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بسم اهلل الرحمن الرحیم
بررسی موشکافانه تأثیر معدل امتحان نهایی بر نتیجه کنکور (یونس حمه صادقی)
نوجوانان و جوانان ايران زمین
سالم
خسته نباشید و خدا قوّت
میدانم در ديار درد کشیدهها نامهربانی کم نديدهايد ،امّا باز میشود با زبان منطق با هم گفتگويی داشته باشیم و در پايان خودتان قاضی ماجرا
باشید !...میدانم در اين روزها کم نیستند کیسهدوزانی که وقت گرانبهايشان را صرف اعتالي دانش شما عزيزان کرده و هريک به نوعی راه سعادتان
که از محصوالت آنها میگذرد را نشانتان میدهند تا زکاتِ بادآوردههايشان را پرداخته باشند و در روزگاري نهچنداندور در پیشگاهِ ايزدِ منّان
سرافرازانه و با آن توجیه هاي خداپسندانه و ترسیم نقشه راه بگويند به خلق خدمت کرديم !...باشد که خداوند رويشان سپید گرداند و اجر داغشان
بپردازد!!!...
در اين نوشتار سعی شدهاست به زبان آدمیزاد به سؤاالت زير صريح و مستند پاسخ داده شود:
منظور از اِعمال سوابق تحصیلی به صورت  )1مثبت و  )2قطعی و تفاوت آنها چیست؟
چه نمراتی (سوابق تحصیلی) در نتیجهي کنکور سراسري نتیجهي مثبت و چه نمراتی نتیجهي منفی دارند؟
تأثیر مثبت و يا منفی سوابق تحصیلی در چه حدّي است؟
آيا درصورتیکه سوابق تحصیلی به صورت قطعی اِعمال شود (همانند سالهاي  93و  )94میتوان با کسب درصدهاي خوب
مثال فالن معدل ( 14-13و يا )....را جبران کرد؟
آيا تأثیر سوابق تحصیلی بهصورت قطعی میتواند رتبهي  1کنکور سراسري را به رتبه  500تبديل کند ؟!!!
پاسخ اين سؤاالت را در اين چند صفحه خواهید خواند ،امّا در پاسخ به عادالنه بودن يا نبودن تأثیر قطعی سوابق تحصیلی خودتان قاضی
باشید!...

مستندات در اين صفحات مربوط به رشتهي علوم تجربی است.
میدانم با واژهي تراز ،فلسفهي آن و تفاوتش با نمرههاي خام يا درصد آشنا هستید ،بههمیندلیل میرويم سر اصل مطلب.
 -1در امتحانات نهايی سال سوّم دبیرستان شرکت کرده و نمراتی کسب میکنید.
 -2در آزمون کنکور سراسري شرکت کرده و در هر درس درصدهايی کسب میکنید.
 -3نمرات کسبشده در درسهاي نهايی ترازبندي میشوند.
 -4درصدهاي کسبشده در آزمون کنکور ،ترازبندي میشوند.
 -5در هريک از زيرگروههاي گروه آزمايشی با توجه به ضرايب در نظر گرفته شده براي هردرس ،سه نمرهي تراز محاسبه میشود:
ج) نمرهي تراز مربوط به اِعمال سهم 25درصدي سوابق تحصیلی
الف) نمرهي تراز سوابق تحصیلی ب) نمرهي تراز آزمون سراسري
و 75درصدي آزمون سراسري


تراز مربوط به سوابق تحصیلی را ) ،(Aتراز مربوط به آزمون سراسري را ) (Bو تراز اِعمال همزمان سوابق تحصیلی و آزمون سراسري
را ) (Cدر نظر بگیريد:
)C = %25 (A) + %75(B



اِعمال سوابق تحصیلی به صورت مثبت يعنی اگر  Cاز  Bبیشتر شد C ،را در کارنامهي داوطلب درج میکنند و اگر  Cاز  Bکوچکتر
شود همان  Bرا اعالم میکنند.



