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 حـائز اهميـت     هاي آمـوزش عـالي      امروزه براي اكثر مردم دنيا ادامه تحصيل در دوره        
بـه  . تر از عرضه آن كرده اسـت        ي را بيش  لا ع  كه تقاضا براي آموزش   اي    گونه   به ،است

همين دليل سيستم آموزش عالي ناچار به تدوين و تعيـين شـرايطي بـه منظـور ورود                  
 .هاي آموزش عالي شده است متقاضيان به دوره

است كـه از جملـه      طور كلي تقاضا براي آموزش عالي تابعي از عوامل مختلفي             به 
جمعيت در سن تحصيالت عالي، نياز كشور به نيروي انساني آمـوزش ديـده، سـاخت                

عوامـل در   ايـن    بعضـي از     ؛ها و عاليق شخصي افـراد اسـت         شغلي كشور و نيز انگيزه    
جـود  و .هاي آموزش عالي شـده اسـت        تقاضاي تحصيل در دوره   افزايش  كشور سبب   

شـور از يـك سـو و محـدوديت امكانـات            تقاضاي اجتماعي براي آمـوزش عـالي در ك        
فيزيكي، مالي و انساني در نظام آموزش عالي براي پاسخگويي به ايـن نيـاز از سـوي                  

 .ديگر، سبب ايجاد عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در نظام آموزش عالي شده است
عرضـه و  نظـام  منظور پاسخگويي به تقاضاي فوق و برقراري تعادل نسبي در   به 

انتخاب «هاي مختلفي ارائه شده است كه از جمله مسأله            حل  ، راه ش عالي آموزتقاضاي  
گـزينش و انتخـاب     ضـمن بررسـي مسـأله       در اين گـزارش،     . است» و گزينش دانشجو  

هـا و   دانشجو بـراي دانشـگاه    اليحه نحوه پذيرش    نويس    پيشبه نقد و بررسي     دانشجو  
 .يمپرداز مركز آموزش عالي كشور مي

 :رد ذيل استاين بررسي شامل موا 
طرح مسأله و توجه به اهميت بحث گزينش دانشجو؛ كه در آن ضرورت توجه              . ١ 

 .شود به اين موضوع و اهميت آن از ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي تبيين مي
 نگاهي به روند آموزش عالي در ايران. ٢ 

 يشگفتار پ.١
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سـي  برركه  سوابق، تاريخچه و تجارب كشورهاي مختلف از جمله ايران؛          بيان  . ٣
 .گيرد  اين موضوع در بسياري از كشورها صورت ميخصوصتطبيقي در 

 .معرفي اليحه جديد دولت در خصوص چگونگي پذيرش دانشجو. ٤ 
آمـوزش و  وزارت همچون ربط  هاي ذي   هدستگانقطه نظرهاي كارشناسي    بيان  . ٥ 

گي معاونت هماهن ،، نهادهاي ايثارگري  اسالمي ه آزاد اپرورش، سازمان سنجش، دانشگ   
و امــور علمــي و اجتمــاعي رياســت جمهــوري، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش  
پزشكي، وزارت صنايع و معادن، سازمان حفاظت محـيط زيسـت و وزارت فرهنـگ و                

همكار در تهية گـزارش بـه شـرح جـدول ذيـل             ن  اكه فهرست كارشناس  ارشاد اسالمي   
 . است
 مبـاني نظـري و مباحـث         مسأله؛ به مجموعه   خصوصهاي علمي در      بيان يافته . ٥ 

ها، فوائد و معايب و       ها و شيوه    طور عام و روش      به وعلمي در خصوص گزينش دانشج    
 .شود طور خاص پرداخته مي نيز پيامدهاي آن به

اي كوتاه از مطالب ارائـه       بندي و ارائه الگوي پيشنهادي، كه شامل؛ خالصه         جمع. ٦ 
ش دانشجو و ارائه الگو يـا طـرح         هاي علمي در خصوص گزين      اي از يافته    شده، خالصه 

 .پيشنهادي است
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 اسامي مدعوين در جلسات مربوط به گزينش دانشجو
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 اندك  جانشين معاونت نيروي انساني نيروي مقاومت بسيج آقاي سرهنگ صفايي
 فعال مدير كارگزيني نيروي مقاومت بسيج آقاي سرهنگ حسيني
 اندك خدمات بسيجمدير  آقاي سرهنگ توكلي
 اندك مدير آموزش عالي بنياد شهيد انقالب اسالمي آقاي دكتر روشن
معــاون اداره كــل آمــوزش ســتاد رســيدگي بــه امــور  آقاي حاجي صفي

 آزادگان
 
 فعال

 آقاي مهندس 
 مطيعيان

كارشــناس امــور آموزشــي حــوزه مشــاوران امــور   
 جمهور ايثارگران رئيس

 
 فعال

 اندك اونت وزارت دفاعكارشناس مع آقاي باقري
 اندك رئيس اداره استخدام وزارت كشاورزي آقاي فالح

 فعال مدير كل شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت و درمان دكتر ميرمحمدي
 اندك مدير كل شاهد و ايثار وزارت آموزش و پرورش آقاي ميرامين محمدي

 الفع مدير كل دفتر ارزشيابي آموزش و پرورش  آقاي دكتر كريمي
 فعال معاون فني سازمان سنجش  آقاي دكتر پوركاظمي

 فعال معاون ايثارگري دانشگاه تهران آقاي سراواني
 فعال مدير كل آموزش دانشگاه تهران آقاي دكتر آشتياني
 فعال مسئول كميته آموزش و پرورش آقاي دكتر صراف
 اندك رياست فرهنگستان علوم آقاي دكتر داوري

شــناس امــور آمــوزش ســتاد رســيدگي بــه امــور كار آقاي عباسي
 آزادگان

 
 فعال

 فعال  مدير كل آموزش جانبازان انقالب اسالمي آقاي نوربخش
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 نگاهي به روند آموزش عالي در ايران. ٢
هـا و مراكـز آمـوزش         گيري دانشگاه   تحصيالت و آموزش عالي در ايران و روند شكل        

اسـتفاده از  . شنگر وضعيت موجود باشـد تواند رو عالي و بررسي سير تحوالت آن مي   
فنون و علوم كشورهاي اروپايي، چه از طريق اعزام و چه از طريق استخدام اسـتادان                

همچنين تأسيس مراكز دانشـگاهي توسـط   . اروپايي، مبناي آموزش عالي در ايران بود      
در ايران موجب تقابل فرهنگي و اجتماعي زيادي در بـين           برخي از كشورهاي اروپايي     

ها و مراكز آموزش عالي شكل منظمي به خود گرفـت و               به تدريج دانشگاه   .انان شد وج
ايـران  در  جا به روند آموزش و تحصيالت عـالي            در اين  .هاي دولتي ايجاد شد     دانشگاه

از جوانـان كشـور     اي    ، عـده  )يالدي مـ  ١٨٤٥ (جري قمـري   ه ١٢٦١در سال   . پردازيم  مي
 .آن روزگار به اروپا اعزام شدندبراي آموزش علوم و فنون جهت نيازهاي 

. در زمان اميركبير، پنج نفر از صـنعتگران بـه روسـيه و اسـتانبول اعـزام شـدند                   
در ايران تأسـيس    در زمان محمدشاه    ) امريكايي و فرانسوي  (نخستين مدارس خارجي    

) يالدي مـ  ١٨٣٩الدين شـاه قاجـار در سـال           مادر ناصر (از جمله مدرسه مهد عليا      . شد
سـپس مـدارس    . هد نيز براي تعليم زبان فرانسه به اين مدرسه فرستاده شـد           وليع. بود

 . تبريز احداث شدند وهمانندي در تهران، رشت
اميركبير پس از مسافرت به روسيه و اطالع از مدارس فني، صـنعتي و نظـامي و                  

 و افتـاد در ايـران  » دارالفنـون «وجود مدارس نظير آن در عثماني به فكر ايجاد مدرسه      
تعــداد شــاگردان دوره اول .  تأســيس آن را آغــاز كــردجــري قمــري ه١٢٦٦ ســال در

ديدند و از طرف دولت به        طور رايگان آموزش مي     شاگردان به .  نفر بودند  ٦٠دارالفنون  
كه نمره    دادند و به كساني     مستمري مي ر و   هاروزانه در مدرسه نا   طور    بهآنان لباس و    

در كنـار ايـن مدرسـه       . گرفت  وق نيز تعلق مي   كردند، جايزه و اضافه حق      عالي كسب مي  
 .پرداخت اي برپا كرده بودند كه به چاپ كتب مختلف معلمان اين مركز مي چاپخانه

ر اتريشـي و تعـدادي اسـتادان فرانسـوي، هلنـدي،         نف ٧هاي دارالفنون شامل      معلم 
شـد، پزشـكي      هايي كه در اين مدرسه تدريس مـي         رشته. لهستاني و چند مترجم بودند    
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شناسي، مهندسي، پيـاده نظـام، سـواره نظـام و توپخانـه                داروسازي، معدن  ،)جراحي(
هاي اين مدرسه علوم طبيعـي، رياضـيات، تـاريخ و هنـر نقاشـي،                 در كليه رشته  . بودند

 .شدند موسيقي، زبان روسي و انگليسي تدريس مي
ت در مـد . دوره تحصيلي ابتدا هفت سال و سپس به پنج و چهار سال تغييـر كـرد     

 . نفر رسيد١١٠٠چهل سال، تعداد محصالن آن به 
در عمـارت هشـت بهشـت    ) جري قمـري   ه ١٢٩٨در سال   (مدرسه نظامي اصفهان     

و مـدارس  ) مدرسـه مظفـري  (و مدرسـه دولتـي تبريـز     اصفهان، مدرسه نقاشي تهران     
 –مختلف از سوي كشورهاي خارجي نظير آلمان و امريكا مانند مدرسه صنعتي آلمان 

 ١٢٩٥(، آموزشگاه عالي پرستاري مسـيحي امريكـايي در تبريـز          )مسي ش ١٢٨٦(ايران  
، ) شمســي١٣٠٥(، مدرســه عــالي تجــارت ) شمســي١٢٩٩(، مدرســه حقــوق )شمســي
 ١٩٣٤ شمسـي،    ١٣١٣(و در نهايـت دانشـگاه تهـران         )  شمسي ١٣٠٧ (ن عالي يدارالمعلم

 .به ترتيب آموزش عالي را در ايران شكل دادند) يالديم
تري در  ها و مؤسسات آموزش عالي بيش  شمسي دانشگاه  ١٣٢٠ تا   ١٣١٣از سال    

، )مسـي  ش ١٣٣٢(از جمله دانشگاه علم و صنعت       . تهران و شهرهاي ديگر احداث شدند     
، آموزشـگاه عـالي هواپيمـايي       )مسـي  ش ١٣٢٥(هاي عالي اصفهان و شيراز        آموزشگاه

ران، آموزشـگاه  كشوري، آموزشگاه پرستاري رضاشاه، دانشسراي عالي دانشگاه تهـ   
 ).مسي ش١٣٣٢(و هنرسراي عالي تهران ) مسي ش١٣١٧(عالي بهداري مشهد 

، )شـهيد چمـران   (ي شـاپور اهـواز      جنـد ، دانشـگاه    مسي ش ١٣٤١ تا   ١٣٣٢از سال    
ــوي   ــگاه پهل ــيراز(دانش ــران  )ش ــي اي ــگاه مل ــتي (، دانش ــهيد بهش ــالي  )ش ــه ع ، مدرس

تكنيـك    ، دانشـكده صـنعتي پلـي      هاي خارجي   برداري، مدرسه عالي ادبيات و زبان       نقشه
 .توان نام برد و انستيتو خواروبار و تغذيه را مي) اميركبير فعلي(

ها و مؤسسات آموزش عالي كشور به        تعداد دانشگاه  ١٣٥٢ تا سال    ١٣٤١از سال    
 ٢١، بـه  مسي ش١٣٥٤ مؤسسه آموزش عالي رسيد و تا پايان سال          ١٥٢ دانشگاه و    ١٣
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بـا  )  گرايش ٨٠٠( رشته   ٤٠٠عالي افزايش يافت كه با       مؤسسه آموزش    ٢٠٦دانشگاه و   
 .كردند  هزار دانشجو فعاليت مي١٥٠ظرفيت 

 
 
 

 :سير تاريخي گزينش دانشجو در ايران در دو بخش كيفي و كمي قابل بررسي است

 تحوالت كيفي گزينش دانشجو .٣-١

بـاز   ١٣٤٤هـا و مـدارس عـالي كشـور بـه سـال        مقوله انتخاب دانشجو براي دانشـگاه     
ها و مؤسسـات آمـوزش عـالي كشـور            در اين سال شوراي مركزي دانشگاه     . گردد  مي

هـا و   ن شرايط ورود دانشـجو بـه دانشـگاه     يتعي«يكي از وظايف اين شورا      . تشكيل شد 
طـوري كـه      همـان . بـود » ها و مدارس عـالي      مدارس علمي با توجه به پيشنهاد دانشگاه      

خـود    مؤسسات آموزش عالي امور داخلـي ها و شود در اين دوره دانشگاه  مالحظه مي 
دانشـجويان و   . كردنـد   را از علمي و آموزشـي، اسـتخدامي و مـالي مسـتقالً اداره مـي               

هـا    هـاي درسـي و محتـواي آن         شدند و برنامـه     ها گزينش مي    اساتيد مستقالً توسط آن   
 .شد ات اساتيد و هيأت علمي تهيه و آموزش داده مييبراساس نظر

 يكـي از تغييـرات      ١٣٥٤ آموزش كشـور در خـرداد مـاه          تشكيل سازمان سنجش   
هدف از تشـكيل ايـن سـازمان، اصـالح          . عمده قابل ذكر در زمينه انتخاب دانشجو بود       

