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18 آبان ماه

 تمدید مهلت ثبت نام آزمون 
سردفتری اسناد رسمی سازمان 

ثبت اسناد و امالک کشور
سال 14۰1

اطالعیه درباره:

برنامه زماني ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری سال 14۰۲ 

آخرین مهلت ثبت نام نوبت اول آزمون سراسری سال 14۰۲
 ،1401/08/08 مورخ  اطالعیه   پیرو   
شرکت   و  ثبت نام   متقاضیان  به  اطالع  
)نوبت   1402 سال  سراسري   آزمون   در 
با  رشته هاي  در  پذيرش  براي   اول(، 
دوم  نوبت  روزانه،  دوره هاي   در  آزمون 
پرديس  مجازي،  نیمه حضوري،  )شبانه(، 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  
عالي، دانشگاه  پیام نور و مؤسسات  آموزش  
عالي  غیرانتفاعي  و غیردولتي  و همچنین 
رشته هاي تحصیلي با آزمون دانشگاه آزاد 
فراهم  منظور  به  که  مي رساند  اسالمي 
دسته  آن  براي  بیشتر  تسهیالت  نمودن 
تاريخ 1401/08/14  تا  که  داوطلباني  از 
آزمون  از  نوبت  اين  در  ثبت نام  براي 
گرديده  اتخاذ  ترتیبي  ننموده اند،  اقدام 
است که بتوانند تا روز چهار شنبه مورخ 
1401/08/18 نسبت به ثبت نام خود در 
دارد  داوطلبان ضرورت  نمايند.  اقدام  آن 
که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از 
مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و 
فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز 
ثبت نام، به درگاه اطالع رساني اين سازمان 

آزمون  در  ثبت نام  به  نسبت  و  مراجعه 
مذکور اقدام نمايند.

الزم به ذکر است داوطلباني که قباًل ثبت نام 
دريافت  کدرهگیري  و  تکمیل  را  خود 
تا  می توانند  تمايل،  صورت  در  کرده اند، 

تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و ويرايش 
اطالعات ثبت نامي خود اقدام نمايند. ضمناً 
امکان 8 بار ويرايش اطالعات ثبت نامی از 
پايان مهلت مذکور  تا  اولین روز ثبت نام 

برای متقاضیان فراهم شده است.

در این شماره...

یک مطالعه ثمربخش
چگونه است؟
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تقویت حافظه و راهکارهای آن )1(
یادداشت هفته

اگراحسـاسمیکنیدکـههمهچیـزرافراموش
میکنیـدیـاحافظـهشـماتحلیـلرفتهاسـت،
نگـراننشـوید؛بلکهبهدنبـالراهحلباشـید.
بـرایهرکسـیگاهـیپیـشمیآیدکـهکاریا
رویـدادمهمـیرافراموشکند.فراموشـیبرای
بسـیاریازافـراد،بخشـیازمعضـاتروزمره
اسـت.درمـانفراموشـیوتقویـتحافظههم،
ماننـدهـرمشـکلدیگـری،میتواندراهـکارو

راهحلداشـتهباشـد.
حتمـاً تـا حـاال بـرای شـما هـم پیـش آمـده اسـت که 
کاری را کـه بايـد انجـام می داديـد، فرامـوش کـرده ، يا 
از قـرار مالقات  جا مانده باشـید. در روزهای پرمشـغله، 
فراموشـی، اتفاقـی طبیعـی  اسـت. پیشـگیری از ايـن 
اتفـاق و تقويـت و مراقبـت از ذهـن ، ايـن امـکان را به 
شـما مـی دهـد  تـا از زمانـی کـه در اختیار داريـد، به  

درسـتی بهره بـرداری کنیـد. 
بـه همـان انـدازه کـه فکـر کـردن بـه خاطـرات مهـم ، 
آنهـا را در ذهنتـان زنـده نگـه مـی دارد، فکر کـردن به 
کارهايـی کـه بايـد انجـام دهید نیز از فراموشـی شـما 
پیشـگیری می کنـد؛ پـس، به عنـوان يک راهـکار، الزم 
اسـت که زمـان و فعالیت های  خودتان را سـازمان دهی 
کنیـد؛ بـه عبـارت سـاده تر، کارهايـی را که بايـد انجام 

بدهیـد، يادداشـت کنید.
بـرای کمـک بـه  درمـان فراموشـی و تقويـت حافظـه، 
يـک دفترچه يادداشـت کوچک برای نوشـتن کارهايی 
کـه بايـد انجـام بدهید همـراه خودتان داشـته باشـید. 
اگـر در حـال انجـام کاری مهـم حواسـتان پـرت شـد، 
نوشـتن کاری کـه بعـداً بايـد انجـام بدهیـد، بـه شـما 
کمـک می کنـد کـه راحت تـر آن را بـه خاطـر بیاوريد.
ايـن کار را می توانیـد بـا اسـتفاده از امکانـات گوشـی 
تلفـن همـراه يـا سـاير تجهیزاتـی کـه در اختیارداريد، 

دهید. انجـام 
ديگـر  فعالیـت  هـر  يـا  کار  تحصیـل،  مشـغول  اگـر 
هسـتید، سـخت اسـت کـه همـه  وظايـف، قرارهـای 
مالقـات و اتفاقـات مهـم روز، هفته و مـاه را در ذهنتان 
نگـه داريـد. يـک راهـکار ديگر بـرای فرامـوش نکردن، 
يادداشـت کارها و اسـتفاده از تقويم اسـت که به شـما 
کمـک می کنـد کارهايـی را کـه بايـد در زمـان و تاريخ 

معینـی انجـام دهیـد، فرامـوش نکنیـد. بـرای درمـان 
فراموشـی و بـه  يـاد  آوردن رويدادهـای مهـم کاری و 
خانوادگـی، يـک تقويـم ماهانـه در محـل کار، منزل  يا 
گوشـی تان داشـته باشـید و زمـان انجـام کارهايتـان را 

در آن عالمـت بزنیـد.
گاهـی  بـرای دوری جسـتن از فراموشـی، الزم اسـت 
کـه تغییراتـی را در عادت هـای خود ايجـاد کنید؛ مثاًل 
اگـر همیشـه فرامـوش می کنیـد کـه وسـايل شـخصی 
خـود را کجـا گذاشـته ايد، يا قرار بوده اسـت کـه امروز 
چـه کارهايـی را انجـام دهیـد، به عنـوان يـک راهکار، 
فعالیت هـای  از  بخشـی  بـه  را  کار  ايـن  می توانیـد 
روزمره تـان تبديـل کنیـد و بـرای خودتـان يـک عادت 

جديـد خلـق کنید. 
راه ديگر غلبه بر فراموشـی، آن اسـت که از انجام کارها 
فـرار نکنیـد. ممکـن اسـت که انجـام کاری را بـه دلیل 
اينکه وقت گیر اسـت، جذاب نیسـت، پراسـترس اسـت 
يـا به نظرتان زياد مهم نیسـت، به تعويـق بیندازيد؛ اما 
وقتـی موعد مقـرر آن فرامی رسـد، برای انجـام دادنش 
دسـت  و پـا بزنیـد؛ زيـرا آن کار را بـه  کلـی فرامـوش 
کـرده يـا مـدام پشـِت گـوش انداخته ايـد. وقتـی انجام 
کاری را بـه تعويـق می اندازيـد يـا فرامـوش می کنیـد، 
دلیـل آن، تلفیقـی از اجتنـاب فعـال و فرامـوش کاری 
اسـت. بـرای گريز از ايـن وضعیت، الزم اسـت کارهايی 
را کـه همیشـه فرامـوش می کنیـد، مشـخص کنیـد. 
ممکـن اسـت کـه فرامـوش کاری شـما ناشـی از طفره 
رفتـن باشـد. وقتـی بفهمیـد از چـه چیزهـا و کارهايی 
طفـره می رويـد، کمتـر آنهـا را فرامـوش می کنیـد و 
راهـی پیـدا می کنیـد تـا ايـن عوامـل اسـترس زا را از 

برداريد. میـان 
سـبب  کـه  حواس پرتـی،  از  مـدام  افـراد  از  برخـی 
فراموشـی می شـود، شـکايت دارنـد. بـرای اينکـه افراد 
دچـار فراموشـی ناشـی از حـواس پرتـی نشـوند، الزم 
اسـت کـه عوامـل حواس پرتی شـان را شناسـايی کنند.
ممکـن  پراسـترس،  و  پرمشـغله  زندگـی  يـک  در 
اسـت برخـی از اعمالـی کـه شـما و ديگـران انجام 
می دهیـد، حواسـتان را از انجـام کارهايتـان پـرت 

 . کند
»ادامهدارد«

تحقق  به منظور  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
گزينش  بخش  در  خود  سازمانی  وظايف  و  هدف ها 
عالی  آموزش  عملکرد  سنجش  و  داوطلبان  علمی 
بخش  در  سازمان دهی  و  تمرکز  ايجاد  و  کشور 
پذيرفته شدگان  و  داوطلبان  اطالعات  و  آمار  انتشار 
با  را  مجموعه ای  سال  هر  کشور،  رسمی  آزمون های 
عنوان »کارنامۀ آماری« برای تمامی مقاطع آزمون ها 
»کارنامۀ  مجموعه،  اين  از  می کند.  منتشر  و  تدوين 
آماری  گزارش  دربردارنده   »1400 سال  سراسری 
به  مجازشدگان  شرکت کنندگان،  کنندگان،  ثبت نام 
گروه های  به  تفکیک  پذيرفته شدگان  رشته ،  انتخاب 
خام  نمره های  کیفی  بررسی  همچنین  و  آزمايشی 
سراسری  آزمون  اختصاصی  و  عمومی  درس های 
سال 1400 است. استادان، دانشجويان، پژوهشگران، 
عالقه مندان  ديگر  و  اجرايی  مسؤوالن  و  برنامه ريزان 
می توانند از اطالعات و داده های اين کتاب بهره ببرند.

