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 ته نام خذا 

 نام                  که دل تا یاد او هی گیزد آرام  تشرگی هست در عالن، خذا

  )تین علوی، آهَسضی ٍ... ًزدتاى هَفقیت(در جست وجوی بهترین ها و برترین ها نیستیم بلکه به ساختن بهترین ها و برترین ها می اندیشیم. 

  (2042خزدادهاُ  12)ٍ... 2041آضٌایی تا کٌکَر ٍ تغییزات کٌکَر اس سال  :هوفقیت در تحصیل و قواعذ اساسی در تزناهه ریشی صحیح و اصولی 
 آى است وِ آّستِ ٍ پیَستِ سٍد. سّشٍ                           سّشٍ آى ًیست وِ گِ تٌذ ٍ گْی خستِ سٍد 

          وبهل ٍ خبهغ گفتِ ضذُ است.  است، ثِ غَست بصیوٌىَس ٍ... ً یّش آًچِ ثشا ذ،یٌهغبلؼِ و كیسا وبهل ٍ دلصیش ٍ دٍستبى خَثن لغفب هغبلت  ضیداًص آهَصاى ػض

)تین ًشدثبى  ( https://www.sanjesh.org .ذییفشهب یشیگیسٌدص پ تیٍ اعالػبت ٍ اخجبس دسست سا اص سب ذییٍ... تَخِ ًٌوب ؼبتیلغفب ثِ ضب ضی)داًص آهَصاى ػض

 هی ثبضذ.( ّب ّب ٍ خبًَادُ ٍ سفغ اضغشاة اص داٍعلجیي ٍسٍد ثِ داًطگبُ یتبهیي ػذالت آهَصضهَفمیت ّذفص 

 ششیسٌدص ٍ پز یٍ ضَاثظ سبهبًذّ ّب بستیس»ی هی ثبضذ: اًمالة فشٌّگ یثش اسبس هػَثبت ضَسا( صیش) هَاسد ثِ ثؼذ  ۲۰۴۱وٌىَس اص سبل  شاتییتغ يیهْوتش)

عشح ٍ  یدوتش حسي سٍحبً بستیثِ س یاًمالة فشٌّگ یػبل یضَسا ۳۰۸هبدُ ٍ سِ تجػشُ دس خلسِ  ۹دس « َسغِ(دٍسُ هت بىی)پس اص پب یٍسٍد ثِ آهَصش ػبل بىیهتمبض

خلسِ  يیا یثشگضاس ضذ. دستَس اغل یسیسئ نیاثشاّ ذیاالسالم س حدت بستیثِ س یاًمالة فشٌّگ یػبل یخلسِ ضَسا يیٍ پٌدبُ ٍ پٌدو ّطتػذ ضذُ است. تیتػَ

اهلل  ػبلی اًمالة فشٌّگی ثِ سیبست آیت ضَسای ۳6۸خلسِ  ثَد. بىیداًطدَ ششیسٌدص ٍ پز یّب بستیدس خػَظ س یاًمالة فشٌّگ یػبل یاغالحبت دس هػَثِ ضَسا

بظ ّبی سٌدص ٍ پزیشش اختػ دسثبسُ سیبست ۳۰۸یي خلسِ ثِ هَضَع اغالح ٍ تىویل هػَثِ خلسِ ا.تطىیل ضذ ۲۰۴۲خشدادهبُ  ۲1دوتش سیذ اثشاّین سئیسی سِ ضٌجِ 

 .(داضت

دچبس تحَالت اسبسی خَاّذ ضذ ٍ ایي هذل ثشای وبّص اضغشاة ٍ حفظ آساهص داٍعلجبى  ۲۰۴۱وٌىَس اص سبل خلسبت ضَسای اًمالة فشٌّگی، ثب تَخِ ثِ هػَثبت 

دسغذ  6۴ثِ   ۰۴ثِ تذسیح اص دٍاصدّن  دّن، یبصدّن ٍ ِیپب ییاهتحبًبت ًْبتبثیش لغؼی سَاثك تحػیلی  ٍتشویجی خَاّذ ضذ  ًظبم سٌدص ٍ پزیشش .عشاحی ضذُ است

 .خَاّذ سسیذ

 استشس ٍ دغذغِ ٍالذیي ٍاضغشاة، ّوَاسُ سِ هحَس ػذالت آهَصضی، وبّص  ّب، داًطگبُ دس سٌدص ٍ پزیشش خذیذ دس سٍش صیشا ذ یدغذغِ ًذاضتِ ثبضػضیض داٍعلجبى 

 ّوَاسُ هَسد تبویذ ثَدُ است.ّبی تشثیتی ٍ فشٌّگی آهَصش ٍ پشٍسش  داًص آهَصاى ٍ تَخِ ثِ هبهَسیت
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ظبم ًبوبسآهذ ٍ غیش هتبسفبًِ وست ٍ وبس وٌىَس ػبهل اغلی تذاٍم سٍش سٌدص ٍ پزیشش اص عشیك وٌىَس است وِ ری ًفؼبى آى ثب خَسبصی، تالش ثش ػذم تغییش ایي ً

تَاى خَد سا ثش ػوك  لشاس دادُ اًذ، دس غَستی وِ ثبیذداًص آهَصاى ثِ داًطگبُ ٍسبعت اًتمبل دس هسیش توبم تَاى خَد سا  وٌىَس ّبی تدبسی ثٌگبُ هتبسفبًِػبدالًِ داسًذ. 

  خبسج ضًَذ. هسیشایي اختػبظ دٌّذ ٍ اص ّبی ضغلی ٍ صًذگی  استمبی هْبستٍ ثخطیذى ثِ داًص ٍ ػلن 

 ، هخبلفت ٍ... ثب هػَثبت اخیش خَسبصیپشاوٌی،  اهب چشا ضبیؼِ

 ۸اختػبظ ثِ  ۸۴۴۴ّب ثب ستجِ صیش  دسغذ لجَلی ۳۰ ّوچٌیي .ّبی ثبالی التػبدی داسد ّبی پشعشفذاس اختػبظ ثِ دّه ّب دس سضتِ یدسغذ لجَل ۳۴هتبسفبًِ دس حبل حبضش 

 ّبی پضضىی، دًذاًپضضىی ٍ داسٍسبصی هتؼلك ثِ سِ ّبی سضتِ دسغذ لجَلی ۳6دّه ثبالی دسآهذی داسد. ٍضؼیت فؼلی ًطبى دٌّذُ ػذم ٍخَد ػذالت آهَصضی است. 

 دسغذ ثَدُ است. ۲۰دّه ثبالی التػبدی ثَدُ ٍ سْن ّفت دّه دیگش 

ای ثشای ػوك سَاد ًیست ٍلی دس ٍالؼیت تبثیش  ّبی وٌىَس، ضبخع تؼییي وٌٌذُ آیب ٍضغ فؼلی تبهیي وٌٌذُ ػذالت آهَصضی است. لغؼب ٍسٍد ثِ داًطگبُ ثش هجٌبی والس

وسبًی وِ دس هٌبعك هحشٍم ّستٌذ ثبیذ ثتَاًٌذ دس ایي ًظبم ثِ غَست هتٌبست سٌدص ضًَذ ٍ  .ّبی پشعشفذاس داسد لغؼی ثش سشًَضت داٍعلجیي داًطگبُ خػَغب ثشای سضتِ

دس وطَسّبی پیطشفتِ خْبى، دس ٍسٍد ثِ داًطگبُ ّن آهَصش ٍ پشٍسش ًمص ولیذی ٍ تؼییي وٌٌذُ دس سٌدص  .ّبی پشسلبثت داضتِ ثبضٌذ ضبًس هٌبسجی ثشای ٍسٍد ثِ سضتِ

