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با فناوری، و تحقیقات علوم، وزیر
اشارهبهاینکهدولتسیزدهماهمیت
ویژهایبرایدانشگاهفرهنگیانقائل
پانصد جاری، سال در گفت: است،
سهمیهجذبعضوهیأتعلمیبهاین

دانشگاهاختصاصیافتهاست.
دکتر محمدعلی زلفی گل، در گردهمایی 
مسؤوالن  و  فرهنگیان  دانشگاه  مدیران 
دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
مجتمع  محل  در  که  دانشگاه  این  در 

وزارت  باهنر  شهید  تربیتی  و  فرهنگی 
آموزش پرورش برگزار شد، گفت: تربیت 
در  کشور  آینده  متخصصان  و  مدیران 
دست معلمان است که وظیفه سنگینی 

است.
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نکته

کنکور فرزندمان را به مؤسسات کنکور نسپاریم !
یادداشت هفته

از  هفته  چند  گذشت  و  تحصیلي  سال  آغاز  با  ساله  هر 
آن، آموزشگاه هاي رنگارنگ »کنکور« با تبلیغات گسترده 
و سرسام آور خویش به جذب مشتري مشغول مي شوند 
آزمون  پُرشمار  داوطلبان  آنها  اکثر  که  مشتریان،  این  و 
مهارت هاي  کسب  امید  به  هستند،  )کنکور(  سراسري 
تست زني در این کالس ها شرکت مي کنند و دست آخر، 
بدون آنکه بهرۀ زیادي از این کالس ها نصیبشان شود، به  

اتالف وقت و سرمایۀ ارزشمند خویش مي پردازند. 
آزمون  زیرا  است؛  شده  برابر  چند  تبلیغات  این  امسال 
سراسری سال 1402 در دو نوبت برگزار می شود و پس از 
برگزاری نوبت اول این آزمون در روزهای 29 و 30 دی ماه، 
برای  کنکور  کالس های  تشکیل  حال  در  مؤسسات،  این 
تبلیغات  هجوم  بنابراین،  هستند؛  آزمون  این  دوم  نوبت 

تازه ای را برای جذب مشتری آغاز کرده اند.
علي رغم اعالم و تأکید مکرر سازمان سنجش آموزش کشور 
و وزارت آموزش و پرورش مبني بر طرح سؤال از کتاب های 
عموماً  مؤسسات  این گونه  شده،  اعالم  منابع  و  درسي 
غیرحرفه اي و بعضاً نیمه حرفه اي، همچنان بر طبل تکنیک و 
مهندسي معکوس و شگردهاي غیرعلمي و غیرمنطقي خود 
مي کوبند و با َعلَم کردن دوره هاي خاص یا فشرده و عناوین 

اغوا کننده دیگر، به فکر کسب درآمد بیشتر مي افتند.
اینکه این مؤسسات، آزمون سراسري و موفقیت در آن را 
به خرید چند »سي دي«، »دي وي دي« یا کتاب محدود 
سازمان  متوجه  را  آزمون  این  در  قبولي  عدم  و  مي کنند 
نوعي  خود  مي نمایند،  آن  احتمالي  اشتباهات  و  سنجش 
بي اخالقي حرفه اي در فریب متقاضیان، و تخریب متولیان 
گزینش  نظام  بردن  سؤال  زیر  و  آزمون  برگزاري  قانوني 
دانشجو در کشور محسوب مي شود که الزم مي دانیم توجه 

خانواده ها را به این نکته جلب نماییم.
پیشنهاد  با  شده،  شناخته  مؤسسات  از  برخي  متأسفانه، 

رقم هاي کالن، حتي وعدۀ قبولي در رشته هاي پُر طرفدار 
و به زعم داوطلب، مطلوب، را هم مي دهند؛ اما در عمل، این 
رقم ها صرفاً در ازاء شرکت در کالس ها، خرید کتاب و شرکت 
در آزمون هاي آزمایشي عموماً غیراستاندارد دریافت مي شود.

برخالف ادعاي برخي از مؤسسات کنکوري راجع به تضمین 
بي خاصیت،  یا  خاصیت  کم  کالس هاي  تشکیل  موفقیت، 
نمي تواند توجیه گر سودجویي کالن این مؤسسات و ایجاد 
داوطلبان  محترم  خانواده هاي  میان  در  اضطراب  و  تنش 
براي  ادعاهاي بي ربط و گزاف، صرفاً  این  به عالوه،  شود؛ 
مشروعیت بخشیدن به دریافتي هاي کالن از جیب مردم و 

سودآوري و سودجویي آنهاست.
در خاتمه باید عنوان کنیم که بخشي از اعتماد مردم به 
این آموزشگاه ها، ناشي از تبلیغ و معرفي آنها از مجاري و 
رسانه های ارتباط جمعی است که جا دارد در این زمینه، 
تجدید نظر جدي به عمل آید؛ ضمن آنکه نظام آموزشي 
کشور باید مجدانه بررسي کند که آیا واقعاً آموزش رسمي 
این گونه  که  است  شده  کاستي  یا  نقصان  دچار  کشور، 
تنها  نه  )که  بي صالحیت  و  غیرمجاز  آ موزشي  مؤسسات 
سراسري  آزمون هاي  داوطلبان  گسترده  خیل  یاري گر 
هستند(  هم  آنها  آرزوهاي  دهنده  باد  بر  بلکه  نیستند، 
تکثیر  و  رشد  آموزشي،  نظام  این  اطراف  در  قارچ گونه 

یافته اند یا اشکال از جاي دیگري است؟
مدیراجرایی

مفاهیم و اصطالحات

مفاهیمواصطالحاتکلیدیآزمونهایسراسری)1(

آزمونسراسری: آزمون ورودی داوطلبان به دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی در دوره های روزانه، شبانه، پیام نور، 
غیرانتفاعی و بین الملل به  طور اعم در مقطع کارشناسی، و 
به  طور اخص در مقاطع کاردانی، کارشناسی ارشد و دکتری 

پیوسته است.
داوطلب:هر فردي که یکي از مدارک تحصیلي الزم را براي 
شرکت در هر یک از آزمون ها دارد و در یکي از گروه هاي 
آزمایشي به  طور رسمی ثبت نام کرده است، داوطلب نامیده 

می شود.
شمارۀپرونده: شمارۀ پرونده، یک عدد 7 رقمي است که 
پس از پایان مراحل ثبت نام، از طریق درگاه سازمان سنجش 

به داوطلب داده مي شود.
شمارۀداوطلبی: پس از بررسی پروندۀ داوطلب، در کارت 
ورود به جلسۀ آزمون، یک شماره به شرکت کننده در آزمون 
اختصاص داده می شود که شمارۀ داوطلبی نام دارد و همان 

شمارۀ صندلی داوطلب خواهد بود.
شرکتکننده: داوطلبی که در جلسۀ آزمون حضور یافته 

است، شرکت کننده نامیده می شود.
گروهآزمایشی:رشته های مختلف تحصیلی آموزش عالی با 

توجه به مواد امتحانی آزمون سراسری، به پنج گروه آزمایشی: 
)1( علوم ریاضی و فنی، )2( علوم تجربی، )3( علوم انسانی، 

)4( هنر، و )5( زبان های خارجی تقسیم می شوند.
درس های  میان  از  سراسري،  آزمون  اختصاصي: آزمون
دوم  دورۀ  آخر  سال  سه  در  تحصیلي  رشته هاي  تخصصي 
متوسطه در هر یک از گروه هاي آزمایشي گرفته شده و بر 
اساس کتاب هاي درسي وزارت آموزش  و پرورش، از سوی 

سازمان سنجش برگزار مي شود.
مقطعتحصیلی: مقطع تحصیلی، نشانگر طول مدت تحصیل و 
مدرک اعطایی در پایان تحصیل است و شامل این موارد می شود: 
)لیسانس(، )3(  )1( کاردانی )فوق دیپلم(، )2( کارشناسی 
کارشناسی ارشد پیوسته )فوق لیسانس و دکتری دامپزشکی(، 
)4( دکتری عمومی )پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی(، و

)5(  دکتری پیوسته تخصصی.
که  کارنامه ای  متوسطه: دورۀ فارغالتحصیلی کارنامۀ
شامل همۀ نمره ها و سوابق تحصیلی دانش آموز، از بدو ورود 
به دورۀ تحصیلی متوسطه تا هنگام فارغ التحصیلی از آن است 
از سوی آموزش و پرورش  برای  از فارغ التحصیلی،  و پس 

دانش آموز صادر می شود.

زهراحسنخانی

10 رجب، خجسته زادروز
حرضت امام محمدتقی )ع(

بر متام مسلامنان تهنیت باد

سالروز بازگشت حرضت امام خمینی)ره(
به ایران و آغاز دهۀ مبارک فجر 

انقالب اسالمی گرامی باد
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اخبار هفته

مقام قائم حاجیلو، محمدحسین دکتر
کشور آموزش سنجش سازمان رئیس
ورئیسشورایحفاظتآزمون،دربارۀ
اول نوبت تخلفات بررسی جزئیات
آزمون گفت: ،1402 سراسری آزمون
سراسریورودبهدانشگاهها،باتوجهبه
اهمیتآندرآیندۀتحصیلیوشغلی
به همواره کشور، سراسر از داوطلبان
عنوانیکآزمونمهموحساسمورد

توجهقرارگرفتهاست.
وی گفت: در سال های اخیر، با توجه به رشد 
فناوری های ارتباطی، امکان سوءاستفاده برخی 
از گروه های سازمان یافته و کالهبردار فراهم 
شده است، این گروه های کالهبرداری تالش 
می کنند که سؤاالت آزمون سراسری را پس 
از شروع آزمون، به وسیلۀ ابزارهای الکترونیکی 
از  شبه جاسوسی در زمان کوتاهی به خارج 
حوزه های امتحانی ارسال کرده و پاسخ سؤاالت 

را برای برخی از داوطلبان ارسال کنند.
مقابل،  در  کرد:  خاطرنشان  حاجیلو  دکتر 
تالش  نیز  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
تخلفات  این  با  مقابله  برای  که  است  کرده 
است،  گرفته  هدف  را  آزمون  سالمت  که 
امور،  این  جملۀ  از  دهد.  انجام  را  اقداماتی 
پاسخنامه ها  و  دفترچه ها  تعداد  افزایش 
علوم  آزمایشی  گروه  در  ویژه  به  است؛ 
تجربی، چهار دفترچه و پاسخنامه مجزا در 
کافی  زمان  تا  گرفت  قرار  داوطلبان  اختیار 
از  متخلف،  داوطلبان  به  پاسخ  ارسال  برای 

بین برود یا بسیار محدود شود.
آزمون سراسری سال  آمار  به  اشاره  با  وی، 
1401، یادآور شد: همچنین از سال گذشته، 
سوی  از  آشکارساز  دستگاه های  ساخت  با 
شرکت های دانش بنیان، از آن در حوزه های 
شد  استفاده  تقلب  با  مقابله  برای  امتحانی 
هیأت  به  و  شناسایی  نفر   ۸50 حدود  که 
آزمون های  جرایم  و  تخلفات  به  رسیدگی 
قانون  اساس  بر  و  شدند  معرفی  سراسری 