کارنامۀآماری
آزمونسراسریسال1400

معرفی کتاب
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اخبار هفته

کـه کـرد اعـام مـدرس تربیـت دانشـگاه
دانشـجویانتحصیـاتتکمیلـیایندانشـگاه
میتوانندنسـبتبـهدریافتوامدانشـجوییاز

صنـدوقرفـاهدانشـجویاناقـدامکننـد.
 بـر اين اسـاس، دانشـجويان مقاطع کارشناسی ارشـد و 
دکتـری وزارت علوم دانشـگاه تربیت مـدرس، می توانند 
بـه ثبت نـام وام هـای  تاريـخ 11 آذر مـاه، نسـبت  تـا 

تحصیلـی- شـهريه و وديعه مسـکن اقـدام کنند. 
همچنیـن مهلـت ثبت نـام برای وام ضـروری نیـز از تاريخ 
21 آبـان آغـاز می شـود و تـا 11 آذر مـاه ادامـه خواهـد 

داشت. 
در اطالعیـه دريافـت ايـن وام آمـده اسـت که بـا توجه 
بـه محدوديـت اعتبار وام، اولويت با دانشـجويانی اسـت 

کـه زودتـر ثبت نـام نمايند.
ورودی  روزانـه  کارشناسی ارشـد  مقطـع   دانشـجويان 
وام  درخواسـت  بـه  مجـاز   1401 و   1400 سـال های 
هسـتند و دانشـجويان مقطـع دکتـری روزانـه ورودی 
سـال های 1398، 1399، 1400 و 1401 نیـز مجـاز به 
درخواسـت وام تحصیلـی دکتری صندوق رفاه هسـتند. 
)عنـوان وام تحصیلـی ويـژه دکتـری بـه وام تحصیلـی 

تغییـر يافته اسـت(.
و  دکتـری  مقاطـع  دانشـجويان   همچنیـن 
ايـن  نوبـت دوم )شـبانه( و پرديـس  کارشناسی ارشـد 
دانشـگاه نیـز مجاز به درخواسـت وام شـهريه هسـتند.

بنـا بـر اعـالم صنـدوق رفـاه، وام تحصیلی دانشـجويان 
متأهـل مقاطـع کارشناسی ارشـد و دکتـری، دو برابـر 
ديگـر متقاضیـان اسـت. ايـن دانشـجويان بايـد تصويـر 
کارشـناس  بـه  را  خـود  عقدنامـه  اول  صفحـه  چهـار 
خدمـات دانشـجويی دانشـکده خـود تحويـل نماينـد. 

وام هـای ضروری، فقط شـامل موارد مشـخص شـده در 
پرتـال صنـدوق رفـاه اسـت و پـس از ثبـت درخواسـت 
بـرای ايـن گـروه از وام هـا ارائـه اسـناد مربـوط الزامـی 
بـوده و در صورت عدم ارائه اين اسـناد، درخواسـت های 

بـدون اسـناد تأيید نمی شـود.

وام وديعـه مسـکن نیـز فقط بـه دانشـجويان متأهل که 
سـاکن خوابـگاه نباشـند، تعلـق می گیـرد. ضمنـاً ارائـه 
اجاره نامـه معتبـر کـه کـد رهگیـری داشـته باشـد، نیز 
الزامـی اسـت )اجاره نامـه مربوط بـه کلیه شهرسـتان ها 

مـورد قبول اسـت(.
دانشـجويان متقاضـی دريافت وام، ابتدا بايد درخواسـت 
وام مـورد نظـر خـود را از طريـق پرتـال صنـدوق رفـاه 
وزارت علـوم )bp.swf.ir( ثبت کنند و سـپس مدارك 
مـورد نیاز را به کارشـناس خدمات دانشـجويی مسـتقر 

در دانشـکده های خـود تحويـل نمايند.
دانشـجويان واجـد شـرايط و متقاضی وام هـای ضروری 
)طبـق آيین نامـه جديـد پیوسـت( و وديعـه مسـکن، 
نیـاز  مـورد  مـدارك  از  واضحـی  تصويـر  بايـد  حتمـاً 
وام هـای مذکـور )منـدرج در آيین نامه جديد پیوسـت( 
را تهیـه و بـه کارشـناس خدمات دانشـجويی دانشـکده 

نمايند. خـود تحويـل 
 دانشـجويانی کـه بـرای اولیـن بـار قصـد دريافـت وام 
دارنـد، بايـد اصـل سـند تعهد محضـری جديـد خود را 
بـرای ضامنیـن شـاغل، بـه همـراه حکـم کارگزينـی، و 
بـرای ضامنیـن بازنشسـته گواهـی کسـر از حقـوق )به 

آيین نامـه  )طبـق  ريـال(   150/000/000 وام  مبلـغ 
جديـد( در اسـرع وقـت تحويـل نمايند. 

در اطالعیـه دانشـگاه تربیـت مـدرس آمـده اسـت کـه 
صنـدوق رفاه دانشـجويان به دانشـجويان مقطع دکتری 
هشـت تـرم و بـه دانشـجويان مقطـع کارشناسی ارشـد 
چهـار تـرم وام پرداخـت می نمايد )در صـورت مرخصی 
تحصیلـی بدون احتسـاب در سـنوات مجاز دانشـجو بنا 
بـه تشـخیص و تأيیـد کمیسـیون مـوارد خـاص، فقـط 
يک نیمسـال جزء سـقف مدت اسـتفاده از وام محاسبه 
می شـود؛ در اين صـورت، ارائه مسـتندات الزم از طرف 

دانشـجو بـه اداره خدمات دانشـجويی الزامی اسـت(.
حمايتـی،  سـازمان های  پوشـش  تحـت   دانشـجويان 
فـوت،  شـهادت،  علـت  بـه  کـه  بانوانـی  و  توان خـواه 
متأرکـه يا از کار افتادگی همسرشـان سرپرسـتی فرزند 
را بـه عهـده دارنـد، در صورت وجـود اعتبار مـورد نیاز، 
حداکثـر تـا 50 درصـد وام تحصیلی آنان قابـل افزايش 

اسـت )مـدارك معتبـر بايـد ارائه گـردد(.
بـه  دانشـجويی  وام  اسـت،  شـده  اعـالم  همچنیـن 
دانشـجوی شـاغل بـه کاری که مسـتلزم دريافت اجرت 

نمی گیـرد. تعلـق  اسـت، 

جزئیات وام دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس اعالم شد

روابــطعمومــيســازمانســنجشآمــوزشکشــور،بــه
ــار ــکاساخب ــریعدرانع ــانيوتس ــهولتاطاعرس ــورس منظ
اطاعرســاني کانــال ایجــاد بــه اقــدام ســازمان، ایــن

درپیامرسانهایداخلیکردهاست.
کاربـرانمحتـرمپیـامرسـانهایداخلـی،بـاورودبهنشـانیهای
و خبـر واحـد کانـال در عضویـت بـا ميتواننـد شـده اعـام
اطاعرسـانیسـازمانسـنجشآموزشکشـور،ازاخبـارومطالب

بهرهمنـدگردنـد. مرتبـط

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 ايتا:
https://eitaa.com/prnoetir
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اخبار هفته

در را خود 2023 سال موضوعی رتبهبندی نتایج تایمز، رتبهبندی پایگاه
حوزه 10 در ایرانی دانشگاه 65 آن اساس بر که کرد منتشر موضوع 11

موضوعیحضوردارند.
رتبه بندی جهانی تايمز، به صورت ساالنه به ارزيابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های 
آنها دارای  از  موضوعی مختلف می پردازد و در 11 حوزه موضوعی کلی، که برخی 

چندين موضوع فرعی است، دانشگاه های برتر جهان را معرفی می کند.
رتبه بندی موضوعی تايمز نیز بر اساس همان 13 شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی 
با هر حوزه موضوعی،  از اين شاخص ها، متناسب  اما هر کدام  انجام می شود،  تايمز 
مجدداً محاسبه می شود. رتبه های اعالم شده از سوی اين رتبه بندی، متأثر از وزن 

زيادی است که به استنادها می دهد.

شاخصمعیار

آموزش

بررسی شهرت: آموزش

نسبت مدرك دکتری به تعداد اعضاء هیأت علمی

نسبت تعداد کل دانشجويان کارشناسی به اعضاء هیأت علمی

نسبت مدرك دکتری به کارشناسی ارائه شده از سوی مؤسسه

درآمد مؤسسه نسبت به تعداد اعضاء هیأت علمی

پژوهش

بررسی شهرت: پژوهش

درآمد پژوهش

تعداد مقاالت منتشر شده به ازاء اعضاء هیأت علمی

تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازاء مقاالت منتشر شدهاستنادات

درآمد پژوهشی حاصل از صنعت )به ازاء اعضاء هیأت علمی(درآمد صنعتی

وجهه بین المللی

نسبت اعضاء هیأت علمی بین المللی به بومی

نسبت دانشجويان بین المللی به بومی

سهم مقاالت منتشر شده مشترك با نويسندگان همکار بین المللی

حوزههایموضوعیعبارتنداز:
مهندسی و فناوری، شامل: مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و 

مهندسی هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی.
و  کشاورزی  دامپزشکی،  علوم  ورزشی،  علوم  بیولوژيکی،  علوم  شامل:  زيستی،  علوم 

جنگلداری.
علوم فیزيکی، شامل: فیزيک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زيست و علوم 

دريايی، آمار و رياضی.
هنر و علوم انسانی، شامل: زبان، ادبیات و زبان شناسی، تاريخ، فلسفه و الهیات، هنر، 

هنرهای نمايشی و طراحی، باستان شناسی، معماری.
بالینی، شامل: پزشکی و دندانپزشکی و ساير(، اقتصاد و تجارت، شامل:  بهداشت و 

اقتصاد و اقتصادسنجی، تجارت و مديريت، حسابداری و امور مالی.
بین الملل،  مطالعات  و  سیاست  شناسی،  جامعه  جغرافی،  شامل:  اجتماعی،  علوم 

ارتباطات و رسانه.
علوم کامپیوتر، روان شناسی، آموزش و حقوق.