طَس ثب بثی داٍعلت داسد ٍ ّن داًطگبُ دس پزیشش داًطدَ ًمص لغؼی داسد. ایي دس حبلیست وِ فؼال ّن سٌدص ٍ ّن پزیشش تَسظ سبصهبى سٌدص آهَصش وٍ اسصی

  .ضذُ استّب ٍ داًطدَیبى  داًطگبُ گیشد. ًتیدِ ایي سًٍذ فؼلی وٌىَس، ثبػث ػذم سضبیت آهَصش ٍ پشٍسش ٍ ّوچٌیي سبػتِ غَست هی ۰ثشگضاسی وٌىَس 

ّب سٌدیذُ ضَد  وٌٌذ ٍ ثبیذ اسصش وبس آى سبل دس هذسسِ تحػیل هی ۲۱هَسد تبویذ است هشثَط ثِ آهَصش ٍ پشٍسش است. داًص آهَصاى  بتًىتِ دیگشی وِ دس ایي هػَث

ضَد تب هطخع ضَد وِ  سبػت آصهَى وٌىَس گشفتِ هی ۰ّبی تشثیتی الصم سا آهَصش ثجیٌذ، دس غَستی وِ دس ًظبم فؼلی فمظ وٌىَس دس اٍلَیت است ٍ دس  ٍ ثتَاًذ سبحت

سبل آخش دٍسُ هتَسغِ هْن ٍ ًمص  سِآیٌذُ داٍعلت چگًَِ ثبضذ. ثب ایي سٍش خذیذ تشویجی ّن ًظبم تشثیتی وبس خَد سا ثِ ًحَ احسي اًدبم خَاّذ داد ٍ ّن ػولىشد 

 .ضَد هی جی ضذى ًظبم سٌدص تَاى داًص آهَص ثب ویفیت ثْتشی اسصیبثیسسذ ثب تشوی ثِ ًظش هی .تذسیدی دس ٍسٍد ثِ آهَصش ػبلی خَاّذ داضت

  یصًذگ یهشاحل ٍ آصهَى ّب یدس توبه یٍ سشثلٌذ تیهَفم آسصٍی ثب 
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 (2042خزدادهاُ  12) یانقالب فزهنگ یعال یتا توجه ته هصوتات ضورا  ۲۰۴۱سال  یآسهوى سزاسز زاتییتغ یتزخ 
 

  چگونگی تزگشاری و...  کنکور 

 ۲۰۴۲کور کن 

 دهن هستنذ.(دواسپایه   ۲۰۴۴-۲۰۴۲در سال تحصیلی ) دانص آهوسانی که 

درصذ(   ۰۴نوزه کل ساتقه تحصیلی سال دواسدهن در کنکور)  هثثتتاثیز 

 درصذ( ۲۴۴هحتوای کنکور دروس عووهی و تخصصی )

 ۲۰۴۱کنکور  

 پایه یاسدهن هستنذ.(  ۲۰۴۴-۲۰۴۲در سال تحصیلی ) دانص آهوسانی که 

    درصذ(   ۰۴نوزه کل ساتقه تحصیلی سال دواسدهن  در کنکور) قطعیتاثیز 

 درصذ( 6۴هحتوای کنکور دروس  تخصصی )

  ۲۰۴1کنکور  

 پایه دهن هستنذ.(   ۲۰۴۴-۲۰۴۲در سال تحصیلی ) دانص آهوسانی که 

درصذ(   5۴)  نوزه کل ساتقه تحصیلی سال  دواسدهن  در کنکور  قطعی تاثیز

 درصذ( 5۴نکور دروس  تخصصی )هحتوای ک

 ۲۰۴۰کنکور 

 پایه نهن هستنذ.(   ۲۰۴۴-۲۰۴۲در سال تحصیلی ) دانص آهوسانی که 

 6۴نوزه کل ساتقه تحصیلی سال  یاسدهن و دواسدهن  در کنکور)  قطعیتاثیز 

 درصذ( ۰۴هحتوای کنکور دروس  تخصصی ) -درصذ( 

 ۲۰۴5کنکور 

 هستنذ.( هطتنپایه    ۲۰۴۴-۲۰۴۲در سال تحصیلی ) دانص آهوسانی که 

یاسدهن و دواسدهن  در  دهن،نوزه کل ساتقه تحصیلی سال   قطعیتاثیز 

 درصذ( ۰۴هحتوای کنکور دروس  تخصصی ) -درصذ(  6۴کنکور)
 

   ههن 
  ٍ تعذ اس آى ّز سال دٍ تار تزگشار هی گزدد. 2041اس سال سزاسزی کٌکَر  .2

 خَاّذ ضذ.خضییبت آى اػالم  ثِ صٍدیضَد وِ  هَى ثشگضاس هیثشای دسٍس تخػػی دٍ ًَثت دس سبل آص

  .اعتثار دارد ٍ تعذ اس آى حذاکثز تزای دٍ سال ٍ صزفا تزای ّواى گزٍُ آسهایطی هتقاضی 2041اس سال  )آسهَى سزاسزی(کٌکَرکسة ضذُ در  ًتیجِ  .1

 ذ. تٌْا تِ درٍس تخصصی  تعلق پیذا هی کٌ 2041هحتَای کٌکَر سزاسزی اس کٌکَر  .1

ّبی دسسی ّبی آصهبیطی است وِ ثشاسبس وتبة ّبی تحػیلی دس سِ سبل آخش دٍسُ دٍم هتَسغِ دس ّش یه اص گشٍُ آصهَى سشاسشی اص هیبى دسٍس تخػػی سضتِ)
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ػالٍُ ثش آصهَى اختػبغی،  ...ٍ ّبی ٌّشیّبی خبظ هبًٌذ تشثیت ثذًی ٍ سضتِ ثشای ثشخی اص سضتِ -ضَدثشگضاس هیسٌدص ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش، تَسظ سبصهبى 

 (  هی گشدد.آصهَى ػولی یب تطشیحی ثشگضاس 

 ضذى درٍس عوَهی تِ تخص سَاتق تحصیلی حذف درٍس عوَهی ٍ هٌتقل  .0

 ییًْا یاتیتِ عٌَاى ارس یلتحصی سَاتق دادى قزار هثٌا .5

سا ضبهل  یّب ٍ هشاوض آهَصش ػبل داًطگبُ ششیپز تیدسغذ ظشف ۳۸تب  ۳۴ یلیوِ دس سٍش غشفبً ثش اسبس سَاثك تحػ ضَد یّب ثِ دٍ غَست اًدبم ه دس داًطگبُ ششیپز

سا دس ثش  تیدسغذ ظشف ۲۸حذٍد  ۲۰۴۱آصهَى ٍ سَاثك استبًذاسد دس سبل  یشش ثش هجٌبیداٍعلجبى است. دس سٍش دٍم پز یلیٍ هجٌب هٌحػشاً هؼذل ٍ سَاثك تحػ ضَد یه

وِ آصهَى آى ثِ غَست استبًذاسد است  یسٍسَاثك ثش اسبس دس يیاست وِ ا یلغؼ شیسبل دٍاصدّن ثب تأث یلیتحػ دسغذ سبثمِ ۰۴ یثش هجٌب ششیپز يیوِ ا شدیگ یه

 خَاّذ ثَد. یًوشُ آصهَى سشاسش ضیدسغذ ً 6۴داسد هحبسجِ ضذُ ٍ  اخبظ خَد س تیضشا هیٍ ّش  ضذُثشگضاس ٍ ّوبٌّگ  یوطَس

  .ثشاسبس سَاثك تحػیلی ٍ هغبثك هػَثبت ضَسای سٌدص ٍ پزیشش داًطدَ اًدبم هی ضَد غشفبًًوی ثبضٌذ، هتمبضی  پش وِپزیشش دس سضتِ ّبی 

