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13 آبان ماه، روز ملی
مبارزه با استکبار جهانی

و روز دانش آموز
گرامی باد

اطالع رسانی الکترونیکی؛ ضرورت ها و نیازها 
یادداشت هفته

ــورهای  ــایر کش ــا س ــان ب ــز، هم زم ــا نی ــور م در کش
جهــان، گام هــای مؤثــری بــرای حــذف کاغــذ و 
اســتفاده از توانمندی هــای تکنولــوژی در زمینــه نشــر 
ــوان  ــه عن ــت؛ ب ــده اس ــته ش ــانی برداش ــالع رس و اط
ــرای  ــی ب ــازمان های دولت ــا و س ــزام نهاده ــه، ال نمون
انتشــار آگهــی در روزنامــه حــذف شــد و مناقصــات و 
فراخوان هــای دولتــی در مطبوعــات محــدود گردیــد و 
کمپین هــای تبلیغاتــی زیســت محیطــی نیــز از ســوی 
ــت از محیط زیســت  ــرای حمای برخــی از ســازمان ها ب

تشــکیل شــد.
اگرچــه در یــک دهــه اخیــر، گام هــای مؤثــری در ایــن 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــده، ام ــته ش ــه برداش زمین
ــوز  ــازمان ها هن ــذ در س ــذف کاغ ــش و ح ــزوم کاه ل
ــه،  ــوان نمون ــه عن ــت؛ ب ــده اس ــتی درک نش ــه درس ب
دســتگاه های  الکترونیــک،  بانکــداری  سیســتم  در 
ــاً  ــه عموم ــذی، ک ــت کاغ ــان پرین ــرداز همچن خودپ
ــد، و  ــه می کنن ــردم ارائ ــه م ــود، ب ــه می ش دور ریخت
یــا بــرای تراکنش هــای مالــی بانک هــا، فرم هــای 
کاغــذی نیــز در کنــار عملیــات بانکــداری الکترونیــک، 

ــود. ــداری می ش ــت و نگه ــل، ثب تکمی
ــه  ــر، از مدرنیت ــه اخی ــد ده ــان، در چن جامعه شناس
)مــدرن شــدن جوامــع( ســخن گفته انــد کــه یکــی از 
نشــانه های آن نیــز، پیشــرفت تکنولــوژی و گســترش 
فنــاوری در تمامــی عرصه هــای زندگــی روزمــره 
مــردم اســت. ایــن تعریــف، در عرصــه رســانه ها 
ــش  ــه افزای ــر ب ــد منج ــد و می توان ــز صــدق می کن نی

ــود. ــات ش ــار و اطالع ــال اخب ــرعت انتق س
در  نیــز،  کشــور  آمــوزش  ســنجش  ســازمان 
راســتای سیاســت های کلــی کشــور و بــا توجــه 
ــانه ها  ــتگاه ها و رس ــه دس ــه جانب ــرد هم ــه رویک ب
حــذف  جهــت  در  تکنولــوژی  از  اســتفاده  بــه 

ــانی  ــات رس ــیوه خدم ــا ش ــی آن ب ــذ و جایگزین کاغ
ــی  ــه طراح ــدام ب ــن، اق ــای نوی ــتر فناوری ه در بس
ــرای اجــراء تمامــی مراحــل  سیســتم الکترونیکــی ب
و فرایندهــای آزمون هــا، از مرحلــه ثبت نــام تــا 
بــه  پذیرفته شــدگان  معرفــی  و  نتیجــه  اعــالم 
کشــور  عالــی  آمــوزش  مؤسســات  و  دانشــگاه ها 
ــاپ  ــه چ ــت ک ــد، مدت هاس ــن فراین ــوده و در ای نم
در  شــرکت  راهنمــای  دفترچه هــای  کاغــذی 
ــته،  ــاب رش ــای انتخ ــای راهنم ــون، دفترچه ه آزم
ــون، کارت شــرکت  ــرگ راهنمــای شــرکت در آزم ب
ــامی  ــالم اس ــای اع ــژه نامه ه ــون، وی ــه آزم در جلس
ــف  ــا را متوق ــه آزمون ه ــدگان و کارنام ــه ش پذیرفت
ــی  ــرای بررس ــذی ب ــت های کاغ ــوده و درخواس نم
ــذف  ــز ح ــان را نی ــی داوطلب ــت علم ــدد وضعی مج

ــت. ــرده اس ک
الزم بــه یــادآوری اســت کــه در بخــش اطــالع رســانی 
بــه داوطلبــان آزمون هــای مختلــف نیــز، تمامــی 
ــه  ــنجش در زمین ــازمان س ــذی س ــای کاغ اطالعیه ه
ــا، اخــذ کارت، اطــالع  ــام آزمون ه ــان ثبت ن ــالم زم اع
ــج،  ــان اعــالم نتای ــون، زم ــزاری آزم از حوزه هــای برگ
دریافــت کارنامــه و ثبت نــام در دانشــگاه، دیــر زمانــی 
اســت کــه حــذف گردیــده و همــه اطالعیه هــای 
ــازمان  ــن س ــایت ای ــرر، در س ــان مق ــده، در زم یادش
و ســایت هفته نامــه خبــری و اطــالع رســانی آن 

)پیک ســنجش( قــرار می گیــرد.
ــه  ــنجش ب ــه پیک س ــاپ هفته نام ــتا، چ ــن راس در ای
ــش  ــت کاه ــد نوب ــس از چن ــز، پ ــذی نی ــورت کاغ ص
تیــراژ، بــه طــور کامــل از فروردیــن مــاه ســال 1399، 
ــز،  ــی آن نی ــخه الکترونیک ــت و نس ــده اس ــذف ش ح
ــه  ــه ب ــن هفته نام ــه روی ســایت ای دوشــنبه هــر هفت

نشــانی: Peyk.sanjesh.org قــرار می گیــرد.

10 ربیع الّثانی، سالروز وفات 
حرضت معصومه )س(

بر متام مسلامنان تسلیت باد

همه گیــری  و  گســترش  بــا  قبــل،  ســال ها  از 
تکنولــوژی و آغــاز بــه کار رســانه های الکترونیــک 
)دیجیتــال( و فراهــم شــدن امــکان اطــالع رســانی در 
ــت گذاران  ــا و سیاس ــازی، دولت ه ــای مج ــتر فض بس
نیــز عــزم خــود را جــزم کرده انــد تــا از ایــن امــکان، 
ــی و  ــت صرفه جوی ــب، در جه ــتر مناس ــت و بس فرص
ــای  ــانی و فعالیت ه ــالع رس ــای اط ــش هزینه ه کاه
انتشــاراتی، بهــره جوینــد و گام بزرگــی نیــز در مســیر 

حفــظ محیط زیســت بردارنــد.
در ســال های اخیــر، شــیوع کرونــا و همه گیــری 
کاهــش  لــزوم  جهــان،  سراســر  در  آن  ســریع 
تــردد و توصیــه بــه مانــدن در خانــه و اعمــال 
ــه  ــدرکاران عرص ــت ان ــی، دس ــای همگان محدودیت ه
نشــر و اطالع رســانی را در اجــرا و بــه کارگیــری ایــن 
ــر ایــن اســاس، گام هــای  ــر کــرد و ب رویکــرد مصمم ت
حــذف کاغــذ از عرصــه نشــر، ســریع تر از پیــش 

ــد. ــته ش برداش



شماره 1299  دوشنبه 9 آبان 1401 امام رضا)ع(: کسى که حضرت فاطمه معصومه)س( را زیارت کند، پاداش او بهشت است.

3هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اخبار هفته

اداره کل بــورس و امــور دانشــجویان بین الملــل 
ــخ  ــوم، تاری ــجویان وزارت عل ــازمان دانش س
برگــزاری و مهلــت ثبت نــام ششــمین دوره 
آزمــون زبــان وزارت علــوم )MSRT( را اعــام 

کــرد. 

دانشجویان  امور  و  بورس  کل  اداره  اعالم  اساس  بر 
بین الملل، مهلت ثبت نام در ششمین دوره آزمون زبان 
ماه  آبان   17 سه شنبه  روز   24 ساعت  تا    MSRT

1401 ادامه دارد.
ششمین دوره آزمون زبان MSRT ، روز جمعه 27 آبان 

ماه برگزار می شود و متقاضیان ششمین  دوره آزمون زبان 
MSRT، می توانند با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس:

   https://msrttest.saorg.ir/login.aspx
ــدام  ــون اق ــن آزم ــود در ای ــام خ ــه ثبت ن نســبت ب

نماینــد.

تاریخ برگزاری و مهلت ثبت نام آزمون زبان وزارت علوم اعالم شد

رئیـس سـازمان سـنجش آمـوزش 
روز  خبـری  نشسـت  در  کشـور، 
شـنبه ۷ آبان مـاه، از آغـاز ثبت نام 
سـامانه  راه انـدازی  و  اول  نوبـت 
جامع آزمون سراسـری سـال 1402 

خبـر داد.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالرسول 
پورعباس، ضمن تسلیت شهادت جمعی 
احمد  مطهر  حرم  در  عزیز  هموطنان  از 
بن موسی )ع(، با اشاره به تغییرات آزمون 
سراسری، گفت: در آزمون سراسری سال 
تحصیلی سابقه  قطعی  تأثیر   1402
40 درصد خواهد بود که بر اساس نمرات 
آزمون  می شود.  محاسبه  دوازدهم  پایه 
اختصاصی در دو نوبت برگزار می شود و 
نمره هر آزمون تا دو سال اعتبار خواهد 
گروه  هر  در  دروس  ضرایب  داشت، 
سراسری  آزمون  و  بوده  ثابت  آزمایشی 
رشته های  تخصصی  دروس  میان  از 
دوم  دوره  آخر  سال  سه  در  تحصیلی 
متوسطه در هر یک از گروه های آزمایشی 
برگزار می شود که دروس و ضرایب آن در 
دفترچه راهنمای آزمون سراسری 1402 

نیز اعالم شده است.
دکتر پور عباس افزود: در سال جاری، برای 
نخستین بار سیستم جامع آزمون سراسری 
راه اندازی و رونمایی می شود. در این سامانه 
به هر فرد صفحه ای اختصاص داده شده و 
هر داوطلب باید اطالعات شخصی خود را 
به صورت کامل و دقیق وارد نماید، عالوه 
بر ثبت نام، امکان رؤیت کارنامه و دریافت 
نتیجه آزمون از سوی داوطلب نیز  در این 

سیستم فراهم شده است.
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
 1402 سال  سراسری  آزمون  گفت: 
انقالب  عالی  شورای  مصوبه  مبنای  بر 
فرهنگی در دو نوبت برگزار می شود که 

آبان   ۸ از  آزمون  این  اول  نوبت  ثبت نام 
آغاز شده و تا 14 آبان ادامه دارد و آزمون 
نوبت اول، صبح و بعدازظهر 29 و 30 دی 
ماه سال 1401 و آزمون نوبت دوم، صبح 
و بعدازظهر 14 و 15 تیرماه سال 1402 
طی  از  پس  داوطلبان  و  می شود  برگزار 
بدون هرگونه  نام می توانند  ثبت  مراحل 
محدودیتی در هر دو نوبت شرکت نمایند.