برای این افراد رأی صادر شد.
سراسری،  آزمون  حفاظت  شورای  رئیس 
در  گذشته،  سال  در  همچنین  کرد:  اضافه 
ادامه، با بررسی های فنی و با توجه به تکلیف 
قانونی حاصل از مادۀ 11 قانون رسیدگی به 
تخلفات و جرایم آزمون های سراسری، حدود 
غیرمتعارف  مشابهت  دلیل  به  نفر   1050
پاسخنامه و عدم همخوانی سوابق تحصیلی و 
آزمونی، با تصمیم هیأت بدوی و رسیدگی به 
تخلفات و جرایم آزمون سراسری، به آزمون 
دعوت  آزمون  در  شبهه  رفع  برای  مجدد 
شدند و پس از سه بار برگزاری آزمون مجدد 
برگزار  تخصصی  درس  چند  برای  فقط  که 
حدنصاب  توانستند  کمی  بسیار  تعداد  شد، 
قبلی  پاسخگویی  درصد(   30 حد  )در  الزم 

را کسب کنند. این آزمون مجدد نشان داد 
سازمان  آزمایی  راستی  و  فنی  بررسی  که 

سنجش، کاماًل درست بوده است.
وی، با اشاره به سعی سازمان سنجش مبنی 
سراسری،  آزمون  امنیت  وضعیت  ارتقاء  بر 
گفت: پس از برگزاری آزمون سراسری 1401 
کشور  آموزش  سازمان سنجش  ماه،  تیر  در 
هم  که  کرد  تالش  جدی  پی گیری های  با 
استان ها  در سطح  مدیریتی  ساختار  نظر  از 
امنیت  تأمین  نظر  از  هم  و  شهرستان ها  و 
آزمون، نسبت به ارتقاء وضعیت موجود اقدام 
از  احکامی  با صدور  منظور،  همین  به  کند. 
سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رؤسای 
دانشگاه های مراکز استان ها به عنوان نماینده 
آزمون های  برگزاری  در  وزیر  تام االختیار 
سراسری منصوب شدند و پس از آن، ضمن 
رؤسای  با  هماهنگی  نشست های  برگزاری 
مدیریت  دستورالعمل  ابالغ  و  دانشگاه ها 
استانی آزمون ها، اقدامات بسیار خوبی برای 
برگزاری  اجرایی  عوامل  مجدد  سازمان دهی 

آزمون صورت گرفت.
دکتر حاجیلو اظهار داشت: از سوی دیگر، با 
پی گیری های انجام شده و با توجه به مصوبۀ 
سال  ماه  آبان  اول  مورخ  در  وزیران  هیأت 
جاری، ضمن اینکه زمینۀ خرید تجهیزات و 
ماشین آالت تخصصی برای ارتقاء آزمون ها 
فراهم شد، کلیۀ مراکز آموزشی و پژوهشی 
وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و 
پرورش و دانشگاه آزاد اسالمی نیز موظف به 
همکاری برای برگزاری آزمون شدند و تأکید 
شد که سازمان سنجش، ضوابط صیانتی و 

امنیتی برگزاری آزمون ها را پی گیری کند.
وی تأکید کرد: برای حفظ سازمان دهی امنیت 
فعالیت  استمرار  بر  عالوه  آزمون،  برگزاری 
شورای حفاظت آزمون، با پی گیری های انجام 
دستورالعمل  کشور،  امنیت  شورای  در  شده 
برگزاری آزمون های سراسری از لحاظ حفظ 
امنیت آن برای هماهنگی دستگاه های اجرایی، 
انتظامی و قضائی در آذر ماه سال  امنیتی و 
جاری تصویب شد و بر این اساس، مقدمات 
آزمون  اول  نوبت  برگزاری  برای  مناسبی 
سراسری 1402 در دی ماه امسال فراهم شد.

آموزش  سنجش  سازمان  رئیس  مقام  قائم 
سازمان  تمهیدات  به  اشاره  با  کشور، 
شد:  یادآور  آزمون،  امنیت  برای  سنجش 
دفترچه ها  افزایش  ضمن  سنجش،  سازمان 
گروه  در  ویژه  به  مجزا،  پاسخنامه های  و 
دستگاه های  ارتقاء  تجربی،  علوم  آزمایشی 
عوامل  کردن  دار  شناسنامه  و  آشکارساز 
اجرایی و حفاظتی آزمون در سراسر کشور، 
را  گسترده تری  اقدامات  گذشته،  به  نسبت 
و  انتظامی  امنیتی،  با همکاری دستگاه های 
قضائی برای شناسایی و مقابله با شبکه های 
مدعی تقلب انجام داد و در ادامه، به عنوان 
سراسری،  آزمون  امنیت  حلقۀ  آخرین 
تلفن های  اینترنت  محدودیت  پیشنهاد 
همراه به صورت نقطه ای و در محل برگزاری 
شورای  در  که  داد  را  سراسری  آزمون های 
وزارت  سوی  از  و  تصویب  کشور  امنیت 

ارتباطات اجرا شد.
از  دریافتی  گزارش های  بررسی  گفت:  وی 
نشان  برگزاری در سراسر کشور،  حوزه های 
داد که محدودیت اینترنت تلفن های همراه، 
بسیار  آزمون،  امنیت  و  سالمت  تأمین  در 
ادعاهای  برخالف  این  و  است،  بوده  مؤثر 
شبکه های مدعی تقلب است که برای حفظ 
منافع خود تالش می کنند تأثیرگذاری این 
موضوع را بی اهمیت نشان دهند؛ چرا که به 
دنبال تأمین منافع خود در آزمون های آینده 
هستند و صرفاً با هدف انحراف افکار عمومی 
و  موارد  چنین  شخصی،  منافع  به  توجه  و 

شایعاتی را مطرح می کنند.
دکتر حاجیلو اضافه کرد: با توجه به اقدامات 
در  قضائی  و  انتظامی  و  امنیتی  نهادهای 
مجازی  فضای  در  تخلف  شبکۀ  پی  گیری 
در روزهای قبل از آزمون و نیز قطع کردن 
برگزاری  محل  در  همراه  تلفن  اینترنت 
حدود کشور  کل  در  ماه،   دی  آزمون  در 

60 نفر تجهیزات الکترونیکی با خود آورده 
امکان  و  شد  شناسایی  همگی  که  بودند 
منظور طی  به  و  شد  آنها سلب  از  استفاده 
قرار  قانونی  پیگرد  تحت  قانونی،  مراحل 
تلفن  اینترنت  کردن  محدود  برای  گرفتند. 
همراه در محل های برگزاری آزمون نیز قباًل 
به شهروندان اطالع رسانی شد. در اینجا از 

این  که  چون  می کنم؛  تشکر  آنان  همراهی 
موضوع، قطعاً تأثیر مثبتی در امنیت آزمون 

داشته است.
دربارۀ  مطرح شده  انتقادات  به  اشاره  با  وی، 
قطعی اینترنت در زمان برگزاری کنکور، گفت: 
این نکته را به رسانه ها و افرادی که به طرق 
مختلف در زمینۀ محدودیت اینترنت تلفن های 
قلم  آزمون  برگزاری  محل های  در  همراه 
فرسایی کرده و تذکرات یا انتقاداتی داشته اند، 
ضمن تشکر، یادآوری می کنم که آزمون دی 
ماه با سالمت کامل برگزار شده است و هر آنچه 
دربارۀ لو رفتن سؤاالت مطرح شده است، صرفاً 
قابل  و  بوده  استناد  بدون  شایعات  اساس  بر 

پذیرش نیست.
سراسری،  آزمون  حفاظت  شورای  رئیس 
یک  که  بود  این  داد،  رخ  آنچه  کرد:  تأکید 
یکی  در  آزمون  برگزاری  زمان  در  داوطلب 
شرقی،   آذربایجان  استان  شهرستان های  از 
اقدام به عکس برداری از سه صفحه و ارسال 
در  که  بود  کرده  خود  پشتیبان  برای  آن 
دستگیر  و  شناسایی  کوتاهی  زمانی  فاصلۀ 
قباًل هم در گفت وگو  و همان گونه که  شد، 
به  توجه  با  شد،  داده  توضیح  رسانه ها  با 
مجزا  پاسخنامه های  و  دفترچه ها  تعداد 
برای هر درس و جمع آوری پاسخنامه ها و 
با  شده  انجام  شدید  مراقبت های  همچنین 
افراد پیشتیبان  این  دستگاه های آشکارساز، 
این  در  و  نداشتند  را  پاسخ  برگشت  امکان 

زمینه مشکلی پیش نیامده است.
وی خاطرنشان کرد: ضمناً بیان این جمله الزم 
است که گفته شود بین وقوع تخلف و تقلب 
باید تفاوت قائل شد؛ چرا که ارسال سه صفحه 
باید  از سؤاالت، هرچند تخلف است و حتماً 
با آن برخورد شود، اما با توجه به عدم امکان 
برگشت پاسخ از بیرون برای داوطلب، به معنای 

وقوع تقلب در آزمون سراسری نیست.
سراسری،  آزمون  حفاظت  شورای  رئیس 
تأکید کرد: به عنوان نهاد تخصصی برگزاری 
روش های  همۀ  از  که  است  الزم  آزمون، 
استفاده  تقلب  با  مقابله  برای  ممکن 
این  از  یکی  نیز  اینترنت  محدودیت  کنیم. 
روش هاست و تنها راه حل هم نیست؛ بلکه 
استفاده از این روش، به عنوان آخرین حلقۀ 

امنیت استفاده شده، بسیار هم مؤثر بود.
دیدگاه های  و  نظرات  همۀ  شد:  یادآور  وی 
مطرح شده دربارۀ قطع اینترنت را بررسی و 
ارزیابی می کنیم و حتماً تالش می کنیم که 
راه حل های بهتری هم پیدا کنیم؛ چرا که 
هدف ما، حفظ حقوق داوطلبان سختکوش و 
خانواده های آنان و شایسته گزینی و رعایت 
حقوق  آنکه  ضمن  است؛  آموزشی  عدالت 
همۀ شهروندان هم برای ما، بسیار ارزشمند 

و پُر اهمیت است.

 آزمون دی ماه در سالمت کامل برگزار شده است
رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری:
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دانشگاه جامع   علمی – کاربردی، تصریح 
با  رشته ها  این  دانش آموختگان  کرد: 
داشتن توانمندی ها و قابلیت هایی، مانند: 
شناخت شبکه های هوشمند توزیع برق و 
ساختمان، مدیریت شبکه های هوشمند، 
و  طراحی  نرم افزارهای  کارگیری  به 
و  برق  هوشمند  شبکه های  شبیه سازی 
سیستم  بهره وری  بهبود  و  بهینه سازی 

شبکه هوشمند توزیع برق، می توانند در 
تحلیل گر،  طراح،  عنوان  به  برق  صنعت 
برنامه ریز و ناظر فنی شبکه های هوشمند 
توزیع برق و مدیر نگهداری و بهره برداری 
تجهیزات شبکه های هوشمند توزیع برق 

مشغول به کار شوند.
کارشناسی  دورۀ   افزود:  جمالزاده  دکتر 
فنی، مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از 

مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است 
مهارت های  و  شایستگی ها  به  توجه  با  و 
مشترک و حرفه ای، به دو بخش آموزش 
در مرکز مجری و آموزش در محیط کار، 
متمایزکنندۀ  استراتژی  یک  عنوان  به 

آموزش های مهارتی، تقسیم  می شود.
و  آموزشی  برنامه ریزی  شورای  دبیر 
اظهار داشت:  کاربردی،   – درسی   علمی 
و  نگهداری  مدیریت  نظیر:  دروسی  ارائۀ 
بهره برداری تجهیزات شبکه های هوشمند 
توزیع  هوشمند  سیستم  برق،  توزیع 
هوشمند،  روشنایی  سیستم های  برق، 
سیستم های  در  نوین  فناوری های 
پردازش  هوشمند  مدل های  و  هوشمند 
آموزش  ساعت  کنار512  در  اطالعات 
قالب  در  واقعی  کار  محیط  در  عملی 
به   2 و   1 کارورزی  و  کاربینی  دروس 
در  تجربه  با  خبرگان  و  مدرسان  همراه 
این حوزۀ شغلی، زمینه های توانمندسازی 

دانشجویان را فراهم می سازد.

