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سالروز ارتحال  رهرب ڪبیر انقالب اسالمے 

و بنیان گذار جمهوری اسالمے، 

حرضت امام خمینے)ره( 
بر ملت بزرگ ایران تسلیت باد

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

ثبت نام به پایان رسید.سراسري

چهارشنبه 1400/4/9 
پنجشنبه 1400/4/10 

جمعه 1400/4/11 
شنبه 1400/4/12

ثبت نام به پایان رسید.كارشناسي ارشد ناپیوسته
چهارشنبه 1400/5/6
پنجشنبه 1400/5/7 

جمعه 1400/5/8

جمعه 1400/5/22یکشنبه 1400/3/23 تا یکشنبه 1400/3/30كاردانی به كارشناسي ناپیوسته

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و حرفه ای و 
جمعه 1400/5/22یکشنبه 1400/3/30 تا یکشنبه 1400/4/06مؤسسات غیرانتفاعی(

پشت کنکوری ها 

بخوانند

 و به کار بندند!

راهکارهایی برای افزایش تمرکز:

دلم می خواهد

 تمرکز کنم ،

 اما نمی توانم

درگیری های ذهنی؛ 
آفتی برای یادگیری 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست
 داوطلبان به روش الکترونیکی

فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
به  خود  ویدئویی  پیام  در 
جایزه  دوره  پانزدهمین  آیین 
افضلی پور  علیرضا  علمی مهندس 
صبا،  ادبی  جایزه  دوره  پنجمین  و 

و  یاد  بزرگداشت  لزوم  بر  تأکید  با 
در  تأثیرگذاران  و  خاطره سرآمدان 
توجه  گفت:  فناوری،  و  علم  حوزه 
جوانان  و  دانشمندان  سرآمدان،  به 
استعداد علمی کشور، در  با  و  نخبه 

ویژه ای  نقش  دانش  و  علم  توسعه 
دارد. 

اداره کل روابط عمومی  به گزارش 
وزارت علوم، دکتر منصور غالمی در 
آیین پانزدهمین دوره جایزه علمی 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد :

توجه به سرآمدان ، دانشمندان و 
جوانان نخبه علمی کشور 

در توسعه علم نقش ویژه ای دارد

ادامه درصفحه 3

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

ثبت   نام کارداني نظام جدید فني و 

حرفه اي سال 1400
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سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
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25 شّوال
سالروز شهادت  رئیس مذهب جعفری 

حرضت امام جعفرصادق)ع( 
بر متام مسلامنان تسلیت باد

سالروز قیام 

خونین 15 خرداد 

گرامے باد

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
نمازِ هر کس، نوری در دل اوست؛ پس هر کس خواست، 

قلبش را نورانی کند.

در همۀ کارهایت خدا را اطاعت کن که طاعت خدا از 
هر چیز برتر است. 

حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند:
به راستی مؤمن چون امر به معروف شود یا نهی از منکر 
گردد، پند پذیرد، یا نادان یاد گیرد؛ ولی آنکه تازیانه و 

شمشیر دارد، پند یا آموزش را قبول نکند. 

درگیری های ذهنی؛ آفتی برای یادگیری 

شـــب زود بخوابیـــد و قطـــر تشـــک را تنظیـــم 
ـــد،  ـــالن بخوری ـــذای ف ـــد، غ ـــی نروی ـــد، مهمان کنی
ـــد،  اول  ـــبه کنی ـــان را محاس ـــید، زم ـــوه بنوش قه
ـــح  ـــه صحی ـــد، گزین ـــخ دهی ـــالن را پاس ـــؤال ف س
ـــبات  ـــد!، محاس ـــتب« نکنی ـــد، »اش ـــدس بزنی را ح
دســـته  را  ســـؤاالت  نکنیـــد،  فرامـــوش  را 
ــان  ــا را امتحـ ــواع دمنوش هـ ــد. انـ ــدی کنیـ بنـ
کنیـــد، از معجـــزات فـــالن مؤسســـه کنکـــوری 
محـــروم نشـــوید و ... اینهـــا نمونـــه ای از انـــواع 
ــذاب  ــن جـ ــا عناویـ ــگ بـ ــای رنگارنـ توصیه هـ
اســـت کـــه از ســـوی مؤسســـات گوناگـــون 
ـــان  ـــوش داوطلب ـــاً در گ ـــور دائم ـــا کنک ـــط ب مرتب

دمیـــده می شـــود.
وقتـــی همـــه توصیه هـــا را می خوانـــی، متوجـــه 
خواهـــی شـــد کـــه بخـــش عمـــدۀ توصیه هـــا، 
ــب  ــال داوطلـ ــتند. حـ ــراری هسـ ــابه و تکـ مشـ
بیچـــاره می مانـــد کـــه درس بخوانـــد یـــا 
ــه درس  ــی کـ ــد. وقتـ ــرور کنـ ــا را مـ توصیه هـ

می خوانـــد، وقتـــش را تلـــف کـــرده اســـت، 
و اگـــر هـــم درس نخوانـــد، نگـــران اســـت کـــه 
مبـــادا نکتـــه ای مهـــم را از دســـت داده باشـــد.

ـــن  ـــا، ضم ـــوه توصیه ه ـــا انب ـــب ب ـــۀ داوطل مواجه
اتـــالف زمـــان ارزشـــمند او، آرامـــش و تمرکـــز 

وی را نیـــز ســـلب می کنـــد.
ـــات الزم اســـت و  ـــال تجربی ـــه و انتق گرچـــه توصی
ـــر،  ـــل مهم ت ـــا اص ـــم دارد، ام ـــی ه ـــت فراوان اهمی
ـــی  ـــرایط آمادگ ـــان در ش ـــش داوطلب ـــظ آرام حف
ـــظ  ـــزوم حف ـــون و ل ـــک آزم ـــرکت در ی ـــرای ش ب
آرامـــش و تمرکـــز بیشـــتر بـــه منظـــور کســـب 
آمادگـــی و موفقیـــت در یـــک رقابـــت  علمـــی 
بـــزرگ اســـت. بی شـــک، متولیـــان دلســـوز 
برنامه هـــای آموزشـــی و کمـــک آموزشـــی، 
ـــه  ـــودن زمین ـــم نم ـــی در فراه ـــل توجه ـــش قاب نق

آرامـــش داوطلبـــان خواهنـــد داشـــت.

موفق باشید
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افضلی پور، پنجمین دوره جایزه هنری ادبی صبا، که به 
به  جمعه  روز  عصر  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  همت 
صورت مجازی برگزار شد، گفت: زیبایی و شکوه زندگی 
انسان های شریف  آدمیان در این جهان، مرهون وجود 
و فرهیخته ای است که خود را وقف جامعه و هم نوعان 
خود می کنند و در دوران حیات خود توانسته اند رسالت 
و اهدافی را برای خود تعیین کنند و برای تحقق آن، 
همه زندگی خود و نعمت های خدادادی را که در اختیار 

داشته اند، صرف کرده اند.
روزگار  مردمان  الهام بخش  انسان ها  این  داد:  ادامه  وی 
خود و همچنین روشنگر راه نسل های آینده در مسیر 

اخالق و همت واالی انسانی هستند.
اسامی  فهرست  داشت:  اظهار  همچنین  علوم  وزیر 
که  فرهیختگانی  و  هنرمندان  و  دانشمندان  استادان، 
موفق به دریافت این جایزه شده اند، نشان از اهمیت این 
جایزه در سال های گذشته دارد و جا دارد که از زحمات 
اندرکارانی که  و دست  مدیران  و تالش های مسؤوالن، 
این جایزه را برنامه ریزی کرده و به اجرا درآورده و تداوم 