اِعمال سوابق تحصیلی بهصورت قطعی يعنی درهرصورت نمرهي ترازِ  Cرا در کارنامهي داوطلب درج میکنند.
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درنهايت باتوجهبه نمرات تراز و بهترتیبِ کاهشِ آن ،رتبهها را مشخص میکنند.
فرض بفرمايید  3نفر در آزمون سراسري درصدهايی مشابه کسب میکنند:
نمره تراز آزمون (B) ،براي هر سه داوطلب يکسان است ( .فرض کنید ) B=10000
تراز سوابق تحصیلی) (Aنفر اوّل 10000است.
تراز سوابق تحصیلی) (Aنفر دوّم  8000است.
تراز سوابق تحصیلی) (Aنفر سوم  12000است.
تراز اين سه نفر با اِعمال سوابق تحصیلی ) (Cبه صورت زير است:
%25(10000) + %75(10000)= 10000
نفر اول:
%25(8000) + %75(10000)= 9500
نفر دوم:
%25(12000) + %75(10000)= 10500
نفر سوم:
نتیجه گیری:


اگر تراز سوابق تحصیلی با تراز کسبشده در آزمون سراسري برابر باشد ،تراز اِعمال همزمان سوابق تحصیلی و آزمون سراسري
نیز با آنها برابر خواهد بود ( .بی تأثیر)



اگر تراز سوابق تحصیلی از تراز کسبشده در آزمون سراسري کمتر باشد ،تراز اِعمال همزمان سوابق تحصیلی و آزمون
سراسري از تراز کسبشده در کنکور کمتر خواهد بود( .تأثیر منفی)



o

اگر تراز سوابق تحصیلی از تراز کسبشده در آزمون سراسري بیشتر باشد ،تراز اِعمال همزمان سوابق تحصیلی و آزمون
سراسري از تراز کسب شده در کنکور بیشتر خواهد بود( .تأثیر مثبت)

تراز آزمون سراسری و تراز سوابق تحصیلی را باید از کجا بدست آورد؟

یک توضیح :دوستان خوبم! هرساله میزان سختی درسهاي مختلف در آزمون سراسري با سالهاي قبل متفاوت است و از اين نظر
بايستی ارزش درصدهاي کسبشدهي هر سال هم با هم متفاوت باشد ،که دقیقاً اينچنین است (همان چیزي که در بازارِ داغِ تحلیلِ سؤاالت
کنکور بعد از آزمون ،تحتِ عنوانِ اينکه مثالً  60درصد فیزيک امسال معادل  70درصد پارسال است و ....مطرح میشود)؛ امّا حقیقت اين است
که تفاوت نهايی تراز کنکور سراسري چندان با سالهاي قبل فاصله ندارد ،بلکه باتوجّهبه جامعهي آماري بسیار باالي کنکور سراسري ،هر ساله
يک رتبهي مشخص تقريباً نمرهي ترازي مشخص دارد!!!
به کارنامههاي زير نگاهی بیندازيد که مربوط به رتبهي  900در سه سال پیاپی 90تا  92در منطقهي 2است:
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نتیجهگیری:
 -1با توجه به جامعهي آماري بسیار باال در کنکور سراسري و رابطهي آماري محاسبهي تراز ،هرساله رتبههاي يکسان ترازهايی
تقريباً مشابه دارند ،که اين نتیجه با توجّه به مستندات موجود ،براي تراز سوابق تحصیلی نیز قابل تعمیم است؛ يعنی اگر سال گذشته تراز
سوابق تحصیلی داوطلبی با معدل  20حدود  10900بوده است ،امسال نیز تقريباً اينچنین خواهد بود و اينگونه نیست به يکباره تراز
يک نمرهي مشخص بسیار باال و يا بسیار پايین برود.
 -2با بررسی و مقايسهي کارنامههاي چند سال پیايی ،میتوان گفت که فالنرتبه در کنکور سراسري چه ترازي کسب خواهد کرد.
o