در دانشگاه جامع   علمی - کاربردی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری شبکه های هوشمند برق تصویب شد

براساساعالمادارهکلبورسواعزام
دانشجویانسازماناموردانشجویان،
روز MSRT انگلیسی زبان آزمون

جمعه28بهمنماهبرگزارمیشود.
زبان  آزمون  برگزاری  تاریخ  اساس  بر 
MSRT در سال 1401، آزمون زبان 
برگزار  ماه  بهمن   2۸ روز  در  مذکور 
می شود و ثبت نام این آزمون، از ساعت 
شده  آغاز  ماه  بهمن   ۸ شنبه  روز   12
شنبه سه  روز   1۸ ساعت  تا  و  است 

1۸ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
حوزه های  که  است  یادآوری  به  الزم 
آزمون  تقویم  در  آزمون،  این  برگزاری 

درج می شود.
زبان  آزمون  برگزاری  تاریخ  اساس  بر 
MSRT در سال 1401، آزمون زبان 
 MSRT زبان  آزمون  آخرین  مذکور، 

در سال جاری خواهد بود.

بر اساس اعالم
سازمان دانشجویان

آزمون زبان انگلیسی 
MSRT

 2۸ بهمن ماه
برگزار می شود

تمدید از تهران، استان پیامنور دانشگاه سرپرست
رویش درجشنوارۀسراسری وشرکت ثبتنام مهلت

دانشجوییتا15بهمنماهخبرداد. 
استان  پیام نور  دانشگاه  سرپرست  افشین مهر،  وحید  دکتر 
تهران، با اعالم این خبر، اظهار داشت: با توجه به درخواست 
سراسری  جشنوارۀ  در  شرکت  و  ثبت نام  مهلت  دانشجویان، 
تمدید  ماه  بهمن   15 تا  پیام نور،  دانشگاه  دانشجویی  رویش 

می شود.
گفت:  جشنواره  این  این  اهداف  دربارۀ  مهر،  افشین  دکتر 
جشنوارۀ رویش، با رویکرد درون دانشگاهی، به منظور معرفی و 
انتخاب بهترین و فعال ترین کانون  های دانشجویی، و با رویکرد 
برون دانشگاهی به منظور معرفی بهترین کانون ها و آثار فعاالن 
ملی  جشنوارۀ  به  ادبی  هنری،  فرهنگی،  حوزۀ  در  دانشجویی 

رویش دانشگاهیان کشور برگزار می شود.
داد:  ادامه  تهران،  استان  پیام نور  دانشگاه  سرپرست 
هم  از  جشنواره،  این  در  شرکت  به  عالقه مند  دانشجویان 
پایگاه  به  مراجعه  با  می توانند  ماه،  بهمن   15 تا  اکنون 
آثار  ثبت  به  اینترنتی: Efarhangi.pnu.ac.ir نسبت 

خود اقدام کنند.
ثبت  و  معرفی  به  جشنواره،  این  که  است  یادآوری  به  الزم 
آثار دستاوردها و توانمندی های کانون های فرهنگی، هنری، 
و  می پردازد  پیام نور  دانشگاه  دانشجویان  اجتماعی  و  دینی 

سراسری  جشنوارۀ  میزبان  تهران،  استان  پیام نور  دانشگاه 
رویش در سال جاری است.

آخرین مهلت ثبت نام در جشنوارۀ سراسری رویش
15 بهمن ماه

کارشناسی دورۀ بار، نخستین برای
ناپیوستهمهندسیفناوریشبکههای
هوشـمندبـرقدردانشـگاهجـامـع

علمی-کاربردیبرگزارمیشود.
این  اعــالم  با  جمالـزاده،  علیرضا  دکتر 
ارتقاء  هدف  با  رشتـه  این  افزود:  خبر، 
دانش  گسترش  و  شغلی  توانمندی های 
هوشمند  شبکه  با  مرتبط  مهارت  و 
پایش،  قابلیت های  با   )Smart grid(
اطالعات  کنترل  و  پردازش  آوری،  جمع 
کاهش  راندمان،  افزایش  راستای  در  و 
اطمینان  قابلیت  افزایش  و  هزینه ها 
صنعت،  گروه  ذیل  در  برق،  شبکه های 
در  و  تصویب  تدوین،   1401 سال  در 
مراکز آموزشی حائز استانداردها، شرایط 
و امکانات دانشگاه در استان های: تهران، 
فارس و خوزستان، تحت نظارت دانشگاه 

جامع   علمی - کاربردی اجرا می شود.
درسی  برنامه ریزی  دفتر  سرپرست 
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 29 بهمن ماه

رئیسمرکزسنجشوآزموندانشگاه
ودومیندورۀ پیامنور،گفت:چهل
آزمونزباندکتریتخصصیدانشگاه
پیامنور (PNUET) ،روزسهشنبه
18بهمنماهبهصورتالکترونیکی
درمراکزاستانهای:تهران،اصفهان،
آذربایجان هرمزگان، خوزستان،
بلوچستان، و سیستان شرقی،
کرمانشاه، کرمان، فارس، مازندران،
گلستان،خراسانرضوی،همدانو

یزدبرگزارمیشود. 

دکتر معصومه حسینی، ضمن اعالم این 
مطلب، تأکید کرد: متقاضیان شرکت در 
چهل و دومین دورۀ آزمون زبان دکتری 
تخصصی دانشگاه پیام نور، از روز یکشنبه 
9 تا روز شنبه 15 بهمن ماه فرصت دارند 
که از طریق پرتال دانشگاه پیام نور )مرکز 
   (Exam.pnu.ac.ir:سنجش و آزمون
یاد  آزمون  در  الکترونیکی  ثبت نام  برای 

شده اقدام کنند.
ظرفیت  اینکه  عنوان  با  حسینی،  دکتر 
ثبت نامی در مراکز مجری محدود است، 
یادآور شد: هزینۀ ثبت نام باید به صورت 
الکترونیکی در هنگام ثبت نام و از طریق 
سامانۀ ذکر شده پرداخت شود و داوطلبان 
دقت داشته باشند که به هیچ وجه مبلغ 
از طریق  و  به صورت دستی  را  ثبت نام 

شعب بانک ها پرداخت نکنند.
دانشگاه  آزمون  و  سنجش  مرکز  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  پایان،  در  پیام نور، 
اطالعات  کسب  منظور  به  متقاضیان، 
بیشتر یا رفع مشکالت احتمالی در مورد 
تلفن:  شماره  با  می توانند  آزمون،  این 
224582۹۷-021 تماس حاصل کنند.

جزئیات برگزاری 
آزمون زبان دکتری 

پیام نور اعالم شد

ــای ــنوارهبرترینه ــتینجش نخس
علومورزشــی،ازســوی»پژوهشــگاه
وزارت ورزشی علوم و تربیتبدنی
علوم،تحقیقاتوفناوری«دراسفند

ماهسالجاریبرگزارمیشود. 
نخستین جشنــواره برتریـن های علــوم 
معـرفـی  و  ارائــه  هدف  با  ورزشـــی، 
و  پژوهـشی  علـمی،  آثـار  برجسته ترین 
فناورانۀ محققان داخلی، در قالب کتاب، 
پژوهشی،  طرح  رساله،  پایان نامه،  مقاله، 
نوآورانه  و  فناورانه  طرح های  اختراع، 
تیم های استارت آپی و ... در حوزۀ ورزش، 

برگزار می شود.
شامل  جشنواره،  این  علمی  محورهای 
ورزش  در  ورزش  عملکرد  ارتقاء 
و  بدنی  فعالیت  قهرمانی، مطالعات 
بیومکانیک  ورزشی،  طب  تندرستی، 
در  سیاست گذاری  و  ورزشی، مدیریت 

در  تجاری سـازی  و  ورزش، بازاریـابی 
ورزشـی، علـوم  جامعه شنـاسی  ورزش، 
رفتاری در ورزش و روان شناسی ورزشی 

است.
علمی  هیأت  اعضاء  پژوهشگران، 
و  دانشجویان  دانشگاه،  استادان  و 
و  ورزشی  علوم  رشته  فارغ التحصیالن 
تمامی عالقه مندان می توانند آثار علمی، 

خود   ... و  فناورانه  طرح های  پژوهشی، 
را، در صورتی  که در تاریخ فروردین  ماه 
1400 لغایت دی  ماه 1401، انجام  شده 
است، از طریق سایت جشنواره به نشانی: 
  https://1festawards.ssrc.ac.ir

ارسال نمایند.
تا  جشنواره،   این  به  آثار  ارسال  مهلت 
مراسم  و  است  ماه  بهمن    20 تاریخ 
معرفی  منظور  به  جشنواره  اختتامیۀ 
با  برگزیدگان،  از  تقدیر  و  برتر  آثار 
حضور جمعی از صاحب نظران و استادان 
در  ماه  اسفند   10 تاریخ  در  برجسته، 

تهران برگزار می شود.
کسب  منظور  به  می توانند  عالقه مندان، 
با  زمیـنه،  این  در  بیشـتر  اطالعات 
تلفن های:  شماره  با  جشنواره،  دبیرخانۀ 
 02166۹558۹3 و   02166۹55۷62

)داخلی 105( تماس بگیرند.

آخرین مهلت ارسال طرح های پژوهشی و فناورانه
به جشنواره برترین های علوم ورزشی

دورۀ نهمین و شصت در ثبتنام
آزمونزبانانگلیسیعمومیوزارت
شد. آغاز )MHLE( بهداشت
برگزار ماه بهمن 2۷ در آزمون این

میشود.
وزارت  عمومی  انگلیسی  زبان  آزمون های 
بهداشت )MHLE(، دارای 100 پرسش 
در سطح آزمون استاندارد تافل )30 پرسش 
درک مطلب شنیداری، 40 پرسش واژگان، 
ساختار و دستور زبان و 30 پرسش درک 
مطلب نوشتاری( و 100 نمره )بدون نمرۀ 

منفی( است.
آزمون  نهمین  و  شصت  در  نام  ثبت 
از روز 2 بهمن ماه آغاز شده   MHLE
تا  این آزمون  است و فرصت ثبت نام در 

روز 19 بهمن ماه خواهد بود.
پنجشنبه  روز   ۸:30 ساعت  آزمون،  این 
27 بهمن ماه برگزار می شود و کارت ورود 
به جلسه، از ساعت 12 روز 25 بهمن ماه 
در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 

در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.
دقیق  نشانی  که  است  یادآوری  به  الزم 
ورود  کارت  روی  آزمون،  برگزاری  مکان 

به جلسه درج می شود. ضمناً برای ورود 
پرینت  داشتن  همراه  آزمون،  جلسۀ  به 
کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی 
همراه  و  است  الزامی  شناسنامه(  )یا 
موجب  مدارک،  این  از  یک  هر  نداشتن 
محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در 

این آزمون می شود.
 12 ساعت  از  داوطلبان،  نهایی  کارنامۀ 
قابل  داوطلبان  برای  ماه  اسفند   7 روز 

دسترس است.
نام  به  ویژه  ُکد  یک  دارای  کارنامه،  هر 
در  که  بوده   Certification Code

آن  درستی  و  می شود  درج  آن  باالی 
آموزش  سنجش  مرکز  سایت  طریق  از 
یا  کارنامه«(  »تأیید  پیوند  )در  پزشکی 
Check Certificate Validity قابل 

استعالم است.
یا  شده  چاپ  کارنامۀ  که  است  گفتنی 
شرکت کنندگان  برای  دیگری  گواهی 
گوناگون،  مراجع  به  ارائه  منظور  به 
گوناگون  مراجع  و  شد  نخواهد  صادر 
به  می توانند  سازمان ها(  )دانشگاه ها، 
همین روش، از درستی کارنامه اطمینان 

حاصل کنند.

