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ثبت نام پذيرش با سوابق تحصيلی 
تا 10 دی ماه ادامه دارد

آمـوزش سـنجش سـازمان رئیـس
کشـور،ازثبتنـاموانتخـابرشـته
بـرایظرفیتهـایخالیماندهرشـته
محلهایـیکـهدرمرحلـهپذیـرشبا
سـوابقتحصیلیسراسـریسال1401

تکمیلنشـدهاسـت،خبـرداد.
سنجش،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  اعالم  با  پورعباس،  عبدالرسول  دکتر 
برای  مرحله،  این  در  پذیرش  گفت:  خبر، 
رشته محل هایی  مانده  خالی  ظرفیت های 
تحصیلی  سوابق  با  پذیرش  مرحلۀ  در  که 
بر  نشده اند،  تکمیل   ۱۴۰۱ سال  سراسری 
کتبی  معدل  یعنی  تحصیلی،  سوابق  اساس 
می گیرد  ماه صورت  بهمن  نوبت  در  دیپلم، 
و ثبت نام و انتخاب رشته در این پذیرش، از 
سازمان سنجش،  اطالع رسانی  درگاه  طریق 
از روز چهارشنبه مورخ ۳۰ آذر ماه آغاز شده 
است و تا روز شنبه ۱۰ دی ماه ادامه خواهد 

داشت.
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  معاون 
ثبت نام  راهنمای  دفترچۀ  کرد:  خاطرنشان 
این  به  مربوط  رشته محل های  کد  جدول  و 
سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  پذیرش، 
متقاضیان  و  است  شده  منتشر  سنجش 
می توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج 
دفترچۀ راهنما، نسبت به ثبت نام و تکمیل 
فرم انتخاب رشته تا حداکثر ۱۰۰ کد رشته 

اقدام کنند.

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  دوشنبه 5 دی ۱۴۰۱  ۱6 صفحه  شماره پیاپی 1307             

3 جامدی الثانی، سالروز 
شهادت اندوهبار صدیقۀ طاهره

حرضت زهراء اطهر)س(
بر متام مسلامنان تسلیت باد

ادامه در صفحه 3



حضرت فاطمه )س(: اوّل باید در فكر مشكالت و آسایش همسایه و نزدیكان و سپس در فكر خویشتن بود.شماره ۱۳۰7  دوشنبه 5 دی ۱۴۰۱

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 2

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و هفتم ، شماره ۳9،  شماره پیاپی ۱۳۰7 

  دوشنبه 5 دی ماه سال  ۱۴۰۱
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر مسؤول: محمد حسین سرورالدین )در حال تغییر(
   مدیر اجرایی: محمدرضا حاجی نصیری

  حروفچینی : مجید قدسی
  طراحی گرافیک و صفحه آرایی: محمد محمدزاده

29۱6-۱7۳5 :ISSN    ۱7۳5 -29۱6 :شاپا   
   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،

       پالک 2۰۴، صندوق پستی 5557- ۱۴۱55
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

نکته

با شما تا نوبت اول
آزمون سراسری سال 1402 )2(

یادداشت هفته

مناسبت هفته

سالم!سالمیچوبویخوشآشنایی!
همانگونـهکـهدرمقدمـه»یادداشـتهفتـه«
شـمارۀپیشـینیادآورشـدیم،سـعیمانبرآن
اسـتکهتـازمـانبرگـزارینوبـتاولآزمون
سراسـریسـال1402کهدرروزهایپنجشـنبه
29وجمعـه30دیمـاهسـالجـاریبرگـزار
میشـود،بـهیـادآورینکاتیکـهدانسـتنآن
بـرایداوطلبـانایـنآزمونمهـمالزمبـهنظر

بپردازیـم. میرسـد،
اینـک بخـش دوم این نـکات، تقدیـم خواننـدگان عزیز 

می شـود:
مـورخ  جلسـۀ  هفدهمیـن  مصوبـات  اسـاس  بـر   -۱
مـورخ  جلسـۀ  چهارمیـن  و  بیسـت  و   ۱۳97/۱2/26
مـورخ  جلسـۀ  پنجمیـن  و  بیسـت  و   ۱۳99/7/22
دانشـجو،  پذیـرش  و  سـنجش  شـوراي   ۱۳99/8/2۰
آزمون سراسـري سـال ۱۴۰2 و آزمون هـاي پس از آن، 
فقـط بـر مبنـاي دروس نظام آموزشـي جدیـد 6-۳-۳ 

مي شـوند. برگـزار 
2-  بـراي همـۀ داوطلبـان نظام سـالي - واحدي، ترمي 
- واحـدي، نظـام قدیم یـا نظام جدیـد ۳-۳-6 منحصراً 
یـک نـوع دفترچـۀ سـؤال و بـر مبنـاي دروس نظـام 

آموزشـي جدیـد ۳-۳-6 در نظـر گرفته شـده اسـت.
۳- در هـر نوبـت آزمـون اختصاصـي، کارنامـۀ نمـرات، 
شـامل: نمـرات خـام و نمـرۀ کل آزمـون اختصاصـي 
)طبـق بنـد 2-۱ مـادۀ 2 مصوبـۀ شـوراي عالـي انقالب 
فرهنگـي( حاصـل از میانگیـن وزنـي نمـرات تراز شـدۀ 

دروس تخصصـي آن نوبـت آزمـون، بـراي هـر گـروه 
آزمایشـي کـه داوطلـب در آن شـرکت کـرده اسـت، 

مي شـود.  اطالع رسـاني 
۴- بـراي پذیـرش در سـال ۱۴۰2، نمـرۀ کل نهایـي 
داوطلـب،  درخواسـتي  آزمایشـي  گـروه  بـه  مربـوط 
طبـق بندهـاي 2 و ۳ مـادۀ ۳ مصوبـۀ شـوراي عالـي 
انقـالب فرهنگـي، از ترکیب بیشـترین نمـرۀ کل آزمون 
داراي  اختصاصـي  آزمـون  نوبت هـاي  در  اختصاصـي 
اعتبـار گـروه درخواسـتي و نمـرۀ کل سـابقۀ تحصیلـي 
گـروه درخواسـتي )میانگیـن وزنـي نمـرات تـراز شـدۀ 
سـابقۀ تحصیلـي دروس عمومـي و تخصصـي طبق بند 
2-2 مصوبـۀ شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي( سـاخته 
مي شـود و مـالک علمـي بـراي پذیـرش داوطلبـان بـه 
منظـور ورود به دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالي، 
نمـرۀ کل نهایـي مربـوط بـه سـال پذیـرش دانشـجو 
اسـت. الزم بـه یـادآوری اسـت کـه رتبـه در سـهمیه 
و رتبـۀ کشـوري، بـر اسـاس نمـرۀ کل نهایـي سـاخته 

مي شـود.
5- نمـرۀ کل آزمـون اختصاصـي، نمرات دروس سـابقۀ 
تحصیلـي تـا پایان خرداد ماه آن سـال مربـوط به گروه 
درخواسـتي، نمرۀ کل سـابقۀ تحصیلي، نمرۀ کل نهایي 
گروه آزمایشـي درخواسـتي، رتبۀ داوطلب در سهمیه و 
رتبـۀ کشـوري داوطلب در گروه آزمایشـي درخواسـتي 
داوطلـب در کارنامـۀ نهایـي، در نیمـۀ دوم مـرداد مـاه 

بـراي پذیرش همان سـال، اطالع رسـاني مي شـود.
مدیراجرایی

پژوهش و اشاعه آن، از ارکان 
جامعه  رشد  و  توسعه  مهم 
است. جامعۀ  در حال توسعه، 
نیازمند شیوه هایی است که 
بهبود  را  پژوهش  فرهنگ 
و ترویج دهد و از یافته ها و 
نظریات ارزشمند اندیشمندان 
ملی  هدف های  جهت  در 

نوعی  تحقیقات،  فرهنگ  واقع،  در  کند؛  بهره برداری 
آینده نگری را همراه خود دارد.

نشریۀ علمی »مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی« 
فصلنامه ای پژوهشی در حوزۀ سنجش و ارزشیابی آموزشی 
است که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، با هدف 
اشاعۀ اطالعات تخصصی و تبادل اطالعات بین پژوهشگران 
و متخصصان )هر سال ۴ شماره( منتشر می شود. در این 
نشریۀ علمی، مقاله های پژوهشی با محوریت آموزش عالی 
سنجش  عالی،  آموزش  کیفیت  و  تضمین  موضوعات  در 
آموزش  ورودی  آزمون های  عالی،  آموزش  اندازه گیری  و 
روان سنجی  عالی،  آموزش  نظام  عملکرد  ارزشیابی  عالی، 
و  آزمون های شغلی  و  عالی  آموزش  در  آن  کاربردهای  و 
حرفه ای، چاپ و منتشر می شود. فرآیند پذیرش مقاله ها 
مطالعات  فصلنامۀ  سامانۀ  در  مقاله  دریافت  زمان  از 
انتشار  و  چاپ  زمان  تا  آموزشی،  ارزشیابی  و  اندازه گیری 
ب.  اولیه،  پذیرش  الف.  ترتیب:  )به  مرحله  چهار  در  آن، 
داوری مقاله، ج. انجام اصالحات، و د. پذیرش نهایی( طی 
خواهد شد. از متخصصان، استادان و دانشجویان رشته های 
این حوزۀ پژوهشی،  به  تربیتی و دیگر عالقه مندان  علوم 
دعوت می شود که با مراجعه به تارنمای نشریه به نشانی:

مطالعۀ  ضمن   http://jresearch.sanjesh.org
شده،  منتشر  پژوهشی  مقاله های  و  نشریه  اطالعات 
این  به  چاپ،  منظور  به  را  خود  پژوهشی  یافته های 

فصلنامه ارسال کنند.

مطالعاتاندازهگیریوارزشیابیآموزشی

معرفی نشریه
طاهرهظفریپور

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش

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

نشانی پست الکترونیکی:
hefazatazmon@sanjesh.org

9 دی ماه
روز بصیرت و میثاق 

اّمت با والیت
گرامی باد



شماره ۱۳۰7  دوشنبه 5 دی ۱۴۰۱ مقام معظم رهبری: حضرت زهرا)س( تجّسم عالی ترین مفاهیم انسانی و اسالمی در مورد زن است.

3هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اخبار هفته

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد

ثبتنامپذیرش
باسوابق
تحصیلی

تا10دیماه
ادامهدارد

زبـان آزمـون در  شـرکت  متقاضیـان  اطـالع  بـه 
انگلیسـیپیشـرفته)تولیمو(دوره ۱97می رساند 
کـه بـا توجـه به راه انـدازی مرکـز جدید با نام مؤسسـه 
آمـوزش عالـی غیرانتفاعـی – غیـر دولتـی آفـاق  در 

شـهر ارومیه، در صـورت تمایل برای ثبت نام و شـرکت 
در آزمـون ایـن دوره هـا در مرکـز مذکـور، می تواننـد 
نشـانی:  بـه  سـازمان  ایـن  اطالع رسـانی  درگاه  بـه 
مراجعه   http://tolimo.sanjesh.org/register

نموده و با توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت، 
نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 آزمون مذکور در روز سه شنبه مورخ  27 دی ماه برگزار 
خواهد شد.

ايجاد مرکز جديد در آذربايجان غربی برای  برگزاری زبان توليمو در دورۀ 197
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

آدرسمحلوناممرکزبرگزاری

آذربایجان غربی – ارومیه، بلوار شهید دستغیب، مافی، کوی اورژانس، ساختمان اداری دانشگاه آفاق . تلفن: ۳225959۰ - ۰۴۴مؤسسه آموزش عالی آفاق

روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

ادامهازصفحهاول
آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
با تأکید بر ضرورت دقت در  کشور، 
درج اطالعات در ثبت نام این مرحله، 
تصریح کرد: با توجه به اینکه پذیرش 
اساس  بر  مرحله،  این  در  دانشجو 
کتبی  معدل  و  تحصیلی  سوابق 
لذا  گرفت،  خواهد  صورت  دیپلم 
معدل  یا  کل  معدل  باید  متقاضیان 
در  به  صورت صحیح  را  خود  کتبی 
خود  اینترنتی  ثبت نام  تقاضانامه 
توجه  باید  داوطلبان  نمایند.  درج 
داشته باشند که در صورت مغایرت 
معدل کل یا معدل کتبی واقعی آنها 
اعالم  کتبی  معدل  یا  کل  معدل  با 
از  ثبت نامی شان،  تقاضانامه  در  شده 
ممانعت  پذیرش  هنگام  ثبت نامشان 
لغو  آنها  قبولی  و  آمده  عمل  به 

می شود.
وی، در پایان، از داوطلبان خواست به 
منظور کسب اطالعات بیشتر در این 
زمینه، به اطالعیۀ منتشر شده دربارۀ 
اطالع رسانی  درگاه  در  پذیرش  این 
کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 

مراجعه کنند.

مشاور رئیس و مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش اعالم کرد 

ثبت نام بيش از 20 هزار نفر در رشته های بدون آزمون کنکور سراسری

برگزاری دورۀ کارشناسی ناپيوستۀ مهندسی فناوری شهرسازی
در دانشگاه جامع   علمی - کاربردی 

مشاوررئیسومدیرکلروابطعمومیسازمانسنجش
روز تا ثبتنام فرایند آغاز از گفت: کشور، آموزش
4دیماه،بیشاز20هزارنفردرمرحلۀتکمیلظرفیت
اساسسوابقتحصیلی)رشتههای بر پذیرش رشتههای

بدونآزمون(کنکورنامنویسیکردهاند.
فرآیند  گفت:  خبر،  این  اعالم  ضمن  کریمیان،  علیرضا  دکتر 

ثبت نام و انتخاب رشتۀ مرحلۀ تکمیل ظرفیت رشته محل های 
پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، از روز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه 

آغاز شده است و تا روز شنبه ۱۰ دی ماه ادامه دارد.
برای  می توانند  زمانی،  بازۀ  این  در  داوطلبان  داد:  ادامه  وی 
به  سنجش  سازمان  سایت  به  پذیرش،  این  در  رشته  انتخاب 

نشانی:  https://www.sanjesh.org مراجعه کنند.

