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نکته

رشته های تحصيلی را چگونه بشناسيم؟
یادداشت هفته

منظور  به  که  ستون،  این  در  خود  بحث  ادامه  در 
راهنمایي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تحصیلي 
آزمون سراسري سال جاري تقدیم خوانندگان عزیز 
مي شود، به رشته هاي تحصیلي و ابزارهاي شناخت 

آنها خواهیم پرداخت.
صحیح  شناخت  به  نسبت  باید  داوطلب  مرحله،  این  در 
یا  گروه  با  مرتبط  دانشگاهي  رشته هاي  از  واقع بینانه  و 
شرکت  آن  در  که  سراسري  آزمون  آزمایشي  گروه هاي 
و  الزم  آگاهي  کسب  ضمن  تا،  نماید  اقدام  است،  کرده 
با آمادگي  اطالعات کافي در زمینه رشته هاي مورد نظر، 
کامل و به دور از هرگونه هیجان ممکن، اقدام به انتخاب 
رشته هاي تحصیلي در موعد مقرر نماید. به همین منظور، 
الزم است که داوطلب در همین مهلت اعالم نتایج اولیه 
آزمون سراسری و انتخاب رشته، با یاري گرفتن از مواردي 
و  شد  خواهد  داده  توضیح  زیر  سطور  در  اختصار  به  که 
تحصیلي،  رشته هاي  از  ماحصل شناخت خود  جمع بندي 
مي کند،  ... کسب  و  موارد  این  کارگیري  به  از طریق  که 

اقدام به انتخاب رشته نماید. 
تحصیلي  رشته هاي  معرفي  مورد  در  که  آثاري  مجموعه 
دانشگاهي تألیف یا تدوین گردیده اند، پرشمار نیستند، اما 
مطالعه همین عناوین محدود،  غنیمت است و براي ما این 
فرصت را فراهم مي آورد که در این وقت کم، با مطالعه آنها 
به دست  را  نظر خود  مورد  رشته هاي  از  نسبي  شناختي 
آوریم و هنگام پُرکردن فرم انتخاب رشته تحصیلي، مفاد 
این کتاب ها را مّد نظر داشته باشیم؛ بدین  منظور مي توان 
با مراجعه به کتابخانه هاي عمومي یا دانشگاهي و همچنین 
از  اینترنت،  در  جو  و  جست  یا  معتبر  کتابفروشي هاي 
عناوین منتشر شده در این زمینه اطالع پیدا نمود و اقدام 

به تهیه و مطالعه آنها کرد.
از دیگر منابع قابل استفاده و بسیار مفید در زمینه انتخاب 
)سایت های  اطالع رساني  پایگاه هاي  تحصیلي،  رشته هاي 
اینترنتي( دانشگاه هاي کشور است. خوشبختانه با گسترش 
روز افزون فناوري اطالعات در کشور و به روز بودن این 

و  اخبار  آخرین  از  آنها،  به  مراجعه  با  مي توان  پایگاه ها، 
آگاهي هاي الزم در این زمینه بهره مند شد و اطالعات الزم 

را راجع به رشته های تحصیلی کسب کرد.
مراجعه به سایت دانشگاه ها مزایاي دیگري را براي داوطلبان 
که  است  آن  موارد  این  مهم ترین  جمله  از  بردارد؛  در  نیز 
داوطلبان مي توانند با پیشینه و تاریخچه تأسیس رشته هاي 
و  پژوهشکده ها  دانشکده ها،  آموزشي،  گروه هاي  تحصیلي، 
مؤسسات تحقیقاتي وابسته به هر دانشگاه  و خود دانشگاه و 
همچنین اعضاي هیأت علمي، گروه هاي آموزشي و دانشکده ها 
و مراکز وابسته به دانشگاه مورد نظر خود و عناوین و دروس 
اطالعات  و  شوند  آشنا   ... و  رشته  هر  درسي  واحدهاي  و 

سودمندي را در این موارد نیز حاصل کنند.
با  مي توان  نیز  عالقه  مورد  تحصیلي  رشته هاي  دربارۀ 
دانشجویان، استادان، فارغ التحصیالن یا شاغالن مرتبط با 
هر رشته، که آگاهي ها و اشراف الزم براي پاسخگویي به 
بازار کار  پرسش هاي داوطلبان در زمینه رشته تحصیلي، 
کوتاه  این فرصت  در  باشند،  داشته   ... و  نظر  مورد  رشته 
مذاکره کرد و اطالعات کاملي را در زمینه هاي پیشگفته از 

آنها دریافت نمود.
همچنین داوطلب مي  تواند با مطالعه دقیق روي مجموعه اي 
از رشته هاي دانشگاهي مرتبط با گروه یا گروه هاي آزمایشي 
که در آن شرکت کرده، و با در اختیار قرار دادن اطالعاتي 
که تاکنون راجع به شناخت این رشته ها کسب کرده است، 
به اعضاء خانواده )پدر، مادر، خواهر یا برادر(، به مشورت 
با آنها پرداخته و از آنها یاري بجوید. تجربه تحصیلي سایر 
اعضاء خانواده، به ویژه برادر یا خواهر بزرگتر، که به فاصله 
چند سال قبل از ما در یکي از رشته هاي تحصیلي مشغول 
به تحصیل بوده اند و در حال حاضر یا فارغ التحصیل رشته 
را  پایاني تحصیالت خود  ترم هاي  آنکه  یا  و  خود هستند 
مي گذرانند، نیز مي تواند در این زمینه مشاور خوبي براي 
ما بوده و در این امر راهگشا باشد؛ همچنان که تجارب و 
دستاوردهاي پدر و مادر تحصیل کرده نیز در این مورد، 
انتخاب  چگونگي  در  را  ما  مي تواند  و  گرانبهاست  بسیار 

رشته صحیح و شناخت رشته های تحصیلی یاري نماید. 
از  مي توان  مختلف،  تحصیلي  رشته هاي  با  آشنایي  براي 
تجارب و آموخته هاي دبیران و مشاوران آموزش و پرورش 
نیز سود برد؛ زیرا این افراد، به لحاظ مسؤولیت خطیري 
مي کنند،  ایفا  جامعه  در  آموزشي  مسائل  زمینه  در  که 
مورد  در  مفید  آگاهي هاي  و  اطالعات  ارائه  در  مي توانند 
یاري  ممکن  شیوه  بهترین  به  ما  به  نیز  رشته   انتخاب 

با  به خاطر سر و کار داشتن  از جامعه،  این قشر  نمایند. 
چندین نسل از دانش آموزان با روحیات مختلف، گنجینه 
گرایش هاي  و  زمینه ها  در  ارزشمند  تجارب  از  پرحاصلي 
مختلف آموزشي و تحصیلي همراه خود دارند که مي تواند 
سخاوتمندانه در اختیار داوطلبان آزمون هاي سراسري قرار 
گیرد و به آنها به طور قابل توجهي در زمینه انتخاب رشته 

یاري نماید.
دیگري  مورد  هر  از  استفاده  پیشگفته،  موارد  بر  عالوه 
از  ما  آگاهانه تر  و  بیشتر  آشنایي  و  شناخت  به  بتواند  که 
مفید  زمینه  این  در  نیز  شود،  منجر  تحصیلي  رشته هاي 

فایده خواهد بود.
حاصل بحث آنکه، از آنجایي که انتخاب رشته، موضوعي 
حیاتي در زندگي یک داوطلب آزمون سراسري به شمار 
ابعاد زندگي او سر و کار دارد، شناخت  با تمام  مي آید و 
رشته هاي تحصیلي نیز ضرورت حیاتي و انکار ناپذیر براي 
وی به شمار مي آید و باید، ضمن شناخت دقیق آنها، در 
نهایت دقت و به بهترین شیوه ممکن، انتخاب رشته کرد؛ 
چرا که یک انتخاب نادرست، مي تواند بر آینده تحصیلي، 
شغلي و حتي گاهي بر زندگي خصوصي و شخصي هر یک 

از داوطلبان نیز تأثیرگذار باشد.
با رشته هاي تحصیلي،  نکته مهم دیگر در زمینه آشنایي 
این است که نباید در حین انتخاب رشته، به رؤیاپردازي 
رشته،  هر  دربارۀ  موجود  واقعیت هاي  از  و  شد  مشغول 
چشم پوشی و دوري کرد؛ بلکه باید با واقع بیني، آینده نگري 
و دور اندیشي هر چه بیشتر، در این مورد اقدام نمود تا به 

نتیجه مطلوب خود دست پیدا کرد.
انتخاب  مورد  در  پژوهشي  و  علمي  بررسي هاي  آخرین 
رشته تحصیلي، نشان مي دهد آن دسته از داوطلباني که 
براساس شناخت توانایي ها، مهارت ها، ارزش ها، استعدادها، 
عالیق و ویژگي هاي شخصیتي خود، و همین  طور با اشراف 
تناسب  گرفتن  نظر  در  و  دانشگاهي  رشته هاي  بر  کامل 
آن رشته یا رشته ها با صفات فردي شان، اقدام به انتخاب 
رشته مي کنند، بسیار موفق تر از کساني هستند که فقط 
بر مبناي رتبه خود در آزمون سراسري و همچنین القائات 
دیگران، براي رسیدن به عناوین خاص و ... دست به انتخاب 
رشته تحصیلي مي زنند؛ بنابراین، تنها به منظور قبولي در 
دانشگاه یا رسیدن به عناوین خاص، انتخاب رشته نکنید 
و عالیق، توانایي ها و استعدادهاي خود را در این انتخاب 

بسیار مهم زندگي تان، نیز در نظر داشته باشید.
موفق باشید
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اخبار هفته

فراخوان ارسال نقاشی و داستان به جشنواره »علم برای همه«
هشتمین جشنواره »علم برای همه«، برای دریافت 
داستان نویسی  بخش  دو  در  عالقه مندان  آثار 
با  نقاشی  و  »نایآب«  عنوان  با  تخیلی   - علمی 

موضوع »اسطوره های آب«، فراخوان داد. 
جشنواره »علم برای همه«، که هر سال در هفته جهانی 
در  برگزاری  سال  هشتمین  در  می شود،  برگزار  علم 
گذشتگان  تجربه  دادن  نشان  منظور  به  نقاشی،  بخش 
تغییرات  با  مقابله  و  آب  مصرف  مدیریت  زمینه  در 
آب  بحران  در حل  آنها  باورهای  و  مشارکت  و  اقلیمی 
داستان نویسی  بخش  در  و  طوالنی،  خشکسالی های  و 
علمی - تخیلی با توجه دادن به تاریخ جایگزین و تاریخ 
راه حل های  جدید،  ایده های  دریافت  منظور  به  آینده 
فناورانه برای حل مشکالت تغییرات اقلیمی و باز شدن 
مسیر نگاه های انتقادی به گذشته و حال، فراخوان داد 
تا 1۵ مهر ماه به  را  آثار خود  و عالقه مندان می توانند 

صورت الکترونیک به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

فراخوان نقاشی
بر اساس این گزارش، موضوع کلی »نقاشی از داستان 
فرشتۀ باران و دیو خشکسالی« است و شرکت کنندگان 
این  به  نقاشی  چهار  حداکثر  و  یک  حداقل  می توانند 
رنگی،  مداد  تکنیک های  تمامی  ارسال کنند.  جشنواره 
و...  مواد  ترکیب  آبرنگ،  اکریلیک، گواش،  روغن،  رنگ 
قابل استفاده است و ضروری است که ابعاد اثر، حداقل 

A4 باشد.
انتخاب صحنه یا صحنه هایی از قصه که نقاشی می شود، 
با شرکت کننده است. شرکت در این فراخوان، برای همه  
از مرحله  باید پس  است. همچنین  آزاد  گروه های سنی 
داوری، اصل آثار برگزیده به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. 
ضمناً آثار می توانند به دو صورت اسکن یا عکس ارسال 
شوند. عکس ها باید به صورت افقی و در نور کافی )ترجیحاً 
در روز( و بدون سایه گرفته شود و حداکثر حجم هر عکس 

ارسالی سه مگابایت و با فرمت JPEG/JPG باشد.
اثر، در وبگاه موزه  ملی علوم و  نام صاحب  با  آثار،  این 

فناوری منتشر می شود و همچنین در موشن ویدئویی 
ایرانی ساخته  زبان و گویش  به هشت  این قصه  از  که 

می شود، از آثار برگزیده استفاده خواهد شد.
»موزه«  وبگاه  طریق  از  آثار  ارسال  که  است  گفتنی 

امکان پذیر است.

فراخوان داستان نویسی علمی - تخيلی
عالقه مندان می توانند داستان های علمی - تخیلی را در 

موضوعات زیر ارسال کنند:
- تاریخ جایگزین )تغییری کوچک در تاریخ گذشته و 

جلوگیری از پیشامد بحران آب در زندگی امروز(.
- تاریخ آینده )بازگشت از آینده به زمان حال برای حل 

بحران آب(.
به کارگیری  یا  دستگاه  )اختراع  فناورانه  راه حل های   -

نوعی فناوری برای حل بحران آب(.
شرایط ارسال داستان ها:

تألیف و ارسال آثار، برای همه گروه های سنی 7 سال 
به باال آزاد است.

