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خبر
معاون فنی و آماری سازمان سنجش:

ظرفیت گروه ریاضی و فنی در کنکور  ۲.۵برابر
بیشتر از داوطلبان است

معاون فنی و آماری سازمان سنجش گفت :در حال حاضر عمده ظرفیت
گ��روه علوم ریاضی و فنی خالی می ماند و ظرفیت پذیرش در آن  ۲.۵برابر
بیشتر از داوطلبان این گروه است.
به گزارش مهر ،دکتر احسان جمالی در نشست خبری کنکور سراسری
س��ال  ۱۴۰۱درب��اره روند افزای��ش و کاهش آمار داوطلب��ان در گروه های
آزمایشی گفت:روند آمار داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی افزایشی بوده
و روند آمار داوطلبان گروه آزمایش��ی علوم ریاضی و فنی در سال های اخیر
ثابت یا نزولی بوده است.
وی گفت :با توجه به اینکه علوم پایه ش��امل ریاضی ،فیزیک و ش��یمی
علوم مهمی برای پیش��رفت علمی هس��تند متاسفانه آس��یب هایی به این
رش��ته ها وارد می ش��ود .در حال حاضر عمده ظرفیت علوم ریاضی و فنی
خالی می ماند و ظرفیت  ۲.۵برابر بیشتر از داوطلبان این گروه است .اگر هم
رقابتی در گروه علوم ریاضی و فنی وجود دارد رقابت در رشته های خاص و
پرطرفدار و دانشگاه های خاص است.
جمالی افزود :در حال حاض��ر رقابت در گروه علوم ریاضی کامال عکس
رقابت در رشته های علوم تجربی است.در گروه علوم انسانی نیز در سال های
اخیر رشتههای حقوق ،مدیریت مالی ،روانشناسی مورد استقبال قرار گرفته
اند و از گروه های تجربی و ریاضی هم به این رش��ته ها کوچ صورت گرفته
است .تمام رشته ها بازار محور شده اند.
وی درب��اره اصالح مع��دل گفت:اصالح معدل در رش��ته های با آزمون
چن��دان تاثی��ری ندارد زی��را افرادی که س��وابق تحصیلی آنها کامل اس��ت
 ۴۰درصد به صورت مثبت در نمره کل آزمون تاثیر گذار اس��ت.اما اصالح
معدل برای افرادی که رش��ته های بدون آزمون یا پذیرش بر اس��اس سوابق
تحصیلی را انتخاب می کنند تاثیرگذار است.
معاون فنی و آماری س��ازمان س��نجش گفت :آموزش و پرورش نمرات
دانش آموزان را به سازمان سنجش می فرستند و دانش آموزان می توانند از
طریق س��ایت سازمان سنجش نمراتی که به آنها داده شده است را مشاهده
کنند.
وی اظهار داش��ت :در دو نوبت یک زمان دریافت کارت ورود به جلس��ه
کنک��ور  ۱۴۰۱و دیگری در زمان انتخاب رش��ته امکان اصالح معدل وجود
دارد.همچنین آخرین اطالعات اصالح شده مالک عمل خواهد بود.
جمال��ی اضاف��ه کرد :ب��ر اس��اس مصوبه ش��ورای س��نجش و پذیرش
 ۴۰درصد سوابق تحصیلی به صورت تاثیر مثبت اعمال می شود اما اگر حتی
یک بخش هم از این دروس نباشد مابقی نمره از آزمون محاسبه می شود و
اگر هیچ سابقه تحصیلی نداشته باشند کل نمره کنکور مالک پذیرش است.