ها طبق موازين ساده و عملي و بر پايه اصولي بود كه بتواند   مقررات ورود به دانشگاه   
بل توجه آن است    نكته قا . تضمين را از حيث صحت انتخاب دانشجو تأمين كند        حداكثر  

ها و مؤسسات آموزش عالي كه تا ايـن زمـان      كه شرايط ورود دانشجويان به دانشگاه     
شد، در يك سـازمان   ها انجام مي به طور غيرمتمركز توسط شوراي هر يك از دانشگاه  

 .متمركز شد
هـا پـس از تشـكيل سـازمان           وظيفه تعيين ضوابط ورود دانشجويان به دانشـگاه        

تحـت عنـوان بررسـي و       ) ١٣٥٩(در وظايف ستاد انقـالب فرهنگـي        توان    سنجش را مي  

 سير تاريخي گزينش دانشجو در ايران.٣



    _____________________________________________________٩ 
 

 

تصويب ضوابط و مقررات مربوط به نحوه گزينش دانشجو و وظـايف شـوراي عـالي       
هـا و     تدوين ضوابط براي گزينش استادان و معلمان دانشگاه       «انقالب فرهنگي با عنوان     

 .دنبال كرد» مراكز آموزشي و تعيين مرجع براي گزينش آنان
د ظرفيت سيستم آموزش عالي در زمينه پذيرش دانشجو به عنـوان يكـي از               كمبو 
ترين معضالت سيستم سبب شده كه اين نظام عـالوه بـر تعيـين شـرايط پـذيرش                    مهم

در . هاي مطلوب و بهينه گزينش دانشجو نيز توجه داشته باشـد            دانشجو به ابداع شيوه   
 جداگانه كنكور اختصاصي برگزار     اين راستا، ابتدا هر دانشكده از هر دانشگاه به طور         

 موضوع برگزاري كنكور سراسري و نيز ارائه سؤاالت         ٤٠هاي    در اواخر سال  . كرد  مي
مطرح شد و تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي گزينش دانشـجو            ) تستي(اي    چهار گزينه 

 كنكـور سراسـري هماننـد گذشـته         ١٣٥٨در سـال    . گرفـت   به همين شيوه صورت مـي     
تـري از   ها اعالم كردند كه آمادگي پذيرش شمار بيش         ر اين سال دانشگاه   د. برگزار شد 

براساس اطالعات موجـود در نخسـتين كنكـور         . ها را دارند    داوطلبان ورود به دانشگاه   
هـاي   ها راه يافتند بيش از سال پس از انقالب اسالمي شمار دانشجوياني كه به دانشگاه    

 .پيش بود
طرح جديد گـزينش    «گزينش دانشجو تحت عنوان      طرح جديد    ١٣٥٩در اوايل سال     

ــاي كشــور دانشــجو در دانشــگاه ــالي در  » ه ــوزش ع ــگ و آم از ســوي وزارت فرهن
مطالـب عنـوان شـده در ايـن طـرح چنـين       رئوس . هاي كثيراالنتشار اعالم شد   روزنامه

 :است
هـا انجـام       آزمون به صورت متمركـز و گـزينش دانشـجو بـه وسـيله دانشـگاه                - 
 .گيرد مي

 .هاي همان منطقه راه پيدا خواهند كرد داوطلبان هر منطقه به دانشگاه - 
 .ريزي براي كار در روستاها و كارخانجات انجام شده است  برنامه- 
در اين دوره سازمان سنجش در صدد بود گزينش دانشجو را در مراكز اسـتاني                

طقـه بـه    يعنـي دانشـجويان هـر من      . هـا بـه صـورت مسـتقل انجـام دهـد             براي دانشگاه 
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. ها انجام دهند    هاي همان منطقه راه پيدا كنند و اصوالً گزينش را خود دانشگاه             دانشگاه
جا انجام گرفت و مرحله گزينش       بدين شكل، آزمايش همگاني به صورت متمركز و يك        

 .هاي همان منطقه سپرده شد دانشجو به دانشگاه
يراتـي نسـبت بـه       برگـزار شـد، تغي     ١٣٦٣در دومين كنكور سراسري كه در سال         

 :توان به موارد زير اشاره كرد كنكور پيشين داده شد كه از جمله مي
هاي علـوم تجربـي و كشـاورزي بـه صـورت تسـتي                 امتحان مرحله دوم گروه    - 

 برگزار شد،
 سهميه مناطق مختلف كشور از دو سهميه به پنج سهميه افزايش يافت، - 
 شد، يي داوطلب تأثير داده مي مرحله اول در نتيجه نهايها نمرهيك سوم  - 
هاي تربيت بدني عـالوه       هايي مانند دريانوردي، تئاتر و سينما و رشته          در رشته  - 

 بر امتحان كتبي، امتحان شفاهي و عملي هم برگزار شد،
 تر در كنكور سراسري شركت كردند، عشاير با تسهيالت بيش فرزندان - 
 .ر كنكور را داشت هر داوطلب فقط دو بار حق پذيرفته شدن د- 
كه مسئوالن امر بـا تغييـر و تبـديل شـرايط و ضـوابط               توان گفت     بدين ترتيب مي   

فـراهم آوردنـد و امكانـات       گزينش دانشـجو كوشـيدند تـا تسـهيالتي بـراي داوطلبـان              
 .تري جهت پذيرش دانشجو ايجاد كنند بيش
اص  پس از فـراهم كـردن شـرايط خـ          ويكي از رويدادهاي مهم در گزينش دانشج       

 درصد از سهميه كنكـور بـراي رزمنـدگان بسـيج در سـال               ٤٠براي مناطق، تخصيص    
ايجاد تسهيالت براي ورود رزمنـدگان      «براساس طرح قانوني    اين تسهيالت   .  بود ١٣٦٧

براسـاس  . اختصـاص يافـت   » ها و مؤسسات آموزش عالي      داوطلب بسيجي به دانشگاه   
جلس شوراي اسالمي مطرح و به       م ١٣٦٧اين طرح كه در يكي از جلسات دي ماه سال           

هـاي تحصـيلي     درصد از ظرفيت پـذيرش دانشـجو در تمـام دوره       ٤٠تصويب رسيده،   
و نيز  ) هاي فوق تخصصي    ليسانس، فوق ليسانس، دكتري و دوره     (هاي كشور     دانشگاه
هاي تحصيلي و سهميه اعزام دانشجويان به خـارج از كشـور، بـه رزمنـدگان                  بورسيه
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 مـاه متنـاوب در منـاطق عمليـاتي خـدمت            ٩ ماه متوالي يا     ٦قل  داوطلب بسيجي كه حدا   
بيني شده بود كـه قبـل از فـرا رسـيدن              در اين طرح پيش   . اختصاص يافت كرده بودند،   

ن علمـي خـود در      اها، مشموالن اين طـرح، بـراي بـاال بـردن تـو              نوبت آزمون دانشگاه  
يـت بنيـه علمـي      طـرح تقو  (هـاي الزم را فـرا گيرنـد           هاي ويـژه تقـويتي آمـوزش        كالس

 ).رزمندگان
هـاي دفـاعي كشـور         از محـل بودجـه     ١٣٦٧هزينه اجراي اين طرح در سال مـالي          

هـاي آمـوزش و پـرورش،         هاي بعد از محل اعتبارات مربوط به بخش         تأمين و در سال   
 .آموزش عالي و بهداشت و درمان پرداخت شد

و آموزشـياران  عالوه بر سهميه مذكور ضوابط ديگري براي استفاده جهـادگران     
براساس اين ضوابط   .  تدوين شد  ١٣٦٨نهضت سوادآموزي در آزمون سراسري سال       

 سال داوطلبانه به روستا مهـاجرت       ٢ حداقل به مدت     ٣١/٢/١٣٦٨جهادگراني كه لغايت    
كننــد و همچنــين آموزشــياران نهضــت ســوادآموزي كــه لغايــت  جــا خــدمت  و در آن

تواننــد در كنكــور   تــدريس كننــد مــي ســال در روســتا٢ حــداقل بــه مــدت ٣١/٢/١٣٦٨
 .هاي خاص برخوردار شوند سراسري از سهميه

تـرين   هـاي بعـد، مهـم    روزافزون اجتماعي براي آمـوزش عـالي در سـال   تقاضاي   
توسعه كمـي بـه دليـل فشـار         . تحول پيش آمده در گزينش دانشجو، تاكنون بوده است        

راي آن، صـورت پـذيرفت و       تقاضاي اجتماعي، بدون توجه به عوامل و شرايط الزم بـ          
در حـالي كـه     . هـاي اوليـه انقـالب افـزايش داد          ظرفيت پذيرش را به چندين برابر سـال       

توســعه متناســب بــا آن در فضــاهاي كالبــدي آموزشــي، كمــك آموزشــي و رفــاهي،  
ترين ثمـره     افت كيفيت آموزشي مهم   . تجهيزات و اعضاي هيأت علمي صورت نپذيرفت      

اي كه وضـعيت آمـوزش عـالي در           به گونه . ه كيفيت بود  اين توسعه كمي بدون توجه ب     
بـرداري از فضـاهاي        عالي ماننـد نـرخ بهـره       يها  مؤثر بر كيفيت آموزش   هاي    شاخص
 نفـر دانشـجو     ٢٦ و   ٣٧(، نسبت دانشجو به استاد      )١٣٦٧ درصد در سال     ١٦٢(فيزيكي  

 مهندسـي   هاي علوم انسـاني و فنـي و         در مقابل هر استاد تمام وقت به ترتيب در گروه         
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 درصـد اعضـاي     ٥٣(و ساختار اعضاي هيأت علمي از نظر رتبه علمي          ) ١٣٦٧در سال   
 درصد اعضاي هيأت علمي در مرتبـه بـاالتر          ٦/٩هيأت علمي در مرتبه مربي در مقابل        

 .به شدت نزول كرد) ١٣٧٥از دانشياري در سال 
نـه  شـيوه پـذيرش دانشـجو در دو راهكـار اجرايـي برنامـه سـوم در زمي                 اصالح   

براساس مفاد اين دو راهكـار، دو       . توسعه بخش آموزش عالي مدنظر قرار گرفته است       
اند نسبت به اصالح تركيب ظرفيت پـذيرش          وزارتخانه متولي آموزش عالي مكلف شده     

اي   با در نظر گرفتن نيازهاي توسعه منطقه      هاي تحصيلي موجود،      دانشجويان در رشته  
 با حفـظ كيفيـت و در صـورت وجـود اعتبـار              و ملي و توسعه كمي در مقياس محدود،       

بـديهي اسـت كـه اليحـه جديـد شـيوه پـذيرش دانشـجو در راسـتاي يـافتن            . اقدام كند 
 .راهكارهاي جديد ياد شده خواهد بود

 

 گزينش دانشجوكمي  تحوالت .٣-٢
بررسـي سـاختار    : هـاي آموزشـي     الگوي پذيرش دانشـجو برحسـب گـروه        .٣-٢-١

هـاي    هوو مؤسسـات آمـوزش عـالي دولتـي برحسـب گـر            هـا     شدگان دانشـگاه    پذيرفته
 :دهنده موارد زير است تخصصي در يك دوره ده ساله نشان

 ١٣٧٠-١٣٧٥هاي عـالي در دوره        شدگان بخش دولتي آموزش     تعداد پذيرفته ) الف 
 ١٥٨٠٥٦ بـه    ١٣٧٠ نفـر در سـال       ٧١٤٣٣ درصـد از     ٢/١٧با نرخ رشد متوسط ساالنه      

از )  درصد افزايش رشد متوسـط سـاالنه  ٨/٠در حد (ي  بطئاترسيده و سپس با تغيير  
 . رسيده است١٣٧٩ نفر در سال ١٦٣٢٨٤ به ١٣٧٥ نفر در سال ١٥٨٠٥٦

شدگان به گـروه آموزشـي        ترين تعداد پذيرفته    رد بررسي بيش  ودر ده سال م   ) ب 
 .شدگان به گروه آموزشي هنر اختصاص داشته است ترين پذيرفته علوم انساني و كم

شـدگان گـروه آموزشـي هنـر بـا رشـد               تعداد پذيرفته  ١٣٧٠–١٣٧٩وره  طي د ) پ 
 ٥/١٢ و رشــد متوســط ســاالنه ١٣٧٠-١٣٧٥ درصــد در دوره ٤/٣٢متوســط ســاالنه 
تـرين    در مقابـل كـم    . ترين افـزايش را داشـته اسـت         بيش١٣٧٥-١٣٧٩درصد طي دوره    
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شكي و  شدگان گروه تخصصي پز     ميزان رشد متوسط ساالنه در دوره اول به پذيرفته        
. م به گروه تخصصـي كشـاورزي و دامپزشـكي اختصـاص داشـته اسـت      ودر دوره د  

شـدگان گـروه تخصصـي پزشـكي در دوره            ميزان رشد متوسط ساالنه تعداد پذيرفته     
 درصد و ميـزان رشـد متوسـط سـاالنه گـروه كشـاورزي و                ٨/٨معادل   ١٣٧٠-١٣٧٥

 . درصد بوده است٦/١دامپزشكي در دوره دوم 
در  (١٣٧٥ نسبت به سال ١٣٧٩شدگان سال  زايش تعداد كل پذيرفتهرغم اف علي) ت 
هاي تخصصي علوم پايه و علـوم انسـاني           شدگان گروه   ، تعداد پذيرفته  ) درصد ٨/٠حد  