دانشگاه های ايران توانسته اند در 10 حوزه موضوعی علوم فیزيکی، هنر و علوم انسانی، 

علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زيستی، آموزش، علوم کامپیوتری، مهندسی و 
فناوری، بهداشت و بالینی و روان    شناسی در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گیرند.

در مجموع، 65 دانشگاه ايرانی، شامل: دانشگاه های اراك، ارومیه، آزاد اسالمی نجف آباد، 
اصفهان، الزهرا )س(، بوعلی سینای همدان، پیام نور، تبريز، تربیت دبیر شهید رجايی، 
تهران، حکیم سبزواری، خلیج فارس، خوارزمی، دامغان، زنجان، سمنان، سیستان و 
بلوچستان، شاهد، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، 
امیرکبیر، صنعتی خواجه  اصفهان، صنعتی  آذربايجان، شیراز، صنعتی  مدنی  شهید 
نصیر، صنعتی سهند، صنعتی شاهرود، صنعتی شريف، علوم پزشکی جندی شاپور 
پزشکی  علوم  ايران،  صنعت  و  علم  بابل،  نوشیروانی  صنعتی  شیراز،  صنعتی  اهواز، 
اراك، علوم پزشکی ارومیه، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ايران، علوم پزشکی 
پزشکی  علوم  تهران،  پزشکی  علوم  تبريز،  پزشکی  علوم  بابل،  پزشکی  علوم  ايالم، 
زنجان، علوم پزشکی سمنان، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز، علوم 
پزشکی قزوين، علوم پزشکی قم، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، علوم 
پزشکی کرمان، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی گلستان، علوم پزشکی مازندران، 
توانبخشی و سالمت اجتماعی، فردوسی مشهد، کاشان،  علوم پزشکی مشهد، علوم 
کردستان، لرستان، مازندران، محقق اردبیلی، مراغه، ياسوج و يزد در اين رتبه بندی 

حاضر هستند.

نتایج حضور دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی موضوعی تایمز سال ۲۰۲۳

رتبهحوزهموضوعی

حوزهآموزش)3دانشگاه(

400-301دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان.

500-401دانشگاه تهران.

هنروعلومانسانی)3دانشگاه(

400-301دانشگاه تهران.

500-401دانشگاه فردوسی مشهد.

600-501دانشگاه اصفهان.

علوماجتماعی)۷دانشگاه(

400-301دانشگاه تبريز.

600-501دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز.

800-601دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه تهران.

+801دانشگاه اصفهان.

روانشناسی)4دانشگاه(

500-401دانشگاه فردوسی مشهد.

دانشگاه   بهشتی،  شهید  دانشگاه  ايران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
+501علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی.

حضور ۶۵ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۳
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اقتصادوتجارت)8دانشگاه(

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشگاه 
400-301صنعتی شريف، دانشگاه تهران.

600-501دانشگاه فردوسی مشهد.

800-601دانشگاه اصفهان، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهید بهشتی.

علومزیستی)علومبیولوژیکی،علومورزشی،علومدامپزشکی،کشاورزیو
جنگلداری()22دانشگاه(

500-401دانشگاه کردستان.

600-501دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه تبريز.

دانشگاه علوم پزشکی ايران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه  علوم 
پزشکی کاشان، دانشگاه  علوم پزشکی مازندران، دانشگاه  محقق 
اردبیلی، دانشگاه  شهید بهشتی، دانشگاه  شیراز، دانشگاه  تهران، 

دانشگاه  ارومیه، دانشگاه  زنجان.

601-800

مشهد،  فردوسی  دانشگاه  همدان،  سینای  بوعلی  دانشگاه 
دانشگاه اصفهان، دانشگاه  خوارزمی، دانشگاه  لرستان، دانشگاه  
چمران  شهید  دانشگاه   کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه   پیام نور، 

اهواز، دانشگاه شهرکرد.

801-1000

علومکامپیوتری)14دانشگاه(

300-201دانشگاه صنعتی شريف، دانشگاه تهران.

400-301دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

500-401دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشگاه تبريز.

صنعتی  دانشگاه  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  اصفهان،  دانشگاه 
600-501شاهرود، دانشگاه شیراز.

طوسی،  نصیرالدين  خواجه  دانشگاه  مشهد،  فردوسی  دانشگاه 
دانشگاه  بهشتی،  شهید  دانشگاه  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 

يزد.
601-800

مهندسیوفناوری)مهندسیعمومی.مهندسیعمران.مهندسیمکانیکو
هواوفضا.مهندسیبرقوالکترونیکومهندسیشیمی()42دانشگاه(

175-151دانشگاه صنعتی شريف.

300-251دانشگاه تبريز.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علم و صنعت ايران، 
صنعتی  دانشگاه  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  کاشان،  دانشگاه 

شیراز، دانشگاه تهران.
301-400

500-401دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد.

دانشگاه لرستان، دانشگاه مراغه، دانشگاه شهید چمران اهواز، 
600-501دانشگاه شهرکرد، دانشگاه ارومیه، دانشگاه ياسوج.

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه صنعتی 
اصفهان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی، دانشگاه کردستان، 
دانشگاه مازندران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه 

شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه شیراز.

601-800

دانشگاه الزاهرا )س(، دانشگاه شهید مدنی آذربايجان، دانشگاه 
بوعلی سینا همدان، دانشگاه دامغان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه 
خوارزمی، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه  سمنان، دانشگاه  شهید 

باهنر کرمان، دانشگاه يزد، دانشگاه زنجان.

801-1000

+1001دانشگاه اراك، دانشگاه شاهد، دانشگاه  سیستان و بلوچستان.

بهداشتوبالینی)25دانشگاه(

200-176دانشگاه علوم پزشکی گلستان.

250-201دانشگاه های علوم پزشکی اراك و قم.

300-251دانشگاه های علوم پزشکی کردستان و قزوين.

400-301دانشگاه های علوم پزشکی بابل، کرمانشاه، مازندران و تهران.

500-401دانشگاه های علوم پزشکی ايران، کاشان و ارومیه.

ايالم و شیراز،  اهواز،  دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور 
600-501دانشگاه تبريز، دانشگاه علوم پزشکی تبريز.

سمنان،  مشهد،  کرمان،  اصفهان،  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
800-601شهید بهشتی، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی.

+800دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

علومفیزیکی)فیزیکونجوم،شیمی،زمینشناسی،محیطزیستوعلم
دریایی،آماروریاضی()39دانشگاه(

300-251دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

400-301دانشگاه شهید مدنی آذربايجان.

500-401دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشگاه کردستان.

600-501دانشگاه کاشان، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه تبريز.

دانشگاه  سبزواری،  حکیم  دانشگاه  امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  لرستان،  دانشگاه  اصفهان،  صنعتی 
صنعتی  دانشگاه  شاهرود،  صنعتی  دانشگاه  شهرکرد،  دانشگاه 

شريف، دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران، دانشگاه ياسوج.

601-800

صنعتی  مشهد،  فردوسی  همدان،  سینای  بوعلی  دانشگاه های 
شهید  سمنان،  مازندران،  مراغه،  طوسی،  نصیرالدين  خواجه 

باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، ارومیه.
801-1000

خوارزمی،  اصفهان،  دامغان،  اراك،  )س(،  الزهرا  دانشگاه های 
و  سیستان  رجايی،  شهید  دبیر  تربیت  فارس،  خلیج  پیام نور، 

بلوچستان، يزد، زنجان.
1001+

در حوزه موضوعی حقوق هیچ يک از دانشگاه های ايرانی حضور ندارند.
دانشـگاه اسـتانفورد از آمريـکا در حوزه هـای موضوعی »هنر و علوم انسـانی. آموزش. 
حقـوق. روان شناسـی«. انسـتیتو فناوری ماساچوسـت MIT از آمريـکا در حوزه های 
در  آمريـکا  از  دانشـگاه هاروارد  اجتماعـی«.  علـوم  تجـارت.  و  »اقتصـاد  موضوعـی 
حوزه هـای موضوعـی »علـوم زيسـتی. مهندسـی و فنـاوری«. دانشـگاه آکسـفورد از 
انگلسـتان در حوزه هـای موضوعی »علوم کامپیوتری. بهداشـت و بالینی« و دانشـگاه 
پرينسـتون از آمريـکا در حـوزه موضوعـی »علـوم فیزيکـی«، در رتبـه اول حوزه های 

موضوعـی قـرار دارند.
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شماره 1300  دوشنبه 16 آبان 1401 حضرت فاطمه )س(: خداوند صله رحم، پیوند و نیکی به خویشاوندان را سبب طول عمر و مایه رشد آنان قرار داد.

7هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

آزمـون  و شـرکت در  ثبت نـام  متقاضیـان  اطـالع  بـه 
ورودی مقطع کارشناسي ارشـد ناپیوسـته سـال 1402 
قانـون  براسـاس  دانشـجو  پذيـرش  کـه  می رسـاند 
»سـنجش و پذيـرش دانشـجو در دوره هـاي تحصیالت 
عالـي  آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  در  تکمیلـی 
»مصـوب 94/12/18 مجلـس محترم شـورای اسـالمی 
مصوبـات  و  مربـوط  اجرايـي  آيین نامـۀ  همچنیـن  و 
»شـورای سـنجش و پذيـرش دانشـجو در دوره هـاي 
تحصیـالت تکمیلـی »و مطابـق اين اطالعیه و شـرايط 
و  ثبت نـام  راهنمـای  دفترچـه  در  منـدرج  ضوابـط  و 

پذيـرش آزمـون مذکـور، کـه در زمـان ثبت نـام )16 تا 
22 آذر ماه سـال 1401( از سـوی اين سـازمان منتشر 
می شـود، صـورت خواهـد گرفـت. عناويـن رشـته هاي 
از  يـک  هـر  دروس  ضرايـب  و  گرايش هـا  امتحانـی، 
مجموعه هـای امتحانـی ايـن آزمـون، بـه شـرح جدول 
ذيـل اطالعیـه کـه در سـايت سـازمان سـنجش آمـده 

بود. اسـت، خواهـد 

نکاتمهم:
1- شـرايط و ضوابـط، در دفترچـۀ راهنمـاي ثبت نـام 

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

2- بـا توجـه بـه امـکان اصـالح عناوين رشـته ها يا 
سـاير اطالعـات در جـداول مجموعه هـای امتحانـی 
تـا زمـان شـروع ثبت نـام، مـالك نهايـی، اطالعـات 
درج شـده در دفترچـه راهنمـای ثبت نـام خواهـد 

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

شـد. خواهـد  برگـزار   1401 سـال  مـاه  اسـفند 

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 14۰۲
اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تغییرات دفترچه راهنماي آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 14۰۲ 
اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

بـه اطـالع مي رسـاند که بر اسـاس مصوبه بیسـت و نهمین جلسـه شـورای سـنجش 
و پذيـرش دانشـجو )بـه تاريـخ 17 ارديبهشـت مـاه سـال 1401(، مـوادوضرایب
آزموناختصاصـيدومجموعهثبتنامـی»111– مامایي)ویـژه خواهران(«
و»114- فوریتهـاي پزشـکي پیشبیمارسـتاني«بـرایبرنامـهپذیـرش
»کاردانـيبهکارشناسـيناپیوسـته«سـال1402به شـرح ذيل تغییـر کرد. 

الزم بـه يـادآوري اسـت که مطابـق برنامه زمانـي اعالم شـده در درگاه اطالع رسـاني 
ايـن سـازمان، زمان انتشـار دفترچـه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته پذيرش سـال 
1402 از تاريـخ  1402/03/28 تـا 1402/04/04 و زمـان برگـزاري آزمـون نیـز روز 

جمعـه مـورخ 1402/06/03 خواهد بود. 

بهداشت مادر و کودك و بهداشت 
تنظیم خانواده

بیماری های زنان، بیماری های داخلی و جراحی 
در مامايی

جنین شناسی- نوزاد 
سالم- نوزاد نارس

بارداری- زايمان عادی و 
غیرعادی آناتومی لگن فیزيولوژی مواد

2 2 2 3 1 1 ضرايب

فیزيولوژي فارماکولوژي تروما و فوريت هاي داخلي فرآيند اطالعات و عملیات احیاء قلبي - ريوي آناتومي مواد

1 1 3 3 2 1 ضرايب

111 -  مامایی )ویژه خواهران(

114 -  فوریت های پزشکی - پیش بیمارستانی

 تمدید مهلت ثبت نام و اصالحات مربوط به اطالعیه راهنماي ثبت نام 
در آزمون سردفتری اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور سال 14۰1

اطالعيه درباره:

پیرو انتشار اطالعیه راهنماي ثبت نام آزمون سردفتری 
اسناد رسمی سال 1401 در تاريخ 1401/08/09 و با 
توجه به اعالم سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مبنی 
اعالم  ضمن  مذکور،  راهنمای  اطالعیه  اصالحات  بر 
اصالحات به شرح ذيل، به اطالع متقاضیان شرکت در 
آزمون استخدامی مذکور می رساند که زمان ثبت نام در 
اين آزمون، تا روز دوشنبه مورخ 1401/08/16)امروز( 
تمديد می گردد. متقاضیان، ضرورت دارد تا پايان مهلت 
ثبت نام و پس از مطالعه دقیق اطالعیه راهنمای ثبت نام 

و مندرجات اين اطالعیه، به درگاه اطالع رسانی سازمان 
و  مراجعه   www.sanjesh.org نشانی:  به  سنجش 

برای ثبت نام در آن اقدام نمايند.
که  مقررگرديد  شده،  اعالم  اصالحیه  به  باتوجه  ضمناً 
شود.  ايجاد  متقاضیان  براي  اطالعات  ويرايش  امکان 
از متقاضیانی که قباًل نسبت  بر اين اساس، آن دسته 
به ثبت نام در اين آزمون اقدام نموده اند، می توانند، در 
صورت تمايل، تا تاريخ فوق، نسبت به ويرايش اطالعات 

خود اقدام نمايند.

نکات اصالحی: 
از  ـ دفترياران دفتر اسناد رسمی متقاضی سردفتری، 

شرط حداکثری سن )50 سال( معاف هستند.
پنجساله ششم  برنامه  قانون  ماده 88  بند )چ(  وفق  ـ 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
و  حداقل  از شرط  فوق،  بند  مشمول  ايثارگران  ايران، 

حداکثر سن، معاف هستند.

سازمانثبتاسنادواماککشور
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اطالعیه

 پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی
در سال تحصیلی 14۰۲-14۰۳  بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

اطالعيه دبيرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص:

بهاطاعمیرساندکهپذیرشمتقاضیان
ورودبهآموزشعالیدرسالتحصیلی
1402-1403براساسمصوبه»سیاستها
وضوابطساماندهیسنجشوپذیرش
)پس عالی آموزش به ورود متقاضیان
مورخ جلسه843 متوسطه(« پایان از
1400/4/15شورایعالیانقابفرهنگی
1400/6۷92/دش شماره به اباغی
مورخ1400/5/5ومادهواحده»تکمیل
و سیاستها از موادی اصاح و
پذیرش و سنجش ساماندهی ضوابط
)پس عالی آموزش به ورود متقاضیان
متوسطه(مصوب1400/4/15« پایان از
جلسات855و863مورخ1400/11/5
انقاب عالی شورای 1401/3/1۷ و
فرهنگیاباغیبهشماره1401/6310/دش
مورخ1401/4/25انجاممیشود.نکات
اجراییوفنیبرایاجرایاینمصوبه
درجلسات31مورخ1401/6/14و32
و سنجش شورای 1401/6/15 مورخ
ومصوبشد بررسی دانشجو پذیرش

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

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

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

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

تحصیلی  سابقه  نمره کل  سهم   -3
و  ديپلم  يا   6-3-3 نظام  دوازدهم  پايه 
واحدی/ترمی  سالی  نظام  پیش دانشگاهی 

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

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

اقدام می شود(، به شرح جدول ذيل است.

سهمدروسعمومیوتخصصی
درنمرهکلسابقهتحصیلی

جمعتخصصیعمومیسال

1402261440

1403282250

 1404 و
303060بعد از آن

نمرات  تحصیلی،  سابقه  عمل  مالك   -5
سال  ماه  خرداد  پايان  تا  نهايی  امتحان 
پذيرش دانشجو و آخرين فايل دريافتی از 
تعیین  تاريخ  تا  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزش  سنجش  سازمان  سوی  از  شده 

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

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

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

بند 1 اين اطالعیه، ساخته می شود.
آزمون  دروس  ضرايب  و  عناوين   -8
سنجش  سازمان  سوی  از  )که  اختصاصي 
آموزش کشور برگزار می شود(، به تفکیک 
ذيل  جداول  شرح  به  آزمايشی،  گروه های 

است. 
گروهآزمایشیعلومریاضیوفنی

ضریبنامدرس

12رياضي

9فیزيک

7شیمی

گروهآزمایشیعلومتجربی

ضریبنامدرس

1زمین شناسي

7رياضي

12زيست شناسي

7فیزيک

9شیمي

گروهآزمایشیعلومانسانی

ضریبنامدرس

6رياضي
2اقتصاد

8زبان و ادبیات فارسي)تخصصي(

5زبان عربي )تخصصي(
5تاريخ و جغرافیا

5علوم اجتماعي

5فلسفه و منطق

2روانشناسي

گروهآزمایشیهنر

ضریبنامدرس

12درك عمومي هنر

5درك عمومي رياضي-فیزيک

3خالقیت تصويري و تجسمي

گروهآزمایشیزبانهایخارجی

ضریبنامدرس

1زبانتخصصی

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

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

 می شود. 
ثبت نام  نوبت های  از  يک  هر  در  تبصره:
ديپلم  دارای  داوطلبان  اختصاصی،  آزمون 
علوم و معارف اسالمی، که در گروهآزمايشی 
علوم انسانی ثبت نام  می کنند، بايد انتخاب 
کنند که صرفاً به دفترچه سؤاالت تخصصی 
»منابع  يا  انسانی«  علوم  ديپلم  »منابع  از 
دو درس، زبان عربی و تاريخ ديپلم علوم و 

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

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

جدول ذيل، آزمون عملی ندارد.
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اطالعیه