  .ضَدول سبثمِ تحػیلی اًدبم هی ٍ ًوشُ )وٌىَس( ول آصهَى اختػبغی ّبی پشهتمبضی، ثشاسبس ًوشُ ول ًْبیی حبغل اص تشویت ًوشُپزیشش دس سضتِ 

  دٍاسدّن ٍ کٌکَر، در رتثِ داٍطلة دّن، یاسدّن ٍ ِیپا ییداضتي اهتحاًات ًْا زتاثی .6

ضَد؛ یه ثخص هشثَط  فمظ اص عشیك وٌىَس ثَد اهب ثب هػَثِ خذیذ، سٌدص دٍ ثخص هی( ۲۰۴۱)لجل اص تب االى ٍ پزیشش سٌدص ) تشویجی ضذى ًظبم سٌدص ٍ پزیشش( 

ثبضذ ثِ ایي هؼٌب وِ اگش هؼذل سِ سبل هی سَاثك تحػیلی ًیض لبثل تىشاس  وٌىَس دٍ ثبس دس سبل ثشگضاس ضَد ٍ ثِ سَاثك تحػیلی است ٍ یه ثخص هشثَط ثِ وٌىَس است.

تَاًٌذ  تَاًذ ضشوت دس اهتحبًبت سا چٌذیي ثبس تىشاس وٌذ تب ثِ ًتیدِ هغلَة دست پیذا وٌذ. داٍعلجبى ثشای تشهین سَاثك تحػیلی هی آخش هغلَة ًجَد، داًص آهَص هی

 .وٌذٍ تشهین تَاًذ دٍثبسُ اهتحبى ثذّذ ٍ هؼذلص سا تمَیت  هَصی هؼذلص ون ثَد هیثبس اهتحبى ثذٌّذ یؼٌی اگش داًص آ چٌذیي

درصذ  64تِ  04تاثیز قطعی سَاتق تحصیلی تِ تذریج اس  ی :دٍاسدّن تِ صَرت قطعدّن، یاسدّن ٍ  ِیپا ییاهتحاًات ًْا یلیسَاتق تحص یدرصذ 64 زتاثی  .1
 (درصذ04 یدرصذ ٍ سْن کٌکَر سزاسز 64یلتحصی ساتقِ لحاظ تِ پزٍرش ٍ آهَسش سْن) .خَاّذ رسیذ

ًوشات سبل  یثش هجٌب یلیسبثمِ تحػ یلغؼ شیتأث ۲۰۴۱دس سبل  .وٌذ یه ذایدس وٌىَس پ یلغؼ شیآهَصاى تأث ٍ دٍاصدّن داًص بصدّنیدّن،  یلیتحػ یّب سبلاهتحبًبت ًْبیی *

 یّب ًوشات سبل یثش هجٌب یلیسبثمِ تحػ یلغؼ شیتأث ۲۰۴۰دسغذ، دس سبل  ۸۴ًوشات سبل دٍاصدّن  یثش هجٌب یلیسبثمِ تحػ یلغؼ شیتأث ۲۰۴۸دسغذ، دس سبل  ۰۴دٍاصدّن 

دس آصهَى سبل ّبی ) دسغذ خَاّذ ثَد. 6۴ٍ دٍاصدّن  بصدّنیدّن،  یّب ًوشات سبل یثش هجٌب یلیسبثمِ تحػ یلغؼ شیتأث ۲۰۴۸دسغذ ٍ دس سبل  6۴ٍ دٍاصدّن  بصدّنی



     5 

 

 90108129190ٍ... فضای هجاسی       nardebanemovafaghiat.ir ًزدباى هَفقیت

سَاثك تحػیلی  ۲۰۴۸ضَد ٍ دس وٌىَس سبل  ، سبل یبصدّن ًیض اضبفِ هی۲۰۴۰ػیلی سبل دٍاصدّن ثب تبثیش لغؼی خَاّذ ثَد ٍ دس وٌىَس سبل فمظ سَاثك تح ۲۰۴۸ٍ  ۲۰۴۱

 ٍ ۲۰۴۰ سبلسسذ ٍ دس  دسغذ تبثیش لغؼی هی ۸۴ثِ  ۲۰۴۸دسغذ خَاّذ ثَد ٍ دس سبل  ۰۴غشفب  ۲۰۴۱تبثیش لغؼی سَاثك تحػیلی دسسبل  .سبل دّن ّن اضبفِ خَاّذ ضذ

 (.دسغذ تبثیش لغؼی خَاّذ سسیذ 6۴ثِ  ۲۰۴۸

تٌْب ثِ دسٍس  ضیً یوٌىَس سشاسش یدس وٌىَس ًمص داسًذ ٍ هحتَا یٍ تخػػ یدسٍس ػوَه یثشا شستبىیدسغذ هؼذل دٍسُ دٍم دث 6۴ثب ایي هػَثبت، ثِ تذسیح ** 

 .ضَد یه بىیًوب دس اهتحبًبت دٍسُ هتَسغِ یدسٍس ػوَه شیٍ تأث وٌذ یه ذایتؼلك پ یتخػػ

ًحَُ هحبسجِ سْن سِ ) .ذیداًطدَ خَاّذ سس ششیسٌدص ٍ پز یضَسا تیخَاّذ ثَد وِ ثِ تػَ یًبهِ اخشائ يیثش آئ هجتٌی دٍم هتَسغِ سبل سِ سْن هحبسجِ ًحَُ ***

  سبل هتَسغِ دٍم )دّن،یبصدّن ٍ دٍاصدّن( تَسظ ضَسای سٌدص ٍ پزیشش داًطدَ اػالم خَاّذ ضذ.

 هی گشدد.داسد هحبسجِ  اخبظ خَد س تیضشا هیٍ ّش  هی ضَدثشگضاس  یوطَسٍ ّوبٌّگ وِ آصهَى آى ثِ غَست استبًذاسد  یسٍثش اسبس دستحػیلی  سَاثك ****

ٌّگ دس ّوبهٌظَس اص سبثمِ تحػیلی، ًوشات دسٍس ػوَهی ٍ تخػػی دٍسُ دٍم هتَسغِ است وِ اهتحبًبت آى تَسظ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ثِ غَست سشاسشی ٍ )

  ( پبیِ ّبی دّن، یبصدّن ٍ دٍاصدّن ثشگضاس ضذُ ثبضذ.

  هی گشدد. ّبی آصهبیطی تَسظ ضَسای سٌدص ٍ پزیشش داًطدَ تؼییي ػٌبٍیي ٍ ضشایت دسٍس آصهَى اختػبغی ٍ سبثمِ تحػیلی دس ّش یه اص گشٍُ

هؼذل داٍعلت  یٍل آٍسد یًو يییسا پب یًوشُ آصهَى سشاسش یش هثجت داسد ٍ ثِ ػجبستهؼذل اث ۲۰۴۲دس سبل  : یسشاسش ّبی دس آصهَى یلیسَاثك تحػ شیتفبٍت تأث***** 

 ۲۰۴۱دس سبل  داسد. یٍ اثش لغؼ بٍسدیث يییپب بیسا ثبال  ییًوشُ ًْب تَاًذ یگشفتِ ٍ ه لشاسسَاثك  شیًوشُ آصهَى تحت تأثثِ ثؼذ  ۲۰۴۱سبل  اصسا ثبال ثجشد.  ییًوشُ ًْب تَاًذ یه

ٍ ًوشُ آصهَى  یلیثِ سَاثك تحػ ذیضَد ٍ داٍعلجبى ثب یآهذى ضبًس لجَل يییپب بیثبػث ثبال سفتي  تَاًذ یسَاثك ه شیٍ تأث سبصد یًوشُ ول سا ه یلیَاثك تحػًوشُ آصهَى ٍ س

