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کنکور برگزار می شود حتی در 

شهرهای قرمز
از  بسیاری  وضعیت  شدن  قرمز  به  توجه  با 
برگزاری  مورد  در  نگرانی  کشور،  استان های 
اما  باقی است،  بر جای خود  کنکور همچنان 
درب سازمان سنجش همچنان بر پاشنه خود 
این  سخنگوی  زرین آمیزی  می چرخد.فاطمه 
سازمان در این رابطه اظهار کرد:» زمان آزمون 
های ملی کشوری از جمله کنکور دکتری، کنکور 
کارشناسی ارشد و کنکور سراسری سال 99 با 
هماهنگی با ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
تعیین شد و تمام داوطلبان از این زمان بندی 
آگاه بودند و سازمان سنجش آموزش کشور نیز 
برای هر آزمون دو نوبت مهلت تغییر و ویرایش 
حوزه امتحانی برای داوطلبان در نظر گرفت.«

وی افزود: »از همین رو دلیلی برای تغییر زمان 
و  ندارد  وجود  کشوری  سراسری  آزمون های 
قرمز  وضعیت  با  شهرهای  در  حتی  کنکورها 
بیماری کرونا نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی 

برگزار می شوند.«

پروتکل های بهداشتی کنکور از زبان 
سخنگوی سنجش

با  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان 
برگزاری آزمون ها گفت: »فاصله صندلی های 
داوطلبان نسبت به گذشته بیشتر شده است و 
در برخی حوزه ها این فاصله ها حداقل ۱.2 متر 
شده و در برخی دیگر از حوزه ها تا ۱.6 متر هم 
افزایش یافته است. ضمن اینکه تعداد سالن ها 
و حوزه های امتحانی بیشتر شده و دقت شده 
به حوزه  برای ورود  مناسب  که فضای  است 
امتحانی درنظر گرفته شود که مشکل ازدحام 
بوجود نیاید.« وی اظهار کرد: »عالوه بر اینکه 
مسائل بهداشتی رعایت می شوند، عوامل اجرایی 

نیز  نیز توجیه شده اند و پروتکل های مربوطه 
تمامی  به  نیز  آزمون ها  برگزاری  زمان های  در 
مراکز امتحان و عوامل اجرایی ابالغ می شوند.«
عوامل  و  »داوطلبان  شد:  یادآور  آمیزی  زرین 
اجرایی بدون ماسک نمی توانند وارد حوزه شوند 
و هر داوطلب باید وسایل خودش را همراه داشته 
باشد و از دیگران وسیله ای نگیرد. پروتکل ها و 
ملزومات بهداشتی که هر داوطلب باید همراه 
داشته باشد به داوطلبان پیامک می شود و داخل 
حوزه ها نیز بنرهایی برای اطالع رسانی بیشتر 

زده می شود.«
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور بیان 
کرد: »داوطلبان نگران برگزاری آزمون نباشند و 
شرایط بهداشتی حتی در شهرهای با وضعیت قرمز 
بیماری کرونا بیش از گذشته رعایت می شود تا 
آزمون ها در کمال صحت و سالمت برگزار شود.«

طرحی جدید برای کنکور 99 می آید
در همین حال روز گذشته احمد حسین فالحی 
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی به تسنیم گفت: »گزارش ها و 
پیام های متعددی از مردم، والدین داوطلبان و 
از  نگرانی ها  بر  مبنی  امسال  کنکور  داوطلبان 
شرایط بحران کرونا دریافت کرده ایم که مستلزم 
تمهیداتی است. برای پاسخ به نگرانی داوطلبان 
کنکور سال 99 و رفع دغدغه ها از بابت شیوع 
بیماری کرونا، پیشنهاد طرحی از سوی تعدادی 
از اعضای کمیسیون برای تعویق در برگزاری 
کنکور سال 99 مطرح شده و در حال تدوین 

آن هستند.«
وی افزود: »براساس این طرح، نمایندگان مجلس 
خواستار تعویق در برگزاری کنکور 99 از سوی 
سازمان سنجش شده اند.طرح نمایندگان برای 
تعویق در برگزاری کنکور سال 99، در یکی 
بررسی  مورد  کمیسیون  هفته  این  جلسات  از 