اعالم جزئیات برگزاری ترم تابستان
در دانشگاههای صنعتی

برگزاری ترم تابس��تان امسال نسبت به دو سال گذشته متفاوتتر است
و پس از گذش��ت  ۲س��ال کرونایی ،دانش��گاهها به صورت حضوری آموزش
دانش��جویان را دنبال میکنند .دانش��گاههای صنعتی پایتخت نیز هر کدام
جزئیات برگزاری ترم تابستان خود را اعالم کردند.
به گزارش ایس��نا ،پ��س از پایان تعطیالت نوروز  ،۱۴۰۱دانش��گاههای
کش��ور برای از س��رگیری آموزش حضوری بازگشایی ش��دند و هر کدام از
آنها کالسهای دانش��جویان را به صورت حض��وری برگزار کردند .امتحانات
دانشجویان نیز به صورت حضوری در حال برگزاری است و دانشگاهها شرایط
و جزئیات برگزاری ترم تابستان را اعالم کردند.
ش��اید اینگون��ه به نظر برس��د ،دانش��جویانی که در دورهه��ای روزانه
دانش��گاههای دولتی تحصیل میکنند ،عالوه بر طول س��ال تحصیلی ،برای
ترم تابس��تان نیز هزینهای پرداخت نمیکنند.اما ،بنا بر مصوبه وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری کش��ور اگر دانشگاهی در تابستان اقدام به برگزاری ترم
تابستانی کند ،مجاز به دریافت شهریه است.
در گزارش زیر ،وضعیت ترم تابستانی چند دانشگا ه صنعتی مطرح کشور
را بررسی میکنیم.
دانشگاه صنعتی شریف
شروع کالسهای دانشجویان برای ترم تابستان  ۲۵تیر ماه خواهد بود و
تا روز چهارشنبه  ۲شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
امتحان��ات پایان��ی دانش��جویان نی��ز در روزه��ای ش��نبه و یکش��نبه
 ۵و  ۶ش��هریور ماه س��ال جاری برگزار خواهد شد و مهلت ارسال نمرات به
آموزش نیز چهارشنبه  ۱۶شهریور ماه خواهد بود.
بنا بر اعالم دانش��گاه صنعتی ش��ریف ،در دوره تابس��تان این دانش��گاه
دانشجویان میتوانند حداکثر برای  ۶واحد ثبت نام کنند.
همراه با کاراموزی ،حداکثر در  ۳واحد نظری یا  ۳واحد پروژه کارشناسی
ی��ا  ۲واحد عملی یا  ۲واحد نظری به عالوه  ۱واحد عملی میتوان ثبت نام
کرد.
همچنین دوره تابستان ترمیم و حذف ترم ندارد.
دانشگاه صنعتی شریف اعالم کرد که ثبت نام دوره تابستانی در سامانه
آموزش این دانش��گاه انجام میشود و دانشجویان باید امکان دسترسی خود
به سامانه را بررسی کنند.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر ب��رای ترم تابس��تان  ۱۴۰۱دروس ریاضی
عمومی  ۱و  ،۲معادالت دیفرانسیل ،برنامه نویسی ،کامپیوتر ،فیزیک عمومی
 ۱و  ،۲ریاضی مهندس��ی و محس��ابات عددی را صرفا برای دانشجویانی که
در این دروس مردود شدهاند ،برگزار میکند .البته بنا بر اعالم این دانشگاه،
دروس مذکور به صورت مجازی نیز ارائه خواهند ش��د و کلیه دانش��جویان
مجاز به ثبت نام در این دروس هستند.
بن��ا بر اعالم دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر ،برخ��ی از دروس کارگاهی و
آزمایشگاهی نیز در تابستان ارائه میشود.
دانش��جویان دانش��گاه صنعتی امیرکبیر مجاز به اخ��ذ  ۶واحد در ترم
تابستان هستند و حذف درس در تابستان امکانپذیر نخواهد بود.
همچنین ،دانش��جویانی که کارآموزی را به ص��ورت  ۲واحدی ثبت نام
دارند ،نمیتوانند واحد درسی دیگری اخذ کنند و دانشجویانی که کارآموزی
را ب��ه ص��ورت  ۱واحدی یا صفر واحدی ثبت ن��ام نمودهاند ،تنها میتوانند
یک واحد درسی اخذ نمایند.
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر اع�لام کرده که ثبت نام ترم تابس��تان این
دانشگاه بدون ارائه خوابگاه و تسهیالت رفاهی خواهد بود.
شروع کالسها (کارگاه و آزمایشگاه) در تاریخ  ۲۵تیر ماه انجام خواهد
شد و پایان کالسها در روز چهارشنبه  ۲شهریور ماه خواهد بود.
آزمونه��ای پایان��ی ت��رم تابس��تانی این دانش��گاه طی روزه��ای  ۵تا
 ۹شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
دانشگاه علم و صنعت
آغاز انتخاب واحد ترم تحصیلی تابستان دانشگاه علم و صنعت از  ۲۵تیر
ماه آغاز میشود و تا  ۲۹تیر ماه ادامه خواهد داشت و دانشجویان میتوانند
برای ثبتنام و اخذ واحد به سامانه گلستان این دانشگاه مراجعه کنند.
ش��روع ترم تابس��تانی دانش��گاه علم و صنعت نیز از دوم م��رداد ماه تا
چهارم شهریور ماه خواهد بود و دانشجویان سایر دانشگاهها برای شرکت در
این ترم تحصیلی از  ۲۳تیرماه میتوانند ثبتنام کنند.
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علمی

