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 مقدمه -0

 کارشناسی مقطع در کنکور پذیرش و سنجش نظام ساماندهی موضوع 1/4/1411مورخ  فرهنگی انقالب عالی شوراي جلسه در

 سال از شد مقرر که شده مصوب مفاد اساس بر .گرفت قرار تصویب و بررسی مورد ماده 6 طرح، این ماده 13 از و شد بررسی

  چند موضوع مصوب شد: شود، اجرایی 1412

 41 تخصصی دروس در کنکور سهم و درصد 61 تحصیلی سابقه لحاظ به کنکور پذیرش در پرورش و آموزش سهم 

  .باشد درصد

 سوابق و بگیرد قرار سنجش و ارزیابی مورد عمومی دروس تحصیلی سوابق در و تخصصی دروس سراسري کنکور در 

 .بود خواهد نهایی ارزیابی مبناي تحصیلی

 شود برگزار سال در بار 2 تخصصی دروس براي سراسري امتحان. 

 باشد داشته اعتبار سال 2 تا شود می گرفته سراسري کنکور اختصاصی و تحصیلی سوابق لحاظ از که امتحانی نتایج. 

 پذیرش را معدلی چه تا که کنند مشخص آن اساس بر و بگذارند معدل براي ینصاب حد توانند می کشور هاي دانشگاه 

 .کنند

هاي استراتژیک قرار گرفته است. در دستور کار مرکز بررسی 77از سال  «هاي نظام سنجش و پذیرش بررسی چالش»موضوع 

طی جلسات متعددي با حضور سیاستگذاران و کارشناسان از نهادهاي مرتبط ازجمله وزارت علوم، تحقیقات و  موضوع مذکور

وپرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات  وپرورش، سازمان سنجش آموزش کشور، شوراي عالی آموزش فناوري، وزارت آموزش

ی، ناشران، مدیران مراکز آموزشی و اساتید دانشگاه مجلس شوراي اسالمی، مدرسان مؤسسات آموزشی و مراکز مشاوره تحصیل

 قرار گرفته است.مورد نقد و بررسی هاي مختلف آموزش، پژوهش و سنجش  در حوزه

گیري هاي تصمیمو مالک هاي اخیر نقاط قوت و ضعف مصوبهرو با استناد به نتایج جلسات برگزار شده در سالدر گزارش پیش

 طرح خواهد شد:م در رابطه با کنکور سراسري

 نقاط قوت مصوبه -2

  در هر دو آزمونبراي مثال  .هاي نظام تست استاندارد استاز جمله ویژگی تکرارپذیري سریعبرگزاري دو بار در سال و 

IELTS و TOEFL تواند چندین و چند بار آزمون دهد. به این ترتیب زندگی فرد با آن گره نخورده است و بارها حق  فرد می

نکته قابل مالحظه این  شود. جاي یک نوبت باعث کاهش اضطراب و استرس می نوبت به 3تا  2. برگزاري کنکور در داردزمون آ

است که سنجش نباید در یک نقطه زمانی انجام شود که حجم نگرانی، فشار و مشکالت را در یک نقطه تجمیع کند. سنجش 

هاي وي آشنا شوند و هم عالقه و  و صالحیت ها یژگیوطلب و خانواده با هاي مختلف زمانی انجام شود تا هم داو باید در الیه

مصوبه که به از جمله نکات مثبت  استعداد افراد به صورت آگاهانه به سمت درستی از آموزش عالی یا بازار کار هدایت شود.

این است که به این موضوع اشاره شده که آزمون سراسري به صورت  کند،کاهش فشار روانی و اجتماعی کنکور کمک می

 . و نتیجه هر آزمون براي مدت معین، حداقل دو سال معتبر است حداقل دو بار در سال برگزار شود
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 :مصوبه مالحظات کارشناسی پیرامون -3

 پایین بودن قدرت تفکیک سابقه تحصیلی و امتحانات نهایی -1-3

با توجه به باال بودن . در اجرایی کردن مصوبه خواهد بود ازجمله موانع موجود تفکیک امتحانات نهاییپایین بودن قدرت 