 ).١جدول (اند   كاهش يافته٤/١ درصد و ٩/٢به ترتيب معادل 
 

 هاي تخصصي،  شدگان بخش دولتي برحسب گروه تعداد پذيرفته. ١جدول 
 ١٣٧٩ و ١٣٧٥، ١٣٧٠

رشدمتوسطساالنه  ١٣٧٥ ١٣٧٠ هاي تخصصي گروه
 )درصد (١٣٧٠-١٣٧٥

رشد متوسط ساالنه  ١٣٧٩
 )درصد (١٣٧٥-١٣٧٩

 ١/٢ ٢٣٨٨٥ ٨/٨ ٢١٩٧٦ ١٤٣٨٦ پزشكي
 ٥/٤ ٣٧٦٠٣ ٩/١٨ ٣١٥٧٤ ١٣٢٧٥ فني و مهندسي

 ٦/١ ١٠٦٧٧ ٩/١٨ ١٠٠٣٦ ٤٢١٢ كشاورزي و دامپزشكي
 -٩/٢ ١٨٦١٩ ٣/١٥ ٢١٠١٥ ١٠٣١٢ علوم پايه

 -٤/١ ٦٥٠٢٥ ٦/١٩ ٦٨٧٨٧ ٢٨٠٩٩ علوم انساني
 ٥/١٢ ٧٤٧٥ ٤/٣٢ ٤٦٦٨ ١١٤٩ هنر
 ٨/٠ ١٦٣٢٨٤ ٢/١٧ ١٥٨٠٥٦ ٧١٤٣٣ جمع

 
بررســي ســاختار : لگــوي پــذيرش دانشــجو برحســب ســطوح تحصــيلي  ا.٣-٢-٢

هـاي عـالي برحسـب سـطوح تحصـيلي نمايشـگر              شدگان بخش دولتي آموزش     پذيرفته
 :موارد زير است

شــدگان مقطــع كارشناســي در تمــام دوره مــورد بررســي  تعــداد پذيرفتــه) لــفا 
شـدگان ايـن مقطـع در       تعـداد پذيرفتـه   . ترين سهم را به خود اختصاص داده است         بيش
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 درصد به حـدود     ٢/١٦ هزار نفر بوده كه با رشد متوسط ساالنه          ٥١ حدود   ١٣٧٠سال  
 .رسيده است) ١٣٧٠شدگان سال  دو برابر بتعداد پذيرفته( هزار نفر ١٠١

 به مقاطع   ١٣٧٠-١٣٧٥شدگان در دوره      ترين ميزان افزايش تعداد پذيرفته      بيش) ب 
 درصـد  ٢/٢٧بـا  (و كارشناسـي ارشـد     )  درصد رشد متوسط ساالنه    ٩/٢٣با  (كارداني  

ترين ميزان رشـد در همـين دوره بـه            كم. اختصاص داشته است  ) رشد متوسط ساالنه  
 .متعلق بوده است)  درصد٥/١توسط ساالنه با رشد م(اي  مقطع دكتري حرفه

شـدگان مقطـع كـارداني و كارشناسـي ارشـد              پذيرفته ١٣٧٥-١٣٧٩طي دوره   ) ب 
شـدگان سـاير      اند در حالي كه پذيرفتـه        درصد رشد كرده   ٨/٤ و   ٥/٧همچنان به ترتيب    

 ٤/١ و ٤/٥، ٦/١اي و دكتري تخصصي به ترتيب  مقاطع يعني كارشناسي، دكتري حرفه    
 ).٢جدول (اند  يافتهاهش درصد ك

 
 شدگان بخش دولتي برحسب سطوح تحصيلي تعداد پذيرفته. ٢جدول 

 ١٣٧٩ و ١٣٧٥، ١٣٧٠
 متوسط رشدنرخ  ١٣٧٥ ١٣٧٠ هاي تخصصي گروه

 ١٣٧٠-١٣٧٥ساالنه 
رشد متوسط نرخ  ١٣٧٩

 ١٣٧٥-١٣٧٩ساالنه 
 ٥/٧ ٤٦٢٥٦ ٩/٢٣ ٣٤٦٨٢ ١١٨٧٦ كارداني

 -٦/١ ١٠١٩٨٥ ٢/١٦ ١٠٨٧٥٠ ٥١٤٢٠ كارشناسي
 ٨/٤ ٩١٠٩ ٢/٢٧ ٧٥٥٨ ٢٢٦٦ كارشناسي ارشد

 -٤/٥ ٤١٨٨ ٥/١ ٥٢٢٠ ٤٨٤٨ اي دكتري حرفه
 -٤/١ ١٧٤٦ ٥/١٢ ١٨٤٦ ١٠٢٣ دكتري تخصصي
 ٨/٠ ١٦٣٢٨٤ ٢/١٧ ١٥٨٠٥٦ ٧١٤٣٣ جمع

 
 
 

انتقادهاي گسترده بر نحوه اجراي كنكور سراسـري و روش گـزينش دانشـجو بـراي                
 اقشار مختلف جامعه و تأثيرگذاري نحـوه اجـراي كنكـور            تحصيالت تكميلي، از سوي   

 مطالعه و بررسي تطبيقي گزينش دانشجو در جهان.٤
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گزينش دانشجو بر آمـوزش و پـرورش و سياسـتگذاري آن، ضـرورت پـرداختن بـه                  
اطـالع از   . سـازد   هاي گزينش در ساير كشورهاي جهـان را روشـن مـي             بررسي شيوه 

ها و مؤسسات آموزش عالي در كشورهاي ديگر          روش پذيرش دانشجو براي دانشگاه    
ا مسائل و مشكالت مربوط به كنكور و استخراج تجربيات          بگي رويارويي آنان    و چگون 
 .تواند عامل مؤثري براي حل و فصل معضل كنكور در ايران باشد آنان، مي

 جمعيـت، فرهنـگ، اقتصـاد، سياسـت، صـنعت،           ناين نكته بـديهي اسـت كـه ميـزا          
يم با نحوه گزينش  دخالت مستق ... وضعيت جغرافيايي و تاريخي، موقعيت استراتژيك و      

رب و فنـون  هـا و اسـتفاده از تجـا    اما با تحليل و بررسـي منطقـي روش      . دانشجو دارد 
 در مسائل علمي هستند و نيز انطباق آنان با فرهنگ سنتي            كشورهاي موفق كه پيشتاز   

 .ايران، جهت ارائه طرحي جديد براي گزينش دانشجو بهره جست
يرش دانشـجو در ايـران و چنـد كشـور           هاي پـذ    در ادامه، مروري كوتاه بر روش      

 .ها در ديگر كشورها بپردازيم جهان داريم، تا توسط داليلي منطقي به بررسي ديدگاه
 

 انگلستان
ها و مؤسسـات آمـوزش عـالي در انگلسـتان بـه صـورت         جو در دانشگاه  شنداپذيرش  

نهـادي  . كند غيرمتمركز است و به همين دليل سازماندهي آن از قوانين كلي پيروي نمي  
 .واحد كه مسئول گزينش دانشجو باشد، وجود ندارد

آموزان بايد در امتحان عمومي دبيرستان گـواهي   ها، دانش   براي ورود به دانشگاه    
 كسـاني كـه نمـره خـوب يـا         . را با درجه معمولي كسب كننـد       (GCE)آموزش عمومي   

 (A-level)          هـاي    هكننـد و انتخـاب رشـت        داشته باشند، در مدارس جـامع تحصـيل مـي
هـاي    عالوه بر اين دانشـگاه    . ها است    باال در دانشگاه   ها  نمرهدلخواه در صورت داشتن     

كنند كه به     انگلستان فرمان سلطنتي دارند و از قوانين خاص مصوب مجلس پيروي مي           
 .كند ها را تعيين مي كند و خط مشي اصلي آن ها حقوق و اختياراتي اعطا مي آن
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هـا    همـه دانشـگاه   . هاي آموزشي ويژه خود را دارد      هر دانشگاه حق اعطاي درجه     
 .هاي درسي خود خودمختارند، به ويژه در مورد آموزش و برنامه

شود،   كميته دانشگاه كه از طرف دبير كل آموزش و پرورش و علوم منصوب مي              
شود،   وظيفه دارد اعتبارهايي را كه از طرف دولت به آموزش عالي اختصاص داده مي             

 .ا تقسيم كنده بين دانشگاه
هــا، مؤسســات  دانشــگاه:  نــوع اســت٥انــواع مراكــز آمــوزش عــالي در بريتانيــا  
هـاي    دورههـاي آموزشـي راديـويي و تلويزيـوني و            برنامـه ( آزاد    تكنيك، دانشـگاه    پلي

 .هاي موسيقي و هنرهاي زيبا مدارس تربيت معلم، كالج، )اي مكاتبه
هـاي علمـي اسـت         تأكيد بر تئوري   هاي نظام آموزشي در انگلستان      يكي از ويژگي   

 و  شـود   تري بر كاربردهاي علوم مـي       در نتيجه پافشاري كم   ) ها و قضايا    اثبات تئوري (
نظير آلمان و فرانسه به همين دليل       شايد دليل عقب ماندن اين كشور از ديگر كشورها          

 .باشد
 

 فرانسه
هـا مؤسسـات    نظام آموزشي عالي فرانسه بر بخش دولتي استوار است و در كنـار آن             

شرط ورود به مراكز آمـوزش عـالي، عـالوه بـر داشـتن              . خصوصي نيز فعاليت دارند   
 . گروه است٥شركت در امتحان تخصصي است كه شامل ، (Boce)ديپلم دبيرستان 

 فلسفه و ادبيات،.١ 
 اقتصادي و اجتماعي،. ٢ 
 رياضيات و علوم فيزيك،. ٣ 
 رياضيات و علوم طبيعي،. ٤ 
 .يرياضي و فن. ٥ 
شامل دروس اجباري و انتخابي است كه بيانگر        امتحان ديپلم تحصيالت متوسطه      
 .اي از فرهنگ عمومي است و جهت ادامه تحصيل مورد نياز است درجه
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 ژاپن
، هـا دولتـي     شمار مؤسسات آموزش عالي در ژاپن بسيار زياد است كـه بخشـي از آن              

 ٨٠هـا و      رصـد دانشـگاه    د ٧٠حـدود   .  و بخش ديگري خصوصي هستند     اي  ملي، منطقه 
ها و مؤسسات آموزش عالي ژاپـن         ورود به دانشگاه  . ها خصوصي هستند    درصد كالج 

دشوار و پررقابت است زيرا داوطلبان در يـك آزمـون عمـومي، بـراي همـه                 به نسبت   
گزينش دانشجو  شوند كه مرحله اول      ميهاي ملي، محلي و خصوصي پذيرفته         دانشگاه

 ژاپن همانند سازمان سـنجش كشـور بـه برگـزاري             در (N.C.U.E.E) مؤسسه   است
ها و مؤسسات آموزش عالي اختيار دارند با توجـه             دانشگاه .پردازد  آزمون ورودي مي  

به عالقه، استعداد داوطلـب و رشـته تحصـيلي موجـود در مراكـز آموزشـي، آزمـون                   
 .مرحله دوم را برگزار كنند

 يهـا   نمـره  مرحلـه و     ٢در   اخـذ شـده      يهـا   نمـره جمع  و در نهايت با لحاظ كردن        
هاي مدير مدرسـه، دانشـجو انتخـاب          درسي داوطلب در دوره دوم متوسطه و توصيه       

 .شود مي
ذكر است كه در ژاپن، روش پذيرش دانشجو بـه صـورت معضـل اجتمـاعي       قابل   

هـاي    هـاي گـزاف در كـالس        ها مجبور به صـرف هزينـه        درآمده و بسياري از خانواده    
التحصيالن متوسـطه متقاضـي    ته در اين كشور همه فارغ الب .آمادگي خصوصي هستند  

التحصيالن متقاضي     درصد از فارغ   ٤٢ فقط   ١٩٩٩در سال   . ها نيستند   ورود به دانشگاه  
 .اند ها بوده ورود به دانشگاه

 
 آلمان

 حقـوق مـدني     نظر  هر مؤسسه آموزشي در آلمان، در آن واحد نهادي ايالتي و از نقطه            
هاي محلي موظف بـه تـأمين         ن بدان معني است كه دولت     اي. يك شخصيت حقوقي است   

 .نيروي انساني و نيازهاي مالي مؤسسات آموزش عالي هستند
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اما هر مؤسسه به عنوان شخصيت حقوقي مستقل از دولـت، در مـورد مشـكالت                 
 .هاي تحصيلي و پژوهشي خودمختار است هاي تدريس و برنامه داخلي خود، روش

ــه مراكــز و مؤ  ــان  شــرط ورود ب سســات آمــوزش عــالي، كســب گواهينامــه پاي
طي سيزده سال تحصيالت دبستان و دبيرسـتان بـه دسـت         دبيرستان است كه پس از      

 .آيد مي
اي تخصصي گذراندن دوازده سال آموزش دبستان         شرايط پذيرش مدارس حرفه    

 .و دبيرستان و يك سال كارآموزي عملي است
 ورت گرفتـه اسـت تـا امكـان تحصـيل           صـ  هـا اقـداماتي     طور كلي، در همه ايالت      به 

 .شاغالن را در مؤسسات تمام وقت يا پاره وقت فراهم كند
بايـد يـك دوره       هاي فني پيش از ورود به آموزش عـالي مـي            در بسياري از رشته    

 .كارآموزي عملي به مدت سه ماه تا يك سال و نيم گذرانده شود
 

 اياالت متحده امريكا
. دولتي يا خصوصي: تحده امريكا بر دو نوع هستندمؤسسات آموزش عالي در ايالت م     

 بسيار زياد مؤسسات آموزش عالي، نرخ باالي تحصيل در اين سـطح و              به دليل شمار  
اين مؤسسات، در كيفيت آموزشي مؤسسات مختلف، اخـتالف آشـكاري           تنوع فراواني   