 تَخِ داضتِ ثبضٌذ. یسشاسش

 یثشا یوبسضٌبس یّب یٍخَد داسد، ثشسس ۲۰۴۱وٌىَس  بتیخضئ دسثبسُ یفشغت اعالع سسبً ۲۰۴۲هبُ  َسیتب ضْش یاًمالة فشٌّگ یػبل یثش اسبس هػَثِ ضَسا****** 

 داًطدَ اػالم خَاّذ ضذ. ششیسٌدص ٍ پز یدس ضَسا تیدس حبل اًدبم است ٍ هَاسد الصم پس اص تػَ ۲۰۴۱ یآصهَى سشاسش یثشگضاس ییاخشا بتیخضئ طٌْبدیاسائِ پ

 داٍطلة. زشیپذ یتَسط داًطگاُ ّا تزا ،یلیٍ ساتقِ تحص یآسهَى اختصاص یتزا یپزهتقاض یحذ ًصاب در رضتِ ّا کی دادى قزار .8

ول سبثمِ تحػیلی تؼییي ٍ پس اص تػَیت ضَسای سٌدص ٍ  ول آصهَى اختػبغی ٍ ًوشُ ّبی پشهتمبضی حذًػبة ثشای ًوشُتَاًذ دس پزیشش داًطدَ دس سضتِ هَسسِ هی
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ّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی ٍ هٌظَس اص هَسسِ ضبهل توبهی داًطگبُ) .بیذپزیشش داًطدَ، حذالل دٍ سبل لجل اص پزیشش داًطدَ اػالم ػوَهی ًو

ضٌذ ٍ داسای هدَص داًطگبُ آصاد اسالهی است وِ هػَة ٍصاست ػلَم تحمیمبت ٍ فٌبٍسی، ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىی یب ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی ثب

   (.هزوَس ّستٌذپزیشش داًطدَ اص یىی اص دٍ ٍصاست 

 :  تِ تعذ 2041 یّا اس کٌکَر سزاسز زگزٍُیس  حذف .9

 تیثب تػَ  یدسٍس آصهَى تخػػ یتوبه یثٌذ ٍصى ٍ ثَدخِ ت،یٍ ضشا وٌٌذ یسضتِ ه يییًوشُ تؼ هی یٍ داٍعلجبى ثش هجٌب ضَد یحزف ه ۲۰۴۱اص وٌىَس  ّب شگشٍُیص

 الم خَاّذ ضذ.ٍ ثِ صٍدی اػ وٌذ یه شییداًطدَ تغ ششیسٌدص ٍ پز یضَسا
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  د.ضوآسهایطی حذف هی های گزوه یک اسو تعذ اس آى، در هز ۲۰۴۱ها تزای پذیزش اس سال تحصیلی سیزگزوه

 یصثبى ّب یطیبآصه ٍ گشٍُ گشٍُ یشص پٌح  ّش وذام ٌّش ی ٍػلَم اًسبًی ٍ ػلَم تدشث یطیآصهبّبی  ٍ گشٍُ گشٍُ یشسِ صی، ٍ فٌ یبضیس یطیآصهب گشٍُدس حبل حبضش 

 داسد. گشٍُ یشچْبس ص ، یخبسخ

 ۲۰۴۲تا سال  کنکوردر  آضنایی تا تعذاد سواالت، هذت پاسخ گویی، ضزایة، تعذاد سیز گزوه و...

ثب اًتخبثی دسست ثش اسبس  بآضٌب ضَد تتحػیلی ّش گشٍُ آصهبیطی ثِ عَس دلیك ٍ وبهل اًتخبة سضتِ دس پبیِ ًْن ثِ دّن داًص آهَص ثبیذ ثب سضتِ ّبی  پیص اص الذام ثِ

دفتشچِ ی ساٌّوبی ثجت ًبم ٍ ضشوت دس آصهَى سشاسشی ٍسٍد ثجت ًبم دس آصهَى سشاسشی، الصم است س ًوبیذ ٍ لجل اص ساُ هَفمیت خَد سا ّوَاٍ... استؼذاد سغجت، ػاللِ، 

شای ٍسٍد ثِ سضتِ هحل ّبی توبهی دٍسُ ّب )سٍصاًِ، ًَثت دٍم)ضجبًِ،( پیبم ًَس، آصهَى سشاسشی ث.ثِ داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی سا دلیك هغبلؼِ ٍ ثشسسی فشهبئیذ

ّش فشد ثذٍى دس ًظش گشفتي ًَع  .ضَد ّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی اص خولِ داًطگبُ آصاد اسالهی ثشگضاس هی غیشاًتفبػی، هدبصی،پشدیس خَدگشداى ٍ ضْشیِ پشداص( داًطگبُ

ّش فشد ػالٍُ ثش  .ًبم است هدبص ثِ ثجت« صثبى»ٍ « ٌّش« »ػلَم اًسبًی« »ػلَم تدشثی« »فٌیٍ سیبضی ػلَم» آصهبیطی گشٍّْبی اص هّشی آهَصضی دسهذسن تحػیلی ًظبم 

بى ٍ ٌّش ًیض تَاًذ دس یه یب ّش دٍ گشٍُ آصهبیطی صث اًسبًی( دس غَست توبیل، هی ثجت ًبم دس یىی اص گشٍّْبی آصهبیطی اغلی)ػلَم سیبضی ٍ فٌی، ػلَم تدشثی یب ػلَم

ًوبیذ. ثؼجبستی هدبص ثِ ضشوت دس دٍ گشٍُ اغلی ٍ  ّش فشد ًوی تَاًذ دس دٍ گشٍُ آصهبیطی اغلی )ػلَم سیبضی ٍ فٌی، ػلَم تدشثی، ػلَم اًسبًی( ثجت ًبم .ثجت ًبم ًوبیذ

 .ًوبییذ هشاخؼِسبصهبى سٌدص ٍ ًطشیِ پیه سٌدص  سبیتثِ  ّب ّبی ایي آصهَى آصهَى سشاسشی، خجشّب ٍ اعالػیِ ثشای آگبّی اص .دٍ ثجت ًبم خذاگبًِ ًوی ثبضذ

 عوَهی سٍدر کٌکَر
 ٍ ضزایة درٍس تِ تفکیک سیز گزٍُ ّای آسهایطی هذت پاسخ گَییسَاالت، ٍ ضوارُ تعذاد 

 ({یةض)ضز -(هذت پاسخ گَیی -یقِد)دق ش)ضوارُ ی سَال( -(تعذاد -}س)سَال
 ستاى خارجی هعارف اسالهی فزٌّگ ٍ ستاى عزتی  ستاى ٍ ادتیات فارسی

 ض2 ض3 ض2 ض4 ّوِ گزٍُ ّای آسهایطی

  د(14 - 54تا ش  16اس ش  س15) یعزت        د(28 -15تا ش  2اس ش  س 15) فارسی 
 د(14-244تا ش  76اس ش  س15) ستاى           د(27 -75تا ش  52اس ش  س15) یٌید

  یِثاً 05ّز سَال  یثاتقز  ← یقِدق 75سَال ٍ  244 ← عوَهی
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 اختصاصی سًٍام در کٌکَر
 یطیآسها یگزٍُ ّا یزس یکدرٍس تِ تفک یةٍ ضزا ییتعذاد ٍ ضوارُ سَاالت، هذت پاسخ گَ

 ({یةض)ضز -(ییهذت پاسخ گَ -یقِسَال( د)دق یش)ضوارُ  -تعذاد( -}س)سَال
 5ض سیزگزٍُ  0ض سیزگزٍُ  1ض سیز گزٍُ  1ض سیزگزٍُ  2ض سیز گزٍُ 