عنوان رشتهمجموعه

2

نقاشی

ارتباط تصويری

طراحی پارچه 

طراحي لباس

آموزش هنر

گرافیک

عنوان رشتهمجموعه

طراحی صنعتی3

ادبیات نمايشی4

مجسمه سازی5

نوازندگی موسیقي ايرانی6

نوازندگي موسیقي جهاني۷

کتابت نگارگری8

عنوان رشتهمجموعه

آهنگسازی9

بازيگری10

طراحی صحنه11

نمايش عروسکی12

عکاسي13

سینما14

زبان های  آزمايشی  گروه  در  -5-8
زبان های  از  اختصاصی  آزمون  خارجی، 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی، 
در  داوطلب  و  می شود  برگزار  ايتالیايی 
را  زبان ها  اين  از  يکی  بايد  ثبتنام،  زمان 
داوطلبانی  کند.  انتخاب  پاسخگويی  برای 
به  مربوط  رشته محل های  می توانند 
فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  زبان های 
که  کنند  انتخاب  را  ايتالیايی  و  روسی 
آن  به  مربوط  اختصاصی  آزمون  در  صرفاً 
انتخاب  اجازه  و  کرده  باشند  شرکت  زبان 
زبان  آن  به  مربوط  کدرشته محل های 

خارجی را که انتخاب نکرده اند، ندارند.
رشته محل های  انتخاب  برای  تبصره: 
)به  خارجی  زبان های  ساير  به  مربوط 
و  روسی  فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  جز 
ايتالیايی( محدوديتی وجود ندارد و مالك 
گزينش علمی، نمره کل نهايی بدون توجه 

به نوع آزمون زبان اختصاصی است.
هر  اختصاصی  آزمون  نوبت  هر  در   -6-8
آزمون  در  می توانند  دانش آموزانی  سال، 
سال  شروع  از  قبل  تا  که  کنند  شرکت 
)تا  به پذيرش آن آزمون  تحصیلی مربوط 
پايان شهريورماه( ديپلم خود را اخذ کنند، 
اجازه  پايین تر  پايه های  دانش آموزان  و 

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

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

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

اقدام  می تواند  آزمايشی(  گروه های  اين 
گروه  پذيرش،  از  قبل  بايد  و  نمايد 

آزمايشی خود را اعالم نمايد.  
سراسری  آزمون  در  پذيرش  برای   -11
به  مربوط  نهايی  کل  نمره   ،1402 سال 
گروه آزمايشی درخواستی داوطلب، طبق 
شورای  مصوبه   3 ماده   3 و   2 بند های 
بندهای  ساير  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
ترکیب  از  اطالعیه،  اين  در  مربوط 
اختصاصی  آزمون  کل  نمره  بیشترين 
دارای  اختصاصی  آزمون  نوبت های  در 
و  درخواستی  آزمايشی  گروه  اعتبار 
آزمايشی  گروه  تحصیلی  سابقه  کل  نمره 
تراز  نمرات  وزنی  )میانگین  درخواستی 
و  عمومی  دروس  تحصیلی  سابقه  شده 
شورای  مصوبه   2-2 بند  طبق  تخصصی 

فرهنگی( ساخته می شود.  انقالب  عالی 

12- مالك علمی برای پذيرش متقاضیان 
عالی،  آموزش  مؤسسات  و  مراکز  به  ورود 
پذيرش  سال  به  مربوط  نهايی  کل  نمره 
دانشجو )بند 11 اين اطالعیه( است و رتبه 
نیز  داوطلبان  کشوری  رتبه  و  سهمیه  در 

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

می شود. 
دبیرخانه
شورایسنجشوپذیرشدانشجو

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

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

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

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

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

2
/(3)عربی، زبان قرآن 

(زبان تخصصی رشته) 3عربی
9/05

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

(3) اصول عقاید 
16/52

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

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

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

در گروه علوم ریاضی و فنی

عمومی

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

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

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

  32 مصوبات جلسه1پیوست 
 1401/6/15مورخ 

شورای سنجش و پذیرش دانشجو

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی
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اطالعیه

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

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

3
4
1
2

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

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

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

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

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

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

3/3

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

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

3
4
1
2

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

عمومی پیش دانشگاهی
5/41زبان فارسی 

4/13اصول عقاید/معارف اسالمی

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

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

ضریبنام درس سابقه تحصیلی

311/80زبان خارجی

دیپلم

1
ادبیات و علوم )زبان فارسی تخصصی 

(انسانی و علوم و معارف اسالمی
16/22

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

3/3

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

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

عمومیعمومی

دیپلم 

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

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

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

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

تخصصی تخصصی

عمومی

تخصصی

عمومی

تخصصی

دیپلم 

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

1/3

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

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

پیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

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

عمومیعمومی

تخصصی تخصصی

1402ترمی واحدی برای سال /ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی
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11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

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

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

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

ــد. ــا نماي ــی ايف ــه خوب ب
ــا و  ــه از پژوهش ه ــالی، برگرفت ــب ارس ــه مطال ــت ک ــته اس شايس
ــع  ــا از مناب ــه آنه ــل ترجم ــا حاص ــخصی ي ــای ش ــت و جوه جس
ــع و مراجــع  ــر مناب ــه ذک ــر علمــی باشــد. بديهــی اســت ک معتب

ــی اســت. ــاالت، الزام ــا ترجمــه مق ــن ي ــا تدوي ــف ي تألی
ــن نشــريه، در حــک و اصــالح  ــه اطــالع می رســاند کــه اي ــاً ب ضمن
يــا خالصــه کــردن مقــاالت و جســتارهای ارســالی در موضوعــات ياد 
شــده، و همیــن طــور درج يــا عــدم درج آنهــا در نشــريه، آزاد اســت.  

آدرس ايمیل:    
peyk@sanjesh.org   

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پیک سنجش

ــکاز ــری ــبدروسه ــیوضرای ــوادامتحان ــتهها،م ــامرش ــناع ضم
ــال ــری)Ph.D(س ــعدکت ــونورودیمقط ــیآزم ــایامتحان مجموعهه
1402)بــهشــرحجــدولذیــلکــهدرســایتســازمانســنجشآمــده
ــون ــنآزم ــرکتدرای ــاموش ــانثبتن ــاعمتقاضی ــهاط ــت(،ب اس
ــون ــاسقان ــراس ــال1402ب ــجودرس ــرشدانش ــهپذی ــاندک میرس
ــیدر ــاتتکمیل ــايتحصی ــجودردورهه ــرشدانش ــنجشوپذی “س
ــس ــوب1394/12/18مجل ــي”مص ــوزشعال ــزآم ــگاههاومراک دانش
ــوطو ــيمرب ــۀاجرای ــنآییننام ــامیوهمچنی ــورایاس ــرمش محت
مصوبــات“شــورایســنجشوپذیــرشدانشــجودردورههــايتحصیات
ــدرجدر ــطمن ــرایطوضواب ــهوش ــناطاعی ــقای ــی”ومطاب تکمیل
ــان ــهدرزم ــور،ک ــونمذک ــرشآزم ــامپذی ــایثبتن ــهراهنم دفترچ
ــر ــازمانمنتش ــنس ــویای ــال1401(ازس ــاهس ــانم ــام)آب ثبتن

ــت. ــدگرف ــورتخواه ــود،ص میش
1- دکتــريآموزشــي–پژوهشــي: ســنجش و پذيــرش بــراي ورود بــه 
مقطــع دکتــري ناپیوســته آموزشــي - پژوهشــي بــر اســاس معیارهــاي زيــر انجــام 

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

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

ــری  ــع دکت ــرای مقط ــرش ب ــنجش و پذي ــور: س ــشمح ــریپژوه 2- دکت
ناپیوســته پژوهــش  محــور بــر اســاس معیارهــای زيــر صــورت می گیــرد:

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

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

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

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

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

ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی يا کارشناسی ارشد
با ضريب )4(

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

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

دکتــري نیمــه متمرکــز ســال 1402 اطــالع رســاني خواهــد شــد.
5-بــا توجــه بــه امــکان اصــالح عناويــن رشــته ها يــا ســاير اطالعــات در جــداول 
ــی، اطالعــات درج  ــام، مــالك نهاي ــان شــروع ثبت ن ــا زم ــی ت مجموعه هــای امتحان

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

پنجشــنبه مــورخ 1401/12/11 برگــزار خواهــد شــد.

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی
دوره های دکتری )Ph.D(  سال 14۰۲

اطالعيه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:
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 پیش خوانی
پیش خوانی، اولین مرحله از مطالعه شماست. اين مرحله ، 
تصويری کلی از مطالب فصل و سازمان بندی آن به شما 
به دست می دهد. برای اين منظور، نخست به مرور کلی 
فصل مورد نظرتان بپردازيد تا با موضوعات مطرح شده 
در آن آشنا شويد. بعد از آن، فهرست مطالب فصل را 
آن  فرعی  و  اصلی  عناوين بخش های  و سپس  بخوانید 
را مورد توجه قرار دهید و تصاوير و نمودارها را از نظر 
خطور  ذهنتان  به  سؤال هايی  مرحله  اين  در  بگذرانید. 
می کند که پس از خواندن فصل به طور کامل، ممکن 

است بتوانید به آنها پاسخ دهید. 
 سؤال کردن

بخش های هر فصل از کتاب مورد نظرتان را يکی يکی 
بگیريد و هر سه مرحله سؤال کردن، خواندن  در نظر 
و به خود پس دادن را در مورد هر فصل اعمال کنید. 
در هنگام خواندن مطالب هر بخش، موضوعات مهم آن 

بعداً  تا  يا چند سؤال در نظر بگیريد  را به صورت يک 
به آنها پاسخ بدهید. از خود بپرسید: »نويسنده در اين 
و  است؟«  داشته  نظر  در  را  مهمی  مفاهیم  چه  بخش 
سپس با توجه به عناوين کلی که قباًل مطالعه کرده ايد، 
به دقت توجه  برای شما پیش می آيد،  به سؤاالتی که 
کنید تا هنگام مطالعه بتوانید به آنها پاسخ دهید. طرح 
سؤال باعث می شود تا شما با تمرکز بیشتری به مطالعه 

