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نکته

نکاتی چند دربارۀ گزارش آزمون های سازمان سنجش 
یادداشت هفته

بسیاری سالیان کشور، آموزش سنجش سازمان
راستای در خود، اصلی امور بر عالوه که است
تا آغاز از که آزمونهایی دیگر استانداردسازی
انجامآنبهایننهادباتجربهباقدمتپنجاهوچند

سالهواگذارمیشود،گامبرمیدارد.
تنها  می پندارند  که  عموم  تصور  برخالف  ترتیب،  بدین 
وظیفه ای که انجام آن بر عهدۀ سازمان سنجش نهاده شده، 
کارشناسی،  به  )کاردانی  سراسری  آزمون های  برگزاری 
کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری( است، این سازمان 
عهده دار انجام استاندارد ده ها آزمون مرتبط با سازمان ها و 
نهادهای دیگر هم هست. برخی از این آزمون ها عبارتند 
استخدامی  آزمون های  و  اجرایی  متمرکز  آزمون های  از: 
آزمون سردفتری  و غیردولتی،  مؤسسات مختلف دولتی 
اسناد رسمی، آزمون جذب مترجمان رسمی قوه قضائیه، 
پذیرش  آزمون  قضا،  منصب  تصدی  تشریحی  آزمون 
پذیرش  آزمون  وکالت،  کارآموزی  پروانه  متقاضیان 
متقاضیان اخذ پروانه کارشناسان رسمی دادگستری، و ... .

سازمان سنجش  آمد،  پیشین  در سطور  آنچه  بر  عالوه 
دانشجو  پذیرش  آزمون های  برگزاری  به  اقدام  ساله  هر 
مانند:  دیگر،  آموزشی  مراکز  و  مؤسسات  دانشگاه ها،  در 
و  فنی  کاربردی،  ـ  علمی  جامع  پیام نور،  دانشگاه های 

حرفه ای و ... نیز می کند.

بر اساس آنچه متذکر شدیم، می خواهیم این نکته را با 
دوستان و همراهان عزیز خودمان، که نوعاً خوانندگان و 
داوطلبان گرامی این هفته نامه هستند، در میان بگذاریم و 
بگوییم که این سازمان، بر مبنای اعتماد ملی که طی بیش 
از پنج دهه خدمات مستمر به هم میهنان عزیز، از سوی 
ملت شریف و بزرگوار ایران کسب کرده، این اطمینان را در 
سفارش دهندگان و متقاضیان آزمون های خویش به وجود 
آورده است که بتواند به مثابه یک مجری امین و کاردان، 
به انجام وظایف محول خود به بهترین وجه ممکن بپردازد.

افزون بر آنچه بیان شد، باید یادآور شویم در رویکرد جدید 
نشریه، که از چندین شمارۀ پیش خود را ملزم به اجراء آن 
کرده ایم، بر آن شده ایم که در بخشی از هفته نامه در هر 
شماره، نسبت به درج گزارش کامل این قبیل آزمون ها  
نیز اقدام نماییم. بدین جهت در هر شماره سعی مان بر 
آن است که با ارائه یک گزارش گسترده از پذیرش هر 
آزمون )که از سوی یکی از همکاران کارآمد و پرتالشمان 
و  دقیق  صورت  به  گویا  نمودارهای  و  جداول  با  همراه 
دلسوزانه تهیه می شود(، به معرفی بخش دیگری از امور 
این سازمان بپردازیم تا ضمن معرفی این بخش، با ارائه 
اطالعات مستند راجع به آن، در راستای تبیین اهداف و 

فعالیت های سازمان سنجش، گام کوچکی برداریم.
مدیراجرایی

در آبان ماه سال 1400 همایش ملی »سنجش علمی 
چالش ها  مبانی،  عالی:  آموزش  ورودی  آزمون های  و 
کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  سوی  از  راهکارها«  و 
تهران،  دانشگاه  علوم تربیتی  و  روان شناسی  دانشکده 
با  همراه  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
)مرکز  پرورش  آموزش  و  وزارت  حمایت  و  مشارکت 
سنجش و پذیرش(، مجلس شورای اسالمی )کمیسیون 
)مرکز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  تحقیقات(،  و  آموزش 
سنجش و پذیرش دانشجو( برگزار شد. از جمله اقدامات 
ارزیابی  قرار گرفت،  این همایش مّدنظر  مؤثری که در 
تخصصی، توسعۀ نظام های ورودی آموزش عالی، بررسی 
فرآیند و رویکردهای پذیرش و مالک ها و معیارهای آن 
و  برای جامعۀ علمی  این همایش، فرصتی  بوده است. 
دانشگاهی کشور، سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی، 
صاحب نظران و منتقدان آزمون های ورودی بود. در این 
کتاب، متن کامل مقاله های علمی ارائه شده، به تفکیک 

محورهای ششگانۀ همایش، تنظیم و تدوین شده است.

مجموعۀمقاالتهمایشملیسنجش
علمیوآزمونهایورودیآموزش
عالی:مبانی،چالشهاوراهکارها

معرفی کتاب
زهراحسنخانی

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش

به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های ســازمان ســنجش آموزش کشور از طریق پست 
الکترونیکی )ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.

hefazatazmon@sanjesh.orgنشانی پست الکترونیکی:

دکترعبدالرسولپورعباس،رئیسسازمانسنجش
آموزشکشور،ازثبتنامبیش 122هزار داوطلب،
ناپیوستهسال 1402 تا درآزمونکارشناسیارشد

بعدازظهرروزیکشنبه20آذرماهخبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، 
دکتر پورعباس، با بیان اینکه ثبت نام در آزمون مذکور 
تا آخرین ساعات سه شنبه 22 آذر ماه ادامه دارد، گفت: 
داوطلبان می توانند، هم زمان با برگزاری امتحانات آزمون 
نخستین  در  سال 1402،  ناپیوسته  کارشناسی ارشد 
مرحله بیست و هشتمین دوره آزمون المپیاد علمی - 
دانشجویی کشور، بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در 

دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون شرکت نمایند.
رئیس سـازمان سنجش آمـوزش کشـور، تأکیـد کـرد: 
داوطلبان الزم است که در زمان ثبت نام، شرایط عمومی 
و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام را دارا 
باشند و مسؤولیت صحت اطالعات وارد شده، بر عهده 

شخص داوطلب است.

دکتر پورعباس، با اعالم اینکه بیش 122 هزار داوطلب 
آزمون  در  ماه،  آذر   20 یکشنبه  روز  ظهر  از  بعد  تا 
کرده اند،  سال 1402 ثبت نام  ناپیوسته  کارشناسی ارشد 
گفت: از داوطلبان عزیز انتظار می رود که ثبت نام خود 

را به ساعات پایانی مهلت تعیین شده، موکول نکنند.
شده  تکمیل  زمانی  داوطلبان،  ثبت نام  شد:  یادآور  وی 
است که در انتهای مراحل ثبت نام خود، در یک صفحه 
و پرونـده 7 رقمی  شمـاره  ثبت نام،  سیسـتم  از  مجـزا 

کد پی گیری 16 رقمی دریافت کنند.
دکتر پورعباس خاطرنشان کرد: داوطلبان در درج معدل 
از  توجهی  قابل  تعداد  ساله  هر  زیرا  کنند؛  دقت  خود 
داوطلبان، در درج معدل خود در زمان نام نویسی بی دقتی 
کرده و پس از قبولی در دانشگاه، به دلیل مغایرت معدل، 

قبولی آنها لغو شده و دچار مشکل می شوند.
کارشناسی ارشد  مقطع  ورودی  آزمون  که  است  گفتنی 
پنجشنبه 11 و  روزهای  در  سال 1402،  ناپیوسته 

جمعه 12 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد

ثبت نام بيش از 122 هزار داوطلب در آزمون کارشناسي ارشد سال 1402
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اخبار هفته

ادامهازصفحهاول
علوم،  وزارت  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  زلفی گل،  محمدعلی  دکتر  پیام  متن 

مناسبت 16 آذر به شرح ذیل است:
بسماهللالرحمنالرحیم

 آفرینش و بازآفرینی، آرمان دانش است 
و دانشجو با درک درستی ها و راستی ها 
بدین آرمان، زندگی می بخشد و مدینه ای 
از عزت و عظمت را بنا می گذارد که مؤیِد 
باشد  اشرف المخلوقات  به  انسان  انتساب 
کتاب اهلل،  گواه  به  دانش  رستنگاه  که 
خاک خجستۀ دین است که آموزۀ همۀ 
ادیان توحیدی، معرفت خویش و خداوند 
گرانمایۀ  گذشتۀ  از  آرمان  این  است. 
میراث داران علم تا به روزگار گرانقدر ما 
که مملو از مواهب و مفاخر دانش است، 
و  است  آفریده  افتخار  و  برافراخته  قد 
معنویت  میمنت  به  امروز  سربلنِد  ایران 
دینی و مرجعیت علمی، نامی باشکوه و 

سزاوار در جهان دارد.

دانش،  و  دین  هم بودگی  این  دستاورد 
پرورش نسلی  است که در پرتو وحدانیت، 
مقصدی جز عدالت و آزادی و مقصودی جز 
نفی نظام های استبدادی ندارد که عالوه بر 
یگانه عالمان تاریخ ایرانی دانش می توان به 
حماسۀ همیشۀ دانشجویان شهید دانشگاه 
تهران اشاره کرد که در سنگر دانش و در 
مبارزه  با نظام مستبد طاغوت، به شهادت 
رسیدند و تاریِخ شهادت خویش را سرآغاز 
مبارزات  در  دانشجویان  آگاهانۀ  حضور 
عظیم  روزی  زدند؛  رقم  مردم  اجتماعی 
عظمت  و  دانش  عزِت  به  روز  به  روز  که 
دانشجویان افزوده و بار مسؤولیت اصحاب 
علم و خادمان دانش را خطیرتر کرده است.

عدالت  دانشجویان،  جمعیت  توسعۀ 
دانشگاهی  اماکن  افزون سازی  آموزشی، 
این  در  کشور  علمی  نظام  ارتقاء  و 
اعتماد  با  که  است  ملتی  اعتزاز  سال ها، 
به سرمایه های نسلی خویش، دشوارترین 
و  تحمیلی  جنگ  هم چون  آزمون ها 

پشت  پیروزی  با  را  خصمانه  تحریم های 
افتخار  این  در  و  است  گذارده  سر 
آِن  از  سزاواری  سهم  آبرومندی،  و 
فضیلت  که  ا ست  دانشگاه  و  دانشجویان 

فرهنگی روزگار ما محسوب می شود.
دانشگاهی، که  به جامعۀ  اعتماد  و  اعتنا 
و  اجتماعی  مطالبات  همۀ  پیش قراول 
بوده اند،  شهروندی  الگوهای  تصحیح 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  اولویت 
روش  و  منش  پیوسته،  و  است  بوده 
در  حتی  را  خود  صدیق  دانشجویاِن 
و  دانسته  ارزشمند  انتقادی  مقاطع 
مبتکرانه آن را موجب صیانت و سیادت 
اجتماعی معرفی کرده است و همواره از 
احترام  و  حاکمیت  اقتدار  عنوان  به  آن 

محیط های دانشگاهی یاد کرده است.
آموزش  خدمتگزار  عنوان  به  را  خود 
که  می دانم  مکلف  سرزمین،  این  عالی 
فرزندان  صدای صالبت و سعادت علمی 
فرهیخته ام باشم و با هر چه بضاعت دارم، 

در صعود به قلل رفیع دانش و فناوری، 
تالشی مضاعف ایفا کنم که معتقدم این 
خدمت می تواند خلعتی آبرومند برای من 
و همکارانم در ایام کوتاه مسؤولیت باشد.