محسوب  هاي پرمتقاضی، معیار سابقه تحصیلی مبتنی بر آزمون نهایی در یک سال، معیار خوبی براي رشته21 نمراتتعداد 

 و یمختلف با توجه به متفاوت بودن سواالت و سخت يها در سال یلینمرات سوابق تحص سهیمقااز طرف دیگر . شودنمی

 است دشوار ،اظ عدم اعتبارحمختلف به ل يها در سال یلیصتحسوابق  نیا يهمتراز يمارآو اصوال از نظر  ممکن نبوده يدشوار

صد در 61لذا ساخت نمره نهایی مالک پذیرش بر اساس  ؛خواهد شدهاي آنان  و خانوادهداوطلبان  يجد يها و باعث اعتراض

 مشکالت و اعتراضات زیادي به همراه دارد.  درصد آزمون 41سوابق تحصیلی و 

صدم به  25هاي  در رده 21تا  17داراي معدل کتبی دیپلم  77الی  77هاي  در جدول ذیل تعداد داوطلبان آزمون سراسري سال

شود با وجود اینکه داوطلبان دیپلم نظام جدید آزمون  . در این جدول به وضوح مالحظه میتفکیک نوع دیپلم ارائه شده است

در اند و  در زمان ثبت نام آزمون سراسري، هنوز امتحان نهایی نداده و فاقد معدل کتبی بوده 1377و  1371هاي  سراسري سال

به سال  71از سال  21تا  17اند، تعداد افراد داراي معدل  این دو سال تعداد زیادي از داوطلبان معدل کتبی خود را اعالم نکرده

این وضعیت نشان دهنده عدم ثبات میزان دشواري امتحانات نهایی در سنوات مختلف  اي دارد. روند افزایشی قابل مالحظه 77

یحی، تقریباً امري غیر هاي تشر اصوالً همترازي در آزمون .کند ترازي نمرات سنوات مختلف را غیر ممکن می است که عمالً هم

 هاي تستی درصورتی که سواالت منتشر نشود قابلیت اجرایی از منظر علمی دارد. ممکن است و در آزمون

 

 

محدوده معدل کتبی دیپلمدیپلم
آزمون 

سراسری97

آزمون 

سراسری98

آزمون 

سراسری99

نمودار روند )چپ به 

راست(

19/00-19/24456239296027

19/25-19/49402129315155

19/50-19/74349420684236

19/75-20/0023188151973

14395974317391کل بازه معدل 19/00تا 20/00

19/00-19/24151301744326015

19/25-19/49135521431521573

19/50-19/74117831150717591

19/75-20/00862358088768

490884907373947کل بازه معدل 19/00تا 20/00

19/00-19/24147918396309

19/25-19/49109012724763

19/50-19/747748143546

19/75-20/003233001573

3666422516191کل بازه معدل 19/00تا 20/00

19/00-19/2464719102963

19/25-19/4942315492278

19/50-19/7425614582142

19/75-20/0015210621748

147859799131کل بازه معدل 19/00تا 20/00

ریاضی

تجربی

انسانی

سایر دیپلم ها
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آموزان سال جاري  چون فقط دانش ،ارایه شده توسط آموزش و پرورش ناقص است 21هاي  باید توجه داشت آمار تجمعی معدل

اند، اضافه کنیم آمار  هاي مورد نظر خود قبول نشده هاي قبل را که در رشته که دانش آموزان سال گیرد در صورتی را درنظر می

 . رود فوق بسیار باال می

 ناقص بودن سوابق تحصیلی دانش آموزان -2-3

کند، سال اخذ دیپلم و یا کسب یا عدم کسب نمره قبولی در  شرکت می با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی که داوطلب 

دروس امتحانات نهایی، ممکن است سوابق تحصیلی داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی به صورت کامل، به صورت 

پرورش در  ارسال شده از آموزش و پلمید یلینمرات دروس سوابق تحص تیوضعناقص و یا ارسال نشده باشد. در جدول ذیل 

طور که مالحظه  به تفکیک وضعیت مشمولی و وجود سوابق تحصیلی ارائه شده است. همان 1377سال  يآزمون سراسر