داستان ارسالی نباید قباًل چاپ یا در سایر مسابقات ارائه 
شده باشد.

حجم آثار ارسالی باید حداکثر 2000 کلمه باشد.
 word به صورت  آثار،  ارسال  برای  قبول  قابل  فرمت 

است )قلم B Nazanin و اندازه  12(.
مشخصات نویسنده اثر )شامل: نام و نام خانوادگی، سن، 
سطح تحصیالت، شماره تلفن همراه و ثابت( در صفحه 

اول داستان درج شود.
تا آثار  ارسال  مهلت  که  است  یادآوری  به  الزم 

ماه  آبان  نیز  برگزیده  آثار  اعالم  تاریخ  و  ماه  1۵ مهر 
موزه  وبگاه  در  نیز  بخش  این  آثار  است.  جاری  سال 
قرار می گیرد و آثار برگزیده هم به صورت الکترونیک 

چاپ می شود.
عالقه مندان  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  اعالم  بر  بنا 
خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  برای  می توانند 
این جشنواره،  در  مشارکت  شرایط  و  آثار  ارسال  نحوه 
به وبسایت موزه ملی علوم و فناوری، صفحه هشتمین 

جشنواره »علم برای همه«، مراجعه کنند.

سامانه ثبت نام مهمانی و انتقال دانشگاه فنی و حرفه ای فعال شد
تا ۲۸ مرداد ماه

فنـی  دانشـگاه  آموزشـی  معاونـت 
سـامانه  کـرد:  اعـالم  حرفـه ای،  و 
منظـور  بـه  بوسـتان،  آموزشـی 
ثبـت درخواسـت مهمانـی و انتقـال 
بـرای دانشـجویان دانشـگاه فنـی و 
حرفـه ای، تـا 28 مـرداد مـاه فعـال 

اسـت.
و  فنی  دانشگاه  آموزشی  معاونت 

خطاب  بخشنامه ای،  صدور  با  حرفه ای، 
و  دانشکده ها  استانی،  مراکز  رؤسای  به 
و حرفه ای،  فنی  دانشگاه  آموزشکده های 
و  مهمانی  درخواست  ثبت  کرد:  اعالم 
و  فنی  دانشگاه  دانشجویان  برای  انتقال 
مراکز  بین  جابجایی  قصد  که  حرفه ای، 
تابعه دانشگاه را دارند، از روز شنبه اول 
مرداد ماه شروع شده است و تا 2۸ مرداد 

تا  مراکز  همکاران  لذا  است؛  فعال  ماه  
که  دارند  فرصت  ماه   شهریور   3 تاریخ 
درخواست های ثبت شده را بررسی کنند 

و راجع به آنها اعالم نظر نمایند.
تأکید  بخشنامه،  این  ادامه  در  همچنین 
شده است که با توجه به تصمیمات هیأت 
بر  رئیسه دانشگاه فنی و حرفه ای مبنی 
کاهش آمار دانشجویان غیربومی در مراکز 

و فراهم آوردن شرایط تحصیل در محل 
همکاری  و  مساعدت  حداکثر  سکونت، 
برای انتقال دانشجویان غیربومی صورت 
موقع  به  اطالع رسانی  به  نسبت  و  پذیرد 
به دانشجویان و ثبت پاسخ کامل و شفاف 
در سامانه آموزشی بوستان و عدم ارجاع 
دانشگاه،  مرکزی  سازمان  به  دانشجویان 

تدابیر الزم پیش بینی گردد.
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اخبار هفته

تا روز ۲7 مرداد ماه ادامه دارد تا روز ۲7 مرداد ماه تمدید شد 

انتخـاب  و  ثبت نـام  مهلـت 
رشـته پذیـرش دانشـجو صرفـًا 
بـر اسـاس سـوابق تحصیلـی در 
ناپیوسـته  کارشناسـی  مقطـع 
روز تـا  اسـالمی،  آزاد  دانشـگاه 

2۷ مرداد ماه تمدید شد. 
بر اساس اعالم روابط عمومی دانشگاه 
آزاد اسالمی، مهلت ثبت نام و شرکت 
تحصیلی  سوابق  براساس  پذیرش  در 
مقطع  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
اول  نیمسال  ناپیوسته  کارشناسی 
پنجشنبه روز  تا   ،)1401 ماه  )مهر 

27 مرداد ماه تمدید شد.
مراجعـه  بـا  می تواننـد،  داوطلبـان 
بـه سـامانه مرکـز سـنجش، پذیرش 
بـه  دانشـگاه  ایـن  فارغ التحصیلـی  و 
 ،http://azmoon.org نشـانی: 
ثبت نـام  راهنمـای  دفترچـه  ابتـدا 
در ایـن پذیـرش را دریافـت نماینـد 
و پـس از مطالعـه و کسـب آگاهـی، 
در صـورت تمایل و داشـتن شـرایط، 
نسـبت  اعتبـاری،  کارت  تهیـه  بـا 
بـه ثبت نـام و انتخـاب رشـته خـود 

اقـدام کننـد.

پذیرش  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
سوابق  اساس  بر  صرفاً  دانشجو 
تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته 
از  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  ماه  مهر 
روز ۵ مرداد ماه آغاز شده است و تا 

روز 2۷ مرداد ماه ادامه دارد. 
پذیرش  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
سوابق  اساس  بر  صرفاً  دانشجو 
پیوسته  کاردانی  مقطع  در  تحصیلی 
دانشگاه   1401 سال  اول  نیمسال 
ماه  مرداد   ۵ چهارشنبه  روز  از  آزاد، 
پنجشنبه روز  تا  و  است  شده  آغاز 

27 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
داوطلبان  که   است  یادآوری  به  الزم 
مرکز  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند 
سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی این 

دانشگاه به نشانی:
ابتدا   ،http:/ /azmoon.org
این  در  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 
از  پس  و  نمایند  دریافت  را  پذیرش 
صورت  در  آگاهی،  کسب  و  مطالعه 
تمایل و داشتن شرایط، با تهیه کارت 
انتخاب  و  ثبت نام  به  نسبت  اعتباری، 

رشته خود اقدام کنند.

مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون
مقطع كارشناسی دانشگاه آزاد

ثبت نام پذیرش بدون آزمون
مقطع كاردانی دانشگاه آزاد

ادامه از صفحه اول
سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
یـادگارزاده،  غالمرضـا  دکتـر  سـنجش، 
بـا اعـالم ایـن خبر، گفـت: نتایـج مرحله 
اول بیسـت و هفتمیـن المپیـاد علمـی 
 )1401 )سـال  کشـور  دانشـجویی   -
مرکـز  درگاه  طریـق  از  رشـته   23 در 
المپیـاد علمـی دانشـجویی کشـور اعالم 
شـده اسـت و مرحلـه نهایی ایـن دوره از 
المپیـاد، در صبـح و بعدازظهر روز جمعه 
چهـارم شـهریور مـاه برگزار خواهد شـد.
وی افزود: مرحله نهایی بیست و هفتمین 
در  کشور،  دانشجویی   - علمی  المپیاد 
مناطق  مراکز  در  واقع  دانشگاه های 
و  فنی  پردیس  شامل:  کشور،  دهگانه 
مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید 
بابلسر،   - مازندران  دانشگاه  بهشتی، 

سینای  بوعلی  دانشگاه  تبریز،  دانشگاه 
کرمانشاه،   - رازی  دانشگاه  همدان،   -
دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه 
فردوسی  دانشگاه  کرمان،  باهنر  شهید 

اهواز،  چمران  شهید  دانشگاه  و  مشهد 
برگزار می شود.

دانشجویی   - علمی  المپیاد  مرکز  رئیس 
سازمان  بین الملل  آزمون های  امور  و 
سنجش، با بیان اینکه برنامه زمان بندی 
المپیاد  مرکز  درگاه  در  آزمون ها 
آدرس:  به  کشور  دانشجویی   - علمی 
قابل   olympiad.sanjesh.org
دریافت است، ادامه داد: شرکت کنندگان 
»شـیمی«،  رشته های  از  یک  هر  در 
شـیمی«،  »مهندسی  »زیست شناسی«، 
مواد  »مهندسی  صنایع«،  »مهندسی 
کشاورزی  »مهندسی  متالورژی«،  و 
»مهندسی  نباتات(«،  اصالح  و  )زراعت 
صورت  در  مکانیک«،  »مهندسی  برق«، 
شرکت  جای  به  می توانند  عالقه مندی، 
المپیاد  المپیاد رشته اصلی خود، در  در 

مهندسی  و  بنیادی  »سلول های  رشته 
بافت« نیز شرکت کنند.

کرد:  تأکید  پایان،  در  زاده،  یادگار  دکتر 
راه یافتگان  از  یک  هر  که  است  ضروری 
به مرحله نهایی این دوره از المپیاد، برای 
انتخاب شهر محل آزمون یا رشته المپیاد 
شرکت  اجازه  که  داوطلبانی  مخصوص 
و  بنیادی  سلول های  رشته  المپیاد  در 
مهندسی بافت به جای رشته اصلی خود 
متعاقباً  که  پیامکی  اساس  بر  دارند،  را 
برای آنها ارسال خواهد شد، اقدام کنند. 
به  نسبت  که  دانشجویانی  برای  ضمناً 
بازه  در  خود  آزمون  محل  شهر  انتخاب 
کارت  نکنند،  اقدام  شده  تعیین  زمانی 
و  نمی شود  صادر  آزمون  جلسه  به  ورود 
امکان شرکت در مرحله نهایی این دوره 

از المپیاد را نخواهند داشت.

نتایج راه یافتگان به مرحله نهایي بيست و هفتمين المپياد علمي - دانشجویي کشور اعالم شد

وزارت  زبان  آزمون  دوره  چهارمین  داوطلبان 
فرصت  ماه  مرداد   18 تا   1۰ از   ،)MSRT( علوم 
آزمون  این  در  خود  ثبت نام  به  نسبت  دارند 

کنند.  اقدام 
دانشجویان  امور  و  بورس  کل  اداره  اعالم  اساس  بر 
دوره  چهارمین  در  ثبت نام  مهلت  علوم،  وزارت  خارج 
آزمون زبان MSRT ، از ساعت 12 ظهر روز دوشنبه
10 مرداد ماه )امروز( آغاز می شود و تا ساعت 1۸ روز 

سه شنبه 1۸ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
چهارمین دوره آزمون زبان MSRT در سال 1401، 
صبح روز جمعه 2۸ مرداد ماه برگزار می شود. متقاضیان 
آدرس: به  سجاد  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند 
 https://msrttest.saorg.ir/login.aspx
زبان  آزمون  از  دوره  این  در  خود  ثبت نام  به  نسبت 

MSRT اقدام کنند.
الزم به یادآوری است که حوزه های برگزاری این دوره از 

آزمون، در تقویم آزمون درج خواهد شد و در حوزه هایی 
آزمون این  نیستند،  ماه  مرداد  آزمون  لیست  در  که 

2۵ شهریور ماه برگزار می گردد.
بر اساس اعالم اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج 
دارد که در سال جاری،  اداره  قصد  این  علوم،  وزارت 
تا کنون  برگزار کند.   MSRT زبان  آزمون  تعداد 10 
سه دوره از این آزمون، در روزهای 23 اردیبهشت ماه، 

27 خرداد ماه و 24 تیر ماه برگزار شده است.

۱۰ تا ۱۸ مرداد ماه 

)MSRT( زمان ثبت نام در چهارمین دوره آزمون زبان وزارت علوم
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اطالعیه

اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش براساس
سوابق تحصيلي »معدل كل دوره كارداني« دوره هاي

كارداني به كارشناسي  ناپيوسته سال 1401 

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیرو اطالعیه مورخ 1401/03/29، به اطالع متقاضیان ثبت نام در رشته هایي که پذیرش آنها در دوره هاي  
بر اساس سوابق تحصیلي »معدل کل دوره کارداني«  کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1401 صرفاً 
صورت مي گیرد، مي رساند در صورتي که در زمان مقرر )از تاریخ  1۴۰1/۰3/29 لغایت 1۴۰1/۰۴/۰9 ( 
موفق به ثبت نام در این پذیرش نشده اند، مي توانند برای پذیرش در این رشته ها از روز سه شنبه مورخ 
1401/06/01 تا روز جمعه مورخ 1401/06/04 به پایگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و پس از مطالعه 
دقیق دفترچه راهنما، که از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس همگان است، نسبت به 

ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند. 
بازه  متقاضیانی که قباًل در پذیرش رشته هاي بدون آزمون ثبت نام نموده اند، درصورت تمایل، در  ضمناً 

زمانی فوق می توانند نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

در  آنها  پذیرش  که  رشته هایي  در  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به  مورخ 1401/04/14،  اطالعیه  پیرو 
دوره هاي  کارداني ویژه دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي سال 1401 
صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي »معدل کل دیپلم « صورت مي گیرد، مي رساند در صورتي که در زمان مقرر 
)از تاریخ 1۴۰1/۰۴/1۴ لغایت 1۴۰1/۰۴/26 ( موفق به ثبت نام در این پذیرش نشده اند، مي توانند برای 
پذیرش در این رشته ها از روز سه شنبه مورخ 1401/06/01 تا روز جمعه مورخ 1401/06/04 به درگاه 
اطالع رساني این سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، که از طریق درگاه اطالع رساني این 
سازمان در دسترس همگان است، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند. 

