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نکته

16 آذر
روز دانشجو 

گرامی باد

دورۀ كارشناسی ارشد؛ پُلی به سوی هدف
یادداشت هفته

و مؤسسـات و دانشـگاهها تمـام در امـروزه
مراکـزآمـوزشعالیدرسراسـرجهـان،دورۀ
کارشناسـی)لیسـانس(،یـکمقطـعپایـهبه
شـمارمیآیـدکـهدرآن،دانشهـایبنیادین
یـکرشـتهخـاص،طـییـکدورهمتوسـط
سـهیاچهـارسـاله،بهدانشـجویآنرشـته
آمـوزشدادهمیشـودوفـرددانشآموختـه،
پـسازگذرانـدنایـندوران،اگـربـهخوبی
درسخوانـدهودررشـتهخـودپژوهشکرده
آینـده از کلـی نمایـی بـه میتوانـد باشـد،
رشـتهخودوکارآییهایآنرشـتهدرسـطح

یابد. اشـراف جامعـه،
امــا حکایــت دوره کارشناسی ارشــد )فــوق لیســانس( 
تمــام رشــته های دانشــگاهی و هــدف از ایجــاد 
ــرد  ــه ف ــا ک ــن معن ــت؛ بدی ــری اس ــز دیگ آن، چی
دانش آموختــه مقطــع کارشناســی در هــر یــک 
ــاس  ــه احس ــان ک ــگاهی، آن زم ــته های دانش از رش
ــائل  ــی و در مس ــورت تخصص ــه ص ــد ب ــد بای می کن
ــو  ــت و ج ــه جس ــود ب ــی خ ــته تحصیل ــر رش ُخردت
و پژوهــش بپــردازد، آن گاه اســت کــه می توانــد 
رشــته  کارشناسی ارشــد  مقطــع  بــه  ورود  بــه 
دانشــگاهی اش بیندیشــد و نســبت بــه ورود بــه 
ایــن مقطــع، از طریــق شــرکت در آزمــون آن اقــدام 

ــد. کن
ــب، دانشــجوی مقطــع کارشناسی ارشــد  ــن ترتی بدی
کســی اســت کــه می خواهــد پــس از گذرانــدن 
ــه  ــه ب ــی ک ــی، و پژوهش ــد درس ــد واح ــی و چن س
عنــوان پایان نامــه تحصیلــی در فرجــام کار خویــش 

در ایــن مقطــع بــه دانشــگاه ارائــه می دهــد و از آن 
ــه  ــردازد، ب ــاع می پ ــه دف ــی ب ــریفات خاص ــی تش ط
ــاع  ــود وارد اجتم ــته خ ــص رش ــک متخص ــه ی مثاب

شــود.
ــوی  ــی از س ــر بدیه ــه ظاه ــکات ب ــن ن ــرد ای یادک
صاحــب ایــن قلــم، تمامــاً بــه خاطــر آن اســت 
ــی تأســیس  ــدف کل ــاد داشــته باشــیم ه ــه ی ــه ب ک
دانشــگاهی  رشــته های  کارشناسی ارشــد  مقطــع 
همیــن طــور  )و  دانشــگاه های کشــور  تمــام  در 
سراســر جهــان(، صرفــاً بــه ایــن دلیــل نیســت کــه 
چــون در یــک دانشــگاه، دوره کارشناســی رشــته ای 
دایــر اســت، در ادامــۀ آن، اقــدام بــه ایجــاد مقطــع 
ــه  ــت، بلک ــده اس ــته ش ــان رش ــد هم کارشناسی ارش
ــی  ــدی خاص ــک هدفمن ــه ی ــت ک ــر اس ــدان خاط ب
و آن هدفمنــدی  اســت،  نهفتــه  اقــدام  ایــن  در 
ــجویان و  ــت دادن دانش ــو و جه ــمت و س ــز، س نی
ــل  ــه تحصی ــته، ب ــر رش ــگان مســتعد ه دانش آموخت
دانشــگاهی  رشــته  کارشناسی ارشــد  مقطــع  در 
ــه اهــداف میــان  ــه منظــور دســت یافتــن ب خــود، ب
ــت  ــتای تربی ــور در راس ــدت کش ــد م ــدت و بلن م

نیروی هــای متخصــص و کارآمــد اســت.
بنابرایـن، همان گونـه کـه در آغـاز ایـن جسـتار گفتـه 
تحصیـالت  پایـۀ  را  کارشناسـی  مقطـع  اگـر  شـد، 
دورۀ  در  تحصیـل  شـک،  بـدون  بدانیـم،  دانشـگاهی 
کارشناسی ارشـد و گذرانـدن آن، می توانـد بـه مثابـه 
پلـی به سـوی هـدف باشـد؛ هدفی کـه فرآینـد آن، به 

تعالـی کشـور می انجامـد. و  ترقـی  پیشـرفت، 
مدیراجرایی

جلدی دیگر از مجموعه  پنجگانه کتاب های آماری که در 
دفتر طرح و آمار معاونت فنی و آماری سازمان سنجش 
آموزش کشور تدوین و منتشر  شده است، به آزمون کاردانی 
نظام جدید دانشگاه فنی  و حرفه ای و مؤسسات غیرانتفاعی 
»کارنامه  کتاب  نخستین  صفحات  در  دارد.  اختصاص 
آماری آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی  و 
حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 1400«، 
شرایط پذیرش در این دوره ها تشریح شده است. در پنج 
فصل کتاب، توزیع داوطلبان و پذیرفته شدگان به  تفکیک 
مجموعه ثبت نامی و شاخه تحصیلی برحسب جنسیت و 
به  تفکیک سهمیه و استان محل دریافت دیپلم، رتبه بندی 
استان ها برحسب درصد قبولی و روند شرکت کنندگان و 
پذیرفته شدگان طی سال های گذشته تاکنون، به  صورت 
جدول و نمودار ارائه شده است. آمارهای مفید و بررسی 
دانشجویان،  استادان،  برای  می تواند  آمارها  این  اجمالی 
دیگر  و  اجرایی  مسؤوالن  و  برنامه ریزان  پژوهشگران، 

عالقه مندان به مسائل آموزش عالی کشور، سودمند باشد.

کارنامهآماریآزموندورههای
کاردانینظامجدیددانشگاهفنی
وحرفهایومؤسساتآموزش
عالیغیرانتفاعیسال1400

معرفی کتاب
زهراحسنخانی

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور از طریق پست 
الکترونیکــی )ایمیــل( ذیل آماده دریافت هرگونــه اطالعات و اخبار در موارد مرتبــط با حفاظت آزمون ها 

می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org
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اخبار هفته

از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

شرایط اختصاص وام ازدواج دانشجویی اعالم شد 
صندوقرفاهدانشجویانوزارتعلوماعالمکرد:
وامازدواجفقطیکنوبتدرتماممقاطعتحصیلی
وحداکثرتا18ماهپسازتاریخعقدوصرفًادر

دورانتحصیلپرداختمیشود.
مورد  در  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
چه  تا  ضروری  وام  زیرمجموعه  ازدواج  وام  اینکه 
کرد:  اعالم  می شود،  پرداخت  عقد  از  بعد  زمانی 
دوران  در  ازدواج  امر  تسهیل  و  ترویج  منظور  به 
دولتی  دانشگاه های  دانشجویان  به  تحصیل، 
ازدواج  وام  عقد  تاریخ  از  پس  ماه   1۸ تا  حداکثر 
در  نوبت  یک  تنها  آن،  پرداخت  و  می گیرد  تعلق 

است. امکان پذیر  تحصیلی  مقاطع  تمام 
وام های  ثبت نام  شده  زمان بندی  تقویم  اساس  بر 
سوی  از   1402-1401 اول  نیمسال  در  دانشجویی 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، سامانه دانشجویی 
روز  از  علوم(  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  )پرتال 
برای  تا روز چهارشنبه 16 آذر ماه  آبان ماه  شنبه 21 

ثبت تقاضای وام ضروری فعال شده است.
متقاضی  دانشجویان  تمامی  که  است  یادآوری  به  الزم 
به  اعالم شده، نسبت  تاریخ  واجد شرایط می توانند در 
در  ازدواج،  ضروری  وام  جمله  از  خود،  تقاضای  ثبت 

سامانه مذکور اقدام کنند.
وام ضروری دانشجویی به شرح زیر است:

دانشجو می تواند در هر نیمسال منحصراً از یک رویداد 
استفاده کند.

استفاده از هر رویداد در طول مقطع تحصیلی، صرفاً یک 
بار مجاز است.

رویداد ازدواج، فقط یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی 
و حداکثر تا 1۸ ماه پس از تاریخ عقد، صرفاً در دوران 

تحصیل امکان پذیر خواهد بود.
با توجه به جایگزینی وام ضروری رویداد به »تشخیص 
ریاست صندوق« با »رویداد خرید لوازم کمک آموزشی«، 
دانشجویانی که قباًل از وام ضروری رویداد به تشخیص 

ریاست صندوق بهره مند شده اند، امکان استفاده از وام 
رویداد خرید لوازم کمک آموزشی را ندارند.

فرم  تکمیل  با  آموزشی،  کمک  لوازم  خرید  رویداد 
مدارک  ارائه  و  دانشجویی  معاون  تأیید  با  وام  تقاضای 
الزم )شامل فاکتور رسمی و معتبر لپ تاپ، قلم نوری و 

…( پرداخت خواهد شد.
دانشجویان روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به 
حرفه ای،  و  فنی  آموزشکده های  و  اجرایی  دستگاه های 
دانشجویان واجد شرایط برای استفاده از وام های مذکور 

هستند.

فراخوان بيست و هفتمين جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت منتشر شد
قرآن جشنواره هفتمین و بیست فراخوان 
آموزش و درمان بهداشت، وزارت عترت و
کارکنان و استادان دانشجویان، ویژه پزشکی،
دانشگاههایعلومپزشکیوسازمانهایوابسته
بهوزارتبهداشت،شاملششبخشو53رشته

منتشرشد.
بخش ها و رشته های بیست و هفتمین جشنواره قرآن و 
عترت، شامل شش بخش و 53 رشته، به شرح زیر است.

تحقیق،  قرآئت  رشته«:   17 »شامل  آوایی،  بخش 
قرآئت ترتیل، حفظ کل، حفظ 20 جزء پیوسته، حفظ

15 جزء پیوسته، حفظ 10 جزء پیوسته، حفظ 5 جزء 
پیوسته، اذان، همخوانی و تواشیح دعاخوانی، مداحی، 
حفظ پیوسته،  جزء  یک  حفظ  ملک،  سوره  حفظ 

3 جزء پیوسته، صحیح خوانی قرآن، آیین سخنوری، 
فصیح خوانی نماز.

قرآن  تفسیر  رشته«:   15 »شامل  معارفی،  بخش 
مفاهیم  و  حفظ  کریم،  قرآن  مفاهیم  و  حفظ  کریم، 
معصومین  سیره  السالم،  علیهم  معصومین  احادیث 

زندگی  سبک  معارفی،  پرسمان  احکام،  علیهم السالم، 
اسالمی ایرانی، معارف نهج البالغه، حفظ فرازهایی از 
البالغه، معارف صحیفه سجادیه، حفظ فرازهایی  نهج 

و  اخالق  مهدوی،  زندگی  نماز،  سجادیه،  صحیفه  از 
پوشش حرفه ای، ترجمه سوره منتخب.

بخش پژوهشی، شامل 5 رشته: مقاله نویسی، تلخیص 
کتاب، نقد کتاب، ایده پردازی، ایده شو و تألیف کتاب.

رشته:   3 شامل  رسانه ای،  تولیدات  و  فناوری  بخش 
تولید نرم افزار، تولید اپلیکیشن، تولیدات رسانه ای.