 درصد داوطلبان سوابق تحصیلی کامل دارند. 1/12درصد داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند و   7/7شود که  می
 0911ارسال شده از آموزش و پرورش در آزمون سراسری سال وضعیت نمرات دروس سوابق تحصیلی دیپلم 

گروه 

 امتحانی
 تعداد

مشمول 

 نیست

مشمول است ولی سوابق ارسال نشده 

 است

مشمول است و سوابق ناقص ارسال شده 

 است

مشمول است و سوابق کامل 

 دارد
 کل

 ریاضی
 055110 000515 01157 400 59705 تعداد

 01151 7051 0559 155 0559 درصد

 تجربی
 510517 516540 01065 0416 05655 تعداد

 01151 4559 654 159 757 درصد

 انسانی
 955750 517556 55790 0415 99615 تعداد

 01151 4956 650 155 150 درصد

 هنر
 009701 40591 5157 056 56057 تعداد

 01151 7050 555 150 5951 درصد

 زبان خارجی
 070075 057090 4905 910 4694 تعداد

 01151 1150 054 155 551 درصد

 جمع
 0919576 0059145 16015 5965 097797 تعداد

 01151 4554 651 150 151 درصد

 

براي داوطلبانی که فاقد سوابق تحصیلی هستند یا تمایل به افزایش نمرات خود دارند، ترمیم سوابق تحصیلی ضروري است که 

 اجرایی باالیی به دولت تحمیل خواهد کرد.این موضوع، بار مالی و 

 هاعدم قابلیت اجرایی تعیین حد نصاب توسط دانشگاه -3-3

ها  در کنکور سراسري قابلیت اجرایی ندارد و اصوالً نوع و جنس اعتراض ها در دروس و نمرات توسط دانشگاهتعیین حدنصاب 

بایست براي هر کدرشته  هاي مختلف وجود دارد دانشگاه می قابلیت پاسخگویی ندارد. با توجه به اینکه در یک دانشگاه دوره

دنصاب نمرات دروس محل براي دروس آزمون سراسري تخصصی و امتحان نهایی تخصصی حدنصاب تعیین کند. اصوال ح

براي مهندسی کامپیوتر دوره روزانه دانشگاه صنعتی شریف با دوره شهریه پرداز همین رشته در آن دانشگاه متفاوت است. در 

تعداد دروس تخصصی کنکور و امتحان نهایی به شرح جدول ذیل  ،براي داوطلبان نظام آموزشی 1377آزمون سراسري سال 

 است. 
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 آزمایشیوضعیت دیپلم و گروه 
تعداد دروس تخصصی 

 کنکور

تعداد دروس تخصصی 

 امتحان نهایی
 جمع

 4 5 9 دیپلم ریاضی در گروه ریاضی

 1 0 5 دیپلم تجربی در گروه تجربی

 05 7 4 دیپلم انسانی در گروه انسانی

آزمون تعیین کند. این  حدنصاب نمرات 15هاي گروه علوم انسانی باید  محل به عبارت دیگر دانشگاه براي هر یک از کدرشته

 ذار در عدم قبولی را خواهد داشت.امر عدم امکان پاسخگویی به معترضان جدي را با توجه به تنوع عوامل تاثیرگ

 عدالتیو تشدید بی تر به بهانه امتحانات نهایی های پایین به پایه سودجویانورود  -4-3

شود، نکته قابل تامل این است رونق بازار سودجویان و افزایش فساد میچنانچه این فرض را در نظر بگیریم که کنکور منجر به 

باعث  شود وبازار سودجویان عرصه کنکور برچیده نمی حذف کنکور یا افزایش اهمیت امتحانات نهایی در نتایج کنکور،که با 

 نتیجه بر معدل تأثیر شدن قطعی . باخواهد شد تر به بهانه امتحانات نهایی های پایین به پایه سودجویانورود 

 کتاب جلد ها میلیون تست، کتب از غیر به و گیرد می شکل خصوصی هاي کالس و معدل ترمیم براي جدیدي مافیاي کنکور،

جاي کنکور، نمره گرایی  از سوي دیگر، با جایگزینی سوابق تحصیلی به. شود می بازار وارد نهایی امتحانات براي دیگر آموزشی