آخرین مهلت ثبت نام در شصت و نهمین دورۀ آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت 



حضرت علی)ع(: کار امروز را به فردا میفکن؛ زیرا فردا نیز کار مخصوص خود را دارد.شماره 1312  دوشنبه 10 بهمن 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 6

حضرت علی)ع(: کار امروز را به فردا میفکن؛ زیرا فردا نیز کار مخصوص خود را دارد.شماره 1312  دوشنبه 10 بهمن 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 6

با آرزوی توفیق روزافزون برای داوطلبان گرامی، مشاوران و کلیۀ مخاطبان محترم، 
از آنجایی که برای داوطلبان آزمون های مختلف، خصوصاً آزمون سراسری، در مراحل 
مختلف )ثبت نام، بعد از آزمون و پس از اعالم نتایج نهایی( سؤاالت مختلفی مطرح 
می شود، آشنایی با سیستم پاسخگویی دارای اهمیت فراوانی است. در این شماره، با 
توجه به اینکه آسان ترین و قابل دسترس ترین روش پاسخگویی )از میان روش های 
اینترنتی  پاسخگویی  سامانۀ  اینترنتی(،  و  مکاتبه ای  تلفنی،  حضوری،  پاسخگویی 
سازمان سنجش آموزش کشور است، به طور اختصار این سامانه را معرفی می نماییم. 
همان طور که مالحظه می فرمایید، این سامانه در سمت چپ قسمت پایین صفحۀ 
اصلی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است )با فلش سبز رنگ مشخص شده است(.

 

با کلیک روی این قسمت، پنجرۀ زیر مشاهده می شود:

در ادامه، موارد فوق را مختصراً توضیح می دهیم:
این گزینه، پنجرۀ زیر مشاهده  با کلیک روی  ورودبهسیستمپاسخگویی:   
می شود )همانند تصویر ذیل(، با ورود به این گزینه، پیامی در باالی صفحه، مبنی بر 

لزوم عضویت در سیستم درج خواهد شد.

پس از کلیک روی گزینۀ عضویت در سامانه، پنجرۀ زیر باز می شود:

پس از وارد کردن مشخصات شناسنامه ای، شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ 
تولد، تابعیت، کد ملی، شمارۀ تلفن همراه و پست الکترونیکی، رمز ورود از شمارۀ 

معرفی سیستم پاسخگویی اینرتنتی
سازمان سنجش آموزش کشور

مژگاناحتشامحسینی

آگاهی
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30001266 برای داوطلبان گرامی ارسال خواهد شد.
تذکر:توجهنماییدکهاینشمارهرادرگوشیهوشمندخودبهعنواناسپم
موضوع،  و  آزمون  نوع  انتخاب  به  توجه  با  قسمت،  این  در  باشید.  نکرده مسدود
را در بین سؤاالت متداول  بر اساس عبارت خاص خود، سؤاالت خودتان  می توانید 

)مطابق شکل زیر(  جست وجو  نمایید:

  درخواستجدید: پس از انتخاب نوع و سال آزمون، می توانید موضوع درخواست 
خود را ثبت نمایید. این موضوع می  تواند شامل : دریافت شمارۀ پرونده و کد پی گیری، 
اعتراض به عدم قبولی، اعتراض به نمرات و رتبه، سؤاالت عمومی، مالقات با ریاست 

سازمان و موضوعات درج شدۀ جدید باشد.

  درخواستهاوپاسخها:با کلیک این قسمت، کلیۀ درخواست ها و پاسخ های 
مربوط به خود را  مطابق شکل زیر، قابل مشاهده خواهید کرد.

آبی،  رنگ  با  بررسی  صف  در  درخواست های  می نمایید،  مالحظه  که  طور  همان 
با رنگ سبز  با رنگ زرد، و موارد پاسخ داده شده  درخواست های در دست بررسی 
متمایز شده اند؛ به عنوان نمونه، درخواست فوق در خصوص دریافت شمارۀ پرونده یا 
داوطلبی بوده که با رنگ سبز مشخص شده است؛ یعنی از سوی کارشناسان به آن 

پاسخ داده شده است. 

  مشخصاتفردی:
در این قسمت، داوطلب می تواند مشخصات فردی خود را مالحظه نماید:

  تغییررمزعبور: در این قسمت، داوطلبان  محترم، مطابق شکل زیر می توانند 
رمز عبور خود را تغییر دهند:

در خاتمه، از زحمات کلیۀ همکاران گرامی واحد پاسخگویی، خصوصاً آقای جالل خواه، 
رئیس محترم ادارۀ ارتباطات مردمی و رسیدگی به امور داوطلبان، سپاسگزاری می کنم 
و امیدوارم که توضیحات فوق، برای داوطلبان محترم مفید واقع شده باشد. سالمت 
و شاد و موفق باشید.                                                                                                     

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

آگاهی



حضرت علی)ع(: کار امروز را به فردا میفکن؛ زیرا فردا نیز کار مخصوص خود را دارد.شماره 1312  دوشنبه 10 بهمن 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور ۸

آگهی



شماره 1312  دوشنبه 10 بهمن 1401 امام خمينی )ره(: كسي كه با خدا باشد، خدا با اوست و پيروزي با اوست.

9هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

راه دانشگاه

شاید بتوان گفت که گفت و گو با دیگران، 
از  و  بشر  عالقه مندی های  نخستین  از 
ابتدایی ترین راه های ارتباطی وی با سایر 
انسان ها، از گذشته تا به امروز بوده است، 
انگیزترین  شگفت  به  حاضر،  عصر  در  و 
نوع آن رسیده ایم که همانا ارتباط مبتنی 
است.  اجتماعی  و شبکه های  اینترنت  بر 
در این شبکه ها در اغلب موارد، انسان ها، 
بدون اینکه یکدیگر را دیده باشند، با هم 
را که  آنچه  برقرار می کنند و هر  ارتباط 
در سر دارند، با میلیون ها انسان دیگر در 
از  می گذارند؛  اشتراک  به  جهان  سراسر 
انتشار اخبار، برخط  سوی دیگر، سرعت 
)آن الین( است و در کسری از ثانیه، بروز 
هر اتفاقی در هر نقطه از جهان را می توان 
تکنولوژی  این عجین شدن  متوجه شد. 
رواج  قدری  به  انسان،  روزمرۀ  زندگی  با 
جامعه شناسان،  اکثر  که  است  یافته 
زندگی در عصر حاضر را زندگی در عصر 

تکنولوژی می نامند.

 ،)Fredric Jameson( جیمسون 
که  آمریکایی،  معاصر  جامعه شناس 
بیشتر به خاطر تحلیل هایش از روندهای 
فرهنگی معاصر، به ویژه تحلیل هایش از 
شناخته  سرمایه داری،  و  مدرنیته  پست 
ویژگی هایی  با  را  حاضر  عصر  می شود، 
بودن،  عمق  فاقد  و  سطحی  همانند: 
محوریت  و  تاریخ  فقدان  عاطفه،  زوال 
یافتن تکنولوژی مشخص می کند )ریتزر، 
را  ویژگی ها  این  از  بسیاری   .)1400
که  خودمان  روزانۀ  زیست  در  می توانیم 
همانا سطحی شدن همه چیز و مهم ترین 
آن، محوریت یافتن تکنولوژی بر زندگی 
این  بازنمایی  و  کنیم  احساس  است، 
ویژگی ها را در شبکه های مجازی ببینیم؛ 
تا جایی که اغلب، روز خود را با صفحۀ 
و  می کنیم  شروع  )موبایل(  همراه  تلفن 

حقیقت را از فضای مجازی می طلبیم.  
در  شده  منتشر  داده هـای  اسـاس  بر 
رسـانه های  از  استفـاده  استاتیسـتا1، 

محبوب ترین  از  یکی  همواره  اجتماعی، 
و  است  بوده  مردم  آن الین  فعالیت های 
میلیارد   4.26 از  بیش   ،2021 سال  در 
در  جهان(  جمعیت  از  درصد   59( نفر 
اجتماعی  رسانه های  از  جهان،  سراسر 
استفاده کرده اند و این رقم تا سال 2027 
افزایش  نفر  میلیارد  شش  تقریباً  به 
از  استفاده  میانگین  ضمناً  یافت.  خواهد 
و  ساعت   2 روزانه  اجتماعی،  شبکه های 

29 دقیقه  است )چفی2، 2022(.
نگاهی به مطالب و آمار بیان شده در باال، 
نشان می دهد که تقریباً بیشتر مردم دنیا، 
که توانایی استفاده از شبکه های اجتماعی 
که  هستند  سالی  و  سن  در  و  دارند  را 
می توانند از شبکه های یاد شده استفاده 
کنند، کاربر این شبکه ها هستند؛ از سوی 
دیگر، با توجه به ویژگی های اطالعاتی که 
می شود،  منتشر  مجازی  شبکه های  در 
در  خالصه،  و  گزیده  اطالعاتی  معموالً 
دسترس همگان قرار می گیرد و هر فردی 

به عنوان کاربر این شبکه ها می تواند هر 
آنچه را که در ذهن دارد، و گاه تصورات 
بگذارد.  اشتراک  به  دیگران،  با  را  خود 
مطالبی که در شبکه های مجازی منتشر 
در  یافته  انتشار  مطالب  مانند  می شود، 
کتاب، مجله و روزنامه نیست که افرادی 
بلکه  کنند،  ارزیابی  را  آنها  متخصص 
اغلب  مطالبی  اجتماعی،  شبکه های  در 
سطحی و گسترده، با دیگران به اشتراک 
گذاشته می شود؛ بدون آنکه بر درستی یا 
نادرستی و دقیق بودن آنها نظارت شود؛ 
در واقع، حکایت این روزهای شبکه های 

مجازی، این مثل معروف است که:
هرچهمی خواهددلتنگتبگو!

شبکه های  در  که  موضوعاتی  عمدۀ 
اغلب  می شود،  مطرح  اجتماعی 
و  است  جهان  و  کشور  روز  مهم  مسائل 
گستردگی و آزاد بودن اطالعات در این 
نیز  را  پراکنی  شایعه  موجبات  شبکه ها، 

فراهم می آورد.