نویسی،  داستان  شعر،  رشته:   4 شامل  ادبی،  بخش 
نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی.

و  معرق  خوشنویسی،  رشته:   9 شامل  هنری،  بخش 
منبت، عکاسی، طراحی، پوستر، فیلم کوتاه داستانی، 

نقاشی، تذهیب، فیلم مستند، اینفوگرافی.
نهاد  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  مرکز  گزارش  به 
مهلت  دانشگاه ها،  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
تا هدهد،  قرانی  جشنواره  از  دوره  این  در  ثبت نام 

20 آذر ماه جاری اعالم شده است و ثبت نام در چهار 
بخش »ادبی«، »پژوهشی«، »فناوری« و »هنری« تا 
این مهلت غیرقابل تمدید  ادامه دارد و  15 دی ماه 

بود. خواهد 
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نشست نمایندگان تام االختيار وزیر علوم
در برگزاری آزمون های سراسری در استان ها

در سازمان سنجش آموزش کشور صورت گرفت

نشستنمایندگانتاماالختیاروزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریدربرگزاری
سنجش سازمان رئیس پورعباس عبدالرسول دکتر ریاست به آزمونها
رؤسای و فناوری و تحقیقات وزیرعلوم، برخط حضور با و کشور آموزش
دانشگاههایمعینکشور،روزپنجشنبه10آذرماهدرسالنثامناالئمهاین

سازمانبرگزارشد.
شهید  خاطره  یادواره  گرامی داشت  با  مقدم  خیر  پورعباس ضمن  عبدالرسول  دکتر 
آیت اهلل مدرس، روز مجلس شورای اسالمی را تبریک گفت و بیان کرد که برگزاری 
آزمون سراسری، یک اقدام ملی بوده و نیازمند همکاری و وفاق ملی است و برگزاری 
مطلوب آن، همراهی بسیاری از دستگاه ها و سازمان ها از جمله مسؤوالن دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی را می طلبد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه با اشاره به روند برگزاری آزمون های 
سراسری  در سراسر کشور و 22 کشور جهان، افزود: در کشور چین، آزمون ورودی 
آزمون  نخستین  کننده،  شرکت  نفر  میلیون  نیم  و   12 حدود  شرکت  با  دانشگاه ها 
آموزش کشور  سازمان سنجش  نیز  ایران  در  و  است  زمینه  این  در  گسترده جهان 
مجری برگزاری آزمون های سراسری با حضور تعداد زیادی از داوطلبان برای ورود 
تعّدد  علی رغم  هم،  سنجش  سازمان  است.  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  به 
آزمون ها به خصوص برگزاری آزمون سراسری سال 1402 در دو نوبت دی ماه سال 
جاری و تیر ماه سال آینده، برنامه ریزی مناسبی برای هموار ساختن مسیر پذیرش 
عادالنه داوطلبان در دانشگاه ها و مؤسسات دارد و الزم است که نمایندگان تام االختیار 
در برگزاری آزمون ها با توجه به جایگاه ویژه ای که دارند، همکاری و تعامل مناسب و 

گسترده ای با سازمان سنجش برای برگزاری این آزمون داشته باشند. 
وی خاطر نشان کرد: مبنای برگزاری این آزمون، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
و شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و بر این اساس، رؤسای دانشگاه های معین 
به عنوان نمایندگان تام االختیار وزیر علوم در برگزاری آزمون های سراسری فعالیت 

خواهند کرد.

آینده،  در  کاغذ  بدون  و  هوشمند  آزمون های  برگزاری  ضرورت  به  پورعباس  دکتر 
با همکاری شرکت های دانش بنیان و  تا  دانشگاه ها خواست  از رؤسای  و  تأکید کرد 
فراهم سازی زیرساخت های مناسب، زمینه برگزاری آزمون های برخط و هوشمند را 

برای سال های آینده فراهم کنند.
دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به صورت ویدئو کنفرانس 
در این نشست حضور داشت، از مسؤوالن و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور و 
رؤسای دانشگاه ها و نمایندگان تام االختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در برگزاری 
اسالمی،  ایران  فرزندان  و  داوطلبان  حقوق  از  صیانت  گفت:  و  کرد  تقدیر  آزمون ها 
وظیفه مسؤوالن آموزشی است و باید به نحو شایسته ای از منافع این عزیزان مراقبت 

شود تا زمینه و بستر رشدشان فراهم شود.
ظرفیت هاي  و  امکانات  از  استفاده  بر  تأکید  فناوری، ضمن  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
دانشگاه ها براي برگزاري آزمون های سراسري، گفت: باید به نحو شایسته ای، بهترین 
و شایسته ترین داوطلبان به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی راه یابند و الزم است 
که در برگزاری آزمون سراسری از همه ظرفیت های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی استفاده شود؛ زیرا تمام امکانات متعلق به مردم است و برگزاری آزمون سراسری 

نیز امری ملی است و باید از هر امکانی در این زمینه استفاده کرد.
وی اظهار امیدواری کرد که با رعایت قانون و دستورالعمل ها و همت مسؤوالن ذی ربط، 
آزمون سراسری با سالمت کامل برگزار شود و ادامه داد: هیچ امکانی برای بروز  تخلف 
نباید وجود داشته باشد و باید با نظارت کامل بر مخازن دفترچه سؤاالت و پاسخنامه ها 
در حوزه های برگزاری آزمون و  همه فرایندها به گونه ای عمل شود که سرمایه اجتماعی 
و اعتبار سازمان سنجش، حفظ و ارتقا یابد. امیدواریم که آزمون سراسری سال 1402 

با بهترین کیفیت برگزار شود و رضایت داوطلبان عزیز را فراهم آورد.
فرآیند  کشور،  سنجش  سازمان  آزمون های  امور  معاون  مروتی  حسن  دکتر  سپس 
برگزاری آزمون ها را به طور کامل شرح داد و گفت: این سازمان، با ارگان ها و نهادهای 
مختلفی برای برگزاری آزمون ها در تعامل و همکاری است و بیش از 100 آزمون در 

شکوفهجوادی
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شماره 1304  دوشنبه 14 آذر 1401 گزارشمقام معظم رهبری: انتظار من از شما جوان ها و اساتید این است: تولید علم کنید. به سراغ مرزهای دانش بروید.
سال از سوی سازمان سنجش 
این  وظایف  و  می شود  برگزار 
حال  در  روز  به  روز  سازمان 
و  آزمون سازی  است.  افزایش 
ایجاد سؤال از جمله مهم ترین 
سنجش  سازمان  فعالیت های 
است و حدود 10 هزار استاد 
با سازمان سنجش برای تولید 
با  مختلف  مقاطع  در  سؤال 

این سازمان همکاری می کنند و با کمک نمایندگان تام االختیار و راه اندازی سامانۀ 
الکترونیکی طراحی سؤال در نظر داریم که تعداد این افراد را چند برابر افزایش دهیم 

تا از تمام توان کشور برای تکمیل بانک اطالعات سؤاالت بهره برداری کنیم. 
برگزار  دی ماه  در  که   1402 سال  برای  سراسری  آزمون  اول  مرحلۀ  در  افزود:  وی 
می شود 120095 داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، 450577 داوطلب 
انسانی،  در گروه آزمایشی علوم تجربی، 309219 داوطلب در گروه آزمایشی علوم 
گروه  در  داوطلب   39055 خارجی،  زبان های  آزمایشی  گروه  در  داوطلب   5۸514

آزمایشی هنر و جمعاً 977460نفر ثبت نام کرده اند. 

با تأکید بر ضرورت اشراف نمایندگان تام االختیار وزیر علوم  در ادامه، دکتر مروتی 
در استان ها به تمامی حوزه های آزمون ها و نظارت دقیق بر همه حوزه های برگزاری 
آزمون و همچنین امکان سنجی دقیق برگزاری آزمون ها در دانشگاه ها از شناسنامه دار 

کردن همه عوامل برگزاری آزمون خبر داد. 
همچنین، دکتر احسان جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، 
تغییرات آزمون سراسری سال 1402 را تشریح کرد و گفت: در آزمون سراسری سال 
1402 باید سه بخش قوانین سنجش و پذیرش دانشجو از سال 13۸6 تاکنون، آمار و 
اطالعات آزمون سراسری 1401 و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در سال 

1402 بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی را  مّدنظر قرار داد.

وی با اشاره به قوانین سنجش و پذیرش دانشجو از سال 13۸6 تاکنون، خاطرنشان 
کرد: در آبان ماه سال 13۸6 قانونی در مجلس شورای اسالمی برای پذیرش دانشجو 
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به تصویب رسید که طی آن، تأثیر سوابق 

برنامه پنجم توسعه در  اول  پایان سال  تا  تا حذف کامل کنکور  تحصیلي، هر ساله 
سال 1390، افزایش می یافت و این قانون در آزمون های سراسری سال های 13۸7 
افزایش پوشش سوابق  به عدم  توجه  با  اما  قرار گرفت؛  استفاده  نیز مورد  تا 1392 
تحصیلی و تقاضای زیاد داوطلبان برای برخی از رشته  محل ها، حذف کنکور عماًل 

محقق نشد.
در  مذکور  قانون  افزود:  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  آماری  و  فنی  معاون 
قانون سنجش  به جای آن،  لغو و  از سوی مجلس شورای اسالمی   1392 سال 
1393 بر اساس این  از آزمون سراسری سال  و پذیرش دانشجو تصویب شد و 
سال های  سراسری  آزمون  در  تحصیلی  سوابق  تأثیر  و  است  شده  اقدام  قانون 
همچنین  شد.  انجام  قطعی  صورت  به  و  درصد   25 میزان  به   1394 و   1393
شورای  مصوبۀ  اداری،  عدالت  دیوان  رأی  با   1395 سال  سراسری  آزمون  در 
در  داوطلبان  تحصیلی  سوابق  قطعی  تأثیر  بر  مبنی  دانشجو  پذیرش  و  سنجش 

شد. ابطال  سراسری،  آزمون 
دکتر جمالی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به اینکه بیشترین داوطلب آزمون 
رشد  میزان  بیشترین  اما  است،  تجربی  علوم  آزمایشی  گروه  در  معموالً  سراسری، 
داوطلب در مقایسه با سایر گروه های آزمایشی در سال های اخیر در گروه آزمایشی 
آزمون  در  قبولی  درصد  و  پذیرش  میزان  بیشترین  گفت:  است،  بوده  انسانی  علوم 
براساس سوابق  با آزمون و صرفاً  سراسری سال  1401 در تمامی رشته محل های 
تحصیلی به ترتیب، مربوط به استان های یزد، مازندران، سمنان، اصفهان و قم بوده 

است.
معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به مصوبات شورای عالی 
سوابق  قطعی  تأثیر  میزان  سال 1402  سراسری  آزمون  در  گفت:  فرهنگی،  انقالب 
تحصیلی 40 درصد خواهد بود که بر اساس 11 درس دیپلم در پایه دوازدهم در نظام 

3-3-6 خواهد بود و سهمیه ها در این آزمون تغییر نخواهد کرد.
آزمون  اعتبار  و  برگزاری  تعداد  زیرگروه ها،  تحصیلی، حذف  سابقه  قطعی  تأثیر  وی 
اختصاصی، تغییر ضرایب آزمون اختصاصی، ضرایب سوابق تحصیلی برای نظام 6-3-3

و نظامی سالی واحدی/ترمی واحدی، پذیرش دانشجو را، از مهم ترین تغییرات آزمون 
سراسری سال 1402 بر شمرد.