آن را تضمین کرده اند، تقدیر و تشکر کنم.
که،  است  این  ارزشمند  نکته  شد:  یادآور  غالمی  دکتر 
علی رغم شیوع بیماری کرونا از سال گذشته تا امسال، 
اجرا  توانست  امسال  یکساله،  وقفه  یک  با  برنامه  این 
شده و تداوم داشته باشد، و این جای بسی خرسندی و 

قدردانی دارد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در پایان، ضمن آرزوی 
کرد:  تأکید  فرهنگ،  حوزه  در  متعالی  خدمات  توسعه 
توجه به سرآمدان، نخبگان، جوانان با استعداد و معرفی 
آنان به جامعه، در توسعه و ترویج علم نقش ویژه ای دارد 
که قطعاً این برنامه، یکی از برنامه های مهم و تاثیر گذار 
مختلف  بخش های  در  شاءا...  ان  است.  حوزه  این  در 
کشور هم نمونه هایی از این برنامه، به ویژه در جاهایی 
که شخصیت های خّیر و تأثیرگذار حضور پیدا کرده  و 
در حمایت از توسعه علم و فناوری در منطقه یا مناطقی 
از کشور نقش تاثیرگذار داشته اند، و این قدرشناسی ها 
تحقق پیدا کند و در سایه آن، تشویق و ترویج علم و 

فناوری محقق شود.

1۳ خرداد ماه برگزار می شود:
آزمون مرحله اول المپیاد 

علمی دانشجویان علوم پزشکی 
آزمون مرحله اول )غربالگری( سیزدهمین المپیاد 
علمی دانشجویان علوم پزشکی كشور، 13 خرداد 
دانشگاه های  در  الکترونیک  صورت  به   1400 ماه 

علوم پزشکی برگزار می شود. 

آزمون مرحله اول )غربالگری( سیزدهمین المپیاد علمی 
دانشجویان علوم پزشکی کشور، روز 13 خردادماه به صورت 

الکترونیک در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.
بوده  الکترونیکی  صورت  به  آزمون  این  برگزاری  شیوه 
علوم  دانشگاه های  الکترونیک  آزمون  مرکز  محل  در  و 

پزشکی، اجرا خواهد شد.
زمان شروع آزمون تمامی حیطه ها ساعت 9 صبح است 
و الزم است که داوطلبان، یک ساعت قبل از شروع این 
آزمون، در محل حوزه برگزاری آزمون حضور داشته باشند.
همچنین الزم است که داوطلبان، از قبل، از نشانی محل 
به  که  پزشکی،  علوم  دانشگاه  الکترونیک  حوزه  دقیق 

عنوان محل آزمون خود انتخاب کرده اند، اطالع یابند.
چهارشنبه  روز  تا   10 دوشنبه  روز  از  باید  داوطلبان 
12 خرداد ماه، با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش 
پزشکی (sanjeshp.ir)، نسبت به دریافت کارت ورود 

به جلسه خود اقدام کنند.
ضمناً ورود داوطلبان به جلسه آزمون، بدون کارت ورود 

به جلسه و کارت شناسایی معتبر، ممنوع خواهد بود.
المپیاد  سیزدهمین  که  است  یادآوری  به  الزم 
حیطه های  در  کشور،  پزشکی  علوم  علمی دانشجویان 
استدالل بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، مدیریت نظام 
سوم،  هزاره  دانشگاه های  بستر  در  کارآفرینی  سالمت، 
آموزش پزشکی و مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و 

سالمت برگزار می شود.
پزشکی  اصلی  »دروس  بالینی  استدالل  حیطه  در 
حیطه  در  جراحی(«،  و  زنان  کودکان،  )داخلی، 
چاقی  وزن/  »مدیریت  پایه  علوم  علمی در  تفکر 
در   ،»)Weight Management/ Obesity(
 PHC نظام  »تقویت  سالمت  نظام  مدیریت  حیطه 
اضطرار«،  شرایط  در  اجتماعی  پاسخگویی  ارتقاء  برای 
دانشگاه های هزاره سوم  بستر  کارآفرینی در  در حیطه 
بنیان«، در حیطه  دانش  کارهای  و  آوری کسب  »تاب 
آموزش پزشکی »آموزش مجازی«، و در حیطه مطالعات 
میان رشته ای علوم انسانی و سالمت »هوش مصنوعی« 

مطرح شده است.

از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعالم شد:

نحوه پرداخت وام مازاد هزینه تحصیلی 
دانشجویان تحت پوشش

علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  تمهیدات 
برای وام مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت 
و سازمان  )ره(  امام خمینی  امداد  كمیته  پوشش 

بهزیستی كشور، اعالم شد.
هزینه  مازاد  وام  در خصوص  دانشجویان،  رفاه  صندوق 
امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  دانشجویاِن  تحصیلی 
خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور، اعالم کرد: در 
راستای اجرای بند »ج« تبصره 9 قانون بودجه کل کشور 
در خصوص پرداخت مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان 
تحت پوشش نهادها و سازمان مذکور، این وام از طرف 

این صندوق با عنوان وام شهریه پرداخت می شود.
صندوق رفاه دانشجویان، برای اجرای این تکلیف در سال 
خمینی  امام  امداد  کمیته  مسؤوالن  با   1400-1399
)ره( و سازمان بهزیستی کشور مکاتباتی را انجام داده و 
شیوه نامه ای را برای فرایند اجرا تدوین کرده که از سوی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( به تمامی مراکز استانی 

این نهاد حمایتی ابالغ شده است.
بازگشت  تضمین  جمله  از  شرایطی  شیوه نامه،  این  در 
مبالغ وام دانشجویان جامعه هدِف نهاِد مذکور به صورت 
به  نیاز  که  می پذیرد  صورت  نهاد  آن  سوی  از  جمعی 
پس  نیز  مذکور  وام  بازپرداخت  و  نیست  فردی  ضامن 
وام گیرنده  فرد  اشتغال  از  پس  و  تحصیل  از  فراغت  از 

پیش  بینی شده است.
شایان ذکر است که برای سال تحصیلی پیِش رو هم این 
وام در دستور کار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 

قرار دارد و قابل پرداخت است.
لذا داوطلبان، تنها در صورت نیاز به اصالح فایل بارگذاری 
شده، می توانند مجدداً تا پایان مهلت ثبت نام، با مراجعه به 
سامانه یاد شده نسبت به بارگزاری فایل جدید مستندات 

تحصیلی، علمی، آموزشی و پژوهشی خود اقدام کنند.
ضمناً متقاضیان باید توجه کنند که امکان انتخاب رشته/ 
گرایش به منظور ثبت نام برای مصاحبه علمی و پرداخت 
که  بود  خواهد  پذیر  امکان  زمانی  تنها  مصاحبه،  وجه 
از  پژوهشی،  و  آموزشی  علمی،  تحصیلی،  سوابق  فایل 

سوی متقاضی در سامانه مذکور بارگذاری شده باشد.
همچنین داوطلبان الزم است که پس از پرداخت وجه 
مصاحبه و ثبت نام در رشته یا رشته های مورد نظر خود، 
رسید ثبت نام را از منوی سمت راست از سامانه مربوط 
جلسه  به  ورود  برگه  دریافت  زمان  تا  و  کنند  دریافت 

مصاحبه مجازی، آن را نزد خود حفظ کنند.
گفتنی است که پس از پرداخت وجه و ثبت نام به منظور 
شرکت در مصاحبه، امکان لغو ثبت نام و عودت وجه تحت 
هیچ شرایطی وجود ندارد؛ اما داوطلبانی که در بیش از یک 
رشته دعوت به مصاحبه شده اند، می توانند تا پایان مهلت 
ثبت نام، با مراجعه به این سامانه، نسبت به پرداخت وجه و 

ثبت نام در رشته های مجاز خود، اقدام کنند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد :

توجه به سرآمدان ، دانشمندان
 و جوانان نخبه علمی کشور 

در توسعه علم نقش ویژه ای دارد
ادامه از صفحه 1
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ـــرح  ـــب مط ـــز و مطال ـــان عزی ـــاد داوطلب ـــیار زی ـــا و مکاتبات بس ـــه تماس ه ـــه ب ـــا توج ب
شـــده در شـــبکه های اجتماعـــی و مصاحبه هـــای متعـــدد در خصـــوص موضوعـــات 
ـــور الزم  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــجو، س ـــرش دانش ـــنجش و پذی ـــه س ـــوط ب مرب
ـــه  ـــا، ب ـــدار به آنه ـــان و هش ـــی داوطلب ـــرای آگاه ـــل را ب ـــات ذی ـــه توضیح ـــد ک می بین

اطالعشـــان برســـاند:
ـــردار،  ـــودجو  و کالهب ـــراد س ـــده ای از اف ـــه ع ـــت ک ـــده اس ـــاهده ش ـــرا مش ـــف- اخی  ال
بـــا سوءاســـتفاده از اشـــتیاق داوطلبـــان و  همچنیـــن شـــرایط کنونـــی شـــیوع و 
همه گیـــری ویـــروس کرونـــا، اقـــدام بـــه راه انـــدازی کانال هـــای تلگرامـــی و 
اینســـتاگرامی جعلـــی بـــا عنـــوان »روابـــط عمومـــی ســـازمان ســـنجش آمـــوزش 
کشـــور« و طـــرح وعده هـــای دروغیـــن در خصـــوص اختصـــاص ســـهمیه کرونـــا 
ـــا  ـــا آنه ـــاد و ب ـــا اعتم ـــه آنه ـــم ب ـــان ه ـــدادی از داوطلب ـــفانه تع ـــه متأس ـــد ک نموده ان

همراهـــی کرده انـــد. 
ـــودن  ـــودجو ب ـــردار و س ـــالم کالهب ـــن اع ـــور، ضم ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
ـــوص  ـــا درخص ـــار و اطالعیه ه ـــه اخب ـــه کلی ـــی دارد ک ـــالم م ـــا، اع ـــه کانال ه ـــن گون ای
ـــوب  ـــهمیه های مص ـــی، س ـــوابق تحصیل ـــر س ـــزان تأثی ـــرش، می ـــوه پذی ـــا، نح آزمون ه
ــود،  ــالغ می شـ ــالح ابـ ــع ذی صـ ــق مراجـ ــه از طریـ ــات الزم را کـ ــایر اطالعـ و سـ
 ،www.sanjesh.org :ــانی ــه نشـ ــود بـ ــمی خـ ــایت رسـ ــق سـ ــاً از طریـ  صرفـ
ـــه  ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــیمای جمه ـــدا و س ـــنجش و ص ـــه پیک س ـــایت هفته نام س
ـــت و اطـــالع رســـانی  ـــه فعالی ـــچ گون ـــن ســـازمان هی ـــاند و ای ـــان می رس اطـــالع داوطلب
در فضـــای مجـــازی } تلگـــرام، اینســـتاگرام و...{ بـــه غیـــر از کانال هـــای اطـــالع 

ـــدارد: ـــر ن ـــانی زی ـــه نش ـــی ب ـــانی داخل رس
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : 2-  پیام رسان آي گپ
https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ایتا

ـــات  ـــر اســـاس مصوب ـــی، ب ـــه مقاطـــع تحصیل ـــرش دانشـــجو در کلی ب- ســـنجش و پذی
قانونـــی مراجـــع ذی ربـــط صـــورت می گیـــرد و اخیـــراً مصاحبه هـــای متعـــددی 
ـــال های  ـــاری و س ـــال ج ـــرای س ـــرش ب ـــنجش و پذی ـــای س ـــوص روش ه ـــم در خص ه
آینـــده در رســـانه ها صـــورت گرفتـــه اســـت. در ایـــن خصوص، ســـازمان ســـنجش 

ـــاند: ـــز برس ـــان عزی ـــالع داوطلب ـــه اط ـــد ب ـــور الزم می بین ـــوزش کش آم
1-  ضوابـــط و قوانیـــن ســـنجش و پذیـــرش ســـال 1400 مطابـــق دفترچه هـــای 
رســـمی منتشـــر شـــده در ســـایت اطالع رســـانی ایـــن ســـازمان، مشـــابه ســـال 
ـــررات  ـــن و مق ـــای قوانی ـــت و مبن ـــرده اس ـــری نک ـــه تغیی ـــت و هیچ گون ـــته اس گذش
قانونـــی، دفترچه هـــای ثبت نامـــی منتشـــر شـــده از ســـوی ایـــن ســـازمان اســـت.

2-  در خصـــوص روش هـــای ســـنجش و پذیـــرش ســـال های آتـــی، ایـــن ســـازمان در 
ـــت  ـــف نیس ـــراد مختل ـــای اف ـــده در مصاحبه ه ـــالم ش ـــرات اع ـــدام از تغیی ـــان هیچ ک جری
ـــی  ـــط عموم ـــاً رواب ـــت و طبیعت ـــته اس ـــا نداش ـــن زمینه ه ـــا در ای ـــا آنه ـــم ب ـــارکتی ه و مش
ـــد پاســـخگوی داوطلبـــان  ـــدارد کـــه بتوان ایـــن ســـازمان نیـــز اطالعاتـــی در ایـــن خصـــوص ن
عزیـــز باشـــد؛ لـــذا از داوطلبـــان عزیـــز درخواســـت می شـــود اگـــر ســـؤالی راجـــع بـــه 
ــده  ــه کننـ ــتگاه های مصاحبـ ــا دسـ ــراد یـ ــد، آن را از افـ ــا دارنـ ــه مصاحبه هـ این گونـ

ــد. پی گیـــری نماینـ
در خاتمـــه، از عمـــوم داوطلبـــان آزمون هـــاي سراســـري خواهشـــمند اســـت 
کـــه در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات 
یـــا ســـوء اســـتفاده احتمالـــي از نـــام و عنـــوان ایـــن ســـازمان، مراتـــب را 
 026-36182151 و   026-  36182152 تلفن هـــاي:  شـــماره  طریـــق   از 
 و آدرس الکترونیکـــي: hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا نشـــاني اینترنتـــي:

http://q.sanjesh.org/53479 بـــه ســـتاد خبـــري اداره کل حراســـت ســـازمان 
ـــد.         ـــزارش نماین ـــور گ ـــوزش کش ـــنجش آم س

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط 

با روش هاي پذیرش دانشجو در سال هاي آتي ، سهمیه ها و 

ارتباط کانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

با توجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به 
منظور تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضــیان می توانند به 
 سیـــستم پیشخان خدمـــات الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم 
ثبت نمایند. ضمناً پس از ثبت درخواست، برای داوطلب ، شماره نامه و کدرهگیری از 

طریق پیام کوتاه ارسال می شود.
به  کوتاه،  پیام  طریق  از  رهگیری  کد  و  شماره  دریافت  از  پس  توانند  می  داوطلبان 
http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  به  مکاتبات  الکترونیکی  رهگیری   پرتال 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                
روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی
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جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون(  کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال1400

* پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي غیرپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته هاي تحصیلي مهندسي بهداشت محیط دانشگاه مذکور، صرفًا براساس 
سوابق تحصیلي )معدل کل دوره کارداني( متقاضیان و در سایر رشته هاي گروه پزشکي این دانشگاه )شامل: تکنولوژي اتاق عمل، بهداشت عمومي، علوم 
آزمایشگاهي و مامایي (، براساس آزمون صورت مي گیرد. تاریخ، نحوه انتخاب رشته و همچنین کدرشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقبًا از طریق 

درگاه اطالع رسانی  مرکز  سنجش و پذیرش دانشگاه مذکور به اطالع متقاضیان عالقه مند خواهد رسید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون

 کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1400 
بدین وسیله به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي 
به صورت  آزمون،  این  در  براي شرکت  ثبت نام  که  ناپیوسته سال 1400 مي رساند 
اینترنتي از روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 آغاز خواهد شد و تا روز  یکشنبه مورخ 
1400/03/30 ادامه خواهد یافت؛ بر این اساس، ضرورت دارد که همه متقاضیان در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب 
اطالع رساني  پایگاه  به  ثبت نام،  نیاز  مورد  اطالعات  و  مدارک  نمودن  فراهم  و  رشته 
این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در این 
آزمون اقدام نمایند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، در یک 
مرحله انجام مي شود، متقاضیان مي بایست، همزمان با ثبت نام، نسبت به درج رشته 
محل هاي تحصیلي خود در فرم تقاضانامه اینترنتي با توجه به رشته هاي اعالم شده 

در دفترچه راهنما، اقدام نمایند.
با  انتخاب رشته، همزمان  و  ثبت نام  راهنمای  و همچنین دفترچه  تکمیلي  اطالعیه 
این  اطالع رسانی  درگاه  روي   1400/03/23 مورخ  یکشنبه  روز  در  ثبت نام،  شروع 
سازمان قرار خواهد گرفت. متقاضیان الزم است که برای اطالع از شرایط و ضوابط 
شرکت در این آزمون و نوع پذیرش رشته های امتحانی با آزمون یا براساس سوابق 
تحصیلي »بدون آزمون«، دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه نمایند. ضمناً 
آزمون آن دسته از رشته هایي که پذیرش آنها به صورت »با آزمون« است، در روز 
جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد و فهرست رشته های امتحانی با ذکر نوع 

پذیرش آنها به شرح جداول شماره 1 و 2 ذیل اعالم می گردد:
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مشغول  دوازدهم  پایه  دانش آموزان  که  روزها  این 
امتحانات نهایی هستند، پشت کنکوری ها چه می کنند؟! 
آیا از وقت خود به خوبی بهره می برند یا تصور می کنند 
که چون قرار نیست در امتحانات تشریحی شرکت کنند، 
وقت الزم را برای مطالعه و تست زنی دارند و دیگر نباید 

نگران باشند؟
این دسته از دوستان باید توجه داشته باشند که اگر این 
روزها را با بی نظمی بگذرانند و ساعت خواب و بیداری 
نه  باشد،  نداشته  و مطالعه شان حساب و کتاب دقیقی 
گذشته  سال های  یا  سال  به  نسبت  بهتری  رتبۀ  تنها 
کسب  نمی کنند، بلکه وضعیت بدتری را هم در مقایسه 
برای  کرد؛  تجربه خواهند  پیشین،  یا سال های  با سال 
نمونه، می توان به صدها و، بهتر بگوییم، هزاران داوطلبی 
تبدیل  کم  کم  و  می مانند  کنکور  پشت  که  کرد  اشاره 
به سیاهی لشکر آزمون سراسری می شوند و در نهایت 
به پذیرش در رشته محلی رضایت می دهند که همان 
این  در  البته  می شدند؛  پذیرفته  آن  در  هم  اول  سال 
میان، هستند داوطلبانی که در سال دومي که در کنکور 

شرکت مي کنند، رتبه ای بسیار بهتر کسب می کنند و در 
رشته ای که آرزوی تحصیل در آن رشته یا دانشگاه را 

دارند، پذیرفته می شوند. 
در اینجا چند پیشنهاد برای شما داریم تا از این روزهای 
بهترین  سراسري،  آزمون  برگزاري  زمان  تا  باقی مانده 

بهره را ببرید:

زمان بندی دقیق داشته باشید
بسیاری از داوطلبان پشت کنکوری، فکر می کنند که راه 
و روش مطالعۀ کنکور و قلق آن دستشان آمده است؛ 
بنابراین، برنامه ریزی درسی ندارند و روش مطالعۀ خود 
تحلیل  را  آزمایشی خود  آزمون های  و  نکرده  اصالح  را 
اما  است،  همان حد  در  تالششان هم  نمی کنند؛ حتی 
عالی ترین  به  را  کنکور  در  موفقیت  که  دارند  انتظار 
همان  به  اگر  که  بدانید  باید  کنند.  نصیب خود  شکل، 
هیچ  بخوانید،  درس  گذشته  سال های  یا  سال  سیستم 
افتاد؛ به همین خاطر،  اتفاق مثبتی برای شما نخواهد 
اگر تا کنون برنامه ای دقیق نداشته اید، از همین امروز 

برنامه ای دقیق بنویسید و طبق آن عمل کنید. در این 
را  اینکه چه دروسی  و  بیدار شدن خود  برنامه، ساعت 
باید صبح و چه دروسی را بعد از ظهر مطالعه کنید و چه 
به آن  و  نمایید  باشید، مشخص  پاسخگو  را  تست هایی 
پایبند باشید. توجه داشته باشید که شما خودتان ناظم 
خودتان هستید، و اگر برنامه تان را رعایت نکردید، باید 

خود را جریمه کنید.

تست های زیادی حل کنید 
از داوطلبان عادت دارند که فقط مطالعه کنند.  بعضی 
نهایت  در  نیاورده،  خوبی  رتبه  قبل  سال  که  داوطلبی 
است.  آموزشی حل کرده  یا 200 تست  هفته ای 100 
شما باید بتوانید هفته ای حداقل 700 الی 800 تست 
آموزشی حل کنید؛ یعنی روزی 100 تست! اگر هنوز 
به این عدد نرسیده اید، باید برنامه درسی تان را طوری 
تنظیم کنید تا تعداد تست هایتان را به این عدد برسانید. 
اگر تست زنی و تمرین روش پشت کنکوری های موفق 
میانگین  که  متوجه خواهید شد  باشید  کرده  دنبال  را 
تعداد تست و تمرین آنها هفته ای 1200 تا 1500 بوده 
است؛ حتی بعضی از آنها به 2000 تست در هفته هم 

رسیده اند!
با  می زنید،  غلط  که  را  تست هایی  حتماً  ضمن،  در 
دقت تحلیل کنید و، در صورت لزوم، نکتۀ کلیدی هر 
تست را یادداشت برداری کنید؛ زیرا هدف از تست زدن، 
باال رفتن دقت، سرعت و  برای کسب سه مهارت مهم 

ظرافت های علمی درس است.

تنوع مطالعاتی داشته باشید 
تنوع مطالعاتی  باید  بردن ساعت مطالعه،  باال  بر  عالوه 
برخورداري  کنید.  پیاده  خود  مطالعه  روش  در  نیز  را 
که  می شود  باعث  مطالعاتی،  برنامه  در  مطالعاتی  تنوع 
اگر  مثال،  برای  بشوند؛  مرور  بیشتر  شما  برای  دروس 

پشت کنڪوری ها  بخوانند 

و به ڪار بندند!
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درس ریاضی را فقط در روزهای جمعه مطالعه کنید، تا 
هفته آینده این درس مرور نخواهد شد؛ اما اگر هر روز 
دروس متفاوتی را در برنامه مطالعاتی خودتان بگذارید، 
دفعات مرور شما باالتر خواهد رفت و دروس برای شما 

تکرار خواهند شد.
نکتۀ مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، این است  که 
در آزمون سراسری، به طور همزمان، با تمام دروس سر 
و کار داشته و شما نیاز به آمادگی تمامی قسمت های 
تنوع  روز،  طول  در  اگر  بنابراین،  دارید؛  خودتان  ذهن 
در چینش دروس داشته باشید، می توانید ذهن خود را 
برای حضور مطلوب و موفق در آزمون سراسری تقویت 
کنید؛ پس تنوع مطالعاتی را برای جلوگیری از خستگی 
ذهن و افزایش کیفیت مطالعه، رعایت کنید تا بتوانید با 
مرور بیشتر مطالب در طول هفته، به تثبیت آنها کمک 
کرده و در آزمون سراسری به موفقیت دست پیدا کنید.