ضمناً متقاضیانی که قباًل در پذیرش رشته هاي بدون آزمون ثبت نام نموده اند، در صورت تمایل، در بازه 
زمانی فوق می توانند نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته هاي پذیرش بر اساس
سوابق تحصيلي »معدل كل دیپلم« دوره هاي كارداني ویژه دانشگاه

فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1401 

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ایجاد مركز جدید در پردیس فنی و مهندسی شهيد عباسپور
دانشگاه شهيد بهشتی در شهر تهران برای برگزاري آزمون الكترونيكي

زبان انگليسي پيشرفته توليمو )TOLIMO(  در دوره 187

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

با  دوره 1۸7 می رساند که  )تولیمو(  انگلیسی پیشرفته  آزمون زبان  در  متقاضیان شرکت  اطالع  به 
توجه به راه اندازی مرکز جدید در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی )شهر 
تهران(، در صورت تمایل برای ثبت نام و شرکت در آزمون این دوره در مرکز مذکور، می توانند به درگاه 
با  و  نموده  مراجعه   http:/tolimo.sanjesh.org/register نشانی:  به  سازمان  این  اطالع رسانی 
توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت، نسبت به ثبت نام خود در آزمون یاد شده اقدام نمایند. آزمون 

مذکور در روز  سه شنبه مورخ 1401/0۵/2۵ برگزار خواهد شد. 
آدرسمحل و نام مرکز برگزاری

پردیس فنی و مهندسی شهید 
عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

تهران، فلکه چهارم تهران پارس، بلوار عباسپور، بلوار وفادار 
شرقی، روبروی دانشگاه آزاد، پردیس فنی و مهندسی 

شهید عباسپور تلفن: ۷393281۵ - ۰21
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

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

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مداركی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید 
قرار خواهند گرفت كه قباًل مجری آزمون از سوی این سازمان 
مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت 
آموزش كشور  از طریق سایت سازمان سنجش  وجه  هرگونه 
)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 
برگزار  سازمان  این  كه  آزمون هایی  در  شركت  از  سال   10
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.
بوده  قوانین  رعایت  به  آزمون ها موظف  برگزاری  مراكز   - 3
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 
و  كنند  شركت  آن  در  و  نمایند  آزمون  مجریان  نمودن 
گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف 
آنها  به  مربوط  مدارك  آزمون ها،  برگزاری  مقررات  برابر 
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 
مصوب  )تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  برابر  اصلی، 
همراه  به  كیفری  مجازات  و  می شود  تلقی  جرم   )1375
احكام  صدور  برای   متخلفان  از  گروه  این  داشت،  خواهد 

به مراجع قضائی معرفی می گردند. قضائی 
امتیاز  مؤسسات صاحب  قوانین  براساس  كه  می شود  یادآور 
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 
روش های  به  كه  سودجو  شركت های  یا  افراد  با  زمینه  این 
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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اطالعیه

بدیـــن وســیله بــه اطـــالع مخاطبـــان و خـــوانندگان گـرامـــی هفتـه نامـــه 
پیـک سنـــجش می رســـاند کــــه ایـن هفته نـــامه، آمـاده دریافـــت نظــرات، 
پیشنهـادهــــا و مقـــاالت ارزشمـــند اعضـــای هیـــأت علمی، پژوهشــگران و 
دانشــجویان فعــال مؤسســات و مراکــز دانشـــگاهی در زمینـــه های مطالـــعه 
و برنامه ریــزی، شــیوه های مطالعــه مؤثــر، راه هــای مقابلــه بــا اســترس 
و اضطــراب، روان شناســی کنکــور، عوامــل مؤثــر در موفقیــت، معرفــی 
رشــته های دانشــگاهی، زمینه هــای اشــتغال زایی و کارآفرینــی و... کــه 
می توانــد بــرای داوطلبــان آزمون هــای سراســری ورود بــه دانشــگاه ها 

ــود. ــد ب ــد، خواه ــد باش مفی
ــد  ــزان، بتوان ــا همــکاری و همیــاری ایــن عزی ایــن هفته نامــه، انتظــار دارد ب
بــا اســتفاده از مطالــب علمــی ارســالی در موضوعــات پیشــگفته، نقــش خــود 

ــری در  ــای سـراسـ ــان آزمون ه ــه داوطلب ــداوم ب ــاندن م ــاری رس ــه ی را، ک
تمــام ایـــام ســال اســت، بــه خوبــی ایفــا نمایــد.

ــت و  ــا و جس ــه از پژوهش ه ــالی، برگرفت ــب ارس ــه مطال ــت ک ــته اس شایس
ــع معتبــر علمــی باشــد.  ــا حاصــل ترجمــه آنهــا از مناب جوهــای شــخصی ی
ــه  ــا ترجم ــن ی ــا تدوی ــف ی ــع تألی ــع و مراج ــر مناب ــه ذک ــت ک ــی اس بدیه

ــی اســت. ــاالت، الزام مق
ضمنــاً بــه اطــالع می رســاند کــه ایــن نشــریه، در حــک و اصــالح یــا خالصــه 
ــاد شــده، و همیــن  ــات ی ــاالت و جســتارهای ارســالی در موضوع کــردن مق

طــور درج یــا عــدم درج آنهــا در نشــریه، آزاد اســت.  
آدرس ایمیل:

peyk@sanjesh.org

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پيک سنجش

اعالم زمان مرحله دوم ثبت نام دوره مهندسی 
فناوری و كارشناسي حرفه ای )ناپيوسته( نظام 

آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - كاربردی 
مهر ماه سال 1401

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیــرو اطالعیه هــاي مــورخ 1 و 1401/4/7 ، بــه  اطــالع  متقاضیــان  پذیــرش دوره 
مهندســی فنــاوری و کارشناســی حرفــه ای )ناپیوســته( نظــام آمــوزش مهارتی دانشــگاه 
جامــع علمــیـ  کاربــردی مهــر مــاه ســال 1401، کــه در مهلت تعییــن شــده ) از تاریخ 
ــرش دوره  ــام در پذی ــه ثبت ن ــبت ب ــته اند نس ــت 1401/4/14( نتوانس 1401/4/1 لغای
مذکــور اقــدام نماینــد، می رســاند کــه مهلــت مجــدد بــراي ثبت نــام در ایــن پذیــرش،  
از روز سه شــنبه مــورخ 1۴۰1/۰6/۰1 تــا روز جمعــه مــورخ 1۴۰1/۰6/۰۴ در نظــر 
ــاني  ــق درگاه اطالع رس ــد منحصــراً از طری ــان مي توانن ــده اســت و متقاضی ــه ش گرفت

ســازمان ســنجش، در ایــن خصــوص اقــدام نماینــد.
ــد، در  ــام نموده ان ــور ثبت ن ــع مذک ــرش مقط ــاًل در پذی ــه قب ــی ک ــاً متقاضیان ضمن
ــات  ــش اطالع ــه ویرای ــبت ب ــد نس ــوق می توانن ــی ف ــازه زمان ــل، در ب ــورت تمای ص

ــد. ــدام نماین ــود اق ــی خ ثبت نام
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

  اعالم زمان مرحله دوم ثبت نام دوره
كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه ای نظام

آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - كاربردی
مهر ماه سال 1401

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ــرش  ــان  پذی ــالع  متقاضی ــه  اط ــورخ  14 و 1401/4/21، ب ــاي م ــرو اطالعیه ه پی
دوره کاردانــی فنــی و کاردانــی حرفــه ای نظــام آمــوزش مهارتــی دانشــگاه جامــع 
علمــی - کاربــردی مهــر مــاه ســال 1401، کــه در مهلــت تعییــن شــده )از تاریــخ 
ــرش  ــام در پذی ــه ثبت ن ــبت ب ــته اند نس ــت 1401/4/26( نتوانس 1401/4/14 لغای
ــام  در  ــراي ثبت ن ــدد ب ــت مج ــه مهل ــاند ک ــد، می رس ــدام نماین ــور اق دوره مذک
ایــن پذیــرش، از روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰1/۰6/۰1 تــا روز جمعــه مــورخ 
ــراً از  ــد منحص ــان مي توانن ــت و متقاضی ــده اس ــه ش ــر گرفت 1۴۰1/۰6/۰۴ در نظ
ــد. ــدام نماین ــوص اق ــن خص ــنجش، در ای ــازمان س ــاني س ــق درگاه اطالع رس طری

ــد، در  ــام نموده ان ــور ثبت ن ــع مذک ــرش مقط ــاًل در پذی ــه قب ــی ک ــاً متقاضیان ضمن
ــات  ــش اطالع ــه ویرای ــبت ب ــد نس ــوق می توانن ــی ف ــازه زمان ــل، در ب ــورت تمای ص

ــد. ــدام نماین ــود اق ــی خ ثبت نام
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی 
سنجش در کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت 
در سایت های اینترنتی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور که 
به  آزمایشی سنجش  آزمون های  انتشار سؤاالت  و  استفاده  ممنوعیت هرگونه 
یادآور  دیگر  بار  است،  گردیده  درج  سؤاالت  این  چاپی  نسخۀ  در  طریق  هر 
آزمایشی سنجش  آزمون های  انتشار سؤاالت  و  تکثیر  می شود که حق چاپ، 
 )... و  سایت ها  تلگرام،  کانال های  در  استفاده  )الکترونیکی،  روش  هر   به 
در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی با ذکر منبع( 

ممنوع است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، 
آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت  یعنی  آن،  پدیدآورنده  به  متعلق  منحصراً 
کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای 
سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به 

دورۀ زمانی خاصی نیست. 
بدیهی است که این شرکت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان از این 

امر به عمل خواهد آورد.                           
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعيۀ بسيار مهم  شركت تعاونی خدمات آموزشی



شماره 12۸6  دوشنبه 10 مرداد 1401 امامحسین»ع«:هرکسحقپرستشخدارابـهجاآورد،خداوندبیشازحدانتظارشبـهاوعطامیکند.

7هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

دانش

هنگام انتخاب رشته
به دنبال پاسخ این بيست پرسش باشيد

قبل از انتخاب رشته، حتمًا به این پرسش هاي مهم پاسخ دهید؛ سؤال هایی 
ساده و گاه تکراری، اما بسیار مهم. قول می دهیم که پاسخ های دقیق شما 

به این پرسش ها، بهترین یاور شما در انتخاب رشته باشد:
1- آیا استعدادها و توانمندی های خود را می شناسید؟

2- آیا عالیق خود را به خوبی می شناسید؟
3- آیا رشته هایی را که انتخاب کرده اید، با توانمندی ها و عالیق شما مطابقت دارند؟

4- آیا تحت تأثیر محیط، وجهه اجتماعی رشته مورد نظر یا  پیشنهاد دوست و آشنا 
رشته خود را انتخاب کرده اید؟

۵- آیا به خاطر اینکه رتبه تان مطابق میلتان نشده و می خواهید هر طور که شده 
است در دانشگاه پذیرفته شوید،  این رشته را انتخاب کرده اید؟

6- آیا فکر می کنید که اگر به رشته تان عالقه مند نباشید، می توانید در آن رشته 
موفق شوید؟

7- آیا می دانید که امکان تغییر رشته، پس از پذیرفته شدن در دانشگاه، بسیار کم 
است و اکثر دانشگاه ها به سختی با این امر موافقت می کنند؟

۸- آیا با دروس رشته هایی که انتخاب کردیده اید، آشنا هستید؟
9- آیا می دانید که تا چه مقطعی امکان ادامه تحصیل در رشته های انتخابی تان در 

ایران و خارج از ایران وجود دارد؟
10- آیا فرصت های شغلی رشته یا رشته های مورد نظرتان را می شناسید؟

11- آیا  دانشگاهی را که انتخاب کرده اید، در شهر محل سکونتتان واقع شده است؟
12- اگر محل زندگی شما با محل تحصیلی که انتخاب کرده اید، متفاوت است، آیا 

به بعد مسافت نیز توجه کرده اید؟
13- آیا راه های ارتباطی و وسایل حمل و نقل موجود  میان محل سکونت و دانشگاه 