به  را  عزیز  روز  این  تمام،  فروتنی  با 
و  امروز  آتیه سازان  که  آگاه،  دانشجویان 
تهنیت  و  تبریک  این سرزمینند،  فردای 
در  که  دارم  آن  چشم  و  می کنم  عرض 
سعۀ  و  هوشیاری  به  دشوار،  طریق  این 
و  بیافرینند  درخشان  کارنامه ای  صدر، 
نومیدی حسودان و بدخواهان انقالب را 
دو چندان نمایند که جز به دانش و دین 
نمی توان راه رستگاری را جست وجو کرد؛ 
چنان که خداوندگار سخن فرموده است:

تو را دانش و دین رهاند درست
دِر رستگاری ببایدت جست 

و گر دل نخواهی که باشد نژند
نخواهی که دائم بُوی مستمند

به گفتار پیغمبرت راه جوی
دل از تیرگی ها بدین آب شوی

پیام وزیر علوم به مناسبت روز دانشجو:

 اعتنا و اعتماد به جامعۀ  دانشگاهی همواره اولویت نظام مقدس جمهوری اسالمی است

تشريح جزئيات و داليل افزايش هزينۀ ثبت نام با تأخير آزمون دکتري سال 1402
آموزش سنجش سازمان مقام قائم
کشور،دالیلافزایشهزینهثبتنام
باتأخیرآزمونورودیمقطعدکتری
دانشگاههاومؤسساتآموزشعالی

راتشریحکرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور، دکتر محمدحسین حاجیلو، 
مقطع  ورودی  آزمون  ثبت نام  مورد  در 
دکتری نیمه متمرکز )Ph.D( دانشگاه ها 
 ،1402 سال  عالی  آموزش  مؤسسات  و 
گفت: ثبت نام این آزمون، از تاریخ 22 تا 
29 آبان ماه انجام شد و با توجه به تقاضای 
داوطلبان، این فرصت تا روز 3 آذر ماه نیز 
تمدید شد. بر اساس مصوبه هیأت دولت، 
هزینه ثبت نام این آزمون مبلغ 378 هزار 
تومان بود که از متقاضیان اخذ شد. در پی 
ثبت نام،  متقاضیان  مکرر  درخواست های 
روزهای 13 و 14 آذرماه نیز برای ثبت نام 
با تأخیر این آزمون تعیین شد و بر اساس 
رویه سال های گذشته و مصوبه اجرایی و 
از آنجایی که همواره فعال سازی مجدد 
سامانه ثبت نام آزمون با تأخیر، منجر به 
ایجاد هزینه اضافی می شود، در سال جاری 

نیز با توجه به مصوبه هیأت دولت، مبلغ 
250 هزار تومان به هزینه ثبت نام با تأخیر 

داوطلبان اضافه گردید.
قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش 
آزمون،  این  برگزاری  برای  افزود:  کشور، 
سازمان  سوی  از  بسیاری  فعالیت های 
و  می شود  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
بر همین اساس، هزینه های ثابت و متغیر 
این آزمون، با توجه به حجم فعالیت ها و 
تورم موجود، به صورت پله ای افزایش یافته 
است. به همین خاطر، درخواست افزایش 
هزینه ثبت نام آزمون ها بر اساس بهاء تمام 
شده فعالیت های آزمون، از بهمن ماه سال 
1400 در دستور کار قرار گرفت و با توجه 
به ضرورت افزایش کیفیت اجراء آزمون ها 

مورد موافقت هیأت دولت قرار گرفت.
آزمون های  برگزاری  به  اشاره  با  وی، 
متفاوت از سوی سازمان سنجش آموزش 
سازمان  این  کرد:  خاطرنشان  کشور، 
هزینه های زیادی را متحمل می شود که 
برای داوطلبان مشهود نیست و می توان 
اذعان کرد که میانگین هزینه  به جرأت 
به توجه  با  دکتری  آزمون  داوطلب  هر 

برابر  دو  حداقل  رشته امتحانی،  کد   246
مبلغی است که از داوطلبان این آزمون هنگام 
تنوع  زیرا هرچه  ثبت نام دریافت می شود؛ 
رشته ها بیشتر می شود، خدمات بیشتری 

برای برگزاری آزمون، مورد نیاز است.
منابع  مدیریت  و  برنامه ریزی  معاون 
اشاره  با  سازمان سنجش آموزش کشور، 
برگزاری  اداری  و  عمومی  هزینه های  به 
هزینه ها  این  از  بخشی  گفت:  آزمون ها، 
و  کاغذ  تهیه  همانند   ملزوماتی  صرف 
و  سؤاالت  چاپ  و...،  سلفون  کارتریج، 
الزحمه طراحان سؤال و  پاسخنامه، حق 
عوامل اجرایی و هزینه های مراکز مجری 

برگزاری آزمون ها در تهران و شهرستان ها 
می شود.

دکتر حاجیلو، با اشاره به استفاده سازمان 
و  زمینی  نقل  و  حمل  سرویس های  از 
محموله  بازگشت  و  ارسال  برای  هوایی 
سؤاالت شامل دفترچه و پاسخنامه، گفت: 
افزایش هزینه های مختلف، از جمله حمل 

و نقل نیز در افزایش تعرفه ها تأثیر دارد.
قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشور، خاطرنشان کرد: در قانون به دولت 
اجازه داده شده است تا هزینه های مورد 
نیاز برای خدمت به متقاضیان آزمون، از 
محل همان درآمد تأمین شود و درصدد 
نفع  به  را  اداری  هزینه های  تا  هستیم 
از  برخی  اما  دهیم؛  کاهش  داوطلبان 
سالمت  افزایش  و  حفظ  برای  فرآیندها 

آزمون، بسیار ضروری است.
وی، در پایان، تصریح کرد: بهاء تمام شده 
آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری 
احتساب  بدون   1402 سال   )Ph.D(
هزینه های محل برگزاری لحاظ شده است 
تا هزینه های دریافتی از داوطلبان، بیش از 

این افزایش نیابد.



امامخمینی)ره(:علمنوراست،ولیدردلسیاهوقلبفاسد،دامنهظلمتوسیاهیراگستردهترمیسازد.شماره 1305  دوشنبه 21 آذر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 4

گزارش

گزارشپذیرشدورۀکاردانیفنیودورۀکاردانیحرفهای

نظامآموزشمهارتیدانشگاهجامععلمی-کاربردیمهرماهسال1401
تا ایجادشد بهمنظورتوسعۀآموزشهايعمليومهارتيدرکنارآموزشهاينظريودانشگاهي، دانشگاهجامععلمي-کاربردي 
دانشآموختگانآنبتوانندباتبدیلعلمبهعملودانایيبهتوانایيومهارت،درخدمتاهدافکشورباشند.ایندانشگاهازسال1373
تاکنون،اقدامبهتربیتنیرویانسانیدردورۀکاردانیفنیودورۀکاردانیحرفهایبامزایایارائۀمدركموردتأییدوزارتعلوم،
تحقیقاتوفناوري،قابلترجمهوداراياعتباربینالمللکردهاست.ایندانشگاهباگستردگيمراکزآموزشيدرسراسرکشور،شهریۀ
مقرونبهصرفهنسبتبهسایردانشگاههاواولویتپذیرشداوطلبانبومينسبتبهغیربوميوانطباقسرفصلدروسباآموزشهاي

مهارتی،درچهارگروهاصلي:صنعت،کشاورزي،مدیریتوخدماتاجتماعيوفرهنگوهنرفعالیتمیکند.
شکوفهجوادی

  آمـوزش در دانشـگاه جامـع علمـي - کاربـردي، بـه دو شـکل عمـدۀ دوره هـاي 
بلندمـدت در دو مقطـع کاردانـي ناپیوسـته )فـوق دیپلم( و کارشناسـي ناپیوسـته 
)لیسـانس(، مجموعـه اي از آموزش هـاي نظـري و عملي اسـت که دانـش، مهارت 
و نگـرش دانشـجو را در زمینـۀ پژوهـش، طراحـي، نـوآوري، بهینه سـازي، اجـرا 
ارتقـاء می دهـد. دوره هـاي کوتـاه  مرتبـط  برنامه ریـزي در حوزه هـاي شـغلي  و 
مدت)شـامل دوره هـاي آزاد، تـک درس و تک پودمـان( نیز بر اسـاس اسـتانداردها 
و ضوابـط مـورد نظـر دانشـگاه و نیـاز بـازار کار و جامعـه، بـه منظـور ایجـاد یـا 
ارتقـاء سـطح دانـش، مهـارت و بینـش در مهارتجـو)در کوتاه تریـن مـدت زمانـي 
ممکـن( از سـوی واحدهـاي مجـري، اعـم از مراکـز آمـوزش علمي-کاربـردي یـا 
سـایر مجریـان واجـد شـرایط حوزه هاي شـغلي بـا مجوز دانشـگاه در چهـار گروه 
آموزشـي اصلـي: صنعـت، کشـاورزي، مدیریـت و خدمـات اجتماعـي و فرهنـگ و 

هنـر، طراحـی و اجـرا می شـود.
الزام  حیث  از  دوره ها  این  در  نام  ثبت  براي  محدودیتي  که  است  یادآوری  به  الزم 
با سطح  ندارد و متناسب  این دانشگاه وجود  بودن در  یا دانش آموخته  به دانشجو 
ورودي تعیین شده در برنامۀ درسي مصوب دورۀ مورد نظر از مقطع دیپلم تا دکتري 

تخصصي، امکان شرکت در آن براي عالقه مندان فراهم است. 

الف(ضوابط و شرايط ثبت نام:
1- دارندگان دیپلم سه سالۀ نظام جدید )3-3-6( نظري، فني و حرفه اي و کاردانش 
یا  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني  نظري،  واحدي  سالي  ترمي/  نظام  سه سالۀ  دیپلم  یا 
دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه چهارساله یا شش سالۀ نظري و فني و حرفه اي، 
سه شنبه  روز  از  می توانسته اند،   1401/06/31 تا  حداکثر  آموختگي  دانش  تاریخ  با 
1401/04/14 تا روز سه شنبه 1401/04/21  اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته برای 
دورۀ کـاردانی فنی و دورۀ کـاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگـاه جامع 

علمی - کاربردی مهرماه سال 1401 نمایند. 
شده  اتخاذ  ترتیبي  متقاضیان،  برای  بیشتر  تسهیالت  نمودن  فراهم  منظور  به   -2
بود که این افراد بتوانند تا روز یکشنبه 1401/04/26 نسبت به ثبت نام یا ویرایش 
اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمایند؛ عالوه بر آن، مهلت مجددی براي ثبت نام در 
این دوره ها  از روز سه شنبه 1401/06/1 تا روز جمعه 1401/06/4 برای متقاضیان 

در نظر گرفته شد.
3- براي آن دسته از داوطلبانی که در تاریخ های مذکور، موفق به ثبت نام پذیرش در 
دوره های مذکور نشده بودند، مقرر شده بود که بتوانند از روز جمعه 1401/06/4 تا روز 

سه شنبه 1401/06/8  نسبت به ثبت نام یا ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام کنند.
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ب( روش گزينش دانشجو:
1- گزینش دانشجو در کدرشته محل هاي تحصیلي بر اساس معدل کل دیپلم، نوع 
دیپلم و سهمیه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومي و با توجه به صالحیت هاي عمومي 
متقاضیان با عنایت به ضوابط دانشگاه جامع علمي-کاربردي و مصوبات مربوط صورت 

مي گیرد. 
که  بپردازند  تحصیل  به  دوره ها  این  در  مي توانند  صورتي  در  دولت،  کارمندان   -2
بر شرکت در کالس ها،  یا سازمان متبوع خود، مبني  وزارتخانه  موافقت نامه رسمي 
آزمایشگاه ها و فعالیت هاي دیگر دوران تحصیل را به همراه سایر مدارک ثبت نام به 

مرکز آموزش علمي کاربردي محل قبولي، ارائه نمایند. 
3- هیچ دانشجویي مجاز نیست که هم زمان در دو رشته یا دو مقطع در مؤسسه هاي 

دولتي یا غیردولتي تحصیل نماید. 
4- تغییر رشته، مرخصي تحصیلي، انتقال و مهمان شدن در نیمسال اول تحصیلي، 
مجاز نیست و از نیمسال تحصیلي دوم به بعد بر اساس مجموعه قوانین و مقررات 

آموزشي دانشگاه جامع علمي-کاربردي، این موارد، قابل بررسي است.
5- تحصیل هم زمان مدرسان در مرکز علمي-کاربردي محل تدریس ممنوع است و 

منجر به غیرفعال سازي کد مدرس خواهد شد.
6- کارکنان مراکز آموزش علمي-کاربردي، اعم از رسمي، پیماني، قراردادي، شرکتي، 
قرارداد پاره وقت، مشاوره یا سایر موارد مشابه، مجاز نیستند کدرشته هاي مربوط به 
مرکز آموزشي را که در آن خدمت مي کنند، انتخاب نمایند و چنانچه این موضوع 
رعایت نگردد و در آن مرکز آموزشي قبول گردند، قبولي آنان لغو خواهد شد و به 
هیچ وجه نمي توانند داوطلب تحصیل در آن کدرشته محل یا کدرشته محل هاي دیگر 
گردند. چنانچه تحصیل این گونه افراد در مراکز آموزش علمي-کاربردي در هر مرحله 
آموزشي  مقررات  و  قوانین  برابر  متخلف،  با  گردد  محرز  دانشگاه  براي  تحصیل  از 

دانشگاه جامع علمي-کاربردي رفتار خواهد شد. 