فرقی  هیچ  کرد:  اظهار  پورعباس  دکتر 
نمره  حداکثر  و  نیست  آزمون  دو  بین 
لحاظ  آنان  داوطلبان  برای  انتخاب  با 
می شود؛ در واقع نوبت دوم، نوبت تکرار 
تمایل  دلیلی  هر  به  که  افرادی  و  است 
ندارند که نمره آزمون اول آنها مالک قرار 
بگیرد، می توانند در نوبت دوم این آزمون 

شرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی داوطلبان باید 
ثبت نام،  هنگام  که  باشند  داشته  توجه 
اعالم  مشخص  همراه  تلفن  شماره  یک 
به  تأیید ورود  تا کد شش رقمی  نمایند 
دریافت  ارسالی  پیامک  توسط  را  سامانه 
کنند و برای تکمیل ثبت نام دسترسی به 
این پیامک ها ضرورت دارد؛ در واقع برای 
ورود به سامانه جامع آزمون ها نیاز است 
مراحل  در  شود  دریافت  تأیید  کد  که 

به  پیامک  نیز اطالع رسانی توسط  بعدی 
داوطلبان صورت خواهد گرفت.

مورد  در  همچنین  پورعباس،  دکتر 
گفت:  ملی،  کد  ارائه  با  هویتی  اطالعات 
اخذ  احوال  ثبت  از سامانه  فرد  اطالعات 
به  نیازی  بعدی  نوبت های  در  و  می شود 
هزینه  نیست.  داوطلب  از  اطالعات  اخذ 
سراسری  آزمون  اول  نوبت  در  نام  ثبت 
اضافه  به  تومان  هزار   130 مبلغ   1402
تعیین  پیامکی  خدمات  تومان  هزار  سه 
شده است که این مبلغ بر اساس مصوبه 
هیأت دولت هنگام ثبت نام اخذ می شود.
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
در  داوطلبان  دقت  ضرورت  بر  تأکید  با 
واقعی،  معدل  جمله  از  اطالعات،  ورود 
گفت: مغایرت معدل یعنی اینکه عدالت 
آموزشی رعایت نشده است و حق دیگری 
آموزشی  نظام  برای  که  می شود  ضایع 
کشور پذیرفتنی نیست؛ بنابراین، تمامی 
داوطلبان ضرورت دارد که در درج معدل 

دقت کنند.
سال  در  داوطلبان  از  بخشی  گفت:  وی 
1401 برای پذیرش در رشته های بدون 
آزمون، که تنها مالک آن، سوابق تحصیلی 
باالتر و غیرواقعی درج  است، معدل های 

مشکالت  مسأله  این  که  بودند  کرده 
جدی ایجاد کرد.

دکتر پورعباس، با اشاره به اینکه در هر 
یک بار  و  برگزار  آزمون  نوبت  دو  سال 
می شود،  انجام  رشته  انتخاب  و  پذیرش 
گفت: در هر نوبت شرکت در آزمون، یک 
اختصاصی  دروس  آزمون  در  کل  نمره 
برای داوطلبان ایجاد می شود که دو سال 
اعتبار دارد و آنها در طی دو سال آینده 
رشته  انتخاب  آن  اساس  بر  می توانند 

کنند 
وی افزود: هر داوطلب در طی دو سال، 
کند،  شرکت  آزمون ها  همۀ  در  چنانچه 
چهار نمره معتبر آزمون دارد که می تواند 
رشته  انتخاب  نمره ها  آن  از  کدام  هر  با 
نماید و پذیرش تنها یک بار در مرداد ماه 
هر سال توسط سازمان سنجش آموزش 

کشور انجام می شود.
گفتنی اسـت کـه در این نشسـت، دکتر 
حسـن مروتـی، معـاون امـور آزمون هـا، 
دکتـر احسـان جمالـی، معـاون فنـی و 
آمـاری، دکتر علیرضـا کریمیان، مشـاور 
و  عمومـی  روابـط  مدیـرکل  و  رئیـس 
سـنجش  سـازمان  مدیـران  از  تعـدادی 

آمـوزش کشـور حضـور داشـتند.

راه اندازی سامانه جامع و آغاز ثبت نام آزمون سراسري سال 1402
رئیس سازمان سنجش آموزش  کشور خبر داد
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دانشـگاه علـوم پزشـکی هوشـمند، دومیـن دوره مـدارس 
هـوش مصنوعـی را در پاییـز سـال جـاری برگـزار می کنـد.
مــدارس  دوره  دومیــن  هوشــمند،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ــد و  ــزار می کن ــاری برگ ــال ج ــز س ــی را در پایی ــوش مصنوع ه
ــن دوره  ــردا( در ای ــاه )ف ــان م ــا 10 آب ــد ت ــدان، می توانن عالقه من

کننــد. ثبت نــام 
در ایـن دوره از مـدارس پاییـزه هـوش مصنوعـی در علـوم پزشـکی، عناویـن درسـی »سیسـتم های 
فـازی در پزشـکی«، »یادگیـری عمیق در پردازش دادگان پزشـکی«، »پردازش تصویر در پزشـکی«، 
»پـردازش سـیگنال های الکتریکـی مغـز EEG و ERP«، »هـوش مصنوعـی در پـردازش دادگان 

پزشـکی«، »حقیقـت مجـازی در علـوم پزشـکی« و »متـن کاوی در علـوم پزشـکی« ارائه می شـود.
 yun.ir/vlhsf3 :عالقه منـدان می تواننـد بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر در ایـن زمینه، بـه نشـانی

مراجعـه کنند.

اخبار هفته

کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  آزمون های  امور  معاون 
مغایرت  دارای  پذیرفته شدگان  خصوص  در  توضیحاتی 
معدل در رشته محل های پذیرش صرفًا بر اساس سوابق 

تحصیلی در آزمون سراسری سال 1401 ارائه داد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، دکتر حسن مروتی، 
محل های  رشته  در  پذیرفته شدگان  معدل  مغایرت  مورد  در 
پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 
1401، گفت: امکان ویرایش معدل های کل و کتبی داوطلبان، 
طی چهار نوبت هنگام ثبت نام، ویرایش، دریافت کارت ورود به 
جلسه و انتخاب رشته در سال 1401 وجود داشت و همانگونه 
صورت  در  داوطلبان  بود،  شده  اعالم  بارها  این  از  پیش  که 
مغایرت معدل باید نسبت به رفع آن و اعالم معدل نهایی اقدام 

می کردند                                                             .
دکتر مروتی افزود: تعدادی از پذیرفته شدگان آزمون سراسری، 
و  راهنما  دفترچه  اطالعیه ها،  در  متعدد  تذکرهای  علی رغم 
مصاحبه با رسانه ها، باز هم به اشتباه معدل  های خود را اعالم 
سوابق  با  صرفاً  محل های  رشته  در  نهایی  گزینش  و  کرده اند 

تحصیلی برای آنها صورت گرفته است.
با  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  آزمون های  امور  معاون   
اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  دانشجو،  پذیرش  مقررات  به  اشاره 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  به  ارسالی  دستورالعمل های 
عالی، در کد رشته محل هایی که تعداد پذیرفته شدگان آنها از 
نیازی به بررسی  ظرفیت مندرج در دفترچه کمتر بوده است، 
معدل توسط دانشگاه ها وجود ندارد و این کد رشته محل ها در 
اختیار دانشگاه هاست و ثبت نام و ادامه تحصیل این داوطلبان 
بالمانع است. در سایر  این کد رشته  محل ها  با هر معدلی در 
رشته محل ها نیز بر اساس بخشنامه های سازمان سنجش، اعالم 
مغایرت معدل صرفاً از طریق دانشگاه یا موسسه قبولی از طریق 
پرتال ارتباطی صورت می پذیرد و سیستم در حال حاضر برای 

همه مؤسسات فعال است.
از  آنها  پذیرش  معدل جدید  با  که  افرادی  افزود: وضعیت  وی 
آنها  تحصیل  ادامه  و  می شود،  اعالم  بالمانع  پرتال  این  طریق 
در کد رشته محل قبولی منعی ندارد و برای سایرین وضعیت 
تصمیم گیری توسط سازمان سنجش انجام و به دانشگاه مربوط 
اطالع رسانی  بارها  که  همان گونه  است  بدیهی  می شود،  اعالم 
توسط  قبولی  معدل  احراز حداقل  عدم  در صورت  است،  شده 
برخی از این داوطلبان، نسبت به لغو پذیرش آنها اقدام خواهد 

شد.
گونه  هر  صورت  در  پذیرفته شدگان  کرد:  تأکید  مروتی  دکتر 
سؤال در خصوص مغایرت معدل، الزم است، از طریق دانشگاه 
یا  مراجعه  به  نیازی  و  نمایند  گیری  پی   را  پاسخ  قبولی  محل 
ارسال درخواست به سازمان سنجش آموزش کشور وجود ندارد.