 ریاضی
 

 - - 3 4 4 255تا ش  242اسش  ریاضیات

 - - 2 3 3 144تا ش  256اسش  فیشیک

 - - 3 3 2 115تا ش  142اسش  ضیوی

 د(15 -س15)یویض      د(55-س05) یشیکف      د(85 -س55) یاضیاتر
 یِثاً 77ّز سَال  یثاتقز ← یقِدق 275س ٍ 215

 تجزتی

 1 1 4 1 0 215تا ش  242اسش  سهیي ضٌاسی

 3 4 3 3 2 255تا ش  216اسش  ریاضیات

 2 2 2 4 4 145تا ش  256اسش  سیست ضٌاسی

 2 3 2 2 2 115تا ش  146اسش  فیشیک

 2 2 2 4 3 174تا ش  116اسش  ضیوی

 د(15 -س15) یویض د(17-س14) یشیکفد(16 -س54)ضٌاسی یستس د(07 -س14)  یاضیاتر د(14-س15)یضٌاس یيسه
 (یِثاً 71ّز سَال یضٌاس یي)تذٍى سهیِثاً 62ّز سَال  یثاتقز ← یقِدق 275س ٍ 274

 اًساًی

 3 3 4 4 2 214تا ش  242اسش  ریاضیات

 2 2 3 2 1 215تا ش  212اسش  اقتصاد

تا  216اسش  ستاى ٍ ادتیات فارسی
 2 2 2 2 4 265ش 

 1 1 1 1 4 285تا ش  266اسش  ستاى عزتی

 1 3 1 1 1 125ش  تا 286اسش تاریخ ٍجغزافیا
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 3 2 2 3 1 115تا ش  126اسش  علَم اجتواعی

تا ش  116اسش  فلسفِ ٍ هٌطق
164 3 1 1 2 2 

 3 3 1 2 1 184تا ش  162اسش  رٍاى ضٌاسی

تا ش  286اس ش  یخس()تار25)یاس( جغزاف25)یختار د(14 -س14)یعزت د(14-س14) یفارس د(24 -س25اقتصاد ) د(15 -س14)  یاضیر
 د( 25 -س14)یرٍاًطٌاس د( 15 -س15) فلسفِ ٍ هٌطق د(25 -س14)یاجتواعد( 15 -125تا ش  142یا اس ش ٍ جغزاف144

 یِثاً 55ّز سَال  یثاتقز ← یقِدق 265س ٍ 284

 ٌّز

تا ش  242اسش  درک عوَهی ٌّز
214 4 3 3 3 3 

 فیشیک -درک عوَهی ریاضی
 1 1 1 3 1 264تا ش  212اسش 

 1 1 2 2 1 284تا ش  262اسش  تزسین فٌی

اسش  خالقیت تصَیزی ٍ تجسوی
 1 2 2 4 4 144تا ش  282

تا ش  142اسش  خالقیت ًوایطی
114 1 1 1 4 1 

تا ش  112اسش  خالقیت هَسیقی
104 1 1 1 1 4 

 1 1 1 1 4 164تا ش  102اسش  خَاظ هَاد

 د(10 -س14)یٍ تجسو یزیتصَ یتخالق د(16-س14) یفٌ ینتزس (د04 -س14) یشیکف یاضیر یدرک عوَه د(15 -س14ٌّز )  یدرک عوَه
 د( 27-س14خَاظ هَاد) د( 14-س14)یقیهَس یتخالق د(21-س14)یطیًوا یتخالق

 یِثاً 62ّز سَال  یثاتقز ← یقِدق 265س ٍ 264

      ستاى تخصصی ستاى ّای خارجی
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 رضته های تحصیلی گزوه ستاى های خارجی، سیزگزوه ها و...

 یِثاً 94ّز سَال  یثاتقز ← یقِدق 245س ٍ 74     
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 ۲۰۴۲سال  های آسهوى سزاسزی ها و پاسخناهه جشئیات تعذاد سؤاالت، دفتزچه

 است.( آصهَى ثؼذ اص اًمالة فشٌّگی ثشگضاس ضذُ ۰۲اًمالة فشٌّگی ٍ  آصهَى لجل اص ۲۲) ضَد. پٌدبُ ٍ دٍهیي آصهَى سشاسشی است وِ ثشگضاس هی  ۲۰۴۲آصهَى سشاسشی 

سؤال  ۲۴۴ّب  ّبی آصهبیطی دس ًظش گشفتِ ضذُ وِ تؼذاد سؤاالت آصهَى ػوَهی توبم گشٍُ یه دفتشچِ ػوَهی ٍ یه پبسخٌبهِ هدضا ثشای آى دس توبم گشٍُ ۲۰۴۲دس آصهَى 

 .دلیمِ خَاّذ ثَد 1۸ٍ صهبى پبسخگَیی 

 ۸۴سیبضیبت  گشٍُ سیبضی ثشای دسس ۱. دس دفتشچِ ضوبسُ داسدػلَم سیبضی ٍ فٌی ػالٍُ ثش دفتشچِ ػوَهی، دٍ دفتشچِ اختػبغی ثب دٍ پبسخٌبهِ هدضا ٍخَد  دس گشٍُ

 .دلیمِ خَاّذ ثَد ۳۴ی سؤال ثب صهبى پبسخگَی 1۴وِ ضبهل دسٍس فیضیه ٍ ضیوی است ًیض حبٍی  ۸دلیمِ صهبى دس ًظش گشفتِ ضذُ ٍ دفتشچِ ضوبسُ  ۳۴سؤال ٍ 

ّب ٍیژُ هتمبضیبى استفبدُ اص  ّبی هدضا دس ًظش گشفتِ ضذُ وِ الجتِ یىی اص ایي دفتشچِ دس گشٍُ ػلَم تدشثی ػالٍُ ثش دفتشچِ ػوَهی، سِ دفتشچِ اختػبغی ثب پبسخٌبهِ

دلیمِ ٍ دفتشچِ سَم ضبهل دسٍس  ۹۴سؤال ثب صهبى پبسخگَیی  ۳۴ضٌبسی حبٍی  سْویِ ثْیبسی است. دفتشچِ دٍم گشٍُ ػلَم تدشثی ضبهل دسٍس سیبضی ٍ صیست

 .دلیمِ است ۱۴سؤال ثب صهبى پبسخگَیی  ۸۸دلیمِ صهبى خَاّذ ثَد ٍ دفتشچِ هتمبضیبى سضتِ ثْیبسی ًیض ضبهل  ۹۴سؤال ٍ  ۳۸ضٌبسی حبٍی  فیضیه، ضیوی ٍ صهیي

    ضبهل سیبضی، التػبد، صثبى ٍ ادثیبت فبسسی ٍ ػلَم اختوبػی  ۱دس ًظش گشفتِ ضذُ وِ دفتشچِ ضوبسُ  ثشای گشٍُ ػلَم اًسبًی دٍ دفتشچِ اختػبغی ثب دٍ پبسخٌبهِ هدضا
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دلیمِ  ۳۴سؤال ٍ صهبى پبسخگَیی  ۹۴ضٌبسی ثب  ضبهل صثبى ػشثی، تبسیخ، خغشافیب، فلسفِ ٍ هٌغك ٍ سٍاى ۸دلیمِ ٍ دفتشچِ ضوبسُ  ۳۴سؤال ٍ صهبى پبسخگَیی  ۳۸ضبهل 

 .خَاّذ ثَد

 ۲6۴ّبی هدضا خَاّذ داضت وِ دفتشچِ اختػبغی گشٍُ ٌّش ضبهل  ّبی خبسخی یه دفتشچِ ػوَهی ٍ یه دفتشچِ اختػبغی ثب پبسخٌبهِ ّبی ٌّش ٍ صثبى صهَى گشٍُآ