ج( ضوابط سهميۀ ايثارگران: 
1- بـر اسـاس مـادۀ 3 آییـن نامـه اجرایـی مـادۀ 70 قانـون جامـع خدمـات رسـانی 
بـه ایثارگـران مصـوب جلسـۀ 1401/5/12 هیـأت وزیـران، مشـموالن اسـتفاده از 
ایـن سـهمیه، صرفـاً یک بـار در هـر مقطـع آزمـون سراسـری و تحصیـالت تکمیلـی 
می تواننـد در دورۀ روزانـۀ دانشـگاه های دولتـی از سـهمیه یادشـده اسـتفاده نماینـد 
و چنانچـه پـس از قبولـی و ثبـت نـام در رشـته محـل مذکـور از ادامـه تحصیـل 
انصـراف دهنـد یـا ثبت نـام ننماینـد، مجـدداً حـق اسـتفاده از ایـن سـهمیه در آن 

مقطـع تحصیلـی را ندارنـد.
2- بـر اسـاس مـادۀ 4 آییـن نامـۀ اجرایـی مـادۀ 70 قانـون جامـع خدمـات رسـانی 
بـه ایثارگـران مصـوب جلسـۀ 1401/5/12 هیأت وزیران، اسـتفادۀ مجدد مشـموالن 
پذیرفتـه شـده در هـر مقطـع در آزمون هـای سراسـری و تحصیـالت تکمیلـی در 
دوره هـای شـبانه )نوبت دوم(، پیام نـور، غیر انتفاعی، پردیـس بین الملل، خودگردان، 
دانشـگاه آزاد اسـالمی و سـایر دوره های شـهریه پرداز از سهمیۀ مشـموالن این آیین 
نامـه در صـورت انصـراف از تحصیـل، عـالوه بـر مـادۀ 3 ایـن آیین نامـه حداکثـر تـا 
یک بـار دیگـر بالمانـع اسـت. بـا توجـه بـه مـوارد فـوق، داوطلبـان مرحلـۀ پذیـرش 
دوره های مهندسـی فنـاوری و کارشناسـی حرفه ای)ناپیوسته(دانشـگاه جامع علمی- 
کاربـردی سـال1401 کـه دارای یک بـار قبولـی بـا اسـتفاده از سـهمیه ایثارگـران 
در سـال 1400  یـا قبـل از آن هسـتند و از رشـتۀ قبولـی خـود انصـراف داده انـد، 
می تواننـد یـک بار دیگر از این سـهمیه اسـتفاده نمایند و مشـمول مـادۀ 4 آیین نامه 

مذکـور خواهند شـد. 
3- الزم بـه توضیـح اسـت داوطلبانـی کـه مشـمول مـادۀ 4 آییـن نامـه اجرایی فوق 
هسـتند، می بایسـت گواهـی عـدم ثبت نـام یـا انصـراف خـود را در زمـان ثبت نام در 
رشـتۀ قبولی سـال 1401 به دانشـگاه یا مؤسسـه آمـوزش عالی مربوط ارائـه نمایند.

جـدول شـمارۀ 1، تعـداد داوطلبـان سـال 1401 را بـه تفکیـک گـروه آموزشـی و 
نشـان می دهـد. جنسـیت 

جدولشمارۀ1
تعدادثبتنامشدگانبهتفکیکگروهآموزشیوجنسیت

نامگروهآموزشی
مردزن

درصدکل
درصدتعداددرصدتعداد

 30.14 22269 1951787.64 275212.36صنعت

9981.35 72372.44 27.56 275کشاورزی

مدیریت و خدمات 
1156334.522193365.483349645.34اجتماعی

980657.31730442.691711023.16فرهنگ و هنر

2439633.024947766.9873873100.00جمع

مطابق جدول شمارۀ 1، در این دوره، تعداد 73873 نفر داوطلب ثبت نام کردند که از 
این تعداد، 24396 نفر یا 33.02 %  زن و 49477 نفر یا 66.98% مرد بودند.

نمودارشمارۀ1،تعدادثبتنامکنندگانرابهتفکیکگروهآموزشیرانشانمیدهد.

جدول شمارۀ 2 ، تعداد داوطلبان این آزمون را  در سال های 1400و 1401 نشان می دهد.

جدولشمارۀ2-مقایسۀبینثبتنامشدگانسالهای1400و1401

جمعتعدادمردتعدادزندورهسال

297666780197567مهر و بهمن1400

243964947773873مهر1401

جدولشمارۀ3-تعدادپذیرفتهشدگانبهتفکیکگروهآموزشیو
جنسیتمهرماهسال1401

نامگروهآموزشی
مردزن

درصدکل
درصدتعداددرصدتعداد

270812.471900187.532170930.11صنعت

27528.4769171.539661.34کشاورزی

مدیریت و خدمات 
1144434.742149765.263294145.69اجتماعی

939357.02708042.981647322.85فرهنگ و هنر

2382033.044826966.9672089100.00جمع
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گزارش

    بر اساس جدول شمارۀ 3،  بیشترین تعداد پذیرفته شده در میان گروه آموزشی 
مدیریت و خدمات اجتماعی با تعداد 32941 نفر و کمترین تعداد مربوط به گروه 
بیشترین   ،  2 شمارۀ  نمودار  طبق  همچنین  است  نفر   966 با  کشاورزی  آموزشی 
ظرفیت پذیرش، متعلق به گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی با %45.69، 

مربوط به نوبت مهرماه سال 1401 بوده است.

نمودارشمارۀ2

جدولشمارۀ4-مقایسۀتعدادپذیرفتهشدگان
وظرفیتبهتفکیکگروهآموزشی)نوبتمهرماه1401(

مقطع،دوره
تعدادگروهآموزشیوسال

ظرفیتظرفیتپذیرفتهشده
خالیمانده

کاردانی
مهر1401

2170912077899069صنعت

96682957329کشاورزی

مدیریت و 
32941151060118119خدمات اجتماعی

164736288546412فرهنگ و هنر

72089343018270929جمع کل

ظرفیت کل پذیرش دانشگاه در مقطع کاردانی 270929 است که 66.96% آنان را 
مرد تشکیل داده است.

نمودارشمارۀ3

جدولشمارۀ5-برنامۀزمانیثبتنام،انتخابرشته،اعالمنتایج
وآمارکلیسال1401دریکنگاه

1401/4/14تا 1401/4/21ثبت نام  و انتخاب رشته

1401/4/21تا 1401/4/26تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته

هم زمان با ثبت نامانتخاب کد رشته محل

1401/6/1تا 1401/6/4دومین مجدد ثبت نام و انتخاب رشته

1401/6/4تا 1401/6/8سومین فرصت مجدد ثبت نام انتخاب رشته

73873تعدادکلثبتنامشدگان

1401/7/9اعالم اسامی پذیرفتهشدگان نهایی

72089تعدادپذیرفتهشدگان

270929تعدادظرفیتخالیمانده

روابــطعمومــيســازمانســنجشآمــوزشکشــور،بــه
ــار ــکاساخب ــریعدرانع ــانيوتس ــهولتاطالعرس ــورس منظ
اطالعرســاني کانــال ایجــاد بــه اقــدام ســازمان، ایــن

درپیامرسانهایداخلیکردهاست.
کاربـرانمحتـرمپیـامرسـانهایداخلـی،بـاورودبهنشـانیهای
و خبـر واحـد کانـال در عضویـت بـا ميتواننـد شـده اعـالم
اطالعرسـانیسـازمانسـنجشآموزشکشـور،ازاخبـارومطالب

بهرهمنـدگردنـد. مرتبـط

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

روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

 پیام رسان سروش:
http://splus.ir/sanjeshprnoet 

پیام رسان آی گپ:
https://igap.net/prnoetir

پیام رسان گپ:
 https://gap.im/prnoetir
پیام رسان بله:   
https://ble.ir/prnoetir   

پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/prnoetir



شماره 1305  دوشنبه 21 آذر 1401 حضرت امام علی)ع(: بزرگترین تهیدستی، کم خردی و نادانی است.

7هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد سال 1402
و بيست و هشتمين دورۀ المپياد علمي- دانشجويي کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیرواطالعیۀمورخ1401/9/9بهاطالعداوطلبانثبتنام
ناپیوستهسال وشرکتدرآزمونکارشناسيارشد
1402درتماميدانشگاههاومؤسساتآموزشعالي
دولتيوغیردولتيوهمچنیندانشگاهآزاداسالمي
وبیستوهشتمینالمپیادعلمي-دانشجویيکشور
ميرساندکهباتوجهبهنکاتذیلوهمچنیندرنظر
داشتنشرایطعموميواختصاصيمندرجدردفترچه
راهنمايشرکتدرآزمون،ميتواننددرآزمونمذکور

ثبتناموشرکتنمایند.
شرايط ثبت نام :

ناپیوسته  کارشناسي ارشد  آزمون  براي  ثبت نام  زمان 
 1401/09/16 مورخ  چهار شنبه  روز  از   1402 سال 
مورخ 1401/09/22  سه شنبه  روز  در  و  است  شده  آغاز 
پایان مي پذیرد. این ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتي 
نشاني: به  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  طریق  از  و 

 www.sanjesh.org انجام می شود.
دفترچه راهنماي ثبت نام در این آزمون، هم زمان با شروع 
در دسترس  این سازمان  اطالع رساني  درگاه  در  ثبت نام، 
خواهد بود. این دفترچه حاوی شرایط عمومي و اختصاصي، 
مقررات وظیفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام 
اتباع غیرایراني و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان و 
ایثارگران )مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون( 
مذکور  شرایط  داراي  که  صورتي  در  داوطلبان،  و  است 
باشند، مي توانند حداکثر در دو رشته امتحاني )طبق ضوابط 
از رشته  هاي امتحاني مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام( 

متقاضي ثبت نام در این آزمون شوند. 
مراحلي که داوطلب بايد
براي ثبت نام اقدام کند:

1- مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني 
فوق، براي خرید کارت اعتباري ثبت نام )سریال 12 رقمي( 

و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1(.  
اساس  بر  متقاضی  شده  اسکن  عکس  فایل  تهیه   -2

توضیحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام.
3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز به منظور 

ثبت نام.
4- خرید کارت اعتباري ثبت نام به مبلغ 2/300/000 ریال 
کارت  از سامانه خرید  ریال  هزار(  و سیصد  میلیون  )دو 

اعتباری در درگاه اطالع رساني این سازمان. 
5- با توجه به اینکه مقرر شده است که در مراحل مختلف 
فرآیند این آزمون، خدماتي از طریق ارسال پیام کوتاه ارائه 
شود، مبلغ 30/000 )سی هزار( ریال نیز به عنوان هزینه 
استفاده از خدمات پیام کوتاه، از داوطلبان دریافت مي شود.
6- داوطلباني که عالوه بر رشته  انتخابي  یا امتحاني  اصلي 
)رشته  اول (، عالقه مند به  شرکت در رشته  امتحاني  دوم 

هستند، ضرورت  دارد که  کدرشته  امتحاني دوم را نیز در 
بند مربوط در تقاضانامه درج  نمایند. این دسته از داوطلبان 
اعتباري  امتحاني  دوم، یک  کارت  براي رشته  مي بایست 
دیگر به مبلغ 2/300/000 ریال )دو میلیون و سیصدهزار( 

ریال )عالوه بر کارت اعتباري اول( خریداري نمایند.
رشته هاي  به  عالقه مندي  اعالم  نحوۀ  با  رابطه  در   -7
مي رساند  اطالع  به  غیرانتفاعی،  و  پیام نور  دانشگاه هاي 
باشند،  انتخاب رشته  به  مجاز  در صورتي که  داوطلبان، 
مي توانند در مرحله اعالم نتایج اولیه و انتخاب رشته )دهه 
دوم خرداد ماه سال 1402( در این خصوص اقدام نمایند.

