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:كارشناسي درباره اظهارنظر

و سنجشو پذيرش دانشجو در دانشگاه طرح« ها

»مراكز آموزش عالي كشور

 چكيده

ب و مراكـز آمـوزش عـالي عدم اجراي قانون پذيرش دانشجو در دانشـگاههباتوجه هـا

 عنـوان جمعـي از نماينـدگان مجلـس بـا ارائـه طرحـي بـا،9/8/1386كشور، مصـوب 

و مراكـز آمـوزش عـالي كشـور در دانشگاهو پذيرش دانشجو سنجش« پيشـنهاد» ها

و تقاضـاي داوطل كرده بـان براسـاس اند كه پذيرش دانشجو حسب ظرفيت رشته محل

: سه روش

 استفاده از سابقه تحصيلي،) الف

و آزمون عمومي،)ب  استفاده از سابقه تحصيلي

و آزمون اختصاصي)ج ،استفاده از سابقه تحصيلي، آزمون عمومي

ب اسـت با اين تأكيد كه اصل بر سنجش داوطلبان براساس روش. انجام شود هاي الـفو

و پـرورش، علـوم تحقيقـات هاي ريزي وزارتخانهو برنامه و بهداشـت،،آمـوزش فنـاوري

و آموزش پزشكي بايد به اي باشـد كـه پـس از پـنج سـال از تصـويب طـرح، گونـه درمان

. صورت گيرد) الفروش(پذيرش دانشجو صرفاً براساس سابقه تحصيلي 

بـه.دهـد را نشـان نمـياي طرح پيشنهادي با قانون مصوب، تفاوت عمده مقايسه
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اظ دور از انتظـار نيسـت كـه اجـراي طـرح در صـورت تصـويب، بـه همـان همين لحـ

و تقاضـا در مـورد سرنوشت قانون فعلي دچار شود، بـه  خصـوص كـه بـين عرضـه

و پرطرفدار عدم تعادل جدي وجود دارد هاي محل دود رشتهعم اسـاس اينبر. پرجاذبه

، در طـرح كنكـور حـذف جـاي تأكيـد بـر در گزارش حاضر پيشنهاد شده است كـه بـه 

پيشنهادي سازوكارهايي گنجانده شود كـه بـه كـاهش تقاضـا يـا افـزايش عرضـه در

بي رشته . نجامداهاي پرطرفدار

 مقدمه

و بررسي گيري از نتايج پژوهش اين گزارش با بهره.1 شـامل،هاي انجام شده قبلي ها

و بررسي روش«سمينار3و گزارش نهايي2ها گزارش كميسيون1مجموعه مقاالت، هـا

4،»شناسـي آزمـون ورودي دانشـگاه آسـيب«،»ها هاي ورودي دانشگاه مسائل آزمون

و«5،»طرح پيشنهادي نظام پذيرش دانشجو« بررسي نظام پذيرش دانشـجو در كشـور

و نقد قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه«6،»ارائه الگوي پيشنهادي و مراكز بررسي ها

 
.1381ماه خانه رياضيات اصفهان، آذر.1

.همان.2

.1382ماه خانه رياضيات اصفهان، شهريور.3

صص32و31هاي ريزي در آموزش عالي، شماره مرتضي مرديها، فصلنامه پژوهشو برنامه.4 .1383، 124تا91،

.1384ماه، آبان7556هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل پژوهشمركز.5

دي7624، شماره مسلسل همان.6 .1384ماه،
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هـاي هـاي كارشناسـي كـه در مركـز پـژوهش سلسله نشسـت1،»رآموزش عالي كشو

و ديدگاهو2مجلس در اين خصوص انجام شد هاي كارشناسي گـروه آمـوزش عـالي

. ها تدوين شده است تحقيقات دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش

و مؤسسه آزمون سراسري براي ورود به دانشگاه.2 ،)كنكـور(هاي آموزش عـالي ها

و اندازه روشي از روش و راهكاري براي مواجهه با فزوني هاي سنجش و پيامد گيري

و كيـف.ه در عرصه آموزش عالي اسـتضتقاضا بر عر بـه ايـن لحـاظ بحـث در كـم

و از رشـته كنكور از سالي به سال ديگر، از دانشگاهي به دانش رشـته اي بـه گاه ديگـر

.تواند متفاوت باشد ديگر مي

و اندازه.3 ث سنجش و يك حوزه علمي داراي حدود و عملـي وسـيعيغگيري ور نظري

و نهادهاي پژوهشي متعددي در اين حوزه به  و پژوهشگران و است پـژوهش مطالعـه

و روشي كه براي. اشتغال دارند و اندازه با اين همه هر امتحان، مسابقه گيـري سنجش

آفت،انتخاب شود، خواه هم دربر گيرنده و هم داراي محسنات هـايي اسـت كـه ناخواه

3.ها پرداخته شده است در منابع مربوط بدان

مي از برآيند مشكالت پيش.4 از عنوان كردتوان گفته كـه پـذيرش دانشـجو در جهـان

: سه روش خارج نيست

بيغالمرضا.1 .تا يادگارزاده،

و 20/9/1391، 7/6/1390هـاي هاي مجلس شوراي اسـالمي در تـاريخ در مركز پژوهشهاي كارشناسي نشست.2

9/10/1391.