ادامه از صفحه اول
و از اخطار تا محرومیت های چند ساله از شرکت در 

آزمون سراسری را در بر می گیرد. 
آموزش  سنجش  سازمان  آزمون های  امور  معاون 
کشور اظهار کرد: سازمان سنجش در سال 1401 
اعالم کرد که با استناد به قانون رسیدگی به جرایم 
عمل  گونه ای  به  سراسری،  آزمون های  تخلفات  و 
می کند که حقی از داوطلبان ضایع نشود و عالوه بر 
متخلفانی که تخلف آنها در جلسه آزمون مشاهده 
شد، با بررسی های فنی نتایج برخی از داوطلبان 
نتایج  که  معنی  این  به  شد؛  مواجه  شبهه  با  نیز 
آزمون های  و  تحصیلی  سوابق  با  سراسری  آزمون 
اینکه  یا  و  داشته  فاحشی  تفاوت  داوطلب  قبلی 
است؛  داشته  زیادی  همخوانی  تقلب  کلیدهای  با 
آزمون  در  شد  خواسته  داوطلبان  این  از  بنابراین، 

رفع شبهه شرکت کنند.
برای  که  نفر  هزار  یک  تعداد حدود  از  افزود:  وی 
در  نفر  تعداد 777  دعوت شد،  رفع شبهه  آزمون 
این آزمون شرکت کردند که از تعداد کمی از آنها 
البته نتیجه نهایی آن  رفع شبهه صورت گرفت و 
نیز پس از تصمیم هیأت بدوی به زودی مشخص 

خواهد شد.
دکتر مروتی افزود: در این آزمون، نمرات سایر افراد 
حتی از حدنصاب یا نصف حد نصاب هم کمتر بوده 
درست  شده  ایجاد  شبهه  می دهد  نشان  این  که 
بوده و درباره این افراد نیز هیأت مذکور اعالم رای 

خواهد کرد؛ ضمن اینکه حدود 250 نفر نیز در پی 
فراخوان، در این آزمون شرکت نکردند که گزارش 
غیبت در آزمون این افراد نیز به هیأت بدوی داده 
شده است؛ در واقع به این افراد فرصت رفع شبهه 
داده شد، ولی در آزمون شرکت نکردند. وی افزود: 
اگر افرادی دالیل موجه برای عدم شرکت در آزمون 
داشته باشند، در هیأت بدوی مورد رسیدگی قرار 

می گیرد.
آموزش  سنجش  سازمان  آزمون های  امور  معاون 
کشور، در مورد داوطلبانی که پس از بررسی های فنی 
و تخصصی از آنها رفع شبهه شده است، گفت: این 
انتخاب  اگر  هستند،  محدودی  تعداد  که  داوطلبان 
رشته کرده اند، می توانند در رشته قبولی خود ادامه 
نکرده اند،  رشته  انتخاب  هم  اگر  و  دهند،  تحصیل 

فرصت انتخاب رشته به آنها داده خواهد شد.
وی در توضیح ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات 
ماده  این  اساس  بر  گفت:  سراسری،  آزمون های 
تحصیلی  بین سوابق  فاحشی  اختالف  اگر  قانونی، 
و نمره آزمون و یا شباهت غیر متعارف با پاسخنامه 
هیأت  به  داوطلب  شود،  مشاهده  داوطلبان  سایر 

بدوی برای رفع شبهه معرفی می شود. 
اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  پایان،  در  مروتی،  دکتر 
استفساریه اخیر مجلس، آزمون هیچ دانشجویی مورد 
رسیدگی قرار نمی گیرد و اگر شبهه ای وجود داشته 
تعیین  دانشگاه  در  داوطلب  پذیرش  از  قبل  باشد، 

تکلیف می شود. 

تخلفات آزمون سراسري سال 1401
بر اساس قانون رسیدگي مي شود 

دکتر مروتی، معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور  معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور

اعالم نحوۀ بررسي مغایرت 
معدل پذیرفته شدگان

آزمون سراسري سال 1401 

مدرسه پاییزه هوش مصنوعی
در دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شود

در دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
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اخبارهفته

فرآيند ثبت نام در سامانه جامع آزمون رسارسی 
دکتر جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، تشریح کرد

آموزش  سنجش  سازمان  آماری  و  فنی  معاون 
کشور، روز شنبه ۷ آبان ماه، فرآیند ثبت نام در 

آزمون سراسری سال 1402 را تشریح کرد.
آزمون  جامع  سامانه  مورد  در  جمالی  احسان  دکتر 
است،  شده  راه اندازی  بار  نخستین  برای  که  سراسری 
گفت: هر داوطلب در این سامانه دارای صفحه مخصوص 
این سامانه،  در  نام  ثبت  برای  داوطلبان  است.  به خود 
به فرد،  تلفن همراه منحصر  بر اساس یک شماره  باید 
اطالعات خود را ثبت کنند، و ترجیح این است که ورود 
به سامانه با شماره تلفن همراه متعلق به خود داوطلب یا 
افراد درجه یک وی انجام شود. ضمناً و باید از هر شماره 
تلفن همراه فقط برای یک داوطلب استفاده شود؛ زیرا 
رمز عبور 6 رقمی و اطالعات هر مرحله ویرایش برای 
هر داوطلب، به شماره همراه اعالم شده ارسال می شود 

و باید تلفن فعال و منحصر به یک داوطلب باشد.
 وی، با بیان اینکه ثبت نام برای شرکت در نوبت اول 
آزمون سراسری سال 1402 از عصر روز یکشنبه هشتم 

اول  مرحله  در  کرد:  اظهار  است،  شده  آغاز  ماه  آبان 
اطالعات  سراسری،  آزمون  جامع  سیستم  در  ثبت نام 
کلی داوطلب و بعد از آن اطالعات هویتی داوطلب ثبت 
تطبیق  ثبت احوال  سیستم  با  اطالعات  این  و  می شود 

داده می شود.
کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  آماری  و  فنی  معاون 
درباره گام دوم ثبت نام در سامانه جامع آزمون سراسری 
اطالعات تماس و محل سکونت  این سامانه،  گفت: در 
حوزه  اطالعات  به  توجه  با  و  می شود  ثبت  داوطلبان 
برگزاری آزمون ها، آدرس داوطلبان تعیین می شود که 
باید نهایت دقت در ثبت آن صورت گیرد. در گام بعدی 
باید  داوطلب  نظر  مورد  آزمونی  اطالعات گروه های  نیز 
شد،  خواهد  درج  داوطلب  سهمیه  سپس  و  شود  ثبت 
به  داوطلبان  قبل  سال های  اطالعات  پایانی،  گام  در  و 
جهت رعایت مسائل قانونی باید تکمیل شود. ثبت نام 
می گیرد  صورت  آزمون  هزینه  پرداخت  از  پس  نهایی 
کد نکردن  دریافت  و  آزمون  هزینه  پرداخت  عدم  و 

16 رقمی، به معنای کامل نشدن مراحل ثبت نام است.
ثبت نام  برای  که  داوطلبانی  کرد:  تأکید  جمالی  دکتر 
به کافی نت می روند، در درج اطالعات خود که بسیار 
ویرایش  امکان  اینکه  ضمن  کنند؛  دقت  دارد،  اهمیت 
شده  مشخص  زمان  در  بار   5 حداکثر  برای  اطالعات 
فراهم است و ثبت اطالعات ویرایش شده نیز با پیامک 

به داوطلبان اطالع داده خواهد شد.

مهلت ثبت نام در
دومین جشنواره 
دانشجوی نمونه 
بین الملل تمدید شد

تا ۱۸ آبان ماه

جشنواره  دومین  در  ثبت نام  مهلت 
دانشجوی نمونه بین الملل، تا 18 آبان ماه 

تمدید شد.
با توجه به درخواسـت دانشـگاه ها بـرای تمدید 
مهلت ثبت نام دانشـجویان در دومین جشـنواره 
دانشـجویان نمونـه بین الملـل و بـا توجـه بـه 
هماهنگی هـای بـه عمـل آمده، مهلـت ثبت نام 
در دومیـن دوره جشـنواره دانشـجوی نمونـه 

بین الملـل، تـا 1۸ آبـان مـاه تمدید شـد.
متقاضی  بین المللی  دانشجویان  کلیه 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
آیین نامه  دقیق  مطالعه  ضمن  می توانند، 
سایت: به  مراجعه  با   ،9۸ سال  شیوه نامه  و 

www.portal.saorg.ir
و  درمان  بهداشت،  وزارت  متقاضیان  و 
سایت: به  مراجعه  با  پزشکی  آموزش 

Nemooneh.behdasht.gov.ir
اقدام  جشنواره  این  در  ثبت نام  به  نسبت 

نمایند.

مشـاور رئیـس و مدیرکل روابـط عمومی سـازمان 
اسـامی  اعـام  از  کشـور،  آمـوزش  سـنجش 
مختلـف  رشـته های  نهایـی  پذیرفته شـدگان 
تحصیلـی بـرای داوطلبان آزمون سراسـری سـال 
1401 کـه در زمـان اعـام نتایـج بـرای آنهـا یکی 
از کدهـای دو رقمـی درج شـده و مسـتلزم طـی 
مراحـل مصاحبـه و گزینـش از سـوی دانشـگاه ها 

بـوده اسـت، خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان سـنجش آمـوزش 
ایـن خبـر،  اعـالم  بـا  علیرضـا کریمیـان،  کشـور، دکتـر 
گفـت: اسـامی پذیرفته شـدگان نهایـی رشـته های مختلف 
تحصیلـی آن دسـته از داوطلبـان آزمـون سراسـری سـال 
1401 کـه بـه جـای کـد قبولـی بـرای آنهـا کدهـای 11،  
 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،1۸ ،15 ،14 ،12 ،17
بـا توجـه بـه  29، 30، 32، 34 و 36  درج شـده بـود، 
نتیجـه مراحـل مصاحبه و بررسـی صالحیت هـای عمومی 
افـراد از سـوی مؤسسـات یا هیأت هـای مرکـزی  گزینش 

دانشـگاه های پذیرنـده، اعـالم شـده اسـت.
وی افـزود: پذیرفته شـدگان الزم اسـت کـه بـرای ثبت نام، 
مطابـق بـا بنـد »ج« اطالعیـه مـورخ 1401/6/2۸ مدارک 
ثبت نـام را آمـاده نماینـد و بـرای اطـالع از زمـان و نحـوه 
ثبت نـام، بـه واحـد آمـوزش دانشـگاه یـا مؤسسـه محـل 

قبولـی مراجعـه یـا بـا آنهـا تمـاس حاصـل کننـد. ضمنـاً 
عـدم مراجعـه به موقـع پذیرفته شـدگان بـرای ثبت نام، به 

منزلـه انصـراف آنـان از رشـته قبولی اسـت.
دکتر کریمیان، در پایان، خاطرنشـان کـرد: داوطلبانی که، 
عـالوه بـر کدهای اعـالم شـده، در کد رشـته محل دیگری 
نیـز پذیرفتـه شـده اند، قبولـی قبلی آنـان لغو شـده و باید 
در رشـته قبولـی جدیـد ثبت نـام کننـد و ادامـه تحصیـل 
دهنـد. الزم بـه یادآوری اسـت کـه داوطلبـان مذکور برای 
ثبت نـام در رشـته قبولـی جدید، نیـاز به انصراف از رشـته 
قبولـی قبلـی ندارنـد و بـا آنان هماننـد دانشـجوی انتقالی 

رفتار خواهد شـد.

نتايج نهايي داوطلبان داراي کد دو رقمي
آزمون سراسري سال 1401 اعالم شد
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اخبار هفته

رتبه بندی ویرایش 2023 بهترین دانشگاه های جهان منتشر شد و بر این 
اساس 52 مؤسسه ایرانی در این رتبه بندی قرار گرفته است.