 .دلیمِ خَاّذ ثَد ۲۴۸سؤال ثب صهبى پبسخگَیی  1۴ّبی خبسخی ًیض حبٍی  دلیمِ ٍ صثبى ۲6۸سؤال ثب صهبى پبسخگَیی 

خَاّذ ّب دس ایي آصهَى: پبسخٌبهِ ثِ تؼذاد سؤاالت دس چْبس ستَى ٍ ّش ستَى ثشای ّش دسس دس ًظش گشفتِ ضذُ وِ هَخت ساحتی ٍ آساهص داٍعلجبى  هِهطخػبت پبسخٌب

 .ّب هٌبست است ٍ دفتشچِ ٍ پبسخٌبهِ ضخػی سبصی ضذُ ٍ دس یه پبوت لشاس گشفتِ ٍ ػىس داٍعلت سٍی آًْب دسج خَاّذ ضذ ضذ. فضبی ستَى

ًفش ثِ تؼذاد  ۲66ّضاس ٍ  ۲۱۲پشداصًذ وِ ًسجت ثِ سبل گزضتِ  داٍعلت دس آصهَى سشاسشی ثب ّن ثِ سلبثت هی ۱۱۴ّضاس ٍ  ۰۳۹یه هیلیَى ٍ  ۲۰۴۲س وٌىَس د

حَصُ خبسج اص  ۲1ل وطَس ٍ حَصُ داخ ۸۹۳ضْشستبى ٍ ثخص ،  ۰۲1  دسغذ ثیطتش اص سبل گزضتِ است. ایي آصهَى دس ۲۴وٌٌذگبى دس آصهَى افضٍدُ ضذ وِ حذٍد  ضشوت

 .حَصُ ثشگضاس هی ضَد 6۲۸وطَس یؼٌی خوؼب 

ٍ صثبى ّبی خبسخی  ۸1۳ّضاس  ۲6۲ًفش، ٌّش  ۸۱۸ّضاس  ۰۲۱ًفش، ػلَم اًسبًی  1۸۲ّضاس  ۸1۰ًفش، ػلَم تدشثی  6۲۸ّضاس  ۲۰۸تؼذاد داٍعلجبى دس گشٍُ ػلَم سیبضی ٍ فٌی 

 .سغذ ضشوت وٌٌذگبى آلب ّستٌذد ۸۹دسغذ خبًن ٍ  6۲است وِ  ۹۸۲ّضاس ٍ  ۲۹۰

وٌىَس سشاسشی چیضی خض وتبة دسسی، ثشًبهِ سیضی ٍ هغبلؼِ غحیح ٍاغَلی، هذیشیت صهبى، ٍ  ًیست ٍ هَفك ، یه داٍعلت خَةٍ هَفك یه داًص آهَص خَةػضیضاًن 

ویفیت  )تجلیغبت گستشدُ اص خولِ س ًىٌیذ ٍ دچبس خَصدگی ًطَیذ.ًیست پس تجلیغبت گستشدُ هَسسبتی وِ سؼی دس خزة ضوب داسًذ سا ثبٍ ٍ... سٍش ّب ٍ فٌَى تست صدى

  ّبی گزضتِ خَد، اخجبسی وشدى هحػَالت خَدضبى ٍ... ( تالش ثشای اػتوبد سبصی  ثب ثشخستِ وشدى ًفشات ثشتش سبلٍ استبًذاسد ثَدى آصهَى ّبی خَد، 

********************************************************************* 

تٌْب تَ  هشا، تّبی هجبدا خب ثوبًن اص لغبس هَّجت، هجبدا گن وٌن اّذاف صیجب سا، هجبدا گن وٌن ساُ لطٌگ آسصٍّب سا، خَد ّستن یوِ هي دلَاپس فشدا یتَ هی داً خذاًٍذا...

 ن.اًسبً ین؛هي تٌْبتشیي تٌْب وِ، یًگزاس

هبًذُ اش  یّب گبم توبم، یه لذم ثب تَ ضشٍع وي.... ثذاى ّوَاسُ آغَش هي ثبص است اًسبى! یا تَ، ٍاالتشیي هْوبى دًیبین یا تَ، صیجبتش اص خَسضیذ صیجبین یا تَ خذا گَیذ:

 !ثب هي
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هَفمیت تحػیلی ٍ  است ٍ ّذفوٌذ اش، سؼی ٍ وَضص هٌبست ٍ خذیت است. هَفمیت، سفشی است وِ تَضِ ، پطتىبسّن تالش سیذى ثِ هَفمیت، ثْب داسد ٍ ثْبی آىس

فٌَى )هٌظَساص هْبست ّبی تحػیلی  هْبست ّبی تحػیلیثب  ییدس وٌىَس آضٌب یتٍ ثخػَظ هَفم یلیتحػ یتهَفم ولیذ عالیی ٍ .ًیبصهٌذ دٍ چیض است: ػاللِ ٍ هْبست

، تىٌیه ٍ فٌَى تست صدى ، هْبست ایدبد اًگیضُ، هْبست هغبلؼِ، هْبست توشوض حَاس، هْبستٍ هذیشیت صهبى هْبست ثشًبهِ سیضیاست هبًٌذ :  ی یبدگیشی هَثشٍ سٍش ّب

 ثب ٍ است )فشاگیشی( آهَصشت ٍ هْبس یبصهٌذً هَفمیت دس تحػیلوِ  یستً یذُپَض یاهشٍصُ ثش وس هی ثبضذ ٍ اغَلی بسی دس ثشًبهِ سیضی غحیح ٍاس لَاػذٍ... ( ٍ 

ثشًبهِ سیضی،  یّب ٍ سٍش ّب یهضًَذ وِ ثب تىٌ یشٍصپ یشگ هجبسصُ ًفس یيدس ا تَاًٌذ یه یضذى سؤاالت تٌْب وسبً یٍ تخػػ یوٌىَس ٍ ػلوتحػیل، سلبثت دس  یصافضا

 یىذیگش داسًذ، تب خبیی وِ هی تَاى ایي دٍ سا الصم ٍ  ای تٌگبتٌگ ٍ هستمین ثب، ساثغِ هْبست ّبی تحػیلی ٍ هَفمیت دس تحػیل آضٌب ثبضٌذ. ، فٌَى تست صدى ٍ...هغبلؼِ

 .هْبست ّبی تحػیلی سا وست وشدثبیذ لجل اص ّشچیض ثِ هَفمیت دس تحػیل سسیذ هلضٍم یىذیگش داًست. ثشای ایٌىِ 

 یؼٌی ذیثشداس هحىن سا اٍل گبم پس ذیوٌ حشوت ٍ یضیس ثشًبهِ ثِ ضشٍع اهشٍص يیوّ ذ،یوٌ یٌیث صیپ سا تبى ٌذُیآ ٍ فشدا ذیخَاّ یه اگش ضیػضٍ داًص خَیبى  آهَصاى داًص

 دس هْبست )یلیتحل ٍ یحفظ دسٍس خَاًذى (یبدگیشی هَثش ٍ هغبلؼِضیَُ ٍ سٍش ّبی  ،غحیح ٍ اغَلی یضیس ثشًبهِ سٍش یشیبدگی ثِ ذیدّ اختػبظ سا یصهبً اثتذا دس

 ك،یدل ٍ یػلو یضیس ثشًبهِ هیثب سپس..ٍ. حبفظِ تیتمَ ٍ ِیتغز وٌىَس،ٍ اهتحبًبت دس تیهَفمهْبست ّبی ولیذی  ،ىٍ سٍش ّبی تمَیت آ حَاس توشوض ،یصً تست