 .رد دسته تقسيم ك٤توان به  طور كلي مؤسسات آموزش عالي را مي به. شود ديده مي
هـاي دانشـگاهي    هاي مقدماتي، كالج  كالجي، ا انستيتوهاي فني و مدارس نيمه حرفه  

توانند   ها كه تنها مورد اخير باالترين درجه دانشگاهي را مي           آموزش عمومي و دانشگاه   
 .اعطا كنند

شرط ورود به آموزش عالي، ديپلم دبيرستان است كه در حدود هيجـده سـالگي               
تـر    در واقع در بيش   . شود  تحصيل ابتدايي و متوسطه اخذ مي     يعني پس از دوازده سال      

اياالت متحده دريافت اين ديپلم به قبولي در آزمون نهايي بستگي ندارد بلكه بـه نتـايج                 
اكثر مؤسسات آموزش عالي، گـزينش دانشـجو را         . شود  سال آخر تحصيل مربوط مي    
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آزمـون ورودي كـالج     يا توسط نتايج به دست آمده در ديپلم دبيرسـتان يـا از طريـق                
دانشـجو از كمـك هزينـه مـالي         ها به منظور برخـورداري        اغلب آزمون . دهند  انجام مي 

ها يا  توانند تقاضاي پذيرش خود را هم زمان به بسياري از دانشگاه داوطلبان مياست، 
توانند از طريق راديو، تلويزيـون، مجـالت و      همچنين داوطلبان مي  . ها ارسال دارند    كالج

 .ها آموزش خود را دنبال كنند و به طور غيرسنتي به تحصيل ادامه دهند روزنامه
 

 چين
وزارت مركزي . مراكز آموزش عالي در چين شامل دو بخش خصوصي و دولتي است

آموزش و پرورش خط مشي عمومي، هماهنگي و تشـكيالت اداري ايـن مؤسسـات را                
هـا را بـر       انتخاب كتـاب  و  يتي  هاي ترب   ها و جنبه    تعيين كرده و مسئوليت اجرايي برنامه     

عهده دارد در مورد ورود به آموزش عالي، سياست كلي توسط وزير مركز آموزش و 
خـود  و هـا   هـاي مربـوط بـه آن        هاي ديگر و سـازمان      پرورش و با همكاري وزارتخانه    

 .شود ها تعيين مي دانشگاه
وزان آمـ    يك آزمون ورودي سراسري در ميان دانش       دانشجو با برگزاري  گزينش   

جمعيـت زيـادي كـه دارد ايـن     شود و با توجـه بـه    انجام مي(NEEA)  ١توسط مؤسسه
 .انجامد آزمون در سه روز به طول مي

 ٣٩/٠(تعداد داوطلبان شركت در آزمون با توجـه بـه جمعيـت آن بـه نسـبت كـم                     
 .است) ٥٢/٠(و ميزان پذيرش نيز باال ) درصد
 سوريه

.  مجري آن وزارت آموزش و پرورش اسـت    بر عهده دولت و    آموزش عالي در سوريه   
هــا، اســتادان، دانشــجويان و  شــوراي آمــوزش عــالي متشــكل از نماينــدگان دانشــگاه

                                                 
1. National Education Examination Authority. 
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ايـن شـورا    . تريـزي اسـ     ورش، آمـوزش عـالي و برنامـه       هاي آموزش و پر     وزارتخانه
 .كند سياست كلي آموزش و پژوهش را تعيين مي

. شـود   اسـري انجـام مـي     آزمون سال آخر دبيرستان، به صـورت هماهنـگ و سر           
شود با  ه و مؤسسات آموزش عالي ميا اخذ شده داوطلب مالك ورود به دانشگ  ها  نمره

هاي داوطلبان، به تعداد ظرفيت       بندي نمره    تحصيلي دبيرستان و اولويت     توجه به رشته  
 .شدند دانشكده، دانشجويان انتخاب و ثبت نام مي

هـاي    تر از ديـپلم نيـز در دوره         ك پايين اي نيز با مدر     مندان به آموزش حرفه     عالقه 
 .توانند شركت كنند كارآموزي مي

 
 ايتاليا
برگـزار  ) هماهنـگ (جا كه امتحان پايان دوره دبيرسـتان بـه صـورت سراسـري                از آن 
شود لذا براي ورود به دانشگاه مالك پذيرش نمره ديپلم متوسطه است و داوطلـب                 مي
رم مخصوص جايابي و ارسـال آن بـه وزارت          تواند مدرك ديپلم خود را با تكميل ف         مي

 .دانشگاه، پژوهش و علوم و فناوري، اجازه ورود به دانشگاه را بگيرد
 

 امارات متحده عربي
همچنين به دليل افت . ، معدل مقطع دبيرستان مالك پذيرش دانشجو است   در اين كشور  

 .اند دانشگاهي كرده  تحصيلي، اقدام به برگزاري دوره يك ساله پيش
 

 برزيل
هاي دبيرسـتان و كـالج در امتحـان ورودي بـراي              آموزان پس از گذراندن دوره      دانش

دست آمـده     كنند پذيرش دانشجو براساس نمره به       راهيابي به آموزش عالي شركت مي     
 .شود ها از طريق جرايد اعالم مي با توجه به ظرفيت دوره
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 بنگالدش
شـور، آزمـون سراسـري برگـزار        دليل جمعيت زياد داوطلبـان هـر سـاله در ايـن ك              به
هاي آزاد تأسيس شده است ولي فعالً دانشگاه     همچنين در اين كشور دانشگاه    . شود  مي

 .اي داير نشده است مكاتبه
 

 بلژيك
ها بـدون آزمـون ورودي،        دانشگاه) مقطع اول (در اين كشور، براي ورود به دوره اول         

اول، منتهي به ادامـه تحصـيالت        مقطع   يها  ه  سوابق تحصيلي و نمر   . پذيرند  دانشجو مي 
 .شود دانشجو مي

 
 پاكستان

هايي كه به منظور پذيرش  روش پذيرش مشخصي براي داوطلبان وجود ندارد و روش
) روسـتا، شـهر يـا پايتخـت       (شوند نيز با توجه به محـل جغرافيـايي            دانشجو اعمال مي  

 و  ١١(سـال   و  دشـود و      ميمتفاوتند به طور كلي، آموزش عالي از كالس يازده شروع           
. شـود   آغـاز مـي   ) ليسـانس (و بعد از آن دوره دو سـاله ديگـر           » انترميديت«به نام   ) ١٢

. شـوند   شوراي پذيرش دانشجو از هر دانشكده از طريق آمـوزش ناحيـه، انتخـاب مـي               
مـدارك هـر دو     . دانشجو ممكن است به صورت تمام وقت يا نيمه وقت پذيرفتـه شـود             

 .ن استنوع، براي كاريابي ظاهراً يكسا
 

 زامبيا
صورت در  . شود   ورودي انجام مي   نام داوطلب براي تحصيالت عالي بدون آزمون        ثبت

هاي دروس تخصصي آنـان توجـه    افزايش متقاضيان در يك رشته دانشگاهي، به نمره      
در اغلب كشورهايي كه آزمون . (اي در اين كشور وجود ندارد آموزش مكاتبه. شود  مي

 .)ت آزمون هم ندارندبانك سؤاال. سراسري ندارند
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 زيمبابوه
پذيرش دانشجو براي تحصيالت مالي براساس نمره امتحانات عمومي در سطوح عالي            

(A-Level)  و معمولي(O-Level) گيرد  صورت ميهدر دوره دبيرستان و مصاحب. 
 

 سوئد
در اين كشور آزمون سراسري وجود ندارد، بلكه پـذيرش دانشـجو بـراي تحصـيالت                

دانشگاهي و معدل مورد نياز در ارتبـاط          ها و دروس پيش     ندن پايان دوره  عالي با گذرا  
 .گيرد با رشته مورد تقاضاي داوطلب صورت مي

 
 سوئيس
هاي ژنو و نوران، به دليل داشـتن ظرفيـت كـافي بـراي پـذيرش دانشـجويان،                    دانشگاه

هـاي   جـا كـه ممكـن اسـت در رشـته          از آن . نيازي به برگزاري آزمـون ورودي ندارنـد       
بـه همـين دليـل، هـر سـاله          . زشكي و دندانپزشكي، داوطلبان بـيش از ظرفيـت باشـند          پ

 تـا بـه   گـردد  كميسيوني جهت بررسي سوابق تحصيلي  انتخاب دانشجويان تشكيل مي         
 .تعداد ظرفيت دانشگاه به داوطلبان پذيرش داده شود

 
 سنگال

وطلبـان بـراي    زيرا تعداد دا  . در اين كشور نيازي به برگزاري آزمون سراسري نيست        
 .تحصيالت عالي كم هستند و كالً دسترسي مردم به تحصيالت اندك است

 
 فرتيان غرب آفريقا

هزينه زندگي و شهريه دانشگاهي باال از يك سو و فقر عمومي از سوي ديگـر موجـب                  
 گاه از ظرفيت دانشگاه تجاوز نكنـد،      شود كه همواره تعداد متقاضيان ورود به دانش         مي

اساس . زي به برگزاري آزمون ورودي جهت حذف تعداد مازاد نباشد         به طوري كه نيا   
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بـه صـورت عمـومي بـا        اين امتحان   . نام، نمره امتحان نهايي دوره دبيرستان است        ثبت
 .سؤاالت يكسان است

 
 مصر

براي ورود به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي، داشـتن حـداقل هفتـادوپنج درصـد                
تعداد پذيرش دانشجويان با توجه به ظرفيت       .  است نمره در پايان دوره دبيرستان نياز     

گيرد كه از طريق شـوراي عـالي دانشـگاه وابسـته بـه                دانشكده يا دانشگاه صورت مي    
لذا دارندگان معدل هفتـاد و پـنج درصـد و بـاالتر بـراي               . شود  آموزش عالي تعيين مي   

ين معـدل   كنند و انتخاب دانشـجو براسـاس اولويـت بـاالتر            نام مي   دريافت پذيرش ثبت  
 .شوند هاي مختلف انتخاب مي ديپلم در رشته

هـا ماننـد پزشـكي عـالوه بـر معـدل              شـود كـه در بعضـي از رشـته           مييادآوري   
 .شود دبيرستان آزمون ورودي نيز برگزار مي

 
 تركيه

سسات آموزش عالي پس از اخذ مدرك ديپلم دبيرسـتان،            براي ورود به دانشگاه و مؤ     
:  مـواد امتحـاني شـامل      .د در كنكور سراسري قبول شـود      داوطلب تحصيالت عالي، باي   

قبـولي متقاضـيان بـراي     . رياضي، فيزيك، شيمي، اطالعات عمومي و تست هوش است        
كـه    ضـمن ايـن   . تحصيالت عالي، براساس رتبه كسب شده در آزمون سراسري اسـت          

رود كـه پـس از اخـذ          چهار سال آخر دبيرستان جز تحصيالت دانشگاهي به شمار مي         
كند تا وارد دوره دوم دانشـگاه         ن نامه آن، داوطلب در كنكور سراسري شركت مي        پايا

مرحلـه اول، بـا آزمـون       .  كنكور سراسري دو مرحله داشـته اسـت        ١٩٩٩شود تا سال    
علـوم اجتمـاعي،     رياضـيات،    ،در دروس علوم طبيعـي    (كتبي و مرحله دوم با مصاحبه       
 مرحله اول و دوم و معدل كـل  نمره. گرفت صورت مي) زبان تركي و يك زبان خارجي  

٢٤______________________________________________________ 
 

 

 بـه بعـد مرحلـه دوم آزمـون     يالدي مـ ١٩٩٩شد، ولي از سال  ديپلم دبيرستان جمع مي 
 .حذف شد

 
 هلند

و بـراي ورود بـه مـدارس         (VWO) ها ديپلم مقدماتي دانشـگاه      براي ورود به دانشگاه   
در . الزم اســت (HAVO)ديــپلم متوســطه پيشــرفته بــه نــام  (HBO)اي  عــالي حرفــه

 سـال، بـراي   ٢١تواند با حداقل سـن   كه داوطلب فاقد اين مدرك باشد آنگاه مي        تيصور
 .را بگذراند) نام كاليكويم به(ورود به دانشگاه امتحان ورودي 

 
 يمن

سـرباز  (داوطلب پس از گذراندن پايان دوره دبيرستان و گذراندن يك سـال سـربازي    
ر داوطلـب ماننـد پزشـكي و        هـاي پـ     در بعضـي از رشـته     . شود  ه مي اوارد دانشگ ) معلم

از ) معـدل ديـپلم   (هاي سه سال آخر دوره دبيرستان         مهندسي داوطلبان براساس نمره   
اي بـيش از ظرفيـت    به طور كلي وقتي كه تعداد داوطلب در رشته    . شوند  باال انتخاب مي  

گيـرد و بـه       دانشگاه باشد، آنگاه پذيرش دانشجو با اولويت معدل از بـاال صـورت مـي              
هاي بعد نيز ممكن است واجد شـرايط پذيرفتـه شـدن بـراي تحصـيالت                  النوبت در س  

 .دانشگاه باشد
 

 نيوزلند
وجـه تمـايز    . گيرد  در اين كشور، پذيرش دانشجو از طريق آزمون ورودي صورت مي          
طـرح سـؤاالت و     : آن با روش پذيرش دانشـجو در سـاير كشـورها در ايـن اسـت كـه                 

. گيـرد   صـورت مـي   ) مسـتقل (ر مجـزا    برگزاري آزمون در هر يـك از مـدارس بـه طـو            
 .شوند بدون آزمون وارد دانشگاه مي) معادل ديپلم (٦ان فرم يآموزان پس از پا دانش
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 كره شمالي
ــرا افــراد از دوره دبيرســتان براســاس   در  ــدارد، زي ايــن كشــور كنكــور سراســري ن