فاطمهقلخانباز

فاطمهقلخانباز

Statista( -12- Dave Chaffey)، شرکتی آلمانی است که متخصص داده های بازار و مصرف کننده است.
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راه دانشگاه

نشان  انسان،  روی  اجتماعی  مطالعات 
می دهد که شایعه از دید تحلیلی، رفتاری 
به مثابه  را  بتوان آن  انفرادی نیست که 
پدیده ای مجزا مورد مطالعه قرار داد، بلکه 
آن را باید به صورت یک پدیده اجتماعی 
بررسی کرد؛ در واقع، این پدیده، در نظام 

روابط متقابل شکل می گیرد.
فرهنگی  و  اجتماعی  زمینه های  بررسی 
پدیده،  این  که  می دهد  نشان  شایعات 
انسان  با  همواره  دور  گذشته های  از 
رابطه ای تنگاتنگ داشته است. به طور 
شایعـــه،  اجتماعی،  دیدگاه  از  کلی 
که  است  اجتماعی  روحی  پدیدۀ  یک 
سلطۀ  تحت  را  انسان ها  اوقات  گاهی 
و  اهمیت  به  بسته  و  می گیرد  خود 
شدت خود، دوام زیادی دارد و در طول 
ظاهر  مختلفی  شکل های  در  و  زمان 
و  موضوع  این  اهمیت  به  بنا  می شود. 
»ریشه  شایعه  جامعه شناسان،  گفتۀ  به 
و  دارد«  جامعه  ملموس  واقعیات  در 
می تواند رابطۀ تنگاتنگی با زندگی بشر 
آن  از  متأثر  را  جوامع  و  باشد  داشته 
رخداد کند )ترکمان و شهابی، 1395(.
مجازی  شبکه های  قابلیت  به  توجه  با 
مطالب  نشر  بر  مبنی  آنها  توانایی  و 
شبکه ها  این  جامعه،  کالن  سطح  در 
بر  وسیع  و  سریع  تأثیری  می توانند 
چرا  باشند؛  داشته  اجتماعی  افکار 
گاه  و  اطالعات  نشر  هنگام  در  که 
آن  غلط  از  درست  تشخیص  شایعه، 
است  بسیار سختی  کار  مردم،  از سوی 
نیز،  آن  با  مقابله  برای  راهکار  تنها  و 

طریق  از  کافی  و  سریع  رسانی  اطالع 
است؛  مردمی  اعتماد  قابل  رسانه های 
مجازی  شبکه های  در  شایعه  بیان  زیرا 
جامعه،  سطح  در  آن  وسیع  نشر  و 
اجتماعی  و  ذهنی  ناامنی  موجبات 

مردم را فراهم می آورد؛ از سوی دیگر، 
حتی  و  اطالعات  و  اخبار  گسترش 
اغلب  اجتماعی،  شبکه های  در  شایعه 
در ارتباط با یک رخداد مهم و در یک 
زمان مشخص در جامعه شکل می گیرد. 
رخداد  مهم ترین  که  نیست  انکار  قابل 
گذشته،  هفتۀ  دو  یکی  طی  در  ملی 
)کنکور(  سراسری  آزمون  برگزاری 
اخبار  مردم،  تمام  تقریباً  و  است  بوده 
کرده اند.  پی گیری  را  آن  به  مربوط 
در  می تواند  که  خبری  تنها  مسلماً 
اجتماعی  شبکه های  در  روزها،  این 
اتفاقات  بپردازد،  مخاطب  جذب  به 
است؛  سراسری  آزمون  با  مرتبط 
تالش  در  افراد،  از  بسیاری  بنابراین، 
موضوع  با  ارتباط  در  خبرسازی  برای 
در  شایعه  بازار  به  تا  هستند  کنکور 
تئوری  طبق  زیرا  زنند؛  دامن  باره  این 
بودون ریمون  اجتماعي  کنش  منطق 

)Raymond Boudon(، جامعه شناس 
موضوعی  چقدر  هر  فرانسوی،  معاصر 
برای فرد اهمیت بیشتری داشته باشد، 
آن  مورد  در  خبری  هر  پذیرش  امکان 
و همچنین  بود،  بیشتر خواهد  موضوع، 

و  باشد  مهم تر  قدر خبر شایعه شده  هر 
مردم دربارۀ آن موضوع اطالعات کمتري 
شایعه،  ایجاد  احتمال  باشند،  داشته 

قوي تر می شود )بودون، 13۸۸(.
چون  که  است  تصور  قابل  واقع،  در 
اجتماعی  مهم  رخداد  بزرگترین  کنکور، 
و علمی هر سالۀ کشور است، توجه عموم 
افراد جامعه به آن جلب شود و هر خبری 
همگان  پذیرش  مورد  رخداد،  این  حول 
هر خبری  است  ممکن  حال  گیرد.  قرار 
که در این زمینه منتشر می شود، واقعیت 
تنها  پس  باشد؛  شایعه  یا  باشد  داشته 
راهکار آگاه سازی اذهان اجتماعی از این 
کنندۀ  اقتاع  رسانی  اطالع  مهم،  رخداد 

مخاطبان است.
نوبت  برگزاری  از  قبل  هفته  چندین  در 
اول آزمون سراسری سال 1402، شایعات 
و  شیادی  شبکه های  سوی  از  زیادی 
مدعی تقلب در آزمون، به منظور فریب 

هنگفت  پول های  و کسب  عمومی  افکار 
این  با  مقابله  برای  چند  هر  شد.  شروع 
شایعات، سازمان سنجش آموزش کشور 
با اطالع رسانی از طریق رسانه های جمعی، 
تولید  همچنین  و  سیما  و  صدا  ویژه  به 
موشن گرافی ها و اینفوگرافیک در فضای 
مجازی، اقدامات مناسبی را انجام داد و از 
سوی دیگر اقدامات گسترده ای از طریق 
مسؤول حفاظت آزمون ها برای مقابله با 
شبکه های شیادی تقلب در کنکور صورت 
گرفت و به ویژه با محدودیت ایجاد شده 
در اینترنت تلفن های همراه در حوزه های 
تقلبات  آزمون سراسری، سطح  برگزاری 
به شدت کاهش یافت و امکان هر گونه 

تقلبی را منتفی کرد. 
گذشته،  همانند  شیادی،  شبکه های 
در  خود  آینده  منافع  تأمین  برای 
شایعات  طرح  با  سراسری،  آزمون های 
لذا  و  می کنند  اقدام  مجازی  فضای  در 
حفظ  با  داوطلبان  که  است  شایسته 
این  شایعات  دام  در  خود،  هوشیاری 

نگیرند. قرار  شبکه های شیادی 
........................................................................

منابع
منشأ  در  ایدئولوژي   .)13۸۸( ریمون  بودون،   -
انتشارات  آبادي.  علي  ایرج  ترجمۀ  معتقدات. 

شیرازه.
- ترکمان، فرح و زینب شهابی )1395(. شایعه و 
عوامل اجتماعی در پذیرش آن. فصلنامۀ راهبرد 

اجتماعي فرهنگي. سال پنجم، شماره نوزدهم.
جامعه  نظریه های   .)1400( جورج  ریتزر،   -
شناسی در دوران معاصر. ترجمۀ محسن ثالثی. 

انتشارات علمی.
Chaffey. Dave )2022(. Global social me-
dia statistics. Smart insights.

تنها خبری که می تواند در این روزها
در شبکه های اجتماعی به جذب مخاطب بپردازد

اتفاقات مرتبط با آزمون سراسری است
بنابراین، بسیاری از افراد، در تالش برای

خبرسازی در ارتباط با موضوع کنکور هستند
تا به بازار شایعه در این باره دامن زنند
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فراخوان

پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است كه 

از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر هفته )  از دو سال گذشته به 

صورت الکرتونیکی ( منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار 

و اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين تا پايان 

آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از 

سوى سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى مانند: يادداشت هفته، اخبار، 

اطالعيه، گزارش خربى، گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى و ... به 

فراخور برنامه زماىن آزمون ها، با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر 

دبريستان يا دانشجويان دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان 

آزمون رسارسى، كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و 

در جهت راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از 

سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و هفتمني سال فعاليت خود، به مين همراهى 

و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و همواره به 

شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

عكـس ها،  طـرح ها،  مى تواننــد  عالقه مندان  و  بازديدكننـدگان   خواننـدگاـن، 

PEYK@SANJESH.ORG :مطالب، انتقـاد ها و پيشنهـادهاى خود را به نشـاىن 

ارسال منايند. 

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org
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از نقطه نظر تاریخی و فرهنگی، این روزها در برهه ای 
رویکرد  شایعه«  »تجارت  که  می بریم  سر  به  تاریخ  از 
و  اطالعات  از  عمده ای  سهم  و  است  متداول  و  رایج 
یکی  دلیل،  همین  به  است.  شایعه  مبنای  بر  اخبار 
ارتقاء  شایعه،  با  مقابله  پیشگیرانۀ  مهم  روش های  از 
خبرنگاری،  حرفه های  در  افراد  چندگانۀ  سواد  سطح 
روزنامه نگاری، پژوهشگری علوم اجتماعی و روشنگری 
و  درک  دانش،  باید  امروزه  جهان  مردم  همۀ  است. 
به  تا  دهند  ارتقا  چندگانه  سواد  از  را  خود  مهارت 
عنوان کنشگران اجتماعی قابل اعتماد دهکدۀ جهانی 
تعریف سواد  که  می کند  مقاله سعی  این  تلقی شوند. 
کند.  تعریف  روزآمد  و  جهانی  مطالعات  اساس  بر  را 
در روزگار ما، افرادی با سواد هستند که دارای سواد 
مهارت  و  نگرش  دانش،  از  بتوانند  و  باشند  چندگانه 
خود، برای حل چالش های زندگی شان استفاده کنند.   
است. سواد،  تغییر کرده  زمان  تعاریف سواد در طول 
به توانایی تشخیص، تفسیر، آفرینندگی، ارتباط برقرار 
که  چاپی  یا  شده  نوشته  مواد  کردن  جمع  و  کردن 
در  دارد.  اشاره  می شود،  مربوط  متنوع  محتواهای  به 
اجتماعی   - فرهنگی  جدید  رویکرد  اخیر،  سال های 
برای مفهوم سواد پدیدار شده که از ترکیب مطالعات 
انسان شناسی  اجتماعی،  روان شناسی  زبان شناسی، 
سواد  مفهوم  است.  آمده  دست  به  تربیت  و  تعلیم  و 
)مانند:  سوادی  مختلف  جنس های  فقط  نه  چندگانه، 
خیال و واقعیت و ...( را در بر می گیرد، بلکه همچنین 
خانه  در  سواد  )مانند:  سوادی  مختلف  موقعیت های 

از  وسیعی  دامنۀ  و   ).. مدرسه  در  سواد  مقابل  در 
منابع  سنجش  و  کاربست  )مانند:  سواد  مهارت های 
چندگانۀ اطالعات درون متنی( را نیز شامل می شود. 
دانش  چندگانۀ  روش های  چندگانه،  جهان  در 
دارد؛  وجود  نیز  ذهنی  عادت های  یا  )معرفت شناسی( 
اطالعاتی که می تواند با کاربرد فناوری ها در قالب های 
چاپ های  صدا،  با  همراه  چاپ های  )مانند:  چندمدلی 
همراه با زبان اشاره، چاپ های همراه با صدا و نگاره( 

ارائه شود.
فضای  به  مدرنیسم،  پست  دیدگاه  از  سواد  مفهوم   
مستقل و خودکار یا مجموعه ای از مهارت های ذهنی 
این  بنیادی شان  فرض  که  دارد  اشاره  مستقل  فنی  و 
از طریق زمینه های فرهنگی، سیاسی،  است که سواد 

سواد  می شود.  تعیین  جامعه  کاربردی  و  تاریخی 
زمان  در  جهان  از  شخصی  برداشت  شامل  چندگانه، 
و زمینه های متنوع، از طریق کاربرد ابزارهای متفاوت 
از  که  دارد  اشاره  سوادی  به  چندگانه،  سواد  است. 
با  ارتباط  برقراری  راه های  نگرش ها،  اشارات،  کلمات، 
انسان و غیر انسان تشکیل شده است. نظریۀ سوادهای 
ویژگی های  جدید،  سوادهای  مطالعات  و  چندگانه 
مشترکی دارند و هر دو در شرایط سیاسی، اجتماعی 
نژاد،  جنسیت،  به  سوادها  گرفته اند.  قرار  فرهنگی  و 
این،  بر  مذهب، فرهنگ و قدرت متصل هستند؛ عالوه 
مرتبط  چندگانه ای  سوادهای  نظریۀ  با  است  ممکن 
باشند که در آن سوادها شامل معانی متعددی هستند 
و به صورت دیداری، شفاهی، بصری و لمسی نمود پیدا 
می کنند. در این مفهوم، ظهور سوادها چند وجهی است. 