امّا از کجا باید دانست که تراز سوابق تحصیلی یک معدل (مثالً معدل  )19چند است؟

يا بايد به آمار و ارقامی که در دست سازمان محترم سنجش آموزش کشور است دسترسی داشت ،يا اينکه آن را بهصورت تقريبی از روي
کارنامهي سالهاي قبل محاسبه کرد؛ امّا چگونه؟
در سال  92و قبل از آن درصورتیکه سوابق تحصیلی در نتیجهي آزمون سراسري تأثیر مثبت داشت ،در کارنامه ،عالمت ستاره در
کنار هر يک از ترازهاي محاسبهشده در زيرگروهها درج میگرديد .با توجّه به اين نکته و توضیحات قبلی ،میتوان حدود تراز سوابق
تحصیلی را نیز حدس زد!
به این صورت:
فرض کنید در کارنامههاي سال  92و قبل از آن دو داوطلب هر دو نمراتی يکسان در امتحانات نهايی کسب کردهاند (معدلی يکسان (مثال
 )19که تراز سوابق تحصیلی برابري خواهند داشت).
داوطلب اوّل در زيرگروه يک تراز  9960کسب کرده است که با عالمت ستاره به نشانهي تأثیر مثبت سوابق تحصیلی مشخص شده است.
داوطلب دوّم در زيرگروه يک تراز  10000کسب نموده است که بدون عالمت ستاره به نشانهي بیتأثیر بودن و يا تأثیر منفی اِعمالنشدهي
سوابق تحصیلی درج شده است.
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نتیجهگیری:
با توجه به توضیحات قبلی ،مقايسهي اين دو کارنامه به ما میگويد که تراز سوابق تحصیلی شخصی با معدل  19از  9960بیشتر و از
 10000کمتر بوده است.
فکر کنم معمّا تا حدودي حل شد!!!
دوستان خوبم! هیچ کارنامهاي را در سالهاي  92و قبل از آن نخواهید ديد که تراز باالتر از  11000کسب کرده باشد و داراي عالمت ستاره
به نشانه مثبت بودن تأثیر سوابق تحصیلی در نتیجهي آزمون باشد ،حتی با معدل .20اين يعنی اينکه در تمام اين سالها تراز سوابق تحصیلی کسی
که تمام نمراتش  20بوده است از  11000کمتر بوده است؛ حال آنکه رتبههاي زير  500در اين سالها ترازي باالتر از  11000داشتهاند .به کارنامهي
زير که تقريباً تمام درسها را  20گرفته است ( معدل  )19/97دقّت کنید.

کسی که تقريباً نمرهي تمام درسهايش  20بوده ،در سال  92تراز سوابق تحصیلیاش در زيرگروه يک به  10418نرسیده است ،براي همین
تأثیر مثبت نداشته است ( در سالهاي قبل از  92معدل  20در ترازهاي باالتر از  10418تأثیر مثبت داشته ا ّما هرگز به تراز  11000نرسیده است).
در ادامه در اين مورد و عواقبش توضیح داده شده است.
نتیجه بررسیهاي من اين بوده است:
معدل نهايی

محدوده تراز سوابق تحصیلی

20

10400-11000

19/5-20

10000-10400

19-19/5

9500-10000

18-19

9000-9500

17-18

7500-9000

16-17

6000-7500

13-16

4000-6000
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خب فکر کنم معمّا کامالً حل شد!!!
 -1تراز رتبههاي کنکور سراسري باتوجّه به کارنامهي سالهاي گذشته قابلِحدس است.
 -2تراز سوابق تحصیلی را هم ،بهصورتتقريبی میتوان حدس زد( .حدس= استناد به نتايج گذشته)
بعد از اشاره به رتبهي الزم در هر منطقه براي قبولی در رشتهي پزشکی (در صورت ثابت بودن ظرفیتها) به صورت تقريبی در
جدول زير  ،پاسخ پرسشهاي مطرح شده در ابتداي متن را خواهیم خواند.
منطقه

رتبهي تقريبی

يک

زير 2500

دو

زير 1800

سه

زير 1000

o


تراز کنکور سراسري

باالتر از 9500

چه نمراتی (معدل) تأثیر مثبت و چه نمراتی تأثیر منفی خواهند داشت؟

باتوجّه به توضیحاتی که تاکنون داده شد ،مثبت يا منفی بودن سوابق تحصیلی بستگی به نتیجهي آزمون سراسري دارد (جملهاي
کلیشه اي که آنرا بسیار شنیده ايد ،امّا بیايید آنرا از کلیشهاي بودن خارج کنیم!).