دستورالعمل و نحوه تکميل
تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

به داوطلبان توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج 
در دفترچه راهنماي ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه 
سپس  و  نموده  تکمیل  را  مذکور  دفترچه  در  مندرج 
براساس فرم پیش نویس، با مراجعه به درگاه اطالع رساني 
برنامه  بندهاي  اساس  بر  را  الزم  اطالعات  سازمان،  این 
 نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً متقاضیان الزم است 
که در درج اطالعات ثبت نامی خود دقت نمایند. بدیهي 
است که در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید 
شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب، در صورت 
پذیرفته شدن در آزمون، قبولي وي لغو و از ادامه تحصیل 

متقاضی جلوگیري خواهد شد.
زمان توزيع کارت اينترنتي و محل آزمون:

آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  اساس  بر 
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1402 در روزهاي پنجشنبه 
و جمعه مورخ 11 و 1401/12/12 برگزار خواهد شد و 
داوطلبان الزم است که از روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 
به  با مراجعه  لغایت روز چهار شنبه مورخ 1401/12/10 
پرینت  تهیه  به  نسبت  سازمان،  این  اطالع رساني  درگاه 
کارت و برگ راهنماي شرکت در آزمون خود اقدام نمایند. 
محلآزمونمتقاضیان،براساساستانوشهرستان
لذا  ميگردد؛  تعیین تقاضانامه بند38 در مندرج
مقتضي است که داوطلبان، با مراجعه به جدول شماره 2 
دفترچه راهنماي ثبت نام و درج کد مربوط به استان و شهر 

مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.
برگزاري  المپياد علمي - دانشجويي  کشور:

داوطلبان عالقه مند، مي توانند، هم زمان  با برگزاري آزمون 
اولین  مرحله  در  سال 1402،  ناپیوسته  کارشناسي ارشد 
دوره بیست و هشتمین آزمون المپیاد علمي - دانشجویي  
دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  اساس  بر  کشور، 

راهنماي ثبت نام، در این آزمون شرکت نمایند. 
توصيه هاي  مهم :

عمومي،  وظیفه  مقررات  از  اطالع  براي  متقاضیان،   -1

شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه ایثارگران و همچنین 
شرایط و ضوابط اتباع خارجي، باید به دفترچه راهنماي 

ثبت نام  مراجعه نمایند.
کدرشته هاي  انتخاب  در  که  است  الزم  داوطلبان   -2
امتحاني )اول و دوم( و همچنین شهرستان محل حوزه 
امتحاني خود، دقت نمایند؛ لذا پس از دریافت کد پي گیري 
داوطلبان  به درخواست هاي  این خصوص  16 رقمي، در 

مبني بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- متقاضیان، پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره 
پرونده 7 رقمي و کد پي گیري 16 رقمي، باید یکنسخه
پرینتازتقاضانامهشانتهیهکردهوآنرانزدخود

نگهدارينمایند.
4- هر ساله تعداد قابل توجهي از داوطلبان، در درج معدل 
خود در زمان ثبت نام دقت الزم را به عمل نمی آورند و 
پس از قبولي در دانشگاه، بهدلیلمغایرتمعدل،قبولي
به  لذا  آنها مي گردد؛  باعث سردرگمي  و  لغوشده  آنها
داوطلبان تأکید مي شود که در درج معدل خود دقت الزم 
را به عمل آورند و حتي اگر ثبت نام آنها از سوی خودشان 
انجام نمي پذیرد، با مشاهده پرینت تقاضانامه خود، نسبت 
به کنترل دقیق موارد درج شده در آن اقدام نموده و در 
مراحل بعدي که امکان ویرایش اطالعات )در زمان پرینت 
کارت شرکت در آزمون یا انتخاب رشته( براي آنها وجود 

دارد، نسبت به اصالح اطالعات خود اقدام نمایند.
5- با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، 
در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان )این موضوع 
اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام آنان از سوي دیگران انجام 
مي شود، رخ داده است( تأکید مي گردد که عالوه بر کنترل 
اطالعات ثبت نامي، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالي 
خود دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگري به جاي 
عکس شما ارسال نگردد. بدیهي است که در صورت ارسال 
عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف 

تلقي شده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
پیک سنجش   نشریه  طریق   از  تغییري،   هرگونه    -6
)هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان  سنجش (، درگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش و، در صورت لزوم،  از طریق 

رسانه هاي جمعی  اعالم  خواهد شد. 
نحوۀ ارسال درخواست يا ارتباط غيرحضوری با 

سازمان سنجش آموزش کشور
در صورت لزوم، مي توانید سؤال یا سؤاالت خود را با بخش 
به  کشور  آموزش  سازمان سنجش  اینترنتي  پاسخگویي 
در  یا   https://request.sanjesh.org آدرس: 
در  تلفن: 021-42163  با شماره  اداری  و ساعات  روزها 

میان بگذارید.
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور
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بررسی

اعالم حوزه هاي جديد برگزاري و همچنين تمديد مهلت نام نويسي در دهمين آزمون
 سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا - سامفاي دانشگاهي( سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ــورخ1401/09/12 ــهم ــاراطالعی ــروانتش پی
دهمیــن  در نویســي نــام خصــوص در
آزمــونســنجشاســتانداردمهارتهــاي
ــا ــال1401وب ــامفا(س ــي)س ــانفارس زب
ــاي ــکاريه ــزهم ــالممرک ــهاع ــهب توج
ــات ــوم،تحقیق ــيوزارتعل ــيبینالملل علم
کــه ميرســاند اطــالع بــه فنــاوري، و
قبلــي برگــزاري بــرحوزههــاي عــالوه
تعییــنشــدهدراطالعیــهمــورخ1401/9/12
)در آزمــونمذکــور ثبتنــام، وســامانه
آمــار رســیدن حدنصــاب بــه صــورت
ــاي ــده(درحوزهه ــامکنن ــانثبتن داوطلب

ــد. ــدش ــزارخواه ــزبرگ ــلنی ذی

ــه  ــد ب ــاي جدی ــوزه ه ــالم ح ــه اع ــه ب ــا توج ــذا ب ل
ــراي آن  ــتر ب ــهیالت بیش ــودن تس ــم نم ــور فراه منظ
دســته از متقاضیانــي کــه تاکنــون بــراي نــام نویســي 
ــاذ  ــي اتخ ــد، ترتیب ــدام ننموده ان ــون اق ــن آزم در ای
گردیــده اســت کــه بتواننــد تــاروزجمعــهمــورخ
در  نویســي خــود  نــام  بــه  نســبت   1401/09/25
آزمــون یــاد شــده اقــدام نماینــد. متقاضیــان ضــرورت 
ــس از  ــده و پ ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــه در مهل دارد ک
مطالعــه دقیــق اطالعیــه مــورخ 1401/09/12 و فراهم 
ــه درگاه  ــاز، ب ــورد نی ــات م ــدارک و اطالع ــودن م نم
ــه  ــبت ب ــه و نس ــازمان مراجع ــن س ــاني ای ــالع رس اط

ــد. ــدام نماین ــور اق ــون مذک ــي در آزم نام نویس
ــود را  ــام خ ــت ن ــاًل ثب ــه قب ــی ک ــن، متقاضیان در ضم

تکمیــل و کدرهگیــری ثبــت نــام دریافــت نمــوده انــد، 
نیــز مــی تواننــد، در صــورت تمایــل، تــا تاریــخ فــوق،
ــی ــتنام ــاتثب ــشاطالع ــهویرای ــبتب نس

خــود اقــدام نماینــد.

حوزه هاي جديد برگزاري آزمون:
الــف( داخــلکشــور: 1- شــهر همــدان - دانشــگاه 
ــم  ــگاه حکی ــبزوار - دانش ــهر س ــینا 2- ش ــي س بوعل

ســبزواری
ب(خارجکشور: 1- ترکیه – آنکارا

2- گرجستان - تفلیس 

روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

روش ساختن نمرات تراز در آزمون ها
روزافـزون توفیـق آرزوي ضمـن
بـرايداوطلبـانمحتـرم،درایـن
شـمارهبـهروشسـاختننمـرات
آزمونهـای امتحانـي دروس تـراز
اولیـه درکارنامـه کـه مختلـف
داوطلبـاندرجميشـود،پرداختـه

. د ميشـو
دروس  ماهیـت  در  تفـاوت  علـت  بـه 
امتحانـي، اعـم از عمومي یـا اختصاصي، 
نمرات خـام بـا همدیگر همانند نیسـتند؛ 
بـه  عبـارت  دیگـر، کسـب دو نمره خـام 
یکسـان )یـا کسـب دو درصـد یکسـان( 
سراسـري،  آزمـون  مختلـف  دروس  در 
نیسـت؛  مقایسـه  قابـل   یکدیگـر  بـا 
از  اسـتفاده  بـا  نمي تـوان  نتیجـه،  در 
نمرات خـام دروس مختلـف، افـراد را بـا 
یکدیگـر مقایسـه کـرد؛ لذا بحـث تبدیل 
مطـرح  تـراز  نمـرات  بـه  نمرات خـام 
از  اسـتفاده  بـا  امـر  ایـن  کـه  مي  شـود 
روش هـاي آماري انجـام مي گیـرد. براي 
تعییـن نمـره تـراز، تمامـي نمـرات خام 
داوطلبـان حاضـر در جلسـه در هر گروه 
آزمایشـي و هـر درس، مـورد نیاز اسـت؛ 
بـه  درس،  هـر  نمـرات  روی  از  سـپس 
ترتیـب نزولی، فراوانی نمـرات و  فراوانی 

تجمعـی  فراوانـی  مقادیـر  و  تجمعـی 
نسـبی زیرسـطح منحنـی تابـع چگالـی 
احتمـال توزیـع نرمـال، نمـره تـراز براي 
هـر درس، در هـر گـروه به  صـورت مجزا 
بـه عبـارت دیگـر،  محاسـبه می گـردد؛ 
خـام  نمـرات  فراوانـی  توزیـع  از  جـدا 
داوطلبـان در هـر درس، نمـودار توزیـع 
فراوانـی نمـرات تـراز دروس، نهایتـاً بـه 
صـورت نمـودار توزیـع نرمال اسـتاندارد 
)زنگـی شـکل( خواهـد شـد؛ بنابرایـن، 

یافتـن نمـره تـراز دروس )اعـم از دروس 
عمومـي و اختصاصـي( از سـوی داوطلب 
یـا هر فـرد یـا مؤسسـه اي، جز سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور، کـه اطالعـات 
کل شـرکت کنندگان را در اختیـار دارد، 
متأسـفانه  ولـی  نیسـت؛  امکان پذیـر 
برخـی از داوطلبـان،  بـه  ویـژه در آزمون 
دروغ   ادعـای  خاطـر  بـه  سراسـری، 
آموزشـگاه های کنکـور مبنـی بـر اطـالع 
پذیرفته شـدگان   تـراز  نمـرات  از  دقیـق 

پرداخـت  متحمـل  گذشـته،  سـال های 
انتخـاب  زمـان  هزینه هـای سـنگین در 
بـا  کـه  امیدواریـم  می شـوند.  رشـته 
هوشـیاری روز افـزون داوطلبـان، شـاهد 

باشـیم. مـوارد  این گونـه  کاهـش 
 در خاتمـه، بـر خـود الزم می دانـم کـه 
از همـکاران محتـرم دفتـر طـرح و آمـار  
معاونت فنی و آماری سـازمان سـنجش، 
بـرای راهنمایی هـای ارزنده شـان در این 

زمینـه، تشـکر نمایم.