ادامه دهید و کمتر، چیزی را از قلم بیندازيد.
 خواندن 

برای  را  فصل  از  بخش  هر  مطالب  مرحله،  اين  در 
ضمن  و  بخوانید  دقت  با  آن،  مفهوم  و  معنا  از  آگاهی 
خواندن سعی کنید به سؤال هايی که در مرحله سؤال 
کردن مطرح شده بود، پاسخ دهید. درباره مطالبی که 
می خوانید تأمل کنید و بکوشید که بین آن مطالب و 
اطالعات قبلی خود ارتباط برقرار کنید. می توانید زيِر 
میزان  اما  بکشید؛  خط  را  اصلی  عبارت های  يا  واژه ها 

تا  آن نبايد از 10 تا 15 درصد متن تجاوز کند. ضمناً 
همه  با  يا  نخوانده  را  معینی  بخش  مطالب  تمام  وقتی 
مفاهیم اصلی آن بخش آشنا نشده و اهمیت نسبی آنها 

را ارزيابی نکرده ايد، از آن يادداشت بر نداريد.
 به خود پس دادن

مفاهیم  که  کنید  سعی  بخش،  هر  خواندن  از  پس 
اصلی را به خاطر بیاوريد و اطالعات اصلی و کلیدی 
را از حفظ با خود بگويید. مفاهیم را به زبان خودتان 
و  بلند،  صدای  با  ترجیحاً  را  اطالعات  و  کنید  بازگو 
در صورتي که تنها نیستید، آهسته بگويید و زير لب 
متن  با  می آوريد،  ياد  به  که  را  مطالبی  کنید.  تکرار 
به  را  آن  که  شويد  مطمئن  تا  دهید  تطبیق  کتاب 
صورت کامل و درست حفظ کرده ايد. به کمک روش 
خود  اطالعات  کمبود  به  مطالب،  دادن  پس  خود  به 
خود  ذهن  در  را  مطالب  آن  می توانید  و  می بريد  پی 

کنید.  سازمان دهی 

یک مطالعه ثمربخش چگونه است؟
یکیازمشکاتیکهبسیاریازداوطلبانعزیزدرزمینهآمادگیبرایکنکورباآنمواجههستند،چگونهمطالعهکردناست.آنها
سعیمیکنندتاطبقبرنامهریزیخودپیشرفتهودرسبخوانند،اماشیوهمطالعاتیشانچندانصحیحنیستواینموضوعباعث
میشودتااینعزیزان،باوجودوقتیکهمیگذارندوانرژیايکهصرفمیکنند،ازتاشخودنتیجهخوبیکسبنکنندوفقط
زمانمطالعهخودراهدردهند.بههمیندلیلدراینمقالهسعیکردهایمکهشمارابامراحلمختلفیکمطالعهخوبوثمربخش

ونکاتریزواصولیآنآشناکنیمتاباتوجهبهآنهابتوانیددروقتکمتر،دراینزمینهموفقترباشید.
یکمطالعهخوب،شاملمراحلمختلفیاست،واگرشماهریکازاینمراحلرابهخوبیرعایتکنید،میتوانیدنتیجهبسیار

خوبیدرکنکوربگیرید.اینمراحل،شاملمواردزیراست:
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 خالصه برداری کردن
در  اساسي  نقش  آن،  انجام  که  مهمی  کارهای  از  يکی 
به  از  پس  که  است  اين  داشت،  خواهد  شما  يادگیری 
خود پس دادن، همه مطالب مهم و اصلی را به صورت 
تا  کنید  برداری  خالصه  مخصوص  دفتری  در  خالصه 
داشته  خاطر  به  نمايید.  استفاده  آن  از  بتوانید  بعداً 
باشید که خالصه برداری شما نبايد به دلیل وسواس و 
حساسیتتان، همه مطالب يا حجم زيادی از آنها را در 
بلکه  باشد؛  خالی  مهم  مطالب  از  نبايد  نیز  و  بگیرد  بر 
بايد جامع و کامل باشد و در مرحله بعدی ، شما را از 
خواندن دوباره کتاب بی نیاز کند. پس از آنکه بخشی از 
يک فصل را به اين شیوه مطالعه کرديد، به بخش بعدی 
بپردازيد و دوباره، مراحل سؤال کردن، خواندن، به خود 

پس دادن و خالصه برداری را تکرار کنید.
 مرور

مرور، يکی از مهم ترين مراحل يادگیری و آمادگی برای 
کرده ايد،  مطالعه  قباًل  که  را  مطالبی  اگر  است.  کنکور 
مرور نکنید، بخشي از آن يا همه آن را فراموش خواهید 
کرد؛ بنابراين، حتماً بايد مرورهای مداوم و پیوسته را در 
برنامه درسی هفتگی خود بگنجانید. برای انجام اين کار 
می توانید در پايان ساعات مطالعه يک درس، زمانی را 
برای مرور مطالب نیز در نظر بگیريد و سپس در پايان 
نیز  و  به حجم مطالب  بسته  يا هر دو هفته،  هر هفته 
سختی و آسانی هر درس، ساعاتی را برای مرور درس ها 
در برنامه درسی خود بگنجانید، و در نهايت همه شما 
کرده ايد،  مطالعه  که  درسی  میزان  به  بسته  عزيزان، 
زمانی را نیز به مرور نهايی دروس خود اختصاص دهید.

 آزمون 
پس از مرور مطالب، بايد به آزمون و تست زنی بپردازيد. 
تست زنی نشان می دهد که شما تا چه حدی از مطالب 
را ياد گرفته ايد و چه اشکاالتی در فراگیری آن مطالب 
انجام  مرحله  چندين  در  را  تست زنی  می توانید  داريد. 
را  پايان هر هفته درسی خود، ساعاتی  دهید؛ مثاًل در 
به تست زنی تمرينی دروس مختلف اختصاص دهید و 
اين کار را پیوسته ادامه دهید تا اينکه بعداً به تست زنی 
ديدن  و  تست زنی  انجام  از  پس  بپردازيد.  سرعتی 
اشکاالت خود، در همان روز يا ساعت بعدی مطالعه آن 
برويد که  به سراغ مطالبی  برنامه درسی تان،  در  درس 
آنها را غلط زده ايد و دوباره آن مباحث را مرور کنید. به 
اين ترتیب، خواهید ديد که شما، يک بار ديگر، مطالب 

را مرور کرده و سطح يادگیری خود را باال برده ايد.
  مطالعه گروهی

در  گروهی،  مطالعه  که  معتقدند  داوطلبان  از  برخی 
يادگیری بهتر و سريع تر بعضی از دروس، سودمند است؛ 
انجام  ويژه  روشی  با  بايد  گروهی  مطالعه  حال،  اين  با 
ناکامی،  و  وقت  اتالف  جز  صورت،  اين  غیر  در  گیرد؛ 
نتیجه ای به بار نخواهد آورد. برای اينکه به عنوان يک 
داوطلب از مطالعه گروهی خود بهره الزم را ببريد، به 

اين نکات توجه کنید:

1- اندازه گروه مهم است. گروه می تواند شامل دو نفر 
باشد،  نفر  تا شش  بین سه  اعضا  تعداد  اگر  ولی  باشد؛ 
مطلوب تر است؛ به طوری که اگر يک نفر نتوانست در 
جلسه شرکت کند، گروه بتواند به کار خود ادامه دهد. 

2- يک نفر از اعضا بايد در نقش سرگروه عمل کند. او 
بايد مراقب باشد که جلسه به شکل درستی اجرا شود 
و کسی بیش از حد صحبت نکند يا خیلی وقت جلسه 

را به هدر ندهد.

3- هر يک از اعضا بايد مطالب فصل آينده را به خوبی 
به  پاسخگويی  برای  را  در ضمن، خود  و  کرده  مطالعه 
سؤاالت و اشکاالت ديگر افراد گروه آماده کند؛ به عالوه، 
اگر در میان  اين افراد، دانش آموزان قوی و ضعیف وجود 
داشته باشند، بايد سعی شود تا همه بتوانند از مباحث 
از  بگیرند.  ياد  را  آنها  و  کرده  استفاده  کلیدی  نکات  و 
که  می شوند  باعث  ضعیف  دانش آموزان  که  آنجايی 
سرعت  با  و  کند  خیلی  صورت  به  قوی  دانش آموزان 
پايین در جلسات گروهی پیش بروند، ممکن است که 

اين روند به دانش آموزان قوی لطمه بزند.
4- در مطالعه گروهی همه بايد به خاطر داشته باشند 
که تمام مراحل يک مطالعه را رعايت کنند تا بعداً در 

مراحل مرور و تست زنی، دچار اشکال نشوند.
امکان  لحظه  هر  که  می شود  باعث  جمعی  مطالعه   -5
به وجود  افراد در موضوع های مختلف  بین  گفت  و گو 
آيد. به خاطر داشته باشید که اين بحث ها، سبب تمرکز 
نداشتن اعضا در مطالعه و کاهش در پیشرفت يادگیری 

آنها می شود. 

