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 نظر کارشناسی درباره: اظهار

 هایدوره در دانشجو پذیرش و سنجش قانون )۴ (ماده اصالح طرح»

 «کشور عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در تکمیلی تحصیالت

 به نام خدا

 

 

 

 

 
 مقدمه

 آموزش مراکز و هادانشگاه در تکمیلی تحصیالت هایدوره در دانشجو پذیرش و سنجش قانون (۴ ماده) اصالح طرح»

و جایگزینی  «کارشناسی ارشد»اعالم وصول شد. هدف این طرح حذف کنکور  05/05/1399در تاریخ  «کشور عالی

های ن دانشگاهسوابق تحصیلی برای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته است. به اذعان مسئوال

ترین ین دانشجویان عاجز است و همواره بهترین و موفقدر گزینش بهتر «کارشناسی ارشد»آزمون بزرگ کشور 

. لذا استفاده اندکه بدون آزمون پذیرفته شده انددانشجویان این مقطع، اغلب از بین دانشجویان استعداد درخشان بوده

کند. کیفیت سنجش و پذیرش  یتواند کمك شایانی به ارتقااز سوابق تحصیلی برای سنجش و پذیرش دانشجویان می

ارشد ناپیوسته دارای مالحظات متعددی است که در این گزارش آمده است. بنا به  حذف کامل آزمون کارشناسی ،اما

شود. در انتهای گزارش اصالحات پیشنهاد نمی کنونی آنطرح به شکل این تصویب  ،در گزارش شده مالحظات مطرح

 الزم پیشنهاد شده است.

 

 متن طرح

 آموزش و مراکز هادانشگاه در تکمیلی تحصیالت هایدوره در دانشجو پذیرش و سنجش قانون( ۴) ماده -واحدهماده

 :شودمی الحاق آن به تبصره یك و اصالح ذیل شرحبه 18/12/139۴مصوب  کشور عالی

 .شودمی انجام وزارتین توسط تحصیلی سوابق براساس ناپیوسته کارشناسی ارشد مقطع در سنجش -(۴) ماده

 وزارت علوم، توسط ماه دو مدت ظرف که بود خواهد اینامهآیین براساس تحصیلی سوابق محاسبه نحوه -تبصره

 .رسدمی وزیران تئهی تصویب به و تهیه فناوری و تحقیقات
 

 ارزيابي طرح

 تحصیالت هایدوره در دانشجو پذیرش و سنجش قانون (۴ماده ) اصالح طرح»هدف با توجه به متن فوق،  (الف 

ناپیوسته و جایگزین شدن سوابق « کارشناسی ارشد»آزمون حذف  «کشور عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در تکمیلی

تحصیلی)تعریف نشده است( برای گزینش دانشجو در این مقطع بوده است. نقطه قوت این طرح توجه به سوابق تحصیلی 

به افزایش کیفیت پذیرش دانشجو کمك کند. اما حذف کامل آزمون  دتوانمی که در سنجش و پذیرش دانشجو است

 شرح ذیل است:ناپیوسته دارای مالحظاتی به« کارشناسی ارشد»
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سوابق تحصیلی کاری  و ارزیابیهزار نفر است و بررسی  600ناپیوسته بسیار زیاد و بالغ بر  «کارشناسی ارشد»آزمون تعداد داوطلبان .1

 فرساست. بسیار مشکل و طاقتهمه داوطلبان 

ق تحصیلی به تنهایی ها باالست، درنتیجه سوابمحلرقابت در برخی رشته« کارشناسی ارشد»دلیل باال بودن تعداد داوطلبان دوره به .2

 کند. کفایت نمی و تفکیك علمی داوطلبان گزینش دانشجوبرای 

، از ارزش و وزن های مختلفهای مختلف، سوابق تحصیلی گزارش شده توسط دانشگاهها در رشتهدلیل تفاوت کیفیت دانشگاهبه .3

برای ارزیابی داوطلبان نیست و  روش جامعی 1،علمی یکسانی برخوردار نیستند. بنابراین، مقایسه کمی سوابق تحصیلی ازجمله معدل

 های آموزشی بیشتری نظیر کیفیت دانشگاه محل تحصیل، برای گزینش دانشجو وجود داشته باشد. در کنار سوابق تحصیلی باید مالك

سراسری های نباید توجه داشت حذف یکباره آزمون کارشناسی ارشد دارای تبعات اجتماعی احتمالی است. یکی از مزایای آزمو( ب

تواند چنین میاز طریق سوابق تحصیلی ن هاست. انتخاب داوطلبان صرفاًو هماهنگ اعتماد بیشتر مردم و داوطلبان به این آزمون

مردم به شیوه گزینش  . بنابراین اصل لزوم اعتمادداشت اعتراضات متعددی را در پی خواهد اعتمادی را به همراه داشته باشد و قطعاً 

 کند. ناپیوسته را با تردید مواجه می« کارشناسی ارشد»حذف یکباره آزمون  دانشجو، ایده

ها تعداد داوطلبان کمتر از در بسیاری از رشته. استهای مختلف رشته یمیزان تقاضابه توجهی بیطرح  هاییکی از ایراد( ج

سال در آزمون  هاکه تعداد این رشته درصد است 100ها باالی یعنی شانس قبولی در این رشتههاست، های اعالمی دانشگاهظرفیت

  2.تکمیل نشد 1399رشته مقطع کارشناسی ارشد در سال  70بوده است. همچنین، ظرفیت رشته  59« ارشد کارشناسی»1399

که  های پرمتقاضیمحلاما درخصوص رشته پذیرش براساس سوابق تحصیلی عملیاتی است.متقاضی های کمخصوص رشتهدر