مژگاناحتشامحسینی
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گفت و گو

سازمان سوی از زمانی چه از سامفا آزمون 
سنجشبرگزارمیشود؟

سامفا در دو گروه عمومی و دانشگاهی برگزار می شود. 
آزمون سامفای دانشگاهی از سال 1396  تا چهارمین 
دوره آن، فقط در داخل کشور، و از سال 1398 هم در 
داخل و هم در خارج کشور از سوی سازمان سنجش 

آموزش کشور برگزار می شود.
لزومشرکتدرآزمونسامفاچیست؟

سامفا آزمون رسمی زبان فارسی است که مورد تأیید 
سامفا  مدرک  داشتن  و  است  کشور  دانشگاه های 
در  زبان  غیرفارسی  دانشجویان  تحصیل  ادامۀ  برای 

دانشگاه های ایران، امری الزم و ضروری است.
چه به دانشگاهی سامفای آزمون ساختار 

شکلیاست؟
است  آزمونی  دانشگاهي(  سامفاي   – )سامفا  سامفا 
منحصراً  را  متقاضیان  فارسي  زبـان  مهارت هاي  که 
گروه:  چهار  در  و  )آکادمیک(  دانشگاهی  سطح  در 
علـوم  و  انسـانی  علوم  پزشـکی،  علـوم  مهنـدسـی، 
زیرگروه های  از  یک  هر  و  می سنجد  اجتماعی 
برای  آزمون  چهار  دارای  نیز  دانشگاهی  سامفای 
نوشتاری  خوانداری،  شنیداری،  مهارت های  سنجش 
تا صـفر  دارای  نیـز  مهارت  هر  اسـت.  گفتاری  و 

60 امتیاز بوده و کل این آزمون دارای 240 امتیاز 
کسب آزمون،  این  در  قبولی  نمره  حداقل  و  است 
50 درصد نمره کل در هر چهار مهارت مذکور است.
دانشگاهی،  سامفای  در  که  کرد  اضافه  باید  اینجا  در 
همـۀ  بـرای  شنیداری  مهـارت  پرســش های  فقط 
زیرگروه ها مشترک است؛ اما داوطلبان در آزمون های 
مهارت های خوانداری، نوشتاری و گفتاری، فقط باید به 

پرسش های زیرگروه خود پاسخ بدهند. 
محلبرگزاریسامفاکجاست؟

از سـوی سـازمـان  آزمون سامفـا در محـل هایی که 
سنجش آموزش کشور در داخل کشور اعالم می گردد، 
برگزار می شود و حوزه هاي امتحاني خارج کشور نیز در 
هر دوره، با توجه به تقاضای ثبت نام داوطلبان تعیین 

می شود.
نحـوۀثبـتنامدرآزمـونیادشـدهبهچه

صورتیاست؟
متقاضیان الزم است که با مراجعه به درگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش و تهیه کارت اعتباري )شماره سریال 

12 رقمي( اقدام به ثبت نام در این آزمون کنند. فقط 
از  خارج  امتحاني  حوزه هاي  در  شرکت  متقاضیان 
آموزش  مرکز  طریق  از  را  اعتباري  کارت  باید  کشور، 
تهیه  از کشور،  امتحاني خارج  فارسی حوزه هاي  زبان 
و در این آزمون ثبت نام نمایند. هم اکنون ثبت نام  در 
آذر   12 یکشنبه  روز  از  سامفا،  آزمون  دوره  دهمین 
درگاه  در  ماه  آذر   25 جمعه  روز  تا  و  شده  آغاز  ماه 
اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: 

www.sanjesh.org ادامه دارد.
دهمیندورهآزمونسـامفایدانشگاهیچه

زمانیبرگزارمیشود؟

مهارت های  استاندارد  سنجش  آزمون  دوره  دهمین 
جمعه  روز  دانشگاهی(،  )سامفای  فارسی  زبان 
سال  دسامبر   23 با  برابر  جاری  سال  ماه  دی   2
داخل  حوزه های  با  هم زمان  میالدي،   2022
شامل:  کشور،  خارج  امتحاني  حوزه هاي  در  کشور، 
گرجستان  و  ترکیه  سوریه،  لبنان،  عراق،  کشورهای 
که  است  بار  دومین  برای  ضمناً  شد.  خواهد  برگزار 
صورت  به  کشور  داخل  حوزه های  در  مذکور  آزمون 
الکترونیکی برگزار می شود؛ ضمن آنکه در حوزه های 
قبلی  روش  به  هنوز  آزمون  این  کشور،  از  خارج 

بر کاغذ( برگزار می شود. )مبتنی 

آزمون »سامفا« برای دانشجویان غیرفارسی زبان

پرواپورصفر

دکترحسنمروتی،معاونامورآزمونهایسازمانسنجشآموزشکشور،درگفتوگوباخبرنگارپیکسنجش،گفت:»سامفا«آزمون
ایرانهستند؛به سنجشاستانداردمهارتهایزبانفارسیدانشجویانغیرفارسیزباناستکهمتقاضیتحصیلدردانشگاههای
عبارتدیگر،درزبانفارسی،سامفامانندآزمونهایتافلوآیلتسدرزبانانگلیسیاست.مابرایآشناییبیشترباروندثبتنام،

برگزاریوکاربردآزمونسامفا،باایشانبهگفتوگونشستیمکهمشروحآنرادرذیلمیخوانید.

سامفا )سامفا - سامفاي دانشگاهي(
آزمونی است که مهارت هاي زبان فارسي متقاضیان را منحصراً 

در سطح دانشگاهی )آکادمیك( و در چهار گروه: مهندسی، علوم پزشکی، 
علوم انسانی و علوم اجتماعی می سنجد و هر یك از زیرگروه های 

سامفای دانشگاهی نیز دارای چهار آزمون برای سنجش 
مهارت های شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری است
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تحلیل

مهدیاکبری

تحلیل روان شناختی بر 

معنا درمانگری وجودی 

داوطلبان آزمون رسارسی

 ویکتور فرانکل در سال 1905 در وین اتریش به  دنیا آمد. 
او در دوران دبیرستان، مشتاقانه آراء فیلسوفان طبیعی را 
مطالعه و در سخنرانی های مربوط به روان شناسی عمومی 
شرکت می کرد. در همین دوره او با روان کاوی آشنا شد.  
فرانکل در 16 سالگی مکاتباتش را با فروید آغاز کرد و یکی 
از دست نوشته هایش را در حیطۀ روان کاوی برای او فرستاد 
بین المللی  بعد در نشریۀ  این دست نوشته، سه سال  که 
روان کاوی چاپ شد. فرانکل یک سال بعد، فروید را مالقات 
کرد، اما به مرور زمان، گرایش های نظری اش به آراء آلفرد 
آدلر نزدیک تر شده بود. ویکتور فرانکل در جنگ جهانی 
دوم، زمانی که یهودیان و کمونیست ها از سوی حکومت 
نازی در اتریش، روانه اردوگاه های کار اجباری می شدند، 

خواهر، همسر و خانواده اش را به خاطر کشته شدن در یکی 
از این اردوگاه ها از دست داد. ویکتور جزو تنها بازماندگان 
اقوام خود بود و برای این زنده ماندن، معنای بزرگی یافت 
که سزاوارش بوده است. ویکتور در کتاب خاطرات خود و در 
کتاب »انسان در جست وجوی معنا« بارها تأکید می کند 
او  ماندن  زنده  انگیزه  بازنویسی کتاب »معنادرمانی«  که 
بود. این کتاب را که در مورد نظریه اش دربارۀ معناجویی و 
معنادرمانی بود، در زمان دستگیری وی در اردوگاه به همراه 
همۀ لباس هایش از او گرفتند. وی با این نظریه توانست 
خود را در بدترین شرایط اردوگاه حفظ کند و نجات یابد؛ 
در واقع نظریۀ خود را خودش تجربه کرد و می توان گفت 
که این نظریه از بوتۀ آزمایش توسط خود او گذشته  است. 

او در کتاب انسان در جست وجوی معنا، می نویسد: »ما که 
از بخت خوب یا حسن اتفاق یا معجزه، یا هر آنچه که شما 
نامش می نهید، از این اردوگاه ها بازگشته ایم، خوب می دانیم 

که بهترین های ما زنده نماندند که برگردند.«
وجود،  اصالت  )پیروان  اگزیستانسیالیست  فرانکل، 
هستی گرا( بود. او واژۀ »هستی نژندی«را در مورد اختالل 
عاطفی ابداع کرد و اختالل عاطفی را حاصل عدم توانایی 
فرد در یافتن معنا برای زندگی می دانست. به نظر فرانکل، 
غریزه ها 1ـ  است:  چیز  سه  از  رهایی  معنای  به  آزادی 
نظریۀ  زمینۀ  در  محیط.  3ـ  عادت ها   و  خوی ها  2ـ 
انگیزه ای  آدمی  در  که  است  معتقد  فرانکل  شخصیت، 
بنیادی وجود دارد و آن »ارادۀ معطوف به معنا«ست. مکتب 
روان شناسی معنادرمانی، که ویکتور فرانکل بنا نهاد، امروزه 
یکی از مکاتب مطرح روان شناسی در جهان است. اختالف 
فرانکل با فروید در این بود که  فروید در روان نژندی را 
حاصل سرکوبی کشش های غریزی می داند که فراخود به 
خود و در نتیجه به نهاد تحمیل کرده است؛ در حالی که 
فرانکل این را کافی نمی داند و تعارضات روانی را تنها دلیل 
روان نژندی نمی شمارد. اختالف فرانکل با آدلر هم در این 
بود که آلفرد آدلر، روان نژندی را نتیجۀ محدودیت »من« 
در برابر حس مسؤولیت بیان می کند. روان شناسی فردی 
اما  انگیزۀ »تالش برای برتری« سخن می گوید،  از  آدلر، 
فرانکل انسان بودن را »آگاه بودن« و »مسؤول بودن« و در 
جست وجوی معنایی برای زندگی بودن می داند و در واقع 

دو مکتب فرویدی و آدلری را مکمل هم می شمارد.1
خاستگاه لغوی معنادرمانی یا معنادرمانی، به واژۀ یونانی 
کلمه،  یا  واژه  معنای  به  لوگوس  می گردد.  باز  لوگوس 
ارادۀ پروردگار یا معناست، اما رساترین معادل آن، معنا 
می باشد)logo=meaning(؛ بر این اساس و بنا به گفته 
از  »درمان  از:  است  عبارت  معنادرمانی  فرانکل،  ویکتور 
رهگذر معنا یا شفابخشی از رهگذر معنا« یا »روان درمانی 

متمرکز بر معنا.« 
این نظریه، به لحاظ فلسفی، ریشه در اگزیستانسیالیسم و 
پدیدارشناسی، و به لحاظ روان شناختی، ریشه در روان کاوی 
و روان شناسی فردی، و به لحاظ معنوی، ریشه در تعهدی 
که  موجودی  همچون  دارد؛  انسان  وجود  به  تمام  و  تام 
به طرز تقلیل ناپذیری معنوی است و بر سه پیش فرض 

اساسی استوار است:
الف( زندگی در هر شرایطی دارای معناست؛

ب( انسان ارادۀ معطوف به معنا دارد و این اراده به نیاز مدام 
انسان به جست وجو، نه برای خویشتن، بلکه برای معنایی 

که به هستی منظور می بخشد، ارتباط می یابد؛
ج( انسان تحت هر شرایطی از این آزادی بهره مند است 
که ارادۀ معطوف به معنا را به ظهور رساند و معنایی بیابد.

فلسفه ای از زندگی  که در آن فرد برای وجود و حیاتش 
مسؤولیت دارد و به یک  رشته از ارزش ها نائل آید و برای 
رنج بردنش معنایی پیدا کند؛ بنابراین، اصل معنادرمانی، 
نیروی  اولین  و  در  زندگی،  معنایی  جستن  برای  تالش 

محرکه و انگیزۀ هر فرد است. 2
فلسفی  روان شناختی  نظام  یک  را  درمانی  معنا  برخی 

امروزهازروشمعنادرمانی)Logotherapy(برایکمکبهمعنادادنبهزندگیافراداستفاده
میشود.اینروشدرمانی،بهآنانکمکمیکندتامعنایحوادثزندگیرادریابندوبانگرش
سازندهبهآناتفاقنگاهکنند.ایننظریۀرواندرمانی،بهافرادمیآموزدکهگردوغبارعینک
خودرابزدایند،تکانیبهخوددهندوبدانندکهبهجایامکانات،میتوانندواقعیترادراختیار
گیرند؛واقعیاتیکهمحتوایآن،عشقومحبتیاستکهبهدردهاورنجهاورزیدهمیشود؛
بهداوطلبانآزمون مقاله این باشند. مادستاوردیداشته برای باید رنجهاوسختیهاییکه
سراسریکمکمیکندتابتواننددررویاپردازیوتفکراتخود،معنایوجودیوحرفهایرا
بیابند.سؤالمهمدرمعنادرمانیایناست:دوستداریدکهآیندگان،شمارابهچهویژگیهاو

دستاوردهاییبهیادآورندوقراراستکهچهچیزیبهدنیااضافهکنید؟
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تحلیل

به رغم سوگ  تا  بیماران کمک می کند  به  می دانند که 
در  بلکه  نکنند،  تمرکز  رفته ها  دست  از  بر  امیدی،  نا   و 
جست وجوی معنا  باشند؛ در نتیجه، زندگی از نگاه معنا 
درمانی، تحت هر شرایطی معنادار است و افراد با اراده ای 
معطوف به معنا انگیخته می شوند و انسان  دارای ارادۀ آزاد 
است. آموزۀ معنا درمانی آن است که این ما نیستیم که 
از  که  است  زندگی  این  بلکه  چرا،  می پرسیم  زندگی  از 
رهگذر گوش دادن برای درک  ژرف معنای لحظه، پاسخ 
می دهد. انتخاب های ما بر اساس ارزش  هاست و با ندای 
وجدان هدایت می شود. معنا درمانی بر توانا ساختن بیماران 
برای  غلبه بر مثلث غم انگیز زندگی، یعنی درد،گناه و رنج، 
تمرکز می کند.  در مجموع، معنا درمانی با چهار پیام زیر به 

