصیه کرد که اطالعیۀ 
منتشر شده در مورد پذیرش بر اساس 
سوابق تحصیــلی مرحلۀ بهمــن ماه 
را در درگاه اطالع رسانی  سال 1401 
سازمان سنجش، به دقت مطالعه کنند.

نتایج نهایی تكمیل ظرفیت با سوابق تحصیلی بهمن 1401 اعالم شد

ادامهازصفحهاول
تحت  خودگذشتگی شان  از  با  مردم  و 
و  شدند  پیروز  )ره(  امت  امام  رهبری 
در طول 44 سال گذشته از این انقالب 

محافظت کردند.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
سنجش  سازمان  وظایف  به  اشاره  با 
شایسته  و  آموزشی  عدالت  اجراء  در 
سازمان  در  فعالیت  گفت:  گزینی، 
انجام  و  است  بسیار حساس  سنجش، 
وظیفه با دقت فراوان صورت می گیرد؛ 
و  جوانان  از  بسیاری  سرنوشت  زیرا 
این  صحیح  اقدامات  با  آنان  آیندۀ 

سازمان گره خورده است.
از  ادامه،  در  سنجش،  سازمان  رئیس 

و  اجرایی  عوامل  شبانه روزی  تالش 
سراسری  آزمون  اول  نوبت  حفاظتی 
سال 1402 تشکر کرد و گفت: برگزاری 
این آزمون، برای نخستین بار در فصل 
زمستان انجام شد و این آزمون، علی رغم 
برودت هوا و سایر حوادث غیرمترقبه، از 
نقاط  از  برخی  در  زلزله  و  جمله سیل 
پایان  ممکن  شکل  بهترین  به  کشور، 
با  مقایسه  در  خوشبختانه  و  یافت 
و  مشکالت  میزان  گذشته،  آزمون های 
تخلفات نیز به صورت بسیار چشمگیری 

کاهش یافت.
و  بازنشسـتگان  از  نشسـت،  ایـن  در 
سـنجش  سـازمان  نمونـۀ  کارمنـدان 

شـد. تقدیـر  کشـور  آمـوزش 

دفتر تأسیس مجوز صدور آزمون نتیجه
خدماتالکترونیکقضاییسال1401دردرگاه
کشور آموزش سنجش سازمان اطالعرسانی

منتشرشد.
آموزش  سنجش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دفتر  تأسیس  مجوز  صدور  آزمون  نتایج  کشور، 
خدمات الکترونیک قضایی سال 1401 اعالم شد و 
پذیرفته شدگان مرحلۀ اول، باید تا 20 بهمن ماه، به همراه
 azmoon.adliran.ir:شناسۀ ثنا به تارنمای

مراجعه و نسبت به بارگذاری مدارک درخواستی و 
پی گیری مراحل بعدی پذیرش اقدام کنند.

الزم به یادآوری است که 13 هزار و 917 داوطلب در 
آزمون صدور مجوز تأسیس دفتر خدمات الکترونیک 
قضایی 1401 ثبت نام کردند و این آزمون در 24 آذرماه 
سال جاری برگزار شد و از مجموع ثبت نام کنندگان، 

حدود 60 درصد مرد و 40 درصد زن بودند.

نتیجۀآزمونصدورمجوز
تأسیسدفترخدماتالكترونیک

قضایی1401اعالمشد