 اگر ترازِ کسبشده در آزمونِ سراسري باالتر از  11000باشد ( رتبهي زير  700کشوري) ،حتّی اگر معدّلتان  20هم باشد ،تأثیر
مثبت نخواهد داشت .سند اين ادّعا دو چیز است:
 -1تمام کارنامههاي با معدل 20داراي تراز باالتر از  11000در سالهاي  92و قبل از آن که در هیچکدام سوابق تحصیلی داراي
اثر مثبت نبوده است.
 -2کاهش تراز عمومی داوطلبان سالهاي  93و  94نسبت به سال  92و قبل از آن .اين مورد را اينگونه توضیح بدهم که در سال
 92و قبل از آن يک رتبهي مشخص مثالً  500کشوري ترازي حدود  11200داشت ،امّا در سال  93و  94رتبهي  500کشوري ترازي در
حدود  10600-10700داشته است .درواقع اين عزيزان در سال  93و  94هم در آزمون سراسري تراز حدود  11200کسب کردهاند ،امّا
باتوجّه به آنکه تراز سوابق تحصیلی آنها (با هر معدّلی) قطعاً از  11000کمتر بوده است ،تأثیر منفی داشته و تراز آنها کاهش يافته
است که البتّه چون براي همه اينگونه است ،مشکلی ايجاد نخواهد کرد؛ غیر از يک مورد که در ادامه توضیح دادهخواهدشد .الزم به ذکر
است که اين کاهش تراز در يک رتبهي مشخص در سالهاي  93و  94که اِعمال سوابق تحصیلی بهصورت قطعی بود ،نسبت به سالهاي
 92و قبل از آن در تمام رتبهها کامالً مستند است.
با مثالهاي زير داستان را ادامه میدهم!


دو داوطلب را در نظر بگیريد؛ يکی با معدّل  13که با توجّه به سال اخذ ديپلم (قبل از  )84و يا بهدلیل نوع مدرک تحصیلی
(فنی و حرفهاي يا  )...سوابق تحصیلی برايش تأثیر دادهنمیشود و تنها ،تراز کسبشده در آزمون سراسري مالک قراردادهمی-
شود و داوطلبِ ديگر با معدل  19که سوابق تحصیلی برايش اِعمال میگردد.