قرار می گیرد.«

نتایج کنکور و زمان ثبت نام در دانشگاه ها
اما تنها برگزاری آزمون نیست که موجب نگرانی 
برای داوطلبان و خانواده ها است. زمان اعالم 
نتایج و نحوه حضور و ثبت در دانشگاه ها پس 
نگرانی مضاعفی است که  نیز  نتایج  اعالم  از 
برای این افراد وجود دارد. به گزارش سپید، 
ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشور به مهر گفت: ـ آزمون های کشوری از 
جمله کنکور سراسری 99، آزمون کارشناسی 
ارشد و آزمون دکتری تخصصی به زمان های 
همین  و  شده  موکول  مرداد  و  تیر  در  جدید 
مجبور  نتایج  اعالم  برای  که  می شود  موجب 

به فشرده سازی فرآیندهای آزمون ها باشیم.«
پذیرش  و  هنری  »رشته های  افزود:  وی 
به  بدنی  تربیت  رشته  و  فرهنگیان  دانشگاه 
اینکه  ضمن  و  دارد  نیاز  عملی  آزمون های 
تخصصی  دکتری  آزمون  در  مصاحبه  فرآیند 

فرایندی زمان بر است.« هم 
آموزش کشور گفت:  رئیس سازمان سنجش 
برنامه های  اساس  بر  دکتری  »مصاحبه های 
انجام  زمان بندی که دانشگاه ها اعالم می کنند 
می شود و سعی می کنیم تمامی برنامه های زمان 
بر از جمله مصاحبه ها، انتخاب رشته، آزمون های 
عملی و سایر فرآیندها را فشرده سازی کنیم و 
با تغییراتی در برنامه های زمانی، بتوانیم نتایج را 

سریع تر از حالت معمول اعالم کنیم.«
وی تاکید کرد: »دانشگاه ها بر اساس وضعیت 
ترم خودشان  می توانند  و شرایط کشور  خود 
را از مهرماه یا از بهمن ماه آغاز کنند. سازمان 
سنجش در زمینه آغاز سال تحصیلی موضوعی 

را اعالم نمی کند.«

نتایج آزمون های سازمان سنجش تا 
پایان مهر اعالم می شود

این  تمامی  به  توجه  با  شد:  یادآور  خدایی 
آزمون های  نتایج  سنجش  سازمان  اقدامات 

آزمون  سراسری،  کنکور  از  اعم  کشوری 
تخصصی  دکتری  آزمون  و  ارشد  کارشناسی 
سال 99 را تا پایان مهرماه 99 اعالم می کند.«

پزشکی آزمون های  تکیلف 
سیدسعید هاشمی نظری ، رئیس مرکز سنجش 
»آزمون های  گفت:  نیز  پزشکی  آموزش 
کشوری در حوزه علوم پزشکی در تابستان 
اعالم  که  می شود  سعی  و  می شود  برگزار 
تا  داریم  انجام شود. سعی  مهرماه  در  نتایج 
نیمه اول مهرماه نتایج آزمون های ارشد گروه 
پزشکی  گروه  تخصصی  دکتری  و  پزشکی 

کنیم.« اعالم  را 

نتایج آزمون های وزارت بهداشت تا 
نیمه اول مهر اعالم می شود

سال  شروع  »اما  کرد:  اظهار  نظری  هاشمی 
ممکن  و  می گردد  بر  دانشگاه ها  به  تحصیلی 
است هر دانشگاهی با توجه به وضعیت خود 
جدید  دانشجوی  مهرماه  کرونا،  بیماری  در 
را  جدید  دانشجویان  ماه  بهمن  در  و  نگیرد 
بپذیرد. در هر صورت مرکز سنجش آموزش 
پزشکی تمام تالش خود را برای اعالم نتایج 
آزمون های ارشد و دکتری در نیمه اول مهرماه 

می دهد.« انجام 
وی یادآور شد: »آزمون کارشناسی ارشد گروه 
پزشکی مصاحبه ندارد اما فرآیند آزمون دکتری 
مصاحبه ها  دلیل  به  پزشکی  گروه  تخصصی 

بیانجامد.« بیشتر به طول  ممکن است کمی 

اعالم نتایج دستیاری تا آخر شهریورماه
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره 
آزمون دستیاری پزشکی گفت: با توجه به اینکه 
دستیاران پزشکی از مهرماه باید دوره خود را 
آغاز کنند سعی می شود نتایج آزمون دستیاری 

پزشکی تا آخر شهریور ماه اعالم شود.
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