صهبًی وِ یبدتبى ًشٍد  دسیبفت ًوبییذ.(  nardebanemovafaghiat.ir )توبهی هَاسد ًبهجشدُ ضذُ سا هی تَاًیذ اص .ذیوٌ حشوت ثِ ضشٍع ٍ دادُ شییتغ سا یفؼل ظیضشا

هغبلؼِ صیبد ٍ ثیص اص اًذاصُ، دسدی ٍ ثذاًیذ  وٌذ ًبچیض است ثشای ضوب ایدبد هی یبدگیشی ٍ هغبلؼِ الصم داسد دس همبیسِ ثب پیطشفتی وِ ثؼذاً دس سشػت ٍ دلت  بم ایي وبساًد

 ثِ سا ساُ شیهس خَد، یوٌ ضشٍع ٍ یثشداس سا لذم يیاٍل وِ یٍلت .وي حشوت ًتشس، سفتي اص پس  .وٌذ ثلىِ سٍش هٌبست، ویفیت هغبلؼِ ٍ یبدگیشی هْن است سا دٍا ًوی

 .هي ثب اش هبًذُ یّب گبم توبم، ثبتَ لذم هی: وي ضشٍع :ذیگَ خذا .ستیً شید دٍثبسُ ضشٍع یثشا چگبُیّ :ًشٍد بدهبىی .دّذ یه ًطبى تَ

ووه هَثشی ثشای ضوب ػضیضاى ثبضذ ٍ اص آى ثِ ػٌَاى  هَفمیت دس تحػیللَاػذ اسبسی دس ثشًبهِ سیضی غحیح ٍ اغَلی ٍ اهیذٍاسین ایي ًَضتِ ٍ هدوَػِ ًَضتِ ّبی 

ضوي آسصٍی سالهتی ٍ هَفمیت ثشای توبهی ضوب ػضیضاى دس ولیِ هشاحل صًذگی، سپبسگضاس خَاّین  ولیذّبی عالیی ثْشُ ثگیشیذ ٍ دسّبی هَفمیت سا ثِ سٍی خَد ثبص وٌیذ.

اص یب پیبهه یب    nardebanemovafaghiat.irیب سبیت  nardebanemovafaghiat@gmail.comعشیك ایویل ثَد ًظشات، اًتمبدات ٍ پیطٌْبدات خَد سا اص 

 ثب هب دس هیبى ثگزاسیذ.  ۴۹۲۸۱6۳۴6۴۰عشیك ٍاتسبح 

 .ٍ آساهص  یتهَفم سالهتی، یآسصٍ ثب
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 تَخِ تَخِ تَخِ : 

ّوِ ضوب  یثشا یسالهت یضوي آسصٍ ی،اص ضبد یضسشضبس اص آساهص ٍ لجش یتبىلحظِ لحظِ صًذگ ،یگشاه یيٍ ٍالذ یضدٍستبى اسخوٌذ، ّوىبساى ثضسگَاس، داًص آهَصاى ػض

 .ییذًوب یگیشیوطَس پ  آهَصش  سٌدص  سبصهبى یتسا اص سب یاخجبس ٍ  اعالػیِ ّب ٍ... دسثبسُ آصهَى سشاسش یتوبه لغفب ثضسگَاساى،

https://www.sanjesh.org 
 ثبضذ. تبىیّوَاسُ، ّوشاُ صًذگ تیحك، سالهت تي، آساهص ٍ هَفم ِیسب ذٍاسمیاه
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 .ایٌدب ًشدثبًی است ثشای سسیذى ثِ آساهص ٍ هَفمیت

 (ًشدثبى هَفمیت )هذافؼبى ػلن ٍ فشٌّگ تین ػلوی، پژٍّطی، آهَصضی، فشٌّگی ٍ هطبٍسُ ای

 .ٍ ثشتشیي ّب هی اًذیطین ثِ سبختي ثْتشیي ّب دس خست ٍخَی ثْتشیي ّب ٍ ثشتشیي ّب ًیستین ثلىِ

ب.         هي: اوٌَى است، حبال ٍ ایٌدصهبى ضشٍع ٍ سبختي دٍثبسُ  ت.ّیچگبُ ثشای ضشٍع دٍثبسُ دیش ًیستب صهبًی وِ ًفس هی وطین، !!! هیگین! وِ ثؼذا ًگیذ، چشا ًگفتیذ

 .توبم گبم ّبی هبًذُ اش ثب هي ضشٍع وي: یه لذم ثبتَ،  :خذا گَیذ

ام وِ لبثل گفتي  لذس اص ایي وتبة خستِ ضذُ  ی خَاًذى ایي وتبة سا ًذاسم(( ))آى ین وِ داًص آهَصاى یب داًطدَیبى هی گَیٌذ: ))دیگش حبل ٍ حَغلِثبسّب ضٌیذُ ا

ضی هی وٌن ٍلی ًوی تَاًن ثشًبهِ ام سا دُ ثبس خَاًذم ٍ تىشاس وشدم ٍلی ثبصّن یبد ًگشفتن(( )) ثشًبهِ سی))  ((خَاًن هثل ایٌىِ ووتش یبد هی گیشم ّشچمذس هی))  ((ًیست

      ًن ٍ هتَخِ هی ضَم اهب اخشا وٌن.(( ))هی خَاًن ٍلی ًتیدِ ًوی گیشم ! هی خَاًن ٍلی ًوی تَاًن تست ثضًن! ٍ... (( ))چشا ثب ٍخَد ایٌىِ هي دسس سا خَة هی خَا

احسبس هی وٌن ّش تست ثب یه ساُ حل هتفبٍت حل هی ضَد ٍ گیح ضذُ ام(( چِ وبس وٌن؟ ًوی تَاًن تست ّب سا حل وٌن؟ دس تست صدى خیلی وٌذ ّستن، چِ وبس وٌن؟ 

ّب ثبس دسس سا  ثبس وتبة سا خَاًذ؟ آیب ثبیذ دسٍس خَد سا پطت سشّن هشٍس وشد؟ ٍ آیب ثبیذ دُ ۲۴ٍ ... ؟؟؟ ثِ ساستی هطىل چیست ؟ آیب ثشای یبدگیشی دسس ٍالؼب ثبیذ 

وئٌب اگش چٌیي ثبضذ، هغبلؼِ وبسی سخت ٍ عبلت فشسب است. اهب ٍالؼیت چیض دیگشی است. ٍالؼیت آى است وِ ایي گشٍُ اص فشاگیشاى ، سٍش تىشاس وشد تب یبد گشفت ؟ هغ

    س خَاًذىسا ًوی داًٌذ ٍ هتبسفبًِ دس هذسسِ ٍ داًطگبُ ّن چیضی ساخغ ثِ چگًَِ دس  ...غحیح هغبلؼِ، هْبست دس تست صًی، سٍش ثشًبهِ سیضی غحیح ٍ اغَلی ٍ

 هحىن سا اٍل گبم پس ذیوٌ حشوت ٍ یضیس ثشًبهِ ثِ ضشٍع اهشٍص يیّو ذ،یوٌ یٌیث صیپ سا تبى ٌذُیآ ٍ فشدا ذیخَاّ یه اگش ضیػضٍ داًص خَیبى  آهَصاى داًص .ًوی آهَصًذ

 ٍ یحفظ دسٍس خَاًذى (یبدگیشی هَثش ٍ هغبلؼِسٍش ّبی ضیَُ ٍ  ،غحیح ٍ اغَلی یضیس ثشًبهِ سٍش یشیبدگی ثِ ذیدّ اختػبظ سا یصهبً اثتذا دس یؼٌی ذیثشداس
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 یضیس ثشًبهِ هیثب سپس..ٍ. حبفظِ تیتمَ ٍ ِیتغز وٌىَس،ٍ اهتحبًبت دس تیهَفمهْبست ّبی ولیذی  ،ٍ سٍش ّبی تمَیت آى حَاس توشوض ،یصً تست دس هْبست )یلیتحل