رسد نظر میآموزان خواهد داشت. به  شود و تبعات خاص روانی بر دانش در سیستم آموزشی از سه سال قبل از کنکور شروع می

 مدارس به که آموزانی شدان مجددا داغ خواهد شد. ترمیم معدلهاي خصوصی به بهانه بازار مدارس غیرانتفاعی و کالس

 آموزان دانش یا روند می عادي مدارس به که افرادي اما ؛دارند تريباال معدل سطح باال دسترسی دارند، مدارس و غیرانتفاعی

 شود.عدالتی میسترسی ندارند و این امر منجر به تشدید بید خاص و غیرانتفاعی مدارس به محروم مناطق

 باال رفتن انگیزه برای تقلب و تخلف در برگزاری امتحانات نهایی -5-3

گستره زمانی و مکانی برگزاري امتحانات نهایی چند ده برابر آزمون سراسري است و جلوگیري از بروز تقلبات و تخلفات در سه 

 طور به ها آزمون و باالست ها وزهح تعداد اینکه به توجه . بامرحله پیش از آزمون، حین آزمون و پس از آزمون، غیرممکن است

 در امتحانات برگزاري امنیت تأمین گیرد، می صورت ماه یک طول در امتحانات برگزاري و شود نمی برگزار حوزه یک در متمرکز

  .است تر سخت شود، می برگزار ساعت 4 در که کنکور با مقایسه

 مشکل پایایی تصحیح  -6-3

هاي امتحانات نهایی در گذاري برگهمیزان قابل اتکاء بودن نحوه کنونی تصحیح و نمرهدر حال حاضر شاخص پایایی یا 

دهنده این امر هاي تصحیح، محل تامل است )مطالعات انجام شده به وسیله اداره کل سنجش و ارزیابی تحصیلی نشان حوزه

تواند کند اما در کارکرد جدید یعنی گزینش می باشد(. گرچه این امر در زمینه ارتقاي تحصیلی، مشکل خاصی را ایجاد نمی می

 «هاي امتحانینبود نیروي متخصص کافی براي تصحیح برگه» همچنین اعتباري نظام گزینش و تخصیص باشد.بی ءمنشا

هاي امتحانی هایی وجود دارد مبنی اینکه برگهازجمله مواردي است که از سوي ذینفعان مطرح شده است؛ براي مثال گزارش

 فلسفه و ادبیات توسط معلم درس ریاضی تصحیح شده است.
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 گیریتوجهی به ذینفعان در تصمیمبی -7-3

ها، معلمان، موسسات آموزان، خانوادههاي زیادي از جمله دانشبا توجه به اینکه موضوع کنکور، ذینفعان متعددي دارد و گروه

آموزشی، نهادهاي دولتی و.. با موضوع درگیر هستند و با توجه به باال بودن حساسیت ذینفعان در رابطه با تصمیمات اتخاذ شده، 

ها براساس نظرسنجی. گیردفرایند اتخاذ تصمیم درباره موضوع باید مبتنی بر فرایندي شفاف و در تعامل با ذینفعان صورت 

 17/4/77شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ  12بان با اعمال قطعی سوابق تحصیلی مخالف هستند. در جلسه بیشتر داوطل

اعمال شود که این  قطعیدرصد و با تاثیر  31سوابق تحصیلی حداکثر به میزان  1371مصوب شد در آزمون سراسري سال 

ن محترم مجلس شوراي اسالمی اصالح و به تاثیر مثبت مصوبه در جلسات بعدي با توجه به اعتراضات داوطلبان و نمایندگا

تغییر یافت. )تاثیر مثبت به این معنی است که در صورتی که نمرات سوابق تحصلی، نمره کنکور را افزایش دهد در نمره کل 

 گیرد(. شود و اگر اثر کاهشی داشته باشد نمره کنکور مالک عمل قرار می نهایی لحاظ می

درصد، کامال مخالف تاثیر سوابق تحصیلی و  2667، 1377عمل آمده از تمامی داوطلبان کنکور سال براساس نظرسنجی به 

درصد درخواست عدم تاثیر سوابق و یا نهایتا تاثیر  6565اند. در سوال دیگري درصد تاثیر را اعالم نموده 25درصد، حداکثر  3263

 اند.حصیلی موافق بودهدرصد با تاثیر قطعی سوابق ت 1463مثبت را داشته و فقط 

درصد با تاثیر قطعی تعیین کرد،  25که شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، میزان سوابق تحصیلی را  74و  73در سال 

هزار نفري شکل گرفت و در دیوان عدالت اداري شکایت شد و درنهایت منجر به تغییر قانون توسط  211هاي باالي  کمپین

 مجلس شوراي اسالمی گردید.