رئیس سازمان سنجش:

تعیین تکلیف کنکور  ۱۴۰۲پس از ابالغ
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی

رئیس س��ازمان س��نجش گفت :جزئی��ات اجرایی
کنکور  ۱۴۰۲پس از ابالغ مصوبه ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی به س��ازمان س��نجش در ش��ورای سنجش و
پذیرش دانشجو تعیین تکلیف می شود.
به گ��زارش مه��ر ،دکت��ر عبدالرس��ول پورعباس
در نشس��ت خب��ری درب��اره مصوب��ه ش��ورای عال��ی
انق�لاب فرهنگی درباره کنکور  ۱۴۰۲گفت :در س��ال
 ۱۳۸۷قانون��ی در مجلس تصویب ش��د که با نام قانون
حذف کنکور معروف ش��د .آن قانون می گفت برویم به
س��متی که تا س��ال  ۱۳۹۲کنک��ور  ۱۰۰درصد حذف
شود .یعنی سوابق تحصیلی که توسط آموزش و پرورش
تولید می شود به شکل آزمون های سراسری و کشوری
جایگزین ش��ود .آزمون کنکور برگزار نشود و فقط ثبت
نام و پذیرش صورت گیرد.
وی اف��زود :چرا این اتفاق رخ ن��داد .دلیل این بود
که آن س��وابق تحصیلی تامین نش��د .فقط  ۱۰درصد
س��ال دوازدهم ایجاد شده است .آن نیز بعضا گفته شد
که اس��تانداردهای الزم را ن��دارد و نقدهایی به آن وارد
بود .اما آموزش پرورش می گفت ما داریم در این مسیر
حرکت می کنیم.
رئیس سازمان س��نجش خاطرنشان کرد :در سال
 ۱۳۹۲مصوب��ه کنکور در مجلس اصالح ش��د و قانون
س��نجش و پذی��رش جدیدی اعالم ش��د .در آن قانون
نس��بت به گذشته عقب نش��ینی کردند .سقفی تعیین
نشد و گفته شد به میزانی که می شود سوابق تحصیلی
تامین شود.
وی اف��زود :طبق ای��ن قانون قرار ش��د  ۸۵درصد
ظرفی��ت به پذیرش س��وابق تحصیل��ی اختصاص یابد.
اکنون با احتس��اب دانش��گاه علمی کاربردی و دانشگاه
فن��ی حرفه ای این میزان ظرفیت پر ش��ده اس��ت .بر
مبنای نمره دیپلم و سال آخر داوطلب پذیرش صورت
می گیرد.پورعباس گفت ۱۵ :درصد ظرفیت باقی مانده
طبق قان��ون به ش��کل ترکیبی از س��وابق تحصیلی و
 ۱۰درس س��ال دوازده��م به همراه آزمون سراس��ری
مالک پذیرش دانش��جو اس��ت .امس��ال  ۴۰درصد این
نمرات دروس به صورت تاثیر مثبت به همراه  ۶۰درصد
تاثیر قطعی نمره آزمون سراس��ری در پذیرش دانشجو
مالک عمل است.وی یادآور شد :در تیرماه سال ۱۴۰۰
در دول��ت یازدهم مصوبه ای در ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی برای کنکور تصویب ش��د که آن مصوبه دچار
مش��کل شد .با توجه به اینکه عجله ای بود بخش هایی
از بندهای مرتبط با آن دیده نش��د یا حذف شد و اجرا
را دچار مشکل کرد.
 ۱۰بند دارای مشکل مصوبه شورای عالی
انقالب فرهنگی در زمینه کنکور توس�ط سازمان
سنجش احصاء شد
رئیس س��ازمان س��نجش افزود :از آن زمان ما در
سازمان سنجش نشست های تخصصی با شورای عالی