ترمز دستی های خود را بشناسید 
دست  به  را  خود  نظر  مورد  رتبۀ  گذشته،  سال  چرا 
واقع  کنید،  را محکوم  دیگران  آنکه  به جای  نیاوردید؟ 
بین باشید و دالیل عدم موفقیت خود را بررسی کنید. 
آیا شما وقت زیادی را به بازی های کامپیوتری اختصاص 
از  موبایل  گوشی  آیا  می خوابیدید؟  زیاد  آیا  می دادید؟ 
دست شما نمی افتاد؟ آیا زمان زیادی را صرف دوستان 
فرصت  این  در  می کردید؟  خود  همکالسی های  و 
باقی مانده، ترمز دستی های خود را حذف کنید تا نتیجۀ 

سال گذشته را نداشته باشید. 

منفی بافی ممنوع !
»االن دیر است«، »با یک ماه درس خواندن که نمی شود 

نتیجه گرفت« و ....
و حتی  گرفتار همین جمالت شدید  سال گذشته هم 
ماه های آخر منتهی به کنکور را به امید آزمون سراسري 
که  باشید  مطمئن  نخواندید!  درس  اصاًل  آینده،  سال 
اگر امسال هم آیه یأس بخوانید، بهره ای نخواهید برد. 
و  نیستید،  صفر  نقطۀ  در  شما  که  باشید  داشته  توجه 
اگر همین روزها را هم خوب و منطقی درس بخوانید، 
باشید.  داشته  مالحظه ای  قابل  پیشرفت  می توانید 
درست است  که سال گذشته نتوانستید نتیجه مطلوبی 
را کسب کنید، اما به جای بدبینی نسبت به آینده، از 
تا  کنید  جمع  را  حواستان  و  بگیرید  درس  شکستتان 
دوباره آن را تکرار نکنید. در روان شناسی گشتالت گفته 
درس  گذشته  از  که  است  کسی  »خوشبخت  می شود: 
برنامه ریزی  آینده  برای  و  کند  زندگی  حال  در  بگیرد، 
کند.« با این دید ادامه دهید که آینده ای خواهید ساخت 
تا گذشته تان در برابر آن زانو بزند. مطمئن باشید که با 
تغییر و اصالح رفتارتان، نتیجه متفاوت و دلخواهتان را 

خواهید گرفت.

من همه چیز را بلدم!
پشت  موفقیت  از  مانع  که  عواملی  از  دیگر  یکی 
عده ای  که  است  باطل  تصور  این  می شود،  کنکوری ها 
تصور می کنند همه چیز را خوانده و به بهترین درجه 
از آمادگی رسیده اند؛ در نتیجه، بعد از تعطیالت نوروز، 
ساعات مطالعه شان کم می شود و به مرور، با این تصور 
باطل که چند دور کتاب ها را مطالعه کرده اند و چیزی 
رها  کاماًل  را  درس ها  است،  نمانده  باقی  خواندن  برای 
تست  ساعت  دو  یا  یک  روزی  نهایت،  در  و  می کنند 

می زنند. 
آزمون  باید دقت کنند که در  داوطلبان،  از  این دسته 
که  است  الزم  عالی،  رتبۀ  یک  کسب  برای  سراسري، 
به معنای آن است که  بهترین بودن  باشند، و  بهترین 
تا زمان برگزاري آزمون سراسري باید طبق برنامه پیش 
نتایج  آزمایشی  آزمون  دو  یا  یک  در  شما  اینکه  رفت. 
خوبی گرفته اید، دلیل نمی شود که درس خواندن را رها 
از شما سبقت می گیرند  راحتی  به  زیرا دیگران  کنید؛ 
خواهند  سر  پشت  را  شما  بیشتر،  آمادگی  کسب  با  و 
گذاشت. درست است که ما همیشه مخالف منفی بافی و 
اضطراب بی مورد هستیم، اما زندگی در رؤیا و خیالبافی 
وقت  هیچ  پس  نیست؛  موفقیت  به  رسیدن  راه  نیز 
مطالعه و تست زنی را رها نکنید و تالش کنید که تفریح 
برنامه  و طبق  آخر، حساب شده  روز  تا  استراحتتان  و 

باشد. 

ورزش کنید 
یکی از مؤثرترین راهکارها برای افزایش بازدهی مطالعه، 
ورزش کردن است؛ پس الزم است که یک کنکوری آن 
را در برنامۀ روزانۀ خود بگذارد تا از فواید آن بهره مند 
بشود؛ زیرا ورزش مناسب و مداوم، می تواند بهترین راه 
برای رفع خستگی، حفظ آرامش و کاهش استرس باشد.  
در این مدت باقی مانده، شما می توانید دو نوع ورزش را 
مانند  ورزش هایی  نخست،  برنامۀ خود جای دهید:  در 
یا  یا دوچرخه سواری، که دو  پیاده روی، فوتبال  شنا، 
سه ساعت وقت شما را می گیرد. این دسته از ورزش ها 
انرژی شما را تخلیه می کند و بهتر است که در شب های 
قبل از آزمون های آزمایشی، اقدام به انجام این ورزش ها 
نکنید. دوم، نرمش های کوتاه است که در هر روز 10 
زمان  بهترین  و  را می گیرد  زمان شما  از  دقیقه  تا 15 
اجرای آنها، پس از بیدار شدن از خواب یا در بازه های 

استراحت بین دو برنامه مطالعاتی است.   
 

خوابی مناسب و به موقع داشته باشید 
بخوابید  متغیر  ساعت  یک  در  روز  هر  شما  اگر 

و یک ساعت غیر مشخص بیدار شوید، 

نتیجه،  در  و  کند  تنظیم  را  خود  نمی تواند  شما  بدن 
از  و  می شود  کم  شما  ذهن  کارایی  و  شادابی  تمرکز، 
درس خواندن بسیار، زود خسته می شوید و افت درسی 
و  منظم  برنامۀ  یک  به  نیاز  پس  کرد؛  خواهید  پیدا 
مشخِص خواب دارید و باید دقیقاً طبق آن عمل کنید تا 
بدن شما و ذهنتان به نظم برسد و کارایی تان باال برود.

مشکل اصلی بسیاری از پشت کنکوری ها این 
بیدار  از خواب  است که نمی توانند صبح زود 
آنها  بخوابند.  موقع  به  نمی توانند  یا  بشوند 
می گویند که بازدهی شان در شب ها بهتر از 
صبح زود است؛ به این دسته از عزیزان باید 
گفت که بدن انسان به گونه ای تنظیم شده 
است که به خواب شب نیاز دارد؛ وگرنه 
بعد از مدتی، سالمتی جسمی و روحی 
از  می شود؛  مواجه  مخاطراتی  با  انسان 
سوی دیگر، اکثر داوطلبان برای روز آزمون 
باید صبح زود بیدار شوند و در ساعت 8 
صبح با آمادگی کامل، پاسخگوی سؤال ها 
باشند. حال اگر داوطلبی به بیداری صبح 
زود عادت نداشته باشد، نمی تواند آمادگی 