بر  گفت:  ایران،  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  رئیس  محمد حسن زاده،  دکتر 
در  که  نیوز«  اس.  »یو.  جهان  دانشگاه های  بهترین  رتبه بندی   2023 ویرایش  پایه 
مؤسسه های  میان  در  ایرانی  مؤسسه   52 است،  شده  منتشر  میالدی   2022 سال 
برتر جهان جای گرفته اند. دانشگاه های »تهران«، »آزاد اسالمی«، »علوم پزشکی و 
صنعتی  »دانشگاه  و  بابل«،  نوشیروانی  »صنعتی  تهران«،  درمانی  بهداشتی  خدمات 
شش  این،  بر  افزون  هستند؛  رتبه بندی  این  در  ایرانی  برتر  مؤسسۀ  پنج  شریف«، 
دانشگاه »علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل«، »صنعتی کرمانشاه«، »علوم 
خدمات  و  پزشکی  »علوم  »مراغه«،  قزوین«،  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
بهداشتی درمانی ارومیه«، و »علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان« نیز 
اگرچه از دیدگاه ارزیابی فراگیر در میان 2000 مؤسسه برتر جهان نیستند، ولی در 

یکی از زمینه های علمی »یو. اس. نیوز« جایگاه جهانی دارند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: در ویرایش 2023 رتبه بندی بهترین دانشگاه های 
جهان »یو. اس. نیوز«، روی هم، نام 2000 مؤسسه از 95 کشور گوناگون جهان در 
فهرست پایانی آمده است. در ویرایش پیشین این نظام رتبه بندی 44 مؤسسه از ایران 
در میان مؤسسه های برتر جهان جای گرفته بودند. در نمودار یک، روند ساالنه شمار 
نیوز«  اس.  »یو.  جهان  دانشگاه های  بهترین  رتبه بندی  نظام  در  ایرانی  مؤسسه های 
گزارش شده است. توجه به این امر الزم است که هر ساله شمار مؤسسه های برتر 
در این نظام رتبه بندی افزایش داشته است؛ برای نمونه، در ویرایش 2022 این نظام 
رتبه بندی 1750 مؤسسه برتر شناخته شده بودند، ولی در ویرایش 2023 این شمار 

به 2000 مؤسسه رسیده است.
بهترین  رتبه بندی  کرد:  اعالم  ایران  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
است.  آمده  پدید  جهان  در  مؤسسه ها  مقایسه  بهتر  فهم  برای  جهان  دانشگاه های 
هستند،  خارجی  کشورهای  در  تحصیل  ادامه  پی  در  که  دانشجویانی  افزایش  با 
را  مؤسسه ها  علمی  پژوهش های  و  آوازه  که  جهان،  دانشگاه های  بهترین  رتبه بندی 
در بر دارد، می تواند به آنها در گزینش مؤسسه ها یاری رساند. تنها مؤسسه هایی در 
این نظام ارزیابی می شوند که دست کم 1250 مقاله در پنج سال گذشته )از 2016 
اس.  »یو.  مؤسسه  باشند.  داشته  »وب آوساینس«  نمایه نامه  در  میالدی(   2020 تا 
نیوز« از 13 سنجه کلیدی )آوازه جهانی پژوهشی، آوازه منطقه ای پژوهشی، شمار 
انتشارات، کتاب ها، همایش ها، تأثیر استنادی تعدیل شده، شمار همه استنادها، شمار 
انتشارات در میان 10 درصد انتشارات باکیفیت، نسبت انتشارات در میان 10 درصد 
انتشارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی ]نسب به کشور[، شمار همکاری جهانی، 
شمار مقاله های پُر استناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت، و نسبت مقاله های 

بهره  مؤسسه ها  ارزیابی  برای  کیفیت(  با  انتشارات  درصد  یک  میان  در  پراستناد 
می گیرد. داده های ارزیابی این سنجه ها با همکاری شرکت »کالریویت آنالیتیکس« 
)ناشر پایگاه های »وب آوساینس« و »اینسایتس«( گردآوری می شوند. در جدول زیر، 

امتیاز کل و رتبه های ملی و جهانی مؤسسه های ایرانی آمده است.

امتیاز کل و رتبه مؤسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی »یو. اس. نیوز« 
ویرایش 2023 میادی )ایرانداک به اقتباس از یو اس نیوز(

رتبه جهانیرتبه ملیامتیاز کلنام مؤسسه
57.11329دانشگاه تهران

54.62394دانشگاه آزاد اسالمی
50.63517دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

4۸.3459۸دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4۸.3459۸دانشگاه صنعتی شریف

47.76625دانشگاه تبریز
47.37633دانشگاه صنعتی امیرکبیر

45.5۸70۸دانشگاه تربیت مدرس
44.69739دانشگاه صنعتی اصفهان

43.710779دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
43.311794دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

42.512۸21دانشگاه شیراز
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه شهید 

42.413۸26بهشتی

41.314۸79دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

4115۸96مازندران

39.316975دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
39.217977دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

37.۸1۸1,042دانشگاه شهید بهشتی
37.7191,046دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
36.4201,106کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
35.9211,129اصفهان

35.1221,15۸دانشگاه محقق اردبیلی
34.۸231,172دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

33.3241,251دانشگاه کاشان

ایرانداک منتشر کرد

۵2 دانشگاه ايرانی در میان برترين  دانشگاه های جهان قرار گرفتند
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اخبار هفته
رتبه جهانیرتبه ملیامتیاز کلنام مؤسسه

31.۸251,317دانشگاه یزد
31.7261,327دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه اهلل )عج(

31.3271,350دانشگاه صنعتی شیراز
29.92۸1,407دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

29.6291,422دانشگاه گیالن
29.4301,42۸دانشگاه ارومیه

2۸.7311,455دانشگاه صنعتی شاهرود
2۸.6321,463دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

2۸.4331,473دانشگاه اصفهان
2۸.2341,47۸دانشگاه سمنان

2۸.2341,47۸دانشگاه شهید باهنر کرمان
27.۸361,49۸دانشگاه رازی

27.۸361,49۸دانشگاه کردستان
27.73۸1,506دانشگاه یاسوج

27.2391,522دانشگاه صنعتی سهند
26.2401,570دانشگاه شهید چمران اهواز

26.1411,57۸دانشگاه زنجان
24.7421,631دانشگاه خوارزمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
24.6431,636جندی شاپور اهواز

24.3441,65۸دانشگاه مازندران
23.9451,671دانشگاه شهرکرد
23.6461,67۸دانشگاه لرستان

21.5471,753دانشگاه بوعلی سینا
1۸.34۸1,۸42دانشگاه پیام نور

14.5491,916دانشگاه الزهرا )س(
10.۸501,971دانشگاه شاهد
10.1511,973دانشگاه اراک

7.5521,992دانشگاه سیستان و بلوچستان
---دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

---دانشگاه صنعتی کرمانشاه
---دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

---دانشگاه مراغه
---دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
---زاهدان

نیوز«،  اس.  »یو.  رتبه بندی  نظام  ویرایش 2023  پایه  بر  ایرانداک،  رئیس  گفته  طبق 
»Harvard University« با بیشترین امتیاز پیشگام جهان است و سپس، دانشگاه های 
 ،Stanford University«  Massachusetts Institute of Technology
 ،»University of Oxford«  ،»University of California--Berkeley«
 University ،»Columbia University« ،»University of Washington«
 Johns« و ،»California Institute of Technology ،of Cambridge«

Hopkins University« در جایگاه دوم تا دهم هستند.
رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(، در پایان، اعالم کرد که 
این پژوهشگاه با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه ای برای ارزیابی و سنجش علم، 
به  مأموریت هایش  با  پیوند  تا در زمینه هایی در  نوآوری کشور می کوشد  و  فناوری، 
نیز  این گزارش  یاری رساند.  برنامه ریزی های درست و کارآمد  برای  سیاست گذاران 
از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان )نما( است که به 
پایش و گزارِش پیراموِن 90 شاخص گوناگون از 55 نهاد جهانی در حوزه های علم، 
در   NEMA.IRANDOC.AC.IR نشانی:  در  و  می پردازد  نوآوری  و  فناوری، 

دسترس همگان است. 

و  درخواست  روند  شدن  الکترونیکی  با 
شریف،  دانشگاهیان  دانشنامه  صدور 

دانش آموختگان کلیه مقاطع می توانند 
درخواست صدور دانشنامه خود را به 

صورت الکترونیکی ارسال کنند. 
مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست، 

رایگان  آموزش  تعهد  لغو  تأییدیه  شامل: 
مبنی  مدرک  روزانه(،  دانشجویان  )برای 

آقایان(،  )برای  وظیفه  نظام  تکلیف  تعیین  بر 
فایل  و  تکمیلی(  تحصیالت  مقاطع  دانش آموختگان  )برای  قبل  مقطع  دانشنامه 

عکس پرسنلی )در صورت عالقه به درج عکس جدید در دانشنامه( است.
شرایط درخواست

لغو تعهد آموزش رایگان.
تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه )برای آقایان(.

تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان.
تسویه حساب با سازمان ها و نهادهایی که دانش آموخته به آنها متعهد بوده است.

مدارک مورد نیاز
مدرک مبنی بر لغو تعهد آموزش رایگان )تأییدیه دریافتی از سامانه سجاد(.

یکی از مدارک مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه )برای آقایان(.
دانشنامه مقطع قبل )برای دانش آموختگان مقاطع تحصیالت تکمیلی(.

عکس پرسنلی 3 در 4 )در صورت نبودن عکس متقاضی در سامانه(.
گواهی مبنی بر انجام تعهد بورس با ذکر جمله بالمانع بودن صدور مدرک )برای 

دانش آموختگان بورسیه وزارت علوم یا سایر دستگاه های اجرائی(.
نامه تسویه حساب از حسابداری دانشگاه یا بنیادهای خاص )برای دانش آموختگان 

قبل از 1362(.
نامه تسویه حساب از بانک صادرات )برای دانش آموختگان نوبت دومی که از این 

تسهیالت استفاده نموده اند(.
نحوه ثبت درخواست

مراجعه به منوی دانش آموختگان < درخواست صدور دانشنامه.
بارگذاری تصاویر مدارک مورد نیاز و ارسال درخواست.

گردش کار
پس از تکمیل و ارسال درخواست صدور دانشنامه، درخواست به ترتیب برای افراد 

زیر ارسال می شود:
کارشناس اداره رفاه دانشجویان )برای تأیید تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان(.

کارشناس اداره دانش آموختگان )برای صدور دانشنامه(.
رئیس دانشگاه )برای امضاء دانشنامه(.

برخی از نکات
بودن مدارک( حداکثر  دانشنامه )در صورت تکمیل  آماده شدن  برای  زمان الزم 
ایمیل  طریق  از  نیز  درخواست  نتیجه  و  است  درخواست  ثبت  از  پس  هفته  دو 

اطالع رسانی می شود.
همراه با دانشنامه، یک نسخه از ریز نمرات رسمی به دانشجو تحویل داده می شود. 

همچنین لینک کارنامه الکترونیکی در اختیار دانشجو قرار می گیرد.
ضمناً دانشجویان، در صورت وجود سؤال یا نیاز به ارتباط با اداره دانش آموختگان، 

می توانند از طریق نشانی ایمیل: grad@sharif.edu اقدام نمایند.