كننـد و همـه       هاي علمي و تخصصي با توجه به نياز جامعـه تحصـيل مـي               ريزي  برنامه
 .توانند آزادانه به تحصيل بپردازند فراد ميا

 
 اكرينكو
به دليل فقر مالي حاكم بر اين كشـور، هـر           . ين كشور داراي يك دانشگاه كوچك است      ا

كند و بقيه افراد از ادامه تحصيل محروم  ساله به ميزان ظرفيت آن دانشجو ثبت نام مي
 .مانند باقي مي

 
 كويت

هر داوطلب فقـط دو سـال       . پذيرد  پلم دانشجو مي  كويت فقط براساس معدل دي    دانشگاه  
 .متوالي حق تقاضاي ورود به دانشگاه را دارد

 
 ينه ميانهگ

 هر ساله به تعداد ظرفيـت دانشـگاه از          ،جا كه اين كشور داراي يك دانشگاه است         از آن 
 .مانند كند و بقيه از ادامه تحصيل محروم باقي مي داوطلبان ثبت نام مي

 
 عراق

آموزان سـال آخـر دبيرسـتان از طريـق            جو، پس از پايان امتحانات دانش     پذيرش دانش 
 درصـد   ٨٠ درصد تستي و     ٢٠اين آزمون به صورت     . گيرد  كنكور سراسري انجام مي   

طــرح  ســؤال از كتــب درســي دوره دبيرســتان ١٠٠تــر از  تعــداد كــم. تشــريحي اســت
يـك روز در    آزمون براي شـش درس بـه طـور          . پاسخ غلط نمره منفي ندارد    . شود  مي

دروس محــدود بــه دو رشــته كلــي؛ دروس . كشـد   روز طــول مــي١٢ميـان يعنــي كــالً  
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دروس . هــاي ادبيــات بــا ضــرايب يكســان هســتند هــاي علمــي و دروس رشــته رشــته
ــي، انگليســي، رياضــيات، : هــاي علمــي شــامل  رشــته ــي و دين ــك، شــيمي و  عرب  فيزي
دينــي، انگليســي، عربــي و : هــاي ادبيــات شــامل دروس رشــته. شناســي اســت زيســت

 ٣ تـا  ٢مدت آزمون بـراي هـر درس        . رياضيات، تاريخ، جغرافيا و علوم اجتماعي است      
 .شود  روز از آن اعالم مي٢٠نتايج آزمون پس از . ساعت است

 
 عمان

 رشته اپذيرش دانشجو بر پايه نمره بعضي از دروس سال آخر دبيرستان در ارتباط ب
ها از باال به پـايين        شجويان براساس همين نمره   گيرد و دان    انتخابي داوطلب صورت مي   

گذراننـد و نتيجـه       شـدگان هـر مـاه امتحـاني را مـي            در ضمن انتخاب  . شوند  انتخاب مي 
دانشـجويان  . گـردد  حاصله از امتحانات يكساله مالك برتري و ارتقا و تجديد آنان مـي         

 .توانند استفاده كنند ممتاز از بورس تحصيلي مي
جا كه در اين كشور كنكور        از آن . ردااي ند   وس سيستم مكاتبه  دانشگاه سلطان قاب   

 .سراسري وجود ندارد لذا جزوات يا كتب راهنماي كنكور سراسري هم وجود ندارد
 

 غنا
در اين كشور، آزمون ورودي سراسري به صورت كتبي با سؤاالت تشريحي برگـزار              

 بـه دليـل    .ودشـ    سـؤال بـا ضـرايب يكسـان، از دروس طـرح مـي              ١٠٠تعـداد   . شود  مي
براسـاس  . شـود    سطح امتيازبندي مـي    ٦ها در      پاسخ يها  تشريحي بودن سؤاالت، نمره   

شـود،    اي كه از هـر داوطلـب گرفتـه مـي            عالوه مصاحبه   الذكر به    فوق يها  ميانگين نمره 
 .گيرد پذيرش دانشجو صورت مي
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 لبنان 
ي و زبـان     اطالعـات عمـوم    هـاي   و از طريق امتحان ورودي در موضوع      پذيرش دانشج 

 .گيرد انگليسي در دانشگاه امريكايي بيروت صورت مي
. شود گيري مي هاي كنكور عمومي جمع و معدل هاي دوران دبيرستان و نمره  نمره 

هـا ماننـد مهندسـي و     در بعضـي از رشـته   . اي دايـر نيسـت      جا آمـوزش مكاتبـه      در اين 
ان، آزمـون از طريـق      دليل محدوديت ظرفيت با توجه به زياد بودن متقاضـي             پزشكي به 

 .شود ربط برگزار مي دانشكده ذي
 

 ماناگوآ
صـورت  ) طـور مسـتقل     وسـيله دانشـگاه بـه       بـه (پذيرش دانشجو به طـور غيرمتمركـز        

 سؤال تسـتي و تشـريحي از كتـب دوره           ٢٠٠تر از      و بيش  ١٠٠تر از     تعداد كم . گيرد  مي
 غلـط نمـره     هـاي   شوند ضرايب نمره دروس يكسان اسـت و پاسـخ           دبيرستان طرح مي  

منفي ندارنـد غيـر از نمـره آزمـون ورودي غيرمتمركـز، ممكـن اسـت معـدل ديـپلم و                      
 .هاي ديگر در پذيرش داوطلب براي آموزش عالي مؤثر باشند معرف

 
 مجارستان

دليل تغييرات فراوان در سيسـتم آموزشـي ايـن كشـور روش ثـابتي را در پـذيرش                     به
 .توان ارائه داد دانشجو نمي

 
 موزامبيك

وجود دارند كه دانشجويان را از طريـق        ) ادوارد و ماندالند  ( اين كشور دو دانشگاه      در
 سؤال به صـورت تسـتي و تشـريحي طـرح            ٢٠٠ تا   ١٥٠تعداد  . پذيرند  آزمون كتبي مي  

در اين آزمون نمره منفي در نظـر گرفتـه          . ضرايب نمره دروس يكسان است    . شوند  مي
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الـذكر،    ممكـن اسـت غيـر از آزمـون فـوق     اي مانند علـوم اجتمـاعي       در رشته . شود  نمي
 .اي هم از داوطلب گرفته شود مصاحبه

 
 مالزي

آمـوزان دروس      سـال اول دانـش     ٢ سال است كه در      ٣دوره دوم دبيرستان در مالزي      
 (SPM)» گواهينامه آموزشي مـالزي   «كنند و در امتحاناتي به نام         معيني را انتخاب مي   

 سال ديگـر تحصـيل كنـد و در          ١، داوطلب بايد    براي ورود به دانشگاه   . كنند  شركت مي 
را  (STPM) »گواهينامه پايان دوره دبيرستان مالزي«امتحان آخر سال مدركي به نام 

هـا و دارنـدگان نمـره         تكنيـك   هـا و پلـي      توانند در كالج    مي SPMدارندگان  . دريافت كند 
 .ها تحصيل كنند در دانشگاه STPMخوب در دو درس در 

 
 نروژ

 كه  . دروس دبيرستان است   يها  نمرهش دانشجو براي ورود به دانشگاه ريز      مالك پذير 
ها، دانشجويان خود     متناسب با رشته مورد تقاضا و براساس اولويت از باالترين نمره          

 .كنند را انتخاب مي
 

 نيجريه
تعداد داوطلبان بـراي تحصـيالت عـالي، انـدك اسـت، لـذا داوطلبـان بـا داشـتن ديـپلم                      

 .توانند براي تحصيالت عالي ثبت نام كنند ون ورودي ميمتوسطه، بدون آزم
 

 استراليا
 پايـان   يهـا   نمـره آموزش عالي كنكور سراسري ندارد بلكه هـر اسـتان           براي ورود به    

هـا بـه      كنـد و دانشـگاه      آموزان را محاسبه مـي      دانش) كالس دوازدهم (دوره دبيرستان   
 .كنند يطور مستقل پذيرش داده و مدارك تحصيلي را نيز صادر م
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  جنوبيكره
تواند آغاز شـود و آن بـا قبـول            دانشگاهي، پس از دوره دوم دبيرستان مي      تحصيالت  

 يكـي از    .شدن در آزمون ورودي دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي امكان پذير است           
هاي پذيرش دانشجو در كره جنوبي، نبودن آزمون سراسري اسـت؛ زيـرا هـر                ويژگي

غيـر  (ي دانشجويان خود را از طريـق آزمـون ورودي           دانشگاه و مؤسسه آموزش عال    
تواند در دانشگاه يـا مؤسسـه آمـوزش عـالي             كنند، لذا داوطلب مي     انتخاب مي ) متمركز

اين، بنـابر . مورد عالقه خود امتحان دهد تا در صورت قبولي در آن ادامه تحصيل دهد             
يـادآوري   (ها و مؤسسات آموزش مختلـف امتحـان دهـد           تواند در دانشگاه    داوطلب مي 

 ).الدش نيز جريان داردشود كه، اين روش در كشور بنگ مي
وابط و قـوانين صـدور مـدارك        ضطرح دروس،     ،  ها  پذيرش دانشجو، تعيين رشته   

ضمن اين كه زبان آزمـون،      . گيرد  تحصيلي، از طريق وزارت آموزش عالي صورت مي       
 .اي است كره

 
 فنالند

سـتان و قبـول شـدن در آزمـون سراسـري            براي ورود به دانشگاه، داشتن ديپلم دبير      
زبـان آزمـون ممكـن      . شوند  طلبان پذيرفته مي  وحدود نيمي از دا   . ها الزم است    دانشگاه

 .است فنالندي، سوئدي و يا انگليسي باشد
 

 فيليپين
ها بـا     شود و تعدادي از دانشگاه      در اين كشور سالي يك بار آزمون عمومي برگزار مي         

هــا از  پذيرنــد و تعــدادي ديگــر از دانشــگاه ن را مــينتيجــه همــين آزمــون دانشــجويا
 .آورند به عمل مي) غير متمركز(متقاضيان آزمون مجدد 
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 قطر
به دليل تناسب جمعيت اين كشور با ظرفيت پذيرش دانشجو، فعالً نيازي بـه برگـزاري          

 تحصـيلي دوران    يهـا   نمـره آزمون سراسري نيست و مـالك پـذيرش دانشـجو فقـط             
 .دبيرستان است

 
 اناداك

.  سـال آخـر دبيرسـتان اســت   هـاي  نمـره شـرط ورود بـه دانشـگاه بـر اسـاس معــدل      
 .و صدور مدارك تحصيلي خود گردانندها در پذيرش دانشجويان  انشگاهد
 

 هندوستان
شرايط ورود به دانشگاه و مؤسسـات آمـوزش عـالي، داشـتن گواهينامـه دبيرسـتان                 

آزمـون، بـراي ورود     . ودي است  و به شرط معدل و در نهايت نمره آزمون ور          )١٠+٢(
 :شود كه بعضاً به صورت ذيل است هاي مختلف برگزار مي به دانشگاه به صورت

 آزمون سراسري بـراي مراكـز آموزشـي مهندسـي و علـوم و يـا انسـتيتوهاي                   -
 ...تكنولوژي و به نام علوم هند و علوم پزشكي و

دانشـجويان خـود را     اي،    هـا بـا آزمـون ورودي منطقـه           تعداد زيادي از دانشگاه    -
 .دنپذير مي

بـا  هاي غير مهندسي و پزشكي،        هاي گذشته، ورود به دانشگاه در رشته         در سال  -
شد، اما اينك    ه دبيرستان و مصاحبه پذيرش داده مي      معدل ديپلم و نمره دروس مربوط     

 .ها با آزمون ورودي و گاهي همراه با مصاحبه است درهمه آن
هـاي فنـي و مهندسـي و پزشـكي، آزمـون               رشـته  هـا بـراي      تعدادي از دانشـگاه    -

شوند و در صورت عدم       دانشجويان بر اساس اولويت نمره گزينش مي      . كنند  برگزارمي
 .شوند تر به تحصيل مشغول مي هاي پائين  عالي در رشتهنمرةاخذ 
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دهد كه دو شيوه عمده به منظور ورود  هاي تطبيقي نشان مي  طور كلي بررسيبه-
يكـي برگـزاري آزمـون و       . يالت عالي در سطح جهـان وجـود دارد        متقاضيان به تحص  

شود كه با محدوديت      اين شيوه نوعاً در كشورهايي اعمال مي      . انجام سنجش و گزينش   
 .ظرفيت و فزوني تقاضا مواجه هستند

هـاي آموزشـي قبـل از         ول دوره طديگر عدم برگزاري آزمون و سنجش در        شيوه  
شـود كـه از        از سوي كشورهايي به كار گرفته مـي        اين شيوه نيز عمدتاً   .  است دانشگاه

البتـه برخـي كشـورها نيـز وجـود          . ظرفيت كافي و تقاضاي متعادل برخوردار هسـتند       
دارند كه بر اساس معياري غير از ظرفيت دانشگاه و تعادل در عرضه و تقاضـا و بـر                   

 بــه گــزينش دانشــجو ...انجــام مصــاحبه واســاس مبنــايي ماننــد معــدل كــل دوره و  
 .پردازند يم

 شـيوه گـزينش بـر اسـاس برگـزاري آزمـون             ، همان طور كه اشاره شد     ،در ايران 
. هاي زيادي شده است     هاي گذشته دچار فراز و نشيب       كه در طول سال   . گيرد  انجام مي 

 به منظور تعديل شيوه فعلي و تركيبي از دو      اي توسط سازمان سنجش     رو اليحه   از اين 
بـه نقـد و   هاي آتي     در بخش  لذا.  شده است   تدوين هاشده در ساير كشور   تجربه  شيوه  
ط تبو كارشناسـان مـر     عـالي     ي مرتبط با آموزش   سي اين اليحه از ديدگاه سازمان     برر
 .پردازد مي