جسمی و ذهنی کامل را برای حضور 
کسب  سراسري  آزمون  جلسۀ  در 

کند. 
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»دلـــم می خواهـــد تمرکـــز کنـــم، امـــا نمی توانـــم.« 
اگـــر صـــادق باشـــیم، اکثـــر مـــا چنیـــن جملـــه ای 
ــا  ــر مـ ــرا اکثـ ــم؛ زیـ ــود گفته ایـ را حداقـــل در دل خـ
ـــل  ـــا وجـــود تمای ـــده کـــه ب شـــرایطی برایمـــان پیـــش آم
ـــز  ـــته ایم تمرک ـــت روی کاری، نتوانس ـــز و دق ـــه تمرک ب
ـــمان  ـــروف حواس ـــول مع ـــه ق ـــیم و ب ـــته باش الزم را داش
پـــرت شـــده اســـت. بایـــد بدانیـــم که ایـــن اتفـــاق 
معمـــوالً زمانـــی رخ می دهـــد کـــه ذهـــن مـــا بـــرای 
متمرکـــز شـــدن آمـــوزش ندیـــده باشـــد؛ در نتیجـــه، 
هنـــگام انجـــام برخـــی از کارهـــا، بـــه ویـــژه مطالعـــه 
دروس، بـــه درســـتی نمی توانیم فکـــر خـــود را بـــرای 

ـــم. ـــز کنی ـــه متمرک مطالع
ـــا اگـــر از عضـــالت دســـت  ـــع، همـــان طـــور کـــه م در واق
ـــا  ـــی آنه ـــرور توانای ـــه م ـــم، ب ـــتفاده نکنی ـــان اس ـــا پایم ی
ـــا تمرکـــز و توجـــه  را از دســـت خواهیـــم داد، در رابطـــه ب
ـــن  ـــا تمری نیـــز همیـــن موضـــوع صـــادق اســـت، و اگـــر م

ذهنـــی الزم را انجـــام ندهیـــم، تمرکـــز و توجـــه، هماننـــد 
ــت  ــود را از دسـ ــی خـ ــی، توانایـ ــه ذهنـ ــک عضلـ یـ
ـــی  ـــای دیجیتال ـــه دنی ـــد ک ـــر می رس ـــه نظ ـــد. ب می ده
ـــن  ـــه از ای ـــا ســـبب شـــده اســـت ک ـــده اطـــراف م و پیچی
عضلـــه ذهنـــی بـــه نـــدرت اســـتفاده شـــود. امـــروزه 
ـــبکه های  ـــاهده ش ـــرف مش ـــردم، ص ـــادی از م ـــان زی زم
ـــردی  ـــار و وب گ ـــنیدن اخب ـــا ش ـــدن ی ـــی، دی اجتماع
می شـــود؛ از ایـــن رو، مـــردم بـــه انجـــام کارهایـــی رو 
ـــیاری  ـــی دارد. بس ـــز کم ـــه تمرک ـــاز ب ـــه نی ـــد ک آورده ان
از عادت هـــای روزانـــه مـــا اصـــاًل نیـــاز بـــه تمرکـــز 
ــه  ــل، هنگامی کـ ــن دلیـ ــه همیـ ــدارد و بـ ــی نـ خاصـ
ـــد  ـــم، آن را فاق ـــدا می کنی ـــز پی ـــه تمرک ـــه عضل ـــاز ب نی
ـــدرت  ـــه ن ـــا در طـــول ســـال ب ـــم. م ـــی الزم می بینی توانای
ـــم  ـــاز ه ـــع نی ـــم و موق ـــتفاده می کنی ـــه اس ـــن عضل از ای
ــان قـــوی و پرقـــدرت در  ــه همچنـ ــم کـ ــع داریـ توقـ
ـــه  ـــل روزی 10 دقیق ـــا حداق ـــر م ـــد. اگ ـــا باش ـــت م خدم

ـــه  ـــن عضل ـــردن ای ـــده ک ـــرای ورزی ـــود را ب ـــان خ از زم
ـــدن آن  ـــده ش ـــار ورزی ـــم انتظ ـــم، نمی توانی ـــار نگذاری کن

ـــیم. ـــته باش را داش

راه کارهایی برای بهبود تمرکز
ــاب  ــود را انتخـ ــی خـ ــای درسـ ــی از کتاب هـ * یکـ
کنیـــد و یـــک صفحـــه از آن را در نظـــر بگیریـــد  و تعـــداد 
ـــک  ـــمارید. ی ـــراف را بش ـــر پاراگ ـــود در ه ـــات موج کلم
بـــار دیگـــر ایـــن کار را تکـــرار کنیـــد تـــا مطمئـــن شـــوید 
ـــاز کار  ـــد. در آغ ـــام داده ای ـــت انج ـــمارش را درس ـــه ش ک
بـــا یـــک پاراگـــراف آغـــاز کنیـــد و هنگامی کـــه ایـــن 
تمریـــن بـــراي شـــما آســـان تر شـــد، تمـــام کلمـــات 
ــور  ــه طـ ــمارش را بـ ــمارید. شـ ــه را بشـ ــک صفحـ یـ

ذهنـــي و بـــا حـــرکات چشـــم هایتان انجـــام دهیـــد.
ــد:  ــی هماننـ ــر موضوعـ ــود را بـ ــه خـ ــام توجـ * تمـ
شـــمع، ســـنگ، تنفـــس خودتـــان متمرکـــز کنیـــد. 
ــورت  ــه صـ ــمی  بـ ــر جسـ ــر هـ ــد بـ ــما می توانیـ شـ
دلخـــواه نـــگاه کنیـــد و تمـــام توجهتـــان درگیـــر آن 
ـــتایش  ـــل س ـــما قاب ـــالش ش ـــا ت ـــا اینج ـــد. ت ـــم باش جس
ـــض  ـــه مح ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــدی ای ـــه بع ـــت. مرحل اس
آگاه شـــدن از منحـــرف شـــدن ذهنتـــان، دوبـــاره 
ـــورد نظـــر  ـــه جســـم م ـــز و توجـــه خـــود را ب ـــام تمرک تم
ـــاره ممکـــن اســـت کـــه ذهنتـــان پـــس از  برگردانیـــد. دوب

راهڪارهایے برای افزایش مترڪز:

دمل مے خواهد 
مترکز ڪنم، اما منے توانم
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ـــچ مشـــکلی  ـــی منحـــرف شـــود. هی ـــدت زمان گذشـــت م
ـــر  ـــورد نظ ـــوع م ـــه موض ـــاره ب ـــط دوب ـــدارد؛ فق ـــود ن وج
ــرار  ــا تکـ ــا و بارهـ ــن کار را بارهـ ــد. ایـ ــود برگردیـ خـ
ـــود.  ـــت ش ـــان تقوی ـــز و توجهت ـــه تمرک ـــا عضل ـــد ت کنی
شـــما ممکـــن اســـت در 10 دقیقـــه مجبـــور شـــوید 
ــر  ــورد نظـ ــم مـ ــان را روی جسـ ــار ذهنتـ که 100 بـ
متمرکـــز کنیـــد و دوبـــاره فکرتـــان منحـــرف شـــود. 
ـــدارد؛ عضلـــه تمرکـــز مغزتـــان در حـــال  هیـــچ اشـــکالی ن
ـــا  ـــد ت ـــان دهی ـــه آن زم ـــد ب ـــما بای ـــت و ش ـــت اس تقوی

ـــد. ـــدا کنی ـــود پی بهب
* شـــبیه تمریـــن قبـــل عمـــل کنیـــد؛ بـــا ایـــن اختـــالف 
کـــه ایـــن بـــار چشـــمانتان بســـته باشـــد. در ابتـــدا 
ـــد و  ـــرار کنی ـــه تک ـــدت 5 دقیق ـــه م ـــل را ب ـــن قب تمری
ـــه انجـــام ایـــن تمریـــن بپردازیـــد. چشـــمان خـــود  بعـــد ب
ـــن  ـــوه ای را در تمری ـــر می ـــال اگ ـــرای مث ـــد و ب را ببندی
قبـــل نـــگاه می کردیـــد، اکنـــون ســـعی کنیـــد کـــه 
ـــور  ـــاس و تص ـــز احس ـــوه را نی ـــوی می ـــگ و ب ـــم، رن طع
ـــن  ـــر را در ذه ـــن تصوی ـــد ای ـــه می توانی ـــر چ ـــد و ه کنی
خـــود شـــفاف تر کنیـــد. اگـــر نتوانســـتید ایـــن کار را 
ـــوه را  ـــد، می ـــاز کنی ـــود را ب ـــمان خ ـــد، چش ـــام دهی انج