انقالب فرهنگی داشتیم و  ۱۰بندی که مشکل داشتند
و نیاز به اصالحیه داشتند را احصاء کردیم .اصالحیه به
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ارسال شد و به نقطه ای
رسیدیم که این مشکالت مرتفع شوند.
وی یادآور شد :نقاط مورد اختالف یکی اثر قطعی و
یا اثر مثبت سوابق تحصیلی بود و دیگری زیرگروه های
کنکور بود .همچنین حذف دروس عمومی از کنکور نیز
مورد اختالف بود .قرار ش��د اصالح ش��ود .اصالحیه در
جلس��ه  ۱۸خرداد  ۱۴۰۱شورای عالی انقالب فرهنگی
در صحن شورا به تصویب رسید.
مصوب�ه باید از س�وی رئی�س جمهور و
رئیس ش�ورای عالی انقالب فرهنگی به سنجش
برای اجرا ابالغ شود
پورعب��اس گفت :ما در س��ازمان س��نجش منتظر
اب�لاغ ای��ن مصوبه هس��تیم .این مصوبه باید از س��وی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی به
س��نجش برای اجرا ابالغ شود .در صورت ابالغ سازمان
س��نجش برای کنک��ور  ۱۴۰۲بر مبن��ای مصوبه عمل
خواهیم کرد .اگر ابالغ نشود شورای سنجش و پذیرش
باید تصمیم بگیرد که کنک��ور  ۱۴۰۲را با روند کنکور
 ۱۴۰۱و تغییراتی جزئی اجرا کند.
مخالف�ت یا موافقت س�ازمان س�نجش
درباره مصوبه کنکور مطرح نیست
رئیس سازمان سنجش درباره نظر سازمان سنجش
درباره مصوبه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در زمینه
کنک��ور  ۱۴۰۲گف��ت :مخالفت ی��ا موافقت س��ازمان
س��نجش درباره این مصوبه مطرح نیس��ت .این مصوبه
هم از جنبه های مختلف قابل بررس��ی اس��ت و نظرات
مخالف و موافق دارد.
وی گفت :یکی از بندها این بود که سوابق تحصیلی
کامل باشد .من مخالفم بودم چرا که معتقد بودم سوابق
تحصیلی کامل وجود ندارد .این بند اصالح شد .یکی از
کلمات این بود که فرد س��وابق تحصیلی مرتبط داشته
باشد که این مورد هم اصالح شد.
پورعب��اس درباره ح��ذف دروس عمومی از فرآیند
کنکور گفت :در مورد حذف این مسئله نظرات متفاوتی

بود .چون کنکور رقابت و مس��ابقه اس��ت اگر قرار باشد
که این دروس بماند برای همه باید بماند اگر قرار باشد
حذف شود برای همه باید حذف شود .یک نظر هم این
بود که با حذف دروس عمومی از کنکور در دبیرس��تان
به آن بهای بیشتری داده می شود .اما در سنجش بود و
نبود این دروس اثری یکسان برای همه داوطلبان دارد.
وی افزود :درباره اثر قطعی سوابق تحصیلی نیز نظرات
مخالف و موافق زیاد وجود دارد .اس��تدالل موافقان اثر
قطعی سوابق تحصیلی این است که داوطلب به دروس
دبیرستان بیشتر اهمیت می دهد اما استدالل مخالفان
اثر قطعی س��وابق تحصیلی این اس��ت که یک نمره بد
دبیرستان روی سرنوشت کنکور فرد تاثیر می گذارد.
رئیس س��ازمان سنجش یادآور شد :اینکه فرد نیاز
دارد که ترمیم نمره داش��ته باش��د هم یکی از مسائلی
اس��ت که در این زمینه مطرح اس��ت .قطعا کس��ی که
می خواهد بهترین رش��ته قبول ش��ود تالش می کند
معدل بهتری کسب کند .چالش اصلی اثر قطعی سوابق
تحصیل��ی هم در اینجاس��ت .در ص��ورت تاثیر مثبت،
معدل یا نمرات اگر نمره کل فرد را باالتر بکش��د تاثیر
قطعی داشته است اما اگر نمره کل فرد را پایین بکشد
تاثیری ندارد.
وی اف��زود :در س��ال  ۱۴۰۲ام��ا اتفاق��ی که می
افتد این اس��ت که س��وابق تحصیلی بر نمره کل تاثیر
می گذارد و نمره باالتر و پایین تر می شود.
کنکور  ۱۴۰۲با س�ه تغیی�ر قطعی بودن
اثر سوابق تحصیلی ،حذف دروس عمومی و حذف
زیرگروه ها مواجه ایم
وی خاطرنش��ان ک��رد :در کنک��ور  ۱۴۰۲با س��ه
تغیی��ر مواجه ای��م .قطعی بودن اثر س��وابق تحصیلی،
حذف دروس عمومی و حذف زیرگروه ها این تغییرات
هستند.رئیس س��ازمان س��نجش درباره احتمال عدم
ابالغ مصوبه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی به سنجش
و تعیین تکلیف اجرایی کنکور  ۱۴۰۲گفت:پیشنهاد ما
این است که شورای سنجش و پذیرش تغییرات اجرای
کنکور  ۱۴۰۲را مصوب کند.
وی درخصوص ترمیم معدل برای پشت کنکوری ها
گفت :اگر مصوبه ابالغ ش��د بالفاصله شورای سنجش و
پذیرش تشکیل جلسه می دهد و سیاست های کنکور
 ۱۴۰۲را تعیی��ن می کند .یکی از سیاس��ت های مهم
تعیین زیرگروه ها و نحوه گرفتن آزمون دوبار در س��ال
و ضرایب زیرگروه ها را است.
پورعباس اضاف��ه کرد :در این مصوبه در ماده  ۹به
عنوان یکی از موادی که اصالحیه خورده اس��ت ،تمام
اختی��ارات برای تعیین تکلیف تمام موارد مورد ابهام از
جمله عدم وجود س��وابق تحصیل��ی ،عدم وجود دیپلم
م��ورد نظر و ش��رایط متف��اوت داوطلبان ،به ش��ورای
سنجش و پذیرش داده شده است و شورا در این زمینه
تصمیم می گیرد.