مـاه، آبـان 7556المي، شـماره هـاي مجلـس شـوراي اسـ گزارش مركز پژوهشبه براي آگاهي بيشتر در اين خصوص.3

. مراجعه شود 1382ماهو شهريور 1381اصفهان، آذرماه رياضيات هاي خانهو گزارش 1384
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ـ شدگان از بين داوطلبـان روش رقابتي يا گزينشي كه در آن انتخاب پذيرفته اول

ـ انجام مي ـ به شيوه مسابقه . شود برحسب شايستگي

ــاب ــا انتخ ــدي ي ـ روش فرآين ــب دوم ــاب برحس ــه در آن انتخ ــاب ك ــد نص ح

كسـب در صـورتو بـه شـيوه امتحـانـ شدگان از بين داوطلبان حائز شرط پذيرفته

ميـ تعيين شدهحداقل نمره  . شود انجام

بي سوم بهو قيدـ روش پذيرش آزاد يا موجب آن پذيرش دانشـجو شرط است كه

در. شود از بين داوطلبان با توجه به سابقه تحصيلي قبلي آنها انجام مي در ايـن روش

و ضعف كارآيي سابقه تحصيلي يا ديگـر معيارهـاي  صورت فزوني تقاضا بر عرضه

و اسـتفاده از مـدل هايي همچـون نوبـتن به شيوهتوا پذيرش، مي و يـا» صـف«دهـي

. انتخاب دانشجو استفاده كرد برايتركيبي از آنها

و در عين حال آسان با اين همه شايع  يا همان استفاده از كنكور،ترين روش ترين

ميهااز كشور تعداديمسابقه است كه در 1.شود اعمال

و پذيرش دانشـجو در ايران نيز از بدو تأسي.5 س دانشگاه تهران تاكنون عمالً سنجش

و طي چهار دهه گذشته از طريـق آزمـون سراسـري انجـام از طريق برگزاري آزمون

هاي احتمالي كنكور بزرگنمايي نسبت به آسيب 1380تا قبل از دهه نكهآبي،شده است

هاي كنكـور بيشـتر مربـوط از آسيب نگرانياوج بلكه.جدي شده باشد ابراز نگرانييا 

 
مي دو يا چنددر البته توجه به اين نكته حائز اهميت است كه وقتي از روش پذيرش همسان.1 شود، كشور صحبت

. هاي فراواني در جزئيات همراه باشد تواند با تفاوت باز هم اين روش مي
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و كه بيشتر گزارش1خورشيدي است 1380به دهه مـورد انجام شـده كـه مطالعاتها

اما نكته جالب،گرفته است نيز مربوط به همين دوران است ها قرار اد اين گزارشناست

به هيچدر توجه اينكه  لي هـاي احتمـا رغم تأكيد همه آنها بر آسـيبيك از منابع مذكور،

و ضرورت برگزاري آزمون سراسري براي پذيرش دانشـجو در دانشـگاه2كنكور، هـا

. گاه نفي شده است هيچ،هاي آموزش عالي مؤسسه

حـال آنكـه،)داوطلـب 1,458,000(اين دوره تعداد داوطلبـان آزمـون سراسـري بـه اوج خـود رسـيد شروعدر.1

به ظرفيت .برخوردار نبود هاي پرطرفدار، از رشدي متناسب با تقاضا خصوص در رشته هاي پذيرش دانشجو

به در منابع مورد اشاره براي كنكور آسيب.2 و محسناتي :شرح زير اعالم شده است ها

 هاي كنكور آسيب) الف

و پرورش، ـ به انفعال افتادن آموزش

 آموزان، جاي مشاركت بين دانشـ افزايش رقابت به

داعزـ كاهش و افزايش ترس از امتحان در بين و اعتماد و(آموزاننشت نفس از ميان رفتن نشاط يادگيري

،)حاكم شدن اضطراب

ريـزي از شـيوه پـذيري برنامـه تـأثير(جـاي محتـواي برنامـه درسـيـ تمركز معلمان بر محتواي آزمون به

و كنكور ،)ارزشيابي

و كاهش مسائل اخالقي، و اضطراب ـ افزايش استرس

به آموزان براي تستـ توجه به آماده كردن دانش و بـي(جاي يادگيري زني ارزش قلمـداد شـدن فكـر كـردن

،)دار شدن سرعت عمل ارزش

و تمركز بر كسب نمره بيشتر به و تربيت  جاي يادگيري،ـ ساده انگاشته شدن تعليم

و كاهش اطمينان نسبت به تصـميماتي كـه براسـاس نتـايج سـنجشـ توسعه نگرش منفي نسبت به سنجش

.شود اتخاذ مي

 محسنات كنكور)ب

و اثر تر، زيركانه آموزان به فعاليت آموزشي سختـ تشويق دانش  تر، بخش تر

و ضعف برنامه  آموزان، هاي درسي دانشـ كمك به تشخيص نقاط قوت

.ـ تقويت مشاركت والدين در كارهاي مدرسه
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ا.1  نظر تا عملزقانون پذيرش دانشجو، حذف كنكور

قانون پذيرش 1386ماه آبان9مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني روز چهارشنبه

