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 به نام خدا

 شوراي اسالمی ي محترم مجلسنماينده

 با سالم و احترام؛

گيري درست مجلس محترم شوراي اسالمی تصميمكنيم و اميد است در هاي زير در مورد تأثير معدل در آزمون سراسري جلب مینظرتان را به نوشته

 ي سازمان سنجش آموزش كشور، مؤثر افتد:در مورد استفساريه

 ي دكتر هامون سبطي( :مجلس در مورد تأثير معدل در آزمون سراسري )نوشته سخني با نمايندگان

 توانا داناي نام به

 :هادانشگاه به ورودي آزمون نتايج در معدل ثيرأت بودن دالنهاناع بر گواهيست كه مواردي

 اين تمامی كه سااراسااري كن ور برخالف اساات؛ گوناگون هايسااال التحصاايالنفارغ از متشاا   هادانشااگاه به ورود داوطلبان جمعيت سااال هر -1

ست؛ متفاوت, مختلف هايسال در نهايی امتحانات سؤاالت, دهدمی قرار سنجش مورد ي سان سؤاالتی با را التحصيالنفارغ ست بديهی ا  کمال كه ا

 از ي ی شااکبی. اساات عدالت و منطق از دور به امري سااال، يک داوطلبان ساانجش در متفاوت دشااواري درجات با نهايی امتحانات نمرات قراردادن

 در دخالت به مجاز متوسطه تحصيالت پايان سال سه( نهايی)استاندارد امتحانات نمرات 1۳۹۲ مصوب دانشجو پذيرش و سنجش قانون در كه داليلی

 معض  ناي سوم سال به سال سه تقلي  با كه استبوده نهايی امتحانات ذاتی معض  اين از كاستن,است شده دانسته هادانشگاه به ورود آزمون نتايج

 .خواهدنمود چهره شديدتر بسيار

 كوشا انداوطلب بنديرتبه براي مناسبی معيار درنتيجه و است پايين بسيار نهايی امتحانات سؤاالت تمييز يدرجه, آن تبع به و دشواري ي درجه -۲

 آموزش محترم وزارت سوي از هرساله كه است ۲۰ معدل چندهزار مدعا اين گواه نيست؛ پرطرفدار و خاص هايمح رشته به يابیدست در مستعد و

ست كن ور نتايج اين درنهايت يعنی.شودمی اعالم سنجش سازمان به پرورش و شور طرازاول آموزاندانش ميان تواندمی كه ا  و مايدن ايجاد تف يک ك

 .است داوطلبان بنديرتبه در كن ور نتيجه يعادالنه و شفاف تأثيرگذاري مخ  فقط سراسري آزمون درنتايج معدل دادن دخالت

 راسري،س ازمون نتايج در نهايی نمرات قطعی تاثيرگذاري زمان از و نيست اعتماد قاب  نهايی امتحانات برگزاري امنيت كه است داده نشان تجربه -۳

) نازل هايقيمت به هم آن آزمون از پيش نهايی امتحانات سواالت فروش -الف: مقطع سه در, است يافته افزايش باريتاسف ش   به تقلبات ي دامنه

 هايبرگه تصاااحي  هنگام انساااانی مداخالت -ج آزمون جلساااه سااار آموزدانش -ممتحن يا آموزدانش -آموزدانش تقلب -ب( تومان هزار ده چند

 .ندارد جايی سراسري كن ور برگزاري در معضالت اين كه است روشن.آزمون

 آزمون نتيجه در داوطلبان ساااوم ساااال نهايی امتحان نمرات قانون خالف تاثير با كه ۹۴ و 1۳۹۳ هاساااال در كن ور هايكارنامه تحلي  و تجزيه -۴

 1۸ هايمعدل براي, است واقعی داوطلبان اصلی دعواي و غايی هدف كه هزار زير هايرتبه به يابیدست عمال كه داد نشان ، استبوده همراه سراسري

 از ترموفق بساايار سااراسااري آزمون در اگر حتی 1۷ معدل با آموزيدانش عبارتی به. اساات نيازمند توانفرسااا تالشاای به يا ندارد وجود تر پايين و

شگاه به يابی راه ام ان, شود ظاهر نيم و نوزده معدل با آموزيدانش شته و معتبرتر هايدان  ايآق امر، اين اين بارز ينمونه ندارد؛ را پرطرفدارتر هاير

ستگار ست رحمانی ر ستين براي 1۳۸۸ سال در كه ا سب افتخار بار نخ شته در هم را يک يرتبه ك صيب تجربی ير شته در هم و كرد خود ن  ير

 ديگر بار واداشت را سنجش سازمان كه معدلی! بود 1۳ آموزدانش اين نهايی امتحان معدل كه جاست اين در برانگيزتأم  ين ته اما, خارجی هايزبان