ـــد. ـــرار کنی ـــن را تک ـــد تمری ـــد و بع ـــگاه کنی ن
ـــه  ـــد ک ـــیند و ببینی ـــت بنش ـــی راح ـــک صندل * روی ی
ـــن  ـــام ای ـــد. انج ـــت بمانی ـــدون حرک ـــد ب ـــدر می توانی چق
ـــما  ـــت. ش ـــد، نیس ـــر می کنی ـــه فک ـــانی ک ـــه آن آس کار ب
ـــت  ـــی حرک ـــه ب ـــان را ب ـــام توجهت ـــه تم ـــد ک مجبوری
ـــید  ـــب باش ـــد. مراق ـــب کنی ـــی جل ـــتن روی صندل نشس
ــان حرکـــت  ــای بدنتـ ــه هیـــچ یـــک از ماهیچه هـ کـ

ـــد. نکن
ـــدون  ـــد ب ـــه بتوانی ـــا پنـــج دقیق ـــدا ممکـــن اســـت تنه ابت
ــد  ــی می توانیـ ــی آرام آرام حتـ ــد، ولـ ــت بمانیـ حرکـ
به 15 دقیقـــه در روز هـــم برســـید. خـــود را بـــه زور 

ـــد کامـــاًل احســـاس  ـــرا بای ـــد؛ زی ـــی نگـــه نداری روی صندل
ـــود  ـــدن خ ـــد روی ب ـــه بتوانی ـــد. هنگامی ک ـــش کنی آرام
تســـلط داشـــته باشـــید، می توانیـــد امیـــدوار باشـــید 

کـــه ذهنتـــان را هـــم رام می کنیـــد.
ـــی  ـــز کاف ـــدم تمرک ـــبب ع ـــه  س ـــواردی ک ـــی از م * یک
ـــی  ـــات منف ـــز روی موضوع ـــود، تمرک ـــه می ش در مطالع
اســـت. گاهـــی یـــک موضـــوع منفـــی کوچـــک در صبـــح، 
کل روز مـــا را خـــراب می کنـــد. ســـعی کنیـــد کـــه 
ـــود  ـــی خ ـــکار منف ـــه اف ـــه دقیق ـــدت س ـــه م ـــل ب حداق
ـــه  ـــي ســـخت ب ـــن کار، خیل ـــد. انجـــام ای را ســـرکوب کنی
نظـــر می رســـد، ولـــی بـــا تمریـــن منظـــم می توانیـــد 
ـــد  ـــاز کنی ـــه آغ ـــک دقیق ـــا ی ـــد. ب ـــن کار را انجـــام دهی ای
و کـــم کـــم زمـــان را افزایـــش دهیـــد. ســـعی کنیـــد کـــه 
ـــراي  ـــود ب ـــن خ ـــر در ذه ـــن فک ـــر گرفت ـــدون در نظ ب
ـــی از  ـــن، یک ـــن تمری ـــد. ای ـــی بمانی ـــه خال ـــد دقیق چن

ـــت. ـــز اس ـــت تمرک ـــراي تقوی ـــات ب ـــوارترین تمرین دش

سخن آخر
ـــز  ـــود تمرک ـــرای بهب ـــن ب ـــه تمری ـــروع ب ـــه ش هنگامی ک
یـــا توجـــه خـــود می کنیـــد، بـــه صـــورت ناگهانـــی 
احســـاس می کنیـــد کـــه بـــه جـــای حرکـــت رو بـــه 
ـــوع  ـــن موض ـــران ای ـــته اید. نگ ـــب برگش ـــه عق ـــو، ب جل
نباشـــید و بـــه انجـــام تمرین هـــای خودتـــان ادامـــه 
دهیـــد. مهـــم نیســـت کـــه چـــه مقـــدار فکـــر بـــه ذهنتـــان 
ـــط  ـــرد؛ فق ـــن می ب ـــما را از بی ـــز ش ـــود و تمرک وارد می ش
ـــد. ـــه دهی ـــز ادام ـــش تمرک ـــای افزای ـــام تمرین ه ـــه انج ب
ـــی  ـــاً طبیع ـــد، تقریب ـــه می کنی ـــما تجرب ـــه ش ـــه ک آنچ
ــت  ــدن مقاومـ ــرل شـ ــر کنتـ ــن در برابـ ــت. ذهـ اسـ
ـــر  ـــر دیگ ـــه فک ـــر ب ـــک فک ـــد از ی ـــد و می خواه می کن
منحـــرف شـــود. ذهـــن هیـــچ گاه کنتـــرل نشـــده اســـت؛ 
ـــد.  ـــت می کن ـــدن مقاوم ـــرل ش ـــر کنت ـــن، در براب بنابرای

ـــدار  ـــرعت پدی ـــه س ـــن ب ـــت ذه ـــات مقاوم ـــی اوق گاه
می شـــود و گاهـــی ایـــن مقاومـــت، پـــس از یـــک یـــا 
ـــاس  ـــما احس ـــه، ش ـــد؛ در نتیج ـــد می آی ـــه پدی دو هفت

می کنیـــد کـــه هیـــچ پیشـــرفتی نکرده ایـــد.
ـــود را  ـــزه خ ـــما انگی ـــه ش ـــت ک ـــن اس ـــن ممک همچنی
ـــد؛  ـــه ای نگرفته ای ـــچ نتیج ـــرا هی ـــد؛ زی ـــت بدهی از دس
ــد،  ــا نکنیـ ــا را رهـ ــر تمرین هـ ــال، اگـ ــن حـ ــا ایـ بـ
بـــه زودی پیشـــرفت خواهیـــد کـــرد و انگیـــزه شـــما 
بـــر می گـــردد و بـــه تدریـــج، تمرکـــز بـــر هـــر چـــه 
ـــد و  ـــد ش ـــر خواه ـــان ت ـــما آس ـــرای ش ـــد، ب می خواهی
حواس پرتی هـــا و اختـــالالت شـــما کمتـــر می شـــوند.
بـــا آرامـــش، تمرین هـــای افزایـــش تمرکـــز را انجـــام 
دهیـــد و بـــه تمرین هـــا ادامـــه دهیـــد؛ حتـــی اگـــر 
ــد.  ــان را دارنـ ــم زدن تمرکزتـ ــد برهـ ــان قصـ افکارتـ
اگـــر بتوانیـــد دوبـــاره تمرکزتـــان را بـــه تمرین هـــا را 
ـــز  ـــم، تمرک ـــکار مزاح ـــه اف ـــان ک ـــر زم ـــد و ه برگردانی
ـــما  ـــد، ش ـــرار کنی ـــن کار را تک ـــرد، ای ـــن بب ـــما را از بی ش
یـــاد خواهیـــد گرفـــت کـــه از افـــکار مزاحـــم چشـــم 
ـــز  ـــه تمرک ـــد ک ـــازه ندهی ـــا اج ـــه آنه ـــد و ب ـــی کنی پوش

ـــد. ـــن ببرن ـــما را از بی ش
ـــر  ـــا قوی ت ـــد، آنه ـــه کنی ـــم توج ـــکار مزاح ـــه اف ـــر ب اگ
خواهنـــد شـــد؛ امـــا اگـــر افـــکار مزاحـــم را نادیـــده 
ــوند و  ــف می شـ ــد، ضعیـ ــا نجنگیـ ــا آنهـ ــد و بـ بگریـ

ــد. ــرک می کننـ ــما را تـ ــی شـ حتـ
هـــر زمـــان کـــه در تـــالش بـــرای متمرکـــز شـــدن 
ــدند،  ــما شـ ــن شـ ــم وارد ذهـ ــکار مزاحـ ــد و افـ بودیـ
ــت،  ــد؛ در نهایـ ــا برگردانیـ ــه تمرین هـ ــان را بـ توجهتـ
اگـــر شـــما پافشـــاری کنیـــد، تمرکزتـــان و کنتـــرل 

افکارتـــان افزایـــش می یابـــد.