بهراو مراكز آموزش عاليها دانشجو در دانشگاه از كه صورت طرح ازسوي تعدادي

و6نمايندگان پيشنهاد شده بود مشتمل بر  قـانون. تبصره به تصـويب رسـاند6ماده

: مذكور مقرر داشته بود كه

و آزمـون.1 هـاي سراسـري پذيرش دانشجو براساس سوابق تحصيلي داوطلـب

. خواهد بود

وهنتايج امتحان نهايي كشـوري دروس دوره متوسـط(تأثير سوابق تحصيلي.2

مي) دانشگاهي پيش به در هر سال نسبت به سال قبل افزايش نحوي كه حـداكثر تـا يابد

به آزمون)1390( پايان سال اول برنامه پنجم 1.طور كامل حذف گردد هاي سراسري

بر 1386از سال.3 اسـاس پذيرش داوطلبـان ورودي بـه مقطـع كـارداني صـرفاً

. سوابق تحصيلي مجاز است

و مجاز است.4 و بهبود سوابق تحصيلي، براي داوطلبان عالقمند، ممكن . ارتقا

هـاي خـاص نيـاز اسـت، برگـزاري هـايي كـه بـه سـنجش مهـارت براي رشته.5

و استعداد امتحان . سوابق تحصيلي مجاز استاعمالبر عالوه سنجي هاي عملي

م كار.6 و هاي علوم تحقيقات شكل از وزير يا يكي از معاونان وزارتخانهتگروهي

از.1 و حـذف به تصريح قانون مذكور دولت موظف شد بسترهاي الزم را جهت تحقـق اسـتفاده سـابقه تحصـيلي

. كنكور فراهم نمايد تدريجي
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و آموزش پزشـكي، رئـيس يـا يكـي از و بهداشت، درمان و پرورش فناوري، آموزش

و رئيس سازمان سنجش آموزش كشـور درخصـوص  معاونان دانشگاه آزاد اسالمي

: جزئيات امور مربوط به شرح زير تصميم خواهند گرفت

ت از شكيلـ تعيين دروس و ميـزان تـأثير هريـك دهنده سابقه تحصيلي داوطلبـان

 هاي دانشگاهي،تهدروس مذكور با توجه به رش

 هاي تحصيلي مؤثر در سابقه تحصيلي،ـ تعيين پايه

 صيلي داوطلبان فاقد سوابق تحصيلي،ـ تعيين نحوه تطبيق سوابق تح

 وه ارتقاي سوابق تحصيلي داوطلبان،ـ تعيين شي

و ها مبنـي يا رد پيشنهادهاي ارائه شده ازسوي دانشگاهـ قبول بـر تعيـين دروس

.ميزان تأثير آنها در پذيرش دانشجو

.نامه اجرايي قانوننيـ تهيه آي

و سهميه.7  قبلي،هاي مصوب ابقاي امتيازات

از برخورداري پذيرفته.8 معافيـت تحصـيلي خـدمت نظـام شدگان مشمول قانون

.وظيفه

ها بررسي علت يا علتق ماندن اجراي قانون، معو.2

و مراكز آموزش عالي مصـوب قانون پذيرش دانشجو براي دانشگاه كـه 9/8/1386ها
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گـاه بـه اجـرا گذاشـته هيچ1به فاصله چهار ماه از تاريخ تصويب براي اجرا ابالغ شد،

يتحصـيل عدم اجراي قانون مذكور عمدتاً به فراهم نبـودن سـابقهعللدر توجيه.شدن

توضـيح اينكـه بنـابر قـانون تـأمين. شـود مهمترين دليل اشاره مـي عنوان داوطلبان به

و پـرورش  داشـت كـه بايـد از طريـق قـرار سوابق تحصيلي برعهده وزارت آمـوزش

و  . در سراسر كشور برگزار شود همزمانآزموني با سؤاالت يكسان

ســازيت اسـتاندارد امـا برگـزاري امتحــان نهـايي كشــوري، حتـي اگــر بـا رعايــ

ي همچـون هـاي ها از سالي به سال ديگر، برقراري امنيت آزمون با لحاظ ويژگي آزمون

و ميگزبر روائياعتبار، دقت هم امكان اجراي قانون فراهم نمي ار د، چراكـهمآ شد، باز

دادنـد كـه هاي گذشته تشكيل مـي آموختگان سال بخش اعظم داوطلبان كنكور را دانش

م سـ ضمن اينكه جبران سـوابق تحصـيلي از مكاني. بودنديسابقه تحصيل فاقد هرگونه

و قابل پـيش روشني پيروي نمي بينـي بـود كـه بخـش قابـل تـوجهي از داوطلبـان كرد

آزمون سراسري تمايل به جبران سوابق تحصيلي خود داشته باشند كه ايـن خـود در 

و پـر  وجـود ورش بـه وهله نخست مشكل اجرايي قابل توجهي بـراي وزارت آمـوزش

و مي تعيي ديگر با اصل عدالت آموزشا جنبهازآورد .ض بودرادر

و با توجه به گذشت پنج سال از تصويب قانون پذيرش دانشجو براي دانشگاه هـا

و اجرايـي  شـدن آن، جمـع قابـل تـوجهي از نماينـدگان مجلـسنمراكز آموزش عـالي

و«طرحي با عنوان 1/12/1391در تاريخ) نماينده50(شوراي اسالمي  نظـام سـنجش

نگـري پـذيرشو جـامع تسـهيل اتخاذ تدابير الزم در جهـت«با هدف»پذيرش دانشجو

 
. شاهدي بر مخالفت دولت با قانون موصوف تلقي شود عنوانبهتواندمي مصوبماهه در ابالغ قانون تأخير چهار.1
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و اصـالح دانـشيبه سابقه تحصيل بخشيدناهميت«،»ها دانشجو در دانشگاه آمـوزان