سته خداي اگر! شد ظاهر قب  بار از تر موفق بار اين و بگيرد كن ور او از  سوي از كن ور رتبه بر سوم سال معدل غيرقانونی تأثير ۸۸ سال در ناخوا

 استعدادي چنين و آمدمی در آب از 1۰۰۰ حدود چيزي ملی ينابغه اين يرتبه آمده، عم  به محاسبات طبق, شدمی اعمال سنجش محترم سازمان

 !ماندمی محروم كشور معتبر هايدانشگاه در پزش ی يرشته در تحصي  از

شت توجه بايد سري آزمون نتايج كه دا سيار هايتفاوت هزار سه زير هايرتبه در سرا  رصديدوپنجبيست تأثير شدن داخ  با كه دارد هم با ظريفی ب

 در كه اسااات فنی و حساااا  ين ته همين. اسااات معدل همين كندايجادمی تفاوت برتر داوطلب نفر چندهزار اين ميان انچه درعم  نهايی، معدل

شم به داوطلبان، ميليونی جمعيت شنا  افراد چ شیحق ساززمينه درعم  اما آيدنمی غيركار سارت و هانااميدي و هاك  ميان در ناپذير جبران هايخ

 .استگشته آموزشی عالی مراكز به ورود واقعی و كوشا داوطلبان

 است،مالکداشته مثبت تاثير سراسري آزمون نتيجه در معدل نانوشته قانونی طبق كه ۹۲ و 1۳۹1 هايسال در كن ور هايكارنامه تحلي  و تجزيه -۵

 مشااخ  ،۹۲ سااال در هزار پنج زير هايرتبه يكارنامه ۲۰۰۰ از بيش بررساای در: كندمی اثبات را برتر داوطلبان بنديرتبه در كن ور ينتيجه بودن

 .استشده آنان يرتبه بهترشدن باعث داوطلبان معدل موارد %۲ در تنها كه شد

 در در  هايكال  از تعدادي و فار علمی انتشارات سايت در كن ور داوطلب هزار چهار به قريب از روز چند اين ظرف آمده عم  به درنظرسنجی -۶

 تأثير به %1۲ تنها و اندبوده موافق آن مثبت تأثير با %1۸. اندبوده سراسري آزمون نتايج در معدل تأثير كام  حذف موافق %۷۰ ،هاشهرستان و تهران

 .اندداده آري راي معدل قطعی



 
 

۲ 

 

ضطراب يدوره داوطلبان، كن ور يرتبه تعيين در سوم سال نهايی امتحان نمرات ثيردادنأت-۷ شی ا  سال به چهارم سال از را آموز

ستان چهارم و سوم ست داده گسترش دبير ضطراب اين و ا ستان دوم سال به اگر ا  تطاق و جان اه دورانی كند پيدا سرايت هم دبير

 .زد خواهد رقم هاخانواده و آموزاندانش براي را فرسا

 ،واهدافزودنخ دبيرستان دوران در  هايكال  پويايی و نأش بر تنهانه آموزاندانش تحصي  پايانی سال سه يا سوم سال نهايی امتحان نمرات ثيرأت-۸

 انگيزترغم و خواهدآورد فراهم آموزشی بازار سودجويان براي تريگشاده يسفره همچنين ؛ خواهدزد دامن مداريآزمون و محورينمره فرهنگ به كه

 تدّ شبه اين و ننمايند اقدام بدان اگر یحتّ ،بازخواهدكرد كشور آموزاندانش ذهن در دبيرستان ابتداي همان از را ناراستی و بتقلّ بابِ كه اين همه از

 .دهدمی قرار مخاطره در را پرورش و آموزش دستگاه نأش

 امر اين ،سراسري آزمون نتايج در نهايی امتحانات نمرات ثيرأت بودن ناعادالنه و بودن غيركارشناسانه بر عالوه كه است اين ينشانه عرايض اين تمامی

 .است اجراشده ناق  ش   به و وضع  قانون اين هاآن هواي به كه است اغراضی همان نقض

 حق پناه در. باشيد پيروز و سربلند

 دكتر هامون سبطی، مديرمسئول انجمن ناشران آموزشی و نشر دريافت 

 

 :ي يونس حمّه صادقي( نوشته) ي كنكورتحان نهايي بر نتيجهمي بررسي موشكافانه تأثير معدل اهايي از مقالهبخش

سب 11۰۰۰ از باالتر تراز كه ديد نخواهيد آن از قب  و ۹۲ هايسال در را ايكارنامه هيچ  ]...[ شد كرده ك شانه به ستاره عالمت داراي و با  مثبت ن

 نمراتش تمام كه كسی تحصيلی سوابق تراز هاسال اين تمام در اين ه يعنی اين. ۲۰معدل با حتی باشد، آزمون ينتيجه در تحصيلی سوابق تأثير بودن

ست بوده ۲۰ ست؛ بوده كمتر 11۰۰۰ از ا شته 11۰۰۰ از باالتر ترازي هاسال اين در ۵۰۰ زير هايرتبه آن ه حال ا سب ترازِ اگر ]...[ .انددا  در شدهك