مورد نظر را می شناسید؟

14- اگر دانشگاه علمی ـ کاربردی، پیام نور یا غیرانتفاعی را در شهری دیگر انتخاب 
دارید؟  دیگر  شهری  در  شدن  ساکن  برای  را  الزم  هزینه  و  شرایط  آیا  کرده اید، 
در  یا  و  نمی دهند  خوابگاه  یا  پذیرفته شدگان  به  معموالً  نظر،  مورد  )دانشگاه های 

مقابل ارائه خوابگاه، هزینه ای را از آنها دریافت می کنند(.
و  محلی  گویش  گاه  که  دیگر،  شهری  در  زندگی  موانع  و  مشکالت  با  آیا   -1۵

هنجارهای آن را به خوبی نمی شناسید، آشنا هستید؟
16- آیا روحیه  جدا زندگي کردن از خانواده خود در سنین زیر 20 سال و دوری 

از آنها را  )گاه برای چند ماه( دارید؟
17- آیا با مسائل و مشکالت زندگی در خوابگاه آشنا هستید؟

1۸- آیا می دانید که در خوابگاه، در بهترین شرایط، باید با سه دانشجوی دیگر، که 
هیچ شناختی نیز از آنها ندارید، هم اتاق شوید؟

19- آیا با امکانات فرهنگی، علمی و رفاهی دانشگاهی که انتخاب کرده اید، آشنا 
هستید و می دانید که دانشگاه مورد نظر در رشته انتخابی شما چه جایگاهی دارد و 

چند سال است که رشته مورد نظرتان در آن دانشگاه تدریس می شود؟
برای کسب اطالع از امکانات دانشگاه مورد نظر و شهر و استانی که این دانشگاه 
در آن واقع شده است، نیز می توانید به سایت دانشگاه انتخابی خود مراجعه کنید. 
در کل، با جست و جو کردن نام رشته و دانشگاه مورد نظر در اینترنت، می توانید 

اطالعات مفیدی را در این زمینه کسب کنید. 
20- آیا اصاًل به ادامه تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی عالقه ای دارید 
یا تنها انتخاب رشته شما، معبری برای گریز از فشار والدین، کم نیاوردن در بین 

دوستان و همساالن، و کسب اعتبار میان خویشاوندان و نزدیکانتان است؟
برای پاسخ  به بسیاری از این سؤال ها، فقط باید کاله خود را قاضی کنید و کمی با 

خودتان صادق باشید و واقع بینانه به شرایط موجود نگاه کنید.
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موفقیت

هر فردي در زندگي خود، بارها دست به 
انتخاب مي زند. لحظات انتخاب، لحظاتي 
تصمیم گیري  با  چون  هستند؛  حساس 
فرد  خاص،  پدیده اي  یا  روش  مورد  در 
با  انسان  مي زند.  رقم  را  خود  سرنوشت 
را  زندگی اش  مسیر  خود،  انتخاب های 
رقم  را  خود  سرنوشت  و  می کند  تعیین 
اهمیت  از  زندگی  در  انتخاب  می زند. 
انتخاب درست  با  باالیی برخوردار است. 

و  انسانی  مالی،  مادی،  منابع  از  می توان 
اطالعاتی به شیوه ای مناسب بهره برداری 
نمود و از اتالف این منابع جلوگیری کرد؛ 
و  اطالعات  بر  مبتنی  که  انتخابی  منتها 
به تصمیم گیرنده  باشد، می تواند  بینش 
در جلوگیری از اتالف منابع کمک کند؛ 
باید  از طرف دیگر، فرد تصمیم گیرنده، 
باشد؛  پاسخگو  خود  انتخاب  به  نسبت 
را  انتخاب صحیح می تواند فرد  بنابراین، 

از عواقب انتخاب نادرستش حفظ کند. 
افراد،  از  بسیاری  که  مراحلی  از  یکی 
دست به انتخاب می زنند، بعد از کنکور و 
هنگام مرحله انتخاب رشته تحصیلی در 
دانشگاه است. این انتخاب نیز بسیار مهم 
و حیاتی است؛ زیرا فرد پس از انتخاب، 
خانوادگی  حتی  و  مالی  شغلی،  مسیر 
انتخاب  می کند.  مشخص  نیز  را  خود 
دارد؛  فراواني  اهمیت  تحصیلي،  رشته 

افت  سبب  نادرست،  انتخاب  یک  زیرا 
علمي کشور، کاهش و حتی از بین رفتن 
و  بي تفاوتي  انساني،  و  اقتصادي  منابع 
بي انگیزه شدن دانشجو نسبت به مسائل 
اختالالت  ایجاد  و  اجتماعي  و  فردی 
بنابراین،  مي شود؛  او  افسردگي  و  رواني 
یکي  مي توان  را  تحصیلي  رشته  انتخاب 
از  فرد پس  هر  انتخاب هاي  مهم ترین  از 
برشمرد  متوسطه  دوره  تحصیالت  پایان 

با انتخاب رشته درست
 آینده بهتری را برای خودتان ترسیم کنید

آزمون سراسری سال جاری، در کمال صحت و دقت برگزار شد و داوطلبان، یک مرحله مهم را پشت سر گذاشتند، 
و همان گونه که در شماره هاي قبل اشاره کردیم، دیگر نباید به این آزمون فکر کرد؛ زیرا کنکور تمام شده است و 
نمی توان برای تغییر آن کاری انجام داد، و بهترین کار این است که این آزمون را تجربه ای برای آزمون بعدی قرار دهیم؛ 
اما در این میان، عده ای از شما عزیزان که آزمون خوبی را پشت سر گذاشته اید، می توانید خود را برای مرحله بعدی 
آماده نمایید. حتمًا می پرسید این مرحله چیست؟ این مرحله، که یکی از مراحل بسیار مهم و حساس کنکور است، 

انتخاب رشته است. 
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موفقیت

ترسیم  را  او  آینده  زندگي  نوعي  به  که 
مي کند.

كنكوری ها بعد از آزمون
به سه دسته تقسيم می شوند:

که  هستند  افرادی  اول:  گروه   
این  می شوند.  پذیرفته  دارند  یقین 
یک  طبق  که  هستند  داوطلبانی  گروه 
برنامه ریزی دقیق و حساب  شده، مطالعه 
و با آمادگی باال در آزمون شرکت کرده اند 
مطمئن  خود  عملکرد  به  صد  در  صد  و 

هستند.
 گروه دوم: افرادی هستند که دچار 
که  بگویند  می توانند  نه  یعنی  تردیدند؛ 
می توانند  نه  و  می شوند  قبول  حتماً 
و  می شوند،  مردود  حتماً  که  بگویند 
خود  آزمون  نتیجه  از  چندان  واقع،  در 

مطمئن نیستند. 
از  که  هستند  افرادی  سوم:  گروه   
تالش خود و نتیجه ای که از این آزمون 

خواهند گرفت، راضی نیستند.
بسیار حائز  آنچه که در حال حاضر،  اما 
اهمیت است و گروه اول و دوم باید به آن 
است؛  رشته  انتخاب  مسأله  کنند،  توجه 

حتماً می پرسید چرا؟
قبول  دارند  یقین  که  عده  آن   -1
و  رشته  انتخاب  فکر  به  باید  می شوند، 
چون،  باشند؛  خود  نظر  مورد  دانشگاه 
انتخاب رشته، انتخاب آینده است؛ یعنی 
انتخاب رشته در تمام مراحل زندگی یک 
شخصی،  زندگی  حتی  است؛  مؤثر  فرد 
آینده  و  فرزندان  و  همسر  خانوادگی، 
انتخاب  از  می تواند  کدام  هر   … و  فرد 
رشته او متأثر باشد؛ بنابراین، آنهایی که 
از  باید  دارند،  خود  قبولی  به  اطمینان 
همین حاال رشته مورد عالقه و دانشگاه 
مورد نظرشان را با دقت مورد تحقیق و 
باز  دید  با  بتوانند  تا  دهند  قرار  بررسی 

انتخاب رشته کنند.
2- گروهی که شک دارند قبول می شوند، 
را  بنا  نخست،  گروه  همانند  دقیقاً،  باید 
بر قبولی بگذارند و به فکر انتخاب رشته 
باشند؛ چون اگر این گروه بنا را بر قبول 
نتایج  اعالم  زمان  در  و  بگذارند  نشدن 
انتخاب  به  مجاز  کارنامه،  توزیع  و  اولیه 
رشته باشند، در واقع خیلی از فرصت ها 
انتخاب  یک  با  و  داده اند  دست  از  را 
سطحی، با عجله و به دور از آگاهی، دچار 
و  رشته  تغییر  نظیر  بعدی،  دردسرهای 

مشکالت ناشی از آن خواهند شد. 
شما  از  بسیاری  عده  ترتیب،  این  به 

افرادی  جمله  از  گرامی،  داوطلبان 
خواهید بود که باید به فکر انتخاب رشته 
و تحقیق در این مورد باشید. این مرحله، 
مرحله ای بسیار حساس و مهم در زندگی 
شماست و بی تفاوتی و بی اطالعی نسبت 
شما  توانایی  و  آینده  می تواند  آن،  به 
دهد؛  قرار  منفی  تأثیر  تحت  را  جوانان 
سنجیده،  درست،  مواجهه  که  همچنان 
منطقی و مدبرانه با این مرحله، می تواند 
کم  و  مطمئن  راهی  و  آینده  نویدبخش 

دغدغه برای شما باشد.
انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس 
است؛ زیرا کوچکترین اشتباه، بی تدبیری 
و برخورد و تصمیم گیری از سر احساس، 
می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید 

و ناکامی سازد.
و  دخالت ها  گاهی،  دیگر،  طرف  از 
بر  اطرافیان،  از  بسیاری  دیدگاه های 

تصمیم گیری فرد مؤثر واقع می شود و به 
این خاطر، هرگونه اقدام یا اجبار بی دلیل 
می تواند  اطرافیان  ناشده  حساب  و 
داوطلبان ورود به دانشگاه را در انتخاب 
با  خود  آینده  تحصیلی  مسیر  صحیح 

مشکل مواجه سازد. 
مهم،  مرحله  این  در  دلیل،  همین  به 
توانایی  و  عالقه  میزان  باید،  داوطلب 
به رشته های مختلف  برای ورود  را  خود 
دقیق  طور  به  و  درستی  به  دانشگاه 
واقعیات  بر  منطبق  تصمیمی  و  بسنجد 
و متناسب با توانایی و عالقه خود بگیرد؛ 
عالقه  داشتن  نظر  در  دیگر،  طرف  از 
صرف، بدون توجه به میزان توانایی ها و 
را  داوطلب  فردی، می تواند  استعدادهای 
در انتخاب مسیر آینده تحصیلی و حتی 

کاری اش با مشکل مواجه سازد.
است؛  مهم  بسیار  رشته،  انتخاب  مرحله 

شغلی  آینده  با  مستقیمی  ارتباط  زیرا 
شغلی  آینده  و  دارد  داوطلبان  کاری  و 
رقم می خورد؛  این مسیر  از  افراد  بیشتر 
انتخاب رشته  باید در  فرد  این وجود،  با 
حتماً  را  تحصیلی اش  نمره  و  رتبه  خود، 
در نظر بگیرد و از تصمیم گیری در خأل 
و بدون در نظر گرفتن واقعیات مربوط به 

استعداد و دانایی خود، بپرهیزد.
دلیل دیگر اهمیت این مرحله، آن است 
یکساله  تالش های  مکمل  می تواند  که 
اگر  تالش ها،  این  چون  باشد؛  داوطلبان 
با حرکت سنجیده افراد داوطلب در این 
مرحله همراه نشود، می تواند آنها را دچار 

ناکامی سازد. 
این حساس و مهم بودن مرحله انتخاب 
ورود  داوطلبان  تا  می کند  ،اقتضا  رشته 
و  مطالعه  دقت،  حوصله،  با  دانشگاه،  به 
استفاده از تجربه و مشورت افراد امین و 
مطلع، موفق به عبور از این مرحله شوند. 
آسیب هایی  متوجه  باید  عزیز،  داوطلبان 
که این مرحله ممکن است تصمیماتشان 
دهد،  قرار  خود  تهدید  و  تأثیر  تحت  را 

نیز باشند. 
می توان  را  آسیب ها  این  مهم ترین 

این موارد برشمرد:
 1- فدا کردن دقت به پای سرعت 
چه بسا داوطلبانی باشند که از سر ذوق 
و شوقی که نسبت به عبور از این مرحله 
مهم دارند، دقت را فدای سرعت نمایند 
ممکن،  زمان  سریع ترین  در  بخواهند  و 
فرم انتخاب رشته را پُر کنند. در صورت 
که  دارد  احتمال  پدیده ای،  چنین  وقوع 
فرد داوطلب دچار اشتباه شود و فرصت 
را برای جبران اشتباه نیز از دست بدهد؛ 
به عزیزان داوطلب  ما  این رو، توصیه  از 
آن است که دقت را فدای سرعت نکنند 
انتخاب  برای  خود  فرصت  حداکثر  از  و 
و  آرام  محیطی  در  رشته شان  مطمئن 