در  دندان پزشکی  و  پزشکی  رشته  دو  در  پذیرش  ظرفیت  افزایش  به  جمالی  دکتر 
عالی  شورای  مصوبه  استناد  به  گفت:  و  کرد  اشاره   1402 سال  سراسری  آزمون 
انقالب فرهنگی، 20 درصد، معادل 1920 نفر به رشته پزشکی و 15 درصد، معادل

290 نفر به رشته دندان پزشکی، نسبت به ظرفیت های آزمون سراسری سال قبل در 
گروه آزمایشی علوم تجربی اضافه می شود؛ یعنی ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری 
سال 1402 در رشتۀ پزشکی، برابر 11 هزار و 520 نفر و رشته دندان پزشکی، برابر 

2215 نفر خواهد بود.

آزمون  درباره  را  خود  دیدگاه های  استان،  هر  معین  دانشگاه های  رؤسای  سپس 
از سوی مسئوالن ذی ربط سازمان   توضیحاتی  و  بیان کردند  سراسری سال 1402 

سنجش آموزش کشور، داده شد.
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در بازۀ زمانی بعد از ظهر، دکتر محمدحسین حاجیلو قائم مقام رئیس سازمان و معاون 
برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور، گزارشی از فعالّیت های 
اجرایی و بودجه ای آزمون های سراسری سال 1402 سازمان سنجش آموزش کشور 

ارائه کرد.
در  سراسری  آزمون های  نام  ثبت  هزینه  افزایش  مجوز  اخذ  مورد  در  همچنین  وی 
مدیران  و  رؤسا  در سطح  بودجه ای  و  مالی  جلسات  تشکیل  طریق  از  سال 1402، 
سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون اول رئیس جمهور، کمیسیون علمی، فناوری و 
هوشمندسازی نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برآورد هزینه 
ثبت نام آزمون ها براساس قیمت تمام شده، پی گیری عدم تسری مفاد ماده 47 قانون 
تأمین اجتماعی به حق الزحمه عوامل اجرایی همکار در امر برگزاری آزمون ها در سطح 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، اخذ مجوز دریافت تسهیالت بانکی )داخلی( به 
منظور خرید تجهیزات و ماشین آالت تخصصی مربوط با هدف ارتقاء کیفی برگزاری 
بر  مترتب  هزینه های  رشد  کرد:  اضافه  و  گفت  تفصیل سخن  به  آزمون ها،  اجراء  و 
آزمون ها، شامل دستمزد نیروی انسانی)عوامل اجرایی دست اندرکار، رابطان، مراقبان 
مواد مصرفی، شامل هزینه های  و  پشتیبانی  و حراست(، هزینه های  آزمون  جلسات 
تأمین کاغذ، چاپ، نگهداری سامانه های اینترنتی، حمل و نقل و همچنین پذیرایی 

مختصر در جلسات آزمون، همواره بیش از نرخ اعالمی تورم بوده است.
آزمون،  برگزاری  اعتبار عمده هزینۀ  دکتر محمد حسین حاجیلو خاطر نشان کرد: 
این نشست به منظور مهیا نمودن حوزه ها برای برگزاری مطلوب تر آزمون  از  پیش 

سراسری، از سوی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، ابالغ شده است.
وی با اشاره به توانمندهای علمی شرکت های دانش بنیان در امر برگزاری قبل و حین 
آزمون، گفت: ساختار و تشکیالت سازمان سنجش آموزش کشور با محوریت توجه به 

هوشمندسازی و امنیت شبکه و فضای مجازی، اصالح شده است.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان 
سنجش آموزش کشور ، تأکید کرد: تمرکز 
سازمان سنجش آموزش کشور، بر برگزاری 
در  الکترونیکی  و  هوشمند  آزمون های 
سال های آینده به کمک دانشگاه ها و مراکز 

و مؤسسات آموزش عالی است.
هزینۀ  وضعیت  به  اشاره  با  حاجیلو  دکتر 
ثبت نام آزمون های سازمان سنجش آموزش 
هزینه  افزایش  درخواست  گفت:  کشور، 
ثبت نام آزمون های سراسری براساس بهای 
تمام شده فعالّیت های آزمون از بهمن ماه 
سال گذشته در دستور کار این سازمان قرار گرفته و با توجه به حساسیت موضوع، 

بیش از 600 ساعت بررسی های کارشناسی در این زمینه صورت پذیرفته است.
وی افزود: هزینه های مستقیم برگزاری آزمون، شامل حق الزحمه طراحان، پشتیبانی 
سامانه ثبت نام، خرید ملزومات مصرفی، خرید کاغذ، سلفون دستگاه شخصی سازی، 
الزحمه عوامل  آزمون، حق  اجرایی مراکز مجری  از فضا و عوامل  استفاده  کارتریج، 

انتظامی و حفاظت آزمون و ... است.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور در بخش دیگر از 
سخنانش به هزینه  پرداخت حقوق و مزایا، بیمه و کسورات قانونی، رفاهیات مطابق 
ضوابط اجرایی بودجه سنواتی و پاداش پایان خدمت شاغالن و همچنین هزینۀ خرید 
تجهیزات و دستگاه های چاپ و بسته بندی دیجیتال دفترچه سواالت، اسکنر صنعتی 
و چاپ پاسخنامه و ارتقاء خدمات حوزه فناوری و اطالعات از محل اعتبارات تملک 
گفت:  و  کرد  اشاره  موجود،  دستگاه های  استهالک  همراه  به  سرمایه ای  دارایی های 
تمهیدات الزم برای جبران بخشی از این هزینه ها از محل تسهیالت دولت پیش بینی 
شده است و امیدواریم که بتوانیم در طول برنامۀ هشتم توسعه، به تدریج این هزینه ها 

را تسویه نماییم.
امر  در  دانش بنیان  شرکت های  علمی  توانمندهای  به  اشاره  ضمن  حاجیلو،  دکتر 

برگزاری قبل و حین آزمون، گفت: ساختار و تشکیالت سازمان سنجش آموزش کشور 
با محوریت توجه به هوشمندسازی و امنیت شبکه و فضای مجازی، اصالح شده است؛ 
ضمن آنکه تمرکز سازمان سنجش آموزش کشور بر برگزاری آزمون های هوشمند و 

الکترونیکی در سال های آینده با کمک مراکز و مؤسسات آموزش عالی است. 
راه های  تقلب،  ابزار  جدیدترین  آزمون ها،  در  تقلب  تجهیزات  کشف  مورد  در  وی 
جلوگیری از تقلب و روش تقلب با تجهیزات الکترونیکی، نیز مطالبی را مطرح کرد 
و افزود: مدت هاست که کمیتۀ حفاظت آزمون ها در سازمان سنجش تشکیل شده و 
مراحل دستور العمل این کمیته در شاک) شورای امنیت کشور( تحت بررسی است و 

به زودی ابالغ خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن تأکید بر 
شناسایی مصادیق جدید تقلب و تخلف با توجه به پیشرفت فناوری به مواردی از قبیل 
تجهیزات تصویر برداری، هندزفری نامرئی، تجهیزات انتقال اطالعات مبدل ها و مولد 
ها، هندزفری های الکتریسیته، مغناطیس و الکترومغناطیس، امکانات هندزفری های 

نامرئی، انواع تجهیزات سیم کارت خوان، گزارش مفصلی شرح داد.
در ادامه، دکتر حاجیلو با بیان اینکه برخی از داوطلبان بدون آگاهی از قوانین، مرتکب 

تخلف می شوند، گفت: باید به راهکارهایی بیندیشیم تا تقلب رخ ندهد. 
وی ضمن پیشنهاد برای افزایش کارایی عوامل اجرایی آزمون به آموزش عوامل در 
بازدیدهای بدنی، آگاه سازی کلیه عوامل اجرائی از انواع دستگاه های تقلب، استفاده 
از  استفاده  با  آشکار ساز جاذب  و ساخت دستگاه  آشکار ساز، طراحی  تجهیزات  از 
مهندسی معکوس و ... تأکید کرد و افزود: تمام محیط فضای مجازی به صورت دقیق 
رصد و برخورد قاطعی با متخلفان انجام می شود. به طور قطع، سازمان سنجش به 
دنبال تحقق عدالت آموزشی است و یکی از نمادهای آن، برخورد قاطعانه این سازمان 
با گروه های متخلف اخاذی کننده از داوطلبان است که با یاری ضابطان قضایی، پلیس 
فتا و پلیس امنیت، این گروه ها شناسایی می شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

از عوامل اجرایی، رؤسای  با تشکر  قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
عدالت  برقراری  راستای  در  امنیت  پلیس  فتا،  پلیس  قضایی،  ضابطان  دانشگاه ها، 
آموزشی برای ایجاد فضای امن و رقابت سالم، خاطرنشان کرد: الزم است که داوطلبان 
بر اساس دانش و توانایی های شخصی خود آماده شرکت در آزمون شوند و تحت تأثیر 
برخی از تبلیغات غلط، فرصت سوزی نکنند و سرنوشت خود را به کسانی که درصدد 

برهم زدن نظم و امنیت، تخلف و کالهبرداری هستند، گره نزنند.
در ادامه این نشست، دکتر عزیز گرد مدیر کل دفتر بودجه، نوسازی و تحول اداری 
همه  کشور  آموزش  سازمان سنجش  که  موضوع  این  به  عنایت  با  سازمان سنجش 
ساله آزمون های بسیاری را با رعایت اصول استاندارد آزمون سازي طراحي و  اجراء  
از مهم ترین وظایف سازمان سنجش آموزش کشور، طراحي و  مي کند، گفت: یکي 
اجرای آزمون هاي خطیر در مقیاس وسیع است و تیمي از متخصصان و کارشناسان 
موضوعي، مسؤولیت طراحي سؤال هاي آزمون هاي مختلف را بر عهده دارند. بر اساس 
یک طبقه بندي کلي، آزمون هاي سازمان به دو گروه موظف و غیرموظف)سفارشي( 

تقسیم مي شوند. 
مدیر کل دفتر بودجه، نوسازی و تحول اداری سازمان سنجش، مجموعۀ آزمون های 
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اجرایی این سازمان را به آزمون هاي ورودي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، آزمون 
سنجش  آزمون  استخدامی،  صالحیت  سنجش  انگلیسي)تولیمو(،  زبان  سنجش 
و  کرد  بندی  طبقه  خاص  آزمون های  و  فارسی)سامفا(  زبان  مهارت های  استاندارد 
به  وابسته  پژوهشی  و  آموزشی  مراکز  تمام  وزیران،  هیأت  مصوبۀ  اساس  بر  افزود: 
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش 
و پرورش و دانشگاه آزاد اسالمی، موظفند که در خصوص حوزۀ برگزاری آزمون، با 

سازمان سنجش آموزش کشور همکاری نمایند.
دکتر گرد تأکید کرد: بر اساس آخرین مصوبۀ هیأت وزیران، وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، در چارچوب قوانین و مقررات، باید اقدام الزم را در مورد عدم تسری ماده 
47 قانون تأمین اجتماعی به دستگاه های تابع مرتبط با اجرای آزمون ها مبنی بر بیمه 
عوامل اجرایی به عمل آورد که در این زمینه، پیگیری های الزم در دست اقدام است.
وی پس از آن، به ارائۀ گزارشی از هزینه های مستقیم، پرداخت حقوق و مزایا، بیمه و 
کسورات قانونی، خرید تجهیزات و دستگاه های چاپ و بسته بندی دیجیتال در ارتباط 

با اجراء آزمون ها، پرداخت.
مـحمـدی  رضـا  دکتـر  سپـس 
مشـاور رئیس سـازمـان سنجـش 
و  تحقیقات  مرکز  سرپرست  و 
آزمــون هـای  ارزشیـابی، گفـت: 
از  راهبـردی  بخـش  سراسـری، 
که  است  عالی  آموزش  فرآیند 
حاصل آن، انتخاب افرادی شایسته 
برای ورود به دانشگاه ها و مراکز و 
کشور  عالی  آموزش  مؤسسات 