 
 
 

 ماده ١٢ها و مراكز آموزش عالي كشور در  اليحه نحوه پذيرش دانشجو براي دانشگاه 
هـاي كارشناسـي    سـي  تبصره توسط سازمان سنجش تهيـه گرديـد و پـس از برر             ٧و  

توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تقديم هيأت دولت شد و مورد بررسي كميتـه               
 .فرهنگي هيأت دولت قرار گرفت

 :طور خالصه اين اليحه در برگيرنده موارد زير است به 

 نگاهي به اليحه تنظيمي دولت .٥
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 ١ماده 
هـا و مراكـز آمـوزش عـالي       به سنجش و ارزيابي علمي داوطلبـان ورود بـه دانشـگاه           

ازمان سنجش از طريق آزمون سراسـري و در نظـر گـرفتن سـوابق               كشور توسط س  
 .آموزشي داوطلبان در دوره متوسطه تأكيد دارد

 
 ٤ و ٣، ٢ماده 

آزمون سراسري شامل دروس عمومي و اختصاصي است كه داوطلبان با داشتن حـد              
كنند و اين آزمون در حـد         نصاب در دروس عمومي، در آزمون اختصاصي شركت مي        

 .شود دوره متوسطه برگزار ميهاي  آموزش
، مـالك اصـلي پـذيرش دانشـجو، نمـره كـل اسـت و بـدون اعمـال                   ٥برطبق ماده    

 .گيرد معيارهاي ديگر به صورت كشوري رقابت انجام مي
 

 ٦ماده 
كند كه ممكن است با توجه به وضعيت منطقه يا نياز آن يـا                موارد خاصي را مطرح مي    

 .نوع رشته گزينش بومي صورت پذيرد
 

 ٧ماده 
را ) دولتي يـا غيردولتـي    (ها و مراكز آموزش عالي        پذيرش دانشجو براي تمام دانشگاه    

 .بر عهده سازمان سنجش يا نظارت آن قرار داده است
 
 ٨ ماده به

درصد كـاهش داده و  ٥هاي شهدا و جانبازان را به        ظرفيت اختصاص يافته به خانواده    
 .كند به حدنصاب الزم اشاره مي
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 ١١و  ١٠، ٩ماده 
ريزي آزمون سراسري و اعضاي آن جهت نظـارت       تشكيل شوراي مطالعه و برنامه    به  

كند و وظايف آن شورا را تعيين         و ارزيابي نحوه برگزاري آزمون سراسري اشاره مي       
 .كند نامه داخلي شورا را مشخص مي كرده و همچنين نحوه تعيين آيين

 
 ١٢ماده 

 قانون ايجاد تسهيالت بـراي ورود رزمنـدگان         كند كه با اجراي قانون جديد،       تسريع مي 
اي كـردن آزمـون       ها و كليه قوانين مربوط به آن و نيـز قـانون يـك مرحلـه                 به دانشگاه 

 .گردد سراسري لغو مي
در ارتباط با اليحه، طرحي براي آزمون دروس عمومي ارائـه گرديـده كـه در آن                  

عربي، معـارف دينـي     ادبيات فارسي، زبان    (مصوباتي در خصوص دروس اين آزمون       
. محتوي امتحان، كارنامه و اعتبـار نتـايج بـه تصـويب رسـيده اسـت               ) و زبان خارجي  

همچنين نحوه ثبت نام داوطلبان مشخص شده، تعداد دفعات برگـزاري آزمـون تعيـين               
هاي محاسبه آن ارائه شده است و         گرديده و نحوه تعيين حدنصاب در دروس و روش        

دانشـگاهي و     هـاي پـيش     زمـون و اسـتفاده از آن در دوره        باالخره نحوه اعمال نتـايج آ     
 .كارداني پيوسته مطرح گرديده است

طور كلي ايـن اليحـه بـا هـدف           به  . كليات اين اليحه در پيوست گزارش آمده است       
گزينش دانشـجو در مراكـز آمـوزش        «رفع معضالت و نواقص موجود در قانون فعلي         

هـاي اخيـر مشـكالت زيـادي را بـر            تدوين شده است كه به خصـوص در سـال         » عالي
 .ها و جوانان تحميل كرده است جامعه، خانواده

آموزان، فشار زياد بر روي داوطلبان، ايجـاد          عدم توجه به سوابق تحصيلي دانش     
هاي فراوان روحي و رواني، عدم گزينش با استعدادترين جوانان، مغايرت نوع              ناراحتي
در آموزش و پرورش، عدم توجه بـه نقـش          هاي كنكور با نوع تدريس و امتحان          سؤال

هـا از قـوانين حـاكم     ها در پذيرش دانشجو، عدم اطالع كافي جوانان و خانواده      دانشگاه
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بر انتخاب رشته و نحوه گزينش، حجم زياد مطالب و كتب درسي براي كنكور، تبعـات                
يتي هـاي كنكـور و تقـو        ايجـاد كـالس   . ها و جوانان داشته است      زيادي را براي خانواده   

كه گاه تا چنـد برابـر       (هاي كالن، تدريس خصوصي و معلمان كنكور          شمار با هزينه    بي
آمـوزان    ، اضطراب و نگراني وافر دانش     )كنند  حقوق يك استاد را در ساعت دريافت مي       

هـا    شـود و تـأثيرات منفـي كـه بـر خـانواده              تر كشيده مـي     كه هر سال به سطوح پايين     
 .حلي مناسب براي اين معضالت است گذارد، بيانگر ضرورت طرح راه مي

از اين گذشته، مباحثي چون عدم اشتغال پس از تحصيل و ترسيم مبهمي از آينده  
بـا  . افزايد كه در جايگاه ديگر به آن بايـد پرداختـه شـود              نيز به اغماض موارد فوق مي     

اما اين نكته قابـل     . توجه به مسائل مطرحه ضرورت طرح اين اليحه كامالً روشن است          
كه كمبودها و نواقص طرح قبلي را بايد بپوشاند،           ذكر است كه طرح جديد عالوه بر اين       

 .اي تنظيم شود كه از نظر علمي، فني و اجرايي برتري داشته باشد به گونه
هاي مجلس در راستاي وظيفه پژوهشي خود به نقد و ارزيابي ايـن               مركز پژوهش 

موافقـان آن، بـه طـور كلـي موضـوع           اليحه پرداخت و ضمن اطالع از نظر مخالفـان و           
 .را مورد بررسي كارشناسي قرار داد» گزينش دانشجو«

در اين گزارش تالش شده است تا پس از بررسي اليحه پيشـنهادي، بـه نظرهـاي            
آوري اطالعـات در مـورد نحـوه     موافق و مخالف آن پرداخته شـود و سـپس بـا جمـع            

 و تطبيق آن با فرهنگ بومي و سنتي       ها و مراكز علمي دنيا      گزينش دانشجو در دانشگاه   
 .ايران، بهترين روش ممكن اخذ و پيشنهاد گردد

 
 اهداف اليحه .٥-١

هـا و     اليحه نحوه پـذيرش دانشـجو بـراي دانشـگاه         «هدف طراحان و پيشنهاددهندگان     
، گزينش مستعدترين دانشـجويان بـراي ورود بـه مراكـز            »مراكز آموزش عالي كشور   
تيجه رشد توان علمي و كارامدي آنان را بـه دنبـال خواهـد    آموزش عالي است كه در ن 

 .ها است توسعه علمي ارتباطي مستقيم با رشد و توسعه كشور در كليه زمينه. داشت
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ها، موجب افت تحصيلي دانشجويان و توان علمي          عدم گزينش صحيح در دانشگاه     
 .المللي خواهد شد هاي بين دانشگاه نسبت به شاخص

كه صـرفاً   ) اعم از دولتي و غيردولتي    (مؤسسات مختلف آموزشي    ايجاد مراكز و     
هـا، ميـزان سـطح علمـي          انديشند و رشد روزافـزون آن       به كميت افراد تحصيلكرده مي    

يكپـارچگي ايـن مراكـز و تحـت         . رو سـاخته اسـت      ها را با مشكلي جدي روبـه        دانشگاه
 را كـاهش دهـد و    گيري در آمـوزش عـالي       تواند تعدد مراكز تصميم     مديريتي واحد، مي  

 .سطح علمي كل آموزش به صورتي هماهنگ و سيستماتيك در كل كشور باشد
 
 پيشينه اليحه .٥-٢

، شوراي عالي انقالب فرهنگي از سـازمان سـنجش كشـور درخواسـت              ١٣٧٢در سال   
 .كرد كه طرح جديدي در ارتباط با كنكور سراسري ارائه كند

ب گذشته و استفاده از نظرهـاي       سازمان سنجش پس از بررسي و ارزيابي تجار        
 تهيه كرد   ١٣٧٣نويس طرحي جامع را در سال         برخي كارشناسان و صاحبنظران، پيش    

 .و آن را جهت نظرخواهي براي اساتيد و مسئوالن فرستاد
ريزي كنكور كـه   نويس، به كميته مطالعه و برنامه پس از اخذ نظرها و اصالح پيش      

ي و به رياست وزير علوم، تحقيقات و فنـاوري و       عالي انقالب فرهنگ    با تصويب شوراي  
با شركت تعدادي از معاونان سـه وزارتخانـه علـوم، تحقيقـات و فنـاوري، آمـوزش و                 

طـرح  . پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شده اسـت، ارسـال گرديـد             
پيشنهادي در جلسات متعدد بررسي شد و در نهايت با انجام اصـالحاتي بـه تصـويب            

 .رسيد
هاي الزم به     بخشي از طرح جديد كه مربوط به دروس عمومي بود، براي بررسي            

هـاي   ريـزي پـس از بررسـي    شوراي عالي برنامـه . ريزي ارائه شد شوراي عالي برنامه 
 .فراوان، طرح دروس عمومي را تصويب كرد
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دربـاره اليحـه    عـالي    هاي مرتبط با نظام آموزش      زماننظرات كارشناسان و سا    .٦
 اديپيشنه

د و نيز نباش هايي كه درگير مسايل آموزشي كشور مي     در اين بخش به نظرات سازمان     
 .به نظرات كارشناسان در اين زمينه اشاره خواهد شد

 سازمان سنجش .٦-١
هـاي سراسـري ورود بـه         سازمان سنجش كشور به عنوان مسئول برگـزاري آزمـون         

توجـه بـه   . باشـد   مـي ها و مؤسسـات و مراكـز آمـوزش عـالي كشـور مطـرح             دانشگاه
هـا و      بخصـوص كنكـور سراسـري ورود بـه دانشـگاه           ،هـا   حساسيت و اهميت آزمون   

تأثيرات و تبعات آن در آموزش و پرورش و برنامه درسي در سـطح جامعـه اجتنـاب                  
 .ناپذير است

 نظـران حـوزه    ظرخواهي از برخي كارشناسان و صاحب     سازمان سنجش كشور، طي ن    
 از نگاه   .ي، طرح جديد گزينش دانشجو را ارائه داد        توجيه آموزش، و دستيابي به داليل    

ش اين طرح در برگيرنده مزاياي خاصي نسبت به طرح قبلي است كه بـه              جسازمان سن 
 :شود ها اشاره مي اهم آن
 .شود تر مي تر و شفاف ارزش دروس تخصصي مطرح در كنكور سراسري واقعي)الف

بان هاي علمي داوطل    شايستگي. گذارد س در محل صحيح و واقعي خود تأثير مي        هر در 
د، هـم   شـو   ر رشـته مجسـمه سـازي پذيرفتـه مـي          ي كـه د   مثالً داوطلب . شود  گوياتر مي 

ي خود را در دروس عمومي به اثبات رسانده است و هم اين كـه در  يشايستگي و توانا 
دهنـد، از تمـام       دروس اختصاصي كه مستقيماً پايه رشته مجسمه سازي را تشكيل مي          

در ايـن  ). تري را كسب كرده است نمره بيش(اند، تواناتر است  ني كه قبول نشده   داوطلبا
 .شود تر مي ارتباط رتبه علمي داوطلبان نيز با معني
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 نمره دروس عمومي در كنكور سراسريبهبود مستمر ميانگين )ب
متأسفانه شـيوه رقـابتي فعلـي متضـمن توجـه قابـل قبـول داوطلبـان در ايـن دروس                     

تر از حد نصـاب   رود با اجراي طرح جديد اين ميانگين كه مطمئناً پايين          ر مي انتظا.نيست
 .تعيين شده است، افزايش يابد

 .يابد كيفيت علمي پذيرفته شدگان دانشگاه به شدت ارتقا مي)ج
در اين حالت مالك اصلي براي ورود به هر رشته قابليت علمي داوطلب، در مقايسه بـا                 

هاي علمي رشته مورد نظر  ست كه مستقيماً مرتبط با پايه     ساير داوطلبان، در دروسي ا    
بديهي است كه در طرح جديد، داوطلبان بسيار قوي و مستعد بخشـي             . دانشگاهي است 

كردنـد، بـه دروس اختصاصـي         دروس عمومي مـي   مصروف  از تالش خود را كه قبالً       
 ناچـار  ،نمايند و داوطلباني كه توجه كمي بـه دروس عمـومي داشـتند       خود معطوف مي  

خواهند شد كه در حد كافي و الزم براي احراز حـد نصـاب علمـي در دروس عمـومي                    
 .تالش كنند

 كاهش اضطراب و فشار رواني)د
اجراي هر طرحي كـه منجـر بـه         اصوالً  در ارتباط با اصالح و بهبود كنكور سراسري،         

 شدن  با خارج.كاهش اضطراب و فشار رواني داوطلبان شود، مزيتي بر آن خواهد بود
يابد و آرامشي بر       دايره رقابت، فشارهاي رواني به شدت كاهش مي        ازدروس عمومي   
شود كه زمينه را بـراي شـكوفا سـازي اسـتعداد دانـش                ها حكمفرما مي    محيط خانواده 