درخواست صدور دانشنامه
دانشگاهیان شريف الکترونیکی شد

برای کلیه مقاطع
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گزارش

الف( فرآيند ثبت  نام:
ناپیوسته   کارشناسی ارشد  دوره های  ورودی  آزمون  در  شرکت  براي  ثبت نام      
سال1401، از روز سه شنبه مورخ 1400/9/16 )شانزدهم آذر ماه 1400(  از طریق 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و تا روز سه شنبه مورخ 1400/9/23 
)بیست و سوم آذر ماه 1400( ادامه یافت؛ عالوه بر آن، مهلت ثبت نام از داوطلباني 
نشده   آزمون  این  در  ثبت نام  به  موفق  تعیین شده،  زمانی  بازه  در  دلیلي  هر  به  که 
بودند،تمدید شد و این مهلت از روز سه شنبه مورخ 1400/9/23 آغاز شد و تا پایان 

روز شنبه مورخ 1400/9/27 ادامه یافت. 
 هنگام ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401، ضرورت داشت که 

متقاضیان به نکاتی توجه داشته باشند. مهم ترین این نکات عبارت بودند از:
دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون، هم زمان با آغاز ثبت نام، روي سایت سازمان سنجش 

آموزش کشور قرار گرفت.
سال1401  کارشناسی ارشد  آزمون  در  ثبت نام  به  عالقه مند  داوطلبان  کلیه   برای 
ضرورت داشت که از روز سه شنبه مورخ 1400/9/16 با مراجعه به سایت سازمان 
سنجش و مطالعه دقیق اطالعیه  ها و مفاد دفترچه راهنماي ثبت نام، در صورت واجد 
شرایط بودن، برابر ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط، نسبت به ثبت نام براي شرکت 

در این آزمون اقدام نمایند. 
کلیه داوطلبان، براي ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال1401، 
می بایست دارای کلیه شرایط عمومي و اختصاصي )مطابق ضوابط مندرج در دفترچه 

راهنماي ثبت نام( بودند. 

ب( نحوه گزينش داوطلبان:
گزینش اولیه و نهایي داوطلبان بر اساس نمره کل حاصل از ۸0 درصد نمره آزمون 
و 20 درصد معدل تراز شده دورة کارشناسي )لیسانس( آنان، با رعایت دیگر ضوابط 

مربوط انجام شد.

ج( آمار آزمون:
1- به منظور شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 1401، تعداد 647156  )ششصد 
و چهل و هفت هزار و دویست و نه( نفر در آن ثبت نام نمودند؛ به این ترتیب، آمار 
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401، به تفکیک گروه آزمایشي و 

جنس، به شرح جدول شماره 1 است:

جدول شماره 1: آمار داوطلبان به تفکیك گروه آزمایشی و جنس

درصد مردزنجمعگروه آزمایشی
زن

درصد 
مرد

43502۸2497661۸52625743علوم انساني

3599024067119236733علوم پایه 

11997432075۸7۸992773فني و مهندسي

131776۸406337524۸کشاورزي و منابع طبیعي

4059225663149296337هنر

23951474921623۸دامپزشکي

647156339۸۸53072715347جمع

کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 1401، از روز یکشنبه مورخ 1401/2/25 
روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت؛ لذا ضرورت داشت که داوطلبان، 
از این تاریخ با مراجعه به سایت این سازمان، نسبت به دریافت چاپ کارت شرکت 
در آزمون و برگ راهنماي مربوط اقدام نمایند. بدیهي است داوطلباني که متقاضي 
ثبت نام و شرکت در دو گروه آزمایشي شده  بودند، عالوه بر کارت شرکت در آزمون 
نیز  گروه آزمایشي اصلي، می  بایست نسبت به دریافت کارت هاي گروه  شناور دیگر 

اقدام می  نمودند. 
تعداد   ،1401 سال  کارشناسی ارشد  آزمون  ششگانه  گروه  های  در  شرکت  براي   -3
647156  نفر ثبت نام نمودند که از این تعداد، 339۸۸5 نفر زن و 307271 نفر مرد 

بودند؛ به عبارت دیگر، 53 درصد داوطلبان، زن و 47 درصد آنان مرد بودند.
4- بر اساس برنامه  ریزی  های انجام یافته، آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 مطابق 

برنامه زمانی جدول شماره 2 برگزار گردید:

گزارش آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401
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گزارش
جدول شماره 2 : آمار توزیع داوطلبان و رشته های امتحانی آزمون 

کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 به تفکیك نیمروز
تعداد داوطلبانتعداد رشته های امتحانیتاریخنیمروزردیف

1401/2/2۸636۸217صبح چهارشنبه1
1401/2/2935331359صبح پنج شنبه2
1401/2/3037247633صبح جمعه3

د( اعالم نتايج اولیه و نهايی :
قرائت  از  پس  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  شده  زمان بندی  برنامه  اساس  بر   
پاسخنامه ها، تصحیح اوراق و محاسبه نمرات، نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال 
جاری، در قالب کارنامه تنظیم شده و برای تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون، 

در روز یکشنبه 29 خرداد ماه روي سایت سازمان سنجش قرار گرفت. 
 پس از اعالم نتیجه اولیه آزمون، فرآیند انتخاب رشته برای شرکت  کنندگان مجاز 
کارنامه  مندرجات  براساس  که  و شرکت  کنندگانی  آغاز شد  کار،  این  انجام  به  شده 
تعیین  زمانی  بازه  و  مهلت  در  می بایست  بودند،  شده  رشته  انتخاب  به  مجاز  خود، 
شده و با در نظر گرفتن ظرفیت هاي پذیرش اعالم شده در دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته، رشته هاي تحصیلي مورد عالقه خود را به صورت اینترنتي، از روز چهارشنبه 
اول لغایت روز شنبه 4 تیرماه سال جاری انتخاب می کردند؛ عالوه بر آن، داوطلباني 
که به هر دلیلي در بازه زمانی تعیین شده، موفق به درج کد رشته های انتخابی خود 
در سایت سازمان نشده  بودند، می توانستند از روز شنبه مورخ 1401/4/4 لغایت روز 
دوشنبه مورخ 1401/4/6 نسبت به انتخاب کد رشته های مورد عالقه خود اقدام کنند.
الزم به ذکر است که مهلت مجدد انتخاب رشته، فقط برای داوطلبانی که موفق به 
انتخاب رشته در موعد مقرر نشده بودند نیز از روز یکشنبه 2 لغایت روز سه شنبه 
4 مرداد ماه تمدید گردید. این دسته از داوطلبان نیز می توانستند نسبت به درج کد 

رشته های انتخابی خود روی سایت سازمان اقدام نمایند.
 دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 1401، از روز سه شنبه مورخ 
مجاز  داوطلبان  و  شد  منتشر  سنجش  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در   1401/3/31
انتخاب  راهنماي  دفترچه  کارنامه ،  مشاهدة  بر  عالوه  می بایست،  رشته  انتخاب  به 
رشته هاي تحصیلي )دفترچه شماره 2( آزمون کارشناسي ارشد سال 1401 را دریافت 
و مشاهده کرده و پس از مطالعه دقیق  آن، نسبت به  انتخاب حداکثر 100 کد رشته 
محل از میان کد رشته های امتحاني مجاز یا دوره های مجاز به انتخاب رشته، اقدام 
نموده و کد رشته محل هاي انتخابي خود را به ترتیب اولویت عالقه، در فرم  انتخاب 

رشته اینترنتي شان ثبت می کردند. 
شهریورماه،   7 دوشنبه  روز  در   ،1401 سال  کارشناسی ارشد  آزمون  نهایي  نتیجه   
انتخاب  نهایی  کارنامه  و  گردید  منتشر  کشور  آموزش  سازمان سنجش  درگاه  روي 
رشته کنندگان نیز روز چهارشنبه 16 شهریور ماه روی سایت سازمان قرار گرفت.               

 هـ( نکات قابل توجه :
1- شرکت  کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال جاری، می بایست مدرک 

تحصیلي کارشناسی خود را حداکثر تا 31 شهریور ماه سال جاری دریافت کرده باشند. 
2- هر متقاضي، بر اساس عالقه، حداکثر می توانست در دو مجموعه امتحاني اصلي و 

شناور ثبت نام نماید و در آزمون مربوط به آن شرکت کند.
آزمون  گروه  هاي  سؤاالت  به  داوطلبان  سریع تر  چه  هر  دسترسي  منظور  به   -3
در  روز شنبه 1401/2/31،  در  این سؤاالت  ناپیوسته سال 1401،  کارشناسی ارشد 

سایت سازمان سنجش درج شد و در دسترس داوطلبان قرار گرفت.
4 – آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 در 1۸6 شهر، 3۸1 حوزه امتحانی اصلی، 
1770 حوزه امتحانی فرعی و در سه روز متوالی )2۸، 29و 30 اردیبهشت ماه( با 

سالمت و موفقیت برگزار گردید.
5 - فهرست معرفي شدگان چند برابر ظرفیت رشته هاي خاص این آزمون، براي انجام 

آزمون هاي تشریحي، عملي، مصاحبه علمي و... درتاریخ 1401/04/14 اعالم شد.
6- مطابق جدول شماره 3 در آزمون کارشناسی ارشد سال 1401، تعداد 453702 

نفر از حاضران در جلسه، مجاز به انتخاب رشته در این آزمون شدند. 
جدول شماره 3: آمارداوطلبان مجاز به انتخاب رشته به تفکیك گروه های 

آزمایشی درآزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401
316216علوم انسانی
2530۸علوم پایه

71734فنی و مهندسی
9643کشاورزی و منابع طبیعی

29252هنر
1549دامپزشکی

453702جمع
7 – مطابق جدول شماره 4، تعداد افراد پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد سال 

1401، 13۸655 نفر است.
جدول شماره 4: آمار داوطلبان پذیرفته شده به تفکیك گروه های آزمایشی 

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401
75614علوم انسانی
11906علوم پایه

35625فنی و مهندسی
501۸کشاورزی و منابع طبیعی

10125هنر
367دامپزشکی

13۸655جمع

برنامه زمانی ثبت نام، انتخاب رشته و اعالم نتايج آزمون کارشناسی ارشد  1401 در يک نگاه
1400/9/16 لغایت 1400/9/23ثبت نام  

1400/9/23 لغابت 1400/9/27تمدید مهلت ثبت نام
1401/2/19انتشار اطالعیه دریافت کارت ورود به جلسه

1401/2/25 لغایت 1401/2/27دریافت کارت ورود به جلسه
2۸، 29 و 1401/2/30زمان برگزاری آزمون