برای پذیرش بدون آزمون؛

ثبت نام در دوره های کارشناسی دانشگاه
جامع علمی کاربردی آغاز شد

ثبت نام در دوره های کارشناس��ی دانش��گاه جامع
علمی کاربردی آغاز شد و تا روز سه شنبه  ۷تیرماه ادامه
دارد.به گزارش مهر ،متقاضیان ثبتنام در پذیرش دوره
های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای (ناپیوسته)
نظام آموزش مهارتی دانش��گاه جام��ع علمی کاربردی
مهر ماه س��ال  ۱۴۰۱می توانند تا روز س��ه ش��نبه ۷
تیرماه در س��امانه به صورت اینترنت��ی ثبت نام کنند.
ب��ر ای��ن اس��اس متقاضی��ان بای��د در مهل��ت مقرر و
پ��س از مطالعه دقی��ق «دفترچه راهنم��ای ثبتنام»
ب��ه درگاه اط�لاع رس��انی ای��ن س��ازمان به نش��انی:
 www.sanjesh.orgمراجعه و نس��بت به ثبتنام در
س��امانه اقدام کنند .دفترچه راهنما ،همزمان با شروع
ثبتنام از طریق درگاه اطالع رس��انی این سازمان قابل
دسترس است.
روش گزینش دانشجو
گزینش دانش��جو در کدرشت ه محلهای تحصیلی،
براس��اس مع��دل کل کاردان��ی ،نوع م��درک کاردانی،
ی
س��همیههای آزاد ،شاغل ،رزمندگان و ایثارگران ،بوم 
و با توجه به صالحیتهای عمومی متقاضیان با عنایت
به ضوابط دانش��گاه جامع علمی  -کاربردی و مصوبات
مرب��وط انج��ام میگی��رد .متقاضیان س��همیه آزاد که
مدرک کاردانی آنان مطابق جدول ش��ماره ( )۳مندرج
در دفترچ��ه راهنمای ثب��ت نام مرتبط با رش��تههای
تحصیل��ی انتخابی باش��د در اولویت پذی��رش برای آن
رشته قرار میگیرند.
در ضمن ظرفیت باقیمانده در هر کدرش��ته محل،
با اولویت یکس��ان به متقاضیان سهمیه آزاد با مدارک
کاردانی غیرمرتبط اختصاص پیدا می کند .لذا پیشنهاد
میشود متقاضیان نسبت به انتخاب کدرشته محلهای
مرتب��ط با رش��ته تحصیلی مقطع کاردان��ی خود اقدام
کنند .متقاضیان سهمیه ش��اغل صرفاً در یک زیرگروه
آموزشی در رشته مرتبط با شغل آنان پذیرش خواهند
ش��د .برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط
در زمان ثبتنام از س��وی دانش��جو به مرکز آموزش��ی
ضروری است.
اقدامات الزم برای ثبتنا م
 -۱دریاف��ت و مطالعه دفترچه راهنمای ثبتنام از
طریق درگاه اطالع رسانی سازمان.
 -۲آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز برای
ثبتنام.
-۳خرید کارت اعتباری ثبت نام به وسیله کارتهای