ــون سراســري  ــه» ســاختار آزم ــد ك ــه كردن ــه«ارائ ــان ورود ب براســاس آن داوطلب

از دانشگاه و عادالنـه بـا ايجـاد تنـوع در هاي كشور يك سنجش منطقـي، علمـي طريق

. پذيرش دانشجو مورد ارزيابي قرار گيرند

:طرح پيشنهادي نمايندگان به شرح زير است نكاتاهم

و كارشناسـي در كليـه دانشـگاه.1-2 و پذيرش دانشجو براي مقاطع كارداني هـا

عالهـ مراكز آموزش عالي كشور بسته به ظرفيت رشته محل و ق داوطلبـان حسـبيـا

:مورد با توجه به

،)نمرات دروس دوره متوسطه(= تحصيلي سابقه) الف

از)ب و آزمون عمـومي سابقهتركيبي نمـرات دروس عمـومي دوره (= تحصيلي

،)داوطلبان در آزمون سراسري سازمان سنجشهمتوسط

از)ج و آزمـون اختصاصـي سابقهتركيبي نمـرات (= تحصيلي، آزمـون عمـومي

) دروس تخصصي دوره متوسطه داوطلبـان در آزمـون سراسـري سـازمان سـنجش 

. شود انجام مي

»ب«و» الـف«اصل بر پذيرش داوطلبان براساس نمـرات موضـوع بنـدهاي.2-2

و وزارتخانه به است دانشـجو كـه پـذيرش كننـد ريـزي اي برنامه گونه هاي ذيربط بايد

درصدي برخوردار باشد، تـا آنجـا10مذكور، ساليانه از حداقل رشد موارد براساس 

تصويب طرح پـذيرش دانشـجو صـرفاً بـا توجـه بـه سـابقهاز كه با گذشت پنج سال

. تحصيلي صورت گيرد




	��� �و��________________________________________���������را�ا ��

و ايجـاد همـاهنگي در امـر هـا، برنامـه تعيين نوع ورود بـه دانشـگاه.3-2 ريـزي

و پذيرش دانشج و ضـوابط آزمـون،و، تصـويب عنـاوين سنجش هـا، ضـوابط محتـوا

و  و آزمـون تعيينپذيرش دانشجو هـاي ميزان تأثير هريك از عوامل سابقه تحصـيلي

و و اختصاصي مي... عمومي و پذيرش دانشجو انجام . شود توسط شوراي سنجش

و فنـاوري،شوراي سنجشو پذيرش دانشـجو از وزيـر علـوم.4-2 رئـيس(تحقيقـات

و آموزشو پرورش يا معاونان ذيـربط)شورا و آموزش پزشكي و وزراي بهداشت، درمان

دبيـر،آنها، رئيس كميسيون آموزشو تحقيقات مجلس، دبير شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي

) دبيـر شـورا(شوراي عالي آموزشو پرورشو رئيس سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور 

ستم و دبيرخانه شورا در سازمان . نجش آموزش كشور مستقر استشكل است

و قانون مصو مقايسه.3  9/8/1386بطرح پيشنهادي

و قانون مصوب را مي و كمبودهاي طرح پيشنهادي شـرح زيـر توان بـه تشابهات

:خالصه كرد

و قانون مصوبتتشابها.1-3  طرح پيشنهادي

و آزمـون)الف عوامـل عنـوان هـاي سراسـري بـه استفاده همزمان از سابقه تحصيلي

 سنجش داوطلبان،

يك دوره زماني پنج)ب  ساله، برگزاري آزمون سراسري در
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به)ج و اتكاي كامل به سابقه تحصيلي عنـوان تنهـا حذف آزمون سراسري از سنجش

 عامل سنجش داوطلبان ورود به آموزش عالي،

گيــري درخصــوص كميتــه، كــارگروه يــا شــورايي بــراي تصــميمندر نظــر گــرفت)د

و محتـواي آزمـون هاي اجرايي، عنوان روش ويسـابقه تحصـيل وزنهـا، هاي درسي

و ،... آزمون سراسري سنجش داوطلبان، تصويب معيارهاي پذيرش دانشجو

و سهميه)هـ  هاي خاص، هاي قانوني برقرار شده براي گروه باقي بودن امتيازها

. شدگانت قانوني براي پذيرفتهيبرخورداري از معاف)و

در مقايسه با قانون مصوب.2-3  اهم كمبودهاي طرح پيشنهادي

و مقاطعي كـه پـذيرش دانشـجو موجب قانون مصوب، كليه داوطلبان رشتهبه) الف ها

اي همچون كارشناسي ارشد پيوسته، دكتـراي حرفـه(شود براي آنها از ديپلم آغاز مي

مي)و دكتراي پيوسته شـمول قـانون دامنهگيرد، حال آنكه در طرح پيشنهادي را دربر

و كارشناسي محدود است به داوطلبان دوره . هاي كارداني

پذيرش داوطلبان مقطـع كـارداني 1386قانون مصوب اجازه داده است كه از سال)ب

و ناپ( صرفاً براساس سوابق تحصيلي انجام شود، حال آنكـه در طـرح) يوستهپيوسته

. وجود ندارد تخصيصيپيشنهادي چنين 

در)ج و نسـبت تمايـل صـورت قانون مصوب به داوطلبان اجازه داده است بـه ارتقـا

حـال آنكـه طـرح)»4«و»2« هـاي تبصـره(كننـد خـود اقـداميبهبود سـوابق تحصـيل 

. است وضوع ساكتمبه اين نسبتپيشنهادي 
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 قابل تأمل در سنجشو پذيرش دانشجو واقعيات.4