نظیر  هایییرادادارای تحصیلی  سوابق براساس صرفاً د. البته پذیرشکرتوان بدین شیوه عمل محل رقابت و حساسیت باالیی است نمی

کارشناسی »مون آزوجود رشته دارند، است. همچنین،  سابقه تحصیلی مرتبط برای برخی داوطلبان ازجمله کسانی که قصد تغییر نبود

 بنابراین، همیت است.ان جهت ورود به مقاطع باالتر دارای اببرای آن، برای افزایش سطح علمی و آمادگی داوطل و لزوم آمادگی« ارشد

ره دوو به کاهش کیفیت ورودهای  محل ایراد استرغم عملیاتی بودن علیمتقاضی حذف کامل آزمون های کمحتی برای رشته

 . خواهد انجامید «کارشناسی ارشد»

ه با میانگین وجود دارد ورود داوطلبانی است ک «ارشد کارشناسی»که در سنجش و پذیرش دانشجو در دوره  هایییکی از ایراد (د

دجه عمومی کشور های روزانه که از بوخصوص برای رشتههاین موضوع ب شوند.نمره بسیار پایین و یا منفی در این مقطع پذیرفته می

این موضوع مورد  سال اخیر سههای البته در آزمون شود از اهمیت باالتری برخوردار است.نمیشوند و دریافت شهریه انجام اداره می

 9913و  1398های که در سالای گونهقرار گرفت به« های تحصیالت تکمیلیشورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره»توجه 

نصاب نمره علمی پنج  . اما حدپذیرفته نشدند 5نمره علمی کمتر از  داوطلبان با 1۴00داوطلبان با نمره علمی کمتر از صفر و در سال 

ن با نمره کمتر از ای که داوطلباگونهبنابراین، بهتر است حد نصابی در آزمون لحاظ شود به خصوص برای دوره روزانه پایین است.هب

 های روزانه را نداشته باشند. حد نصاب اجازه انتخاب رشته

 

 

                                                                                       

 يك دانشگاه تراز اول دانست. 14تر از معدل يك دانشگاه ضعيف را با ارزش 18توان معدل براي مثال نمي .1

 .گزارش سازمان سنجش آموزش كشور.2
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 بنديجمع

ثیر سوابق علمی در پذیرش داوطلبان أاز یك سو و اهمیت ت «کارشناسی ارشد»شده درخصوص حذف آزمون گفته  هایتوجه به ایرادبا 

ناپیوسته، سوابق علمی  «ارشدکارشناسی»های مقطع شود ضمن حفظ آزموندر مقاطع تحصیالت تکمیلی ازسویی دیگر، پیشنهاد می

که به تشخیص سازمان  «ارشد کارشناسی»های محلدسته از رشته برای آنثر باشد. ؤگزینش آنها م ترتیبی که ذکر خواهد شد، دربه

های تحصیالت شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره»پس از تصویب و « مرکز سنجش علوم پزشکی»سنجش آموزش کشور یا 

های محل برای رشته همچنین، .را بدهد آموزشیدرصدی سوابق  60ثیر أاجازه پذیرش دانشجو با ت ،قانون ،متقاضی هستندکم «تکمیلی

توسط دانشگاه برای انتخاب دانشجو  و آموزشیدرصد مابقی از سوابق  30ثیر برگزار شود و أدرصد ت 70پرمتقاضی، آزمون با حداکثر 

نصابی برای اجازه انتخاب رشته به  است حدبهتر  «ارشد کارشناسی»همچنین، با هدف حفظ و ارتقای کیفیت دوره  استفاده شود.

 نظر گرفته شود.  در ،داوطلبان

 ده است.کررا ارائه  زیراصالحی  هایپیشنهاد ،بنابر آنچه گذشت این گزارش ضمن موافقت با کلیات طرح 

 

 پيشنهاد

 عالی آموزش و مراکز هادانشگاه در تکمیلی تحصیالت هایدوره در دانشجو پذیرش و سنجش قانون( ۴) ماده واحده اصالحي:ماده

 :شودمیتبصره به آن الحاق  دوو  اصالح ذیل شرحبه 18/12/139۴مصوب  کشور

 (۴) ماده

 شود:شرح زیر انجام میمیزان تقاضا به براساس ناپیوسته کارشناسی ارشد مقطع در سنجش 

های متمرکز به میزان حداکثر پرمتقاضی با استفاده آزمونهای محلبرای رشته «ناپیوسته ارشد کارشناسی» مقطع سنجش در (الف

 ۴0متقاضی سهم آزمون  های کممحل . برای رشتهشودمیدرصد نمره از طریق سوابق آموزشی انجام  30درصد از نمره کل و  70

 سه برابر ظرفیت به دانشگاه، شدگانپس از اعالم اسامی پذیرفته نمره سوابق آموزشیدرصد است.   60درصد و سهم سوابق آموزشی 

شدگان توسط سازمان سنجش آموزش شود و اعالم نهایی اسامی پذیرفتهتوسط دانشگاه به سازمان سنجش آموزش کشور گزارش می

 کشور انجام خواهد شد.

 نحوی که این حد نصاببهشود توسط شورا تعیین می ،انتخاب رشتهبرای اجازه در آزمون متمرکز  حد نصاب نمره علمی ـ«1» تبصره

توسط سازمان سنجش آموزش کشور و متقاضی های پرمتقاضی و کممحلرشته باشد. 10متر از نباید ک های روزانهبرای انتخاب رشته

 . رسندمرکز سنجش علوم پزشکی پیشنهاد و به تصویب شورا می

 شود. های تحصیالت تکمیلی تعیین و تصویب میپذیرش دانشجو در دورهتوسط شورای سنجش و  آموزشی سوابق محاسبه نحوه - «2» تبصره

 
 

 