بانکی عضو شبکه ش��تاب که پرداخت الکترونیکی آنها
فعال اس��ت ،با مراجعه به درگاه اطالعرس��انی سازمان
و پرداخت مبل��غ (۹۴۵/۰۰۰نهصدوچهل و پنج هزار)
ریال به عنوان وجه ثبتنام.
یادآوری  :۱دانش��جویان س��ال آخر دوره کاردانی
که تا تاریخ  ۳۱ش��هریور موفق به اخذ مدرک کاردانی
خواهند ش��د مج��از به ثبت ن��ام و انتخاب کدرش��ته
محل میباش��ند .چنانچه متقاضی در یکی از کدرشته
محلهای انتخابی پذیرفته ش��ود ولی تا پایان شهریور
ماه س��ال  ۱۴۰۱موفق ب��ه دریاف��ت گواهینامه پایان
تحصیالت دوره کاردانی نشود قبولی ایشان لغو و اجازه
ثبتنام نخواهند داشت.
یادآوری  :۲داوطلبان الزم اس��ت در درج معدل و
س��ایر اطالعاتی که در گزینش علمی آنها موثر اس��ت
دقت کافی را بعم��ل آورند .هر گونه مغایرت و یا اعالم
اش��تباه اطالعات فوق در صورتی که در ردیف قبولین
قرار گرفته باشند منجر به لغو قبولی خواهد شد.
 )۴مندرجات ف��رم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه
تکمیل شود.
 )۵مس��ئولیت صحت مندرجات تکمیل شده فرم
تقاضانامه به عهده متقاضی خواهد بود.
 )۶مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نمیباش��د،
بنابراین در زم��ان تکمیل اطالع��ات تقاضانامه نهایت
دقت را بهکار گیرد.
 )۷در هر مرحله از پذیرش (ثبتنام ،پذیرفتهشدن،
حین تحصیل در دانش��گاه و  )...مشخص شود متقاضی
حقایق را کتمان نموده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج
در ای��ن دفترچه نمیباش��د ،از ادام��ه تحصیل محروم
خواهد شد.
 )۸متقاض��ی باید پس از پایان ثبتنام الکترونیکی

از تمام��ی صفح��ات ،پرین��ت تهیه نم��وده و نزد خود
نگهدارد.
دس�تورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه
ثبت نام اینترنتی
به متقاضیان توصیه می شود مطابق دستورالعمل
من��درج در دفترچ��ه راهنم��ای ثب��ت نام ،ابت��دا فرم
پی��ش نوی��س تقاضانامه من��درج در دفترچ��ه راهنما
را تکمیل و س��پس با مراجعه به درگاه اطالع رس��انی
سازمان سنجش آموزش کشور اطالعات الزم را براساس
بندهای برنامه نرم اف��زاری ثبت نام وارد نمایند .ضمناً
راهنم��ای جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم افزاری
ثبت نام اینترنتی موجود است و متقاضیان برای کسب
اطالع بیشتر میتوانند به این راهنما مراجعه کنند.
متقاضیان الزم است در درج اطالعات ثبت نام دقت
کنند .در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید
شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضی در صورت
پذیرفته ش��دن ،قبولی وی لغ��و و از ادامه تحصیل وی
جلوگیری خواهد شد.
م
ی مه 
نکات و توصیهها 
 )۱اگر از طریق کافینت اقدام به ثبتنام میکنید،
تمام��ی مراحل ثبتنامی را ش��خصاً انج��ام دهید یا بر
انجام امور مربوط در کافینت نظارت مس��تقیم داشته
باشید.
 )۲پ��س از تکمیل تقاضانامه ،نس��بت به دریافت
ی��ک نس��خه پرین��ت و نگه��داری ش��ماره پرون��ده
 ۶رقم��ی ،کدپیگی��ری  ۱۶رقم��ی و تقاضانامه اقدام
کنید.
 )۳در انتخاب کدرش��ت ه محل ه��ای انتخابی خود
با دق��ت عمل کنید ،زیرا پ��س از دریافت کد پیگیری
 ۱۶رقمی به درخواستهای متقاضیان مبنی بر اصالح
یا جابجایی کدرش��ت ه محل ها ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
ش
ق نش��ریه پیک سنج 
ی از طری 
 )۴هرگون ه تغییر 
ی س��ازمانسنجش)،
ی و اطالعرس��ان 
(هفتهنامه خبر 
پایگاه اطالع رس��انی سازمان سنجش و در صورت لزوم
از طریق رسانههای گروهیاعالمخواهد شد.
 )۵در صورت لزوم میتوانید س��ئوال یا س��ئواالت
خ��ود را از طری��ق س��امانه پاس��خگویی اینترنتی این
سازمان به نش��انی https://request.sanjesh.org
ی��ا در روزه��ا و س��اعات اداری ب��ا ش��ماره تلف��ن
 ۰۲۱-۴۲۱۶۳در میان بگذارید.
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گردهمایی بزرگ خانواده "خورشید" در بامداد فردا