پرحوصله استفاده نمایند.
 2- انتخـاب رشـته در شـرایط 

احساسـی
و  احساسی  فضای  یک  در  رشته  انتخاب 
ترغیب ها  یا  روانی  فشارهای  تأثیر  تحت 
منطق  و  پشتوانه  بدون  تشویق های  و 
مهم  مرحله  این  می تواند  هم  اطرافیان، 
آسیب  دچار  را  زندگی  در  تصمیم گیری 
فرد  شرایطی،  چنین  در  سازد؛  تهدید  و 
رشته ای را که دوست دارد، بی اعتنا به رتبه 
و نمره خود، انتخاب می کند و نتیجه این 
است که فرد مزبور به خاطر پذیرفته نشدن 

انتخاب رشته تحصیلی
انتخابی حساس است
زیرا کوچکترین اشتباه
 بی تدبیری و برخورد و

تصمیم گیری از سر احساس
می تواند آرزوها و آمال فرد را

دچار تهدید و ناکامی سازد
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خود،  انتخابی  رشته های  از  یک  هیچ  در 
اوست،  مطلوب  که  رشته ای  در  نمی تواند 
وارد شود، و از سوی دیگر، فرصت ورود به 
رشته دیگری را، که مطابق با شرایط علمی 

اوست، نیز از دست می دهد.
در این مرحله به داوطلبان اجازه انتخاب 
که  می شود  داده  محل  رشته  کد   1۵0
توصیه می کنیم داوطلبان از همین امروز 
باره  در  اطالعات  جمع آوری  مورد  در 
پذیرفته شدگان  از  دانشگاه ها  و  رشته ها 
هر  متخصص  استادان  یا  قبل  سال های 
داوطلبان  نمایند.  اقدام  دانشگاهي  رشته 
ابتدا و براساس نمرات دریافتی در کارنامه 
خود باید دقت کنند که در کدام یک از 
کارنامه شان  در  شده  اشاره  زیرگروه های 
زیرا  کرده اند؛  دریافت  بیشتری  نمره 
باید  را  خودشان  استعدادسنجی  موضوع 
سپس  و  بسنجند  معیار  همین  براساس 
رشته های  بین  از  عالقه شان،  براساس 
حدود مربوط  دفترچه های  در  موجود 
200 کد رشته محل را انتخاب کنند و بعد، 
بر اساس امکانات و رتبه، عالقه و بازار کار، 
از بین این تعداد، 1۵0 کد رشته را انتخاب 
کنند و بر حسب اهمیت رشته ها، آنها را 
عزیز  داوطلبان  به  نمایند.  اولویت بندی 
توصیه می شود که در مورد انتخاب رشته 
خودشان، با والدین عزیزشان و همچنین 
صاحب نظر  زمینه  این  در  کسانی که 
هستند )استادان دانشگاه یا قبول شدگان 
از  و  نمایند  مشورت  گذشته(  سال های 
انتخاب رشته هایی که از سوي مؤسسات 
یک  عنوان  به   فقط  می گردد،  ارائه  مجاز 
که  همان طور  و  کنند،  استفاده  راهنما 
اشاره شد، در این زمینه، تنها به سه عامل 
عالقه، استعداد و امکاناتشان توجه ویژه ای 

داشته باشند.
 3- لحاظ نکردن شرایط ورود به 

یک رشته خاص 
مرحله  این  در  می تواند  که  دیگر  آسیب 
متوجه داوطلبان شود، این است که فرد، 
تحت تأثیر نام رشته ای خاص قرار گیرد 
از  دیگر،  گرفتن شرایط  نظر  در  بدون  و 
رتبه   مالی،  روحی،  توانایی های  جمله 
نماید.  اقدام  رشته  آن  انتخاب  به   ،... و 
که  است  ممکن  مواقع،  از  بسیاری  در 
داشته  را  آن  توانایی  استعداد،  لحاظ  به 
باشیم که در رشته ای خاص وارد شویم، 
با  متناسب  ذهنی  و  روحی  شرایط  اما 
در  که  را،  رشته  آن  مشاغل  و  مباحث 
نداشته  کرد،  خواهد  درگیر  را  ما  آینده 

باشیم. به همین دلیل، باید اشاره کرد که 
بزرگی و پر طمطراق بودن نام یک رشته، 
نباید ما را به تصمیمی نسنجیده در این 

زمینه وادار کند.
فـرم  تکمیـل  در  اشـتباه   -۴   

رشـته انتخـاب 
به  مربوط  شرایط  همه  فردی  بسا  چه 
هم  مثاًل  کند؛  رعایت  را  رشته  انتخاب 
رتبه و نمره خود را در این تصمیم دخیل 
دور  به  و  واقعی  فضایی  در  هم  و  نماید 
اثر  بر  اما  بگیرد،  تصمیم  احساسات  از 
انتخاب  فرم  تکمیل  در  مختلفی،  عوامل 
و  شود  اشتباه  و  اشکال  دچار  رشته اش 
کد رشته ای دیگر را انتخاب کند و بدون 
اطالع از این موضوع، به رشته ای که چه 
بسا نسبت به آن عالقه ای هم ندارد، وارد 
است  آن  آسیب،  این  بر  غلبه  راه  شود. 
که فرد، چند بار هم که شده است، فرم 
انتخاب رشته اش را مرور کند و از صحت 
گزینه های انتخابی خود اطمینان حاصل 

منظور،  این  برای  که  است  بهتر  نماید. 
داوطلبان عزیز از فرم انتخاب رشته شان 
یک کپی تهیه کنند و ابتدا انتخاب های 
در  و  نمایند  اعمال  آن  روی  را  خود 
نهایت، وقتی تصمیمشان نهایی شد، آن 

را به فرم اصلی منتقل کنند.
رشته  انتخاب  بر  متعددی  عوامل 
دانشگاهی تأثیر می گذارند. بعضی از این 
جامعه  به  دیگر  برخی  و  فرد،  به  عوامل 
در  مؤثر  عوامل  مهم ترین  برمی گردند. 
محل  دانشگاه  و  تحصیلی  رشته  انتخاب 

تحصیل، به شرح زیر است:

عالقه
هنگام  که  مسائلی  مهم ترین  از  یکی 
انتخاب رشته باید مورد توجه قرار گیرد، 
انجام  در  عالقه  و  میل  است.  فرد  عالقه 
با  شخص  که  می شود  سبب  کار،  هر 

برعکس،  و  کند،  فعالیت  بیشتری  انرژی 
آنکه  خاطر  به  دانشجویان،  از  بسیاری 
ندارند،  به رشته تحصیلی خود عالقه ای 
دیگر  تعدادی  و  می کنند  تحصیل  ترک 
نیز نمی توانند در رشته خود موفق باشند.
مراکز  و  دانشگاه ها  به  ورود  داوطلبان 
هر  از  قبل  که  است  بهتر  عالی،  آموزش 
چیز، زمینه عالیق خود را شناسایی کنند 
انتخاب رشته به آن عالیق نیز  و هنگام 

توجه داشته باشند.

شناخت
در صورتی عالقه به رشته می تواند افراد را 
در انتخاب رشته صحیح یاری کند که آنها 
از رشته های تحصیلی و مراکز آموزشی، 
و  شناخت  باشند.  داشته  کاملی  آگاهی 
سبب  تحصیلی،  رشته  از  داشتن  آگاهی 
از  بعضی  می شود.  فرد  در  انگیزه  ایجاد 
در  تحصیل  و  رشته ها  به  نسبت  افراد، 
دانشگاه هایی خاص ابراز عالقه می کنند، 

هر  در  تحصیل  به  مشغول  وقتی  ولی 
یک از این دانشگاه ها می شوند، احساس 
می کنند که در انتخاب خود دچار اشتباه 
اطالع و  نداشتن  امر،  این  شده اند. دلیل 
و  تحصیلی  رشته های  از  مناسب  آگاهی 

مراکز آموزشی است.

توانایی علمی
در حال حاضر، تعداد داوطلبان در برخي از 
رشته هاي پُرطرفدار دانشگاهي، از ظرفیت 
بیشتر  رشته ها  گونه  این  در  دانشگاه ها 
نمی توانند  داوطلبان  همه  بنابراین،  است؛ 
در این رشته ها ادامه تحصیل دهند. آنان 
باید در آزمون سراسري شرکت کنند و بعد، 
اجازه  آنها  به  داوطلبان،  توانایی  برحسب 
تحصیلی  رشته های  به  که  می شود  داده 
خاصی وارد شوند. درست است که عالقه 
انتخاب  مالک های  مهم ترین  از  یکی  فرد 

رشته است، اما توانایی فرد نیز در این زمینه 
براي  که  آنجایی  از  است.  کننده  تعیین 
ورود به دانشگاه، همیشه افرادی که توانایی 
بیشتری دارند، انتخاب می شوند، الزم است 
کرده  توجه  خود  نمرات  به  داوطلبان  که 
و سپس با واقع بینی هرچه بیشتر، رشته 
تحصیلی و محل تحصیل خود را انتخاب 

کنند.

توان اقتصادی خانواده ها 
که  کسی  است  الزم  اوقات  گاهی 
برای  می شود،  پذیرفته  دانشگاه  در 
که  کند  مسافرت  شهری  به  تحصیل 
طرف  از  است؛  دور  اقامتش  محل  از 
مختلف،  رشته های  در  تحصیل  دیگر، 
هزینه های متفاوتی را در بر دارد؛ ضمن 
و  شبانه  رشته های  در  تحصیل  آنکه 
به  وابسته  نیز،  غیرانتفاعی  دانشگاه های 
وضعیت اقتصادی مناسب خانواده هاست؛ 
تأمین  به  قادر  افرادی که  بنابراین، فقط 
هستند،  دانشگاه ها  و  رشته ها  هزینه 

می توانند آنها را انتخاب کنند.

امكانات مراكز آموزشی
امکانات  آموزشی،  مراکز  از  زیادی  تعداد 
خود  دانشجویان  اختیار  در  را  مناسبی 
برای  مثال،  طور  به  می دهند؛  قرار 
می بینند  تدارک  خوابگاه  دانشجویانشان 
هزینه های  کمک  موارد،  از  برخی  در  و 
تحصیلی یا بن کتاب و ... در اختیار آنان 
قرار می دهند؛ در عوض، بعضی از مراکز 
که  هستند  نیز  دانشگاه ها  و  آموزشی 
نمی توانند برای دانشجویان خود خوابگاه 
برایشان  را  دیگر  امکانات  و  کنند  تهیه 
فراهم آورند. توجه به این مسأله، هنگام 
انتخاب محل تحصیل، بسیار مهم است. 
در صورتي که مجاز به انتخاب رشته در 
پیام نور  دانشگاه  رشته هاي  از  یک  هر 
رشته هاي  هستید،   ... یا  غیرانتفاعي  یا 
مالی  مسائل  به  توجه  با  را  دانشگاه  این 
عنوان  به  کنید؛  انتخاب  آنها  امکانات  و 
دوره  رشته های  انتخاب  هنگام  نمونه، 
شهرهاي  یا  خود  شهر  پیام نور،  و  شبانه 
نزدیک به محل اقامتتان را انتخاب کنید؛ 
چون سهمیه اختصاص یافته در آنها براي 
شما بیشتر است و نیز امکانات خوابگاهي 
در دانشگاه هاي شبانه و پیام نور یا ... اصاًل 
انتخاب  در  است.  یا محدود  ندارد  وجود 
رشته هاي دانشگاهي در شهرهاي دور نیز 
گزینش،  نحوه  در  کنید؛ همچنین  دقت 

در بسیاری از مواقع
ممکن است که به لحاظ استعداد

توانایی آن را داشته باشیم که در رشته ای خاص
وارد شویم، اما شرایط روحی و ذهنی متناسب

با مباحث و مشاغل آن رشته را
که در آینده ما را درگیر خواهد کرد

نداشته باشیم

موفقیت
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و شرایط خاص  دانشجو  پذیرش  شرایط 
بعضي از رشته ها به موارد زیر توجه کنید: 
جنس  رشته ها/  برخي  خاص  گرایش 
پذیرش/ ظرفیت/ گزینش خاص دانشجو/ 
نوع سهمیه/ تعهد بعد از تحصیل/ امکان 

تغییر رشته و ....