 کنکور فرایند گیری در مورد اصالح های تصمیم مالک -4

ها و اقدامات اجرایی مورد نظر قرار هاي کالن به عنوان راهنماي تدوین سایر برنامهها، تعیین سیاستدر تدوین سیاست

آموزش  مرکز ملی تحقیقات راهبردي»گیري باشد. هایی جهت تصمیمهاي کلی باید مبتنی بر مالکگیرد. تدوین سیاست می

 «حل راه دنبال به مشکلی یا مشکل براي حلی راه: ایران در سراسري کنکور»در گزارشی با عنوان « پزشکی ) نصر(

ان مطرح گیري در مورد انتخاب گزینه جایگزین براي سازوکار فعلی سنجش و پذیرش دانشجوی تصمیم را به منظور یهای مالک

 طراحی و ساماندهی هرگونه نظام سنجش و پذیرشی مورد توجه قرار گیرد.رسد الزم است در کند که به نظر میمی

 گیری در مورد اصالح کنکور های تصمیم مالک

  عدالت اجتماعی 1
در فرصت برابر براي رقابت و ایجاد ها و اقشار محروم  اقلیت برپذیرش دانشجو  تأثیر روش

 میان همه افراد مستعد 

 پذیری امکان 2

 هاي زیرساختعدم نیاز به  کند. بررسی می روش پذیرش موردنظر را يقابلیت اجرااین معیار 

پذیري محسوب  کننده از مصادیق امکان تسهیل اي عوامل زمینهو  ،سهولت اجرا ،جدید

 شوند. می

  قابلیت سنجش 3

های غیرشناختی  ویژگی

هاي شخصیتی  و ویژگی ، سبک یادگیريها، خالقیت فراصالحیتمطالعات متعددي اهمیت 

ها عموماً در  این ویژگی اند. نشان داده ها آنافراد را در عملکرد شغلی و آینده فردي 
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 گیری در مورد اصالح کنکور های تصمیم مالک

ها، خالقیت  فراصالحیت)

  (های شخصیتی و ویژگی

 گیري هستند. اندازه سازوکارهاي سنجش غیرمتمرکز قابل

4 
روانی و فشار کاهش 

 اجتماعی ناشی از آزمون

موردي بر روي داوطلبان و خانواده  نباید فشار روانی بیسازوکار مناسب سنجش و پذیرش 

 .ها وارد نماید آن

5 

بینی موفقیت  پیش

آتی  تحصیلی و شغلی

 بینی کننده( )روایی پیش

ارتباط این معیار  دارد. مشخصی براي پیامدهاي آیندهکنندگی بینی هر آزمونی قابلیت پیش

به  کند. می آینده فرد را مشخصموفقیت تحصیلی و شغلی  میان نتیجه آزمون ورودي و

ی فرد کننده عملکرد بالین اند که معدل دیپلم پیشگویی مطالعات متعدد نشان دادهعنوان مثال 

 باشد. نمیالتحصیلی  و پس از فارغ در دوره کارآموزي، کارورزي

6 
پاسخگویی به نیازهای 

 بازار کار

 نحوه  باشد. بازار کار می موردنیازها تربیت نیروي کار متخصص  دانشگاه يهایکی از مأموریت

این معیار میزان توجه به بازار  تواند بر تأمین نیاز بازار کار مؤثر باشد. پذیرش  میسنجش و 

 کند. بررسی می را پذیرش سنجش وکار در فرایند 

 فسادناپذیری 7
متفاوتی از امکان فساد و تقلب و نفوذ و هاي مختلف سنجش و گزینش با احتماالت  شیوه

 ورود افراد با نیات شخصی همراه هستند.