آس��مان بام��دادی ف��ردا جمع��ه،
سوم تیرماه ش��اهد مقارنه هفت سیاره
خانواده خورش��ید اس��ت و گردهمایی
بعدی این س��یارات  ۱۸س��ال بعد در
ش��امگاه روز شنبه ۱۸ ،ش��هریور سال
 ۱۴۱۹خواهد بود.
مهن��دس مس��عود عتیق��ی ،مدیر
انجمن نجوم آماتوری ایران در گفتوگو
با ایسنا ،گفت :هر چند همراستا شدن سیارات موضوعی برای انجام مطالعات
علمی نیست ،ولی از نگاه نجومی پدیدهای چشمنواز و زیبا است.
وی با اش��اره به پدیده "همترازی پنج س��یاره سامانه خورشیدی" اظهار
کرد :تقریبا پس از  ۲۰سال همراهی این چنینی سیارات ،در افق صبحگاهی
بام��داد ف��ردا جمعه  ۳تیر ماه  ۱۴۰۱مجددا ش��اهد مقارنه بزرگ س��یارات
منظومه خورشیدی خواهیم بود.
عتیقی خاطر نش��ان کرد :پنج س��یاره "تیر (عط��ارد)" ،ناهید" (زهره)،
"بهرام (مریخ)" ،مش��تری" (برجیس) و "کیوان" (زحل) که همگی با چش��م
غیرمس��لح به صورت اجرام نقطهای و ستاره مانندی ،قابل مشاهده هستند و
از درون تلس��کوپ بسیار زیبا دیده میش��وند ،در پگاه این روز ( ۳تیرماه) از
افق شرق تا جنوب آسمان در یک خط قرار میگیرند.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران خاطر نش��ان کرد :جالب اینجاست که
س��یارات "اورانوس" و "نپتون" نیز که از مرز بینایی انسان فراتر هستند ،در
ای��ن صبحگاه در جمع س��یارات مورد اش��اره حضور دارن��د و میتوان گفت
 ۷س��یاره خانواده خورش��ید از روی زمین به عنوان هش��تمین س��یاره این
خانواده ،در بامداد فردا  ۳تیرماه امسال در یک راستا قرار می گیرند.
وی اضافه کرد :ضمن آن که "ماه" نیز به صورت هالل صبحگاهی در این
بزم آسمانی خانوادگی حضور خواهد داشت و بین سیارات "ناهید" و "بهرام"
بر جلوه باشکوه این همنشینی میافزاید.
عتیقی با اش��اره ب��ه وضعیت "پلوتو" در این بزم بام��دادی ،توضیح داد:
س��یاره کوتول��ه "پلوتو" که زمانی در رده س��یارات بوده و ام��روزه به عنوان
"س��یاره کوتوله" شناخته میشود ،نیز در این بامدادان در آسمان صبحگاهی
حضور دارد ،هر چند که رصد این جرم آس��مانی با تلس��کوپهای قدرتمند
آماتوری امکانپذیر اس��ت.پس همه چیز مهیاست که به استقبال یک جشن
بزرگ آسمانی بروید.
وی افزود :کافی است سحرخیز باشید و از یک ساعت قبل از طلوع مهر
تابان که این اجرام همگی طلوع کردهاند و در افق بامدادی حاضر هستند ،در
مکانی که افق ش��رقی آن باز باشد ،همراه با نسیم لذت بخش صبحگاهی به
تماشای این پدیده نادر و جذاب بپردازید.

میز خبر
راهاندازی شعبه پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران در دانشگاه ایروان