آینده شغلی
از داوطلبان برای آنکه  بی شک، بسیاری 
اینکه  یا  کنند  پیدا  بهتری  بتوانند شغل 
به  یابد،  افزایش  آنان  اشتغال  احتمال 
داوطلبان  اما  می شوند؛  وارد  دانشگاه 
تحصیلی  بدانند که همه رشته های  باید 
برخوردار  یکسانی  شغلی  وضعیت  از 
این  از  برخي  در  کار  بازار  زیرا  نیستند؛ 
رشته ها مدت هاست که اشباع شده است؛ 
از رشته های تحصیلی  از طرفی، بعضی 
نیز زمینه شغلی مناسبی ندارند؛ چرا که 
یا شناخته شده نیستند و یا ضرورت آنها 
نشده  احساس  چندان  حاضر،  حال  در 
دوری  و  بینی  واقع  همه،  این  با  است؛ 
تا  می کند  یاری  را  داوطلبان  تعصب،  از 

بتوانند رشته مناسبی را انتخاب کنند.

هدف داوطلب
برای  را  مختلفی  هدف های  می توان 
تحصیل در دانشگاه تصور کرد. برخی از 
حد  تا  باید  که  باورند  این  بر  داوطلبان 
ادامه  تحصیلی  مقطع  آخرین  تا  امکان 
دهند و به اصطالح »تا آخر خط« بروند؛ 
رشته  طبیعت  به  باید  صورت،  این  در 

تحصیلی مورد نظر خود نیز توجه داشت؛ 
بعضی  در  تحصیل  ادامه  امکان  که  چرا 
اینکه فقط در  یا  از رشته ها وجود ندارد 
کشورهای دیگر می توان تحصیالت خود 
را در آن رشته تا مقاطع باالتر ادامه داد.

برخی از افراد، ورود به دانشگاه را راه حلی 
برای  دیگر،  عبارت  به  می دانند؛  موقت 
رویدادهای  و  مسائل  از  برخی  از  گریز 
به  می دهند؛  انجام  را  کار  این  آتی، 
داوطلبان  از  بسیاری  امروزه  مثال،  طور 
دانشگاه ها، برای آنکه دوران سربازی خود 
را به تعویق بیندازند یا با گرفتن مدارک 
باال و دریافت بورس از مؤسسات، از انجام 
وظیفه عمومی معاف شوند، تالش خود را 

برای ورود به دانشگاه متمرکز می کنند.
بدیهی است که این افراد به دنبال عالقه 
خود نیستند و هنگام انتخاب رشته هم، 
برمی گزینند  را  دانشگاه هایی  و  رشته ها 
آنها  در  را  خود  قبول شدن  احتمال  که 
منفی  پیامدهای  امر  این  می بینند.  زیاد 

این  جمله  از  دارد؛  همراه  به  را  بسیاري 
پیامدها می توان به افت کیفیت آموزش 
عالی اشاره کرد. این عده، نه تنها هنگام 
تحصیلی  موفقیت  دانشگاه،  به  ورود 
انجام  با  بلکه  داشت،  نخواهند  چندانی 
و  عالقه  با  که  را  کسانی  حق  کار،  این 
انگیزه میل دارند در یک رشته خاص به 

تحصیل بپردازند، نیز از بین می برند.

سهميه پذیرش
سنجش  سازمان  سیاست های  طبق 
امروزه،  علوم،  وزارت  و  کشور  آموزش 
رشته ها  بیشتر  در  دانشجو  گزینش 
یا  ناحیه  یا  استان  در  بومی  صورت  به 
می شود  پیشنهاد  بنابراین،  است؛  قطب 
انتخاب  از  حتی االمکان  داوطلبان،  که 
بومی  از مناطق  محل هایی که در خارج 
نمایند؛ چون شانس  آنهاست، خودداری 
تحصیلی  رشته های  که  داوطلبی  قبولی 
را  خود  استان  یا  شهر  دانشگاه های  و 

انتخاب می کند، بیشتر از داوطلبی است 
به  دست  مشابه،  تقریباً  شرایط  در  که 
انتخاب رشته ها و دانشگاه های مربوط به 

شهرها یا استان های دیگر می زند.

آزادی عمل
پیش نیاز هر انتخاب، آزادی عمل است؛ 
داده  اجازه  داوطلبان  به  باید  بنابراین، 
شود تا در زمینه رشته تحصیلی و محل 
را  اطالعاتی  خود،  نظر  مورد  تحصیل 
اطالعات  این  به  توجه  با  و  کنند  کسب 

دست به انتخاب بزنند.
مشاهده شده است که در پاره ای از موارد، 
می کنند  مجبور  را  خود  فرزندان  والدین، 
تا رشته تحصیلی خاصی را انتخاب کنند. 
این والدین شاید به دنبال برآورده ساختن 
آرزوهای خودشان هستند؛ آرزوهایی که به 
آنها نرسیده اند و فکر می کنند که فرزندان 
آنها مسؤولیت دارند تا آرزوی والدین خود 

را برآورده کنند !
منظور از این گفته که والدین نباید فرزندان 
خود را وادار به انتخاب رشته خاصی کنند، 
نداشتن  مشارکت  معنی  به  وجه  هیچ  به 
و  نیست،  فرزندانشان  سرنوشت  در  آنان 
افراد  از  باید  دانشگاه،  به  ورود  داوطلبان 
مختلف، از جمله پدر و مادر، کمک بگیرند 
و از تجربیات آنان در زمینه انتخاب رشته 
همراهی  همه،  این  با  کنند؛  استفاده  نیز 
والدین، نباید به معنی اعمال سلیقه و نظر 

مطلق آنان بر داوطلب باشد.

مشكل شناخت رشته هاي تحصيلي 
داوطلبان  عالقه،  شدن  مشخص  از  بعد 
باید به شناخت کاملی از رشته تحصیلي 
مّد نظر خود برسند. در این رابطه، ضعف 
و مشکالتي وجود دارد و ذهنیت برخي از 
دانش آموزان در مورد بعضي از رشته هاي 
تحصیلي دانشگاهي، چندان درست نیست؛ 
دانش آموزان  از  تعدادي  مثال،  عنوان  به 
رشته  در  تحصیل  که  مي کنند  تصور 
است،  رایانه  با  کردن  کار  فقط  کامپیوتر، 
متوجه  مي شوند،  رشته  این  وارد  وقتي  و 

مي شوند که اشتباه کرده اند.
شما  از  شده،  گفته  مطالب  به  توجه  با 
براي  تا  مي خواهیم  عزیز  داوطلبان 
شغلي  و  تحصیلي  آینده  رشته،  انتخاب 
خود تأمل بیشتري داشته باشید و بدانید 
انتخاب  گرو  در  بهتر،  آینده  ترسیم  که 

درست شماست.

منظور از این گفته که والدین نباید فرزندان خود را وادار به 
انتخاب رشته خاصی کنند، به هیچ وجه به معنی مشارکت 
نداشتن آنان در سرنوشت فرزندانشان نیست و داوطلبان 
ورود به دانشگاه، باید از افراد مختلف، از جمله پدر و مادر، 
کمك بگیرند و از تجربیات آنان در زمینه انتخاب رشته نیز 
استفاده کنند؛ با این همه، همراهی والدین، نباید به معنی 

اعمال سلیقه و نظر مطلق آنان بر داوطلب باشد

موفقیت
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خوب انتخاب رشته کنید و
مرحله دیگری از زندگی خود را آغاز کنید

هر ساله، بعد از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسري، عده ای 
کسب  را  کننده ای  راضی  و  خوب  رتبه  داوطلبان  از 
سؤال  این  احتماالً  موضوع،  این  به  توجه  با  نمی کنند. 
برای شما پیش خواهد آمد که آیا مي توانیم با احتمال 
انتخاب رشته خوبي  نکرده ایم،  رتبه خوبي کسب  آنکه 
اغلب به ذهن دانش آموزاني  این سؤال،  باشیم.  داشته 
خطور مي کند که به دلیل شرایط خاص، امسال، در نظر 
دارند که حتماً در دانشگاه قبول شوند، اما از نتیجه رتبه 
و کارنامه خود راضي نیستند؛ مثاًل پسراني که در صورت 
راهي خدمت سربازي  باید  دانشگاه ها،  در  نشدن  قبول 
شوند، و نگران این موضوع هستند که بعد از اتمام دوران 
و  خواندن  دیگر حوصله درس  عمومي،  وظیفه  خدمت 
باشند؛ پس  نداشته  را  این کار  امکان  یا  دانشگاه رفتن 
قبولي در دانشگاه برایشان مهم است؛ از طرفي، نگراني 
دیگري هم براي این اشخاص  وجود دارد، و آن نگراني، 
این است که با توجه به رتبه نه چندان قابل قبولي که 

آورده اند، امکان انتخاب و پذیرفته شدن در رشته دلخواه 
خود را نخواهند داشت و قبولي در یک رشته دانشگاهي 
که  است  دیگری  مشکل  افراد،  این  عالقه مندي  بدون 
امکان ادامه تحصیل در آن رشته را برایشان چندان ممکن 
و آسان نمی کند؛ از سوي دیگر، این مطلب را نیز باید در 

نظر گرفت که به هر حال، کارنامه شما نتیجه تالش و 
عملکرد شماست.

اکنون مي خواهیم ببینیم آیا راهي وجود دارد که بتوان 
رشته  انتخاب  مناسب،  چندان  نه  رتبه هاي  همین  با 
و  پایین  رتبه  اینکه چگونه می توانیم  یا  خوبي داشت 

نامطلوب را به قبولي خوب تبدیل کنیم. 
مهم  اصل  و  موضوع  چند  رشته،  انتخاب  در  همیشه 
وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. لطفاً مطالب زیر 
را با دقت بخوانید و مرحله به مرحله انجام دهید تا به 

نتیجه مطلوب خود برسید.

تقسيم بندی رشته ها
قبل از انتخاب رشته، به این موضوع توجه داشته باشید 
که رشته های دانشگاهی، با توجه به ماهیت خود، به 
چهار دسته استاني، ناحیه اي، قطبي و کشوري تقسیم 
این ویژگی  بر اساس  انتخاب درست شما  می شوند و 

برای انتخاب 
رشته های پر طرفدار

باید دقت بیشتری
داشته باشید و

حتماً رتبه خود و
شهرهای انتخابی تان

را مّد نظر بگیرید

حتماً تا به حال، برایتان پیش آمده است که برای خرید یا رفتن به یک محل تفریحی و ... ساعت ها فکر کرده اید و از کسانی که در آن زمینه، 
اطالعات خاصی داشته اند، راهنمایی گرفته باشید. این تأمل و تحقیق باعث می شود که شما بهترین انتخاب را با توجه به امکانات و شرایط 
خودتان داشته باشید و کمتر اشتباه کنید. در روزهای آینده و پس از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری سال جاری، برای شما داوطلبان عزیز، 
فرصت یک انتخاب مهم و حیاتی پیش خواهد آمد که تمام زندگی و آینده شغلی تان را رقم می زند. این انتخاب مهم، همان انتخاب رشته 
است؛ چیزی که شما به خاطر آن، ماه ها و ساعت های زیادی را زحمت کشیده و تالش کرده اید و حاال قرار است که بدون دستپاچگی، و با 

تأمل، تحقیق و مشورت، این تالش خود را به ثمر برسانید و مرحله دیگری از زندگی خود را آغاز کنید. 
در این شماره، قصد داریم تا به مسائلی که در انتخاب رشته مهم است و یا سؤاالت احتمالی که ممکن است در این زمینه برای شما 

پیش آید، و مهم تر از همه، نحوه انتخاب رشته برای کسانی که رتبه های چندان خوبی کسب نکرده اند، بپردازیم. 
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شما  قبولی  مورد  در  مؤثری  کمک  می تواند  رشته ها 
داشته باشد. 

ميزان عالقه مندي داوطلبان به مجموعه اي از 
رشته ها یا یک رشته خاص 

مطلوبیت  و  آنها  کاربرد  به  بسته  تحصیلي،  رشته هاي 
میزان  از  کنکور  داوطلبان  میان  کار،  بازار  در  جذب 
رشته  مثاًل  برخوردارند؛  متفاوتي  عالقه مندي هاي 
رشته های  اکثر  داروسازی،  دندان پزشکی،  پزشکي، 
زبان  مترجمي  صنعتي،  طراحي  حقوق،  مهندسي، 
انگلیسي، از رشته هاي پرطرفدار میان داوطلبان کنکور 
در گروه های مختلف آزمایشي هستند، و برای انتخاب 
داشته  بیشتری  دقت  باید  طرفدار،  پر  رشته های  این 
انتخابی تان را مّد  رتبه خود و شهرهای  باشید و حتماً 

نظر بگیرید.