 .سازد آموزان فراهم مي
 هاي كنكور نيازي از كالس بي)هـ

ز كالسـهاي كنكـور،     نيـازي داوطلبـان ا      يكي از تبعات جـانبي اجـراي طـرح جديـد، بـي            
در وضـعيت فعلـي     . هـاي تسـت و غيـره اسـت          هاي خصوصي، رجوع به كتاب      تدريس

هاي درسي در مقابل فهم عميق مطالـب و متـون درسـي               شاهد اصل قرار گرفتن تست    
 .هستيم
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آمــوزان بــه   در طـرح جديــد گــزينش دانشــجو، تنهــا توجـه كــافي و عميــق دانــش  
ادگيري آن بـا عنايـت بـه كتـب درسـي            هاي دوره دبيرستان و كوشش جهـت يـ          كالس

 .هاي كنكور و متفرقه نخواهد بود كند و نيازي به شركت در كالس كفايت مي
در نهايت تغييرات ايجاد شده در اليحه جديد كنكور سراسري وضـعيت فعلـي را               

 :بخشد  زير بهبود ميددر موار
 .تأمين پيش نيازهاي علمي دانشگاه) الف
 .ها ديارتقاء كيفيت علمي ورو) ب
 .ها بهبود شرايط عمومي ورودي) پ
 .اصل قرارگرفتن دروس دبيرستان) ت
 .تطابق توان علمي و عالقه داوطلب با رشته پذيرفته شده) ث
 .كاهش اضطراب و فشار رواني) ج
 .هاي خصوصي هاي كنكور و آمادگي تست و تدريس نيازي از كالس بي) چ
 
 آموزش و پرورش .٦-٢

يشنهادي بـه مـوارد امتحـاني هماهنـگ و نهـايي دوره آمـوزش               اليحه پ  ٥و١،٢،٣مواد  
 .اختصاص دارد) دانشگاهي دبيرستان و پيش(متوسطه 

در ايـن مـواد، اشـاره شـده اسـت كــه ارزيـابي و سـنجش علمـي داوطلبـان ورود بــه          
ها و مراكز عالي كشـور، عـالوه بـر امتحـان سراسـري كـه توسـط سـازمان                      دانشگاه

آمـوزان از      به احتساب نتـايج سـوابق آموزشـي دانـش          شود، منوط   سنجش برگزار مي  
 .باشد هاي كتبي و هماهنگ نهايي دوره آموزش متوسطه مي طريق امتحان

هــاي دروس عمــومي و  يعنــي بــه طــور كلــي آزمــون سراســري شــامل آزمــون 
 بار در سـال و بـا همـاهنگي و مشـاركت     ٢اختصاصي است كه آزمون عمومي حداقل     

و نتيجـه آخـرين آزمـون عمـومي بـراي            گـردد   زار مـي  وزارت آموزش و پرورش برگ    
 .شركت در آزمون اختصاصي معتبر است



    ____________________________________________________٣٩ 
 

 

 صراحتاً تأكيد شده است كـه مـالك اصـلي پـذيرش             ٥با توجه به اين كه در ماده        
دانشجو، صالحيت علمـي داوطلبـان بـر اسـاس نتـايج آزمـون، دروس اختصاصـي و                  

 تنظيم ايـن اليحـه مشـخص     در عمومي است، نقش و اهميت جايگاه آموزش و پرورش        
، مشكالت و تبعـات امتحانـات       اگرچه در شرايط فعلي نيز آموزش و پرورش       . گردد  مي

آموزان بـه درك عميـق        مسائلي از قبيل عدم اهميت دادن دانش      . كند  كنكور را تحمل مي   
گـاهي نيـز عـدم      و  ترين وقت به فراگيري نكات تستي        مطالب درسي و اختصاص بيش    

 آمادگي يها تر از كالس اده بيشفهاي مدارس براي است در كالس آموزان    حضور دانش 
ها، اين نهاد را بـا مشـكل     آموزان و خانواده    العاده دانش     كنكور، اضطراب و نگراني فوق    

نگرش مثبت اليحه به نقـش اصـلي آمـوزش و پـرورش و              . رو ساخته است   هجدي روب 
تواند  ها مي نهايي دانشگاهآموزان در دبيرستان در سنجش   دانشيها نمرهسهيم كردن 

 اجرائي آن بايد به دقت      نقطه عطفي در شرايط فعلي باشد، اما نحوه برگزاري و مراحل          
ن آمـوزش و  از نظر مسـئوال   . ن آموزش و پرورش به مشورت گذاشته شود       با مسئوال 

گرو و  پرورش، رسالت اين نهاد تعليم و تربيت و آموزش است و نبايد اين رسالت در                
 . ديگري قرار گيردت و وظيفه سازمانحيطه رسال

به طور كلي، مشكل كنكور و گزينش دانشجو داراي ابعاد گسـترده وسـيعي اسـت كـه             
ربط و تأثير گذار در آن بايد تعريـف شـوند و پـس از بررسـي همـه                 كليه نهادهاي ذي  

 .جانبه و تعيين سهم هر بخش به طور مجزا، طرحي كالن براي حل آن ارائه داد
 
 آزاد اسالميشگاه دان .٦-٣

 روز افزون و گزينش دانشـجو در سـطح وسـيع، بـه     اه آزاد اسالمي با گسترش   دانشگ
عنوان يكي از نهادهاي تأثير گذار در آموزش كشور مطـرح اسـت، بـه طـوري كـه در                    
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 رشته و شهر و مقطع، ظرفيتي معادل        ٣٥٠٠ و براي حدود     ١٣٨١-١٣٨٢سال تحصيلي   
 ١. هزار دانشجو گزينش كرد١٨٠

ه آزاد بـر    عليرغم نقش مهم و تأثير گذار دانشـگا       ديريت اين دانشگاه معتقدند كه      م
هـا و      در تدوين اليحه نحوه پذيرش دانشجو براي دانشـگاه         نظام آموزش عالي كشور،   

 از نقطه نظرات كارشناسـان و صـاحبنظران ايـن        -ظاهراً-مراكز آموزش عالي كشور،     
صـورت گرفتـه، مـديريت دانشـگاه آزاد          يامـا بـا نظريـاب     .دانشگاه استفاده نشده است   

 : دليل عمده، مخالفت خود را با اليحه مذكور اعالم داشته است٣اسالمي به 
 تعديل و كاهش تصدي گري دولت)الف

وجود مشخصه و بارز اليحه مورد نظر، ايجاد تمركز، حاكميـت و گسـترش انحصـار،                
دولتـي و غيردولتـي، و   هاي رقابتي قانونمند بين نهادهـاي آمـوزش عـالي             حذف مزيت 

باشد و اين در حـالي اسـت كـه قـانون برنامـه                هاي مردمي مي    محدود كردن مشاركت  
هـاي اداري و      توسعه، در فصلهاي مختلف، بـه منظـور تمركـز زدايـي در حـوزه               سوم
يي از طريق كاهش اختيارات واحدهاي ملي و ستادي در امـور اجرايـي، گسـترش              ااجر

اجتناب از تصدي اين امـور       ر غير حاكميتي به مردم و     مشاركت اجتماعي،واگذاري امو  
گيـري دولـت،      هاي غير دولتي براي كاهش حجم تصـميم         توسط دولت، تقويت سازمان   

هاي عرضه آموزش متنوع در جامعه و غيره در اداره تهيه مسايل              تنوع بخشي به نظام   
برنامـه  هاي فرابخشي برنامه سـوم توسـعه دولـت و مقـدم بـر                 يي را، از سياست   ااجر

ها و قواعد اداره كشور در        ترين مولفه   اي از مهم        به عنوان مجموعه   بخشي بر شمرده و   
المللي مـورد   اي و بين مختلف اداري، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، منطقه   ابعاد

 .تأييد قرار داده است
 
 

                                                 
 .٧/٧/١٣٨١گزارش دانشگاه آزاد اسالمي مورخ . ١
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 گسترش حق انتخاب )ب
زيـرا از يـك طـرف    . كند ب مي يكپارچه سازي پذيرش دانشجو، حق انتخاب افراد را سل        

تواند خود را مورد آزمون قرار دهـد و از           بار و در يك روش مي       فقط داوطلب براي يك   
هاي ديگر را محدود يا حـذف          ديگر حاكميت يك روش در انتخاب دانشجو، گزينه        فطر
وانـان و  كند، در حاليكه حق انتخاب، موجـب كـاهش فشـارهاي روحـي و روانـي ج           مي

 .شود ان ميهاي آن خانواده
 وري  افزايش بهره)ج

تـر، تقريبـاً      بخش غير دولتي مركز آزمون دانشگاه آزاد، با نيروي انساني و هزينه كـم             

حـدود   . معادل حجم كـاري سـازمان سـنجش را بـر عهـده دارد             
3
نيروهـاي رسـمي     1

نكـور  موضـوع ادغـام امتحانـات ك      . كننـد   سازمان سـنجش در ايـن مركـز فعاليـت مـي           
دانشگاه آزاد اسالمي و انجام يك امتحان توسط سازمان سـنجش ضـمن             و  سراسري  

هاي اجرائـي اسـت و    هاي دولت در جهت كوچك سازي دستگاه كه مغاير با سياست    آن
وري فعاليت نيـز   هاي بهره  باشد، با شاخص    موجب افزايش امكانات در سطح دولتي مي      

ي انسـاني در دو     يرو ن   به داده با شاخص    ن ميزان ستاده  نمونه ساده آ  . سازگار نيست 
هـاي عمـومي دولـت، تعهـدات          به طور كلي با توجه به سياسـت       .سازمان ياد شده است   

گـردد كـه      هاي توسعه ملي و به طور خاص برنامه سوم، توصيه مـي             لي، برنامه لالم  بين
 هاي تك قطبي دولـت  تغييرات در سيستم نبايد به افزايش و بروكراسي اداري، حاكميت        
 .ساالر به جاي مردم ساالر و كاهش مشاركت مردم منتهي شود

 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .٦-٤

اين وزارتخانه تا متعـادل شـدن وضـعيت و ايجـاد بسـتر مناسـب بـه منظـور اعطـاي            
ها براي پذيرش دانشجو با برگزاري كنكور طبق اليحـه پيشـنهادي      استقالل به دانشگاه  
 .استصالحات زير موافق مشروط به انجام ا
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 به منظور جلوگيري ار تضييع حقوق داوطلبـاني كـه نمـره بـاالتري در                ٣در ماده ) الف
نتيجه آزمون عمـومي در گـزينش نهـايي داوطلبـان بـه             . كنند  آزمون عمومي كسب مي   

 .صورت ضريب لحاظ گردد
صـاب  هـا، حـد ن       به منظور جلوگيري از افت كيفيت آموزشي در دانشگاه         ٦در ماده   ) ب

ريـزي سراسـري     الزم، قبالً جهت داوطلبان بومي به تصويب شوراي مطالعه و برنامـه           
 .برسد

به تركيب اعضاي شركت كننده در تعيين حـد نصـاب قبـولي             ) ٨ ماده   ٢در تبصره   ) (ج
بـه  » د«بند.ها اضافه شود    در اين سهميه، دو نفير اعضاي هيئت علمي ذيصالح دانشگاه         

اهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اصـالح         معادل آمورشي و امور دانشگ    
 .يك تبصره اضافه شود» ج«به بند .شود

دو نفر از اعضاء هيئت علمي مورد بحث به پيشنهاد وزير بهداشت، درمـان و               : تبصره
 .آموزش پزشكي انتخاب شود

رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت به تركيب شوراي   ) هـ
 .ريزي آزمون سراسري اضافه شود برنامهمطالعه و 

 
 وزارت صنايع و معادن  .٦-٥

ها و مراكز آموزش عالي غيردولتـي و          هاي سراسري دانشگاه    نظارت قانوني برآزمون  
هاي آخر دبيرستان و      احتساب نتايج سوابق آموزشي كتبي و نهايي داوطلبان، در سال         

 از جمله تدابير مهمـي اسـت كـه          هاي اختصاصي،   دانشگاهي در كنار نتايج آزمون      پيش
بـا وجـود احتـرام بـراي خـانواده شـهدا            . جامعه از دولت و مجلس انتظار داشته است       

 براي فرزندان و همسران آنان با مباني و حكمت مسـابقه و             درصد٥اختصاص سهميه   
و ممكن است موجـب     . رقابت فشرده كه انتخاب اصلح نتيجه آن است، سازگاري ندارد         

 بعد از كلمـه     ١٠در تبصره ماده    .وانان نسبت به فرزندان اين افراد بشود      بين ج  كينه در 
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اضافه شود  ) وري و رئيس شورا   وزير علوم، تحقيقات و فنا    ( عنوان   مرجح است ) ابالغ(
 .تأييد مرجحًآ اضافه گردد  پس از كلمه١و همين عنوان در سطر ماده 

 
  سازمان حفاظت محيط زيست .٦-٦

 مسأله مهـاجرت    ، و رقابت شديد منتظران ورود به دانشگاه       با توجه به هجوم گسترده    
بــه شــهرهاي بــزرگ، مســأله اشــتغال پــس از تحصــيل و زمينــه بهتــر بــراي جــذب   

د طرح آزمون اختصاصي براي هر دانشگاه بـا عنايـت           شو التحصيالن پيشنهاد مي    فارغ
نـد بـه    توا  اي و استاني پيش بيني و اصـالح شـود و ايـن اقـدام مـي                  به شرايط و منطقه   

گيـري منجـر      صميم سازي و تصميم   ها در فرآيند ت     زدايي و تقويت نقش دانشگاه      تمركز
 .شود