رئیس دانشگاه تهران در دیدار با رئیس دانشگاه ارمنستان برای راهاندازی
شعبه پارک علم و فناوری این دانشگاه در ارمنستان اعالم آمادگی کرد.
به گزارش ایرنا ،محمد مقیمی در دیدار با رئیس دانش��گاه ایروان افزود:
امیدوارم زمینه ایجاد ش��عبههایی از شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک
علم و فناوری دانش��گاه تهران در فضاهای در اختیار دانش��گاه ایروان فراهم
شود.
وی تصری��ح کرد:آمادگ��ی داری��م تا با کمک دانش��گاه ای��روان بتوانیم
زمینهه��ای مطالعاتی و آموزش��ی مش��ترک را برای ارتقای رواب��ط ایران و
ارمنستان و کشورهای حاضر در منطقه فراهم کنیم.
مقیمی در پی درخواست رئیس دانشگاه ایروان مبنی بر اینکه محوریت
همکاری مش��ترک بین دانش��گاه ایروان و دانشگاه تهران بر گسترش زبان و
ادبیات فارس��ی قرار گیرد ،گفت:یکی از حوزههای مورد عالقه دانشگاه تهران
در زمینه توسعه روابط علمی ،گسترش کرسیهای زبان و ادبیات فارسی در
ارمنستان و شناخت و توسعه بیشتر زبان ارمنی در ایران است.
وی از س��اماندهی فعالیتهای تحقیقاتی مش��ترک و بینالمللی ،تبادل
اس��تاد و دانش��جو و همکاری در حوزه ش��رکتهای دانشبنی��ان به عنوان
محورهای همکاریهای مشترک نام برد.
مقیمی با اشاره به درخواست لبنان ،عراق ،قطر و عمان برای ایجاد شعبه
دانشگاه تهران در این کش��ورها خاطرنشان کرد:اگر بخواهیم ایده راهاندازی
ش��عبهای از دانش��گاه تهران در س��ایر کش��ورها را اجرایی کنیم ،ارمنستان
یکی از گزینهها برای این کار خواهد بود.
رئیس دانش��گاه ته��ران افزود:ارمنس��تان همواره در ط��ول تاریخ جزو
اولویتهای ایران در گسترش روابط بوده است.ما ایرانیان دارای پیش زمینه
فکری مثبتی نس��بت به هموطنان ارامنه و همنوعانمان در کشور ارمنستان
هستیم؛ در دانشگاه تهران نیز هم در میان دانشجویان و هم در جمع اعضای
هیأت علمی دانشگاه شاهد حضور ارامنه کشورمان هستیم.
معاون اجرایی سازمان سنجش:

رشد  ۹.۲درصدی آمار داوطلبان کنکور ۱۴۰۱

معاون اجرایی س��ازمان سنجش آموزش کش��ور گفت :تعداد داوطلبان
کنکور سراس��ری س��ال  ۱۴۰۱ی��ک میلیون و  ۴۸۹هزار و  ۲۲۰نفر اس��ت
که این تعداد نس��بت به س��ال  ۱۴۰۰به میزان  ۹.۲درصد افزایش داش��ته
است.
به گزارش مهر ،دکتر حس��ن مروتی در نشست خبری کنکور سراسری
سال  ۱۴۰۱گفت :تعداد داوطلبان کنکور سراسری سال  ۱۴۰۱یک میلیون
و  ۴۸۹هزار و  ۲۲۰نفر است که در روزهای  ۸تا  ۱۱تیرماه  ۱۴۰۱در کنکور
شرکت میکنند .این تعداد نسبت به سال  ۱۴۰۰تعداد  ۱۲۱هزار و  ۱۶۶نفر
یعنی  ۹.۲درصد افزایش داشته است.
معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور گفت :کنکور سال ۱۴۰۱
در  ۴۱۷ش��هر و بخش و شهرستان کشور و  ۱۷حوزه خارجی در  ۱۵کشور
دنیا برگزار میشود .تعداد  ۶۱۵حوزه امتحانی اصلی داریم و تعداد  ۲هزار و
 ۹۱۱حوزه فرعی داریم.
وی یادآور ش��د :کارت ش��رکت در کنکور سراسری س��ال  ۱۴۰۱از روز
یکش��نبه  ۵تیرماه  ۱۴۰۱در س��ایت س��ازمان سنجش منتش��ر میشود و
داوطلبان باید کارت خود را دریافت کنند .داوطلبانی که در دو یا س��ه گروه
آزمایشی شرکت کرده اند نیز باید دو یا سه کارت را دریافت کنند.
مروتی با اش��اره به آمار داوطلبان در گروههای آزمایشی پنجگانه کنکور
گف��ت :در گروه علوم ریاض��ی و فنی تعداد  ۱۴۵ه��زار و  ۶۱۵نفر ،در گروه
عل��وم تجرب��ی  ۵۷۴ه��زار و  ۷۵۱نفر ،در گ��روه علوم انس��انی  ۴۱۲هزار و
 ۵۲۵نف��ر ،در گ��روه هنر تعداد  ۱۶۷هزار نف��ر و در گروه زبانهای خارجی
 ۱۹۴هزار و  ۹۵۱نفر شرکت کردهاند.
وی اضافه کرد:یک دفترچه عمومی و یک پاسخنامه عمومی داده میشود
و برای هر دفترچه اختصاصی نیز یک پاسخنامه درنظر گرفته شده است.