است. بدون شک، کیفیت برگزاری این آزمون ها، تأثیری مستقیم و چشمگیر بر کیفیت 
آموزش و سطح تخصصی نظام دانشگاهی و جامعه دارد و برنامه ریزی و برگزاری آزمون ها 
وظیفه ای ملی است که متوجه همۀ آحاد جامعه و به صورت خاص، نظام دانشگاهی کشور 
است. درحال حاضر، این آزمون ها در دورترین نقاط کشور برگزار می شود و فرآیند برگزاری 
آزمون های سراسری، مراحل و گام های متنوعی دارد که انجام کار و اثربخشی آن، مستلزم 
نگاه علمی و حرفه ای به برگزاری آزمون و استفاده از تمام توان و ظرفیت های کشور است. 
در  و  نظام مند خود  بررسی های  نتایج  مبنای  بر  کرد: سازمان سنجش،  تصریح  وی 
جهت تعالی و تضمین کیفیت اجراء آزمون ها، درصدد است که مسؤولیت برگزاری 
آزمون ها را در قالب سازمان اجرایی جدیدی تحت عنوان مدیریت استانی برگزاری 
انتظار می رود  و  نماید  استان محول  دانشگاه های معین هر  به  آزمون های سراسری 
که بر مبنای آیین نامۀ تدوین شده در این خصوص، رئیس دانشگاه معین هر استان، 

تحت  آزمون ها  برنامه ریزی  و  تسهیالت  تدارک  به  نسبت  امتحانی،  تشکیل ستاد  با 
راهبری سازمان سنجش اقدام نماید؛ زیرا انجام این مهم، جز با بهره گیری از تمام 

ظرفیت های استانی، میسر نخواهد بود. 
سرپرست مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبار سنجی و تضمین کیفیت آموزش سازمان 
استان، همکاری  نهادهای ذی صالح هر  تمامی  امیدواریم که  سنجش، تصریح کرد: 
تمام  بسیج  با  آزمون ها  مطلوب  برگزاری  و  وظیفه  این  تحقق  در جهت  را  مناسبی 

امکانات خود به عمل آورند. 
این طرح، گفت: تحقق  اهداف  به مهم ترین  اشاره  با  مشاور رئیس سازمان سنجش 
عدالت در اجراء آزمون ها از راه مدیریت مؤثر استانی، بهبود فرآیند اجرایی، هماهنگی 
و هم افزایی عوامل استانی با تسهیل ارتباطات و تعامل مستمر و سازندۀ آن، سرعت 
عمل در تصمیم گیری و بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های استانی و تدارک و 
از مهم ترین  بر فرآیند اجراء آزمون ها   ارزیابی و نظارت دقیق و مستقیم  تمهیدات 

اهداف این طرح به شمار می آیند.
در پایان، نمایندگان تام االختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در برگزاری آزمون های 
سراسری در استان ها، تجربیات و نقطه نظرات خود را در برگزاری آزمون ها مطرح 
آنها  به سؤاالت  بندی  آموزش کشور، ضمن جمع  رئیس سازمان سنجش  و  کردند 

پاسخ داد.

شایان ذکر است که در حاشیۀ این نشست یک روزه، نمایشگاهی از تجهیزات کشف 
شدۀ تقلب در آزمون ها به معرض دید مهمانان گذاشته شد و رؤسای دانشگاه های 

معین استان ها با رئیس سازمان سنجش آموزش کشور عکس یادگاری گرفتند.
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اطالعیه

دکتري  مقطع  ورودي  آزمون  متقاضیان  اطالع  به 
در  پذیرش  براي   ،1402 سال   )Ph.D( متمرکز  نیمه 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  دوم،  نوبت  روزانه،  دوره هاي 
عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  پیام نور،  دانشگاه 
غیرانتفاعي و پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي، که در زمان مقرر )از تاریخ 1401/0۸/22 
لغایت 1401/09/03( در این آزمون ثبت نام ننموده اند، 
دسته  این  براي  تأخیر  با  ثبت نام  امکان  که  مي رساند 
از داوطلبان از روز یکشنبه مورخ 1401/09/13 لغایت 

روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 در درگاه اطالع رساني 
نشاني: www.sanjesh.org میسر  به  سازمان  این 

است.
راهنمای  دفترچه  مطالعه  با  مي توانند،  داوطلبان،  لذا 
مورخ  اطالعیه  در  مندرج  اصالحات  و  ثبت نام 
این  اطالع رساني  درگاه  طریق  از  که   1401/0۸/29
سازمان قابل دسترس است، نسبت به ثبت نام در این 

آزمون اقدام نمایند.
الزم به تأکید است که این آخرین فرصت برای متقاضیانی 

است که موفق به ثبت نام در این آزمون نشده اند و بدیهی 
است که بعد از تاریخ فوق، هیچ درخواستی برای ثبت نام 

در این آزمون، قابل پذیرش نخواهد بود.
ضمناً امکان ویرایش اطالعات برای داوطلبانی که قباًل 

در این آزمون ثبت نام نموده اند، میسر نیست.
الزم به یادآوری است که آزمون ورودي مقطع دکتري 
روز پنجشنبه  در   ،1402 سال   )Ph.D( نیمه متمرکز 

مورخ 1401/12/11 برگزار خواهد شد.
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

ثبت نام با تأخیر متقاضیان شركت درآزمون ورودي 
مقطع دكتري نیمه متمركز )Ph.D( سال  1402

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اعالم تاریخ ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1402 و
 بیست و هشتمین دوره المپیاد علمي- دانشجویي كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

کارشناسي ارشد  آزمون  در  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به 
و  دانشگاه ها  تمامي  در   1402 سال  ناپیوسته 
مؤسسات آموزش عالي دولتي و غیردولتي و همچنین 
المپیاد  هشتمین  و  بیست  و  اسالمي  آزاد  دانشگاه 
براي  ثبت نام  که  مي رساند  کشور  دانشجویي   - علمي 
مورخ چهارشنبه روز از  آزمون،  این  در  شرکت 
شنبه روزسه تا و شد خواهد آغاز 1401/09/16

مورخ1401/09/22 ادامه خواهد یافت؛ لذا متقاضیان، 
آزمون  در  شرکت  براي  مقرر،  مهلت  در  مي توانند 
نشاني: به  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به  مذکور 
اقدام  ثبت نام  براي  و  مراجعه   www.sanjesh.org

نمایند. 
همراه  به  آزمون،  این  در  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 
شروع  با  هم زمان  آزمون،  در  ثبت نام  تکمیلي  اطالعیه 

قابل  این سازمان  از طریق درگاه اطالع رساني  ثبت نام، 
دسترس خواهد بود. 

الزمبهیادآوریاستکهآزمونکارشناسيارشد
و 11 پنجشنبه روزهاي در 1402 سال ناپیوسته

جمعه1401/12/12برگزارخواهدشد.
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

تاریخ برگزاري و نحوه نام نویسي در دهمین آزمون سنجش استاندارد 
مهارت هاي زبان فارسي )سامفا - سامفاي دانشگاهي( سال 1401

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

دوره دهمین که ميرساند متقاضیان اطالع به
سنجش آزمون در شرکت برای نامنویسي
استانداردمهارتهايزبانفارسي)سامفا(،ازروز
شنبهمورخ1401/09/12آغازشدهاستودرروز
سهشنبهمورخ1401/09/22پایانميپذیرد.الزم
آزمون، این در نامنویسي که است تأکید به
درگاه طریق از و اینترنتي بهصورت منحصراً
: ني نشا  به  ن ما ز سا  ین ا  ني سا طالعر ا
www.sanjesh.orgانجامخواهدپذیرفت.

به  صورت  نام نویسي  هزینه  پرداخت  اینکه  به  توجه  با 
با  که  است  الزم  متقاضیان  مي شود،  انجام  اینترنتي 
که  شتاب،  شبکه  عضو  بانکي  کارت هاي  از  استفاده 
پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به درگاه 
 12/750/000 مبلغ  پرداخت  و  مذکور  اطالع رساني 

)دوازده میلیون و هفنصد و پنجاه هزار( ریال به عنوان 
کارت  اطالعات  دریافت  به  نسبت  نام نویسي،  وجه 

اعتباري )شماره سریال 12 رقمي( اقدام نمایند.
یادآوریمهم: متقاضیان شرکت در حوزه هاي امتحاني 
خارج از کشور، باید کارت اعتباري مربوط به نام نویسی 
را از طریق مرکز آموزش زبان فارسی حوزه هاي امتحاني 

خارج از کشور تهیه نمایند.
فارسي  زبان  مهارت هاي  استاندارد  سنجش  آزمون 
سطح  در  منحصراً  دانشگاهي(  )سامفا – سامفاي 
شنیداري،  بخش هاي  شامل  و  )آکادمیک(  دانشگاهی 
خوانداري، نوشتاري و گفتاري است و مهارت متقاضیان 

در این بخش ها سنجیده خواهد شد.
آزمون مذکور، در روز جمعه مورخ 1401/10/2 )2 دي 
ماه سال 1401 شمسي برابر با 23 دسامبر سال 2022 

میالدي و 2۸ جمادي االول سال 1444 قمري( هم زمان 
امتحاني خارج  در حوزه هاي  داخل کشور  با حوزه هاي 
کشور در کشورهای عراق، لبنان و سوریه برگزار خواهد 
شد. الزم به توضیح است که این آزمون، در حوزه های 
داخل کشور به صورت الکترونیکی و در حوزه های خارج 
از کشور به روش قبلی )مبتنی بر کاغذ( برگزار خواهد 

شد.
متقاضیان  )برای  شهر  تعیین  که  است  ذکر  به  الزم 
از  خارج  متقاضیان  )برای  کشور  یا  کشور(  داخل 
حدنصاب  به  منوط  آزمون،  برگزاری  برای  کشور( 
خواهد  نام نویسی  زمان  در  متقاضیان  تعداد  رسیدن 

بود. 
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور
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آگهی

ضمنآرزویسالمتیبرایتمامیداوطلبانعزیز:
بـا توجـه بـه برگـزاری نوبـت اول آزمـون سراسـری در دی ماه از سـوی سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور، بـه اطـالع دانش آمـوزان گرامی می رسـاند که شـرکت 
تعاونـی خدمـات آموزشـی، بـه عنـوان مجموعـه ای که به صـورت تخصصـی ارائه 
دهنـده خدمات آموزشـی و کمک آموزشـی به داوطلبان آزمون سراسـری اسـت، 
نسـبت بـه برگـزاری آزمونجامـع»هدف«ویـژهکنکوردردیمـاه اقدام 
نمـوده اسـت. ویژگی هـا و نحـوه ثبت نـام ایـن آزمـون، بـه شـرح ذیـل بـه اطالع 

می رسـد: 
از مهم ترین مزایای این آزمون، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

آشـنایی داوطلبان با شـیوه برگزاری آزمون سراسـری دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالی؛

ارزیابی معلومات مکتسبه داوطلبان در زمینه دروس اختصاصی؛
آشـنایی و آماده سـازی داوطلـب بـرای حضـور و کاهـش اضطـراب حضـور در 

جلسـه برگـزاری آزمون؛
آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس.

نحـوهزمانبنـدیآزمـونبـهشـرحجـدولزیـراسـت.ضمنـًازمان
روز تـا 1401/08/21 مـورخ شـنبه روز از آزمـون، ایـن در ثبتنـام

اسـت: 1401/10/02 مـورخ سهشـنبه

آزمون
آزمایشی

مهلتثبتنام
اینترنتی

تاریخبرگزاری
گروههایآزمایشیآزمون

جامع
»هدف«

تا پایان روز 
یکشنبه 

 1401/09/20
تمدید شد.