درسی برنامهریزی دفتر مدیرکل
از دانشگاهجامععلمی-کاربردی،
کارشناسی دوره نخستین برگزاری
ناپیـوسـتهمهـنـدسـیفنــاوری
شهرسـازیدراینمرکـزآموزشـی

خبرداد.
این  دکتر علیرضا جمالزاده، ضمن اعالم 
هدف  با  رشته،  کرد: این  اظهار  خبر، 
گسترش  و  شغلی  توانمندی های  ارتقاء 
تربیت  و  شهرسازی  مهارت  و  دانش 
کارشناسانی که بتوانند ارتباطی مناسب 
در  اقتصادی  و  اجتماعی  برنامه های  بین 
اجراء طرح های شهری برقرار کنند و بر 
کنند،  نظارت  توسعه  برنامه های  اجراء 
 ۱۴۰۱ سال  در  صنعت،  گروه  ذیل  در 
مراکز  در  تا  مقرر شد  و  تصویب  تدوین، 
و  شرایط  استانداردها،  حائز  آموزشی 
تهران،  استان های  در  دانشگاه  امکانات 
البرز، اصفهان، فارس، خوزستان، خراسان 
رضوی، هرمزگان و قزوین، تحت نظارت 
اجرا  کاربردی    - جامع   علمی  دانشگاه 

شود.

درسی  برنامه ریزی  دفتر  سرپرست 
دانشگاه جامع   علمی - کاربردی ، تصریح 
با  رشته ها،  این  دانش آموختگان  کرد: 
مانند  قابلیت هایی  و  توانمندی ها  داشتن 
شهری،  طرح های  تهیه  در  مشارکت 
شهری،  مدیران  به  مشاوره  ارائۀ  توانایی 
انواع  ایجاد  برای  برنامه ریزی  و  طراحی 
شهرک های مسکونی، تجاری و صنعتی، 
تسلط بر سیستم های اطالعات جغرافیایی 
و  شهری  محوطه های  ساخت   ،)GIS(
خیابان ها  بازطراحی  و  اراضی  تفکیک 
کارشناس  شغل  می توانند  معابر،  و 

شهرسازی، کارشناس برنامه ریزی شهری 
و طراح شهر را احراز کنند.

و  آموزشی  برنامه ریزی  شورای  دبیر 
درسی دانشگاه جامع علمی -  کاربردی، 
بر  مبتنی  فنی،  کارشناسی  دورۀ   افزود: 
نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از 
با توجه  و  دروس نظری و مهارتی است 
به شایستگی ها و مهارت های مشترک و 
مرکز  در  آموزش  بخش  دو  به  حرفه ای، 
مجری و آموزش در محیط کار، به عنوان 
آموزش های  متمایزکننده  استراتژی  یک 

مهارتی، تقسیم  می شود .
طراحی  کارگاه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
طراحی  و  برنامه ریزی  شهری،  راه های 
در  مصنوعی  هوش  شهری،  مسکن 
سامانه )GIS( در  کاربرد  و  شهرسازی 
شهرسازی، در کنار 5۱2 ساعت آموزش 
قالب  در  واقعی  کار  محیط  در  عملی 
به   2 و   ۱ کارورزی  و  کاربینی  دروس 
همراه مدرسان و خبرگان با تجربه در این 
توانمندسازی  زمینه های  شغلی،  حوزۀ 

دانشجویان را فراهم می کند.
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گزارش

الف( ثبت نام :
ــوۀ  ــمی ق ــان رس ــذب مترجم ــون ج ــام در آزم ــی ثبت ن ــان متقاض ــۀ داوطلب کلی
قضائیــه، می توانســتند در صــورت داشــتن شــرایط حداقــل 25 ســال ســن، 
نداشــتن ســوء پیشــینۀ مؤثــر کیفــری، عــدم اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، عــدم اشــتهار 
بــه فســاد اخالقــی و عقیدتــی، عــدم محکومیــت بــه انفصــال از خدمــات دولتــی، 
دارا بــودن کارت پایــان خدمــت وظیفــۀ عمومــی یــا معافیــت قانونــی دائــم )بــرای 
آقایــان( و پرداخــت هزینــۀ ثبــت نــام بــه مبلــغ 5/۰۰۰/۰۰۰ )پنــج میلیــون( ریــال، 
ــنجش  ــازمان س ــانی س ــالع رس ــق درگاه اط ــی از طری ــورت اینترنت ــراً به ص منحص
ــازۀ زمانــی ۱۴۰۱/۰۳/22   ــه نشــانی: www.sanjesh.org در ب آمــوزش کشــور ب
تــا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ نســبت بــه ثبــت نــام در ایــن آزمــون اقــدام نماینــد. همچنیــن 

ــود:  ــان می ش ــر نش خاط
مهلت  مجدد  تمدید  با  نام،  ثبت  از  مانده  جا  متقاضیان  تا  شد  اتخاذ  ترتیبي   -۱
ثبت نام در آزمون از تاریخ۱۴۰۱/۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ و دومین زمان تمدید آن از 

۱۴۰۱/۴/۱۰ تا ۱۴۰۱/۴/2۴  نیز بتوانند در این آزمون نام نویسی کنند .
2- ثبت نام شدگانی که کد رهگیری دریافت کرده بودند، می توانستند در بازۀ زمانی 

مجدد ثبت نام،  اطالعات ثبت نامی خود را ویرایش نمایند.
۳- صدور کارت شرکت در آزمون به منزلۀ تأیید اطالعات ارسالی داوطلبان نبود و 

مدارک داوطلبان بعد از آزمون مورد بررسی قرار گرفت.
نشان  تفکیک جنس  به  را  آزمون  این  در  نام شدگان  ثبت  تعداد   ،۱ جدول شمارۀ 

می دهد.

جدولشمارۀ1
تعدادثبتنامشدگاندر14رشتهبهتفکیکجنسیت

کلمردزن

۱879۱8۰8۳687

در جدول شمارۀ 2، تعداد حاضران در جلسۀ آزمون در مقایسه با ثبت نام کنندگان، 
ارائه شده است.

جدولشمارۀ2
مقایسۀتعدادثبتنامکنندگانوحاضراندرجلسه

تعدادغایبانتعدادحاضراندرجلسهتعدادثبتنامکنندگان

۳68726۴۳۱۰۴۴

  
بنابراین، تعداد ۳687 نفر در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد، ۱879 نفر 

زن و ۱8۰8 نفر مرد و ۱۰۴۴ نفر غایب بودند.
نمودار شمارۀ ۱، تعداد ثبت نام کنندگان نخستین دوره )در سال(۱۳97 و دومین 

دوره )در سال۱۴۰۱( آزمون استخدامی را نشان می دهد.

گزارش آزمون استخدامی جذب مترجم رسمی قوۀ قضائيه
1401                                سال قضائیۀ قوۀ رسمی مترجمان استخدامی آزمون

و متخصص نیروهای جذب هدف 1401با سال
اجراییقوۀ و کادراداری در نیاز مورد مجرب
قانون مقررات طبق و کتبی صورت به قضائیه
راجعبهترجمۀاظهاراتواسناددرمحاکمودفاتر
الحاقات بااصالحاتو رسميمصوبسال1316
برای آن به مربوط اجرایی نامۀ آیین و بعدی
دومینبارازسویسازمانسنجشآموزشکشور
باهمکاریقوۀقضائیهدرروزجمعه1401/06/18
منحصراًدرتهرانبرای14کدرشتۀامتحانیزبان
خارجی،برگزارشد.دراینآزمون،تمامیافراد،
بدوندرنظرگرفتنرشتهایکهدرآنتحصیل
کردهاند،میتوانندشرکتکنندوافرادیکهقصد
جمله از کنند فعالیت دیگر کشورهای در دارند
... و رانندگان دانشجویان، تاجران، بازرگانان،
ثبت سازمانها، و قضایی مراجع با مکاتبه برای

شرکتوهمچنیناخذویزایتحصیلیوگواهینامۀرانندگی،بایدمدارکرسمیخودرامانند:شناسنامه،کارتملی،مدارکتحصیلیوحقوقییادولتی،
اسنادو...ازلحاظاعتباردرخارجازکشوربهتأییدوترجمۀقوۀقضائیه)رویسربرگمخصوصوممهوربهمهروامضاءمترجمرسمی(برسانند؛زیراتأیید

وترجمۀمدارک،ارزشواعتبارآنمدارکواسنادرامشخصمیکند.
میبایستتوجهداشتکهمدتاعتبارمدارکترجمهشده،محدوداستوبستگیبهاسناددارد؛بهعنوانمثال،مهردادگستریهردوسالیکباربهروز

میشودوسفارتخانههانیزقوانینمشخصرااعالممیکنند،امامدارکتحصیلیبهخاطراینکهقابلتغییرنیستند،شاملاینمحدودیتنمیشوند.

شکوفهجوادی



شماره ۱۳۰7  دوشنبه 5 دی ۱۴۰۱ مقام معظم رهبری: حضرت زهرا)س( تجّسم عالی ترین مفاهیم انسانی و اسالمی در مورد زن است.

5هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

گزارش

نمودارشمارۀ1
مقایسۀتعدادثبتنامکنندگاناولیندوره)سال1397(

ودومیندوره)سال1401(آزمون



طبق نمودار شمارۀ ۱ ، می توان دریافت که استقبال داوطلبان از این آزمون  در سال 
۱۴۰۱ در مقایسه با آزمون استخدامی سال ۱۳97، حدود 28 درصد کاهش داشته 

است.
برخی از دالیل احتمالی این کاهش عبارتند از:

۱-اطالع رسانی نامناسب و ناکافی زمان ثبت نام و منابع آزمون. 
2- عدم شناخت این تخصص.

2-هزینه نسبتاً زیاد شهریۀ ثبت نام.
۳- وجود فرصت های شغلی مناسب تر برای متقاضیان.

۴- سخت بودن سطح آزمون مصاحبه. 

ب( مواد آزمون :
۱-آزمون عمومی)شامل: دستور زبان، واژگان، درک مطلب(. 

2-آزمون تشریحی)شامل: ترجمه از زبان فارسی به زبان مقصد و ترجمه از زبان مقصد 
به زبان فارسی(. 

در سطح  عمومی،  بخش  است.  تخصصی  و  عمومی  بخش  دو  شامل  آزمون،  این   -
تافل در زبان انگلیسی و هم سطح آن در سایر زبان ها و محتوای آزمون در دو بخش 
بازرگانی،  اقتصادی،  حقوقی،  مواد  از  تخصصی)تشریحی(  و  عمومی)چهارگزینه ای( 

پزشکی، فنی، قراردادها و ... طراحی  شد.
-آزمون عمومی)چهارگزینه ای( و آزمون تخصصی)تشریحی( در یک مرحله انجام شد 
و کسانی که حدنصاب های تعیین شده را در آزمون عمومی)چهار گزینه ای( کسب 
امتحانات  در  حدنصاب  کسب  ضمناً  می شود.  تصحیح  آنان  تشریحی  اوراق  نمایند، 
کتبی، مالک پذیرش در این آزمون نیست و داوطلبان باید نمرۀ مصاحبه نیز داشته 
باشند و معرفی افراد برای کارآموزی نیز بر اساس باالترین نمرۀ مصاحبه و تعداد مورد 

نیاز انجام می شود.

ج( قوانين و مقررات :
۱- داوطلبان نمی توانستند هیچ وسیلۀ دیگری)مانند موبایل و ...( را به همراه خود 

داشته باشند.
2- در زمان برگزاري آزمون تستي )دفترچۀ شماره یک(، استفاده از کتاب، جزوه، 

فرهنگ لغت و ... ممنوع بوده و منحصراً در زمان برگزاري آزمون تشریحي )دفترچۀ 
شماره دو(، استفاده از فرهنگ لغت زبان امتحاني، بدون حاشیه و توضیح )اعم از 

دست نویس یا چاپي(، مجاز است.
۳- شرکت مترجمان رسمی برای اخذ پروانۀ مترجمی رسمی زبان دیگر، بالمانع 

است.
۴- در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی 

می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

5- متقاضی می بایست ساکن استان مورد تقاضا باشد و حداقل برای مدت ۱۰ سال 
در همان استان فعالیت مترجمی نماید.

6- آزمون در رشتۀ زبان های خاص، در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت 
کننده، برگزار نخواهد شد. 

و  الکترونیکي  ارتباط  وسایل  قبیل:  از  غیرمجاز،  وسیلۀ  هرگونه  داشتن  همراه   -7
دستگاه هاي حافظه دار، مانند: تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر 
هوشمند و ... درجلسۀ آزمون، طبق قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي 

سراسري، موجب محرومیت از گزینش در آزمون مي شود.
8- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائۀ پاسخنامه در زمان مقرر و 
تعلل در ارائه مدارک امتحاني، ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد 

و با داوطلبان متخلف، برابر با قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي 
سراسري، برخورد خواهد شد.

اطالعات  به  غیرمجاز  به سؤاالت، دسترسي  پاسخگویی  برای  داوطلب  به  9- کمک 
مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها، هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق 
افشاء سؤاالت  آزمون،  به  دفاتر مربوط  و  یا سایر مدارک  پاسخنامه هاي داوطلبان  و 
آزمون یا تالش در جهت دستیابي و افشاء آن یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل 
یا حین برگزاري آزمون به هر نحو و خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا 
سؤاالت  اینکه  از  اعم  آزمون،  برگزاري  حین  یا  قبل  امر،  این  در  معاونت  یا  شرکت 
به  رسیدگي  هیأت هاي  تا  می شود  سبب  باشد،  واقعي  غیر  یا  واقعي  آنها  پاسخ  یا 
تخلفات، متهم را طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، 
براي بررسی و اعمال جزاء نقدي از ده میلیون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا یک میلیارد 
)۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم 

دادگستري معرفي نمایند.