6- مطالعه جمعی برای برخي از کتاب های درسی، مانند 
رياضی، مناسب است و می تواند در فراگیری درس مورد 
اگر دانش آموز، آن  البته  باشد؛  تأثیر مثبت داشته  نظر 
کند،  مطالعه  تنهايی  به  را که می تواند  از درس  بخش 

و  حل  ديگران  با  دارد  مشکل  که  بخشی  را  و  خوانده 
فصل کند، اين موضوع بر يادگیری وي تأثیر بیشتری 

می گذارد. 
شود،  انجام  اشکال  رفع  برای  گروهی،  مطالعه  اگر   -7
در مقايسه با مطالعه گروهی يک فصل يا بخش هايی از 
يک يا چند کتاب، بهتر است؛ بنابراين، به شما عزيزان 
استفاده  خود  وقت  از  اينکه  برای  هم  می شود،  توصیه 
نتیجه  گروهی  مطالعه  از  هم  و  باشید  داشته  خوبی 
گروهی  مطالعه  به  اشکال  رفع  برای  بگیريد،  بهتری 
تا مطالعه شما جنبه مرور کردن داشته  مبادرت کنید 

باشد.
درباره  خود  دوستان  با  مطالعه،  از  بعد  می توانید   -8
مطالب مطالعه شده بحث کنید. اين امر باعث می شود 
که مطالب خوانده شده بهتر در ذهن شما باقی بماند. 
نوعی  با دوستان درباره مطالب خوانده شده،  گفت وگو 
مرور مطالب محسوب می شود و مطالب در ذهن باقی 

خواهد ماند. 
9- يک بار جلسه مطالعه گروهی راه بیندازيد و منصفانه 
آن را محک بزنید. اگر شما از اين روش استفاده کرديد و 
جواب نداد، آن را تعديل کنید، و اگر باز هم جواب نداد، 
از آن دست برداريد و سعی کنید که به مطالعه انفرادی 
بپردازيد و سپس برای رفع اشکال، با دوست يا دوستان 

خود جلسه بگذاريد.
برای اينکه از زحمت و تالش خود در مطالعه، بهترين 

استفاده را ببريد حتماً به نکات زير نیز توجه کنید:
اين  به  مهم،  نکات  زير  1- روش صحیح خط کشیدن 
صورت است که ابتدا بايد مطالب را خوانده و مفهوم را 
کاماًل درك کرده و سپس زير نکات مهم را خط بکشید؛ 
نه آنکه در کتاب دنبال نکات مهم بگرديد تا زير آن را 

خط بکشید ! 
2- می توانید در هنگام مطالعه اولیه، از حاشیه نويسي 
اين  به  بعدی  مرور  در  و  کنید  استفاده  کتاب  متن  در 
از  نويسی،  خالصه  البته  کنید؛  توجه  هم  حاشیه ها 

حاشیه نويسی، بهتر و کارآمدتر است.
3- اگر مکان مطالعه شما کمی آشفته و به هم ريخته 
است، مرتب کردن آن را به نیم ساعت پس از مطالعه 
موکول کنید؛ زيرا در اين صورت، در حین مرتب کردن 
اتاق، به مطالبی که مطالعه کرده  ايد، فکر خواهید کرد و 

زمان مفیدی را از دست نخواهید داد. 
استثنايی  مکان های  از  مطالعه،  براي  اوقات  گاهی   -4
مطالعه  که  مطلبی  تا  کنید  استفاده  انگیز  هیجان   و 
می کنید، همراه آن خاطره در ذهن شما ماندگار شود. 

5- هیچ گاه مطالعه خود را به حضور در مکان خاصی 
مشروط نکنید؛ زيرا در اين صورت، بهانه  ای می يابید تا 
در ساير مکان ها از مطالعه بگريزيد. به ياد داشته باشید 
که در حقیقت، »مکان مطالعه، جايی است که شما در 

آن هستید.«
باشیم.  داشته  استقامت  کتاب  خواندن  در  بايد   -6
استقامت، لجاجت نیست؛ بلکه نوعی بردباری است؛ پس 
اگر مطلبی را خوانديد و ياد نگرفتید، ناامید نشويد و به 

مرور، یکی از مهم ترین مراحل 
یادگيری و آمادگی برای کنکور است. 
اگر مطالبی را که قبالً مطالعه کرده اید، 
مرور نکنيد، بخشي از آن یا همه آن 
را فراموش خواهيد کرد؛ حتماً باید 
مرورهای مداوم و پيوسته را در 

برنامه درسی هفتگی خود بگنجانيد

بهترین زمان مطالعه برای انسان، 
هنگام آرامش و داشتن رضایت است؛ 
زیرا داشتن دغدغه و نگرانی در هنگام 
مطالعه، نتایج مطلوبی را برای انسان 

به همراه نخواهد داشت. مشغول 
بودن فکر و ذهن و خستگی روح و 

جسم، توان فرد را کاهش می دهد
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خاطر داشته باشید که بسیاری از داوطلبان ديگر هم در 
شرايط شما هستند و فقط با تکرار و سماجت است که 

در اين زمینه موفق می شوند.
نبايد  مطالعه،  حجم  که  باشید  داشته  خاطر  به   -7
که  را  چه  آن  است  بهتر  کند.  پرت  را  شما  حواس 
کلمات  با  سپس  و  بفهمید  و  بدانید  می خواهید، 
شما  اگر  زيرا  شويد؛  وسوسه  »بیشتر«  و  »سرعت« 
بگذاريد  برای مطالعه هشت صفحه  را  وقت مشخصی 
بهتر  بگیريد،  فرا  را  صفحه  هشت  آن  مطالب  همه  تا 
است از اينکه سی صفحه را در همان وقت بخوانید و 

چیزی از آن دستگیر شما نشود !
8- بايد کتابی را که مطالعه می کنید، مختص به خود 
نکته  و  عالمت گذاری  آن  در  راحتی  به  تا  باشد  شما 
نويسی کنید. استفاده از مداد يا ماژيک رنگی، به شما 
امکان می دهد تا در مراجعه مجدد به کتاب، از آن بهره 
بیشتری ببريد؛ هر چند نبايد اين خطوط رنگی، استفاده 

شما را از ساير خطوط کتاب کاهش دهد.
برای مطالعه  پاداِش مشروط  دادن يک  قرار  9- گاهی 
حجم خاصی از کتاب و يادگیری کامل آن، به هیجان 
شما  بر  تشويقی  اثر  نوعی  و  می افزايد  مطالعه  لذت  و 
برنامه  يک  ديدن  می تواند  پاداش ها  اين  می گذارد. 
فعالیت  يک  انجام  خاص،  مکانی  به  رفتن  تلويزيونی، 

مورد عالقه يا حتی خوردن يک خوراکی دلپذير باشد.
10- رنگ کاغذ، رنگ قلم، نحوه نشستن، فاصله چشم 
با کتاب، نور محیط و ساير شرايط مکانی نیز در کارآيی 
مطالعه شما کاماًل مؤثرند؛ پس سعی کنید که تمام اين 
جوانب را در نظر گرفته و به صورت جدی، مطالعه خود 

را شروع کنید.
11- بهترين زمان مطالعه برای انسان، هنگام آرامش و 
نگرانی در  و  داشتن دغدغه  زيرا  است؛  داشتن رضايت 
همراه  به  انسان  برای  را  مطلوبی  نتايج  مطالعه،  هنگام 
خستگی  و  ذهن  و  فکر  بودن  مشغول  داشت.  نخواهد 
روح و جسم، توان فرد را کاهش می دهد و در اين حالت، 
مطالعه کتاب، جز اتالف وقت و بی حاصلی، سودی ندارد. 
می کند:  تفاوت  مختلف،  افراد  برای  مطالعه  زمان   -12
به  را  صبح  هنگام  نیز  برخی  و  سکوت شب  در  برخی 
عنوان زمان مطالعه انتخاب می کنند؛ اما مطالعه هنگام 
را  کتاب  مطالعه  است.  بهتر  ديگری  زمان  هر  از  صبح 
چند  از  پس  انسان  ذهن  زيرا  کنید؛  شروع  زود  صبح 
ديگري  زمان  هر  از  بیش  آرامش،  و  استراحت  ساعت 

آماده يادگیری است. 
سعی  صبح،  هنگام  در  بهتر  هرچه  مطالعه  برای   -13
کنید که شب ها زودتر بخوابید تا بتوانید مطالعه مفیدی 
داشته باشید. خستگی، دست کم پنجاه درصد از توانايی 
در  مطالعه  و  می دهد  کاهش  را  انسان  مغزی  و  ذهنی 
را  پیشین  گرفته  فرا  مطالب  يادآوری  وضعیتی،  چنین 

نیز با اختالل روبرو می کند. 
14- وسعت ديد، يکی از عوامل کندخوانی است که بايد 
از آن پرهیز شود. هنگام خواندن، وسعت ديد را می توان 
تا حد ديدن بیش  از پنج کلمه در هر توقف گسترش 

بار خواندن،  داد. برای ديدن بیش از يک کلمه در هر 
بايد از حرکت سر جلوگیری شود؛ بدين ترتیب، تعداد 
توقف های يک خواننده در پاراگراف دو خط و نیمی، به 

حدود پنج تا شش توقف کاهش می يابد. 
15- کتاب را همواره بدون شتاب و عجله مطالعه کنید 
و تا زمانی که مطلبی را به درستی فرا نگرفته ايد سراغ 
مطالعه مطلب ديگري نرويد. مطالب مشکل و آسان يک 
يک  زمانی که  و  است  مرتبط  و  پیوسته  هم  به  کتاب، 
مطلب را خوب ياد نگرفته ايد، مطالعه  و يادگیری مطالب 

ديگر با دشواری صورت می گیرد. 
16- جهش و پريدن از مطالعه يک موضوع به موضوعی 
ديگر، بدون در نظر گرفتن فاصله، سبب می شود که دو 
مطلب درهم آمیزد و در نتیجه هیچ کدام از دو مطلب 
به درستی در ذهن فرد باقی نماند. سعی کنید مطالبی 
را که از يک کتاب می خوانید، به هم پیوسته و مرتبط 
به يکديگر باشد، و زمانی که از يک موضوع به موضوع 

بايد مطمئن شويد مطالبی را که  ديگر مي رويد، حتماً 
در بین اين دو مطلب وجود داشته و شما از خواندن آنها 
صرف نظر کرده ايد، به خوبی می دانید يا ارتباطی بین 
آن مطالب با دو مطلب مورد نظر وجود ندارد و يا اينکه 