1401/10/02
علوم ریاضی و فنی،

علوم تجربی، علوم انسانی، هنر 
و زبان های خارجی )انگلیسی(

پـس از برگـزاری آزمـون جامع »هـدف«، کارنامـه ای با اطالعات بسـیار مفید 
و ارزنـده، شـامل نمـره خـام دروس، میانگیـن نمـرات خام نفـرات برتـر، رتبه در 
هـر درس و رتبـه کل در مقایسـه بـا داوطلبان شـهر، اسـتان و کشـور و نمره کل 
اختصاصـی در اختیـار داوطلبـان قـرار می گیـرد تا داوطلبـان بر اسـاس اطالعات 
منـدرج در ایـن کارنامه هـا از میـزان آمادگـی خـود در آزمـون آگاهـی یابنـد و 
نسـبت بـه رفـع نقـاط ضعف خـود تا برگـزاری آزمـون سراسـری اقـدام نمایند. 
زمان و نحوه توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون 

آزمایشی جامع )هدف( سنجش: 
کارتورودبهجلسه

 آزمون جامع )هدف( فقط به صورت حضوری برگزار می شـود و داوطلبانی که در 
آزمون شرکت خواهند کرد، می بایست  چهارشنبه قبل از برگزاری آزمون، به سایت:
www.sanjeshserv.ir مراجعـه کـرده و کارت ورود بـه جلسـه خـود را   

دریافـت کننـد.
کارنامهنتایج

 کارنامـه نتایـج آزمـون، بعدازظهـر همـان روز برگـزاری آزمـون، از طریق سـایت 

اینترنتـی شـرکت بـه نشـانی: www.sanjeshserv.ir  قابـل دریافت اسـت. 
آزمـون  ایـن  کل  نمـره  محاسـبه  کـه  می رسـاند  داوطلبـان  اطـالع  بـه  ضمنـاً 
آزمایشـی، بر اسـاس آخرین مصوبات و ضوابط سـازمان سـنجش آموزش کشـور 

انجـام خواهد شـد.
شهریهآزمونآزمایشیجامع)هدف(:

مبلغآزموننحوهبرگزاریآزمون

1.300.000 ریالحضوری

نحوهثبتنام:
ــدف(  ــع )ه ــی جام ــون  آزمایش ــرکت در آزم ــه ش ــد ب ــوزان عالقه من دانش آم
ــانی: ــه نش ــرکت ب ــایت ش ــه س ــه ب ــا مراجع ــد، ب ــور مي توانن ــر کش در سراس

 www.sanjeshserv.ir بخـش آزمون هـا و پـس از وارد کـردن شـماره تلفـن 
همـراه و ثبـت اطالعـات مـورد نیـاز، وارد صفحه اصلی )داشـبورد( شـده و ضمن 
تکمیـل اطالعـات شـخصی در بخـش پروفایـل، نسـبت بـه انتخاب آزمـون مورد 
نظـر )آزمـون جامـع هـدف( خـود قـدام نمـوده و در نهایـت، بـا مراجعه به سـبد 
خریـد و پرداخـت وجـه ثبت نام، اطالعـات خود را بـرای شـرکت در آزمون جامع 

)هـدف( تکمیـل کنند. 
دانش آمـوزان گرامـی، پـس از مطالعـه دقیـق اطالعیـه راهنمای ثبت نـام، در 
صـورت داشـتن هرگونه سـؤال در خصوص شـرایط و ضوابـط ثبت نـام، می توانند 
بـا خـط ویـژه: 42966-021)صـدای داوطلـب( تمـاس حاصـل نمایند. سـاعات 

تمـاس: صبـح ۸:30 الـی 12:30 و عصر 13:30 الـی 16:00.
ثبتنـامگروهیازطریقمـدارس:دبیرسـتان هایی که مایل هسـتند، می توانند 
بـراي سـهولت ثبت نام، به صـورت گروهـی از دانش آموزان خود، بعـد از مطالعه دقیق 
دسـتورالعمل ثبت نام دبیرسـتان ها و مراکز آموزشـی همکار، در سایت شرکت تعاونی 
خدمـات آموزشـی: www.sanjeshserv.ir ثبت نـام نماینـد و در صـورت داشـتن 
هرگونـه سـؤال، می تواننـد در سـاعات: صبـح ۸:30 الـی 12:30 و عصـر 13:30 الـی 

16:00 بـا شـماره تلفن هـای ۸۸۸44791 الی ۸۸۸44793 تمـاس حاصل نمایند.

راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش

مراحلثبتنام:
گاماول:مراجعه به صفحه ثبت نام  در سـایت شـرکت تعاونی خدمات آموزشـی 

و تأییـد شـماره تلفن همراه و ثبـت اطالعات اولیه؛
گامدوم:تکمیل اطالعات شخصی در بخش پروفایل؛

گامسـوم:مراجعـه بـه بخـش آزمون هـا و انتخـاب آزمـون  مـورد نظـر )جامـع 
؛ هدف(

گامچهـارم:مراجعه به سـبد خرید در بـاالی صفحه و پرداخـت هزینه از طریق 
کارت های بانکی عضو شـبکه شـتاب.

شرکتتعاونيخدماتآموزشي

اطالعیه ثبت نام و برگزاری آزمون جامع »هدف«
 برای آمادگی دانش آموزان پایه دوازدهم و داوطلبان 
شرکت تعاونی خدمات آموزشیمتقاضی شركت درآزمون سراسری دی ماه سال 1401
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سالمت

ذهنآگاهی»پاسخآرامش«راتحریکمیکندوپاسخآرامشباعثمیشودکهقابلیتبدن
مابرایبازیابیخودبهحداکثربرسد.درکنارتمرینهاییوگا،مدیتیشن،ریلکسیشنوذن،
کهبیشترجنبهسرگرمیوورزشیدارد،روشذهنآگاهی،یکروشرواندرمانیبرجسته
محسوبمیشودکهبرنامههایدرمانیمنظمیدارد.بسیاریازروانشناسان،ازذهنآگاهی
بهعنوانروشرواندرمانیاستفادهمیکنند.نتایجمتقنمطالعاتنشانمیدهدکهمداخالت
مبتنیبرذهنآگاهی،منجربهبهبودبرخیازمشکالترایجمربوطبهسالمتروانوجسم
میشود.امروزهذهنآگاهی،برششنوع)تنفسآگاهانه،مشاهدهآگاهانه،هشیاریآگاهانه،
گوشدادنآگاهانه،تأملآگاهانهوقدردانیآگاهانه(است.دراینمقاله،اینروشبهصورت

خالصهمعرفیمیشود.

مهدیاکبری

ذهن آگاهی )Mindfulness(، آن آگاهی است که با توجه 
عمدی، در لحظه حال و بدون قضاوت نسبت به آشکار شدن 
لحظه به لحظه تجربه، ظاهر می شود. تمرینات ذهن آگاهی، 
از  پریشانی  کاهش  و  روان  بهبود سالمت  هدف  با  معموالً 
ذهن آگاهی بر  مبتنی  مداخالت  از  وسیعی  طیف  طریق 
)Mindfulness Based Interventions( اجرا می شود.
ذهن آگاهـی،  بـر  مبتنـی  مداخلـه  روش  بهتریـن 
 Mindfulness( کاهـش  بـرای  ذهن آگاهـی  مداخلـه 
اسـت. اسـترس   )Based Stress Reduction

اسـترس  و  افـرادی کـه درد  بـه  بـرای کمـک  آغـاز،   در 
و  می شـد  اجـرا  می کننـد،  تجربـه  را  مزمـن  فیزیکـی 
بـر ذهن آگاهـی« از آن، »درمـان شـناختی مبتنـی  بعـد 

 )Mindfulness Based Cognitive Therapy(
برای جلوگیری از عود افسردگی در افراد با سابقه افسردگی 

مکرر، طراحی شد. 1
تمرین های ذهن آگاهی، مانند تنفس، نشستن، راه رفتن و 
اسکن بدن می تواند به صورت رسمی اجرا شود و یا می تواند 
به صورت خصوصی انجام شود؛ مثالً تمرکز حواس در  زندگی 
روزمره. مطالعات روان درمانی نشان داده است که ذهن آگاهی 

منجر به بهبود سالمت روانی و سالمت جسمی می شود. 2 
ذهن آگاهی باعث کاهش نگرانی از داشتن بیماری می شود. 
عوامل  خاطر  به  می شوند،  بیمار  که  افرادی  از  بسیاری 
فیزیولوژیکی نیست که بیمار می شوند، بلکه به خاطر ترس از 
بیمار شدن است که بیمار می شوند. ذهن آگاهی نگرانی ها و 
استرس را کاهش می دهد. دیوید میشی در کتاب »ذهن آگاهی، 
از شکالت بهتر است« می گوید: ژن ها نقش مهمی در ایجاد 
بیماری دارند، ولی اگر این ژن ها خاموش شوند، اتفاق مهمی 
می افتد. این ژن های خطرناک را ذهن آگاهی خاموش می کند. 

نشان  شواهد  است:  گفته  زین  کابات  جان  که  همان گونه 
می دهد که وقتی شما با شفقت به خود و بودن در لحظه 
حال، از خود مراقبت کنید، انتخاب می کنید که کدام یک 
از ژن های شما عمل کنند. شفقت به خود و بودن در لحظه 
حال، از عناصر اصلی ذهن آگاهی هستند. ذهن آگاهی، زندگی 

را معنادار می کند. 1
پاسخ  و  می کند  تحریک  را  آرامش«  »پاسخ  ذهن آگاهی 
آرامش باعث می شود که قابلیت بدن ما برای بازیابی خود 
به حداکثر برسد. این پاسخ باعث می شود که سیکل استرس 
تا  شود  ایجاد  تغییراتی  ما  بدن  شیمی  در  و  بشود  کمتر 
تولید هورمون ها برای افزایش سیستم ایمنی، بیشتر شود. 
پیدا  کاهش  بیماری ها  از  بسیاری  ذهن آگاهی،  تمرینات  با 
بیشتر  می کند و سالمتی، دوام عمر و حیات ذهن و بدن 
که  است  داده  نشان  پژوهشی  شواهد  از  بسیاری  می شود. 
از  برخی  بهبود  به  منجر  ذهن آگاهی،  بر  مبتنی  مداخالت 
مشکالت رایج سالمت روان می شوند. مطالعات بیست ساله 
نشان می دهد که مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی، در بهبود 
 ،)anxiety( اضطراب ،)Depression( و درمان افسردگی
اختالل   ،)Insomnia( بی خوابی   ،)Stress( استرس 
 ،)Addiction( اعتیاد   ،)Eating disorders( خوردن 
روان پریشی )Psychosis(، و اختالل استرس پس از سانحه

 )Post-traumatic stress disorder (
 Attention-deficit( توجه  نقص  و  بیش فعالی 
اوتیسم  پیوستار  اختالل  و   ،)hyperactivity disorder

)Autism spectrum disorders( اثربخش بوده است. 
بر  مبتنی  مداخالت  که  داده  نشان  هم  مطالعات  از  برخی 
ذهن آگاهی، بر سالمت جسمی و بهبود بیماری ها و نارسایی هایی 
همانند درد مزمن )pain(، دیابت )Diabetes(، کنترل وزن 

ذهنآگاهی
تمرینیبرایمدیریتاسترسواضطرابداوطلبان

سرطان   ،)Weight control and obesity( چاقی  و 
)cancer( و مشکالت تنفسی )Respiratory health( نیز 
اثربخش بوده و منجر به بهبود سالمت جسمی شده است. 2
امروزه ذهن آگاهی، به شش شکل: تنفس آگاهانه، مشاهده 
آگاهانه، هشیاری آگاهانه، گوش دادن آگاهانه، تأمل آگاهانه و 
قدردانی آگاهانه اجرا می شود که روان درمانگران به آن، »توجه 
درمانی« نیز می گویند. توجه درمانی، به توجه آگاهانه گفته 
می شود که افراد در لحظات تمرین می کنند. در ادامه، هریک 

از این تمرینات توضیح داده می شود. 