د( فرآيند آزمون :
سه شنبه  از روز  آزمون  این  در  راهنماي شرکت  برگ  و  کارت  به  مربوط  لینک   -۱
۱۴۰۱/۰6/۱5 روي درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و 
متقاضیان مي توانستند با وارد کردن اطالعات شناسنامه اي )نام، نام خانوادگي، شمارۀ 
ملی، سال تولد و ...( خود، نسبت به مشاهده و تهیۀ پرینت کارت شرکت در آزمون 
اقدام کنند و بر اساس آدرس تعیین شده روي پرینت کارت شرکت در آزمون، به 

حوزۀ امتحاني مربوط مراجعه نمایند. 
2- این آزمون در ۱۳ رشته، شامل زبان هاي: هلندي، اسلونیایي، تایلندي، لهستاني، 
ماالیي، پرتغالي، سوئدي، فنالندي، گرجي، اوکرایني، رومانیایي، صربي و ترکمني به 
خاطر به حدنصاب نرسیدن تعداد متقاضیان، برگزار نشد و هزینۀ ثبت نامی داوطلبان، 

به آنها بازگردانده شد.
 ۱۴۰۱/۰6/۱8 تاریخ  تا  حداکثر  باید  شخصی،  اطالعات  اصالح  براي  داوطلبان   -۳
منحصراً به درگاه اطالع رساني فوق مراجعه می کردند و با ورود به قسمت ویرایش 
اطالعات، نسبت به اصالح موارد اقدام می نمودند و در صورتي که نسبت به جنس 
و عنوان محل جغرافیایي مورد تقاضا تفاوتي مشاهده می کردند، مطابق مقررات در 
روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۰6/۱7 از ساعت 8:۳۰ تا ۱2 و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱8 به 

نمایندۀ مسؤول رفع نقص در باجۀ رفع نقص اعالم شده مراجعه می نمودند.
آلمانی،  اسپانیایی،  اردو،  زبان های  رشته   تاریخ ۱۴۰۱/6/۱8برای  در  آزمون  این   -۴
انگلیسی، ایتالیایی، ترکی آذری، ترکی استانبولی، چینی، روسی، ژاپنی، عربی، فرانسه، 

کردی و کره ای برگزار شد.

هـ( مصاحبه :
اسامی کسانی که در این آزمون کتبی شرکت کردند و نمرۀ قبولی گرفتند، از سوی 
قوۀ قضائیه اعالم می شود و باید در مصاحبه ای که بدین منظور طراحی شده است، 
مدرک  افراد  این  به  مصاحبه،  آزمون  در  قبولی  نمرۀ  کسب  از  پس  نمایند.  شرکت 

مترجمی رسمی قوۀ قضائیه تعلق می گیرد. 
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گزارش

پروانه و قضائیه قوۀ سوی از رسمی کد دریافت از پس رسمی، مترجمان
که است گفتنی کنند. فعالیت به شروع میتوانند دارالترجمه، تأسیس
تعدادیازمترجمانرسمی،براییکدورۀکارآموزیمعرفیمیشوندودر

مراسمتحلیفمترجمانشرکتمیکنندوفقطآندستهازمترجمانیکه
موفقبهاخذکدتأییدمیشوندمیتواننداسنادومدارکرابهصورتقانونی

بهزبانیکهنیازمتقاضیاست،ترجمهکنند.

شناسنامۀ آزمون

۱۴۰۱/۳/22 تا ۱۴۰۱/۳/۳۱اطالعیۀ فراخوان جذب
از ۱۴۰۱/۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۴/۱۰اطالعیۀ اصالحات و تمدید مهلت ثبت نام

از ۱۴۰۱/۴/۱۰ تا ۱۴۰۱/۳/۳۱تمدید مجدد مهلت ثبت نام آزمون
۱۴۰۱/6/۱2اطالعیۀ اطالحیۀ جذب رشته ها

۱۴۰۱/6/۱۳اطالعیۀ پرینت کارت و برگزاري آزمون
۱۴۰۱/6/۱5دریافت کارت شرکت در آزمون

۱۴۰۱/6/۱7برپایی باجۀ رفع نقص
5.۰۰۰.۰۰۰ ریالهزینۀ ثبت نام
۱۴۰۱/6/۱8زمان آزمون

پس از تصحیح اوراق آزمون تشریحیزمان اعالم نتایج
از سوی قوۀ قضائیه اعالم خواهد شدزمان مصاحبه

در پایان از کلیه همکاران عزیزم، آقایان دکتراسماعیل بایبوردی، دکتر رضا پیروی، منصور ابراری و خانم ها سمیه حق پرست و میترا جبارپور که در جمع آوری مطالب با 
این جانب همکاری کرده اند، تشکر کرده و برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می کنم.

ثبت نام و انتخاب رشته در مرحلۀ پذيرش دانشجو 
با سوابق تحصيلي سراسري بهمن سال 1401 دانشگاه ها

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

رشته انتخاب و ثبتنام متقاضیان اطالع به
که رشتهمحلهایي ماندۀ خالی ظرفیتهای برای
درمرحلهپذیرشباسوابقتحصیلیسراسريسال
1401تکمیلنگردیده،میرساندکهپذیرشدراین
مرحلهبرایرشتهمحلهایمذکور،براساسسوابق
ماه بهمن نوبت در دیپلم( کتبي )معدل تحصیلي

صورتمیگیرد.
طریق  از  پذیرش،  این  در  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
روز چهارشنبه مورخ  از  این سازمان،  اطالع رساني  درگاه 
مورخ  شنبه  روز  تا  و  است  شده  آغاز   ۱۴۰۱/۰9/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ادامه خواهد داشت.
دفترچۀ راهنماي ثبت نام و جدول کدرشته محل هاي 
مربوط به پذیرش فوق، در درگاه اطالع رساني این سازمان 
منتشر شده است و متقاضیان می توانند بر اساس ضوابط 
و شرایط مندرج دفترچۀ راهنماي مربوط، براي ثبت نام در 
مراجعه  این سازمان  اطالع رساني  به درگاه  فوق  روزهاي 
و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر 

۱۰۰ کد رشته( به روش اینترنتي، اقدام نمایند.
مراحلي که متقاضی بايد براي ثبت نام اقدام کند:

۱- مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني 
فوق، براي تهیه کارت اعتباري ثبت نام )سریال ۱2 رقمي( 

و دریافت دفترچۀ راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته.  
اساس  بر  متقاضی  شده  اسکن  عکس  فایل  تهیه   -2

توضیحات مندرج در دفترچۀ راهنماي ثبت نام.

۳- آماده نمودن اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام.
 75۰/۰۰۰ مبلغ  به  ثبت نام  اعتباري  کارت  خرید   -۴
)هفتصد و پنجاه هزار( ریال از سامانۀ خرید کارت اعتباری 

در درگاه اطالع رساني این سازمان. 
تبصره: با توجه به اینکه مقرر شده است در مراحل مختلف 
فرآیند این آزمون، خدماتي از طریق ارسال پیام کوتاه ارائه 
شود، مبلغ ۱2۰۰۰ )دوازده هزار( ریال نیز به عنوان هزینۀ 

استفاده از خدمات پیام کوتاه دریافت مي شود.
يادآوری های الزم:

تا  حداکثر  جدید 6-۳-۳  آموزشي  نظام  دیپلم  اخذ   -۱
یا  پیش دانشگاهي  مدرک  بودن  دارا  تاریخ ۱۴۰۱/6/۳۱، 
اخذ مدرک پیش دانشگاهي حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/6/۳۱ یا 
دارا بودن دیپلم نظام قدیم یا مدرک کارداني )فوق دیپلم( 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و کارداني پیوستۀ 
آموزشکده هاي فني و حرفه اي، براي متقاضیان الزامي است.
2- دارندگان دیپلم فني و حرفه اي و کاردانش نظام قدیم 
هنرستان، که فاقد مدرک پیش دانشگاهي یا مدرک کارداني 
هستند، حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در 
صورت ثبت نام و انتخاب رشته، به عنوان متخلف شناخته 

شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
۳- نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله، بر اساس 
سوابق تحصیلی )معدل کتبي دیپلم( صورت خواهد گرفت، 
لذا متقاضیان )دیپلمه هاي نظام آموزشي ۳-۳-6، نظام سالي 
واحدي یا ترمي واحدي، نظام قدیم چهارسالۀ دبیرستان و 

همچنین دیپلمه هاي فني و حرفه اي و کاردانش نظام قدیم 
کارداني  یا  پیش دانشگاهي  مدرک  داراي  که  هنرستان، 
هستند( می بایست معدل کل یا معدل کتبي خود را به 
صورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام اینترنتي درج نمایند. 
متقاضیان توجه داشته باشند که در صورت مغایرت معدل 
کل یا معدل کتبي واقعي تان با معدل کل یا معدل کتبي 
اعالم شده در تقاضانامۀ ثبت نامي، از ثبت نام پذیرفته شدگان 

ممانعت به عمل آمده و قبولي آنها لغو مي گردد. 
تذکر: متقاضیان دیپلم فني و حرفه اي یا کاردانش نظام 
حرفه اي  و  فني  دیپلمه هاي  و   6-۳-۳ جدید  آموزشي 
مدرک  داراي  که  هنرستان،  قدیم  نظام  کاردانش  و 
دیپلم  کتبي  معدل  فاقد  و  کارداني  یا  پیش دانشگاهي 
هستند، می بایست معدل کل دیپلم متوسطۀ خود را عیناً 

در بند ۱6 تقاضانامۀ اینترنتي ثبت نام خود درج نمایند.
پیک  سنجش   نشریه  طریق   از  تغییري ،  هرگونه   توجه:
)هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان  سنجش (، درگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش و، در صورت لزوم،  از طریق 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.
ضمناً متقاضیان گرامي، مي توانند سؤاالت خود را با بخش 
پاسخگویي اینترنتي درگاه اطالع رساني سازمان به نشاني: 
تلفن  با شماره   یا   https://request.sanjesh.org
گویاي : 42163)کد021( در میان بگذارند و از مراجعۀ 

حضوري به این سازمان خودداري فرمایند.
روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور
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راه دانشگاه

درحالحاضر،دستیابيبهآموزشعالي،یکياز
مسیرهاياصليورودبهعرصۀاجتماعودستیابي
بهاشتغال،امکانازدواجوسایرزمینههايزندگي
اجتماعيشدهاست،وقبوليدرآزمونسراسري
ميتوانددرآیندۀشغليوحرفهايافراد،عاملي

تعیینکنندهباشد.
هر ساله خیل عظیم داوطلبان، به منظور ورود به دانشگاه 
در آزمون هاي ورودي شرکت می کنند و با توجه به اینکه 
برتر کشور، شرکت  به دانشگاه های  راه وارد شدن  تنها 
دغدغۀ  بنابراین،  است،  سراسری  آزمون های  همین  در 
دوران  تحصیل  طی  خانواده هایشان  و  داوطلبان  مهم 
این  برای حضور و موفقیت در  آمادگی  متوسطه، وقف 
آزمون می شود؛ همچنان که این اندازه اهمیت، موجب 
سرمایه گذاري چشمگیر خانواده ها براي ورود فرزندانشان 
به دانشگاه شده و آنها تمام هزینه ها را متقبل می شوند 
تا  می کنند  متمرکز  امر  این  بر  را  خود  تالش های  و 
فرزندانشان بتوانند به دانشگاه های برتر کشور راه یابند. 

دهه های  در  دانشگاه   به  ورود  برای  تقاضا  افزایش 
افزایش  کشور،  جمعیت  سنی  تغییرات  از  متأثر  اخیر، 
شهرنشینی و اهمیت داشتن شغل و تأثیر داشتِن مدارک 
تحصیلی در برخورداری از مزایای آن، و همچنین کسب 
منزلت و ارتقاء جایگاه اجتماعی افراد بوده است؛ در واقع، 
یک  مثابه  به  می توان  را  دانشگاه  به  ورود  برای  تقاضا 
پدیدۀ اجتماعی در نظر گرفت؛ از این منظر که ورود به 
آموزش عالی، هم تأثیر پذیر از سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ 
اقتصادی و سرمایۀ فرهنگی افراد است و هم به صورت 
این  در  دارد.  نقش  سرمایه  انواع  کسب  در  نیز  متقابل 
جامعه  گذاری  که  است  این  بر  سعی مان  کوتاه،  گفتار 
شناختی بر تقاضای ورود به دانشگاه به عنوان پدیده ای 

اجتماعی، با توجه به مفهوم سرمایه، داشته باشیم.
ایجاد  براي  انسان  توانایي  عنوان  به  سرمایه  از  عموماً 
ارزش و انجام امور، در جهت رسیدن به اهداف خود یاد 
مي شود)بیکر، ۱۳82(. مفاهیم مرتبط با سرمایه از بعد 
جامعه شناختی را متفکران بزرگی بیان کرده اند. رابرت 
سیاسي،  علوم  رشتۀ  در  آمریکایي  دانشمند  دي.پاتنم، 
سهم بسیار بزرگي در معرفي واژۀ »سرمایۀ اجتماعي« به 
مردم داشته است. او این واژۀ نسبتاً مبهم را از نظریه هاي 
کرد.  مردم  عمومي  فرهنگ  وارد  اجتماعي  و  اقتصادي 
از  بار  نخستین  فرهنگی«  »سرمایۀ  اصطالح  همچنین 
واژگان  فرهنگ  به  )۱9۳۰ـ2۰۰2(  بوردیو  پیر  سوی 
علوم اجتماعی و انسانی وارد شده است. جیمز کلمن نیز 
تأثیرات عمده اي بر مطالعات آموزش و پرورش داشته و 
در خصوص سرمایۀ اجتماعي و دستیابي به تحصیالت نیز 
تحقیقات عمده اي انجام داده است )جان فیلد، ۱۳85(؛ 
ولی پیر بوردیو، اندیشمند فرانسوی، انواع سرمایه را مورد 

مطالعه و بررسی قرار داده است.

معنایی  در  بوردیو،  فکری  نظام  در  سرمایه  مفهوم 
گسترده تر از حوزۀ مبادالت اقتصادی و دارایی های  مالی 
به کار گرفته شده است. وی تالش می کند با گسترش 
ارزش های فرهنگی و فضای مردم شناسی، بازار سرمایه و 

مبادله را بسط دهد )گرنفل،۱7۰:۱۳89(.
بوردیو چهار نوع سرمایه را معرفی می کند.

۱( سرمایۀ اقتصادی۱  که ماهیتی کّمی دارد و با پول، 
میزان دارایی و اموال، قابل سنجش و اندازه گیری است.