سوادچندگانهدوشکلدارد:
 1( شکل جدید از سواد، با فناوری اطالعات و ارتباطات 

پیوند دارد؛ برای مثال،
،)computer literacy( سواد رایانه ای

،)media literacy( سواد رسانه ای
،)print literacy(سواد چاپی

و سواد چندرسانه ای )multimedia literacy(؛ 
 2( شکل فرهنگی خاص آموزش، مانند:

سواد فرهنگی )cultural literacy(، سواد اجتماعی
 .)Eco literacy( و سواد اقتصادی )social literacy(
فناوری  با  که  سواد  نوتر  شکل  کوتاه،  مقالۀ  این  در 
ارتباطات پیوند دارد، مّدنظر است و برای  اطالعات و 

سواد چندگانه و سواد رسانه ای: 
غربال گری واقعیت از شایعه

مهدیاکبری

آموزش سواد رسانه ای
به مثابه ابزاری برای کمک به افراد

 در تجزیه و تحلیل انتقادی پیام ها، 
فرصت هایی را برای

زبان آموزان فراهم می کند
 تا تجربة خود را از رسانه 

گسترش دهند و به آنها 
در توسعة مهارت های خالقانه

 در ساخت پیام های رسانه ای خود 
کمک می کند

دانش
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و  شایعه  ناسره،  از  سره  تشخیص  و  شایعه  کاهش 
واقعیت معرفی شده است.

را  فرد  است که  مفهومی  دانش  رایانه ای، همان  سواد 
و  قانونی  اخالقی،  )اجتماعی،  پایه  فنی  اصطالحات  با 
مباحث جهانی( آشنا می کند و موجب می شود که وی 
اطالعات،  پردازش  زمینه های  در  وظایف  انجام  برای 
کوچک،  رایانه های  با  کار  چارت بندی،  داده ها،  پایگاه 
سیستم،  اجرایی  عملکرد  و  هندسی  اشکال  ارائۀ 
رایانه ای در حال  بگیرد. سواد  یاد  را  مهارت های الزم 
حاضر دارای چهار چشم انداز است: چشم انداز مهارت ها، 
 - اجتماعی  چشم انداز  متنی،  تمرین های  چشم انداز 
سیاسی و چشم انداز اطالعات. در چشم انداز مهارت ها 
کتاب های بسیار زیادی مهارت های الزم و نو را برای 
کار با رایانه معرفی می کنند. در چشم انداز تمرین های 
متنی، بر تمرین های عملی کار با متن های الکترونیکی 
در  می شود.  تأکید  دیجیتالی(  متن های  واقع  )در 
موقعیت ها  در  سواد  سیاسی،   - اجتماعی  چشم انداز 
می شود.  پنداشته  متفاوت  مختلف،  مکان های  و 
چشم انداز اطالعاتی، به توانایی دستیابی و استفاده از 
نیازهای اطالعاتی گفته  برای  منابع اطالعاتی مختلف 
تحلیل،  سنجش،  توانایی  به  رسانه ای،  سواد  می شود. 
در  می شود.  گفته  شده  ایجاد  متن های  و  ارزشیابی 
شده  بسیاری  تأکید  انتقادی  تفکر  بر  رسانه ای،  سواد 
منابع  یادگیری  و  مطالعه  به  نیز  چاپی  سواد  است. 
چاپ شده، که قدیمی ترین منابع کسب سواد هستند، 
مانند: کتاب ها، نوشته، جزوات و خاطرات شخصی و ... 
اشاره دارد. سواد چندرسانه ای به مثابه مجموعه ای از 
مهارت های شخصی کدگذاری  به  رسانه ای،  سوادهای 
و کدگشایی متون در زبان های مختلف گفته می شود.
شرحیمبسوطبرسوادرسانهایمعیارتشخیص
آموزشی  الگوی  یک  از  غالباً  رسانه ای،  سواد  آموزش 
را  افراد  که  می کند  استفاده  جو  و  پرس  بر  مبتنی 
می کنند،  تماشا  آنچه  مورد  در  می کند  ترغیب 
سواد  آموزش  کنند.  سؤال  می خوانند،  و  می شنوند 
در  افراد،  به  کمک  برای  ابزاری  مثابه  به  رسانه ای، 
برای  را  فرصت هایی  پیام ها،  انتقادی  تحلیل  و  تجزیه 
از رسانه  را  تا تجربۀ خود  زبان آموزان فراهم می کند 
گسترش دهند و به آنها در توسعۀ مهارت های خالقانه 
می کند.  کمک  خود  رسانه ای  پیام های  ساخت  در 
تحلیل های انتقادی می تواند شامل شناسایی نویسنده، 
و  ساختمانی  تکنیک های  بررسی  نظر،  نقطه  و  هدف 
کشف  و  رسانه ها  نمایندگی  الگوهای  بررسی  ژانرها، 
و  خبری  برنامه های  در  تعصب  و  سانسور  تبلیغات، 
روابط عمومی )و دالیل بروز این موارد( باشد. آموزش 
تأثیرگذاری  است که چگونگی  رسانه ای، ممکن  سواد 
یا مدل  ویژگی های ساختاری )مانند مالکیت رسانه ها 
تأمین اعتبار آن( بر اطالعات ارائه شده را کشف کند.

همان طور که توسط اصول آموزش سواد آموزی رسانه 
رسانه ای،  سواد  آموزش  از  هدف  شده است،  تعریف 

کمک به افراد در هر سنی است تا عادات پرسشگری 
و مهارت های پاسخ دهی را، که نیاز متفکران انتقادی، 
امروز  دنیای  در  فعال  شهروندان  و  مؤثر  ارتباطات 
اروپا،  و  شمالی  آمریکای  در  دهند.  توسعه  هستند، 

هم  و  توانمندسازی  چشم انداز  هم  رسانه ای،  سواد 
رسانه ای  سواد  با  افراد  می شود.  شامل  را  حمایت 
رسانه ای  پیام های  ماهرانه ای  صورت  به  بتوانند  باید 
هر  خاص  خصوصیات  درک  دادن  نشان  برای  هم  را 
عنوان  به  مشارکت  و  رسانه  ایجاد  برای  هم  و  رسانه 
تولید  و  کرده  ایجاد  رسانه ای  سواد  فعال  شهروندان 
این کار می تواند مفهومی برای گسترش سواد،  کنند. 
رسانه های  و  عامه  فرهنگ  جمعی،  رسانه های  درمان 
نیاز  که  »متون«  از  جدیدی  انواع  مثابه  به  دیجیتال 
با  شود.  دیده  دارند،  ارزیابی  و  تحلیل  و  تجزیه  به 
و  فعال  فرآیند  یک  به  رسانه ها  مصرف  فرآیند  تبدیل 
تفکر  سوء  پتانسیل  از  بیشتری  آگاهی  مردم  حساس، 
جمعی  رسانه های  نقش  و  کرده  کسب  دستکاری  و 
دیدگاه های  ساختن  در  را  مشارکتی  رسانه های  و 
واقعی درک می کنند. آموزش سواد رسانه ای گاهی به 
عنوان روشی برای پرداختن به ابعاد منفی رسانه ها، از 
کلیشه های  غلط،  اطالعات  رسانه ها،  دستکاری  جمله 

رفتن  بین  از  مورد  در  نگرانی  و  نژادی  و  جنسیتی 
حریم شخصی و حملۀ سایبری، مفهوم سازی می شود. 
و  رسانه  از  استفاده  در  شایستگی  و  دانش  ایجاد  با 
به  کمک  با  می تواند  رسانه ای  سواد  آموزش  فناوری، 
و  رسانه  مصرف  عادات  در  مناسب  انتخاب  در  افراد 
الگوهای استفاده، نوعی محافظت از کودکان و جوانان 
رسانه ای  سواد  آموزش  طرفداران  کند.  فراهم  را 
درسی  برنامۀ  به  رسانه ای  سواد  ورود  که  معتقدند 
از  آگاهی  افزایش  و  مدنی  تعامل  موجب  مدارس، 
ساختارهای قدرت ذاتی در رسانه های عمومی می شود 
و دانش آموزان را در به دست آوردن مهارت های الزم 

شایعه، یک داستان یا گزارش در حال 
گردش از حقیقت نامشخص یا مشکوک 
است و ترکیبی از حالت عدم اطمینان 

و اضطراب ایجاد می کند. در علوم 
اجتماعی، یک شایعه شامل شکلی از 

بیانیه است که صحت آن خیلی زود یا 
هرگز تأیید نمی شود؛ به عالوه، برخی 

از نظریه پردازان علوم ارتباطات، 
شایعه را زیرمجموعه ای از تبلیغات 

معرفی کرده اند

طرفداران آموزش
سواد رسانه ای معتقدند که 

ورود سواد رسانه ای 
به برنامة درسی مدارس

موجب تعامل مدنی و افزایش آگاهی
 از ساختارهای قدرت ذاتی در 
رسانه های عمومی می شود 

و دانش آموزان را در به دست آوردن 
مهارت های الزم و انتقادی

کارآمد می کند.