و فنـاوري مصـوب.1-4 و تشـكيالت وزارت علـوم تحقيقـات قانون اهـداف، وظـايف

پيشــنهاد«،)2(از مــاده»ب«بنــد»1«مجلــس شــوراي اســالمي در جــزء 18/5/1383

و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذيصالح هاي ازجمله مأموريترا» ضوابط

و حدود اختيـارات وزارت ذكـر كـرده اسـت  حـال ورود قانونگـذار بـه در ايـن. اصلي

و نقـض قـانون دائمـي مصـوب از طريـق ارائـه طـرح  هـاي موضوع آزمون سراسري

و بـيپيقانوني   بنيـاننشـد سسـت ترديـد بـه درپي از توجيه الزم برخوردار نيسـت

. كردخواهد كمك قانونگذاري

قانون برنامه پنجم توسـعه)20(ماده»ي«بند»5«و»1«هاي با عنايت به تبصره.2-4

و نيز نحوه پـذيرشو دوره كارشناسي در شعب دانشگاهجكه ضوابط پذيرش دانش ها

و شعب رايگان در پرديسدانشجو مازاد بر سهميه آموزش  را دانشـگاه هاي اصلي هـا

موكول كـرده اسـت، تصـويب 16/8/1386ها مصوب به رعايت قانون پذيرش دانشگاه

شـود، مسـتلزم كسـب طرح پيشنهادي از اين حيث كه به تغيير قانون برنامه منجر مـي 

.حداقل دوسوم آراي نمايندگان است

و مؤسسه آزمون سراسري ورود به دانشگاه.3-4 از ها هـاي آمـوزش عـالي كشـور،

يك امتحان در يـك«اين حيث كه تعيين قطعي سرنوشت آينده تحصيلي داوطلبان را به 

مي» روز به موكول بـه سـرعت اهميـت جـاي دقـت بـه آفرين است، شدت اضطراب كند،

بـين مـردودين ايجـادو در دهـد جاي فكر كردن قـرار مـيبهرا بخشد، حدس زدن مي
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و به اين لحاظ به نوعي موجدمي اميدي نا و نفـرت كند نسـبت بـه علـم دانشـگاه بغض

اند كه بدان عادت كرده نظميكه صور كنندتتوانندميبا اين همه افراد به سختي. است

ـ در هـم  و سـختي باشـد و چيـدمان ديگـري ريـزدـ حتي اگر براي آنها متضمن رنج

ش كنجايگزين و به شكل بهتري امور را اداره از.دنود طبيعتاً نظم مورد نظـر هـر قـدر

و عرصه جغرافيايي طوالني و گسترده حيث سابقه تاريخي ناپـذيري بـاور،تر باشـد تر

از در آن قوي تغيير و سـنجش4تر است كه كنكـور سراسـري بـا قـدمتي بـيش دهـه

كيمتوسط سال يك ميليون داوطلب كشوري مصداق . امل اين اصل استانه

به خصوص از آن جهت مشكل اين تغيير عادت، به مي تر رسد كـه طـي چهـار نظر

و وزن جايگـاه دهه مورد بحـث، مقـررات آمـوزش عـالي نيـز بـراي آزمـون ورودي 

 هـاي تمـامي ارزيـابي آميـز موفقيتقائل شده است، تا آنجا كه از سر گذراندناي ويژه

و دريافـت مـدرك رسـمي جـه قطعـي دانـش هنگامي به نتييدانشگاه درون آمـوختگي

منجر شود كه پيش از آن ورود دانشـجو از طريـق قبـولي تواندمي از تحصيلفراغت 

. در كنكور احراز شده باشد

و آنهـا را بـا خطـر غـرور مـي ايجـاد شـدگان بر اين كنكور در پذيرفته عالوه كنـد

ميهو نخبينخبگ .سازد زدگي مواجه

 معبـر گذرنـد تنهـا به بيان ديگر كنكور در گذر زمان براي آنها كه از سـد آن مـي

و ورود به دانشگاه نيست، بلكه گذرگاهي اعتبـار بـراي ارتقـاي جايگـاه عـاملي دهنـده

و بــي پــس. شــدگان اســت اجتمــاعي پذيرفتــه جهــت نيســت كــه بســياري از داوطلبــان

به خانواده ور را با اميد به حصول اعتبار اجتماعي آفريني كنك راحتي اضطراب هاي آنها
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. شوند ناشي از قبولي در آن متحمل مي

به در كنار اين آسيب.4-4 و اميد هاي احتمالي، عمده امتياز كنكور، ايجاد شوق، انگيزه

و آيندهاجوانان بر جـاي دور مانـدن ساز بـهي ورود به رقابتي بالقوه سازنده، مطلوب

ودنبــال كــردن از  ــا هــدف مشــخص و ي و بــه ســرگرمي پــرداختناتــالف وقــت هــا