10 خرداد ماه 1400، سال بیست و ششم، شماره 109 



11 10 خرداد ماه 1400، سال بیست و ششم، شماره 9

به اطالع متقاضیان پذیرش در دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه  ای 
و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیر انتفاعي در سال 1400 مي رساند که »سامانه 
تا  مورخ 1400/03/30  یکشنبه  روز  از  اینترنتي  به صورت  رشته«،  انتخاب  و  ثبت نام 
روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 فعال می شود؛ بر این اساس، ضرورت دارد که همه 
راهنماي  »دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  و  گرفته شده  نظر  در  مهلت  در  متقاضیان، 
 ثبت نام و انتخاب رشته« و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به درگاه 
اطالع رساني این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام 
در سامانه برای پذیرش در این دوره ها اقدام کنند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته، 
همزمان در یک مرحله انجام مي شود، متقاضیان می بایست با توجه به رشته محل هاي 
اعالم شده در »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته«، نسبت به انتخاب و درج رشته  

محل هاي مورد عالقه خود در »سامانه ثبت نام و انتخاب رشته« اقدام کنند.

اطالعیه تکمیلي و همچنین »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته« این پذیرش 
همزمان با شروع ثبت نام، در تاریخ 1400/03/30 در درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر 
می شود. متقاضیان الزم است که برای اطالع از جزئیات شرایط و ضوابط پذیرش، دفترچه 
راهنمای مذکور را به دقت مطالعه کنند. همچنین آزمون آن دسته از رشته هایي که پذیرش 
در آنها به شیوه » با آزمون« است، در روز جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد. 
ضمناً فهرست مجموعه های ثبت  نامی با ذکر مشخصه »شیوه پذیرش« )جداول شماره 
1 و 2( و »دیپلم های مجاز به تحصیل در هر رشته گرایش« )جدول شماره 3( و منابع و 
ضرایب دروس 5 مجموعه ثبت نامي پذیرش با آزمون )جدول شماره 4(، به شرح ذیل این 

اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است، برای اطالع متقاضیان اعالم می شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

تاریخ ثبت   نام و انتخاب رشته پذیرش در دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه 

فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي در سال 1400

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

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در 
فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً این داوطلبان از 2 تا 10 
سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند 
شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در یکی مراکز 
نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارک هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند 
و در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرک ( اثبات گردد، برابر 
مقررات برگزاری آزمون ها، مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 
تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از 
سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از 

متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد 
و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به 
روش های مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد 

قانونی خواهد شد.

پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400 در تاریخ 
1399/09/16، به اطالع ثبت نام کنندگان مجموعه امتحانی »1208- ریاضی« می رساند 
که کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش » دکتری پیوسته ریاضی گرایش 
ریاضی کاربردی« از مجموعه امتحانی »1208-ریاضی« )مندرج در صفحه 57 دفترچه 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشورراهنمای ثبت نام( مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

اصالح کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش »دکتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی«  از  

مجموعه امتحانی »1208- ریاضي« در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش
و پذیرش دانشجو مورخ 1۳99/7/22  

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110201فارسی )1(
98یازدهم111201فارسی )2( 
99دوازدهم112201فارسی )3( 

2- عربی

97دهم 110206عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 98یازدهم111206عربی، زبان قرآن )2( 

99دوازدهم112206عربی، زبان قرآن )3(
97دهم 110207عربی، زبان قرآن )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمایشی97دهم 110208عربی، زبان قرآن )1(

علوم انسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

3- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم110204دین و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 98یازدهم111204دین و زندگی )2(

99دوازدهم112204دین و زندگی )3(
97دهم110205دین و زندگی )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

98یازدهم111205دین و زندگی )2(
99دوازدهم112205دین و زندگی )3(

عمومی گروه آزمایشی97دهم110227اصول عقاید )1(
 علوم انسانی برای دیپلمه های علوم و معارف 

اسالمی
98یازدهم111232اصول عقاید )2(
99دوازدهم112227اصول عقاید )3(

4- زبان انگلیسی
97دهم110230زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 1400 مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذیل اجرا 

می شود.
1- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1400 همانند سال 1399 
حداکثر 30 درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 1400 همانند سال 1399 است.
2- مصوبه هفدهمین جلسه مورخ 97/12/26 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً 
تأیید شد و از آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر 

مبنای دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6  انجام می شود. 
3- برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی، که در گروه آزمایشی علوم انسانی 
شرکت می کنند، منابع درس امتحانی »فرهنگ و معارف اسالمی« کتاب های »اصول عقاید 

1، 2 و 3«، منابع دروس امتحانی »زبان عربی عمومی و تخصصی« کتاب های »عربی، زبان 
قرآن 1، 2 و 3« و منابع درس امتحانی »تاریخ« کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
)ایران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته می شود. در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه 
آزمایشی علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی باید انتخاب کنند که 
صرفاً به یکی از دفترچه سواالت عمومی و تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی از »منابع 
دیپلم علوم انسانی« پاسخ می دهند یا به دفترچه سواالت گروه آزمایشی علوم انسانی که 
»منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن«، 

کتاب های دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1400 بر اساس نظام 

3-3-6 به شرح جداول ذیل است.



13 10 خرداد ماه 1400، سال بیست و ششم، شماره 9

بـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضیات

97دهم110211ریاضی )1( 
97دهم110213هندسه )1(
98یازدهم111213هندسه )2(

98یازدهم111215آمار و احتمال
98یازدهم111214حسابان )1(
99دوازدهم112214حسابان )2(
99دوازدهم112213هندسه )3( 

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

2- فیزیک
97دهم110209فیزیک )1( 
98یازدهم111209فیزیک )2( 
99دوازدهم112209فیزیک )3( 

3- شیمی
97دهم110210شیمی )1( 
98یازدهم111210شیمی )2( 
99دوازدهم112210شیمی )3(

جـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمین شناسی

2- ریاضیات
97دهم110211ریاضی )1(
98یازدهم111211ریاضی )2(
99دوازدهم112211ریاضی )3(

3- زیست شناسی
97دهم110216زیست شناسی )1(
98یازدهم111216زیست شناسی )2(
99دوازدهم112216زیست شناسی )3(

4- فیزیک
97دهم110214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

5- شیمی
97دهم110210شیمی )1(
98یازدهم111210شیمی )2(
99دوازدهم112210شیمی )3(

دـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضیات
97دهم110212ریاضی و آمار )1(
98یازدهم111212ریاضی و آمار )2(
99دوازدهم112212ریاضی و آمار )3(

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110203علوم و فنون ادبی )1(
98یازدهم111203علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم112203علوم و فنون ادبی )3(

4- زبان عربی

97دهم110207عربی، زبان قرآن )1(
98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
97دهم110208عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

97دهم110219تاریخ )1( ـ ایران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان  تاریخ )2( 

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم110233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

معارف اسالمی 98یازدهم111233تاریخ اسالم )2( 
99دوازدهم112233تاریخ )3( ـ ایران در دوره اسالمی

6- جغرافیا
97دهم110218جغرافیای ایران

98یازدهم111218جغرافیای )2( ـ جغرافیای ناحیهای
99دوازدهم112218جغرافیا )3( )کاربردی(

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعه شناسی )1(
98یازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 	 	 	 	
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قسمت هایي از كتاب درسي كه در آزمون سراسري سال 1400 نباید از آنها سؤال طراحي شود

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1400
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 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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