  1401/2/31انتشار دفترچه سؤاالت
1401/3/29انتشار کارنامه اولیه روی سایت سازمان 

1401/3/31انتشار  دفترچه راهنمای انتخاب رشته از طریق سایت سازمان         
1401/4/1 لغایت 1401/4/4مهلت انتخاب رشته از سوی داوطلبان

1401/4/4 لغایت 1401/4/6تمدید مهلت انتخاب رشته 
1401/5/2 لغایت 1401/5/4تمدید مجدد مهلت انتخاب رشته فقط برای افرادی که انتخاب رشته نکرده اند 

1401/6/7اعالم اسامی پذیرفته  شدگان نهایی 

1401/6/16زمان انتشار کارنامه نهایی  انتخاب رشته
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اطالعیه

ــه اطـــالع مخاطبـــان و خـــوانندگان گـرامـــی  بدیـــن وســیله ب
هفتـه نامـــه پیـک سنـجش می رسـاند کــه ایـن هفته نـامه، آمـاده 
دریافـــت نظــــرات، پیشنهـادهــــا و مقـــاالت ارزشمـــند اعضـای 
هیـــأت علمــی، پژوهشــگران و دانشــجویان فعــال مؤسســات 
ــزی،  ــعه و برنامه ری ــه های مطالـ ــگاهی در زمینـ ــز دانشـ و مراک
و  اســترس  بــا  مقابلــه  راه هــای  مؤثــر،  مطالعــه  شــیوه های 
اضطــراب، روان شناســی کنکــور، عوامــل مؤثــر در موفقیــت، معرفی 
ــی  ــتغال زایی و کارآفرین ــگاهی، زمینه هــای اش ــته های دانش رش
ــری ورود  ــای سراس ــان آزمون ه ــرای داوطلب ــد ب ــه می توان و... ک

ــود. ــد ب ــد، خواه ــد باش ــگاه ها مفی ــه دانش ب
ایــن هفته نامــه، انتظــار دارد بــا همــکاری و همیــاری ایــن 
عزیــزان، بتوانــد بــا اســتفاده از مطالــب علمــی ارســالی در 

موضوعــات پیشــگفته، نقــش خــود را، کــه یــاری رســاندن مــداوم 
بــه داوطلبــان آزمون هــای سـراســـری در تمام ایـــام ســال اســت، 

ــد. ــا نمای ــی ایف ــه خوب ب
ــا و  ــه از پژوهش ه ــالی، برگرفت ــب ارس ــه مطال ــت ک ــته اس شایس
ــع  ــا از مناب ــه آنه ــل ترجم ــا حاص ــخصی ی ــای ش ــت و جوه جس
ــع و مراجــع  ــر مناب ــه ذک ــر علمــی باشــد. بدیهــی اســت ک معتب

ــی اســت. ــاالت، الزام ــا ترجمــه مق ــن ی ــا تدوی ــف ی تألی
ــن نشــریه، در حــک و اصــالح  ــه اطــالع می رســاند کــه ای ــاً ب ضمن
یــا خالصــه کــردن مقــاالت و جســتارهای ارســالی در موضوعــات یاد 
شــده، و همیــن طــور درج یــا عــدم درج آنهــا در نشــریه، آزاد اســت.  

آدرس ایمیل:    
peyk@sanjesh.org   

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پیک سنجش

ــك از  ــر ی ــب دروس ه ــی و ضرای ــواد امتحان ــته ها، م ــام رش ــن اع ضم
ــال  ــری )Ph.D( س ــع دکت ــون ورودی مقط ــی آزم ــای امتحان مجموعه ه
1402 )بــه شــرح جــدول ذیــل کــه در ســایت ســازمان ســنجش آمــده 
ــون  ــن آزم ــرکت در ای ــام و ش ــان ثبت ن ــاع متقاضی ــه اط ــت(، ب اس
ــون  ــاس قان ــر اس ــال 1402 ب ــجو در س ــرش دانش ــه پذی ــاند ک می رس
ــی در  ــات تکمیل ــاي تحصی ــجو در دوره ه ــرش دانش ــنجش و پذی “س
ــس  ــوب 1394/12/18 مجل ــي” مص ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک دانش
ــوط و  ــي مرب ــة اجرای ــن آیین نام ــامی و همچنی ــورای اس ــرم ش محت
مصوبــات “شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو در دوره هــاي تحصیات 
ــدرج در  ــط من ــرایط و ضواب ــه و ش ــن اطاعی ــق ای ــی” و مطاب تکمیل
ــان  ــه در زم ــور، ک ــون مذک ــرش آزم ــام پذی ــای ثبت ن ــه راهنم دفترچ
ــر  ــازمان منتش ــن س ــوی ای ــال 1401( از س ــاه س ــان م ــام )آب ثبت ن

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــود، ص می ش
1- دکتــري آموزشــي – پژوهشــي: ســنجش و پذیــرش بــراي ورود بــه 
مقطــع دکتــري ناپیوســته آموزشــي - پژوهشــي بــر اســاس معیارهــاي زیــر انجــام 

مي گیــرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

ــری  ــع دکت ــرای مقط ــرش ب ــنجش و پذی ــور: س ــش مح ــری پژوه 2- دکت
ناپیوســته پژوهــش  محــور بــر اســاس معیارهــای زیــر صــورت می گیــرد:

1-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.
2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.
4-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.

اجــرای مرحلــۀ اول )آزمــون متمرکــز( از ســوی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 
و امتیــاز مربــوط بــه ســوابق آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری، مصاحبــه علمــی و ... از 
ســوی دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی پذیرنــده دانشــجو انجــام خواهــد شــد.

3- بــر اســاس مصوبــه شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو در دوره هــاي 
ــه  ــال 1402 ب ــری )Ph.D( س ــز دکت ــون متمرک ــواد آزم ــی، م ــالت تکمیل تحصی

ــود: ــد ب ــر خواه ــرح زی ش
)1( ضریــب  بــا  الف( آزمون زبان                
)1( ضریــب  بــا  ب( آزمون استعداد تحصیلی                           

ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد
با ضریب )4(

ــت دوم )شــبانه(،  ــه، نوب ــا، شــامل: روزان ــرای تمامــی دوره ه ــرش ب ســنجش و پذی
ــور، مؤسســات غیرانتفاعــي، دانشــگاه آزاد اســالمی  پردیس هــای خودگــردان، پیام ن
ــورا  ــط ش ــات مرتب ــی آن و مصوب ــه اجرای ــوق و آیین نام ــون ف ــاس قان ــر اس و... ب

انجــام خواهــد گرفــت. 
4- شــرایط و ضوابــط، در دفترچــۀ راهنمــاي ثبت نــام و شــرکت در آزمــون ورودي 

دکتــري نیمــه متمرکــز ســال 1402 اطــالع رســاني خواهــد شــد.
5- بــا توجــه بــه امــکان اصــالح عناویــن رشــته ها یــا ســایر اطالعــات در جــداول 
ــی، اطالعــات درج  ــام، مــالک نهای ــان شــروع ثبت ن ــا زم ــی ت مجموعه هــای امتحان

ــود. ــام خواهــد ب شــده در دفترچــه راهنمــای ثبت ن
ــال 1402 در روز  ــری س ــون دکت ــه، آزم ــورت گرفت ــای ص ــق برنامه ریزی ه 6- طب

پنجشــنبه مــورخ 1401/12/11 برگــزار خواهــد شــد.

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی
دوره های دکتری )Ph.D(  سال 1402

اطالعیه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:
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اطالعیه

روابــط عمومــي ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــه 
ــار  ــکاس اخب ــریع در انع ــاني و تس ــهولت اطاع رس ــور س منظ
اطاع رســاني  کانــال  ایجــاد  بــه  اقــدام  ســازمان،  ایــن 

در پیام رسان های داخلی کرده است.
کاربـران محتـرم پیـام رسـان های داخلـی، بـا ورود به نشـانی های 
و  خبـر  واحـد  کانـال  در  عضویـت  بـا  مي تواننـد  شـده  اعـام 
اطاع رسـانی سـازمان سـنجش آموزش کشـور، از اخبـار و مطالب 

بهره منـد گردنـد. مرتبـط 

کانال اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور در پیام رسان های داخلی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 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  

آزمـون  و شـرکت در  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـالع  بـه 
ورودی مقطع کارشناسي ارشـد ناپیوسـته سـال 1402 
قانـون  براسـاس  دانشـجو  پذیـرش  کـه  می رسـاند 
»سـنجش و پذیـرش دانشـجو در دوره هـاي تحصیالت 
عالـي  آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  در  تکمیلـی 
»مصـوب 94/12/1۸ مجلـس محترم شـورای اسـالمی 
مصوبـات  و  مربـوط  اجرایـي  آیین نامـۀ  همچنیـن  و 
»شـورای سـنجش و پذیـرش دانشـجو در دوره هـاي 
تحصیـالت تکمیلـی »و مطابـق این اطالعیه و شـرایط 
و  ثبت نـام  راهنمـای  دفترچـه  در  منـدرج  ضوابـط  و 

پذیـرش آزمـون مذکـور، کـه در زمـان ثبت نـام )16 تا 
22 آذر ماه سـال 1401( از سـوی این سـازمان منتشر 
می شـود، صـورت خواهـد گرفـت. عناویـن رشـته هاي 
از  یـک  هـر  دروس  ضرایـب  و  گرایش هـا  امتحانـی، 
مجموعه هـای امتحانـی ایـن آزمـون، بـه شـرح جدول 
ذیـل اطالعیـه کـه در سـایت سـازمان سـنجش آمـده 

بود. اسـت، خواهـد 

نکات مهم:
1- شـرایط و ضوابـط، در دفترچـۀ راهنمـاي ثبت نـام 

و شـرکت در آزمـون ورودي مقطـع کارشناسی ارشـد 
سـال 1402 اطـالع رسـاني خواهـد شـد.

2- بـا توجـه بـه امـکان اصـالح عناوین رشـته ها یا 
سـایر اطالعـات در جـداول مجموعه هـای امتحانـی 
تـا زمـان شـروع ثبت نـام، مـالک نهایـی، اطالعـات 
درج شـده در دفترچـه راهنمـای ثبت نـام خواهـد 

. د بو
رشـته های  تمـام  در  کارشناسي ارشـد  آزمـون   -3
 12 جمعـه  و   11 پنجشـنبه  روزهـای  در  امتحانـی، 

شـد. خواهـد  برگـزار   1401 سـال  مـاه  اسـفند 

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1402
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تغییرات دفترچه راهنماي آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1402 
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

بـه اطـالع مي رسـاند که بر اسـاس مصوبه بیسـت و نهمین جلسـه شـورای سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو )بـه تاریـخ 17 اردیبهشـت مـاه سـال 1401(، مـواد و ضرایب 
آزمون اختصاصـي دو مجموعه ثبت نامـی »111 – مامایي)ویـژه خواهران(« 
و »114- فوریت هـاي پزشـکي پیش بیمارسـتاني« بـرای برنامـه پذیـرش 
»کاردانـي به کارشناسـي ناپیوسـته« سـال 1402 به شـرح ذیل تغییـر کرد. 