و هاييگذرانقتو به بعضاًبيهوده اجتمـاعي آثـار لحاظ مخرب است، كه در جاي خود

و سرنوشت بسيار تعيين مي كننده . تواند باشد ساز

از اين نكته به توجـه بـا جهت حائز اهميت است كه ورود به دانشگاهآنخصوص

يك به مقتضيات زماني حاضر، به هـاي عـام تلقـي شـود كـه توانـايي ضـرورت عنوان

عنـوان از اين منظر توسـعه آمـوزش عـالي بـه. دهد عمومي افراد جامعه را افزايش مي

ـ اجتماعي است كه تأثير آن در اقتصاد سرمايه و از طريق،گذاري فرهنگي غيرمستقيم

مص جامعه، اعم از توليد انسانيافزايش معدل كيفيت نيروي  و . كننده استرفكننده

آموزش عالي حتـي اگـر بـه افـزايش نـرخ بيكـاري اين حال افزايش متقاضيان با

بهن، ضرورتاً بينجامدآموختگان نيز دانش يك بايد . تلقي شود معضلعنوان

و تقاضا، وجود سازوكاري كه بتواند ظرفيت محدود.5-4 در شرايط نابرابري عرضه

اراپذيرش  و تقسيم كند، در اين حـال. ناپذير استابنتجبين داوطلبان نامحدود توزيع

صرف اتكا به سوابق تحصيلي يـا نتيجـه كنكـور بـراي ورود بـه دانشـگاه بـه دور از 

و به زيان تعدادي از داوطلبان استيدر دسترس عدالت . به آموزش عالي

اله پايـاني دوره متوسـطهسـ آمـوزان سـه هايي كه براي ارزشيابي دانـش آزمون.6-4

به برگزار مي از شود، حتي اگر و در مقياس استاندارد برگزار شود، صورت سراسري
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و بـه ايـن لحـاظ حيث هدف بـا آزمـون سراسـري ورود بـه دانشـگاه متفـاوت اسـت

به نمي به تواند . برداري قرار گيرد ان جايگزين كنكور مورد بهرهنوع طور كامل

ها آموختهازي موصوف در بهترين شرايط معطوف به ميزانيها كاركرد آزمون.7-4

به،و خصوصياتي همچون دقت و اعتماد نفس است، حال آنكـه انتخـاب رشـته سرعت

ـ  ـ مسـتلزم كننده از آن جهت كه تعيين دانشگاهي راه داوطلـب بـه سـوي آينـده اسـت

و استعداد توجه به ابعاد ديگري همچون عالقه، توانايي دا ها . وطلبان استهاي

نقش.8-4 و مسئوليت دانشگاه،با توجه به و مؤسسه جايگاه در ها هاي آموزش عـالي

و بهــره اجــراي برنامــه از هــاي آموزشــي و اســتعداد،دانــشگيــري حــداكثري تــوان

و پـذيرش دانشـجو از ضـرورتي اجتنـاب پذيرفته ناپـذير شدگان، مشاركت جدي آنهـا

. برخوردار است

به.9-4 و رفتـار داوطلبـان آزمـون با توجه از تفاوت نگـرش، عالئـق هـاي سراسـري

و  ش موفقيت تغييريكسو و حرفهغلهاي ازسـوي ديگـر، فناوريتحت تأثير تحول،ايي

و پذيرش دانشجو از سالي نسبت به سال ديگـر بعضاً ايجاب مي كند كه نحوه سنجش

براين اساس تصويب قانون در موضوع كنكور نبايد از حد تعيين كليات. متفاوت باشد

و معيارها  و تعيين ضوابط اجرايـي بايـد بـه مرجعـي هـايو شيوهمربوط فراتر رود

و صاحبنظر فرا . واگذار شود بخشي، آگاه

با توجه بـه رشـته مـورد تقاضـا، تعـدد ها، سنجش داوطلبان ورود به دانشگاه.10-4

و دانشگاه رشته محل مي محليهاي ها، ظرفيت پذيرش با حسب مورد بـه عنايـت تواند

هـاي نهـايي انجـام يافتـه در سـه سـال پايـاني دوره ارزيابي برآيند(سوابق تحصيلي 
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و نمره كنكور انجام شوديا تركيب سواب) متوسطه .ق تحصيلي