اگر اين دو داوطلب هر دو در آزمون سراسري بدونِ اِعمال سوابق تحصیلی تراز  11200کسب کنند ( حدود رتبهي  500کشوري) ،در
کارنامهي داوطلب اوّل همان تراز  11200ثبت میشود و در کارنامهي داوطلب دوّم اگر تراز سوابق تحصیلیاش ) (Aرا با توجه به مستندات
موجود  9600در نظر بگیريم C ،عبارتست از:
%25(9600) + %75(11200)= 10800
ت مثبت اِعمال شود ،براي هر دو داوطلب همان  11200ثبت میشود و اگر به صورتِ قطعی ِاعمال گردد ،براي داوطلب
اگر معدل بهصور ِ
دوم تراز  ( 10800حدود رتبه  800کشور) ثبت میگردد.
البتّه داوطلبانی مانند داوطلب اوّل ،در کنکور سراسري ،جمعیت و وضعیت تحصیلی نگرانکنندهاي ندارند ،امّا باز هم ،اين مورد ،يک ايراد
به نظر میآيد!
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در همین مثال فرض کنید براي داوطلب اوّل ( داراي معدل  )13هم سوابق تحصیلی با تأثیر قطعی در نظر گرفته شود:
اگر تراز سوابق تحصیلی را براي او  4000در نظر بگیريم ،خواهیم داشت:
%25(4000) + %75(11200)= 9400
تراز  9400رتبه اي در حدود  8000کشور خواهد داشت.
در هر دو مثال ايرادهاي تأثیر معدل بهچشممیخورد ،خودتان مقايسه کنید .درمثال اوّل با تأثیر قطعیِ معدل ،هرچند داوطلب دوّم معدل
خوبی هم دارد ،امّا ترازش حدود  400و رتبهاش حدود  300نفر جابهجا میشود و در مقايسه با کسی که معدلش  13است و سوابق تحصیلیاش
تأثیر داده نمیشود متضرّر میگردد .در مثال دوم امّا اين تأثیر فاجعه است! يعنی رتبهي  500داوطلب را به  8000تبديل میکند.
ديدهام که برخی از دوستان که در سايهي تالش و هوشیاري خود و اطرافیانشان و بقیهي عوامل ،معدلهاي خوبی دارند .دراينگونهمواقع
میگويند کسی که معدلش  13است ،لیاقت دانشگاه و رتبهي خوب را ندارد و همان بهتر که قبول نشود .در پاسخ اين عزيزان به يک مثال بسنده
میکنم و از توضیح بیشتر در مورد گاليههاي بسیاري از داوطلبان خودداري میکنم؛ از شرايط نامناسب کسب معدل خوب و اينکه اصالً قرار نبود آن
سالها که ايشان ديپلم گرفتند تأثیر معدل قطعی باشد گرفته تا بقیهي عوامل.
کمتر کسی است که اخبار دنیاي کنکور را دنبال کرده باشد و جناب آقاي رستگار رحمانی را نشناسد .بله ايشان رتبه 1رشته علوم تجربی و
رتبه 1رشته زبان در سال  1388هستند .الزم به ذکر است بنا به هر دلیلی سازمان محترم سنجش آموزش کشور در سال  88تشخیص دادند که از
ايشان مجدّد آزمون بگیرند ( بعد از يک ماه و بدون اطالع قبلی) .خودتان میدانید تخلیهي بعد از امتحان چیست و اينکه بسیاري اگه يک هفته آخر
را خوب جمعبندي نکنند ،چه بر سر دانششان خواهد آمد و رتبهها در چه حدّي قابل جابجاشدن است؛ اما ايشان در اين آزمون درسی را که در آزمون
اصلی  100نزده بود را هم  %100زد و باز رتبه  1شد .آيا ايشان لیاقت نداشتند؟! چرا اين را میگويم؟!
بگذاريد بگويم که ايشان معدلشان  13بود!!!
و بدانید اگر در سال  88تأثیر معدل به صورت قطعی اعمال میشد ،چه پیش میآمد.
اگر تراز آزمون سراسري آقاي رحمانی را  14000در نظر بگیريم و تراز سوابق تحصیلیاش را : 4000
%25(4000) + %75(14000)= 11500
يعنی تراز نهايی ايشان  11500بود ،بجاي  14000و در عوض رتبهي يک کشور رتبهاي حدود  500کشور داشتند .عادالنه يا ناعادالنهبودن
اين اتفاق با شما !!! ...
يادآور میشوم در اين چند صفحه ،نه قصدِ سیاهنمايی بوده ،نه به قضاوت نشستن و نه تعريف داستانی تخیّلی!!! چون مستندات اين موضوع
براي هر انسان منصف و با منطقی موجود است .فقط اندکی جواب تأثیر سوابق تحصیلی در چه حدّي است را ملموستر بیان کرديم.
براي اينکه بدانید با معدّلی که داريد براي رسیدن به رتبهي دلخواهتان به چه ترازي در آزمون سراسري نیاز داريد ،میتوانید بهاينصورت
عمل کنید:


مثالً میخواهید در منطقهي 2رتبهي  1500کسب کنید:

نگاهی به کارنامهي سالهاي قبل ،به شما ثابت میکند که براي چنین رتبهاي بايد تراز نهايی شما درحدود ( 9600در سال 93و )94باشد .با
توجّه به جدولی که خدمتتان ارائه شد و میشود به آن هم اعتماد کرد (حداقل از برنامههاي تخمین رتبهي موجود بهيقین قابل اعتمادتر خواهدبود؛
اين را قول میدهم) تراز سوابق تحصیلی مربوط به معدّلتان هم مشخص است .مثالً اگر معدل  16داريد:
تراز سوابق تحصیلی مع ّدل  16تقريباً  6000است .تراز رتبهاي که میخواهید هم که مشخص است (جامعترين اطالعات در اين مورد را
میتوانید از سايت گزينهيدو  -بخش کارنامهها دريافت کنید) .پس:
%25(6000) + %75(x)= 9600
X= 10800
 يعنی شما با معدّل  16بايد در آزمون سراسري ترازي در حدود  10800کسب کنید (حدود رتبه  400منطقه )2تا در اثر
اعمال سوابق تحصیلی به صورت قطعی ترازتان  9600بشود و به رتبه  1500منطقه 2دست پیدا کنید!!!