8 
تناسب  بین  برقراری

 انتخابی رشته داوطلب و

باید بتواند عالیق و استعدادهاي داوطلب را شناسایی کند  پذیرش دانشجوسازوکار سنجش و 

 هدایت نماید. ي متناسب  حیطه و او را به سوي

 سریع سیاست بازده  9

زمان به نتیجه رسیدن طرح  ،ترین معیارها در فرایند اتخاذ گزینه سیاستی یکی از کلیدي

گزینه  ،گذار این معیار تا حدي تأثیرگذار است که در بسیاري از مواقع سیاست باشد، می

کند چرا که نتیجه آن در کوتاه مدت قابل  را دارد اتخاذ می اثربخشیسیاستی را که کمترین 

اي شدن یک  عموماً در شرایط  فشارهاي عمومی و در پی رسانه این مالکمشاهده است، 

شوند  هاي سیاستی که بر اساس این مالک انتخاب می و گزینه کند اهمیت پیدا میمورد 

این مالک به خصوص  .باشند یروانی جامعه مدر جهت تلطیف و تسکین فضاي  معموالً

  .کند اهمیت بیشتري پیدا میچرخه انتقال قدرت در هر کشور  هنگام نزدیک شدن به

11 
 ، شفافیتپذیری نظارت

 امکان پایش و ارزیابیو 

 متفاوتی با توجه به ساختار خود قابلیت پایش و ارزیابی مختلف سنجش و پذیرش هاي روش

روش بیشتر باشد و فرایند شفاف تر باشد قابلیت پایش آن هر چه اطالعات موجود از  دارند.

  بیشتر است.

11 
 آموزشی تأثیرات مثبت

 آزمون ورودی

دهی به آموزش و  سبب جهتخود  محتوايساختار و به  تواند با توجه هر روش پذیرش می

عنوان مثال بسیاري معتقدند که تاکید آزمون کنکور بر محفوظات به  یادگیري فراگیران شود.

  و کمرنگ شدن بسیاري از اهداف آموزش و پرورش شده است. یادگیريباعث سطحی شدن 

معلمین و مدیران و صاحبان مدارس، و دست  ها، آموزان و دانشجویان و خانواده آن دانش ذینفعاناستقبال  12

اندرکاران بازار آموزش خصوصی و آمادگی براي ورود دانشگاه از سیاست سنجش و پذیرش 
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 گیری در مورد اصالح کنکور های تصمیم مالک

 پذیرند. تأثیر می

 بار مالی پایین 13
هاي مهم سیاست سنجش و پذیرش مطلوب به  جدید یکی از مالک مالی عمنابعدم نیاز به 

 شود. ي محسوب میخصوص در شرایط نامطلوب اقتصاد

 

به منظور استانداردسازی سوابق تحصیلی و افزایش سهم سوابق تحصیلی در باید این نکته را در نظر گرفت که 

 پذیرش دانشجو الزم است اقدامات ذیل انجام شود:

 ؛برگزاري امتحانات نهایی در سه سال پایانی متوسطه 

 ؛گیري در دوره متوسطهاصول سنجش و اندازههاي استاندارد، پایا و روا مطابق با اجراي آزمون 

 ؛تأمین امنیت براي برگزاري امتحانات نهایی و جلوگیري از لو رفتن سؤاالت 

 هاي تفکر هاي یادگیري، مهارتتغییر در شیوه طراحی سؤاالت امتحان نهایی و ارزیابی سطوح مختلف سنجش )مهارت

نما  ها از سؤاالت تکراري و نخ شناختی و محتوایی( و رهایی این آزمونها در موقعیت جدید در سطوح و کاربست آموخته

 ؛و حافظه محور

  افزایش دقت و سرعت تصحیح و باال بردن ضریب پایایی تصحیح.  

گیرد و باید مبتنی بر فرایندي شفاف و در تعامل با ذینفعان صورت  فرایند اتخاذ تصمیم درباره آزمون سراسريرسد به نظر می

 گیري پشت درهاي بسته، احتماال تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی به دنبال خواهد داشت.تصمیم

 

 