 انسان ها در جهت معنایابی کمک می کند: 

ما معنوی هستیم: این بعد، نوشداروی معنا درمانی 
است. قدرت  مبارزه جویی روح انسان در اینجا فعال شده و 
بر موقعیت های جاری  زندگی غلبه می کند تا تغییر مطلوبی 

که شفابخش و زندگی بخش  است، ایجاد نماید.
ما منحصر به فردیم: همیشه موقعیت ها و فرصت هایی 
هست که  یکتایی خود را تجربه کنیم. در روابط بین فردی 
و در خالقیت و امثال  آن، شاید تصویری که کشیده ایم، 

شاهکار نباشد، ولی باالخره آن را ما  کشیده ایم.
از رهگذر  را تمرین می کنیم:  با خود، متعالی کردن   
متعالی کردن  محدودیت های پیشین، تقالیی به سوی هدف 
ارزشمند و تعامل با  سایر موجود های انسانی را آغاز می کنیم 

و به این طریق، معنای زندگی  را تحقق می بخشیم.  
ما می توانیم نگرش خود را تغییر دهیم: هنگامی که با 
رنج بردن  گریزناپذیر مواجه می شویم و قادر به تغییر دادن 
موقعیت نیستیم،  قادریم که زاویۀ دید خود را تغییر دهیم. 
ما در اتخاذ موضع نسبت به  موقعیت تغییر ناپذیر آزادیم؛ 
یعنی شجاعانه طرز تلقی و برخورد خود  با موقعیت را بر 
موقعیت تحمیل می کنیم. میان اتفاق و واکنش، یک فضای 
خالی وجود دارد و در آن فضا قدرت ما برای انتخاب واکنش 
صحیح نهفته است.  مشاوران و درمانگران معتقد به معنا 
درمانی می کوشند تا به مراجع  کمک شود که در زندگی 
خود هدف و منظوری را جست وجو کند؛ هدف  و منظوری 
که متناسب وجود و هستی وی بوده و برای او معنای خاص 

و ویژه ای داشته  باشد. 3 
درمانی ها  روان  دوم  و  اول  موج  رشد  با  فرانکل، 
ضمن  و  شناختی-رفتاری(  درمان  و  )روان تحلیل گری 
آشنایی کافی با انواع روان درمانی های معاصر خود، همواره، 
از سوی  که  بود  انسان  وجودی  ابعاد  از  بُعدی  دنبال  به 
نمی شده  تبیین  خود  دوران  در  شده  مطرح  حیطه های 

حیطه های  از  فراتر  وجودی،  نظر  از  را  انسان  وی  است. 
تعارضات دوران کودکی یا اصل پاداش و تنبیه می دانست. 
این مفاهیم، او را بر آن واداشت که دست به انجام تحقیقات 
گسترده ای در زمینۀ بعدی از وجود انسان بزند که وی 
را در شرایط سخت و بحرانی حمایت نموده و نسبت به 
ادامۀ زندگی امیدوار کرده است. او به تدریج با مفهوم بعد 
چهارم وجودی انسان، که شامل معناخواهی و معناطلبی در 
زندگی بود، آشنا شد و در این زمینه به نتایج جالبی دست 
پیدا کرد. زندگی پر از مشقت زمان اسارت در زندان های 
نازی ها، فرانکل را بر این باور داشت که: آنچه انسان را از 
پای در می آورد، رنج ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست، بلکه 
بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است، و معنا 
تنها در لذت و شادمانی و خوشی نیست، بلکه در رنج و 
مرگ هم می توان معنایی یافت. تجربیات تلخ اردوگاه کار 
اجباری و شرایط طاقت فرسای آن، بعد واقعی میدان تجربی 
مفاهیم معنادرمانی را معنا بخشید و فرانکل، با معرفتی که 
زاییدۀ تجربیات دست اول او بود، باور پیدا کرد که انسان 
موجودی است آزاد که همیشه حق انتخاب دارد؛ ضمن 
آنکه انسان واکنش خود را در برابر رنج ها و سختی های 
ناخواسته، ولی پیش آمده و شرایط محیطی، خود انتخاب 
می کند و هیچ کس را جز »خود« او یارای آن نیست که 
تنها »روان درمان گر  فرانکل،  نه  بستاند.  او  از  را  این حق 
هستی گرا« است و نه معنادرمانگری، تنها راه درمان، ولی 
به قول آلپورت، به این دلیل حرف فرانکل شنیدنی است 
که: مفاهیم او در کوره تجربیات سخت آبدیده شده است. 
فرانکل در این مسیر به دنبال ساختارمند کردن معنادرمانی 
)معنادرمانی( بود و تا حد زیادی هم موفق به اجراء آن 
در کلینیک های روان پزشکی و مؤسسات روان درمانی در 
بسیاری از کشورهای دنیا شد. این نوع روان درمانی از سوی 
و  بارنز و دیگران، پی گیری  لوکاس،  نظیر  شاگردان وی، 
بسط داده شد و امروزه مؤسسه های معنادرمانی متعددی 

در کشورهای مختلف از این رویکرد استفاده می کنند. 3
به عقیدۀ فرانکل، تنها از منظر معنویت یا وجودی بودن 
است که می توان انسان را براساس مسؤولیت توصیف کرد؛ 

بنابراین، در تحلیل وجودی یا معنادرمانگری، نه سائقه یا 
غریزه، نه سائقه های نهادی و نه سائقه های من)ego(، بلکه 
خود )self( است که به آگاهی در می آید. در اینجا »من« 
نیست که بر نهاد )id( آگاه می شود، بلکه »خود« است 
که بر خود، آگاه می شود. به عقیدۀ فرانکل، روان کاوی با 
برداشتی مکانیستی از انسان، در نهایت او را ماشین واره ای 
دارای دستگاه روان می پندارد؛ ولی تحلیل وجودی در مقام 
معنادرمانی، مفهوم متفاوتی از انسان را در برابر »برداشت 
روان کاوانه از انسان« قرار می دهد و به خودگردانی وجود 

معنوی توجه دارد. 4
تحلیل وجودی یا معنادرمانگری، سه مرحله دارد: 

بنیادین  پدیدارشناختی  واقعیت  این  آغازین،  نقطۀ  الف( 
بودن  پاسخگو  و  خودآگاهی  در  بودن  انسان  که  است 

است و در ترکیبی از این هر دو، یعنی انسان در آگاهی از 
مسؤولیت، به اوج می رسد.

وادی  به  پا  وجودی  تحلیل  مرحله،  دومین  در  ب( 
معنویت ناخودآگاه می گذارد.

 ج( تحلیل وجودی در مرحلۀ سوم به دینداری ناخودآگاه 
در درون ناخودآگاه معنوی دست می یابد. 5

الف(تحلیلوجودیدرمرحلۀاول: این مرحله، بر 
تأکید  می آید،  آن  پس  از  که  مسؤولیتی  و  اراده  آزادی 
می کند و از این رو، مبنایی اگزیستانسیالیستی دارد؛ در 
واقع، آزادی انتخاب، یکی از ابعاد هستی انسان است و 
عوامل غیرمعنوی، یعنی غریزه، توارث یا اوضاع و احول 
محیط، چیزی را برای ما تعیین نمی کنند. فرانکل بر این 
باشیم،  داشته  روان  بخواهیم سالمت  اگر  که  است  باور 
را  آزادی  این  باید  و  داریم  را  رفتار خود  انتخاِب  آزادِی 

آنچه انسان را از پای در می آورد
رنج ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست

 بلکه بی معنا شدن زندگی است
 که مصیبت بار است

میان اتفاق و واکنش
یك فضای خالی وجود دارد که 

در آن فضا قدرت ما برای انتخاب 
واکنش صحیح نهفته است
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تحلیل

را تجربه نمی کنند،  آزادی  این  بریم. کسانی که  به کار 
روان نژند  شدت  به  یا  دارند،  باور  جبر  به  یا  متعصبانه 
هستند؛ ضمن آنکه روان نژندها، راه تحقق استعدادها و در 
نتیجه رشد و پرورش کامل انسانی خویش را می بندند؛ 
انتخاب  آزادی  کنیم  احساس  که  نیست  کافی  البته 
داریم، بلکه باید مسؤولیِت انتخابمان را هم بپذیریم. از 
الزام آوری  و  قاطع  طور  به  مسؤولیت  پذیرش  که  آنجا 
این  بر  آن  درمانی  روش  است،  مستتر  معنادرمانی  در 
بار دومی است که  استوار است: »چنان بزی که گویی 
زندگی می کنی و در بار اول همان خطا را کرده ای که 
انجام آنی.« تالش معنادرمانی این است  اینک در حال 
آگاه کند.  از وظیفۀ مسؤولیت پذیرِی خود،  را  بیمار  که 
معنادرمانی انسان را بیش از هر چیز بر مبنای مسؤولیتش 
انسان پاسخگو کیست؟ معنادرمانی  اما  تعریف می کند؛ 
باید  بیماران خود  دهد.  پاسخ  پرسش  این  به  نمی تواند 
پاسخ ها را بیابند. معنادرمانی تنها می تواند آگاهی بیمار 
مسؤولیت  این  و  بخشد  ارتقاء  مسؤولیتش  به  نسبت  را 
شامل پاسخگویی به تفسیر زندگی نیز هست. معنادرمانی 
را می توان آموزش مسؤولیت دانست. تأکید معنادرمانی 
نسبت  را  بیمار  روزافزون  آگاهی  تنها  نه  مسؤولیت،  بر 
موعظۀ  از  مانع  بلکه  برمی انگیزد،  مسؤولیت خودش  به 
فرانکل  که  روست  این  از  هم  می شود؛  هم  درمانگر 
می گوید: »معنادرمانی به بیمار هدف نمی دهد؛ اگر چنین 
کند، دیگر معنادرمانی نیست«؛ بلکه مسؤولیت پذیرش 
است  انتخاب هایی  نتیجۀ  ما  زندگی  که  است  نکته  این 
که در گذشته کرده ایم و آینده هم با تصمیماتی شکل 

می گیرد که امروز گرفته ایم.
مرحله،  این  در  دوم:  مرحلۀ در وجودی تحلیل ب(
تحلیل وجودی پا به عرصۀ معنویت ناخودآگاه می گذارد 
آشکار  ناخودآگاه  معنوی، شناخت  ناخودآگاه  با کشف  و 
می شود. به باور فرانکل، در این ژرفناهای معنوی ناخودآگاه، 
آنکه،  نتیجه  می شود.  انجام  بزرگی  وجودی  انتخاب های 
ناخودآگاه می رسد؛ بدین  انسان به سطح  پاسخگو بودن 
سان انسان، افزون بر پاسخگویی آگاهانه، باید پاسخگوی 
ناخودآگاه نیز باشد. برای تقرب به فهم مراد فرانکل از این 
ادعا، به توضیح دو نوع ناخودآگاه می پردازیم که وی از آنها 
سخن می گوید به اعتقاد فرانکل، نه تنها ناخودآگاه غریزی، 
بلکه ناخودآگاه وجودی یا معنوی نیز وجود دارد؛ پس، از 
نظر وی، محتوای ناخودآگاه به غریزه و معنویت ناخودآگاه 
هستی  انسان،  هستی  فرانکل،  عقیدۀ  به  می یابد.  تمایز 
معنوی است و با اعتنا بر هستی معنوی، شخصی و وجودی 
است که انسان بودن یکپارچه می شود: بدین سان، هستۀ 
معنوی و فقط هستۀ معنوی است که یگانگی و تمامیت 
انسان را تشکیل داده و تضمین می کند. تمامیت در این 
بافت به معنای یکپارچگی تنی، روانی و معنوی است. به 
اعتقاد فرانکل، این تمامیت سه گانه، انسان بودن انسان را 
کامل می کند. »به هیچ روی نمیَ توان سخن گفتن از انسان 
را به عنوان صرفاً »کل روان تنی« توجیه کرد. تن و روان 
می تواند وحدتی ایجاد کند؛ یعنی وحدت روانی- فیزیکی، 
اما این وحدت نمایندۀ تمام انسانیت نیست، و این تمامیت، 