دانش
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حال  در  تحقیق  یک  می کند.  کارآمد  انتقادی،  و 
آغاز  بر جوانان  تأثیر سواد رسانه ای  بر  تمرکز  با  رشد 
از 50 مطالعه، که  شده است. یک متاآنالیز مهم بیش 
است  آن  بیانگر  شده است،  منتشر  ارتباطات  مجلۀ  در 
که مداخالت سواد رسانه ای، تأثیرات مثبتی بر دانش، 
رفتاری،  باورهای  شده،  درک  واقع گرایی  انتقادگری، 

نگرش ها، خودکارآمدی و رفتار دارد.
دانشمندان زیادی، چارچوب های نظری را برای سواد 
را  فریم  سه  هابز،  رنه  داده اند.  پیشنهاد  ای  رسانه 
مشخص  زبان آموزان  به  رسانه ای  سواد  معرفی  برای 
و  پیام ها   ،)AA( مخاطبان  و  نویسندگان  می کند: 
وی   .)RR( واقعیت  و  بازنمایی  و   ،)MM( معانی 
اطالعاتی،  سواد  ای،  رسانه  سواد  از  ادبیات  سنتز  در 
سواد بصری و سواد جدید، این ایده های اصلی را که 
زمینۀ نظری برای سواد رسانه ای را تشکیل می دهند، 
شناسایی می کند. وی چهار مفهوم اساسی را رائه داده 
است که یک چارچوب نظری را که می تواند برای کل 
برای رسانه های قدیمی  رسانه های معاصر و همچنین 
نیز استفاده شود، بیان می کند: تولید، زبان، بازنمایی 
ارائه  مفاهیم  تشریح  با  جنکینز  هنری  مخاطب.«  و 
فرهنگ  یک  ظهور  باکینگهام،  دیوید  سوی  از  شده 
اهمیت  بر  و  می دهد  قرار  بحث  مورد  را  مشارکتی 
مجموعه ای  می کند؛  تأکید  جدید«  رسانه های  »سواد 
اجتماعی که  و مهارت های  فرهنگی  از شایستگی های 

جوانان در چشم انداز رسانۀ جدید به آن نیاز دارند. 
از  گردش  حال  در  گزارش  یا  داستان  یک  شایعه، 
از  ترکیبی  و  است  مشکوک  یا  نامشخص  حقیقت 
در  می کند.  ایجاد  اضطراب  و  اطمینان  عدم  حالت 
بیانیه  از  شکلی  شامل  شایعه  یک  اجتماعی،  علوم 

است که صحت آن خیلی زود یا هرگز تأیید نمی شود؛ 
ارتباطات،  علوم  پردازان  نظریه  از  برخی  عالوه،  به 
کرده اند.  معرفی  تبلیغات  از  زیرمجموعه ای  را  شایعه 
ارتباطات،  و  روان شناسی  جامعه شناسی،  مطالعات 
همچنین  شایعات  دارند.  شایعه  از  متفاوتی  تعاریف 
اغلب در رابطه با اطالعات غلط )غیرعمدی نادرست( 
و اطالعات غیرصحیح )عمداً نادرست( مورد بحث قرار 

می  گیرند.

از طریق   )1 که:  است  این  شایعه  اساسی  ویژگی  سه 
در  را  اطالعات   )2 می شوند؛  منتقل  دهان  به  دهان 
که  می دهند  ارائه  شرایط«  یا  اتفاق  »شخص،  مورد 
از  را  آن  می توان  و  است  عمومی  مسائل  آن  حوزۀ 
موضوعات بی اهمیت و خصوصی جدا کرد؛ 3(نیازهای 
از  اگرچه  می کنند؛  ارضا  و  بیان  را  جامعه  عاطفی 
درک  فردی  صورت  به  اما  می شود؛  دریافت  فرد  یک 
است.  درک  قابل  اجتماعی  شرایط  در  بلکه  نمی شود، 

ضمناً احتمال انتشار شایعات منفی، بیشتر از شایعات 
مثبت است. 

که  می کنیم  زندگی  دوره ای  در  تاریخی  لحاظ  از 
شایعه  مبنای  بر  اخبار،  و  اطالعات  از  عمده ای  سهم 
پراکنده می شود و هزینه های جبران ناپذیری را برای 
می کند.  ایجاد   ... و  شرکت ها  و  دانشگاه ها  مؤسسات، 
از  )شایعه(  سره  غربالگری  مهم  روش های  از  یکی 
است.  چندگانه  سواد  سطح  ارتقاء  )واقعیت(،  ناسره 
مهارت  و  درک  دانش،  باید  امروزه  جهان  مردم  همۀ 
عنوان  به  تا  دهند  ارتقا  چندگانه  سواد  از  را  خود 
رسانه ها  شوند.  تلقی  اعتماد  قابل  اجتماعی  کنشگران 
اغلب تفسیر خاص خود را از واقعیت ارائه می دهند و 
این تفسیر را با رنگ و لعابی چشم نواز و فریبنده به 
ما تلقین می کنند. سواد رسانه ای این فرآیند را مورد 
توجه قرار داده، نقد  کرده و تالش می کند که آن را به 
نفع مخاطب تغییر دهد؛ به عبارت دیگر، خلق مفهوم 
سواد رسانه ای، با قصد فعال کردن مخاطبان در برابر 
مواجهۀ  در  ایشان  کردن  توانمند  و  رسانه ای  حمالت 
صورت  رسانه ها  سوی  از  ارسالی  پیام های  با  مؤثر 
به  را  مخاطب  رسانه ای،  سواد  همچنین  است.  گرفته 
فاصله گرفتن از اندیشه های سطحی تشویق می کند و 
وی را از شیوه های معمول جلب مخاطب در رسانه ها 

آگاه می سازد. 
در  حساس  و  مهم  رویدادهای  از  سراسری،  آزمون 
داوطلبان  از  زیادی  تعداد  سرنوشت  که  است  کشور 
خورده  گره  آزمون  این  نتیجۀ  به  آنها  خانواده های  و 
ارتباطی،  فناوری های  رشد  اخیر،  سال های  در  است. 
یافتۀ  گروه های سازمان  از  برخی  استفاده  امکان سوء 
کالهبرداری را فراهم کرده و این گروه های کالهبرداری 

در سال های اخیر، رشد فناوری های 
ارتباطی، امکان سوء استفاده 

برخی از گروه های سازمان یافتة 
کالهبرداری را فراهم کرده و این 

گروه های کالهبرداری تالش می کنند 
که سؤاالت آزمون سراسری را پس از 
شروع آزمون، با استفاده از ابزارهای 
الکترونیکی شبه جاسوسی در زمان 

کوتاهی به خارج از حوزه های امتحانی 
ارسال نموده و پاسخ سؤاالت را برای 

برخی از داوطلبان ارسال نمایند
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پس  را  سراسری  آزمون  سؤاالت  که  می کنند  تالش 
الکترونیکی  ابزارهای  از  استفاده  با  آزمون،  شروع  از 
شبه جاسوسی در زمان کوتاهی به خارج از حوزه های 
امتحانی ارسال نموده و پاسخ سؤاالت را برای برخی از 
اتخاذ شده  با تمهیدات  البته  داوطلبان ارسال نمایند؛ 
با کمک شرکت های دانش بنیان و دیگر راهکارهای  و 
متخلفان  برای  نهایت  در  اقدامات  این  انجام  قانونی، 
به  داوطلبان  غیرعلمی  ورود  از  و  نیست  موفقیت آمیز 
می کند.  جلوگیری  عالی،  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها 
در سال جاری نیز اقدامات فراوانی در راستای مبارزه 
سنجش  سازمان  سوی  از  شیادی  شبکه های  این  با 
و  امنیتی  انتظامی،  دستگاه های  و  کشور  آموزش 
با  نیز  اقدام  آخرین  در  است.  شده  انجام  قضایی 
موافقت شورای امنیت کشور )شاک( و با اطالع رسانی 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  قبلی،  گستردۀ 
محل  در  همراه  تلفن  اینترنت  محدودیت  به  اقدام 
از  محدودی  ساعت  در  آزمون  برگزاری  حوزه های 
زمان اجراء آزمون کرد که باعث ارتقاء ضریب امنیت 
آزمون شد و از وقوع ده ها تقلب و تخلف برنامه ریزی 
اقدامات  این  همۀ  کرد.  جلوگیری  راستا  این  در  شده 
امنیتی برای برقراری عدالت آموزشی اجرا شد تا هیچ 
داوطلبی نتواند حقوق داوطلبان دیگر را از بین ببرد و 
داوطلبان  نمایندۀ  بهترین  دانشگاه ها،  پذیرفته شدگان 
و  محتوایی  تسلط  معلومات،  نظر  از  )معرف ترین 
باشند.      برای رشته های پرمتقاضی  پیشرفت تحصیلی( 
مجازی،  فضای  در  در  جعلی  اخبار  و  شایعات  پخش 
نمود بسیار بیشتری دارد. در فضای مجازی، هر فردی 
با هر نیتی می تواند نسبت به انتشار اخبار اقدام کند؛ 
علم  افزایش  با  کاربران  که  است  ضروری  بنابراین، 
دام  در  افتادن  مخاطرات  از  را  خود  رسانه،  سواد  و 
در صورتی  زیرا  کنند؛  اخبار جعلی محافظت  شایعات 
که کاربران فضای مجازی، مجهز به سواد رسانه ای و 
سواد چندرسانه ای نباشند، ممکن است که تحت تأثیر 
شوند.  زودگذر  هیجانات  دچار  جعلی،  و  کذب  اخبار 
به مثابه داستان هایی در خصوص  را می توان  شایعات 
)بی اعتمادی(  خاص  روایی  چشم انداز  یک  با  ارتباط 
در نظر گرفت که ظاهراً منطقی به نظر می رسند، اما 
در حدس و گمان غرق هستند. متخصصان ارتباطات، 
شایعه را به مثابه بمب های دست ساز روایی و سالح های 
از  می توانند  که  می گیرند  نظر  در  کم هزینه  ارتباطی 
سوی هر کسی برای مختل کردن تالش های ارتباطی، 
امور مدنی یا اطالع رسانی استفاده شوند و ترس را در 
القا کنند؛ برای مثال، در همین ماه جاری در  جامعه 
بعد  سایت ها  و  روزنامه ها  از  برخی  گزارش  از  بخشی 
)نوبت   1402 سراسری  آزمون  اول  نوبت  برگزاری  از 
دی ماه(، ادعا شده است که سؤاالت آزمون سراسری، 
اما  شده،  منتشر  آزمون  برگزاری  از  پیش  روز  چند 
اکنون مشخص شده است که این ادعاها کذب محض 
در  مضحک  ادعایی  در  روزنامه ها  از  یکی  است.  بوده 

یک گزارش آورده است: 

»... ذکر این نکته مهم است که بیش از سه روز پیش، 
سؤاالت به دست خبرنگار روزنامه .... رسید و مسأله را 
با روابط عمومی سازمان سنجش در میان گذاشت که 
البته آنها تکذیب کرده و صحت سؤاالت را نپذیرفتند. 
آنها  انکار  که  شد  مشخص  امتحانات  برگزاری  با  اما 
منتشر  همیشه  از  زودتر  خیلی  سؤاالت  و  بود  بی پایه 

شده بود ...«. 
فقط  روزنامه،  این  خبرنگار  که  است  حالی  در  این 
تصویر جعلی صفحۀ اول دفترچه آزمون گروه آزمایشی 
اول  با صفحۀ  را که کوچکترین شباهتی  انسانی  علوم 
دفترچه سؤاالت آزمون سراسری سال 1402 )که در 
سی ام دی ماه 1401 برگزار شد( ندارد، ارسال کرده 
بود و بدیهی است که تصویری از جلد جعلی که حتی 
نکرده،  درج  درست  را  آزمون  برگزاری  سال  آن،  در 
کالهبرداری  کانال های  سوی  از  ناشیانه  صورت  به 
فروش سؤال عرضه شده و با کمال تأسف به استناد به 
داوطلبان  و  مردم  عامۀ  اعتماد  ادعاهای کذب،  همین 
دفترچه  ضمناً  است.  داده  قرار  هدف  را  سخت کوش 
پس  بالفاصله   1402 سال  سراسری  آزمون  سؤاالت 
سایت  طریق  از  آزمایشی،  گروه  هر  آزمون  اتمام  از 

که  گردیده  منتشر  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
جلد آن با جلد ارسالی، کاماًل متفاوت بوده است؛ البته 
است.  شده  منتشر  نظر  مّد  سایت  در  سازمان  جوابیه 
این تجارب نشان می دهد که داوطلبان و خانواده های 