 2( سرمایۀ فرهنگی2 که مرتبط با تحصیالت ، مدارج 
علمی، تخصص ها مهارت ها و… است. سرمایۀ فرهنگی 
افراد، فقط منابع یا سرمایۀ مادی آنها را منعکس نمی کند، 
بلکه با توجه به شرایط خانوادگی و آموزش مدرسه ای 
افراد می تواند تا حدی مستقل از دارایی های مادی عمل 
کند و حتی کمبود پول را، که قسمتی از استراتژی فرد یا 
گروه برای تعقیب قدرت و جایگاه اجتماعی است، جبران 

نماید.
 ۳( سرمایۀ اجتماعی۳، به طور کلی همان شبکۀ ارتباط 
اجتماعی و دامنۀ اشخاص، گروه ها یا اجتماعات مرتبط با 
اشخاص است. این سرمایه، سرمایه ای از روابط اجتماعی 
را  سودمندی  حمایت های  نیاز،  صورت  در  که  است 
فراهم می کند. سرمایۀ اجتماعی، مجموعۀ منابع مادی 
یا معنوی است که به یک فرد یا گروه اجازه می دهد تا 
شبکۀ پایداری از روابط کم و بیش نهادینه شدۀ آشنایی 

و شناخت متقابل را در اختیار داشته باشد. 
سرمایۀ  از  خاصی  نوع  واقع  در  نمادین۴،  سرمایۀ   )۴  
فرهنگی است که به پرستیژ،  منزلت و افتخارات کسب 

شدۀ افراد در جامعه اشاره می کند )فیلد، ۱۳85( .
که  است  این  است،  اهمیت  حائز  گفتار  این  در  آنچه 
ورود به دانشگاه )و ادامۀ تحصیل در مقاطع تحصیالت 
و  تلقی می شود  اجتماعی  پدیده ای  ایران  تکمیلی(، در 
به نوعی تمام طول دوران زندگی فرد و خانواده را متأثر 

می کند. آنچه تقاضای ورود به دانشگاه را در سال های 
اخیر چالش برانگیز کرده است، این است که داوطلبان 
سرمایۀ  کسب  برای  ممکن  راه  تنها  خانواده هایشان،  و 
به دانشگاه می دانند و  فرهنگی و اجتماعی را در ورود 
تحصیل،  دوران  طول  در  را  خود  تمرکز  و  انرژی  تمام 
موضوع،  این  البته  می دهند؛  اختصاص  موضوع  این  به 
بسیار مورد توجه محققان بوده است و مطالعات نشان 
دهندۀ آن است که بین انواع سرمایه و موفقیت تحصیلی، 
چنانچه  ولی  است؛  برقرار  سویه  دو  رابطۀ  یک  همواره 
باشد،  داشته  ادامه  َروند  همین  با  اجتماعی  تقاضای 
از  حجم  این  پاسخگوی  اشتغال،  ظرفیت های  مسلماً 
فارغ التحصیالن دانشگاهی نخواهد بود، و نه تنها ورود به 
دانشگاه به کسب سرمایۀ اقتصادی) پول یا شغل( منجر 
نمی شود، بلکه کسب سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی)شبکۀ 
روابط و منزلت( را نیز در پی نخواهد داشت و چالش های 
بسیاری را در سطح اجتماعی و فردی به همراه خواهد 
داشت. به عنوان راهکار، این موضوع حائز اهمیت است 
که گفته شود با توجه به تغییرات کسب و کار و تعریف 
شغل در دنیای جدید که متاًثر از جهانی شدن است، باید 
در این نگرش که تنها راه کسب انواع سرمایه، ورود به 
دانشگاه است، بازنگری شود و داوطلبان و خانواده هایشان 
می بایست آگاه باشند که آیندۀ پیِش رو، مبتنی بر کسب 

مهارت است. 

تقاضای اجتماعی کنکور

-----------------------------------------------------------
1- Economic capital
2- Cultural capital
3- Social capital
4- Social capital

منابع:
- بیکر، واین )۱۳82(. مدیریت و سرمایۀ اجتماعي، ترجمۀ مهدي 

الواني و محمدرضا ربیعي. تهران: سازمان مدیریت صنعتي. 
- فیلد، جان )۱۳85(. سرمایۀ اجتماعي، ترجمۀ جالل متقي. تهران: 

انتشارات مؤسسۀ عالي پژوهش تأمین اجتماعي. 
- گرنفل، مایکل)۱۳89(. مفاهیم کلیدی پیربوردیو. ترجمه محمد 

مهدی لبیبی. چاپ اول،تهران: نشر افکار.

فاطمهقلخانباز
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نگاهی به تاريخچۀ سهميه بندی 
در آزمون سراسری

براي  دانشجو  پذیرش  اِعمال سهمیه بندی در  تاریخچۀ 
رفع محرومیت ها به سال های دور برمي گردد؛ به عنوان 
نمونه، در سال ۱۳۴8 دانشگاه های شهرستان ها تا حدود 
5۰ درصد از دانشجویان خود را از بین داوطلبان محلي 

انتخاب مي کردند.
در سـال ۱۳6۱ داوطلبـان بـه سـه گـروه کلـي داوطلبـان 
تقسـیم  نهادهـا  داوطلبـان  و  منطقه اي  داوطلبـان  آزاد، 
می شـدند. داوطلبـان آزاد، بـه افـرادی اطالق می شـد که 
دیپلـم خـود را از اسـتان تهـران یـا یکـي از شـهرهاي 
تبریـز، ارومیه، رشـت، سـاري، مشـهد، کرمـان، زنجـان، 
سـمنان، یـزد، اراک، اصفهـان، کرمانشـاه، همـدان و شـیراز 
اخـذ کرده بودنـد. داوطلبـان منطقه اي نیز شـامل افـرادي 
بودند که جـزو منطقه آزاد نبودنـد؛ البتـه ایـن داوطلبان، 
در صـورت تمایل، مي توانسـتند از سـهمیۀ آزاد اسـتفاده 
کننـد. سـهمیۀ هر یـک از گروه هـاي فوق الذکـر، حـدوداً 
معـادل یک سـوم کل ظرفیت  دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـي بود. بخش های کشور از سال ۱۳6۳ به پنج 
منطقه در قالب سهمیۀ مناطق تقسیم بندی شد. با وقوع 
جنگ تحمیلي و تبعات ناشي از آن، سهمیه هایي مانند: 
خانوادۀ شهدا، رزمندگان و شاهد )فرزندان شهدا( نیز اضافه 
شد و این َروند تا سال ۱۳67 ادامه داشت و از سال ۱۳68 
به بعد، سهمیۀ مناطق به سه منطقه تقلیل یافت. از آن 
سال تا سال ۱۳92 سهمیه ها بدون تغییر باقی ماند. در 
سال ۱۳9۳ با توجه به اجراء قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران، تغییراتي در نحوۀ سهمیه بندی داوطلبان صورت 
پذیرفت و سهمیۀ شاهد به سهمیۀ ایثارگران تغییر کرد و 
2۰ درصد ظرفیت هر کدرشته محل به ایثارگران اختصاص 
یافت. از سال ۱۳9۴ به بعد نیز، بر اساس مادۀ ۴7 قانون 
»الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي 
جامع  قانون   7۰ مادۀ  اصالحیۀ  درخصوص   »)2( دولت 
 ۱۳9۳/۱2/۴ مورخ  مصوب  ایثارگران  به  خدمات رسانی 
از ایثارگران  سهمیۀ  اسالمي،  شوراي  محترم  مجلس 
قانون  همچنین  یافت.  افزایش  درصد  به 25  درصد   2۰
اصالح بند )۳( مادۀ  واحده قانون برقراري عدالت آموزشي 
و  تحصیالت تکمیلی  دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  در 
تخصصي مصوب مورخ ۱۳92/7/۱۰ مجلس محترم شوراي 

بندیسهمیه 

درآزمونرسارسی
مژگاناحتشامحسینی

اسالمي، اجرا شد. از آزمون سراسري سال ۱۳96، عالوه بر 
سهمیۀ 25 درصد اختصاصي به داوطلبان ایثارگر شامل: 
»همسر و فرزندان شهدا«، »آزادگان و همسر و فرزندان 
فرزندان  و  و همسر  باالتر  و  آنان و جانبازان 25 درصد 
آنان«، طبق مادۀ 9۰ قانون»برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ 
ایران  اسالمي  جمهوري  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
محترم  مجلس   ۱۳95/۱2/۱۴ مصوب   »)۱۴۰۰-۱۳96(
شوراي اسالمي، 5 درصد از ظرفیت هر کد رشته محل به 
داوطلبان ایثارگر شامل جانبازان زیر 25 درصد و همسران 
و فرزندان آنان، همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل 
شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص داده مي شود.

نحوۀ سهميه بندي در آزمون سراسري 1401 
عالي  ) شوراي  ذي صالح  مراجع  مصوبات  براساس 
یک  هر  و...(  اسالمي  شوراي  مجلس  فرهنگي،  انقالب 
از داوطلبان در آزمون سراسري داراي سهمیۀ مشخصی 
داوطلبان  که  اطالعاتي  اساس  بر  سهمیه  این  هستند. 
در فرم تقاضانامۀ ثبت نامي تکمیل کرده اند، در کارنامۀ 
نتایج اولیۀ آنان درج خواهد شد )اطالعاتی که داوطلبان 
در تقاضانامه درج کرده یا بعداً اظهار کرده اند، در زمان 

قبولي از سوی دانشگاه محل قبولي، کنترل مي شود(.

سهميه های مختلف شامل سهميه های  زير است:
مناطق  شامل: 

»منطقۀیک«،»منطقۀدو«و»منطقۀسه«
  »رزمندگان«

»ايثارگران 25 درصد«
»ايثارگران 5 درصد« 

»خانوادۀ  معظم شهدا«

توضیح  اختصار  طور  به  مختلف  سهمیه های  ادامه،  در 
داده شده است.

سهميۀ مناطق
وزارت  ســوی  از  کــه  کشــوري  تقســیمات  در 
ــتان،  ــور داراي اس ــت، کش ــده اس ــور تعیین ش کش
شــهر، بخــش و زیربخــش یــا دهســتان اســت. 
کــه  باشــند  داشــته  توجــه  بایــد  داوطلبــان 
ــطه  ــر متوس ــال آخ ــه س ــل س ــل تحصی ــش مح بخ
ــام  ــان نظ ــم و داوطلب ــام قدی ــان نظ ــراي داوطلب ب
ــدرک  ــذ م ــش اخ ــد ۳-۳-6 و بخ ــی جدی آموزش
متوســطه  آخــر  ســال  دو  و  پیش دانشــگاهي 
ــا ســالي  ــی واحــدي ی ــان نظــام  ترم ــراي داوطلب ب
مناطــق  ســهمیۀ  نــوع  اختصــاص  در  واحــدي، 

اســت. تعیین کننــده  آنــان 
ــون  ــود در آزم ــي خ ــرم ثبت نام ــه در ف ــي ک داوطلبان
سراســری، ســهمیۀ ثبت نامــي مناطــق را انتخــاب 
ــر ــالآخ ــهس ــشس ــاس بخ ــر اس ــد، ب نموده ان
محــلتحصیــل، داراي ســهمیۀ نهایــي منطقــۀ یــک، 

ــد شــد.  ــا ســه خواهن دو ی
ــا  ــور ب ــای کش ــمارۀ )۱( و )2(، بخش ه ــداول ش در ج
ســهمیۀ منطقــۀ یــک و دو مشخص شــده اســت و 
ــمارۀ )۱(  ــور )ش ــداول مذک ــه در ج ــق ک ــایر مناط س
ــۀ  ــهمیۀ منطق ــت، داراي س ــده  اس ــه نگردی و )2(( ارائ

ســه هســتند. 
ــۀ  ــر، از ویژه نام ــداول زی ــه ج ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــال  ــری س ــون سراس ــته آزم ــاب رش ــای انتخ راهنم
ــیمات  ــه تقس ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس ــذ ش ۱۴۰۱ اخ
کشــوری، هــر ســال ممکــن اســت تغییراتــی در 

ــرد.  ــورت گی ــر ص ــداول زی ج
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جدولشمارۀ)1(:بخشهایدارايسهمیۀمنطقۀیک

نامبخشنامشهرناماستان

مرکزيتبریزآذربایجان شرقي

مرکزياصفهاناصفهان

کنتهرانتهران

مرکزيتهرانتهران

لواساناتشمیراناتتهران

مرکزيمشهدخراسان رضوي

مرکزيشیرازفارس

جدولشمارۀ)2(:بخشهایدارايسهمیۀمنطقۀدو

نامبخشنامشهرناماستاننامبخشنامشهرناماستاننامبخشنامشهرناماستان
مرکزیخرم آباد            لرستان              فرخ شهر شهرکرد              چهارمحال وبختیاري   مرکزيبناب                آذربایجان شرقي      

شیروان  بروجرد              لرستان              مرکزیبیرجند              خراسان جنوبي        مرکزیمراغه               آذربایجان شرقي      

مرکزیآمل                 مازندران            شاخناتبیرجند              خراسان جنوبي        مرکزیمرند                آذربایجان شرقي      

بندپي شرقيبابل                مازندران            مرکزیتربت حیدریه         خراسان رضوي         باسمنجتبریز               آذربایجان شرقي      

مرکزیبابل                مازندران            مرکزیسبزوار              خراسان رضوي         کشکسرايمرند                آذربایجان شرقي      

مرکزیبابلسر              مازندران            مرکزیقوچان               خراسان رضوي         مرکزیارومیه              آذربایجان غربي      

مرکزیبهشهر               مازندران            مرکزیکاشمر               خراسان رضوي         مرکزیاردبیل              اردبیل              

مرکزیجویبار              مازندران            مرکزیگناباد              خراسان رضوي         مرکزیآران و بیدگل         اصفهان              

مرکزیچالوس               مازندران            مرکزینیشابور             خراسان رضوي         زواره اردستان             اصفهان              

مرکزیرامسر               مازندران            مرکزیبجنورد              خراسان شمالي        مرکزیاردستان             اصفهان              

مرکزیساري                مازندران            مرکزیاهواز               خوزستان             تودشک کوهپایه             اصفهان              

مرکزیفریدونکنار          مازندران            مرکزیبهبهان              خوزستان             مرکزیبرخوار              اصفهان              

مرکزیقائم شهر            مازندران            مرکزیدزفول               خوزستان             مرکزیخمیني شهر           اصفهان              

مرکزیمحمودآباد           مازندران            مرکزیابهر                زنجان               مرکزیخوانسار             اصفهان              