الزم بـه یـادآوري اسـت که مطابـق برنامه زمانـي اعالم شـده در درگاه اطالع رسـاني 
ایـن سـازمان، زمان انتشـار دفترچـه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته پذیرش سـال 
1402 از تاریـخ  1402/03/2۸ تـا 1402/04/04 و زمـان برگـزاري آزمـون نیـز روز 

جمعـه مـورخ 1402/06/03 خواهد بود. 

بهداشت مادر و کودک و بهداشت 
تنظیم خانواده

بیماری های زنان، بیماری های داخلی و جراحی 
در مامایی

جنین شناسی- نوزاد 
سالم- نوزاد نارس

بارداری- زایمان عادی و 
غیرعادی آناتومی لگن فیزیولوژی مواد

2 2 2 3 1 1 ضرایب

فیزیولوژي فارماکولوژي تروما و فوریت هاي داخلي فرآیند اطالعات و عملیات احیاء قلبي - ریوي آناتومي مواد

1 1 3 3 2 1 ضرایب

111 -  مامايی )ويژه خواهران(

114 -  فوريت های پزشکی - پیش بیمارستانی
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اطالعیه

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

اطالعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص:

به اطاع می رساند که پذیرش متقاضیان 
ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 
1402-1403 بر اساس مصوبه »سیاست ها 
و ضوابط سامان دهی سنجش و پذیرش 
)پس  عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان 
مورخ  جلسه 843  متوسطه(«  پایان  از 
1400/4/15 شورای عالی انقاب فرهنگی 
1400/6۷92/دش شماره  به  اباغی 

مورخ 1400/5/5 و ماده واحده »تکمیل 
و  سیاست ها  از  موادی  اصاح  و 
پذیرش  و  سنجش  سامان دهی  ضوابط 
)پس  عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان 
متوسطه( مصوب 1400/4/15«  پایان  از 
جلسات 855 و 863 مورخ 1400/11/5 
انقاب  عالی  شورای   1401/3/1۷ و 
فرهنگی اباغی به شماره 1401/6310/دش

مورخ 1401/4/25 انجام می شود. نکات 
اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه 
در جلسات 31 مورخ 1401/6/14 و 32 
و  سنجش  شورای   1401/6/15 مورخ 
و مصوب شد  بررسی  دانشجو  پذیرش 

که به شرح ذیل است:
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.

سهم دروس عمومی و تخصصی
در نمره کل سابقه تحصیلی

جمعتخصصیعمومیسال

1402261440

14032۸2250

 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   -۸
سنجش  سازمان  سوی  از  )که  اختصاصي 
آموزش کشور برگزار می شود(، به تفکیک 
ذیل  جداول  شرح  به  آزمایشی،  گروه های 

است. 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ضریب نام درس

12ریاضي

9فیزیک

7شیمی

گروه آزمایشی علوم تجربی

ضریب نام درس

1زمین شناسي

7ریاضي

12زیست شناسي

7فیزیک

9شیمي

گروه آزمایشی علوم انسانی

ضریب نام درس

6ریاضي
2اقتصاد

۸زبان و ادبیات فارسي)تخصصي(

5زبان عربي )تخصصي(
5تاریخ و جغرافیا

5علوم اجتماعي

5فلسفه و منطق

2روانشناسي

گروه آزمایشی هنر

ضریب نام درس

12درک عمومي هنر

5درک عمومي ریاضي-فیزیک

3خالقیت تصویري و تجسمي

گروه آزمایشی زبان های خارجی

ضریب نام درس

1زبان تخصصی

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 گروه آزمایشی 
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
عملی یك بار در سال برگزار می شود و 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 آزمایشی هنر، به جز موارد مندرج در 

جدول ذیل، آزمون عملی ندارد.



شماره 1299  دوشنبه 9 آبان 1401 امام رضا)ع(: کسى که حضرت فاطمه معصومه)س( را زیارت کند، پاداش او بهشت است.
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اطالعیه

عنوان رشتهمجموعه

2

نقاشی

ارتباط تصویری

طراحی پارچه 

طراحي لباس

آموزش هنر

گرافیک

عنوان رشتهمجموعه

طراحی صنعتی3

ادبیات نمایشی4

مجسمه سازی5

نوازندگی موسیقي ایرانی6

نوازندگي موسیقي جهاني۷

کتابت نگارگری8

عنوان رشتهمجموعه

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  ثبت نام،  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
شورای سنجش و پذیرش دانشجو

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
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واقعیت این است که بسیاری از ما، در برهه هایی از زمان، درگیر حس هایی منفی 
از این نوع می شویم و از خودمان و وضعیتمان گله داریم و نمی دانیم که چگونه 
از حال بد به سوی حال خوب قدم برداریم؛ اما آیا می دانید که برای رسیدن به 
یک حال خوش و فرار از این احساسات منفی، تنها به یک دقیقه زمان نیاز است؟ 
یک دقیقه زمانی که باید به خود اختصاص داد؟ کافی است که یک دقیقه توقف 
کنید، نگاه کنید و خوب گوش بدهید و سپس از خودتان بپرسید که بهترین کاری 
که اکنون می توانم انجام بدهم، چیست، و سپس به آن چه عقلتان حکم می کند، 

گوش بدهید. 
و  کرد  تجربه  را  خوبی  حس  می توان  کردن  حمام  یک  با  گاهی  که  کنید  باور 
خوشحال تر شد و سپس دنیا را طور دیگری دید. شاید در اوج خستگی و کالفگی، 
فقط کافی است که گوشۀ خلوتی را پیدا کنید و روی زمین بنشینید و پاهایتان 
را دراز کنید و چشم هایتان را ببندید و آرام نفس عمیق بکشید و یک دقیقه برای 
خودتان وقت بگذارید. یک دقیقه اجازه دهید که به هیچ چیز جز خودتان فکر 
نکنید تا بتوانید از »خودتان« کمک بگیرید. اکثر اوقات، وقتی ما عصبانی، نگران، 
خسته یا مضطرب هستیم، برای این است که به خودمان توجه نمی کنیم. ما اجازه 
می دهیم که شرایط و محیط اطرافمان، روحمان را درگیر احساس های منفی کند 
و خودمان را این وسط فراموش می کنیم. ما نگران حرف ها و قضاوت های دیگران 
هستیم و نظر آنها برایمان مهم تر از حس و حال خودمان است و کم کم عالیق 
خود را در پس خواسته های دیگران قرار می دهیم؛ در حالی که اگر فقط یک دقیقه 
فارغ از این دغدغه ها به خودمان بیندیشیم، راهکارهای خوبی را پیدا خواهیم کرد. 
ما باید در آن یک دقیقه، صادقانه فکر کنیم که به راستی چه چیزی ما را شاد 
می کند و به چه نیاز داریم )توجه داشته باشید که نیاز داشتن با خواستن فرق 
دارد( و چه چیزی برای ما بهترین است )نه اینکه دیگران چه چیزی را برای ما 

بهترین می دانند(. 
برای مثال، داوطلبی که به خاطر دوست و آشنا درس می خواند، مشخص است 
که بر اثر فشار درس ها خسته و کالفه می شود و در هر فرصتی مایل است که به 
خانواده، معلم ها و ... ثابت کند که دارد اذیت می شود و سختی زیادی را تحمل 
می کند. او انتظار دارد که دیگران برایش دلسوزی کنند، و حتی بعضی از داوطلبان 
مایل هستند که افراد خانواده نیز در این سختی با آنها شریک باشند و از خوشحالی 
و خوشگذرانی آنها ناراحت و عصبانی مي شوند؛ در حالی که اگر یک دقیقه، فقط و 
فقط به خودشان فکر کنند، می توانند بهترین انتخاب را برای ساعت ها و روزهای 
بعدی خود داشته باشند. داوطلبی که درس خواندن را دوست ندارد یا به رشته یا 

دانشگاه خاصی به طور جدی فکر نمی کند، می تواند با خانواده اش صحبت کند و 
به جای آنکه وقت خود را صرف درس خواندن اجباری کند، حداقل بخشی از وقت 
خود را صرف انجام کارهای مفید دیگر کند، و داوطلبی که هدفی تعیین شده و 
مشخص دارد، مي تواند با قبول سختی مسیر، از غر زدن دست بردارد و با شادمانی 

و نشاط، در مسیری که انتخاب کرده است، گام بردارد.
وقت  خودمان  برای  و  می کنیم  مراقبت  خودمان  از  وقتی  که  اینجاست  جالب 
می گذاریم، نسبت به خود و دیگران، کمتر عصبانی می شویم و سرحال تر و شادتر 
به  همیشه  زیرا  داریم؛  بهتری  برخورد  دیگران  با  و  می کنیم  کار  بهتر  و  هستیم 
از  مراقبت  با  و  است،  اولویت  در  می کنیم  احساس  که  می پردازیم  کاری  انجام 
خود، زندگی مان را در حالت متعادل و سالم نگه مي داریم و به همین خاطر هرگز 

احساس خستگی و ناراحتی نمی کنیم. 
ایثارگری  ادعای  دیگران  مقابل  در  دیگر  می گذاریم،  وقت  خودمان  برای  وقتی 
نخواهیم داشت و در نتیجه، از هیچ کس متوقع نخواهیم بود. دقت کنید که دلیل 
در حق خودمان  آنها،  خاطر  به  می کنیم   فکر  که  است  این  دیگران  از  ما  توقع 
کوتاهی کرده ایم؛ پس آنها باید قدر ما را بدانند، و اگر جز آنچه ما از این افراد انتظار 
داریم، رفتار کنند، با برچسب »نمک نشناس« آنها را سرزنش می کنیم و خودمان 

هم بسیار غمگین خواهیم شد. 
بسیاری از اوقات، وقتی یک دقیقه به خود و برای خودمان فکر می کنیم، متوجه 
می شویم که چقدر در اطرافمان پتانسیل های خوبی برای کمک گرفتن و پیشرفت 
کردن داریم؛ اما ما آن قدر غرق غر زدن و حس طلبکاری از دیگران بوده ایم که 
نمی توانسته ایم آنها را ببینیم؛ یا اگر هم آنها را می دیده ایم، نمی دانسته ایم که به 
چه شیوه ای باید از آنها یاری بخواهیم تا در هنگام بروز مشکالت، با آغوش باز 

همراهی مان کنند. 
داستان زیر به خوبی بیانگر همین امر است: 

بود  گرفتار  بود،  رسیده  خانه اش  سقف  به  که  شدیدی  سیالب های  در  »مردی 
او شتافتند و  به کمک  بیشتر در خود فرو می برد. عده ای  را  او  و آب هر لحظه 
می خواستند او را نجات دهند، ولی مرد، به جای همراهی با آنها، مدام از شرایطی 
که برایش پیش آمده بود، گله می کرد و می گفت: »خدایا ! خودت کمکم کن و 

شرایط را به حالت اول برگردان« و در نهایت متأسفانه غرق شد !
نجات  مرا  چرا   ! »خدایا  گفت:  و  کرد  شکایت  خداوند  از  رفت،  بهشت  به  وقتی 
ندادی؟!« خداوند جواب داد: »من دو قایق و یک هلیکوپتر با چند انسان خوب و 

دلسوز به کمک تو فرستادم، اما خودت به آنها پشت کردی !«

برای  خودتان هم وقت بگذارید !