يعنی وقتی شما در آزمون سراسري بدون اِعمال معدل يا با اِعمال مثبت آن تراز  10800و رتبهي  400کسب میکنید ،در
صورت اِعمال سوابق تحصیلی بهصورت قطعی ،ترازتان به  9600کاهش و رتبهتان به  1500افزايش خواهد يافت.
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مثالی دیگر با بیانی دیگر:


اگر معدلم  16باشد و بدون اِعمال سوابق تحصیلی رتبه ام  1000منطقه 2شود ،با اِعمال سوابق تحصیلی بهصورت قطعی رتبهام تقريب ًا
چند میشود؟

رتبهي  1000منطقه 2بدون اعمال سوابق تحصیلی (کارنامه سالهاي  92و قبل از آن را نگاه کنید) ترازي حدود 10300در کنکور خواهد
داشت .تراز سوابق تحصیلی معدل  16چیزي حدود  6000است:
%25(6000) + %75(10300)= 9225
تراز  9225با تأثیر سوابق تحصیلی(کارنامه سالهاي 93و )94رتبهاي حدود  3000منطقه 2خواهد داشت.
مثالی دیگر با بیانی دیگر:


من معدلم  14است؛ آيا میتوان با تالش در آزمون سراسري جبران کنم و پزشکی قبول شوم؟

جواب :بله حتما چرا که نه!!!
بلی؛ پاسخ اين سوال مثبت است ،امّا اينکه در چه حدّي بايد تالش کنید مهم است!
معدل  14تراز سوابق تحصیلی حدود  5000دارد .براي پزشکی قبول شدن در سال  93و  94در منطقه 2رتبه اي حدود  2500نیاز بود .رتبه
 2500در سال  93و  94که ترازي حدود  9500-9400داشته است .پس:
%25(5000) + %75(x)= 9500
X= 11000
 تراز  11000در کنکور  92و قبل از آن رتبهاي حدود  300-400منطقه 2داشته است؛ يعنی شما بايد درصدهايی در حدّ رتبهي
 300-400منطقه 2سال  92کسب کنید تا در سال 93و 94با معدل  14رتبه اي در حدود  2500داشته باشید!!!...
فکر کنم با اين مثال ديگر همه چیز مشخص شده باشد!
البته امیدوارم...
قضاوت با شما!!!.....
سرتان را درد آوردم دوستان عزيزم ...میدانم ....مرا ببخشید!
اگر طوالنیتر نمیشد شايد مطالب ديگري هم براي گفتن بودند ،امّا به نظرم در همین حد ،پاسخها را از حالت کلیشهاي درآورديم؛ براي يکبار
با زبانی ساده ،امّا تلخ واقعیّات گفته شدند .عامل اصلی و هدف از تهیّهي اين صفحات ،تنها و تنها همدردي با شما عزيزان و روشنگري بود و هست
بهويژه در اين روزها که هرکس از ديد خودش جوابی گاه ناآگاهانه به پرسشهاي شما عزيزان میدهد.
و در پايان يک رويداد واقعی را برايتان بازگو میکنم ،باشد که اين نیز بهکار آيد...
يکی از دوستان در سال تحصیلی  94-93در ترم  7کارشناسی جهت شرکت مجدّد آزمون سراسري پس از مشورت با چندين نفر از ادامهي
تحصیل انصراف داد ...دقیقا به پشتوانهي جواب آري اين سؤال که آيا من که معدلم  13است ،میتوانم جبران کنم و پزشکی قبول شوم؟
اما مشکل دقیقاً همین جواب بود که چقدر آري .....با معدل  13چقدر بايد تالش کرد ...؟
اين دوستمان اآلن مشغول خدمت مقدس سربازيست و اگر معدل بهصورت قطعی اعمال نمیشد شايد ايشان همانند آقاي رحمانی رتبه يک
نمیشد ،اما قطعاً مشغول خواندن رشتهي مقدّس پزشکی بود.
و باز هم قضاوت با شما....
برايتان سالمتی و زندگی در دياري بدون درد (دروغ -ريا -دزدي) را آرزو دارم!!!!...
ارادتمندتان
يونس حمه صادقی
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