در کنکور، ارزشی در تست زنی و نمره گرفتن ندارد. 
جلوگیری  از  باعث  که  عمده ای  عوامل  از  يکی   -17
و  خواندن  هنگام  در  متن  يک  خوب  و  سريع  درك 
آموخته های  تداخل  يادگیری آن مطلب می شود،  مانع 
شده  آموخته  قبلی  مطالب  يعنی  است؛  بعدی  و  قبلی 
از  جلوگیری  برای  می آمیزد.  هم  در  جديد  مطالب  با 
بروز اين حالت، بهترين راه، مطالعه تک موضوعی است؛ 
يعنی در مدتی که يک مطلب را می خوانید، از خواندن 
ساير مطالب در موضوعات ديگر خودداری کنید و تنها 
ذهن خود را روی همان مطلب متمرکز کنید و پس از 
موضوع  بعدی،   مطالعه  ساعت  در  يا  کوتاه  استراحتی 
مطالب را تغییر دهید. انجام اين کار، باعث تداخل پیدا 
آموخته های جديد  شما سبا ساير  و  دانسته ها  نکردن 

مطالب قبلي می شود. 
18- در صورت مشاهده خستگی از يک موضوع يا يک 
کتاب )درسی و غیردرسی(، کتاب ديگری را )با حفظ 

فاصله زمانی( محور مطالعه خود قرار دهید. 
نمودارها،  عکس ها،  به  مطالعه،  هنگام  در   -19
است  ممکن  زيرا  کنید؛  توجه  سرفصل ها  و  جدول ها 
طرح  تست هايی  نیز  کنکور  در  موارد  همین  از  که 
يادگیری  به  موارد،  اين  به  توجه  اين،  بر  شود؛ عالوه 

بهتر شما کمک می کند. 

در هنگام مطالعه، به عکس ها، 
نمودارها، جدول ها و سرفصل ها 
توجه کنيد؛ زیرا ممکن است که 
از همين موارد در کنکور نيز 

تست هایی طرح شود؛ عالوه بر این، 
توجه به این موارد، به یادگيری 

بهتر شما کمک می کند

شماره 1300  دوشنبه 16 آبان 1401 حضرت فاطمه )س(: خداوند صله رحم، پیوند و نیکی به خویشاوندان را سبب طول عمر و مایه رشد آنان قرار داد.
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کشور، آموزش سنجش سازمان سوی از
آخرینمهلتنامنویسیدرآزموناستخدامی
بانکمرکزيجمهورياسامیایران16آبان

ماه)امروز(اعامشد.
)امروز(   ماه  آبان   16 روز   24 ساعت  تا  داوطلبان 
فرصت دارند که با مراجعه به سايت سازمان سنجش 
 www.sanjesh.org  :آموزش کشور به نشانی

برای شرکت در اين آزمون نام نويسی کنند.
شايان ذکر است که 11 آذر ماه سال جاری، آزمون 
استخدامی بانک مرکزی برگزار خواهد شد در اين 
پذيرفته  مختلف  رشته های  در  نفر   400 آزمون، 

خواهند شد. 

 آخرین مهلت نام نویسی 
در آزمون استخدامی

 بانک مرکزی

امروز )16 آبان ماه(

تا روز 15 آبان ماه 

بیش از 7۳۵ هزار داوطلب در نوبت اول آزمون سراسري سال 14۰۲ ثبت نام کردند

رئیسمرکزالمپیاددانشجوییوامورآزمونهای
از کشور، آموزش سنجش سازمان الملل بین
اعامنتایجنهاییبیستوهفتمینالمپیادعلمی

-دانشجوییکشوردرسال1401،خبرداد. 
دکتر  سنجش،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشجويی   - علمی  المپیاد  يادگارزاده، گفت:  غالمرضا 
کشور، هر سال در دو مرحله متمرکز و غیر متمرکز از 
می شود.  برگزار  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سوی 
المپیاد  دوره  هفتمین  و  بیست  نهايی  مرحله  آزمون 
علمی - دانشجويی کشور، صبح و بعدازظهر روز جمعه 
مراکز  دانشگاه های  در  جاری  سال  ماه  شهريور  چهارم 

مناطق ده گانه کشور برگزار شد.
وی افزود: شرکت کنندگان در اين المپیاد، در رشته های 

»علوم  جغرافیا«،  »علوم  فارسی«،  ادبیات  و  »زبان 
اقتصادی«، »الهیات و معارف اسالمی«، »علوم تربیتی«، 

»شیمی«،  زمین«،  »علوم  »روان شناسی«،  »حقوق«، 
»فیزيک«، »زيست شناسی«، »آمار«، »رياضی«، »طراحی 
صنعتی«،»مهندسی برق«، »مهندسی شیمی«، »مهندسی 
مکانیک«،  »مهندسی  عمران«،  »مهندسی  صنايع«، 
کامپیوتر«،  »مهندسی  متالورژی«،  و  مواد  »مهندسی 
»مهندسی کشاورزی )زراعت و اصالح نباتات« و »سلول های 

بنیادی و مهندسی بافت« با هم به رقابت پرداختند. 
رئیس مرکز المپیاد دانشجويی و امور آزمون های بین الملل 
سازمان سنجش،  در خاتمه، يادآور شد: داوطلبان برای 
درگاه  به  است  الزم  المپیاد  اين  نهايی  نتايج  مشاهده 
اطالع رسانی المپیاد علمی - دانشجويی کشور به نشانی:

مـراجـعــه   http://olympiad.sanjesh.org
کنند.

نتایج نهایي بيست و هفتمين  المپياد علمي - دانشجویي کشور اعالم شد

سازمان آزمونهای امور  معاون
سنجشآموزشکشور،ازثبتنام
بیشاز۷35هزارداوطلب تاروز
15آبانماه،درسهگروهآزمایشی
اصلیعلومریاضیوفنی،علوم
تجربیوعلومانسانی،ودوگروه
خارجی، زبانهای و هنر شناور
در 1402 سال سراسری آزمون

نوبتاولخبرداد. 
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 

سنجش آموزش کشور، دکتر حسن 
مروتی، با اشاره به اينکه مهلت ثبت نام 
سال  سراسری  آزمون  اول  نوبت  در 
1402، از روز 8 آبان ماه آغاز شده و 
تا روز 14 آبان ماه ادامه داشت، گفت: 
متقاضیانی  حال  بیشتر  رفاه  برای 
اين  در  ثبت نام  به  موفق  تاکنون  که 
آزمون نشده اند، مقررگرديد که مهلت 
چهارشنبه 18  روز  پايان  تا  ثبت نام، 

آبان ماه تمديد شود.

داوطلباني  افزود: همچنین  وی 
و  تکمیل  را  خود  ثبت نام  قباًل  که 
در  کرده اند،  دريافت  کدرهگیري 
تاريخ  تا  می توانند  تمايل،  صورت 
ويرايش  و  مشاهده  به  نسبت  فوق، 
اطالعات ثبت نامي خود اقدام کنند. 
ضمناً امکان 8 بار ويرايش اطالعات 
ثبت نامی از اولین روز زمان ثبت نام 
تا پايان مهلت مذکور برای متقاضیان 

فراهم شده است.

برای سال 1402 اعالم شد

ایران، صنعت و علم دانشگاه
تسهیاتجدیدرابرایپذیرش
دکتریبدونآزموناستعدادهای

درخشان1402اعامکرد.
در  ايران،  صنعت  و  علم  دانشگاه 
را  جديد  تسهیالت  اطالعیه ای، 
آزمون  بدون  دکتری  پذيرش  برای 
اعالم   1402 درخشان  استعدادهای 

کرد.
دانشگاه  است:  آمده  اطالعیه  اين  در 
راستای  در  ايران،  صنعت  و  علم 
دکتری  پذيرش  در  بیشتر  تسهیل 
بدون آزمون و نیز سیاست های کالن 
وزارت علوم در خصوص کاهش طول 
دوران تحصیل و نیز ارتباط دانشگاه 

با صنعت، به منظور پذيرش در سال 
برای کسب  را  زير  تسهیالت   1402
برای  امتیاز پژوهشی الزم  حداقل 7 
دعوت به مصاحبه در نظر گرفته است:

1- در نظر گرفتن حداکثر 3 امتیاز 
پايان نامه  با  مرتبط  مقاالت  برای 
يا   ISI معتبر  مجالت  در  که 
داوری  مرحله  به  پژوهشی  علمی 
رسیده   )Under Review(
از  بايد  موضوع  اين  مستند  باشند. 

سوی استاد راهنما تأيید شود.
طرح هــای  در  همــکاری  بــه   -2
موضــوع  راســتای  در  صنعتــی 
پايان نامــه يــا تحويــل محصــول بــا

راستای  در  ؛3   sup  TRL&  4

کفايت  آيین نامه  طبق  پايان نامه 
دانشگاه  دکتری  رساله  محصوالت 
داده  امتیاز  ايران  صنعت  و  علم 
فراخوان  در  )جزئیات  شد  خواهد 
شد(.  خواهد  اطالع رسانی  مربوط 
امتیاز اين فعالیت ها منوط به تأيید 
محل  دانشگاه  پژوهشی  معاونت 

تحصیل دانشجو است.
سیاست های  راستای  در   -3
به  تشويق  خصوص  در  دانشگاه ها 
داوطلبانی  برای  ماندگاری،  کاهش 
که در نیمسال چهارم تحصیل خود 
هستند و هنوز از پايان نامه های خود 
به  مربوط  امتیاز   4 نکرده اند،  دفاع 

کیفیت پايان نامه داده خواهد شد.

تسهیالت دانشگاه علم و صنعت ایران برای پذیرش دکتری بدون آزمون