1. تنفس آگاهانه )تمرین تنفس(
این تمرین را می توانیم به صورت ایستاده یا نشسته و تقریباً 
در هر زمان و مکانی انجام دهیم. اگر بتوانید در حالت مراقبه 
)لوتوس( بنشینید، بسیار عالی است؛ اما اگر نتوانستید، جای 
نگرانی نیست. حالت لوتوس یا نیلوفر آبی، حالت مراقبه ای 
است که در حالت نشسته، هر پا روی ران مخالف قرار می گیرد. 
به هر صورت، تمام کاری که باید انجام بدهید، این است که 
آرام بنشینید و تنها یک دقیقه روی تنفستان متمرکز شوید. 
با دم و بازدم آرام شروع کنید. در یک چرخه، تنفس باید 
در مرحلۀ اول، از سه ثانیه، در مرحله بعد، شش ثانیه، و در 
مرحله آخر، نه ثانیه به طول بینجامد. از طریق بینی، نفس 
بکشید )دم( و از دهان خارج کنید )بازدم(. اجازه بدهید که 
تنفستان به راحتی در بدن شناور شده و از آن خارج شود. 
افکار خود را رها کنید و اجازه دهید که افکار به ذهن شما 
بیایند و بروند. نه تالش کنید که افکارتان را متوقف کنید و 
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سالمت
نه تالش کنید که ریتم نفس کشیدنتان را تغییر دهید. به 
طور هدفمند به تنفس خود توجه کنید. هشیارانه به زمانی 
توجه کنید که هوا وارد بدن می شود و سپس از دهان خارج 
می کنید؛ حتی می توانید توجه خود را به حرکات باال و پایین 
رفتن شکم و قفسه سینه هنگام دم و بازدم معطوف کنید. 
زمان های کوتاه از  است،  اگر نشستن طوالنی مدت دشوار 
دو دقیقه ای شروع کنید و در ادامه تمرینات، زمان نشستن در 

مراقبه را افزایش دهید. 3

2. مشاهده آگاهانه
این تمرین، ساده، اما به طور خارق العاده ای قدرتمند است؛ 
زیرا کمک می  کند که به طور عمیق تر به عناصر به ظاهر 
ساده محیط توجه شده و از آنها قدردانی شود. این تمرین، 
طوری طراحی شده است که ما را با حس بینایی مان مأنوس تر 
سازد و به زیبایی های ریز و درشت طبیعت متصل کند؛ همان 
مترو  یا  ماشین  سوار  عجله،  با  که  زمانی  که  زیبایی هایی 
می شدیم تا سر کار برویم و به سادگی از دستش می دهیم. 
یک شئ طبیعی را از محیط بدیهی خود انتخاب کنید و برای 
یکی دو دقیقه روی آن تمرکز کنید. این شئ می تواند یک گل 
یا حشره و یا حتی ابرها یا ماه باشد. هیچ کاری به جز توجه 
به شیئی که به آن نگاه می کنید، انجام ندهید و با تماشای آن 
آرام بگیرید؛ به طوری که انگار برای اولین و آخرین بار است 

که آن را می بینید )کنجکاوی(. 3

3. هشیاری آگاهانه
از  قدردانی  و  آگاهی  افزایش  منظور  به  تمرین،  این 
طراحی  آنها  از  حاصل  نتایج  و  روزانه  سادۀ  کارهای 
بیشتر  روز  هر  که  کنید  فکر  موضوعی  به  است.  شده 
می دهید؛  انجامش  که  کاری  می افتد؛  اتفاق  بار  یک  از 
را  در  دستگیرۀ  که  زمانی  در،  کردن  باز  مثال،  برای 
صبر  لحظه ای  برای  کنید،  باز  را  آن  تا  می کنید  لمس 
گوشی  به  یا  کنید؛  توجه  هستید  که  جایی  به  و  کنید 
تلفن و قاب گوشی خیره شوید و به مدت سه دقیقه به 
روشن  را  کامپیوتر  که  زمانی  همچنین،  کنید.  نگاه  آن 
و  کنید  صبر  لحظه ای  کنید،  کار  به  شروع  تا  می کنید 
می سازند  کار  این  انجام  به  قادر  را  که شما  دستانی  به 
و مغزی که درک چگونگی استفاده از کامپیوتر را برای 
این  باشید.  قدردان  و  کرده  توجه  می کند،  آسان  شما 
زمانی  برای مثال، هر  نباشد؛  فیزیکی  »لمس« می تواند 
انتخاب  می توانید  است،  سرتان  در  منفی  فکری  که 
فکر  که  کنید  توجه  شوید.  متوقف  لحظه ای  که  کنید 
آزاردهنده را پیدا کرده و به آن فکر، برچسب غیر مفید 
که  بار  هر  طور  همین  کنید.  رها  را  آن  و  بزنید  بودن 
بوی قرمه سبزی به مشامتان می رسد، لحظه ای متوقف 
حس  که  هستید  خوش شانس  چقدر  اینکه  از  و  شوید 
فایده  کنید.  قدردانی  می کند،  کار  بویایی تان  و  چشایی 
و منطق این تمرین آن است که به جای اینکه به طور 
لحظه ها  در  بپردازید،  روزانه تان  کارهای  به  خودکار 
که  آنچه  به  نسبت  را  خود  آگاهی  و  می شوید  متوقف 
انجام می دهید و برکاتی که این اقدامات به زندگی شما 

می بخشد، پرورش می دهید. 4

4. گوش دادن آگاهانه
بدون  را  صداها  شما  تا  است  شده  طراحی  تمرین،  این 
قضاوت بشنوید، و در حقیقت ذهن خود را آموزش دهید 
قرار  پیش داوری ها  و  تجارب گذشته  تأثیر   تا کمتر تحت 
ما »احساس« می کنیم،  که  آنچه  از  زیادی  مقدار  بگیرد. 
ممکن  مثال،  برای  ماست؛  گذشته  تجربیات  تأثیر   تحت 
است که ما از آهنگی خوشمان نیاید، چون ما را به یاد یک 
آن  در  که  می اندازد  زندگی  از  دوره ای  یا  جدایی  خاطره 
دوره مشکالتی داشته ایم؛ بنابراین، ایده پشت این تمرین، 
هشیاری  و  خنثی  دیدگاهی  از  موسیقی  به  دادن  گوش 
قرار  پیشین  تصورات  تأثیر   تحت  که  است  آگاهانه ای 
نشنیده اید،  قباًل  که  را  موسیقی  قطعه  یک  است.  نگرفته 
ببندید؛  را  و چشم هایتان  بگذارید  هدفون  کنید.  انتخاب 
سپس سعی کنید که پیش از شروع آهنگ، از روی ژانر، 
عنوان یا نام هنرمند آن قضاوت نکنید و به جای آن، تمام 
برچسب ها را نادیده بگیرید و بی طرفانه اجازه دهید تا در 
اجازه  گم شوید.  در سفر صدا  آهنگ،  طول مدت پخش 
کنید.  را کشف  موسیقی  قطعه  تمام جنبه های  تا  بدهید 
حتی اگر در ابتدا، این آهنگ، مورد عالقه شما نیست، عدم 
عالقه را کنار بگذارید و به هشیاری تان اجازه کامل دهید تا 

از درون آهنگ عبور کرده و روی امواج آن برقصد. 4  
با گوش دادِن آگاهانه به هر ساز، آهنگ را کشف کنید. در 
را تحلیل کنید.  آنها  و  از هم جدا کنید  را  ذهنتان صداها 
از هم  را  آنها  از یک صدا وجود دارد،  اگر بیشتر  همچنین 
جدا کنید. مشتاقانه گوش دادن، جزو مهارت های مهم زندگی 

است. 5

5. تأمل آگاهانه
هدف از انجام این تمرین، آن است که به بودن و ماندن در 
لحظه قناعت نکنیم. روال معمول آن است که این تمرین، 
تاکنون  انجام شود که  به گونه ای  توجه و حضور کامل،  با 
تجربه اش نکرده اید؛ برای مثال، اگر داوطلبی قصد دارد که 
اتاق مطالعه اش را تمیز کند، بهتر است که به تک تک جزئیات 
کارهایش توجه کند، و به جای آنکه مانند کاری معمولی با 
آن برخورد کند، با توجه کردن به تمام جنبه های فعالیتش، 
تجربه ای کاماًل جدید بسازید، هنگام جارو کردن، حرکت را 
احساس کنید، حرکت عضله هایتان در زمان ظرف شستن را 
احساس کنید و روش کارآمدتری برای پاک کردن پنجره ها 

به دست  و  ایجاد خالقیت  این کار،  ایده پشت  پیدا کنید. 
آوردن تجارب جدید از انجام وظایف آشنا و معمولی روزانه و 
آرام گرفتن در لحظه حال است. به جای رنج بردن و دائم به 
فکر تمام کردن کار بودن، از تمام مراحل آگاه باشید و خودتان 
را در فرآیند آن غوطه ور کنید. با همسو کردن خودتان از نظر 
جسمی، ذهنی، و روحی، کار را فراتر از روال معمول آن انجام 

بدهید. 5

6. قدردانی آگاهانه
در آخرین تمرین، تمام کاری که باید انجام بدهید، توجه به 
پنج موردی است که معموالً از آنها قدردانی نمی کنید. این 
افراد باشند؛ پس نوع آن به شما  یا  موارد، می توانند اشیاء 
بستگی دارد. از یک دفترچه برای بررسی پنج مورد تا آخر 
روز استفاده کنید. هدف از انجام این تمرین، تشکر و قدردانی 
نظر می رسند؛  به  ناچیز  زندگی  است که در  از موضوعاتی 
چیزهایی که از موجودیت ما حمایت می کنند، اما در میان 
تمایلمان به کاالهای بزرگتر و بهتر، به ندرت در موردشان 
فکر می کنیم؛ برای مثال، پستچی که نامه شما را می آورد، 
لباس هایی که شما را گرم نگه می  دارند، بویایی شما که اجازه 
بوییدن گل های را به شما می دهد، گوش های شما که باعث 
می شوند در زمان توقف اتوبوس، صدای پرندگان روی درخت 

را بشنوید و...
در واقع، ما یک ذهنیت کاماًل آگاهانه ایجاد می کنیم که ما 
را از بند افکار ناکارآمد و الگوی فکری محدودکننده، رهایی 
می بخشد و قادر می سازد تا به طور کامل در لحظه حظور 
داشته باشیم و بر احساسات جاری خود تمرکز کنیم، و همین 
امر باعث افزایش شفقت ورزی و درک در خودمان و دیگران 

می شود. 5
رویکرد درمانی پذیرش و تعهد )اکت(، رویکردی است که 
در آن، بیشترین استفاده از تکنیک های ذهن آگاهی صورت 
می گیرد.  اگر از لحاظ تیپ شخصیتی، شما با ذهن آگاهی 
راحت هستید و یا حتی سابقه انجام تمرینات مشابه را دارید 
و در عین حال قصد انتخاب روان درمان گر را هم دارید، بهتر 
است درمانگری را انتخاب کنید که از رویکرد پذیرش و تعهد 
ذهن آگاهی،  با  اکت  درمان  تلفیق  می کند.  استفاده  )اکت( 
منجر به شکل گیری دلبستگی ایمن، اعتماد به نفس باال، 

تاب آوری و نشاط می شود.
از  پر  باغچه ای  باید گفت، ذهن ما همانند  پایان بحث،  در 
گل های رنگارنگ است که در زمان حال و اکنون باید وقتی 
بیابیم که گلی در آن بکاریم و اگر گلی نکاریم، علف هرزی 