چمستاننور                 مازندران            مرکزیزنجان               زنجان               مرکزیشاهین شهرومیمه      اصفهان              

مرکزینور                 مازندران            مرکزیدامغان              سمنان               میمهشاهین شهرومیمه      اصفهان              

مرکزینوشهر               مازندران            مرکزیسمنان               سمنان               مرکزیشهرضا               اصفهان              

دالخاني  رامسر               مازندران            مرکزیشاهرود              سمنان               مرکزیکاشان               اصفهان              

مرکزیاراک                مرکزیمرکزیگرمسار              سمنان               مرکزیگلپایگان            اصفهان              

مرکزیتفرش                مرکزیمرکزیزاهدان              سیستان وبلوچستان    مرکزیلنجان               اصفهان              

مرکزیخمین                مرکزیمرکزیآباده               فارس                مرکزیمبارکه              اصفهان              

مرکزیدلیجان              مرکزیمرکزیالرستان             فارس                مرکزینائین               اصفهان              

مرکزیساوه                مرکزیمرکزیالمرد               فارس                مرکزینجف آباد            اصفهان              
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نامبخشنامشهرناماستاننامبخشنامشهرناماستاننامبخشنامشهرناماستان
مرکزیلنگرود              گیالن               مرکزیشهرکرد              چهارمحال وبختیاري   امامزادهنطنز                اصفهان              

مرکزیبروجرد              لرستان              سیاخ دانگون شیراز               فارس                مرکزینطنز                اصفهان              

مرکزیمحالت               مرکزیمرکزیقزوین               قزوین               فوالدشهر لنجان               اصفهان              

مرکزیبندرعباس            هرمزگان             مرکزیقم                  قم                  مهاباداردستان             اصفهان              

مرکزیتویسرکان            همدان               مرکزیسنندج               کردستان             سیستانکوهپایه             اصفهان              

مرکزیمالیر               همدان               مرکزیرفسنجان             کرمان               مرکزیبوشهر               بوشهر               

مرکزینهاوند              همدان               مرکزیسیرجان              کرمان               چغادک بوشهر               بوشهر               

مرکزیهمدان               همدان               مرکزیکرمان               کرمان               مرکزیاسالمشهر            تهران               

مرکزیاردکان              یزد                 مرکزیکرمانشاه            کرمانشاه            رودهن دماوند              تهران               

مرکزیتفت                 یزد                 مرکزیگرگان               گلستان              مرکزیدماوند              تهران               

مرکزیمیبد                یزد                 مرکزیبندرانزلي           گیالن               مرکزیري                  تهران               

مرکزییزد                 یزد                 مرکزیرشت                 گیالن               مرکزیشهریار              تهران               

مرکزیکرج                 البرز               مرکزیرودسر               گیالن               مرکزیورامین              تهران               

مرکزیالهیجان             گیالن               مرکزیبروجن               چهارمحال وبختیاري   

مطابق جداول شمارۀ )۱( و )2( ، چنانچه بخش محل 
تحصیل هر سه سال آخر داوطلب در یک منطقه باشد، 
سهمیۀ  به عنوان  منطقه،  آن  به  اختصاص یافته  سهمیۀ 

نهایي داوطلب منظور خواهد شد.

تحصیل  محل  بخش هاي  صورتی که  در   :1 نکتۀ  
سه سال آخر متوسطۀ داوطلبان سهمیۀ مناطق، متفاوت 
باشد، سهمیۀ داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرک 
از سه سال(  )حتي یک سال  مرفه تر  بخش  تحصیلي 

تعیین مي شود.
مثال:اگر داوطلبي سه سال آخر بخش محل تحصیل 
خود را در بخش های زیر گذرانده باشد، داراي سهمیۀ 

نهایي منطقۀ یک خواهد شد.
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بررسی

پیوستۀ  کارداني  فارغ التحصیالن  :2 نکتۀ 
محل  بخش  براساس  حرفه اي،  و  فني  آموزشکده هاي 
تحصیل سال اول، دوم و سوم هنرستان، داراي یکي 

از سهمیه هاي منطقۀ یک، دو یا سه خواهند بود.
نکتۀ3: داوطلباني که »حداقل 2 سال از ۳ سال آخر 
تحصیل دورۀ متوسطه« یا »سال آخر دورۀ متوسطه )سال 
از کشور  را در خارج  یا پیش دانشگاهي(« خود  دوازدهم 

گذرانده اند، جزو سهمیۀ منطقه سه محسوب مي شوند.
نکتۀ4: کلیۀ داوطلبان دارای معلولیت بینایی، شنوایی، 
جسمي حرکتي، آسیب گفتار و زبان، تکاملی رشد و اعصاب 

و روان، جزو سهمیۀ منطقۀ سه محسوب مي شوند.

سهميۀ رزمندگان
رزمندگان)باحداقلششماهحضورداوطلبانهدر
جبهه( جزو سهمیۀ رزمندگان محسوب می شوند و تابع 
ضوابط مربوط به سهمیۀ رزمندگان هستند. حدنصاب
گزینش نمرۀ درصد 75 داوطلبان،  این  براي  نمره 

آزاد در کدرشته محل موردنظر است.
یادآوری:با توجه به مصوبۀ هیأت محترم وزیران در 
جلسۀ مورخ ۱۴۰۰/7/۱۴ )موضوع تصویب نامۀ شمارۀ 
رزمندگان   )۱۴۰۰/7/۱9 مورخ   758۰۴/ت592۴۱هـ 
جبهه مقاومت، مشروط به دارا بودن حداقل شش ماه 
نیروهای  ستادکل  تأیید  با  جبهه  در  داوطلبانه  حضور 
سپاه  کل  ستاد  و  مستضعفان  بسیج  )سازمان  مسلح 
ورود  تسهیالت  از  مي توانند  اسالمي(  انقالب  پاسداران 

به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بهره مند گردند.

سهميۀ ايثارگران 25 درصد
بر اساس مادۀ 9۰ »قانون برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران 
مجلس   ۱۳95/۱2/۱۴ مورخ  مصوب   »)۱۴۰۰-۱۳96(
»قانون جامع خدمات رسانی  مادۀ 7۰  اسالمي،  شوراي 
به ایثارگران« و اصالحیۀ بعدي آن در مادۀ ۴7 »قانون 
مقررات  از  بخشي  تنظیم  قانون  به  مواد  برخي  الحاق 
مالي دولت )2(« مصوب مورخ 9۳/۱2/۴ مجلس شوراي 
از ظرفیت  بیستوپنجدرصد)25درصد(  اسالمي، 
و فرزندانشهدا و »همسر به  کدرشته محل  هر 
مفقوداالثر«، »آزادگانوهمسروفرزندانآنان«
و »جانبازان25درصدوباالتروهمسروفرزندان

آنان« اختصاص دارد. 

سهميۀ ايثارگران 5 درصد
به  نیز  کدرشته محل  هر  ظرفیت  از  درصد  پنج 
»جانبازانزیر25درصدوهمسروفرزندانآنان« 

و »همسروفرزندانرزمندگانباحداقلششماه
حضورداوطلبانهدرجبهه )ستاد کل نیروهاي مسلح، 

داوطلبان بسیجي و جهاد سازندگي(« اختصاص دارد. 

سهميۀ »خانوادۀ معظم شهدا«
خانوادۀ  برادر شهید، جزو سهمیۀ  و  مادر، خواهر  پدر، 
شهدا محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیۀ 

خانوادۀ شهدا هستند.

نکاتبسیارمهم:
برنامۀ  قانون   9۰ مادۀ  الف  بند  تبصرۀ  طبق   :1 
فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعۀ  ششم  پنجسالۀ 
جمهوري اسالمي ایران، درصورتی که سهمیۀ 25 درصدي 
فوق،  سهمیۀ  مشمول  داوطلبان  سوی  از  ایثارگران 
تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشموالن سهمیۀ 
را  الزم  حدنصاب  و  شرایط  که  ایثارگران،  درصدي   5
ظرفیت  این  بازهم  اگر  و  تخصیص یافته  باشند،  داشته 
به  صورت  به سایر داوطلبان  باقي ماندۀ آن  ماند،  خالي 

آزاد اختصاص مي یابد.
2: ظرفیت خالی ماندۀ 5 درصد سهمیۀ ایثارگران، به 

سایر داوطلبان به صورت آزاد اختصاص مي یابد.
3: بر اساس قوانین مذکور، حدنصاب نمرۀ ایثارگران 
)اعم از سهمیۀ ایثارگران مشمول ظرفیت 25 درصدي 
یا 5 درصدي( 7۰ درصد نمرۀ آخرین فرد پذیرفته شده 

در گزینش آزاد در هر کد رشته محل است.
سهمیۀ  بر  عالوه  ایثارگران،  سهمیۀ  داوطلبان   :4 
منطقۀ  سهمیۀ  در  داوطلبان  سایر  همانند  ایثارگران، 
خود نیز گزینش مي شوند و سهمیۀ مناطق آنها نیز در 

کارنامۀ نتایج علمي شان درج مي شود.
سهمیه هاي  به  کدرشته محل هایی  در  ظرفیت،   :5 
فوق تخصیص مي یابد که امکان گرد کردن ریاضي براي 

آنها وجود داشته باشد.
مقررات  و  قوانین  اساس  بر  فوق،  سهمیه هاي   :6 
موجود بوده و در صورت هرگونه تغییر در این سهمیه ها، 
از سوی مراجع ذي صالح، ضوابط و مقررات اعمالي آن 

اطالع رساني خواهد شد.
7: براساس رأی  شمارۀ 62 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱6، 
رأی  شمارۀ    ،۱۴۰۰/7/27 مورخ   2۱9۳ رأی  شمارۀ 
دیوان  عمومی  هیأت   ۱۳99/۱۱/۱۴ مورخ   ۱7۰9
استفاده  با  متقاضیاني که  از  اداری، آن دسته  عدالت 
ایثارگر 25 درصد  از  )اعم  ایثارگر  و  از سهمیۀ شاهد 
ظرفیت و ایثارگر 5 درصد ظرفیت( و رزمنده، یک بار 
در رشته هاي تحصیلي دورۀروزانهیاغیرروزانه با 
رزمنده  پذیرفته شدگان  )براي  آزمون  بدون  یا  آزمون 

از سال ۱۳68 به بعد، و براي پذیرفته شدگان سهمیۀ 
اعم  پذیرفته شده اند،  بعد(  به   ۱۳76 از سال  ایثارگر 
در  یا  داده  انصراف  خود  قبولي  رشتۀ  از  اینکه  از 
باشند، حق  نکرده  یا  ثبت نام کرده  قبولي خود  رشتۀ 
آزمون سراسري  در  از سهمیۀ مذکور  استفادۀ مجدد 
)شبانه(،  دوم  نوبت  روزانه،  از  اعم  اي،  دوره  در هیچ 
غیرانتفاعي، پیام نور، شهریه پرداز، پردیس خودگردان، 
مجازي، دانشگاه آزاد اسالمي و ... را نخواهند داشت؛ 
هیچ  تحت  داوطلبان،  از  دسته  این  دیگر،  عبارت  به 
تمامي  در  این سهمیه  از  مجدد  استفادۀ  عنوانی حق 

دوره ها و دانشگاه آزاد اسالمي را ندارند.
8:سهمیه هاي ایثارگران، خانوادۀ شهدا و رزمندگان، 
اعمال  داوطلب  براي  مربوطه،  نهاد  تأیید  صورت  در 

 مي شود.

گزينش آزاد
و  سهمیه  به  توجه  بدون  رشته محل ها،  کد  کلیۀ  در 
گزینش بومي، تمامي انتخاب کنندگان هر کد  رشته محل، 
رشته محل   کد  آن  ظرفیت  و  نمره  اساس  بر  صرفاً 
هر  پذیرفته شدۀ  نفر  آخرین  نمرۀ  و  مي شوند  گزینش 
نامیده  آزاد  نمرۀ گزینش  این شیوه،  به  کد رشته محل 

مي شود.

ساير سهميه ها و تسهيالت
در ادامه، به سایر سهمیه ها و تسهیالت دیگری که در 

آزمون سراسری وجود دارد، اشاره می شود:
۱- سهمیۀ مناطق محروم.

استان  جنوب  شهرستان هاي  داوطلبان  سهمیۀ   -  2
کرمان )جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و 

منوجان( و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان. 
۳ - سهمیۀ داوطلبان شهرستان ابوموسي .

۴- سهمیۀ داوطلبان آزمون سراسري در مناطق درگیر 
بالیای طبیعی.

5- سهمیۀ بهیاری.
حادثۀ  در  حاد  سوختگی  دچار  داوطلبان  سهمیۀ   -  6

آتش سوزی مدارس.
الزم به  ذکر است که به علت طوالنی بودن مطا لب، 
از توضیح جزئیات شش مورد فوق خودداری می کنیم 
و داوطلبان محترم آزمون سراسری و مشاوران گرامی 
به  از جزئیات سهمیه بندی،  اطالع  به منظور  می توانند 
دفترچۀ راهنمای  آزمون سراسری و همچنین ویژه نامۀ 
سایت  در  که  پیک سنجش   رشتۀ  انتخاب   راهنمای 
است،  گردیده  منتشر  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 

مراجعه نمایند.