 دسیبفت ًوبییذ.(   nardebanemovafaghiat.ir وبهی هَاسد ًبهجشدُ ضذُ سا هی تَاًیذ اص)ت .ذیوٌ حشوت ثِ ضشٍع ٍ دادُ شییتغ سا یفؼل ظیضشا ك،یدل ٍ یػلو

ًیبص ثِ ساٌّوبیی ثیطتشی داسیذ، هی تَاًیذ سَاالت خَد سا اص عشیك ٍاتسبح اسبسی دس ثشًبهِ سیضی غحیح ٍاغَلی ٍ هَفمیت دس تحػیل  دس غَستی وِ ثشای تْیِ لَاػذ

. فٌَى ۸. اهتحبًبت ۱. ثشًبهِ سیضی ٍ الگَّبی آى ۲هدوَػِ لَاػذ اسبسی دس ثشًبهِ سیضی غحیح ٍ اغَلی ٍ هَفمیت دس تحػیل ػجبستٌذ اص :  .اص هب ثپشسیذ ۴۹۲۸۱6۳۴6۴۰

سیضی، اهتحبًبت ٍ  . ثشًبه1ِ. توشوض حَاس ٍ سٍش ّبی تمَیت آى 6. تغزیِ ٍ تمَیت حبفظِ ۸. هْبست ّبی ولیذی هَفمیت دس وٌىَس، تدشثِ ّب ٍ پیطٌْبدّب ۰تست صدى 

. پبیِ یبصدّن، اهتحبًبت، ۲۲. پبیِ دّن، اهتحبًبت، تبثستبى، آصهَى ّبی آصهبیطی ٍ وٌىَس ۲۴. آضٌبیی ثب وٌىَس ۹. هغبلؼِ غحیح ٍ اغَلی ۳تغزیِ دس هبُ هجبسن سهضبى 

. ساٌّوبی اًتخبة ۲۰.ساٌّوبی ػولی اًتخبة سضتِ آصهَى سشاسشی ۲۸ىَس . پبیِ دٍاصدّن، اهتحبًبت، آصهَى ّبی آصهبیطی ٍ و۲۱ٌتبثستبى، آصهَى ّبی آصهبیطی ٍ وٌىَس 

. دٍسُ ّبی عالیی، دٍ سِ هبُ پبیبًی ٍ ۲۳. خَدضٌبسی ٍ هَفمیت ۲1ساُ ّبی وبّص آى   اضغشاة دس تحػیل ٍ .۲6 ثْتشیي آصهَى آصهبیطی  .۲۸ سضتِ پبیِ ًْن ثِ دّن 

 بثستبى یبصدّن ثِ دٍاصدّن ٍ...  سَاد پژٍّطی هؼلن )الذام پژٍّی، دسس پژٍّی، سٍایت پژٍّی، تدشثِ ًگبسی ٍ...( ت. ۱۴ تبثستبى دّن ثِ یبصدّن .۲۹ ًضدیه وٌىَس 

)سشپشست تین ًشدثبى هَفمیت( ٍاسیض ” هحسي ضىشاًی“ثبًه هلی ثِ ًبم   " 6۴۸1۹۹1۰1۴۱۸۰۸۸۸ "خْت تْیِ هَاسد فَق هی تَاًیذ ّضیٌِ ٍ هجلغ آى سا ثِ ضوبسُ وبست 

 اسسبل فشهبییذ تب دس ووتشیي صهبى هوىي ثشای ضوب اسسبل گشدد. ۴۹۲۸۱6۳۴6۴۰ٍ ػىس اص فیص ٍاسیضی ثِ ّوشاُ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی خَد سا دس ٍاتسبح ثِ ضوبسُ  وٌیذ

  اگز گَئی کِ تتَاًن قذم در ًِ کِ تتَاًی                           ٍگز گَئی کِ ًتَاًن تزٍ تٌطیي کِ ًتَاًی 
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کپی ٍ...( تذٍى پزداخت ّشیٌِ ٍ تذٍى  )چاج، تکثیز، کسة درآهذ، صحیح ٍاصَلی ٍ هَفقیت در تحصیلتفادُ اس قَاعذ اساسی در تزًاهِ ریشی اس"
 رضایت صاحثاى اثز خالف اصَل اخالقی است ٍ ضزعا حزام است. 

 فت ًوبییذ.(دسیب  nardebanemovafaghiat.ir )توبهی هَاسد ًبهجشدُ ضذُ سا هی تَاًیذ اص سبیت

 ......دّذ یه ًطبى تَ ثِ سا ساُ شیهس خَد، یوٌ ضشٍع ٍ یثشداس سا لذم يیاٍل وِ یٍلت .وي حشوت ًتشس، سفتي اص

 .هي ثب اش هبًذُ یّب گبم توبم ثبتَ لذم هی: وي ضشٍع :ذیگَ خذا .ستیً شید دٍثبسُ ضشٍع یثشا چگبُیّ :ًشٍد بدهبىی

 فشهب ػغب ضیً آًْب ثِ ،ییفشهبیه ػغب ثٌذگبًت يیثْتش ثِ وِ سا ٍآًچِ وي یضبد ٍ ًَس اص سشضبس سا  ًنضایػض ٍ دٍستبى یّب دل:  بیخـــــذا

  " ذیًطَ یوس هحتبج خذا اص شیغ " داسم آسصٍ.ثبضذ ّبیتبى لحظِ توبم خبهَشِ ثى  سٍضٌى خذاًٍذ ذٍاسمیاه ضاًنیػض

 .ثبضذ تبىیصًذگ ّوشاُ ّوَاسُ، ، هَفمیت ٍ آساهصتي سالهت ،حك ِیسب ذٍاسمیاه

 .ییخذا تبىیصًذگ ٍ یالْ آساهص اص سشضبس  تبىیصًذگ لحظِ لحظٍِ  آسصٍّبتَى توبم یپب خذا یاهضب

 اینجا نزدتانی است تزای رسیذى ته آراهص و هوفقیت.

                                                                                                                                            
  

 .یو هطاوره ا یفزهنگ ی،آهوسض ی،پژوهط ی،علو تین )هذافعاى علن و فزهنگ(: یتهوفق نزدتاى      
 nardebanemovafaghiat.ir  

    nardebanemovafaghiat        اینستاگزام سزوش، :یذهوزاه ها تاض یهجاس یفضا در

  ۴0۲1۱66۴6۴۰واتساج و ...

)هطالعِ ٍ بزًاهِ ریشی صحیح ٍ اصَلی، هَفقیت در تحصیل  هَضَع ٍ هحتَای سایت ًزدباى هَفقیت:

تغذیِ ٍ تقَیت حافظِ، فٌَى تست سدى، اهتحاى، توزکش حَاس، ّذایت تحصیلی ٍ اًتخاب رشتِ، هَفقیت در کٌکَر 

هْارت ّای سًذگی، ، رٍایت پژٍّی، تجزبِ ًگاری ٍ...(،)اقذام پژٍّی، درس پژٍّیسَاد پژٍّشی هعلن ٍ...(،

)هتي ّا ٍ جوالت آرام بخش، تاثیزگذار ٍ اًگیششی، هذیزیت خاًَادُ ٍ سبک سًذگی، ًگی کِ ًگفتیذ؟!؟ 

 ٍ...)آراهش ٍ هَفقیت در سًذگی( شزٍع دٍبارُ داستاى ّای پٌذ آهَس ٍ...( 
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