در آن می روید. 
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بررسی

بررسی تأثیر معدل داوطلبان در آزمون های مختلف
داوطلبان براي روزافزون توفیق آرزوي ضمن
معدل تأثیر به توجه با شماره، این در محترم،
و دانشگاهها به ورود متقاضیان علمی نمره در
معدل  درج اهمیت و عالی آموزش مؤسسات
معدل تأثیر نحوه به داوطلب، سوی از صحیح
پرداخته مختلف، آزمونهای در داوطلبان
مطابق که است یادآوری به الزم ميشود.
از شده درج معدل مغایرت صورت در قانون،
سویداوطلببامعدلواقعی)حتیاگراینکار
لغو داوطلب قبولی  باشد(، گرفته سهواًصورت

خواهدشد.
الف( آزمون سراسری:

در آزمون سراسـری، پذیرش رشتـه های بدون آزمـون،
براساس معدل کتبی متقاضیان دیپلمه های علوم ریاضی، 
علوم تجربی، علوم انسانی و معارف اسالمی و معدل کل 
لذا  می پذیرد؛  صورت  دیپلمه ها   سایر  داوطلبان  برای 
انتخاب رشته محل های  به  تمایل  در صورت  داوطلبان، 
درج  در  می بایست  تحصیلی،  سوابق  با  صرفاً  پذیرش 
معدل کتبی خود دقت الزم را به عمل آورند؛ چون در 
صورت بروز خطا )حتی اگر این کار سهواً صورت گرفته 

باشد(، دچار مشکل خواهند شد.
ب( آزمون كارشناسی ارشد

دانش پذیری  دوره های  و  کارشناسی ارشد،  آزمون  در 
دانشگاه  و  پیام نور  )دانشگاه  کارشناسی ارشد  فراگیر 
کل  نمره  از  درصد   20 داوطلب  مؤثر  معدل  آزاد(، 
اگر  که  است  ذکر  به  الزم  می دهد.  تشکیل  را  وی 
باشد،  ناپیوسته  کارشناسی  مدرک  دارای  داوطلب، 
معدل مؤثر، بر اساس میانگین معدل مقاطع کاردانی 
و کارشناسی داوطلب است؛ لذا داوطلبان، می بایست 
خود،  قبلی  تحصیلی  مقاطع  یا  مقطع  معدل  درج  در 
دقت الزم را به عمل آورند؛ چون در صورت بروز خطا 
دچار  باشد(،  گرفته  صورت  سهواً  کار  این  اگر  )حتی 

مشکل خواهند شد.

ج( آزمون دكتری 
ولی  ندارد،  اثری  معدل  ناپیوسته،  دکتری  آزمون  در 
هنگام  که  باشند  داشته  توجه  باید  محترم،  داوطلبان 
در  داوطلب  شده  درج  معدل  تخصصی،  مصاحبه 

تقاضانامه ثبت نام، در نمره مصاحبۀ وی تأثیر دارد.
د( آزمون كاردانی به كارشناسی

به  کاردانی  آزمون  در  آزمون  بدون  رشته های  پذیرش 
متقاضیان  کاردانی  مقطع  معدل  اساس  بر  کارشناسی، 
به  تمایل  صورت  در  داوطلبان،  لذا  می پذیرد؛  صورت 
انتخاب رشته محل های مذکور، می بایست در درج معدل 
مقطع کاردانی خود دقت الزم را به عمل آورند؛ چون در 
صورت بروز خطا )حتی اگر این کار سهواً صورت گرفته 

باشد(، دچار مشکل خواهند شد.
هـ( آزمون فنی و حرفه ای

و  فنی  آزمون   در  آزمون  بدون  رشته های  پذیرش 
صورت  متقاضیان  کل  معدل  اساس  بر  حرفه ای، 

می پذیرد؛  لذا داوطلبان، در صورت تمایل به انتخاب 
تحصیلی،  سوابق  با  صرفاً  پذیرش  رشته محل های 
به  را  الزم  دقت  خود  کل  معدل  درج  در  می بایست 
عمل آورند؛ چون در صورت بروز خطا )حتی اگر این 
باشد(، دچار مشکل خواهند  گرفته  صورت  کار سهواً 

شد.
و( دانشگاه جامع علمی - كاربردی

پذیرش در دانشگاه جامع علمی - کاربردی، بر اساس 
داوطلبان  لذا  می پذیرد؛  متقاضیان صورت  معدل کل 
به  را  الزم  دقت  خود،  کل  معدل  درج  در  می بایست 
عمل آورند؛ چون در صورت بروز خطا )حتی اگر این 
باشد(، دچار مشکل خواهند  گرفته  صورت  کار سهواً 

شد.
در خاتمه، بر خود الزم می دانم که از همکاران محترم 
دفتر طرح و آمار معاونت فنی و آماری سازمان سنجش، 

برای راهنمایی های ارزنده شان تشکر نمایم.

مژگاناحتشامحسینی

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
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حضرت فاطمه )س(: خداوند امر به معروف را برای اصالح مردم قرار داد.شماره 1304  دوشنبه 14 آذر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 14

سیری در تغییرات آزمون سراسری 
سال های 1377 تا 1392

داوطلبانعزیز!درشمارهگذشته،بهسیرتغییراتآزمونسراسریبعدازانقالباسالمیتاسال1376پرداختهشد.مهمترین
تغییراتدرطیاینسالها،عبارتاز:اجراءطرحبومیگزینیواعمالسهمیهمناطقمحروم)برایاولینباردرسال1365(،
دومرحلهایشدنآزمونسراسریوافزایشانتخابرشتهداوطلبانبه150کدرشتهمحلوتأثیرمثبتمعدلدرپذیرشبرای

ورودبهآموزشعالیبود.

راه دانشگاه

فاطمهقلخانباز

همراه  شما  با  صفحه  این  در  گذشته،  هفته  چند  در 
بوده ایم. شاید سؤالی که پس از خواندن این مطالب، به 
ذهن شما خواننده گرامی متبادر شده است، این است 
که چرا در نحوۀ گزینش و پذیرش آزمون سراسری در 
تغییرات متعددی  این سالیان متمادی، همواره  طول 

صورت گرفته است. 
شد،  بیان  جستار  این  اول  بخش  در  که  طور  همان 
بر  ) کنکور(  آزمون سراسری  برگزاری  آغاز،  از همان 
مبنای نیاز در کشور شکل گرفت و ادامه یافت و این 
آزمون همچنان تا کنون، با تمام فراز و نشیب هایش، 
برای ورود  برقراری عدالت آموزشی  بهترین روش در 

متقاضیان به آموزش عالی بوده و مثل هر کار دیگری 
تغییرات اجرایی آزمون سراسری نیز، به خاطر دالیل 
بوده است که همچنان  این سالیان  متعددی در طی 

هم ادامه دارد. 
سنجش  سازمان  که  داشت  توجه  باید  ابتدا  در 
آزمون سراسری  برگزاری  تنها مجری  آموزش کشور، 
ثبت نام  از  اعم  آزمون،  این  جزئیات  و  مراحل  تمام  و 
آزمون،  برگزاری  آزمون،  سؤاالت  طراحی  داوطلبان، 
و  ضوابط  ولی  است؛  نتایج  اعالم  و  نمرات  محاسبه 
از  باالدستی،  مراجع  سوی  از  آزمون،  اجرایی  قوانین 
انقالب  عالی  و شورای  اسالمی  جمله مجلس شورای 

ابالغ  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  به  فرهنگی، 
بر  نیز  نهادها  این  مّدنظر  تغییرات  البته  و  میشود، 
از  متأثر  و  و جمعیت شناختی  علمی  مطالعات  مبنای 
نظرات وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم حاصل 
می شود و سعی همه این نهادها بر آن است که مسیر 
ورود به آموزش عالی، بر مدار عدالت آموزشی بوده و 
دسترسی به دانشگاه برای همه افراد جامعه، به صورت 

برابر باشد.
از سوی دیگر، عالوه بر نهادهای قانون گذار، کنکور، به 
عنوان یک امر اجتماعی تأثیرگذار بر عرصه های مختلف 
آموزش، فرد و خانواده، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ...، 
همواره مورد توجه جامعه دانشگاهی و محققان بوده 
است؛ به طوری که تغییرات و الزامات قابل توجه کنکور 
سالیان  در  شده  انجام  تحقیقات  خالل  از  می توان  را 
 1392 تا   1377 سال های  طول  در  یافت.  مختلف، 
حدود 90 پژوهش در باب کنکور انجام شده است و از 
مجموع پژوهش های انجام شده از سال 1342 تا کنون، 
حدود 25 درصد پژوهش ها، مربوط به آزمون سراسری 
بوده است.  تا 1392(  این دوره 15 ساله )1377  در 
اجتماعی، روان شناختی،  این مطالعات، موضوعات  در 
اصالح شیوه های گزینش، اجراء آزمون، کمک آموزشی 
و پزشکی در زمینه کنکور، بیشتر از سایر موضوعات، 
مورد توجه پژوهشگران بوده است؛ ضمن آنکه در این 
موفقیت  مفاهیم  دربارۀ  پژوهش  بررسی،  مورد  دوره 
تحصیلی، اضطراب، مطالعات تطبیقی آزمون، و بهبود 
اجراء آزمون هم، در مقایسه با سایر موضوعات، افزایش 
چشمگیری داشته است. ضمناً برای اولین بار در سال  
1379 و بعد از آن، موضوع کالس های کنکور و تأثیر 
که  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  هم  آموزش،  بر  آن 
نشان از افزایش بی رویه مؤسسات کنکوری از آن زمان 

تاکنون دارد.
حال به مرور تغییرات کنکور در طول سال های 1377 
تا 1392 می پردازیم. آزمون سراسری سال های 1377 
و  به صورت تستی  آزمایشی  و 137۸ در چهار گروه 
تشریحی با 9 سهمیه برگزار شد. برای داوطلبان نظام 
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راه دانشگاه

سؤال:اشتباهدرجکردنمعدلدرفرمثبتنامآزمونهایسراسری،چهتبعاتی
دارد؟

پاسخ: اگر داوطلب به هر دلیلی معدل خود، حتی یک صدم، را در فرم ثبت نام هر آزمونی که 
قصد شرکت در آن را دارد، اشتباه وارد کند، خالف قانون عمل کرده است و قبولی او، حتی 

پس از اعالم نتایج نهایی، لغو خواهد شد.

تذکر:داوطلب گرامی! اگر خودتان در آزمون سراسری ثبت نام می کنید یا ثبت نام خود را به 
مدارس یا کافی نت واگذار می کنید، حتماً توجه داشته باشید که معدلتان را به صورت دقیق 

و طبق مدرک تحصیلی خود درج نمایید. 