ب.11-4 و اجرايي مترتب ران سـوابق تحصـيلي، ايـنبجربا توجه به مشكالت ماهوي

و اقدام و استفاده از امتيـازات مربـوط بـراي بهبـود صرفاً از طريق شركت در كنكور

.ارتقاي نتايج ارزشيابي امكانپذير است

و استعداد داوطلبانهتوجه به ضرورت استفاده از مؤلفبا.12-4 هاي عالقه، توانمندي

و هاي انجام شده براي ورود به رشته بر نتايج ارزشيابي عالوه هاي تحصـيلي مناسـب

هـاي هاي پذيرنده دانشـجو اجـازه داده شـود كـه مؤلفـه الزم است به دانشگاه خوردر

. مذكور را در امر پذيرش دانشجو دخالت دهند

1هاي حقوقي طرح اشكال.5

از جهت تداخل در وظايف قـوه مقننـه)1(در ماده» تصويب ضوابط«اطالق عبارت.1

.ايراد است محل

)1(در شــوراي مــاده»ز«و»و«،»هـــ«،»د«عضــويت اشــخاص موضــوع بنــدهاي.2

دليـل اينكـه وهشـتم قـانون اساسـي قلمـداد شـود بـه تواند مغاير اصل يكصدوسي مي

و ماهيت آن منو صالحيت ازط به آن است كـه شـورا بـه هاي شورا عنـوان كميسـيون

چند وزير تشكيل شود، لذا حضـور اعضـاي غيروزيـر در شـورا بـا حـق رأي خـالف 

مي قانون اساسي به .رسد نظر

�.���� ����� ���� �������  !" #$�%�.
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لـذا. نويسـي محـل ايـراد اسـت از جهـت قـانون)2(مـاده»4«عبارت صدر تبصـره.3

با«تر آن است كه از عبارت بايسته اسـتفاده» ....اصـل بـر«عبارت جايبه» ....اولويت

.شود

و تحقيقات مجلس شـوراي اسـالمي در شـوراي.4 عضويت رئيس كميسيون آموزش

.وهفتم قانون اساسي تلقي شود تواند مغاير با اصل پنجاهمي)1(موضوع ماده 

 گيري نتيجه

به.1 و پذيرش دانشجو با قانون پـذيرش دانشـجو شابهتمبا توجه هاي طرح سنجش

و مراكز آموزش عالي كشور دانشگاهدر  درمي،ها توان نتيجه گرفت كه اين طـرح نيـز

زيـرا. شـابهي مواجـه باشـدمصورت تصويب بـه شـكل فعلـي در اجـرا بـا مشـكالت 

از كاهش تعداد داوطلبان آزمونازصرفنظر  ويك هاي سراسري ظرفيـت افـزايش سـو

و تقاضـا بـراي ورود بـه رشـته  پذيرش دانشجو ازسوي ديگر همچنـان بـين عرضـه

و پرطرفدار محل و بـه ايـن لحـاظ بـه،هاي خاص رغـم عدم تعـادل جـدي وجـود دارد

و  ـ كـه البتـه ايجـاد آن بـراي وزارت آمـوزش ضرورت استفاده از سوابق تحصـيلي

وقت پرورش مي و ـ آزمون تواند پرهزينه سراسري تـا زمـاني كـه تقاضـاي گير باشد

يهمچنـان نقشـ،هاي خاص وجـود داشـته باشـد بيش از حد براي معدود رشته محل

آن تعيين و گريزي از به همين دليل اولي اسـت كـه. نيست متصوركننده خواهد داشت

و روش»5«به جاي تبصره  هـايي طرح پيشنهادي، در موضوع حذف كنكـور، الزامـات

به مورد توجه طرح قرار  موصـوف هاي موجب آن از فشار تقاضا براي رشته گيرد كه
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آمـوزان بـه ريزي براي هـدايت بخشـي از دانـش در اين خصوص برنامه. كاسته شود

و جذب هاي كوتاه آموزش سمت ومدت فني سـازوكارهاينفراهم آورد در بازار كار

به الزم براي هدايت بخشي از دانش ز تحصـيالت سوي مراكـ آموختگان دوره متوسطه

و حرفه ـ كاربردي، كاستن از جاذبه دانشگاه عالي فني و علمي هاي دولتي از طريـق اي

بـه سـمتيهـاي دانشـگاه هاي خصوصي، توزيع تراكم آموزش توسعه انواع دانشگاه

و غير دانشگاه مي هاي مجازي . كمك كند مقصودتواند به اين حضوري

و آزمـون)2(مـاده»ج«و»ب«با توجه به اينكه بندهاي.2 طـرح بـه آزمـون عمـومي

توانـد شـائبه برگـزاري دو آزمـون مجـزا ازسـوي اختصاصي اشاره دارد، كه اين مي

شود در متن طرح به برگزاري آزمون واحد سازمان سنجش را ايجاد كند، پيشنهاد مي

و دروس تخصصي تصريح شود . متشكل از سؤاالت مربوط به دروس عمومي

جـاي عبـارت بـه» .....اولويـت بـا«با جايگزيني عبارت)2(ماده»4«اصالح تبصره.3

بر« مي» .....اصل .شود پيشنهاد

مي»و«با افزودن»ج«اصالح عبارت بند.4 .شود بعد از ضوابط پيشنهاد

و يـا داراي.5 نظر به شركت تعداد قابـل تـوجهي از داوطلبـان فاقـد سـابقه تحصـيلي

ســابقه تحصــيلي نــاقص در آزمــون سراســري، الزم اســت موضــوع جبــران ســوابق 

. بيني شود تحصيلي از طريق آزمون سراسري در طرح پيش

و اين موضوع به خصوص از آن جهت حائز اهميت است كه اوالً امكانات آموزش

و ثانياً بخش قابل توجهي از دانش پرورش آمـوزان در شهرهاي مختلف متفاوت است

به دوره متوسطه چه به و چه  نيسـتند لحاظ خانوادگي لزومـاً در مـوقعيتي لحاظ فردي
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و مدرسـه بنگرنـد كه آينده در ايـن حـال بعيـد نيسـت كـه. نگرانـه بـه موضـوع درس