بدون معنویت، که زمینۀ اساسی آن است، نمی تواند وجود 
بگوییم،  سخن  روان  و  تن  از  که  زمانی  تا  باشد.  داشته 
تمامیت ما رخت بربسته است.« فرانکل بر آن است که 
تحلیل وجودی یا معنادرمانی، با کشف ناخودآگاه معنوی، 
از بالیی که روان کاوی به آن مبتالشده بود، یعنی از نهادی 

کردن ناخودآگاه، مصون مانده است.
مرحله،  این  در  درمرحلۀسوم:  تحلیلوجودی ج(
ناخودآگاه  درون  در  ناخودآگاه  دینداری  به کشف  انسان 
دینداری  این  می گوید:  فرانکل  می شود.  نایل  معنوی 
ناخودآگاه را، که با تحلیل پدیدارشناختی نشان داده ام، باید 
در ربط و نسبتی نهان با تعالی فطری انسان فهمید. چنانچه 
کسی ترجیح دهد، می تواند این ربط و نسبت را بر حسب 
ارتباط میان خود درونی)The immanent self( و یک 

درون متعالی)thou Transcendent( درک کند.
روان شناسان، چهار نوع  انگیزش انسانی را برای جست وجوی 

معنا بیان می کنند: 
پرسش از وجود: من هستم، ولی آیا می توانم یک   

شخص کامل  بشوم؟
پرسش از زندگی: من نفس می کشم، ولی آیا از زنده 

بودنم کامیاب  هستم ؟
پرسش از شخص: من خودم هستم، ولی آیا نسبت به 

خودم آزادم؟
پرسش از معنای وجودی: من اینجا هستم، ولی چه 

کار دارم می کنم؟ 5
امروزه از روش معنادرمانی، برای کمک به معنا دادن به 
دارند،  خودکشی  قصد  که  افرادی  افسرده،  افراد  زندگی 

افرادی که بیماری صعب العالج دارند، افرادی که با سوگ 
مواجه می شوند و... استفاده می شود. با استفاده از این روش، 
به آنان کمک می کنند تا معنای آن حادثه را دریابند و با 
دیدگاه جدید به آن اتفاق نگاه کنند، و این راز فرانکل بود؛ 
مردی که پس از جنگ، سرافرازانه به وطنش بازگشت و 
با روش جدید درمان، به کمک همنوعانش شتافت. او به 
همنوعانش آموخت که گرد و غبار عینک خود را بزدایند و 
بدانند که به جای امکانات، می توانند واقعیت را در اختیار 
گیرند؛ واقعیاتی که محتوای آن تنها کارهای انجام داده شده 
نیست، بلکه عشق و محبتی است که به دردها و رنج هایی 

ورزیده می شود که آن را شجاعانه به دوش می کشند. 
حتی اگر  فاقد هر نگرش معنوی باشید، باز هم چشم پوشی 
از پیام ویکتور فرانکل دشوار است. وراء غرایز و ژن های 
شرطی سازی های  وراء   ،)selfish genes( خودخواه 
و  زیست شناختی  ضروریات  وراء  و  کارآمد،  و  کالسیک 
فرهنگی، چیزی ویژه و منحصراً انسانی و شخصی وجود 

دارد. 6
سازان  آینده  و  مدیران  سراسری،  آزمون  داوطلبان  همۀ 
کشور هستند که باید همیشه وظیفۀ خود را به بهترین 
شکل انجام دهند تا جهان به جای بهتری برای زندگی 
و  و سختی ها  مشکالت  تمامی  دل  در  اگر  شود.  تبدیل 
به جای ناراحتی و شکایت، به دنبال معنای آن اتفاق در 
زندگی خود باشیم، هم آسان تر می توانیم این مشکل را 
پشت سر بگذاریم و هم دیگر ترسی از مشکالت نخواهیم 
داشت. لذت بخش ترین لحظه در زندگی، زمانی است که 
که  فرد  یک  برای  کاری  می دهیم؛  انجام  را  درست  کار 
نیاز به کمک دارد و ما بدون هیچ چشم داشتی، مشکل 
او را حل می کنیم. برای اینکه جهان جای بهتری شود، 
نیاز به ابرقهرمان ها نداریم؛ در واقع آنها فقط در قصه ها 
زنده هستند و جهان را همین مردم عادی بهتر می کنند؛ 
همین مردمی که اسمشان روی جلد مجله و روزنامه ها 
و در هر شغلی که  نمی شود. هرجایی که هستید  دیده 
مشغولید، آن را مثل یک کار مقدس تصور کنید، آن را 
به بهترین شکل انجام دهید و سعی کنید که در آن کار 
قهرمان باشید؛ ولو اینکه هیچ کس شما را نشناسد. یک 
میوه فروش، مغازه دار، کارمند، نویسنده و... بهتر از هر فرد 
دیگری می تواند به مردم خدمت کند. شاید کار شما جهان 
را تکان ندهد، اما مطمئناً چند میلی متر آن را به سمت بهتر 
شدن  جلو خواهد  برد. وقت آن است که معنای وجودی 
خود را دریافته و پای در راه روزهای زندگی نهیم »که دراز 

است ره مقصد و من نوسفرم.«
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هرچه بیشتر خودتان را 
با این فکر که به دیگران خدمت کنید 

و به کسی عشق بورزید
فراموش کنید،انسان بهتری

 خواهید شد و به خودِ واقعی تان 
نزدیك تر می شوید
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گزارشی از َروند برگزاری
 آزمون سراسری در سال های 1393 تا 1395
داوطلبانعزیز!درشمارۀگذشته،بهسیرتغییراتآزمونسراسریدردورۀشانزدهساله)1377تا1392(نگاهیاجمالیداشتیم.
تغییراتمهمدراینسالها،عبارتاز:یکمرحلهایشدنکنکوربرایهردونظامآموزشی)قدیموجدید(،اضافهشدنگروه
آزمایشیزبانهایخارجیبهسایرگروهآزمایشی،تغییراتدفترچههایراهنما،پذیرشدردورههایبینالملل،اینترنتیشدن
اغلبفرآیندهایآزمونسراسریازآغازتاانجامآن،پذیرشدانشجودرمراکزتربیتمعلمباعنواندانشگاهویژۀفرهنگیان

و...بود.

راه دانشگاه

فاطمهقلخانباز

همـان طـور کـه در شـمارۀ پیشـین بیـان شـد، در 
نـود  دهـۀ  از  قبـل  سـالهای  سراسـری  آزمونهـای 
کـه  داشـتیم  تغییـرات عمـده ای  )1380تـا 1390(، 
مهمتریـن آنهـا، اینترنتـی شـدن اغلـب فرآیندهـای 
آزمـون سراسـری، از جملـه ثبت نام در آزمـون، توزیع 
کارت ورود بـه جلسـۀ آزمـون، اعـالم نتایـج اولیـه و 
نهایـی آزمـون، و انتخـاب رشـته در آزمون بـود که هر 
یـک در زمـان خود، رخـداد مهمی در تاریـخ برگزاری 
آزمون هـای سراسـری در کشـور بوده اسـت. همچنین 
در ایـن سـالها، بیشـتر از پیـش، بـا حضـور نهادهای 
قانونگـذار در تصویـب تغییـرات در  کنکـور مواجـه 

. هستیم

در ایـن شـماره، نگاهـی بـه تغییرات آزمون سراسـری 
تـا 1395 خواهیـم داشـت. در  در سـالهای 1393 
ایـن دوره، آنچـه در آزمـون سراسـری مـورد توجـه 
قانونگـذاران بـوده، تأثیـر سـوابق تحصیلـی در نتایج 
آزمـون سراسـری و پذیـرش در دانشگاههاسـت کـه 
چالشهـای بسـیاری را بـا خـود در میـان نهادهـای 

مرتبـط بـا آمـوزش عالـی، بـه همراه داشـته اسـت. 
معـدل   1384 تـا   1378 سراسـری  آزمونهـای  در 
دیپلـم و معـدل پیش دانشـگاهی، تأثیـری در نمرۀ کل 
داوطلبـان نداشـت، ولـی از آزمـون سراسـری 1385 
بـه بعـد، معـدل و سـوابق تحصیلی ایـن افـراد در این 
آزمـون تاثیرگذار بوده اسـت. در آبان ماه سـال 1386 

قانونـی در مجلـس شـورای اسـالمی راجع بـه پذیرش 
دانشـجو در دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالی کشـور 
به تصویب رسـید کـه طی آن، تأثیر سـوابق تحصیلی، 
هـر سـاله تا حـذف کامـل کنکـور تـا پایان سـال اول 
برنامـۀ پنجـم توسـعه )1390( افزایـش مییافت. این 
 1387 سـالهای  سراسـری  آزمونهـای  در  قانـون 
تـا 1392 مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت، امـا بـا توجـه 
بـه عـدم برگـزاری آزمونهـای مقطـع متوسـطه بـه 
صـورت سراسـری و تقاضـای زیـاد داوطلبـان بـرای 
پذیـرش در برخـی از رشـته محل هـا، حـذف کنکـور 
عمـاًل محقـق نشـد. قانـون مذکـور در سـال 1392 از 
سـوی مجلـس شـورای اسـالمی لغـو و بـه جـای آن، 
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سؤال:آیامیتواندرهردونوبتآزمونسراسری)دیماهسالجاریوتیرماه
سالآینده(شرکتکرد؟درصورتشرکتدرهردوآزمون،پذیرش،براساسنمرۀ

کدامآزمونخواهدبود؟
پاسخ:بله. آزمون سراسری)در آزمون سال جاری، فقط از سؤاالت دروس اختصاصی آزمون 
گرفته خواهد شد(، هر سال دو بار برگزار خواهد شد و داوطلب می تواند به اختیار خود، در 
یک یا هر دو آزمون شرکت کند و نمرۀ کل نهایی  وی، از ترکیب بیشترین نمرۀ کل آزمون 
اختصاصی در نوبت های اول یا دوم آزمون، به عالوه نمرۀ کل سابقۀ تحصیلی )یعنی میانگین 

وزنی نمرات تراز شده سابقۀ تحصیلی دروس عمومی و تخصصی( ساخته می شود.

تذکر:داوطلب گرامی! نتیجۀ آزمون سراسری، حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان 
گروه آزمایشی که داوطلب در آن شرکت کرده، معتبر است.

آیا می دانید؟

قانـون سـنجش و پذیـرش دانشـجو تصویب شـد و از 
آزمـون سراسـری سـال 1393 بـر اسـاس ایـن قانون 
اقـدام گردیـد و تأثیـر سـوابق تحصیلـی در سـالهای 
1393 و 1394 بـه میـزان 25 درصـد و بـه صـورت 
قطعـی انجـام شـد. همچنیـن پذیـرش دانشـجو در 
پردیسهـای خودگـردان )بین الملـل(، که در سـالیان 
گذشـته بـه صـورت غیرمتمرکز )با مصاحبـه( بود، نیز 
بـه صورت متمرکـز ) بـدون مصاحبه( تغییـر کرد. در 
ایـن سـال همچنیـن داوطلبانی کـه مجاز بـه انتخاب 
رشـته نشـده یـا غایـب جلسـۀ آزمـون بودنـد، مجـاز 
بـه انتخـاب رشـتههای تحصیلـی مبتنـی بـر سـوابق 
تحصیلـی شـدند و براسـاس مـادۀ 5 قانـون سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو در دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش 
شـوراي  مجلـس   92/6/10 مصـوب  کشـور  عالـي 
اسـالمي و مصوبـۀ اولیـن جلسـه شـوراي سـنجش و 
پذیرش 92/9/6 و در راسـتاي اجراء قانون سـنجش و 
پذیـرش دانشـجو در دانشـگاه ها، پذیرش بـراي حدود 
60 درصـد ظرفیـت دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش 
عالـي کشـور، از ایـن سـال بـه بعد، بر اسـاس سـوابق 

انجام ميشـود. تحصیلـي 
از آزمـون سراسـری سـال 1394، بـر اسـاس قانـون 
برقـراري  قانـون  واحـدۀ  مـادۀ   )3( بنـد  »اصـالح 
عدالـت آموزشـي در پذیـرش دانشـجو در دورههــاي 
تحصــیالت تکمیلــي و تخصصــي« مصــوب مـورخ 
92/7/10 مجلـس شـوراي اسـالمي، براي رشـتههاي 
مقاطـع دکتري عمومي )شـامل: رشـتههای پزشـکي، 
پذیـرش  در  تغییراتـی  داروسـازي(  و  دندانپزشـکي 
ایـن رشـتهها اعمـال گردیـد. بر اسـاس این قانـون، تا

از  نظـر،  مـورد  رشـته هاي  در  ظرفیـت  درصـد   30
طریـق جـذب دانشـجوي بومـي بـا اولویـت مناطـق 
محـروم و متناسـب بـا نیـاز اسـتانها با نـوع گزینش 

بومـي اسـتاني پذیـرش ميشـود. 