آیا می دانید؟

قدیم، این آزمون در دو مرحله، و برای داوطلبان نظام 
جدید آموزش متوسطه در یک مرحله و در گروه های 
مختلف آزمایشی انجام پذیرفت و معدل کتبی در نمره 
این سال ها،  در  آزمون سراسری  داوطلبان  نهایی  کل 

اصاًل تأثیری نداشت.
اجرایی  موارد  تمامی   13۸0 و   1379 سال های  در 
آزمون سراسری، همانند سال گذشته بود؛ با این تفاوت 
که آزمون برای هر دو نظام آموزشی)قدیم و جدید( در 
یک مرحله اجرا می شد و سهمیه ها نیز از 9 سهمیه به 
5 سهمیه کاهش یافت. در آزمون سراسری سال 13۸1 
گروه های  به  خارجی  زبان های  آزمایشی  گروه  فقط 
آزمایشی اضافه شد. آزمون سراسری سال های 13۸2 
تا 13۸4 نیز از نظر گروه ها و زیرگروه های آزمایشی، 
نوع سؤاالت، تعداد سهمیه ها، مواد امتحانی و مراحل 
با  عمده ای  تفاوت  کتبی،  معدل  تأثیر  عدم  و  آزمون 
یکدیگر نداشت، و فقط در سال 13۸3 برای اولین بار 
از طریق  نیمه حضوری،  پذیرش دانشجو در دوره های 
آزمون سراسری انجام پذیرفت. در طی این سال ها، جز 
آزمون سراسری 1377، در بقیه سال ها معدل کتبی 
در  تأثیری  هیچ گونه  پیش دانشگاهی،  معدل  و  دیپلم 

نمره کل گزینش نهایی داوطلبان نداشته است.
دیپلم  کتبی  معدل   ،13۸5 سراسری  آزمون  در 
داوطلبان نظام جدید سال 13۸4 به عنوان یک درس 
در  مثبت  تأثیر  با  و  دو  ضریب  با  عمومی  دروس  از 
گزینش نهایی داوطلبان محاسبه شد. ضمناً در همین 
سال، برای گروه های آزمایشی اصلی، دفترچه شماره 
انتخاب رشته(، به طور جداگانه منتشر  دو )راهنمای 
بین المللی  دوره های  بار،  اولین  برای  همچنین  شد. 
آزمون  طریق  از  سال،  این  در  کشور  دانشگاه های 

سراسری اقدام به پذیرش دانشجو کردند.
در سال 13۸6 برای اولین بار، ثبت نام داوطلبان آزمون 
سراسری، هم زمان به دو صورت پستی و اینترنتی انجام 
نیز کارنامه و فرم  بار  شد؛ ضمن آنکه برای نخستین 
انتخاب رشته تحصیلی از این سال به صورت اینترنتی 
توزیع شد. در این سال، معدل کتبی دیپلم داوطلبانی 
با بودند،  گرفته  دیپلم   13۸5 یا   13۸4 سال  در  که 

15 درصد تأثیر مثبت در گزینش نهایی آنها اعمال شد.
آزمون سراسری سال های 13۸7 و 13۸۸ نیز همانند 
در  که  تفاوت  این  با  شد؛  برگزار   13۸6 سال  آزمون 
کتبی،  معدل  جای  به   ،13۸۸ سال  سراسری  آزمون 
دیپلمه های  برای  نمره(  یا  )معدل  تحصیلی  سوابق 
درصد   15 با   13۸7 تا   13۸4 سال های  جدید  نظام 
همچنین  شد.  اعمال  نهایی  گزینش  در  مثبت،  تأثیر 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در این سال ها از 
طریق آزمون سراسری برای دوره های مجازی دانشجو 
برای  بومی گزینی  روش  که  همچنان  پذیرفتند؛ 
رشته های تحصیلی پرطرفدار نیز در این سال ها اجرا 
گردید. همچنین در سال 13۸۸، نتایج اولیه و نهایی 

آزمون سراسری هم به صورت اینترنتی اعالم شد.
آزمون سراسری سال های 13۸9 و 1390، همانند سال 
قبل از آن، انجام شد و فقط تأثیر سوابق تحصیلی در 
آن، به 25 درصد )با تأثیر مثبت در نمره کل( افزایش 
یافت. در آزمون سراسری سال 13۸9 از طریق آزمون 
پذیرفته  دانشجو  معلم،  تربیت  مراکز  برای  سراسری 
شد. ضوابط و شرایط آزمون سراسری سال 1391 و 
که  تفاوت  این  با  بود؛   1390 سال  مانند  نیز   1392
امکان انتخاب رشته برای داوطلبان، از صد رشته محل، 
به صد و پنجاه رشته محل افزایش یافت و برای مراکز 
تربیت معلم با عنوان دانشگاه ویژه فرهنگیان، پذیرش 
سراسری  آزمون  در  آنکه  ضمن  شد؛  انجام  دانشجو 
سال 1392 پذیرش در تعدادی از کد رشته محل های 
دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، 

صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی صورت گرفت.
ادامهدارد

متنبرگرفتهشدهاز:
باقری خواه، سهیال )1395(. تاریخ تحلیلی  - جمالی، احسان، و 

آزمون سراسری. سازمان سنجش آموزش کشور.
- توکلی، حسین )1392(. مصاحبه شفاهی: معاون اجراء آزمونها 

و مشاور عالی سابق سازمان سنجش آموزش کشور.
سازمان  کنکور.  جامعه شناسی   .)139۸( ابوالفضل  آقابابا،   -

سنجش آموزش کشور.
- آرشیو دفترچههای آزمون سراسری.

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 متقاضیان
آزمون های بین المللی
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بر اساس مصوبه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

زمان بازپرداخت اقساط وام دانشجویی كاهش یافت
رئیسصندوقرفاهدانشجویانوزارتعلوم،گفت:
براساسهفتمینمصوبهشصتوسومیننشست
شهریور دانشجویان در رفاه صندوق امناء هیأت
رفاه صندوق رئیسه هیأت در سالجاری، ماه
دانشجویانودرراستایاجراءسیاستتشویقیاین
صندوقبهمنظوررعایتحالدانشآموختگانیکه

دارایاقساطمعوقهستند،دوطرحمصوبشد.
امناء  هیأت  مصوبه های  درباره  گنجی،  مسعود  دکتر 
موافقت  اول،  طرح  گفت: در  دانشجویان،  رفاه  صندوق 
دریافتی  وام های  به  گرفته  تعلق  کارمزد  کل  که  شد 
تاریخ  تا  طرح  اجراء  دوره  طول  در  که  دانشجویانی 
اقدام  خود  بدهی  یکجای  واریز  به  نسبت  ماه  آذر   30

می نمایند، بخشوده شود.

گفـت:  ادامـه،  در  دانشجویـان،  رفـاه  صنـدوق  رئیس 
تا  فراهـم شد  امکان  این  دیگـری  در طـرح  همچنین 
دانشجویان و دانش آموختگان دوره دکتـری تخصـصی 
تحصیـلی سـال  اول  نیمسال  ورودی  کـه  ناپیوسته 

تعیین  به  نسبت  مقرر  موعد  در  و  بوده   1396-1395
رفاه  صندوق  و  نکرده اند  اقدام  خود  بدهی  وضعیت 
دانشجویان برای آنها دفترچه اقساط سی و شش ماهه 
دفترچه  اول  قسط  که  صورتی  در  است،  کرده  صادر 
اقساط مذکور را در طول دوره اجراء طرح پرداخت کنند، 
رعایت  با  مدت  بلند  صورت  به  آنها  بدهی  بازتقسیط 
صندوق  مقررات  مطابق  ماهیانه،  اقساط  مبلغ  حداقل 

رفاه دانشجویان امکان  پذیر باشد.
وی افزود: قسط اول دفترچه بازپرداخت اقساط، شامل 
بهاء  اجاره  مسکن،  وام  شامل  نقدی پرداز،  بدهی های 
از مانده بدهی وام های دریافتی  خوابگاه و 10 درصد 
صندوق  مقررات  مطابق  ماهیانه،  اقساط  مبلغ  و  است، 

رفاه دانشجویان، حداقل مبلغ دو میلیون ریال است.

رئیسمؤسسهاستنادیعلوموپایشعلموفناوری 
 (ISC)،ازجایگاهممتازعلمیایراندربین57کشور

اسالمیدر10سالاخیر)1391-1400(خبرداد. 
پژوهش   هفته  آستانه  در  فاضل زاده،  احمد  سید  دکتر 
و  استادان  همه  به  هفته  این  تبریک  ضمن  فناوری،  و 
پژوهشگران کشور و با اعالم این خبر، اظهار کرد:  نقشه 
جامع علمی کشور، »دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری 
در جهان اسالم و احراز جایگاه برجسته علمی و الهام بخشی 
در جهان« و نیز »کمک به ارتقاء علم و فناوری در جهان 
اسالم و احیاء موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و 
تمدن اسالمی« را از اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور 
بیان می کند و در چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در 
افق  1404، ایران را »پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با 

مرجعیت علمی در جهان« می بیند.
سوی  از  تولیدشده  دانش  از  استفاده  افزود:  وی 
علمی  مرجعیت  به  رسیدن  نمادهای  از  پژوهشگران، 
جمله  از  علم سنجی،  شاخص های  با  می توان  که  است 
میان  از  کرد.  ارزیابی  و  بررسی  را  آن  استناد،  دریافت 
شاخص  به  می توان  نیز  استناد  بر  مبتنی  شاخص های 
 Hو کاربرد آن در بررسی اثرگذاری علمی اشاره کرد. 

شاخص H ، شاخصی ترکیبی از تعداد مقاالت منتشر 
شده )کمیت( و تعداد استنادها )کیفیت( است که این 

مقاالت دریافت کرده اند.
فناوری،  و  علم  پایش  و  علوم  استنادی  مؤسسه  رئیس 
در ادامه، گفت: تعداد انتشارات و استنادات کشورهای 
اسالمی به همراه شاخص H این کشورها در بازه زمانی 
   InCites  ده ساله اخیر )1391-1400( بر اساس پایگاه
را مورد بررسی قرار می دهیم. همان طور که اطالعات 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  می دهد،  نشان  جدول  این 

لحاظ  به  اول،  رتبه  دریافتی،  استنادهای  تعداد  لحاظ 
انتشارات، رتبه دوم، و به لحاظ شاخص H، رتبه چهارم 
را  در بین 57 کشورهای اسالمی به دست آورده است، و  
امید است که با توکل به خداوند و اهتمام بیش از پیش 
ایران  انداز  چشم  اساس  بر  بتوانیم  کشور  پژوهشگران 
1404، رتبه نخست علم و فناوری را در بین کشورهای 

اسالمی به دست آوریم.

جایگاهعلمی57کشوراسالمی
در10سالاخیر)1400-1391(

کشورهایردیف
اسالمی

تعداد
استنادها

تعداد
انتشارات
2021-2012

شاخص
H

جمهوری اسالمی 1
63509155177۸4336ایران

4564757529271377ترکیه2
4065734242124453عربستان سعودی3
30207722576۸۸350مالزی4
24469992065312۸3مصر5
22۸7۸49191521315پاکستان6
امارات متحده 7

۸0701060۸43225عربی
7۸6770154292212اندونزی۸
74۸41976369216نیجریه9
6۸571975362175تونس10
6763333767722۸قطر11
65۸644519۸9214بنگالدش12
55571۸60522174الجزایر13
49242۸54۸4717۸مراکش14
45۸75231127199لبنان15
42۸65434772170اردن16
3967۸040032155عراق17
31676419406161اوگاندا1۸
23601715793139کامرون19
22693416553141عمان20

21397۸16745144کویت21
1۸53202۸739114قزاقستان22
12024512205119آذربایجان23
1201614۸29107موزامبیک24
116239523۸100بنین25
1126۸3619599فلسطین26
1115019013۸۸سودان27
11149060969۸بحرین2۸
97516۸202103سنگال29
907225667۸2یمن30
۸7429520090ساحل عاج31
743265967۸9بورکینافاسو32
719133042۸4قرقیزستان33
7065۸425294برونئی34
70099224392گامبیا35
65204493279لیبی36
56۸364۸7۸75سوریه37
531433265۸6مالی3۸
46۸60794970ازبکستان39
39336570066آلبانی40
36261201676گابن41
35413173774سیرالئون42
346۸41۸3۸47افغانستان43
3041717204۸توگو44
26461195464نیجر45
207۸0133263گینه46
1230۸14914۸تاجیکستان47
111۸453341سورینام4۸
930770946گویان49
۸6415۸143گینه بیسائو50
594954435چاد51
503540326سومالی52
491۸59130موریتانی53
421240732مالدیو54
235122623جیبوتی55
202021224ترکمنستان56
160۸13617کومور57
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