درباره تمام رشته هاي گروه )یا گروه های( 
آزمایشی خودتان، شناخت دقيقي داشته باشيد

عالقه مندي داوطلبان به تحصیل در بعضي از دانشگاه ها 
و بحث رده بندي کیفي دانشگاه ها در سطح تحصیالت 
از  گسترده ای  بخش  نزد  ویژه اي  اهمیت  از  عالي، 
طوري  به  است؛  برخوردار  سراسری  آزمون  داوطلبان 
را  دانشگاه هاي تحت پوشش خود  نیز  علوم  وزارت  که 
در  اشتغال  و  جذب  طبیعتاً  مي کند.  رده بندي  سالیانه 
بازار کار در برخی از رشته ها و نیز در بعضی از مؤسسات، 
به دانشگاهي که متقاضي کار از آن فارغ التحصیل شده 
است، بستگي دارد؛ پس حتماً به این نکته توجه داشته 
باشید که به همین دلیل و نیز به دلیل امکانات بهتری 
که برخی از دانشگاه ها به داوطلبان خود ارائه می دهند، 
این دسته از دانشگاه ها متقاضیان و داوطلبان بیشتری 
دارند، و اگر احتمال می دهید که رتبه شما با قبولی در 
برای  را  خود  شانس  ندارد،  خوانی  هم  دانشگاه ها  این 
دانشگاه  در یک  نظرتان  مورد  در رشته  پذیرفته شدن 
دیگر امتحان کنید؛ زیرا رشته براي داوطلب، مهم تر از 

دانشگاه است.

شرایط محل و شهري را كه در آن تحصيل 
مي شود، در نظر بگيرید

و  مي خوانند  درس  آن  در  که  شهري  و  محل  انتخاب 
دانشگاه در آن مستقر است، براي داوطلبان مهم است. 
و  گزیني  بومي  آیین نامه هاي  به  توجه  با  اکنون،  هم 
شرایط و محدودیت هاي خوابگاهي بسیاري از دانشگاه ها، 
داوطلبان ترجیح مي دهند که در دانشگاه هاي معتبر در 
طرفي،  از  دهند؛  تحصیل  ادامه  سکونتشان  محل  شهر 
جمعیت  به  نسبت  دانشگاهي،  واحدهاي  پراکندگي 
تعداد  به طوري که  نیست؛  یکسان  استان،  یا  هر شهر 
استان ها  از  بعضي  عالي در  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها 
و  آن  جمعیت  به  توجه  با  آنها،  پذیرش  ظرفیت  و 
تقاضاهایي که از سوي داوطلبان مي شود، باالتر از سایر 
استان هاست، و برعکس، در بعضي از استان ها تقاضای 
پذیرش  ظرفیت  و  دانشگاه ها  تعداد  از  بیشتر  تحصیل، 

آنهاست؛ به همین دلیل، حتماً به شرایط این دانشگاه ها 
از نظر تعداد داوطلبان بومی و نظایر آن توجه کنید تا 
از  انتخاب اشتباه، فرصت خود را در این زمینه  با یک 

دست ندهید. 

رشته هاي مورد عالقه خود را 
در دانشگاه هاي جدید یا ظرفيت 
پذیرش جدید، جست و جو كنيد

اگر رتبه شما برای کسب قبولی در رشته مورد نظرتان 
این  می توانید  شما  نیست،  مناسب  دانشگاه،  چند  در 
رشته را در دانشگاه های جدیدتری جست و جو کنید. 
ایجاد  به  مبادرت  جدیدالتأسیس،  دانشگاه های  معموالً 
رشته های پُر داوطلب تر می نمایند و عموماً قبولی در این 
دانشگاه ها نیز راحت تر است؛ پس حتماً به این نکته هم 
توجه داشته باشید تا با بررسی دقیق دفترچه راهنماي 
آگاهی  جاري،  سال  سراسري  آزمون  رشته  انتخاب 

دقیقی از رشته های جدید پیدا کنید.
تعداد  به  تحصیلي،  رشته  یک  در  شما  قبولي  شانس 
داوطلبان متقاضي آن رشته بستگي دارد که در رتبه هاي 

بهتری نسبت به شما قرار گرفته اند و آن رشته را انتخاب 
مورد  رشته هاي  وجود  از  داوطلبان  اگر  مثاًل  مي کنند؛ 
به  یا تمایلی  باشند  نظر در دانشگاه هاي جدید بي خبر 
ادامه تحصیل در دانشگاهي که این رشته ها در آن برقرار 
است، نداشته باشند، خواه ناخواه آن رشته ها و دانشگاه ها 

از رتبه هاي پایین تري دانشجو پذیرش خواهند کرد. 

مراقب انتخاب رشته كامپيوتری و مشاوران 
غيرواقعی باشيد

و  می کنیم  گوشزد  داوطلبان  به  همیشه  که  نکته ای 
داوطلبان، هر سال  از  متأسفانه عده ای  این وجود،  با 
مرتکب این اشتباه می شوند، این است که به پیشنهاد 
نکنند  بسنده  کامپیوتری  انتخاب های  و  مشاورنماها 
دانشجویان  دبیران،  از  خود،  رشته  انتخاب  در  و 
بهره  نظران  صاحب  و  والدین  مختلف،  رشته های 
گیرند. عده ای از داوطلبان، با اکتفا به مشاورنماهایی 
تصور  خود  برای  درآمدی  منبع  را  رشته  انتخاب  که 
می کنند،  رشته  انتخاب  غلط  شیوه های  با  و  می کنند 
انتظاری می گیرند؛ در حالی  از  نتایج بسیار بد و دور 

با  شما  شرایط  در  دیگری  داوطلب  است  ممکن  که 
بهتری  بسیار  نتیجه  از یک مشاوره خوب،  بهره گیري 
وسواس  با  و  بدبینانه  اگر  دیگر،  طرف  از  بگیرد؛  را 
این  در  خود  رتبه  از  و  کنید  رشته  انتخاب  بسیاری 
زمینه، خوب استفاده نکنید، بعد از اعالم نتایج نهایی 
نیز  پایین تري  رتبه  با  که  رشته اي  یا  دانشگاه  در 
خواهید  پذیرفته  شوید،  قبول  آن  در  مي توانسته اید 
رتبه  آن  با  شاید  که  است  معني  بدان  این  و  شد، 
قبول  مي توانسته اید  هم  بهتري  دانشگاه  یا  رشته  در 
آن  انتخاب  از  استرس،  و  ترس  دلیل  به  اما  شوید، 
موضوع  این  و  کرده اید،  نظر  صرف  دانشگاه  و  رشته 

اصاًل به نفع شما نیست.
ضمناً فراموش نکنید که یک انتخاب رشته کامپیوتري، 
در صورتي از الگوریتم صحیحي برخوردار است که بتواند 
نسبت به رتبه هاي متفاوت، گزارش هاي مختلفي را ارائه 
رتبه 12000  با  باید  رتبه 11000  گزارش  مثاًل  دهد؛ 
متفاوت باشد؛ همان طور که انتظار مي رود نوع انتخاب 

رشته رتبه 1000 با رتبه 2000 نیز متفاوت باشد. 

انتخاب رشته براساس انتخاب هاي خوشبينانه، 
واقع بينانه و بدبينانه را فراموش نكنيد

رشته  انتخاب  بخواهید  که  رتبه ای  هر  با  شما 
که  نمایید  فراموش  را  موضوع  این  نباید  کنید، 
عالقه  مورد  رشته های  به  را  خود  انتخاب  از  بخشی 
اگر  دهید.  اختصاص  نظرتان  مورد  دانشگاه های  در 
در  شدن  پذیرفته  احتمال  باشد  خوب  شما،  رتبه 
برای  شما  رتبه  اگر  اما  باالست،  نظرتان  مورد  رشته 
با  شما  نباشد،  کننده  راضی  آلتان  ایده  انتخاب های 
این  و  اید  آزموده  را  انتخاب خوشبینانه، شانس خود 

موضوع باعث آرامش شما می شود. 
انتخاب خوشبینانه، سعی  از چند  بعد  از طرف دیگر، 
خود،  رتبه  و  نمرات  و  موجود  واقعیت هاي  با  کنید 
باال  انتظارات  است  ممکن  زیرا  کنید؛  رشته  تعیین 
باعث شود تا موقعیت هایي را از دست دهید که دیگر 
اصل،  این  در  آورید.  دست  به  را  آنها  نتوانید  هرگز 
به  را  انتخابی  اولویت های  درصد   1۵ الی   10 مشاور 
رشته های تراز  باالتر و 70 الی ۸0 درصد اولویت های 
انتخابی را به رشته های متناسب با رتبه زیرگروه هاي 
را  انتخابی  اولویت های  درصد   1۵ الی   10 و  شما 
شما  نمره  و  رتبه  از  پایین تر  تراز  با  رشته های  به 

می دهد. اختصاص 

قبل از مبادرت به انتخاب رشته، حتمًا به مسائلی 
كه در زیر به آن اشاره خواهد شد، توجه كنيد

اعالم  و  رشته ها  جوي  و  جست  پي  در  دقت،  با  ابتدا 
سال  با  مقایسه  در  دانشگاه ها،  جدید  ظرفیت هاي 

گذشته، باشید. 
از  هستید،  خاصي  رشته  در  قبولي  متقاضي  اگر 
با  که  خود،  سکونت  محل  جز  به  دیگري  دانشگاه هاي 
توجه به جمعیت آن، احتمال به سرعت تکمیل شدن 

 بعد از چند انتخاب خوشبینانه
سعی کنید با واقعیت هاي

موجود و نمرات و رتبه خود
تعیین رشته کنید؛ 

زیرا ممکن است انتظارات باال
باعث شود تا موقعیت هایي را

از دست دهید که دیگر
هرگز نتوانید آنها را

به دست آورید
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دانش

ظرفیت آن وجود ندارد، نیز در برگه انتخاب رشته خود 
بهره بگیرید. 

این نکته توجه کنید که  به  اگر رتبه تان خوب است، 
فارغ التحصیلي از یک دانشگاه معتبرتر، شانس قبولي 
در مقاطع تحصیالت تکمیلي، جذب بهتر در بازار کار 
و .... را بیشتر مي کند؛ پس اگر رتبه مطلوب و باالیي 
بیندیشید؛  نیز  خوب  بسیار  دانشگاه های  به  دارید، 
یا  دکتری  صورت  به  رشته ها،  از  برخی  ضمن،  در 
به  اگر  پس  مي شوند؛  ارائه  پیوسته  کارشناسی ارشد 
اولویت  در  را  آنها  حتماً  دارید،  عالقه  رشته ها  این 

قرار دهید.
نکنید؛  اکتفا  کامپیوتري  رشته  انتخاب  یک  به  هرگز 
زیرا کامپیوتر نمي تواند عالقه مندي و شخصیت شما را 
انتخاب  از  استفاده  به  تمایل  بگیرد. در صورت  در نظر 
رشته هاي کامپیوتري یا استفاده از نظر مشاوران، از چند 
مرکز و همین طور از افراد مختلف گزارش گیري کنید و 

نتایج آنها را با هم مقایسه نمایید. 
طوري انتخاب رشته کنید که رشته اول بر دوم، رشته 
بر دیگري  تا آخر، هر رشته  ترتیب  به  و  بر سوم،  دوم 

براي شما برتري داشته باشد.
سعي کنید که رشته هاي قطبي، استاني و ناحیه اي شهر 
یا منطقه محل سکونت خود را بشناسید و از میان آنها 
انتخاب هاي بیشتري داشته باشید؛ چرا که اکثر سهمیه 
اختصاص یافته آنها مربوط به شماست. پس از انجام این 
کار، با توجه به رتبه کل خود و محاسبه تقریبی سهمیه 
اختصاصی هر منطقه و در نظر گرفتن تعداد پذیرش هر 
یک از کد رشته محل ها، اقدام به انتخاب رشته نمایید. 
انتخابي خود  اطالعاتي را در مورد دانشگاه هاي   حتماً 
کسب نمایید و رشته هایي را که انتخاب مي کنید،  مورد 
مطالعه و بررسي قرار دهید؛ زیرا انتخاب رشته، انتخاب 
راه زندگي آینده تان  است، و از طرف دیگر ممکن است 
که هرگز تغییر رشته یا انتقال از یک دانشگاه به دانشگاه 

دیگر، براي شما مقدور نباشد.
در انتخاب رشته مقید نباشید که الزاماً تمام رشته هاي 
دیگر  سراغ  به  بعد  و  کنید  انتخاب  را  روزانه  دوره 
رشته ها بروید. سعي کنید که بعضي از رشته هاي مورد 
پیام نور  و  غیرانتفاعي  شبانه،  دوره های  در  عالقه تان 
شهرتان را، در مقایسه با رشته های دوره روزانه دیگر 
که  را  شهري  دهید.  قرار  اولویت  در  دور،  شهرهاي 
چهار  چون  نکنید؛  انتخاب  بروید،  آنجا  به  نمي توانید 
این  با  سال، دوران کوتاهي نیست و ممکن است که 
 ... و  افسردگی  تحصیلی،  افت  دچار  انتخاب ها،  گونه 
شوید؛ از طرف دیگر، رشته های شبانه  یا غیرانتفاعي 
کنید؛  انتخاب  جوار  هم  شهرهاي  یا  خود  شهر  از  را 
که  دانشگاه هایي  در  خوابگاهي  امکانات  معموالً  زیرا 
و  ندارد  وجود  دارند،  غیرانتفاعي  یا  شبانه  رشته 
شما  براي  نیز  رشته ها  این  یافته  اختصاص  سهمیه 
خانواده های  از  که  داوطلبانی  همچنین،  است.  بیشتر 
کم درآمد هستند، باید به نرخ شهریه های رشته های 