در آزمـون سراسـری سـال 1395، بـا توجـه بـه ابالغ 
قانـون اصـالح قانـون سـنجش و پذیرش دانشـجو در 
مصـوب  عالـي کشـور  آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاهها 
95/2/26 مجلس محترم شـوراي اسـالمي، و براساس 
مصوبـۀ ششـمین جلسـۀ شـوراي سـنجش و پذیرش 
دانشـجو مـورخ 95/3/23 ، مصوبـۀ شـورای سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو مبنـی بـر تأثیـر قطعـی سـوابق 
تحصیلـی داوطلبـان در آزمـون سراسـری بـر اسـاس 
رأی دیـوان عدالـت اداری، ابطـال گردیـد و سـوابق 
تأثیـر  درصـد   25 صـورت  بـه  داوطلـب  تحصیلـي 
مثبـت در نمـره کل نهایـي وی لحـاظ شـد. همچنین 
براسـاس مـادۀ 5 قانـون سـنجش و پذیـرش دانشـجو 
در دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـي کشـور مصوب 
1392/6/10 مجلس محترم شـوراي اسالمي و مصوبۀ 
پنجمین جلسـۀ شـوراي سـنجش و پذیرش دانشـجو 
مـورخ 95/1/29 و در راسـتاي اجراء قانون سـنجش و 
پذیـرش دانشـجو در دانشـگاهها، پذیرش بـراي حدود 
70 درصـد ظرفیـت دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش 
عالـي کشـور، بـر اسـاس سـوابق تحصیلي انجام شـد. 
ادامهدارد

متنبرگرفتهشدهاز:
کلیـدی سـازمان  مّطلـع   .)1401( اهلل  فضـل  مقیمـی،   -

سـنجش آمـوزش کشـور. گفـت و گـوی شـفاهی.
و  آمـاری  و  فنـی  معـاون   .)1401( احسـان  جمالـی،   -
هیـأت علمـی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور. نشسـت  
نماینـدگان تام االختیـار وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری 

اسـتان ها. سراسـری  آزمون هـای  برگـزاری  در 
- آرشیو دفترچه های آزمون سراسری سالهای قبل.

- آرشـیو پیک  سـنجش )هفته نامۀ خبری و اطالعرسـانی 
سازمان سـنجش آموزش کشور(. 

به اطالع متقاضیان شركت در آزمون های بین المللی 
نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و... می رساند با توجه به 
وجود تعدادی افراد و شركت های سود جو كه  با تبلیغات 
با  نظر،  مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی  و وعده های 
مشخصات داوطلب  اقدام به كالهبرداری و اخذ مبالغ 
قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان 
بین المللی در كشور، ضمن برخورد  ناظر آزمون های  
قانونی و معرفی این مراكز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  

برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
و  گواهی  مورد  سازمان  این  طریق  از  مداركی  تنها    -  1
تأیید قرار خواهند گرفت كه قباًل مجری آزمون از سوی این 
سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل 
از طریق سایت سازمان سنجش  از پرداخت هرگونه وجه 
آموزش كشور )بخش آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز 

بودن مركز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی كه مرتكب تخلف شوند برابر قانون برخورد 
خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون های 
این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
10 سال از شركت در آزمون هایی كه این سازمان برگزار 
می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنین در 
صورتی كه متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در 
یكی مراكز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شركت 

آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.
3 - مراكز 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 كه با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه 
نمودن مجریان آزمون نمایند و در آن شركت كنند و تخلف 
برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان 
مقررات برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و 
از شركت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال محروم خواهند 
شد و با توجه به اینكه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده 
از سند مجعول و شركت كردن به جای داوطلب اصلی، برابر 
قانون مجازات اسالمی )تعزیرات مصوب 1375( جرم تلقی 
می شود و مجازات كیفری به همراه خواهد داشت، این گروه 
قضائی  مراجع  به  قضائی  احكام  برای  صدور  متخلفان  از 

معرفی می گردند.
یادآور می شود كه براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز 
آزمون های بین المللی، كلیه مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی 
شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم 
رعایت شرایط ثبت نام، از شركت متقاضی در آزمون ممانعت 
به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در 
این زمینه با افراد یا شركت های سودجو كه به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی 

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

هشدار به متقاضيان
آزمون های بين المللی
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28 آذر ماه

آخرين مهلت ثبت نام
وام دانشجويان دستياری و 

دکتری تخصصی علوم پزشکی

25 آذر ماه

آخرين مهلت ثبت نام در آزمون گردشگری 

از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

شرایط پرداخت وام به دانشجویان ترم اضافه و مجازی اعالم شد

معاونفرهنگیودانشجوییدانشگاهجامععلمی
-کاربردی،گفت:فرآیندنقلوانتقالدردانشگاه
سال دوم نیمسال برای کاربردی - علمی جامع
تحصیلی1401-1402از15آذرماهآغازشدهاست

وتا30آذرماهادامهدارد.
ثبت  افزود:  خبر،  این  اعالم  با  عباسی،  سلیمان  دکتر 
درخواست نقل و انتقـال دانشجویـان دانشگـاه جـامع 

علمی - کاربردی تا 30 آذرماه ادامه دارد.
اساس  بر  می بایست،  متقاضی  دانشجویان  افزود:  وی 
ثبت  بخش  در  ابالغی  آیین نامه  در  مندرج  موارد 
دانشگاه  انتقاالت  و  نقل  سامانه  در  انتقال  درخواست 

جامع علمی - کاربردی، ثبت نام کنند.
جامــع دانشــگاه  دانشــجویی  و  فرهنگــی  معــاون 

برای  انتقال،  ثبت  داشت:  اظهار  کاربردی،  علمی- 
دانشجویان ترم دوم به باال امکان پذیر است و این کار 

بدون تغییر رشته انجام می شود.

فرآیند نقل و انتقال دانشجویان  دانشگاه جامع علمی - کاربردی 
تا 30 آذرماه ادامه دارد 

در پزشکی دستیاری وام متقاضیان ثبتنام
دانشجویان و تخصصی فوق تخصصی، مقاطع
در تحصیل به شاغل )Ph.D( تخصصی دکتری
آغاز آذر 14 روز از پزشکی، علوم دانشگاه های

شدهاستوتا28آذرماهادامهخواهدداشت.
و طبق  بهداشت  وزارت  دانشجویان  رفاه  ابالغ صندوق  با 
دستورالعمل اجرایی صندوق، ثبت نام وام ضروری دستیـاری 
و دانشجویـان دکتری تخصصی )Ph.D( علوم پزشکی، از 
14 آذر ماه آغـاز شده است و این فرصت تا 28 آذر ماه 
از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت 

بهداشت به آدرس: portal.srd.ir ادامه دارد.
گفتنی است که مبلغ دریافت وام برای دانشجویان مجرد 
دانشجویان  و  تومان(  میلیون   15( ریال  میلیون   150

متأهل 200 میلیون ریال )20 میلیون تومان( است.
نفر زوجینی که  به هر دو  یادآوری است که  به  الزم 
رعایت  با  هستند،  مذکور  تسهیالت  دریافت  مشمول 
تسهیالت  دستورالعمل،  این  در  مندرج  شرایط  سایر 

تعلق خواهد گرفت.
ضمناً دریافت تسهیالت وام، منعی برای دریافت سایر 

تسهیالت صندوق برای دانشجو ایجاد نخواهد کرد.
همچنین داشتن سنوات مجاز، از شروط دریافت وام 

دستیاری است )سنوات مجاز 9 ترم است(.
وثایق و تضامین برای وام گیرنده، شامل کارت نظام 
فیش حقوقی  آخرین  یا  دانشجویی  کارت  یا  پزشکی 
شامل  ضامنین،  یا  ضامن  برای  و  وجود(  صورت  )در 
کارمند یا کاسب مورد تأیید بانک، با ارائه گواهی کسر 
از اقساط یا چک صیادی معتبر از حساب معبر است.

کارمزد  که  است  شکل  این  به  تسهیالت  بازپرداخت 
در  بدهی  مانده  درصد   4 اعطایی، حداکثر  تسهیالت 
وام  ضمناً  می شود.  سرشکن  اقساط  بر  و  است  سال 
دوره  و  بوده  پرداخت  زمان  از  تنفس  ماه   8 دارای 

بازپرداخت آن نیز حداکثر 34 ماهه است. 

دفترمطالعات،آموزشوبرنامهریزیگردشگری،
آموزشی دورههای جامع آزمون ثبتنام آغاز از

کوتاهمدتگردشگریخبرداد.
صنایع دستی،  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 
کوتاه مدت  آموزشی  دوره های  جامع  آزمون  کرد:  اعالم 
گردشگری، هر سال از سوی دفتر مطالعات، آموزش و 
برنامه ریزی گردشگری، در دو نوبت به صورت سراسری 

در مراکز استان ها برگزار می شود.
نوبت دوم این آزمون امسال، روز جمعه 16 دی  ماه سال 
و  نوبت، هم زمان  جاری در هفت عنوان دوره و در دو 
در ساعات تعیین شده در استانهای دارای متقاضی در 

سراسر کشور برگزار خواهد شد.
مدیریت  دوره های  گرفته،  انجام  برنامه ریزی  طبق 
ایران گردی  راهنمایان  گردشگری،  تأسیسات  عمومی 
دوره  نیز  و  طبیعت گردی  راهنمایان  جهان گردی،  و 
دوره های  و  اول،  نوبت  در  زمین گردشگری  راهنمایان 

گردشگری،  و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  فنی  مدیریت 
تأسیسات  ضوابط  تطبیق  طرح  ارزیابی  کارشناس 
گردشگری  و نیز دورۀ مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط 

تأسیسات گردشگری، در نوبت دوم برگزار می شود.
ثبت نـام داوطلبـان بـرای شــرکـت در ایــن آزمـون، از 
روز چهـــارشنبه 16 آذر مــاه آغــاز شده است و تــا 
روز جمعه 25 آذر ماه ادامه دارد. الزم به یادآوری است که 
ثبت نام در این آزمون، از طریق سامانه آموزش گردشگری 
به نشانی: edutourism.mcth.ir امکان پذیر بوده و 
متقاضیان می توانند برای انجام کلیه فرایندهای مربوط به 

آزمون، از طریق این سامانه اقدام کنند.
دانشگاهی  رشته های  فارغ التحصیالن  که  است  گفتنی 
گردشگری با حداقل مدرک کارشناسی، و تمام افرادی که 
دوره های کوتاه مدت آموزش گردشگری را در آموزشگاه های 
مجاز گذرانده و موفق به دریافت مجوز از این مؤسسه ها 
شده اند، امکان شرکت در آزمون جامع گردشگری را دارند.

صندوقرفاهدانشجویانوزارتعلوم،
دانشجویان به وام پرداخت شرایط
و پردیس دورههای و اضافه ترم

الکترونیکی)مجازی(رااعالمکرد.
علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
درباره اینکه پرداخت وام به دانشجویان 

می شود،  انجام  ترم  چند  تا  اضافه  ترم 
شهریه،  وام های  پرداخت  کرد:  اعالم 
در  دانشجویان  به  تحصیلی  و  ضروری 
نشدن  پر  شرط  به  اضافه،  ترم  اولین 
نیمسال های مقرر و سقف مبلغ،  تعداد 
ترم های  دانشجویان  و  است  امکان پذیر 

عادی در اولویت دریافت وام هستند.
نحوه  درباره  همچنین  صندوق  این 
دانشجویان  به  دانشجویی  وام  ارائه 
اعالم  )مجازی(  الکترونیکی  و  پردیس 
پردیس  دوره های  دانشجویان  به  کرد: 
صورت  در  )مجازی(،  الکترونیکی  و 

موافقت  و  دانشگاه  کتبی  درخواست 
صندوق و در صورت وجود اعتبار مازاد، 
دانشگاه،  به  تخصیصی  اعتبار  محل  از 
واجد  متقاضیان  بهره مندی  از  پس 
شهریه  وام  بعدی،  اولویت  در  شرایط 

تعلق می گیرد.