سهمیه نهایيسهمیهبخش
سهمیۀ: منطقه یکسال آخر تحصیل: استان: تهران، شهر: تهران، بخش: مرکزي

سهمیۀ نهایي ← منطقۀ یک سهمیۀ: منطقه سهیک سال ماقبل آخر: استان: خراسان رضوی، شهر: بینالود، بخش: طرقبه

سهمیۀ: منطقه سهدو سال ماقبل آخر: استان: خراسان رضوی، شهر: بینالود، بخش: طرقبه
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توانایی

بردارندۀ  در  و  است  ذهنی  توانایی های  از  یکی  هوش، 
قابلیت های متنوعی، همچون استدالل، برنامه ریزی، حل 
مسأله، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان و یادگیری است. 
نظریه های هوش در طول تاریخ، تغییر و تحول داشته اند. 
هوش به طور سنتی از منظر توانایی های زبانی و منطقی 
 )IQ( ریاضی تعریف شده است. تصور ما از بهرۀ هوشی -
بر چند نسل آزمایش این دو حوزه مبتنی است که از 
قباًل  می گیرد.  نشأت  بیستم  قرن  اوایل  پژوهش های 
و  آموزشی  مؤسسات  در  موفقیت  که  می رسید  نظر  به 
به طور کلی در زندگی حرفه ای، به بهرۀ هوشی وابسته 
کلی  بعد  یک  را  هوش  هوشی،  نظریه های  اغلب  است. 
یک  را  هوش  جدید،  نظریه های  اما  گرفته اند،  نظر  در 
توانایی ذهنی نمی دانند و ترکیبی از انواع هوش ها را ارائه 
کرده اند. نظریه های سنتی، هوش را در هوش منطقی - 
و دانش آموزانی   زبانی - کالمی خالصه کرده  و  ریاضی 
را که در درس ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان یا ادبیات 
فارسی عملکرد خارق العاده ای داشته اند، باهوش در نظر 
هوارد  بار  اولین  برای  جریان،  این  خالف  می گرفتند. 
گاردنر )۱98۳( یک تئوری بحث انگیز از هوش ارائه داد 
که تفکرات سنتی را راجع به بهره هوشی در هم ریخت. ۱

هوارد گاردنر )Howard Gardner( یک روان شناس 
آمریکاست.  کشور  در  هاروارد  دانشگاه  استاد  و  رشد 
گاردنر صدها مقالۀ علمی و بالغ بر بیست کتاب نوشته 
هوش های  »نظریۀ  خاطر  به  بیشتر  او  معروفیت  است. 
چندگانه« است. گاردنر، با توجه به تعریفی که از هوش 
مطرح می کند، نمی تواند بپذیرد که هوش صرفاً به هوش 
ریاضی )همان چیزی که به نام IQ می شناسیم( محدود 
محصوالت  تولید  و  اجتماعی  مسائل  حل  چون  شود؛ 
ارزشمند، می تواند بر پایۀ توانمندی های بسیار متفاوتی 
چندگانه  هوش  بحث  او  اساس،   این  بر  شود؛  انجام 
و  می کند  مطرح  را   )Multiple Intelligences(
در  می توان  را  انسانی  هوش های  که  می کند  پیشنهاد 
چندگانۀ  هوش  الگوی  کرد.  طبقه بندی  گروه  هشت 
گاردنر بعدها تکمیل تر شد و او پیشنهاد کرد که هوش 
 )Moral( اخالقی  هوش  و   )Existential( وجودی 
به  شوند؛  اضافه  چندگانه  های  هوش  فهرست  به  هم 
این ترتیب، مدل هوش های دهگانه شکل گرفت. تئوری 
هوش های چندگانه، نظریه ای است آموزشی که اولین بار 

از سوی هوارد گاردنر تنظیم و ارائه شده است. 2
 طبق این نظریه، دیدگاه های روان سنجی سنتی نسبت 

به هوش، بسیار محدود و ضعیف است. گاردنر نظریه اش 
را نخستین بار در سال ۱98۳ در کتاب »قاب های ذهنی: 
نظریۀ هوش چندگانه«، ارائه کرد. طبق نظریۀ هوش های 
برای  مختلف  روش  چندین  انسان ها  گاردنر،  چندگانه 
پردازش اطالعات دارند و این روش ها نسبتاً مستقل از 
استاندارد  نظریۀ  بر  نقدی  نظریه،  این  هستند.  یکدیگر 
هوش است که بر همبستگی بین توانایی ها و همچنین 
معموالً  که   ،IQ آزمون های  مانند  سنتی،  معیارهای 
نظر  در  را  فضایی  و  منطقی  زبانی،  توانایی های  فقط 
می گیرند، تأکید می کند. از سال ۱999، گاردنر هشت 
منطقی-ریاضی،  زبانی،  است:  کرده  شناسایی  را  هوش 
موسیقیایی، فضایی، جسمی-جنبشی، بین فردی، درون 

فردی و طبیعت گرایانه. ۳
از  از معلمان، مدیران مدارس و مربیان ویژه،   بسیاری 
نظریۀ هوش های چندگانۀ گاردنر الهام گرفته اند؛ زیرا این 
نظریه را برای این ایده که بیش از یک راه برای تعریف 
عقل یک فرد وجود دارد، پذیرفته اند. هوش ها همیشه 
تعاملی بین تمایالت بیولوژیکی و فرصت های یادگیری 
هستند که در یک فرهنگ وجود دارد. به عقیدۀ او، همه 
در  وی  از هوش هستند.  مختلفی  انواع  دارای  انسان ها 

معرفی 
چارچوب 
ذهنی هوش

در نظریۀ 
مدرن هوش 
چندگانه 

مهدیاکبری

تاریخچۀنظریۀهوشی،مبنیبراینکهانساندارایتواناییذهنیقابلاندازهگیریاست،بهکتاب»نبوغارثی«
فرانسیسگالتون)1869(برمیگردد.ایننظریه،سرآغازنظریۀجدیددرارتباطباتواناییهایذهنیبودهاست.
بعدازوی،متخصصانزیادیبهاینعرصهواردشدندوموجباتپیشرفتهایفراوانیدراینزمینهشدند.از
آنجملهمیتوانبهاستنفوردبینه،سیمون،ترمن،مریل،وکسلر،هب،ترستونواسترنبرگاشارهکرد.در
سال1983هواردگاردنرنظریۀ»هوشهایچندگانه«رامطرحکردهوعرصۀتعلیموتربیترابهکلیدگرگون
ساخت.اومعتقدبودکهانساندارایهوشهایزیادیاست.دراینمقاله،انواعهوشهشتگانۀگاردنرمعرفی
میشودتاداوطلبانآزمونهایسراسری،کارشناسیارشدودکتری،باآخریننظریۀمنسجمهوشآشناشوند.
هدفازنگارشاینمقالهآناستکههمگانبپذیرندکههوشتنهادردروسریاضی،فیزیک،شیمیومشتقات

آنخالصهنمیشودودردنیایمدرنامروزی،ازگستردگیبسیارباالییبرخورداراست. هواردگاردنر
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توانایی

کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی کرده و 
به عنوان »هوش  نیز  نوع نهمی  احتمال داده است که 
هستی گرا« وجود داشته باشد. طبق نظریۀ گاردنر، برای 
به دست آوردن تمام قابلیت ها و استعدادهای یک فرد، 
انواع  بلکه  پرداخت،  هوشی  بهرۀ  بررسی  به  تنها  نباید 
هوش های دیگر او، مثل هوش موسیقایی، هوش درون 
زبانی   - و هوش کالمی  تصویری-فضایی  فردی، هوش 
نیز باید در نظر گرفته شود. گاردنر تطابق کلی بین هر 
یک از قابلیت ها با نقش شغلی در محیط کار را پیشنهاد 
هوش  با  افراد  از  دسته  آن  برای  مثال،  عنوان  به  کرد؛ 
مربیان  و  سخنرانان  روزنامه نگاران،  به  وی  باال،  زبانی 
اشاره کرد. هوارد گاردنر در کتاب »چارچوب های ذهن«
)Frames of Mind(، )۱98۳(، هشت توانایی هوشی را 

پیشنهاد کرده که با عنوان هوش های چندگانه مشهور است. ۴
:)Musical/Rhythmic( موسیقیایی هوش )1
این حوزۀ هوش، مبنی بر حساسیت به صداها، ریتم ها 
موسیقایی،  با هوش  افراد  است.  موسیقی  آهنگ های  و 
که  است  ممکن  یا  دارند  معمول صدای خوبی  به طور 
صدایی مطلق داشته باشند و بتوانند آواز بخوانند، آالت 
ریتم،  به  نسبت  آنها  بسازند.  آهنگ  و  بنوازند  موسیقی 
زیر و بم، متر، لحن، ملودی یا تن صدا حساسیت دارند. 
هوش موسیقیایی عبارت است از: »حساسیت، دانش، یا 
استعداد برای موسیقی« یا »کیفیت یا حالت موسیقایی 
بودن«، و برای اشاره به کیفیت های خاص، اگر به طور 
مبهم در قطعات یا ژانرهای موسیقی تعریف شده باشد، 
موسیقیایی  هوش  دارای  که  فردی  می شود.  استفاده 
جنبه های  در  تفاوت  بازتولید  و  درک  توانایی  است، 
دارد.  را  هارمونی  و  ریتم  بم،  و  زیر  جمله  از  موسیقی، 
درک  توانایی  کرد:  متمایز  می توان  را  موزیکال  نوع  دو 
موسیقی )پذیرش موسیقی( و توانایی بازتولید موسیقی 
عالوه بر ایجاد موسیقی )خالقیت موسیقی(. کسانی که 
هوش موسیقایی باالیی دارند، در فکر کردن به الگوها، 
موسیقی  از  افراد  این  هستند.  قوی  صداها  و  ریتم ها 
موسیقی  سازهای  نواختن  در  معموالً  و  می برند  لذت 
افراد  ویژگی های  مهم ترین  دارند.  مهارت  آهنگسازی  و 
دارای هوش موسیقیایی باال، شامل مواردی چون لذت 
بردن از آوازخوانی و نواختن سازهای موسیقی، تشخیص 
آسان الگوها و نت های موسیقی، توانایی به خاطر سپردن 
و  ریتم  ساختار،  از  عمیق  درک  ملودی ها،  و  آهنگ ها 
نت های موسیقی، و حساسیت باال به صداهاست؛ از این 
رو، صداها روی سیستم عصبی و روانی آنها نقش بسیار 
موسیقیایی  هوش  دارای  افراد  دارند.  تعیین کننده ای 
آهنگسازی،  موسیقیدانی،  مانند:  شغل هایی  در  باال، 
خوانندگی، معلمی موسیقی، رهبری ارکستر و نوازندگی 
ساز و تحلیل گری موسیقی و شغل های مرتبط با نوای 

موسیقی، اشتغال دارند. ۴
نوع  این  :)Visual/Spatial( فضایی – دیداری )2
سر  ذهن  با  تجسم  توانایی  و  فضایی  قضاوت  با  هوش، 
وکار دارد. اصالح چشم ذهنی )چشم سوم( برای این نوع 
از سه عامل  یکی  توانایی فضایی،  است.  هوش، متداول 

زیرعامل عمومی g در مدل سلسله مراتبی هوش است. 
این هوش از سوی هوارد گاردنر به عنوان یک ظرفیت 
محاسباتی انسانی محسوب می شود که توانایی یا مهارت 
ذهنی را برای حل مسائل فضایی ناوبری، تجسم اشیاء از 
زوایای مختلف و فضا، تشخیص چهره یا صحنه ها یا توجه 
به جزئیات دقیق، تعریف می کند. گاردنر همچنین توضیح 
مشکالت  حل  برای  می تواند  فضایی  هوش  که  می دهد 
چیزمحور  واقع بینانه،  مشاغل  به  مربوط  زمینه های  در 
و تحقیقی مؤثرتر باشد. این قابلیت، یک مهارت مغزی 
است که در افراد دارای اختالل بینایی نیز دیده می شود. 
همان طور که از سوی گاردنر تحقیق شده که یک فرد 
به روشی غیر بصری تشخیص  را  نابینا می تواند اشکال 
آنها اجازه می دهد  به  نابینا  افراد  دهد، استدالل فضایی 
تا احساسات المسه را به محاسبات ذهنی طول و تجسم 
فرم ترجمه کنند. تفکر فضایی، به استدالل در حوزه هایی 
به  نیستند؛  فضایی  آشکارا  در ظاهر،  کمک می کند که 
را می توان  نمودارهای فضایی  استعاره ها و  عنوان مثال، 
برای درک روابط منظم یا روابط سلسله مراتبی پیچیده 
استفاده کرد. کاربرد بسیار مهم تفکر فضایی، در رشته هایی 

مانند: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات مشهود است؛ 
و  واتسون  سوی  از   DNA ساختار  کشف  مثال،  برای 
کریک، زمانی اتفاق افتاد که آنها توانستند یک مدل سه 
بعدی را با تصاویر مسطح روزالیند فرانکلین از مولکول 
بود. مشابه  کار فضایی  به وضوح یک  تطبیق دهند که 
زمین شناس  یک  کرد:  اشاره  ذیل  موارد  به  می توان  آن 
تأثیر می گذارد،  فرآیندهایی را که بر شکل گیری زمین 
پیش بینی می کند، یک مهندس پیش بینی می کند که 
طراحی  بر  که  است  ممکن  مختلف  نیروهای  چگونه 
اعصاب،  و  مغز  و یک جراح  بگذارند،  تأثیر  یک ساختار 
مغناطیسی  تصویربرداری  با  را  مغز  از  خاصی  مناطق 
تجسم می کند که ممکن است نتیجۀ یک عمل جراحی 
را تعیین کند. کسانی که هوش تصویری-فضایی باالیی 
دارند، قدرت تشخیص تصویری و فضایی باالیی دارند و 
در تجّسم قوی هستند. این افراد معموالً جهت یابی خوبی 
دارند و با نقشه ها، نمودارها، عکس ها و تصاویر ویدئویی 
به راحتی کار می کنند و در مجسمه سازی موفق هستند. 
مهم ترین ویژگی های افراد دارندۀ هوش دیداری - فضایی، 
کردن  در حل  مهارت  نوشتن،  و  از خواندن  بردن  لذت 

پازل و معما و حل مسأله، مهارت در تفسیر عکس، گراف 
و نمودار، لذت بردن از رسم، نقاشی و هنرهای تجسمی 
و تشخیص راحت الگوهاست. افراد دارای هوش دیداری- 
برای شغل هایی چون: معماری، هنرمندی،  باال،  فضایی 
مناسب  شاعری  و  عکاسی  مجسمه سازی،  مهندسی، 