انتخاب  راهنماي  دفترچه  در  که  پیام نور  و  شبانه 
رشته درج شده است توجه نمایند؛ البته این موضوع 
را  شهریه  از  بخشی  که  باشید  داشته  نظر  در  هم  را 
خود  دانشجویان  اختیار  در  وام  صورت  به  دانشگاه ها 

می دهند. قرار 

در برخی از رشته ها، پذیرش دانشجو تنها از یک جنس 
انجام مي شود  از رشته ها در هر دو جنس  و در برخی 
از سهم ویژه ای  از رشته ها هم یک جنس  و در بعضی 
دختران،  برای  خانواده  بهداشت  مثاًل  است؛  برخوردار 
جنس  این  برای  دامپزشکی  اما  است،  مناسبی  رشته 

تا  نمایید  دقت  نباشد؛ پس حتماً  مطلوبي  رشته  شاید 
رشته هایی را انتخاب کنید که اوالً از نظر جنسیتی مجاز 
به انتخاب آن رشته ها باشید، و دوم اینکه آن رشته ها 
با روحیه و ویژگی های جنسیتي و روحی شما سازگار 

باشد.
تحصیلی  رشته  طریق  از  آینده  در  می خواهید  اگر 
پردرآمد  رشته های  حتماً  کنید،  درآمد  کسب  خود 
ادامه  اگر  و  نمایید،  انتخاب  را  جامعه  نیاز  مورد  و 
و  امکان  تنها  راه،  این  از  درآمد  کسب  و  تحصیل 
نشدن  پذیرفته  صورت  در  شماست،  شغلی  سرمایه 
در این گونه رشته ها، می توانید برای قبولي در رشته 
کار،  این  انجام  کنید.  صبر  سال  یک  خود،  مطلوب 
بهتر از آن است که امسال، رشته ای را انتخاب کنید 
که در آینده نتوانید استفاده الزم را از آن ببرید. در 
افراد  با  نیز،  متفاوت  رشته های  شغلی  وضعیت  مورد 
مشورت  مختلف  سازمان های  و  گروه ها  متخصص، 

کنید و در این زمینه، به یک شخص یا سازمان خاص 
ننمایید.  اکتفا 

در هنگام انتخاب رشته، حتماً عالئق فردی، توانایی ها و 
امکانات و محدودیت ها و نظرات والدینتان را جویا شوید 

و از انتخاب های نهایی تان آنها را نیز مطلع کنید.

مراحل انتخاب رشته
 توجه به جنسیت و گروه آزمایشی.

 توجه به سهمیه و منطقه.
تعیین ظرفیت پذیرش با توجه به سهمیه و منطقه.

به  که  زیرگروه هایي  از  رشته هایی  انتخاب  به  گرایش   
رتبه پایین نیاز دارند.

 انتخاب 1۵ درصد باال )پلکان باال(، 70 درصد متناسب 
با رشته و 1۵ درصد پایین )پلکان پایین(.

 رعایت الگوی انتخاب رشته.
 رعایت ترجیح رشته بر دانشگاه.

در هنگام انتخاب رشته
حتماً عالئق فردی

توانایی ها و امکانات
و محدودیت ها و

نظرات والدینتان را جویا شوید
و از انتخاب های نهایی تان

آنها را نیز مطلع کنید

سعي کنید که
رشته هاي قطبي، استاني
و ناحیه اي شهر یا منطقه

محل سکونت خود را بشناسید
و از میان آنها انتخاب هاي

بیشتري داشته باشید؛
چرا که اکثر سهمیه اختصاص
یافته آنها مربوط به شماست
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ادامه از صفحه اول 
مـاده واحـده »افزایش ظرفیـت پذیرش 
دندان پزشـکی در مقطـع عمومـی« بـه 

شـرح ذیل اسـت:
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت 

. شـکی پز
سـازمان اداری و استخدامی کشور.

سـازمان برنامه و بودجه کشور.
سـازمان سنجش آموزش کشور.

جامـع  نقشـه  اجـرای  راهبـری  سـتاد 
کشـور. علمـی 

مـاده واحـده »افزایـش ظرفیـت پذیرش 
دندان پزشـکی در مقطـع عمومی« که در 
جلسـه ۸6۵ مـورخ 14 تیـر مـاه 1401 
شـورای عالی انقالب فرهنگی و بر اسـاس 
تبصـره 2 مـاده واحده »افزایـش ظرفیت 
مصـوب  عمومـی«،  مقطـع  در  پزشـکی 
بـه  و ۸۵2 شـورای عالی،  جلسـات ۸۵1 
تصویب رسـید اسـت، به شـرح ذیل برای 

می گردد: ابـالغ  اجـرا 
بـه  اسـتناد  »بـا  واحـده-  مـاده 
و  علـم  کلـی  سیاسـت های   4-۵ بنـد 
 1393/06/29 مـورخ  ابالغـی  فنـاوری 
)مدظلّـه(  رهبـری  معظـم  مقـام 
متقابـل  رابطـه  تنظیـم  موضـوع  بـا 
 ۵-2 بنـد  نیـز  و  اشـتغال  بـا  تحصیـل 
ابالغـی  سـالمت  کلـی  سیاسـت های 
بـا  لـه  معظـم   1393/03/1۸ مـورخ 
سـالمت  شـاخص های  ارتقـاء  موضـوع 
بـرای دسـتیابی کشـور بـه جایـگاه اول 
ایـن   13 بنـد  همچنیـن  و  منطقـه  در 
کیفـی  توسـعه  موضـوع  بـا  سیاسـت ها 
و کّمـی نظـام آمـوزش علـوم پزشـکی و 
مسـتند بـه اقـدام ملـی 14 از راهبـرد 
کالن 6 نقشـه جامـع علمـی کشـور در 
خصـوص تنظیـم ظرفیـت دانشـگاه ها و 
تفویـض مندرج در تبصره 2 ماده واحده 
»افزایـش ظرفیـت پذیـرش پزشـکی در 
شـورای عالی  مصـوب  عمومـی«  مقطـع 
اتخـاذ  راسـتای  و در  انقـالب فرهنگـی 
کمبـود  رفـع  بـرای  مناسـب  تدابیـر 
دسترسـی  افزایـش  پزشـک،  دنـدان 
خدمـات  بـه  مـردم  مختلـف  قشـرهای 
دندان پزشـکی  درمانـی  و  بهداشـتی 
و  دانشـگاه ها  ظرفیـت  تنظیـم  و 
دانشـکده های علـوم پزشـکی بر اسـاس 

دسـتیابی  به منظـور  جامعـه،  نیـاز 
بـه  دندان پزشـک  سـرانه  نسـبت  بـه 
هـزار   100 در   70 معـادل  جمعیـت، 
نفـر در سـال 141۵، وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی مکلف اسـت 
کـه  نمایـد  برنامه ریـزی  به گونـه ای 
دانشـگاه ها  پذیـرش  ظرفیـت  مجمـوع 
و مؤسسـات آمـوزش عالـی برای رشـته 
در  عمومـی  مقطـع  در  دندان پزشـکی 
بـه  نسـبت  درصـد   10  ،1401 سـال 
سـال قبـل، در سـال 1402، 1۵ درصد 
نسـبت به سـال قبـل، در سـال 1403، 
20 درصـد نسـبت بـه سـال قبـل، و در 
بـه  نسـبت  درصـد   2۵  ،1404 سـال 
سـال قبـل از آن بـه شـرح جـدول ذیل 

یابـد. افزایـش 
بـا  سـال،  چهـار  از  پـس  ضمـن،  در 
پیشـنهاد سـتاد راهبـری اجـرای نقشـه 
ثابـت  دربـاره  کشـور،  علمـی  جامـع 
پذیـرش  ظرفیـت  افزایـش  یـا  مانـدن 
عمومـی،  مقطـع  در  پزشـکی  دنـدان 
فرهنگـی  انقـالب  عالـی  شـورای  در 

شـد. خواهـد  تصمیم گیـری 
تبصـره 1 - وزارت بهداشـت، درمان و 
آمـوزش پزشـکی، مکلـف اسـت کـه در 
تمامـی مراکـز آمـوزش دندان پزشـکی، 
ایـن  نظـارت  تحـت  مراکـز  از  اعـم 
وزارتخانـه و دانشـگاه آزاد اسـالمی، این 
ایـن  افزایـش ظرفیـت را اعمـال کنـد. 
افزایـش ظرفیـت، مخصـوص داوطلبـان 
افزایـش  ایـن  در  پذیـرش  اسـت.  آزاد 
رشـته  کـد  صـورت  بـه  کـه  ظرفیـت، 
دفترچه هـای  در  مشـخص  محل هـای 
آمـوزش  سـنجش  سـازمان  راهنمـای 
ارائـه  بـرای  می شـود،  درج  کشـور 
مناطـق  و  شهرسـتان ها  در  خدمـت 
محـروم و کم برخـوردار کشـور با اولویت 
در  اسـت.  بومـی  دانشـجویان  پذیـرش 
صـورت نبـود داوطلـب بـرای بخشـی از 
ایـن ظرفیـت، ظرفیـت باقی مانـده، بـه 
کشـور  مناطـق  سـایر  آزاد  داوطلبـان 
بـا اولویـت تعهـد بـه ارائـه خدمـت در 
کـم   و  محـروم  مناطـق  و  شهرسـتان ها 
خواهـد  اختصـاص  کشـور  برخـوردار 

یافـت. 
تبصـره 2- سـازمان سـنجش آموزش 
کشـور، مکلـف اسـت کـه هر سـاله قبل 
از انتشـار دفترچـه آزمـون سراسـری و 
نیـز پـس از اتمـام فرآینـد پذیـرش در 
افزایـش  ایـن  از  گزارشـی  دانشـگاه ها، 
بـه  را  مزبـور  رشـته های  در  ظرفیـت 
جامـع  نقشـه  اجـراء  راهبـری  سـتاد 
نیـز  سـتاد  کنـد.  اعـالم  کشـور  علمـی 
موظـف اسـت که گـزارش سـاالنه اجراء 
ایـن مصوبـه را به شـورای عالـی انقالب 

ارائـه نمایـد. فرهنگـی 
تبصـره 3- سـازمان برنامـه و بودجـه 
اسـتخدامی  و  اداری  سـازمان  و  کشـور 
زیرسـاخت های  کـه  موظفنـد  کشـور، 
و  مالـی  منابـع  و  رفاهـی  و  آموزشـی 
انسـانی مـورد نیـاز بـرای توسـعه کیفی 
بـا  متناسـب  دندان پزشـکی  آمـوزش 
بـا  را  مصوبـه  ایـن  ظرفیـت  افزایـش 
مربـوط،  مقـررات  و  قوانیـن  رعایـت 

نماینـد. تأمیـن 
تبصـره ۴- دوره تعهـد ارائـه خدمـت 
در  افزایش یافتـه  ظرفیت هـای  بـرای 
ایـن مصوبـه و مـاده واحـده »افزایـش 
عمومـی«  مقطـع  در  پزشـکی  ظرفیـت 
مـورخ   ۸۵2 و   ۸۵1 جلسـات  مصـوب 
شـورای   1400/10/07 و   1400/9/23
نیـم  و  یـک  فرهنگـی،  انقـالب  عالـی 
شـامل  و  اسـت  تحصیـل  دوره  برابـر 
مـاده   )3( بنـد  اصـالح  قانـون  مـوارد 
واحـده قانـون برقراری عدالت آموزشـی 
دوره هـای  در  دانشـجو  پذیـرش  در 
تحصیـالت تکمیلـی و تخصصـی نخواهد 
شـد. همچنیـن متعهدین مشـمول، پس 
از ایفـاء نیمـی از دوره تعهـد، می توانند 
بـرای ادامـه تحصیل در مقطـع تخصص 
اقـدام کنند. ایـن متعهدیـن، در صورت 
مقطـع  در  تحصیـل  ادامـه  و  پذیـرش 
تخصـص، می بایسـت بخـش باقی مانـده 
اتمـام  از  پـس  را  خـود  تعهـد  دوره  از 
دوره تخصـص بـه انجام برسـانند. مدت 
تحصیـل در دوره تخصـص جـزء مـدت 
شـد  نخواهـد  محسـوب  تعهـد خدمـت 
مشـموالن  تحصیلـی  مـدرک  ارائـه  و 
تعهـد  دوره  اتمـام  از  بعـد  مذکـور 

اسـت. بالمانـع  موردنظـر، 

ماده  واحده افزایش ظرفيت پذیرش دندان پزشكی در مقطع عمومی ابالغ شد
از سوی رئيس جمهور
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