آنها باید سواد رسانه ای خود را ارتقا دهند.
و  اطالعات  فناوری های  گسترش  و  شدن  دیجیتالی 
ارتباطات در آغاز قرن بیست و یکم، رسانه ها و ارتباط 
است؛  داده  تغییر  اساسی  طور  به  را  کاربران  با  آنها 
به گونه ای که به طور منطقی، اصول اساسی آموزش 
دیگر  اینجا  در  است.  کرده  دگرگونی  دچار  را  رسانه 
آموزش  بلکه  نیست،  مهم  گیرندگان  آموزش  بحث 
شهروندان به عنوان مشتریانی مسؤول در محیط های 
رسانه ای،  آموزش  است.  مطرح  ترکیبی  و  مجازی 
شبکه های  مانند:  پدیده هایی  شامل  حاضر،  حال  در 
هوش  بزرگ،  داده های  مجازی،  جوامع  اجتماعی، 
در  افراد  به  که  است  و...  سایبری  نظارت  مصنوعی، 
همراه  تلفن  دستگاه های  انواع  از  انتقادی  استفادۀ 
بسترهای  رسانه ها،  که  است  نیاز  می دهد.  آموزش 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وقوع جرم را شناسایی 
از  پیشگیری  جهت  در  را  تالششان  تمام  و  کنند 
همه  نگاهی  با  و  دهند  قرار  واقعیت  انتشار  و  جرم 
زمینه های  کاهش  برای  پیشگیری،  مبحث  به  جانبه 
ارتقاء  این،  بر  عالوه  نمایند؛  برنامه ریزی  جرم  وقوع 
کاربران  و  رسانه ها  مخاطبان  رسانه ای  سواد  سطح 
با  نقش  نیز،  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای 
که  است  الزم  می کند.  ایفا  زمینه  این  در  را  اهمیتی 
در  غیررسمی،  و  رسمی  آموزش های  در  مبحث  این 
جامعه  کل  و  خانواده ها  دانشگاه ها،  مدارس،  سطح 
بهتر  این،  بر  افزون  یابد؛  توسعه  و  شود  مطرح  نیز 
و  است که دست اندرکاران رسانه ها، در زمینۀ مسائل 
موضوعات حقوقی و قانونی مربوط به جرم و بزهکاری 
سازی  آگاه  به  زمینه ها  این  در  تا  شوند  داده  آموزش 

مخاطبانشان مبادرت ورزند.

پخش شایعات و اخبار جعلی
 در فضای مجازی

نمود بسیار بیشتری دارد
در فضای مجازی، هر فردی 

با هر نیتی می تواند نسبت به 
انتشار اخبار اقدام کند

بنابراین، ضروری است که کاربران
 با افزایش علم و سواد رسانه

خود را از مخاطرات افتادن در دام 
شایعات اخبار جعلی محافظت کنند
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دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور:

وزیر علوم تأکید کرد:

باید استعدادهای برتر برای حرفۀ معلمی با  هم رقابت کنند
ادامهازصفحهاول

وی افزود: کسانی که امروز به عنوان 
شاگرد در کالس های درس هستند، 
محققان،  دانشمندان،  واقع،  در 
مدیران و سیاستمداران آینده کشور 
و  احترام  با  باید  حتماً  و  هستند 

تکریم با آنان برخورد شود.
را  مربی  و  معلم  نقش  علوم،  وزیر 
در ساختن آینده کشور بسیار مهم 
دانست و گفت: در کشورهای توسعه 
و  معیشت  نظر  از  معلمان  یافته، 
جایگاه  باالترین  منزلت،  و  درآمد 
جامعه  نیز  ما  کشور  در  و  دارند  را 
احترام زیادی برای معلم قائل است 
و حاکمیت باید حمایت های خود را 

از این قشر بیشتر کند.
باید  کرد:  تأکید  زلفی گل  دکتر 
قدر  آن  معلمی  از شغل  ما  حمایت 
باشد که این شغل جذابیت بیشتری 

داشته باشد و استعدادهای برتر برای 
ورود به این حرفه با هم رقابت کنند.

ویژه  تخصص  یک  را  معلمی  وی 
مهارت های  به  نیاز  که  دانست 
با  ارتباط  و  ارزیابی  تدریس، 
دانش آموز دارد و وجود مراکز تربیت 
فرهنگیان  دانشگاه  یا  سابق  معلم 
آموزش  برای  ضرورت  یک  فعلی، 

معلم است.
دکتر زلفی گل، معلمی را شبکه ای 
آیندۀ  که  دانست  انسانی  فضایل  از 
او  رفتار  به  جامعه،  یا  فرد  یک 

بستگی دارد.
مهمی  مقولۀ  را  آموزش  علوم،  وزیر 
دانست که حتی در سالمت جسمی 
و روحی جامعه دخیل است و اساساً 
بین  رویکرد  با  اجتماعی  پدیده های 
اگر  و  می شوند،  بررسی  رشته ای 
علم  یک  عنوان  به  را  آموزش  خود 

بین رشته ای بدانیم، وجود دانشگاه 
فرهنگیان برای ارتقاء بحث آموزش 

به عنوان یک علم، ضروری است.
اظهار  همچنین  زلفی گل،  دکتر 
امر  در  اقلیم  تغییر  یک  با  داشت: 
آموزش مواجه هستیم، و برای اینکه 
باید  شویم،  هماهنگ  تغییر  این  با 
فناوری های  از  استفاده  به  نسبت 
نوین و آموزش های مجازی، اهتمام 
دانشگاه  اگر  و  باشیم،  داشته  ویژه 
فرهنگیان در این زمینه اقدام جدی 
فاصله  روز  آموزش های  از  نکند، 

خواهد گرفت.
این  پایان  در  که  است  گفتنی 
واحدهای  برتر  مدیران  از  نشست، 
استانی و پردیس دانشگاه فرهنگیان، 
با حضور وزیر علوم و رئیس دانشگاه 
سپاس  لوح  اهداء  با  فرهنگیان، 

قدردانی شد.

علمی جامع نقشه ستاد دبیر
به سیما و صدا گفت: کشور،
اشتباهبارهااعالمکردهکهکنکور
این که است شده مرحلهای دو
درست وجه هیچ به موضوع
سال در دوبار کنکور نیست.
مرحلهای دو و میشود برگزار

نشدهاست.
دکتر منصور کبگانیان، در حاشیۀ یک 
صد و شصت و نهمین جلسۀ شورای 
ستاد نقشه جامع علمی کشور، با ارائه 
در  افزود:  مذکور،  جلسۀ  از  گزارشی 
ابتداء جلسه، گزارش خوبی از برگزاری 
آزمون سراسری و مصوبۀ سنجش و 
پذیرش شورای عالی انقالب فرهنگی 

ارائه شد.
مسؤول  دستگاه  دو  داد:  ادامه  وی 
سازمان  مذکور،  مصوبۀ  اصلی 
وزارت  در  کشور  آموزش  سنجش 
در  آموزش  سنجش  مرکز  و  علوم 
گزارش  پرورش،  و  آموزش  وزارت 

خوبی در این زمینه ارائه دادند.
دبیر ستاد نقشۀ جامع علمی کشور 

یا  اختصاصی،  آزمون  در  افزود: 
درصد   60 امسال  که  کنکور  همان 
دارد، نقش  داوطلبان  قبولی  در 

و  حوزه   5۸5 و  شهرستان   417
حدود 90 هزار نفر از عوامل اجرایی 

درگیر این موضوع بودند.
ستاد  مصوبۀ  طبق  داد:  ادامه  وی 
کنکور  کشور،  علمی  جامع  نقشه 
سال  هر  تابستان  در  بار  یک  فقط 
برگزار نمی شود، بلکه داوطلبان این 
شانس را دارند که دو بار درسال در 
آزمون سراسری شرکت کنند؛ البته 
صدا و سیمای  در  بزرگی  اشتباهات 

طور  به  و  است  شده  انجام  ما 
کنکور که  می کنند  اعالم  مرتب 

این  که  است  شده  مرحله ای  دو 
موضوع به هیچ وجه درست نیست.

داوطلبان  افزود:  کبگانیان  دکتر 
بار  دو  سال  در  سراسری،  آزمون 
این  در  که  دارند  را  شانس  این 
ازمون شرکت کنند؛ بنابراین، کنکور 
از  موضوع  این  و  نشده  دومرحله ای 
داوطلبان  از  برخی  برای  روانی  نظر 

جّو روانی منفی ایجاد کرده است.
این  ما  مصوبه  البته  داد:  ادامه  وی 
بود که حداقل کنکور دوبار در سال 
باشد،  امکان آن  اگر  و  برگزار شود، 
برگزار  بار هم در سال  می شود سه 
شود؛ چون ممکن است که داوطلبی 
دیگری  مشکل  یا  فیزیکی  مشکل 
بعدی هم  و در کنکور  باشد  داشته 
بتواند شرکت کند و در هر کنکوری 
که امتیاز بهتری کسب کرده باشد، 
به  و  شود  لحاظ  وی  برای  همان 
وی  برای  نتیجه  هم  سال  دو  مدت 

محفوظ باشد.

معاونامورآزمونهایسازمانسنجشآموزش
کارگزاری آزمون اولیۀ نتایج اعالم از کشور،
در 1401 سال ایران اسالمی جمهوری گمرک
روزیکشنبه۹بهمنماه)دیروز(ازطریقدرگاه
کشور آموزش سنجش سازمان اطالعرسانی

خبرداد.
آموزش  سنجش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
آزمون  اینکه  به  اشاره  با  کشور، دکتر حسن مروتی، 
برگزار شد، گفت:  ماه  آذر  مذکور در روز جمعه 11 
بیش از 9 هزار داوطلب در این آزمون با هم به رقابت 

پرداختند.
معاون امور آزمون های سازمان سنجش، در خصوص 
آزمون  اولیۀ  پذیرفته شدگان  ثبت نام  مراحل  سیر 
آزمون،  این  در  قبولی  گفت:  گمرکی،  کارگزاری 
صرفاً به معنی کسب حداقل امتیاز علمی الزم برای 
ادامۀ َروند سایر مراحل پذیرش در گمرک جمهوری 

اسالمی ایران است و به منزلۀ قبولی قطعی نیست. 
وی افزود: اخذ مجوز کارگزار گمرکی، مستلزم احراز 
شرایط و ارائۀ مدارک وفق مادۀ 191 آیین نامۀ اجرایی 
قانون امور گمرکی است؛ بنابراین، معرفی شدگان در 
این مرحله، باید از روز دوشنبه 10 بهمن ماه )امروز( 
www.mojavez.ir :به سامانۀ ملی مجوزها به آدرس

الزم  مدارک  تصویر  بارگذاری  به  نسبت  و  مراجعه 
اقدام کنند.

دکتر مروتی، با اشاره به اینکه داوطلبان  ابتدا باید کارنامه 
و نتایج اولیۀ خود را که در سایت سازمان سنجش منتشر 
الزم  معرفی  شدگان  گفت:  کنند،  مشاهده  است،  شده 
است که مدارک هویتی، نظیر:کارت ملی، صفحۀ اول 
شناسنامه، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، 
تصویر آخرین مدرک تحصیلی، کد رهگیری ایثارگری 
برای داوطلبان ایثارگر و کارنامۀ قبولی خود را در سایت 

مذکور بارگذاری کنند.

نتایجاولیۀآزمونکارگزاري
گمرکياعالمشد

معاونامورآزمونهایسازمانسنجش:

کنکور دو مرحله ای نشده است؛ بلکه دو بار در سال برگزار می شود 