هستند.۴
:)Verbal / Linguistic(هوشزبانی-کالمی)3
افرادی که هوش کالمی - زبانی باالیی دارند، امکاناتی را 
با کلمات و زبان ها نشان می دهند. آنها معموالً در خواندن، 
نوشتن، گفتن داستان و به خاطر سپردن کلمات همراه 
با تاریخ، مهارت دارند. توانایی کالمی، یکی از پربارترین 
توانایی هاست. این نوع هوش با هوش بهر کالمی در آزمون 
زبانی،  هوش  درک  برای  می شود.  اندازه گیری  وکسلر 
درک مکانیسم هایی که گفتار و زبان را کنترل می کنند، 
گروه  چهار  به  می توان  را  مکانیسم ها  این  دارد.  اهمیت 
عمدۀ تولید گفتار )حرف زدن(، درک گفتار )شنیدن(، 
تولید نوشتار )نوشتن( و درک نوشتاری )خواندن( تقسیم 
کرد. در مفهوم عملی، هوش زبانی، آن گونه توانایی است 
که فرد می تواند از زبان، اعم از نوشتاری و کالمی، برای 
رسیدن به اهداف خود استفاده کند. از آنجایی که هوش 
زبانی بر چندین مهارت پیچیده استوار است، اختالالت و 
آسیب های زیادی وجود دارد که می تواند بر هوش زبانی 
فرد تأثیر بگذارد. آسیب در مغز می تواند به شدت توانایی 
هوش  نتیجه  در  و  بکاهد  ارتباط  برقراری  برای  را  فرد 
زبانی را کاهش دهد. اَشکال رایج آسیب عمده عبارتند از: 
سکتۀ مغزی، ضربۀ مغزی، تومورهای مغزی، آسیب های 
سه  دارو.  با  مرتبط  آسیب های  و  باکتریایی   - ویروسی 
از:  عبارتند  آسیب ها  این  از  ناشی  زبانی  عمدۀ  اختالل 
الکسی و آگرافیا. فازی، ناتوانی در صحبت کردن  آفازی، 
است و می تواند در اثر آسیب به ناحیۀ بروکا یا قشر حرکتی 
ایجاد شود. الکسیا، ناتوانی در خواندن است که می تواند از 
آسیب به ناحیۀ ورنیکه، ایجاد شود. آگرافیا، ناتوانی در نوشتن 
است که همچنین می تواند از آسیب به ناحیۀ بروکا یا قشر 
حرکتی، ناشی شود. چندین اختالل وجود دارد که در درجۀ 
اول فقط بر مهارت های زبانی تأثیر می گذارد. سه اختالل 
عمدۀ زبان خالص عبارت است از: اختالل کالمی رشدی، 
اختالل زبان خاص و لکنت. دیسپراکسی کالمی رشدی 
)Developmental verbal dyspraxia(  اختاللی 
است که در آن کودکان در تولید صامت و مصوت خطا دارند.
)Specific language impairment( اختالل زبان خاص
 اختاللی است که در آن بیمار، علی رغم سطح هوشی به 
ظاهر طبیعی در سایر زمینه ها، فاقد مهارت های اکتساب 
رایج است که در  زبان است. لکنت، یک اختالل نسبتاً 
آن جریان گفتار با تکرار غیرارادی هجاها قطع می شود. 
ایجاد  را  اثرات  از  گسترده ای  اختالالت، طیف  از  برخی 
احتمالی  عالئم  از  یکی  تنها  زبان،  اختالل  و  می کنند 
از این نوع  بسیار در این زمینه است. دو اختالل عمده 
اختالل طیف اوتیسم و صرع هستند. کسانی که هوش 
کالمی - زبانی باالیی دارند به خوبی می توانند از کلمات 
هنگام نوشتن و حرف زدن، استفاده کنند. این افراد غالباً 

 نظریه های جدید، هوش را یک 
توانایی ذهنی نمی دانند و ترکیبی از 

انواع هوش ها را ارائه کرده اند. 
نظریه های سنتی، هوش را در هوش
منطقی - ریاضی و زبانی - کالمی 

خالصه کرده و دانش آموزانی  را که در 
درس ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان یا 
ادبیات فارسی عملکرد خارق العاده ای 
داشته اند، باهوش در نظر می گرفتند  



حضرت فاطمه )س(: اوّل باید در فكر مشكالت و آسایش همسایه و نزدیكان و سپس در فكر خویشتن بود.شماره ۱۳۰7  دوشنبه 5 دی ۱۴۰۱

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 14

توانایی
در نوشتن داستان، به خاطر سپردن اطالعات و خواندن، 
مهارت دارند. مهم ترین ویژگی های هوش کالمی - زبانی 
باال، شامل: مهارت در به یادآوردن اطالعات نوشته یا گفته 
شده، لذت بردن از خواندن و نوشتن، مهارت در مباحثه یا 
صحبت های متقاعد کننده، توانایی توضیح دادن مسائل 
و استفاده از شوخ طبعی هنگام بیان داستان هاست. افراد 
دارای هوش زبانی-کالمی باال، برای شغل های نویسندگی، 
روزنامه نگاری، وکالت، معلمی، شاعری، سیاستمداری و 

مترجمی خیلی مناسب هستند. ۴

:)Logical / Mathematical(هوشریاضی-منطقی)۴
تفکر  و  اعداد  استدالل،  انتزاعات،  با منطق،  این هوش، 
داشتن  با  همچنین  هوش  این  دارد.  ارتباط  انتقادی 
ظرفیت درک اصول اساسی نوعی نظام علّی ارتباط دارد. 
استدالل منطقی، ارتباط نزدیکی با هوش سّیال و هوش 
عمومی )عامل g( دارد. هوش ریاضی، بیشتر به تجزیه و 
تحلیل مربوط است و ارتباط زیادی با کالم و سخن ندارد. 
در این مقاله، سعی شده است که به مبحث هوش ریاضی 
منطقی پرداخته شود. افراد دارای این هوش، با استفاده از 
تفکر و استدالل به دنبال جواب برای حل مسائل هستند؛ 
در واقع، هوش ریاضی- منطقی، افراد را به فهم روابط 
علت و معلولی مسأله وادار می کند. آنها برای فهمیدن 
این روابط، از داده ها، الگوریتم ها، اشکال و روابطی خاص 
استفاده می کنند. ارائۀ بهترین و منطقی ترین جواب برای 
مسائل، ماحصل استفاده از این روابط و الگوها و تحلیل 
مسائل و عملیات ریاضی است. کسانی که هوش منطقی 
- ریاضی باالیی دارند، قابلیت زیادی در تحلیل مسائل و 
بهبود سیستم های غیرمنطقی دارند. این افراد به دنبال 
کشف الگوهای بنیادین و حقیقی در موضوعات مختلف 
اعداد،  به  افراد دارای هوش منطقی - ریاضی،  هستند. 
روابط و الگوها و فهم آسان مسائل ریاضی و پیدا نمودن 
از قدرت ذهنی  با استفاده  جواب آنها عالقه مندند. آنها 
باالی خود، به راحتی به جواب معادالت ریاضی دست 
می یابند و عالقۀ خاصی نسبت به اعداد و ارقام دارند و از 
تبدیل سازی و کار کردن با آنها بسیار لذت می برند. افراد 
توانایی را دارند که حتی  این  باال،  دارای هوش ریاضی 
و  کنند  تحلیل  و  تجزیه  را  موجود  مسائل  سخت ترین 
سپس راه حلی برای آنها بیندیشند. آنها در انجام کارهای 
خود، از قوانین و چارچوب های خاصی پیروی می کنند و 

نسبت به نظم و ترتیب حساسند؛ به گونه ای که ساختار 
زندگی آنها به صورت سازمان یافته و برنامه ریزی شده 
از دیگر  انجام آزمایش های علمی،   به  است. وفور عالقه 
مشخصه های افراد دارای هوش منطقی ریاضی است. از 
مهم ترین ویژگی های افراد دارای هوش منطقی - ریاضی 
اعداد، لذت  با  بازی  باال، مهارت زیاد در حل مسأله  و 
بردن از تفکر دربارۀ ایده های انتزاعی، واقع گرایی، مهارت 
در انجام بازی های استراتژی، عالقه داشتن به اعداد، به 
پیچیده،  اطالعات  درک  بودن،  درستی  و  دقت  دنبال 

منطقی  و  معقول  حقیقت،  و  واقعیت  به  عالقه مندی 
بودن، داشتن استعداد در ریاضیات، دوست داشتن علم 
و  علمی،  آزمایش های  انجام  به  پژوهش، عالقه مندی  و 
دارای  افراد  است.  پیچیده  محاسبات  انجام  در  مهارت 
ریاضیدانی،  در شغل های  باال،  ریاضی   - منطقی  هوش 
برنامه نویسی رایانه، برنامه ریزی مالی، قضاوت، پزشکی، 
معماری،  ریاضی،  مدرسی  پژوهشگری،  افسری، 
و  مخابرات  مهندسی  هوانوردی،  کارآگاهی،  شیمیدانی، 

حسابداری، عملکردی قوی دارند.۴
:)Bodily / Kinesthetic(هوشجنبشی-حرکتی)5

عناصر اصلی هوش جنبشی - حرکتی، کنترل حرکات 
بدنی و توانایی در برخورد ماهرانه با اشیاء است. گاردنر 
زمان بندی  شامل حس  این هوش،  که  می دهد  توضیح 
همراه  فیزیکی،  عمل  یک  هدف  از  روشنی  حس  و 
هوش  از  که  افرادی  پاسخ هاست.  آموزش  توانایی  با 
عموماً  هستند،  برخوردار  باالیی  حرکتی  جسمانی- 
اشیاء،  ساختن  و  ورزش  مانند:  بدنی،  فعالیت های  در 
خطاطی، خوش نویسی و.. عملکردی عالی دارند. افرادی 
برخوردارند،  باالیی  حرکتی   - جنبشی  هوش  از  که 
بازیگران، سازندگان،  نوازندگان،  ورزشکاران،  از  عبارتند: 
افسران پلیس و افراد نظامی. افرادی  که در این زمینه 
هوشی دچار مشکل هستند، احتمال بیشتری دارد که 
از  بد  انگاری)درک  بدریخت  تعادل،  اختالل های  به 
زیبایی بدن خود(، شکستگی پله برقی)احساس از دست 
پله  روی  گذاشتن  پا  هنگام  سرگیجه  یا  تعادل  دادن 
برقی(، ترس از ارتفاع، عدم هماهنگی چشم و دست و 
دریازدگی، ابتال یابند. مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی 
انگشتان و  دست  با چشم،  حرکت  در  کوچک  عضالت 
)Eye-hand coordination( است و سطوح پیچیدۀ 

مهارت دستی که انسان از خود نشان می دهد، می تواند با 
سیستم عصبی مرتبط باشد. مهارت های حرکتی ظریف، 
به رشد هوش کمک می کند. کسانی که هوش اندامی - 
جنبشی باالیی دارند، در حرکت های بدنی، انجام عملیات 
ویژگی های  مهم ترین  هستند.  قوی  فیزیکی،  کنترل  و 
افراد دارای هوش جنبشی - حرکتی، مهارت در ورزش، 
لذت بردن از ساختن چیزها با دست و هماهنگی فیزیکی 
عالی و به خاطر سپردن چیزها از طریق انجام دادن آنها، 
دارای هوش   افراد  است.  یا دیدن  به جای گوش کردن 
جنبشی - حرکتی باال، برای مشاغلی چون هنرپیشگی، 
ورزشکاری حرفه ای، بازیگردانی، پیمانکاری و جراحی و ... 

خیلی مناسب هستند. ۴
6(هوشمیان فردی )Interpersonal(: افرادی که 
هوش بین فردی باالیی دارند، آثار آن در حساسیت آنها 
نسبت به احساسات و خلق و خوی دیگران، انگیزه ها و 
توانایی آنها به منظور همکاری برای کار به عنوان بخشی 
در  چندگانه  هوش های  می شود.  مشخص  گروه  یک  از 
کالس درس و هوش بین فردی و درون فردی، اغلب با 
گرفته  اشتباه  دیگران  داشتن  دوست  یا  بودن  برون گرا 
می شود«. کسانی که هوش بین فردی باالیی دارند، به طور 
مؤثر ارتباط برقرار کرده و به راحتی با دیگران همدلی 
می کنند. آنها اغلب از بحث و مناظره لذت می برند. گاردنر 
این هوش را با هوش هیجانی گلمن یکی دانسته است. 
و  تعامل  که  است  شایستگی  هرگونه  اجتماعی،  مهارت 
ارتباط با دیگران را که در آن قوانین و روابط اجتماعی 
به روش های کالمی و غیرکالمی ایجاد می شود، تسهیل 
را  مهارت ها  این  یادگیری  فرآیند  آنکه  ضمن  می کند؛ 
»اجتماعی شدن« می گویند و فقدان چنین مهارت هایی 
که  کسانی  شود.  اجتماعی  بی نظمی  باعث  می تواند 
و  دیگران  با  تعامل  در  دارند،  باالیی  فردی  میان  هوش 
درک آنها قوی هستند. این افراد در سنجش هیجانات، 
انگیزه ها، تمایالت و منظور کسانی که دور و اطرافشان 
هستند، مهارت دارند. می توان هوش اجتماعی را در میان 
تیپ های شخصیتی اجتماعی هالند نیز جست و جو کرد. 
مهم ترین ویژگی های افراد دارای هوش میان فردی باال، 
برقراری  در  مهارت  کالمی،  ارتباط  برقراری  در  مهارت 
ارتباط غیرکالمی، نگاه کردن به افراد از زوایای مختلف، 
فرونشاندن  در  مهارت  و  دیگران  با  مثبت  روابط  ایجاد 
اختالف ها در داخل گروه هاست. گاردنر معتقد است که 
فروشندگان، سیاستمداران، رهبران گروه، مدیران گروه، 
رؤسای ادارات، معلمان، سخنرانان، مشاوران و مددکاران 

اجتماعی، افرادی با هوش بین فردی باال هستند. ۴
7(هوش درونفردی)Intrapersonal(: این هوش، با 
ظرفیت های درون نگری و خود انعکاسی مرتبط است و به 
درک عمیق از خود اشاره دارد. افرادی که از هوش درون 
فردی باالیی برخودارند، توانایی زیادی در شناخت نقاط 
قوت یا ضعف، منحصر به فردی و پیش بینی واکنش ها 
یا احساسات خود دارند. کسانی که هوش درون فردی 
باالیی دارند، آگاهی خوبی از وضعیت هیجانی، احساسات 
و انگیزه های خود دارند. این افراد از خودآزمایی، تخیل 

 اصطالح هوش وجودی - معنوی از سوی برخی فیلسوفان، روان شناسان و 
 )IQ( نظریه پردازان رشد، برای نشان دادن شباهت های معنوی با هوشبهر شناختی

و هوش هیجانی )EQ( استفاده می شود؛ با این حال، چون منتقدان و پژوهشگران
به ساختار این هوش، انتقادهای جدی مطرح کرده و مدعی شده اند که هوش 