 چيز دو ادّعا اين سند. داشت نخواهد مثبت تأثير باشد، هم ۲۰ معدّلتان اگر حتّی ،(كشوري ۷۰۰ زير يرتبه)  باشد 11۰۰۰ از باالتر سراسري آزمونِ

  توانيد بخوانيد[.ي اصلی میاست ]كه در مقاله

 اين وزنی ميانگين و بود خواهد كمتر ۵۰۰ زير هاي رتبه كن ور تراز از(گرفتگان ۲۰ باالي تعداد دلي  به) ۲۰ مث  بااليی معدل تراز خالصااه طور به]

 موثر كن ور فقط كه حالتی به نسبت اند داده خوب خيلی را كن ورشان كه باالهايی معدل زيانِ باعث اين و است تنهايی به كن ور تراز از تر پايين دو

 . [شود می است

 يا ايحرفه و فنی) تحصاايلی مدرک نوع دلي به يا و( ۸۴ از قب ) ديپلم اخذ سااال به توجّه با كه 1۳ معدّل با ي ی بگيريد؛ نظر در را داوطلب دو ]...[

صيلی سوابق( … سب تراز تنها، و شودنمیداده تأثير برايش تح سري آزمون در شدهك  كه 1۹ معدل با ديگر داوطلبِ و شودمیدادهقرار مالک سرا

صيلی سوابق سري آزمون در دو هر داوطلب دو اين اگر ]...[ .گرددمی اِعمال برايش تح صيلی سوابق اِعمال بدونِ سرا سب 11۲۰۰ تراز تح )  كنند ك

 وزنی ميانگين]...[ ] ۹۶۰۰]...[ دوّم داوطلب يكارنامه در و شااودمی ثبت 11۲۰۰ تراز همان اوّل داوطلب يكارنامه در ،(كشااوري ۵۰۰ يرتبه حدود

شور ۸۰۰ رتبه حدود)  1۰۸۰۰ كن ورش و تحصيلی سوابق تراز  همان داوطلب دو هر براي شود، اِعمال مثبت صورتِبه معدل اگر .[ ]...[شودمی( ك

 .گرددمی ثبت( كشور ۸۰۰ رتبه حدود)  1۰۸۰۰ تراز دوم داوطلب براي گردد، اِعمال قطعی صورتِ به اگر و شودمی ثبت 11۲۰۰

 از قب  ديپلم) ندارد كن ورشان در تاثيري معدل كه كسانی به نسبت است ۲۰ حتی معدلش كه كسی باشد داشته تاثير معدل كه صورتی در يعنی]

 !([شد بدترخواهد كن ور آزمون در برابري صورت در اشرتبه  و تراز و كندمی ضرر( … يا ايحرفه و فنی مث  خاص تحصيلی مدرک نوع يا۸۴

صيلی سوابق هم(  1۳ معدل داراي)  اوّل داوطلب براي كنيد فرض مثال همين در صيلی سوابق تراز اگر :شود گرفته نظر در قطعی تأثير با تح  ار تح

 .[ ]...[شودمی( كشور ۸۰۰۰ رتبه حدود)  ۹۴۰۰ كن ورش و تحصيلی سوابق تراز وزنی ميانگين]...[ ]  بگيريم، نظر در ۴۰۰۰ او براي

 هم خوبی معدل دوّم داوطلب هرچند معدل، قطعیِ تأثير با اوّل درمثال. كنيد مقايساه خودتان خورد،میچشامبه معدل تأثير ايرادهاي مثال دو هر در

سه در و شودمی جاجابه نفر ۳۰۰ حدود اشرتبه و ۴۰۰ حدود ترازش امّا دارد، سی با مقاي ست 1۳ معدلش كه ك صيلی سوابق و ا  داده تأثير اشتح

 .كندمی تبدي  ۸۰۰۰ به را داوطلب ۵۰۰ يرتبه يعنی! است فاجعه تأثير اين امّا دوم مثال در. گرددمی متضرّر شودنمی

ستگار آقاي]...[  شته 1رتبه رحمانی ر شته 1رتبه و تجربی علوم ر شان  1۳۸۸ سال در زبان ر  به معدل تأثير ۸۸ سال در اگر بدانيد و!!! بود 1۳ معدل

سري آزمون تراز اگر شد،می اعمال قطعی صورت شان سرا صيلی سوابق تراز و بگيريم نظر در 1۴۰۰۰ را اي  تراز وزنی ميانگين]...[] ۴۰۰۰ را اشتح

 !!! … شما با اتفاق اين بودنعادالنهنا يا عادالنه.[ ]...[ شدمی( كشور 1۰۰۰تا  ۵۰۰ رتبه حدود)  11۵۰۰كن ورش و تحصيلی سوابق
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