و توانمنـد بـه دانش و فكـري از سـابقه تحصـيلي لحـاظ فره آموزاني با اسـتعداد نگـي

. شده باشندنمتناسبي در دوره متوسطه برخوردار 

و كارشناسي اشـاره شـده اسـت، حـال،طرح)1(در ماده.6 صرفاً به مقاطع كارداني

و پـذيرش دانشـجو بـراي دوره  هـاي دكتـري آنكه آزمون سراسـري وظيفـه سـنجش

و دكتري پيوسته را نيز عهده حرفه . دار است اي

و مراكـز نكته حائز اهميت اينكـه حساسـيت موضـوع آزمـون ورودي دانشـگاه.7 هـا

و خـانواده آموزش عالي از منظر دا يك وطلبان و تعـدد دسـتگاه هـاي آنهـا از هـاي سـو

د  و ذيمـدخل سـازمان سـنجشيموضـوع ازسـوي ديگـر، پاسـخگويراجرايي ذينفع

مي. كند آموزش كشور را ايجاب مي ود در طـرح مـورد اشـارهش به اين لحاظ پيشنهاد

سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور مكلــف شـود نسـبت بـه ارائـه گــزارش ادواري از 

ب آزمون و تحقيقـات مجلـس شـورايههاي سراسري برگزار شده كميسيون آمـوزش

. اسالمي اقدام كند

كم اماآخرين.8 هاي سنجش ازجملـه كنكـور ترين نكته اينكه، براي همه روش اهميت نه

و اندازه اما اين آسيب. هايي مطرح شده است آسيب راحتـي اي نيسـت كـه بـه ها در حد

و بـر حـذف بتوان از روش سنجش  دليـل كنكـور بـه به طريق مسابقه دست برداشـت

ا آسيب د تـريني صحه گذاشـت، بلكـه عمـدهلتماحهاي ر ايـن زمينـه جسـتجوي اقـدام

. ها را به حداقل ممكن كاهش دهد سازوكاري است كه بتواند اين آسيب
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و مĤخذ  منابع

و مسائل آزمـون بررسي روش«خانه رياضيات اصفهان، مجموعه مقاالت سمينار.1 هـاي ها

.1381ماه، آذر»ها ورودي دانشگاه

و مسـائلي روشبررسـ«هـاي سـمينار خانه رياضيات اصـفهان، گـزارش كميسـيون.2 هـا

.1381ماه، بهمن»ها هاي ورودي دانشگاه آزمون

و مسـائل آزمـون بررسـي روش«خانه رياضيات اصفهان، گزارش نهايي سمينار.3 هـاي هـا

.1382ماه، شهريور»ها ورودي دانشگاه

مـاه، آبـان 7556هاي مجلس، طرح پيشنهادي نظام پذيرش دانشجو، شـماره مركز پژوهش.4

1384.

و ارائـه الگـوي پـژوهش مركز.5 هـاي مجلـس، بررسـي نظـام پـذيرش دانشـجو در كشـور

دي7624پيشنهادي، شماره  .1384ماه،

و برنامه»شناسي آزمون ورودي دانشگاه آسيب.ها، مرتضييدرم.6 ريزي، فصلنامه پژوهش

صص32و31هاي در آموزش عالي، شماره .124تا91،

از تحليلي بر قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه.المرضاغزاده، دگاريا.7 و مراكز آموزش ها

.1387طرح مسئله تا قانون، 

ــداف.8 ــانون اه ــوم،ق ــكيالت وزارت عل و تش ــايف ــاورزي،وظ و كش ــات ــوب،تحقيق مص

18/5/1383.

و مراكز آموزش عالي كشور، مصوب قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه.9 .9/8/1386ها

و پذيرش دان.10 و مراكـز آمـوزش عـالي كشـور، شـماره شجو در دانشگاهطرح سنجش ها

.1/12/1391مورخ 451چاپ 




�	��� �و�� شناسنامه گزارش�� 12980:مسلسلشماره������را�ا

در طرح«:كارشناسي درباره اظهارنظر:عنوان گزارش و پذيرش دانشجو سنجش

و مراكز آموزش عالي كشوردانشگاه »ها

و تحقيقاتگروه( مطالعات اجتماعي:نام دفتر )آموزش عالي

و تدوين د:كنندگان تهيه  وريااحمد خدادادي، احمد

 نژاد فاطمه سبزعلي، فرهاد نصرتي: همكاران

قربـانعلي افشـاني، عبـاس ): ميز آمـوزش عـالي(هاي تخصصي كنندگان در نشست شركت

فروش، ابـراهيم خـدايي، حكيمـه دبيـران، بازرگان، رجبعلي برزويي، جعفر توفيقي، احمد حج

حسـين سعدان زكايي، بتول سجاد، محمد سـعيدي، مسـعود شـيدايي، سـيدمهدي قمصـري، 

 كشاورز، محمدرضا مهرادفر

 بهبهاني، علي اخواناصل مسعوديايروان:علميانناظر

و تحقيقات:متقاضي  كميسيون آموزش

 ـــــ: اظهارنظركنندگان خارج از مركز

 ـــــ: ويراستار تخصصي

 ـــــ:ويراستار ادبي

 ـــــ: هاي كليدي واژه

 29/11/1391:تاريخ شروع مطالعه

 28/2/1392:مطالعه تاريخ خاتمه

 29/2/1392: تاريخ انتشار