وجودی - معنوی را نمی توان به عنوان نوعی از هوش در نظر گرفت
هوارد گاردنر تصمیم گرفت که هوش معنوی را در میان هوش های خود قرار ندهد

اما استدالل کرد که بهتر است اصطالح معنوی با معانی آشکار و مشکل سازش
کنار گذاشته شود و به جای آن از اصطالح هوش وجودی استفاده شود که

ماهیت هستی را در قالب های گوناگون آن بررسی می کند
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برآورد  و  دیگران  با  خود  روابط  کردن  کندوکاو  روزانه، 
هوش  با  افراد  می برند.  لذت  خود  فردی  توانایی هایی 
خوبی  ارادۀ  دارند،  باالیی  بسیار  انگیزۀ  باال،  درون فردی 
آنها  اهدافشان مصمم هستند.  به  برای رسیدن  و  دارند 
دوست دارند که دانش خود را در زندگی روزمره شان به 
کار بگیرند. آنها به خوبی می توانند با تنهایی کنار بیایند 
و از این بابت مشکلی ندارند. این افراد شهود قوی دارند 
و به ندای درون خود گوش می دهند، مستقل و خودکفا 
هستند و قادر هستند که احساساتی مانند خشم خود را 
به شکلی عالی کنترل کنند، و اگر دچار اشتباه شوند، آن 
از اشتباهات بعدی خود  تا  را تجزیه و تحلیل می کنند 
جلوگیری کنند و به صورت مداوم کارها و تجربیات خود 
را پردازش می کنند. آنها عالقه دارند که در قالب ادبیات یا 
موسیقی، احساسات و افکار خود را بیان کنند. مهم ترین 
ویژگی های هوش درون فردی، مهارت در تحلیل نقاط 
قوت و ضعف خود، لذت بردن از تجزیه و تحلیل نظریه ها 
و ایده ها، خودآگاهی زیاد و داشتن درک روشن از ریشۀ 
انگیزه ها و احساسات خود است. گاردنر معتقد است که 
فیلسوف، مخترع، نظریه پرداز، کارآفرین، نویسنده، مربی، 
روان کاو،  پزشک،  پژوهشگر،  مدیر،  و  برنامه ریز  کشاورز، 
از  الهیات،  کارشناس  و  روان شناس  معلم،  ایده پرداز، 
افرادی به شمار می آیند که دارای هوش درون فردی باال 

هستند. ۴
8(هوشطبیعت گرایانه)Naturalistic(:افرادی که 
به راحتی قادر به شناسایی وضعیت گیاهان و جانوران 
هستند، می توانند از این توانایی به طور مولد، در شکار، 
کشاورزی و علوم زیستی استفاده کنند. هوش طبیعت گرا 
محیط،  با  ارتباط  برقراری  برای  فرد  توانایی  معنای  به 
شناسایی گیاهان و حیوانات مختلف و دسته بندی آنها بر 
اساس شباهت یا تفاوت هاست. اجداد ما در گذشته، تالش 

بسیاری برای شناخت محیط اطرافشان داشته اند. آنها با 
توجه کردن به انواع حیوانات و رفتار آنها می توانستند از 
خودشان در مقابل موجودات خطرناک مراقبت کنند و 
بارندگی  از  تأمل در فصل ها و نشانه هایی که خبر  با  یا 
یا گرما می دادند، صنایعی مثل کشاورزی و خانه سازی 
را ایجاد کنند و حتی از گیاهان و خواص آنها برای تهیۀ 
که  می رسد  نظر  به  می کردند.  استفاده  نیز  غذا  یا  دارو 
این  باشد.  اجدادمان  از  یادگاری  طبیعت گرایانه،  هوش 
هوش مربوط به پرورش و ارتباط دادن اطالعات با محیط 
طبیعی فرد است؛ به عنوان مثال، می توان به طبقه بندی 
اشکال طبیعی، مانند: گونه های جانوری و گیاهی، انواع 
گذشتۀ  در  توانایی  این  کرد.  اشاره  کوه ها  و  سنگ ها 
کشاورزان،  و  دامداران  عنوان شکارچیان،  به  ما  تکاملی 
ارزش داشته است. هوش طبیعت گرا، آخرین نوع هوشی 
است که گاردنر درنظریۀ خود به هفت نوع قبلی افزوده 
روبرو  بقیه،  به  نسبت  بیشتری  مخالفت  و  مقاومت  با  و 
هوش  دارای  که  کسانی  گاردنر،  گفتۀ  به  گردیده است. 
طبیعت گرای باالیی هستند، سازگاری بیشتری با طبیعت 
دارند و معموالً به پرورش، کشف محیط و یادگیری دربارۀ 
موجودات عالقه مندند. این افراد به سرعت از جزئی ترین 
مهم ترین  از  می شوند.  آگاه  محیطشان  در  تغییرات 
عالقه مندی  طبیعت گرا،  هوش  دارای  افراد  ویژگی های 
و  زیست شناسی  گیاه شناسی،  قبیل:  از  موضوعاتی  به 
فهرست بندی  و  رده بندی  در  مهارت  و  جانورشناسی، 
اطالعات، لذت بردن از باغبانی، حساسیت نسبت به محیط 
اطراف، عالقه مندی به کشف و جست وجو در طبیعت، 
یادگیری در محیط باز، عالقه به طبیعت گردی، عالقه به 
حیوانات و گیاهان، کشف طبیعت، پیاده روی و چادر زدن 
در طبیعت و بی عالقگی به یادگیری موضوعات بی ارتباط 
با طبیعت است. افراد دارای هوش طبیعت گرایی باال، در 

گیاه پزشکی،  زیست شناسی،  مانند:  شغلی  موقعیت های 
جانورشناسی،  گیاه شناسی،  محیط بانی،  دامپزشکی، 
مهندسی کشاورزی، هواشناسی، منجمی، دفاع از حقوق 
محیط  از  حفاظت  کودکان،  حقوق  از  دفاع  حیوانات، 
خارق العاده ای  عملکرد  مزرعه داری،  و  باغبانی  زیست، 

دارند. ۴
بعدها گاردنر )۱999( یک نوع هوش جدید را هم مطرح 
پیشنهاد  اما  باشد،  متعهد  آن  به  نداشت  کرد که قصد 
نمود که این نوع هوش، احتماالً ساختار مفیدی دارد. 
این نوع هوش، هوش وجودی - معنوی است.  اصطالح 
فیلسوفان،  برخی  سوی  از  معنوی   - وجودی  هوش 
دادن  نشان  برای  رشد،  نظریه پردازان  و  روان شناسان 
شباهت های معنوی با هوشبهر شناختی )IQ( و هوش 
چون  حال،  این  با  می شود؛  استفاده   )EQ( هیجانی 
منتقدان و پژوهشگران به ساختار این هوش، انتقادهای 
جدی مطرح کرده و مدعی شده اند که هوش وجودی 
- معنوی را نمی توان به عنوان نوعی از هوش در نظر 
معنوی  هوش  که  گرفت  تصمیم  گاردنر  هوارد  گرفت، 
استدالل  اما  ندهد،  قرار  خود  های  هوش  میان  در  را 
آشکار  معانی  با  معنوی  اصطالح  است  بهتر  که  کرد 
از  آن  جای  به  و  شود  گذاشته  کنار  مشکل سازش  و 
اصطالح هوش وجودی استفاده شود که ماهیت هستی 
را در قالب های گوناگون آن بررسی می کند. در ژانویۀ 
حال  در  که  کرد  اشاره  مصاحبه ای  در  گاردنر   ،2۰۱6
بررسی  برای اضافه کردن هوش جدیدی با عنوان هوش 
به   )teaching-pedagogical( تربیتی   - یاددهی 
هوش  این گونه  دارای  که  افرادی  و  هوش هاست،  انواع 
هستند، توانایی زیادی در آموزش، تربیت و مربی گری 
دارند و در آن موفق هستند. او در همان مصاحبه، به 
مانند:  دیگر،  پیشنهادی  هوش های  از  برخی  صراحت 
شوخ طبعی، آشپزی و هوش جنسی را رد کرده است. 
گاردنر  تعریف  اساس  بر  که  کند  می  استدالل  آدامز 
فراهوش  یک  دیجیتال،  هوش  چندگانه،  هوش های  از 
متشکل از بسیاری از هوش های شناسایی شده و نشأت 
که  است  دیجیتال  رایانه های  با  انسان  تعامل  از  گرفته 
اکنون وجود دارد. هوش دیجیتال، مجموعۀ توانایی های 
قادر  را  افراد  که  است  شناختی  و  عاطفی  اجتماعی، 
خواسته های  با  و  شوند  روبرو  چالش ها  با  تا  می سازد 

زندگی در دنیای دیجیتال سازگار شوند.5
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تا 10 دی ماه ادامه دارد

ثبت نام وام ودیعۀ مسکن دانشجویان علوم  پزشکی
ودیعۀ وام وتحویلمدارک ثبتنام آخریندورۀ

مسکندانشجویانعلومپزشکیآغازشد.
علوم  دانشگاه های  روزانۀ  متأهل دورۀ  دانشجویان  تمام 
دارند  مسکن  ودیعه  دریافت  به  تمایل  که  پزشکی، 
مدارک  تحویل  یا  وام  این  ثبت نام  به  موفق  تاکنون  و 
نشده اند، می توانند تا ۱۰ دی ماه به پرتال صندوق رفاه 

دانشجویان وزارت بهداشت مراجعه کنند.
دانشجویان می بایست، پس از ثبت درخواست در پرتال 
صندوق رفاه، پرینت درخواست خود را به همراه سایر 
مدارک، به امور دانشجویی دانشکدۀ خود تحویل دهند. 
دانشجویان باید تعهد محضری، دو ضامن معتبر )کارمند 
کسب،  جواز  دارای  کاسب  دولت،  پیمانی  یا  رسمی 
بازنشستۀ تأمین اجتماعی( با حکم کارگزینی ضامن ها 
شمارۀ  و  رهگیری  کد  دارای  اجاره نامۀ  کسب،  جواز  یا 

حساب فعال در بانک تجارت داشته باشند.
الزم به یادآوری است که سقف مبلغ ودیعۀ مسکن در 

سال جاری، حداکثر 7۰۰ میلیون ریال است.

تصویب دورۀ کاردانی فنی برنامه سازی موبایل
در دانشگاه جامع    علمی - کاربردی 

بـاتصویـبشـورایبرنامهریـزی
- علمـی درسـی و آموزشـی
کاربـردی،براینخسـتینباردورۀ
کاردانـیفنیبرنامهسـازیموبایل
درمراکـزاسـتانتهراِندانشـگاه
جامـععلمـی-کاربـردیبرگزار

میشـود.
سرپرست  جمالزاده،  علیرضا  دکتر 
دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع 
با اعالم این خبر،  – کاربردی،     علمی 
رشته،  این  دانش آموختگان  افزود: 
و  مهارت ها  آموزشی،  فرآیند  طی 
شایستگی هایی نظیر ساخت برنامه های 
تلفن همراه برای دستگاه های اندروید 
مبتنی  برنامه های  ساخت   ،iOS و
همراه  تلفن  دستگاه  هر  برای  وب  بر 
رفع  و  برنامه  پشتیبانی  مرورگر،  با 
توسعه،  تولید،  احتمالی،  اشکاالت 
منبع  کد  پیاده سازی  و  نگهداری 
به  و  موبایل  برنامه های  توسعۀ  برای 
کارگیری پلتفرم های CMS را کسب 

می نمایند.
سرپرســت دفتــر برنامه ریــزی درســی 
دانشــگاه جامــع   علمــی – کاربــردی،  

تصریــح کــرد: دانش آموختــگان ایــن 
ــه  رشــته می تواننــد مشــاغلی از جمل
ــای  ــعه دهندۀ برنامه ه ــین توس تکنس
 ،Mobile App Dev موبایــل
ــات  ــعه دهندۀ خدمـ ــین توسـ تکنسـ
موبایـــل Service Dev، تکنســـین 
 Mobile Front End، و تکنسین 
 Mobile Back End را احراز کنند.

دکتر جمالزاده افزود: این دوره، برای 
برگزار  کشور  سطح  در  بار  نخستین 
می شود و تمامی محتوای آن با توجه 
به آخرین دستاوردهای حوزۀ فناوری 
اطالعات و ارتباطات تدوین شده است 

نیاز  و  کار  بازار  داشتن  دلیل  به  و 
خاصی  جذابیت  و  فرصت  از  جامعه، 

برای اشتغال برخوردار است.
و  آموزشی  برنامه ریزی  شورای  دبیر 
– کاربردی،  در خاتمه،  درسی   علمی 
شده  تعریف  دروس  داشت:  اظهار 
ساعت   5۱2 کنار  در  دوره،  این  در 
آموزش عملی در محیط کار واقعی و 
در قالب دروس کاربینی و کارورزی ۱ 
با  خبرگان  و  مدرسان  همراه  به   2 و 
تجربه در این حوزۀ شغلی، زمینه های 
فراهم  را  دانشجویان  توانمندسازی 

می سازد.

ظرفیت تکمیل رشته انتخاب و ثبتنام
سوابق اساس بر صرفًا دانشجو پذیرش
و پیوسته کارشناسی مقاطع در تحصیلی
اسالمی آزاد دانشگاه ناپیوسته کاردانی

آغازشد.
به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در تکمیل 
در  تحصیلی  سوابق  اساس  بر  پذیرش  ظرفیت 
مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته 
و  ثبت نام  که  می رساند  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
انتخاب رشته در این پذیرش، از روز چهارشنبه 
شنبه روز  تا  و  است  شده  آغاز  ماه  آذر   ۳۰

۱۰ دی ماه ادامه خواهد داشت.
مرکز  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  داوطلبان 
سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی این دانشگاه 
ابتدا   www.azmoon.org نشانی:  به 
از  پس  و  دریافت  را  ثبت نام  راهنمای  دفترچۀ 
و  تمایل  صورت  در  آگاهی،  کسب  و  مطالعه 
نسبت  اعتباری،  کارت  تهیۀ  با  داشتن شرایط، 
به ثبت نام و انتخاب رشته در این پذیرش اقدام 

کنند.

براساساعالمدانشگاهآزاد

ثبت نام پذیرش 
دانشجو براساس 

سوابق تحصیلی در 
دو مقطع آغاز شد