راه  از  خسته  و  درهم  چهره ای  با  کاس،  شروع  از  بعد  دقیقه   10
می رسد. وقتی دلیل تأخیرش را می پرسم، با بی حوصلگی می گوید: 
»حالم خوش نیست و امروز اصاً توان بلند شدن از جایم را نداشتم.« 
و ادامه می دهد: »مدتی است که حوصلة هیچ کس و هیچ چیز را 
ندارم و روزهایم باری به هر جهت می گذرد؛ حتی از خودم بیزارم؛ 
از اینکه وقتم را به بطالت تلف می کنم؛ از اینکه درس نمی خوانم؛ 
از اینکه هر روز به خودم قول می دهم که به انجام کارها و وظایفم 
متعهد باشم، اما به قولم عمل نمی کنم. خاصه اینکه از همه کس و 

همه چیز خسته شده ام.«  

زندگی
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از سوی صندوق رفاه دانشجویان

بــر اســاس یك تبصــره، دانشــجویان 
ــت،  ــاری و پاره وق ــه اختی دارای بیم
ماننــد: طــاب حــوزه علمیــه، افــراد 
ــداد و  ــه ام ــش کمیت ــت پوش تح
ــان حق التدریس،  ــتی و مدرس بهزیس
از وام صنــدوق رفــاه  می تواننــد 

ــوند. ــد ش ــجویان بهره من دانش
ــدوق  ــی صن ــی و آموزش ــرایط عموم ش
رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم بــرای 
ــر  دریافــت وام دانشــجویی اعــالم شــد. ب
اســاس ایــن شــرایط، پرداخت وام شــهریه 
ــه دانشــجویان شــهریه پرداز شــاغل، در  ب
صــورت وجــود اعتبــار، امکان پذیــر اســت.

ــوان  ــرایط عن ــاس ش ــر اس ــن ب همچنی
شــده، ســنوات مجــاز دریافــت وام بــرای 
دانشــجویان مقطــع کارشناسی ارشــد، 
ــجویان  ــرای دانش ــال، و ب ــار نیمس چه
مقطــع دکتــری، هشــت نیمســال از 
زمــان شــروع بــه تحصیــل اعــالم شــده 

اســت.
ــاص وام  ــرای اختص ــرایط ب ــر ش از دیگ
دانشــجویی بــه دانشــجویان، بــه ثبت نام 
ــای  ــداد واحده ــل تع ــجو در حداق دانش

ــررات  ــط و مق ــق ضواب ــی مطاب آموزش
آموزشــی دانشــگاه اشــاره شــده اســت. 
متقاضــی  کــه  دانشــجویانی  ضمنــاً 
وام دانشــجویی هســتند، بــر اســاس 
شــرایط عمومــی و آموزشــی اختصــاص 
کمک هزینــه  یــا  بــورس  نبایــد  وام، 
ــت  ــازمان ها دریاف ــایر س ــی از س تحصیل
کــرده باشــند و همچنیــن نبایــد بدهــی 
ــجویان  ــاه دانش ــدوق رف ــه صن ــوق ب مع

ــند. ــته باش ــوم داش وزارت عل
بــر اســاس شــرایط اعــالم شــده، مرخصی 
ــنوات  ــاب در س ــدون احتس ــی ب تحصیل
مجــاز دانشــجو حداکثــر تــا دو نیمســال 
تحصیلــی، جــزو ســقف مــدت اســتفاده از 
وام وی محاســبه نمی شــود. همچنیــن 
بــر اســاس شــرایط اعــالم شــده از 

دانشــجویان  رفــاه،  صنــدوق  ســوی 
حمایتــی  نهادهــای  پوشــش  تحــت 
دانشــجویی  وام  دریافــت  اولویــت  در 
هســتند و امــکان دریافــت وام بــرای 
ــق  ــاً از طری ــان، صرف ــجویان مهم دانش

دانشــگاه مبــدأ امکان پذیــر اســت.
نیمســال  وام در  تبصــره: درخواســت 
نهــم  و  کارشناسی ارشــد  پنجــم 
اعتبــار  دکتــری، در صــورت وجــود 

شــد. خواهــد  پرداخــت  کافــی 
تبصــره: دانشــجویان تحــت پوشــش 
نهادهــای حمایتــی )مانند کمیتــه امداد(، 
بــا ارســال مــدارک الزم، از اولویت دریافت 
وام و افزایــش ســقف وام، نســبت  بــه 

ــتند. ــوردار هس ــایرین، برخ س
بیمــه  دارای  دانشــجویان  تبصــره: 
ــالب  ــد: ط ــت، مانن ــاری و پاره وق اختی
ــش  ــت پوش ــراد تح ــه، اف ــوزه علمی ح
ــان  ــتی، مدرس ــداد و بهزیس ــه ام کمیت
حــرف  بیمه شــدگان  حق التدریــس، 
زنــان  و  خویش فرمــا  آزاد  مشــاغل  و 
خانــه دار نیــز می تواننــد از وام هــای 

ایــن صنــدوق بهره منــد گردنــد.

نسخه تازه »سامانه هامنندجو« رومنایی شد
با حضور معاونان پژوهشی و فناوری و نوآوری وزارت علوم

و  اجتماعـی  فرهنگـی،  معـاون 
پیام نـور،  دانشـگاه  دانشـجویی 
مهلت و نحوه درخواسـت وام های 
اول  نیمسـال  در  دانشـجویی 
تحصیلـی جـاری را اعـام کـرد. 
بـا  امینـی،  محمدتقـی  دکتـر 
رفـاه  صنـدوق  اطالعیـه  بـه  اشـاره 
دانشـجویی دانشـگاه پیام نـور، اظهار 
وام هـای  انـواع  ثبت نـام  داشـت: 
ادامـه  مـاه  آذر   16 تـا  دانشـجویی، 
در  می تواننـد  دانشـجویان  و  دارد 
ایـن بـازه، بـرای ثبت نـام وام مـورد 

نماینـد. اقـدام  خـود  نظـر 
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی 
کرد:  خاطرنشان  پیام نور،  دانشگاه 
دانشجویان، به منظور کسب اطالعات 
امور  دفاتر  به  می توانند  بیشتر، 
یا  کنند  مراجعه  استان ها  دانشجویی 
اقای  با   23322564 تلفن:  شماره  با 

کمالی نژاد تماس حاصل کنند.

تا 16 آذر ماه ادامه دارد

مهلت درخواست 
ثبت نام وام های 

دانشجویی

دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی، 
و دکتر علی خیرالدین، معاون فناوری 
تحقیقات،  علوم،  وزارت  نوآوری  و 
»سامانة  تازه  نسخه  از  فناوری،  و 

همانندجو« رونمایی کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت 
علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری 
صالحی،  پیمان  دکتر  ایران،  اطالعات 
شورای عالی  دبیرکل  و  پژوهشی  معاون 
علوم، تحقیقات، و فناوری، و دکتر علی 
نوآوری  و  فناوری  معاون  خیرالدین، 
مهر   26 سه شنبه  روز  علوم،  وزارت 
همانندجو«  »سامانۀ  تازه  نسخۀ  از  ماه، 
اجالس  هفتمین  و  پنجاه  با  هم زمان 
دانشگاه ها،  فناوری  و  پژوهش  معاونان 
پژوهشگاه ها، مراکز و مؤسسات پژوهش و 
فناوری و پارک های علم و فناوری کشور 

رونمایی کردند.
بر پایه »قانون پیشگیری و مقابله با تقلب 

دانشگاه ها،  همۀ  علمی«،  آثار  تهیۀ  در 
آموزش  مؤسسه های  و  پژوهشگاه ها، 
 عالی، پژوهشی، و فناوری؛ باید تمام  متن 
پایان نامه ها،  )پروپوزال ها(،  پیشنهاده ها 
تحصیالت  دانشجویان  رساله های  و 
طبقه بندی  بدون  که  را  خود  تکمیلی 
علوم  پژوهشگاه  سامانه های  در  هستند، 
)ایرانداک(  ایران  اطالعات  فناوری  و 
همانندجویی  را  آنها  و  تأیید،  ثبت، 
کنند. برای انجام همانندجویی، ایرانداک 

نشانی: در  را  همانندجو«  »سامانۀ 
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راه اندازی کرده است و بنا به برنامه وزارت 
سایر  همانندجویی  گسترش  برای  عتف 
منابع علمی، هم اکنون نسخۀ تازه این سامانه 
نیز آماده بهره برداری است. در نسخۀ تازه 
»سامانۀ همانندجو«، نوشتارهای بارگذاری 
مورد  دقیق  کپی  آنکه  بر  افزون  شده، 
هوشمند  به صورت  می گیرد،  قرار  بررسی 
همانندجویی  الگوریتم های  از  استفاده  با 

تحلیل  نوشتار  محتوای  شده  بازنویسی 
می شود و مواردی مانند جایگزینی کلمات، 
به هم چسبیدگی، تکرار بی دلیل کلمات 
محاوره ای،  متن های  وجود  جمالت،  و 
فاصله گذاری بی دلیل بین حروف، استفاده 
از کاراکترهای غیر مجاز، غلط های امالیی 
و عبارات و جمالت نامفهوم مورد بررسی 
این  در  همچنین  می گیرد.  قرار  کشف  و 
سامانه،  از  استفاده  سهولت  برای  نسخه، 
فرایندها مورد بازبینی و بهبود قرار گرفته 
افزون  است؛  شده  استاد حذف  شناسه  و 
این پس  از  نویسندگان  و  ناشران  این،  بر 
از  استفاده  با  را  کتاب  نوشتار  می توانند 
سامانه همانندجو مورد بررسی قرار دهند و 
پژوهشگران و پدیدآوران گزارش طرح های 
و  مجالت  علمی  مقاالت  و  پژوهشی 
همایش ها و برگزارکنندگان همایش ها نیز 
امکان همانندجویی نوشتارهای علمی خود 

را دارند.

اختصاص وام به دانشجويان دارای بیمه اختیاری و پاره وقت فراهم شد