زوني دانشـجويان نامتناسـب كـه    فالتحصيالن و  با توجه به افزايش روز افزون فارغ      
احتمال از بين رفتن افزايش كيفي را به دنبال دارد، مطلوب است در متن نظـام كنـوني                  

يگري انديشيد كه در آن اسـتعدادهاي برتـر مـورد هـدايت و              گزينش به تعريف نظام د    
هـا بـه تربيـت نيـروي متخصـص            مـثالً تنهـا معـدودي از دانشـگاه        . حمايت قرار گيرند  

 .بپردازند
ــي  ــنهاد م ــتم   پيش ــود سيس ــدارس( Grandecolosش ــاليم ــه  )  ع ــه ك فرانس

تــر از  هــاي شــغلي جايگــاهي بســيار مطمــئن  التحصــيالن آن، در كســب منزلــت فــارغ
همچنين توجه عميـق تـر      . د مورد مطالعه قرار گير    ها را دارند،    التحصيالن دانشگاه   ارغف

ها ميتواند راهـي مطمـئن بـه          به نظام آموزشي علمي كاربردي و باز آفريني پلي تكنيك         
 .سوي اين هدف باشد
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 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  .٦-٧
زم است كـه زمـان الزم       اي شدن آزمون عمومي و اختصاصي ال        در صورت دو مرحله   

در اين اليحه هيچگونه پيش بيني جهت كاهش تقاضـاي      . براي اجرا در نظر گرفته شود     
 .اي نشده است هاي فني و حرفه ورود به دانشگاه و توسعه آموزشكده

رويه دانشجويان دختر كه احتمال بروز تبعات  همچنين جهت جلوگيري از پذيرش بي
 .ر نظر گرفته نشده استرود، راه حلي د اجتماعي آن مي

هـاي    هـاي مناسـب آگـاهي كـافي نسـبت بـه رشـته               آموزش عالي با انتخاب راهكـار     
هاي گوناگون بـا      تخصصي مورد نياز جامعه داشته باشد تا گزينش دانشجو در رشته          

 .توجه به آن انجام شود
 
  رياست جمهوري دمعاونت هماهنگي و امور علمي و اجتماعي نها .٦-٨

 طـي   اي  ن سراسري و انتخـاب دانشـجو بـا شـيوه تسـت چهـار گزينـه                 آزمو برگزاري
هـاي تحصـيل      نامطلوبي بر نظام آمـوزش و يـادگيري در سـال          آثار  هاي طوالني     سال

 :دانش آموزي و پيش دانشگاهي داشته و دارد
اي،   هاي خـاص در پاسـخ بـه سـؤاالت گزينـه             قوت گرفتن نقش سرعت عمل، مهارت     

هـا و گسـترش روز افـزون مؤسسـات و             در آزمـون  بـراي توفيـق     محفوظـات   انباشت  
ياشد كه بـه   هاي دانش آموزان در تست زني مي    ها افزايش مهارت    معلميني كه هدف آن   

 .تدريج كل نظام آموزش و پرورش را تحت تأثير قرار داده است
ني مدت براي حل مسائل غامض و دشوار، الهمچنين كم رنگ شدن تفكر عميق و طو     

 . نيز از نكات منفي آزمون سراسري فعلي استتضعيف روحيه پژوهش
در اليحه پذيرش دانشجو، شيوه آزمون تستي هنوز حفظ شـده اسـت و ايـن روش                 

 .ها يكسان است براي دانشجويان و كليه رشته
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 نهادهاي ايثارگري. ٦-٩
اند عموماً ناظر      در خصوص اليحه پيشنهادي ارائه داده      ١مباحثي كه نهادهاي ايثارگري   

ان و درصد سهميه رزمندگان و به طور كلي نحوه اختصاص تسهيالت بـه ايـن                به ميز 
از ايـن رو سـعي      . ها و مراكز آموزش عـالي اسـت         قشر از جامعه در ورود به دانشگاه      

شده است ضمن بررسي اجمالي تاريخچه قانون تسهيالت به بيان نظرات آنان درباره             
 .اليحه پيشنهادي سازمان سنجش بپردازد

 
 ايجاد تسهيالت براي رزمندگان و ايثارگران سابقه  •

، آزادگـان، شـهدا،     ف ارج نهادن بـه خـدمات و ايثـارگري         مجلس شوراي اسالمي با هد    
ــاريخ    ــادگران بســيجي در ت ــازان و جه ــودين، جانب ــانون ٣٠/١١/١٣٦٧مفق ــاد «، ق ايج

هــا و  بــراي ورود رزمنــدگان و جهــادگران داوطلــب بســيجي بــه دانشــگاه تســهيالت 
درصـد ظرفيـت    ٤٠ را به تصويب رسانيد كـه بـر اسـاس آن             »موزش عالي مؤسسات آ 

 .ن اختصاص يافتاها و مؤسسات آموزش عالي به رزمندگان و ايثارگر دانشگاه
 به تصويب هيأت وزيران رسيد كـه        ١٨/٢/١٣٦٨آيين نامه اجرايي قانون فوق مورخ       

ينش شـده آزاد     نمره آخرين فرد گـز      درصد٨٠ آن حد نصاب نمره علمي را        ،٩در ماده   
  درصد٧٥اين حد نصاب به     ) ١٥/٦/١٣٦٨مصوبه  (قرارداده است، كه در مصوبه بعدي       

 .تقليل يافت

                                                 
 :منظور از نهادهاي ايثارگري شامل. ١

هور در امور ايثارگران، اداره آموزش بنياد مستضعفان و جانبازان، كارگزيني           مدفتر مشاوران رئيس ج   
اداره كل شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي، اداره كـل                نيروي مقاومت بسيج،    

آموزش عالي، بنياد شهيد انقالب اسالمي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و اداره كل شـاهد و ايثـارگر                   
 وزارت آموزش و پرورش
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 قـانون الـزام پـذيرش واجـد شـرايط           ١٨/١/١٣٧٧مجلس شوراي اسالمي در مـورخ       
ها و مؤسسـات آمـوزش عـالي كشـور را بـه               استفاده از سهميه ايثارگران در دانشگاه     

 . الحاق كرد»...قانون ايجاد تسهيالت«ت يك ماده واحد به تصويب رسانيده و به صور
 به تصويب هيـأت وزيـران رسـيد         ١/٢/١٣٧٨آيين نامه اجرايي قانون فوق در مورخ        

درصد نمره آخرين فـرد گـزينش       ٨٠ آن، حد نصاب نمره علمي را مجدداً         ٦كه در ماده    
 .شده آزاد قرار داده است

 سال گذشته، فراز    ١١درصد رزمندگان در    ٤٠روند اجرايي قوانين مربوط به سهميه       
تـوان گفـت كـه ميـزان اسـتفاده            هاي زيادي داشته است ولـي در مجمـوع مـي            و نشيب 

 .ايثارگران از اين سهميه هر سال كاهش يافته است
-١٣٧٧( سـال گذشـته      ١٠سـهيالت را در     به طور كلي چنانچه نتايج اجراي قـانون ت        

نسبت مطلـوبي بـوده     به  برآيند آن در سطح     شود كه     بررسي كنيم، مشاهده مي   ) ١٣٦٨
 اجرا گرديد، باعث    ١٣٧٨ - ١٣٧٩ كه در سال     »قانون الزام به پذيرش   «است، اما پس از     

 .ها شده است  كاهش شديد قبولي داوطلبان ايثارگر در دانشگاه
درصـد بـراي    ٨٠اين تقليل به دليل كاهش تعداد شركت كنندگان و تعيين حد نصـاب              

اي را از     ات گسـترده  در نتيجـه اعتراضـ    . هـا بـوده اسـت       گاه در دانش  پذيرش ايثارگران 
؟  هاو ساير مزاكز آموزش عالي به دنيال داشت جدول جانب ايثارگران در دانشگاه

 .ها است نشان دهنده آمار شركت كنندگان و پذيرفته شدگان ايثارگر در دانشگاه
 
 سهميه ايثارگران در اليحه پيشنهادي جديد •

درصد كاهش يافت و اين ظرفيت      ٥درصد ايثارگران به    ٤٠اين اليحه ظرفيت     ٨ماده  در  
 .درصد اختصاص يافت٥٠تنها به فرزندان و همسران شهدا و جانبازان باالي 

 .همچنين پيشنهاد شده بود كه اين سهميه مازاد بر ظرفيت دانشگاه باشد
يد آن منـوط     سال است و تمد    ٧ اين ماده آمده است كه مدت اجراي آن          ١در تبصره   

 .به تصويب مجلس است
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هاي معرفي كننده و تأييـد سـازمان          حد نصاب قبولي در اين سهميه به پيشنهاد نهاد        
شود كه در  سنجش، توسط شوراي مطالعه و برنامه ريزي آزمون سراسري تعيين مي     

 .شود  به آن اشاره مي٢تبصره 
انون ايجـاد تسـهيالت      اين اليحه آمده است كه با تصويب اين قـانون، قـ            ١٢در ماده   

ها و مؤسسات آموزش      براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه        
 و كليه قـوانين مـرتبط بـا اصـالح ايـن قـانون و قـانون يـك                    ٣/١١/١٣٦٧عالي مصوب   

 مجلـس شـوراي اسـالمي لغـو        ٢١/٥/١٣٧٧اي كردن آزمون سراسري مصـوب         مرحله
 .شود مي

 
 گري نهادهاي ايثارنظرهاي •

پيرو تدوين اليحـه مـذكور، مركـز پژوهشـهاي مجلـس ملـي جلسـات متعـدد، نظـرات                    
 :باشد نهادهاي فوق را جويا شد كه اهم آن به شرح ذيل مي

 اليحه پيشنهادي، سهميه رزمندگان، جانبازان و آزادگان حذف گرديـده           ٨درباره  . ١
دارد و ايـن در  كه با رويكرد و سياست نظام در خـدمات دهـي بـه ايثـارگران منافـات                 

تـر    ين و رزمنـدگان بـا سـابقه كـم          تا كنون جانبازان بـا درصـدهاي پـاي         حالي است كه  
انـد بـه تـدريج ايـن          اند و نمايندگان قانونگـذار در نظـر داشـته           مشمول تسهيالت نبوده  

 .سري دهندتتسهيالت را به گروه 
و همسـران    آزادگـان و جانبـازان، فرزنـدان         ، اليحه پيشنهادي همچنين   ٨در ماده   . ٢

گردد تعداد زيادي از  يادآوري ميكه اند  درصد ار سهميه محروم شده٥٠جانبازان زير 
هـا    فرزندان آزادگان و جانبازان موصوف در آستانه سن و شرايط ورود به دانشـگاه             

 .هستند

 اليحه پيشنهادي تعيين حد نصاب بر عهده شوراي مطالعه و           ٨ ماده   ٢در تبصره   . ٣
هاي علوم و بهداشـت    سراسري كه فقط يك عضو خارج از وزارت       ريزي آزمون   برنامه
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 كـه    و درمان است قرار داده شده كه امري غير معمول و غير اصولي اسـت در حـالي                 
 .شده است اين مهم در خصوص ايثارگران توسط مجلس و دولت انجام مي

ه  اليحه پيشنهادي مدت اجراي برنامه هفت سـال تعيـين شـد            ٨ ماده   ١در تبصره   . ٤
است كه اين موضوع با هدف ايجاد زمينـه حـذف سـهميه پيشـنهادي منظـور گرديـده                   

ن نـا هـا و فرزنـدان آ       لذا با عنايت بـه ضـرورت حضـور ايثـارگران در دانشـگاه             . است
درصد ظرفيت نيـز بـه قـوت خـود          ٤٠شود محدوديت زماني حذف شود و         پيشنهاد مي 
 .باقي بماند

ريزي آزمـون سراسـري نهادهـاي         برنامهالزم است در تركيب شوراي مطالعه و        . ٥
 .ايثارگري يا نماينده آنان عضويت داشته باشد

درصد آخرين فرد قبـول شـده در        ٧٥حد نصاب ايثارگران در گزينش دانشجو به        . ٦
 .ها باشيم تر اين قشر به دانشگاه كنكور بازگردد تا شاهد ورود بيش

تـر از سـهميه      ري اگر بـه كـم     سهميه ايثارگران در مقاطع تحصيالت تكميلي و دكت       . ٧
لذا الزم است بر    . درصد فعلي برسد، عمالً به منزله حذف سهميه در اين مقطع است           ٢٠

 .درصدي در مقاطع ياد شده تاكيد گردد٢٠ابقاء سهميه 
 
 
 
هـايي كـه بـا        يافته. پردازد  هاي موجود مي    اين بخش از گزارش به تجزيه و تحليل يافته        

ربـط و     منـد از كارشناسـان ذي       هـاي نظـام     يوي، مصـاحبه  مطالعات متون و منابع آرش    
 و يها در دو بخش كل تحليل يافته. هاي مرتبط حاصل شده است نظرخواهي از سازمان

شـود و علـت ايـن     بنـدي مـي    دسـته – در خصوص اليحه تنظيمي دولـت   –اختصاصي  
است كه فعاليت پژوهشـي صـورت گرفتـه در دو بخـش             بندي نيز بر اين اساس        تقسيم

م طور كه مشاهده شد يك بخش از پژوهش بـه بررسـي تطبيقـي نظـا              همان. وده است ب
 آموزش داشت، كه در آن ضمن بررسي تاريخچه         گزينش دانشجو در ايران اختصاص    

 گيريها و نتيجهتحليل يافته.٧
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بخـش  . ايـم  عالي و گزينش دانشجو در ايران به مقايسه آن با ساير كشـورها پرداختـه              
 اختصاص يافـت،  ) سنجش كشور سازمان   (ديگر به نقد و بررسي اليحه تنظيمي دولت       

كه در آن ضمن تبيين اليحه مذكور به بررسي نظـرات مخـالف و موافـق آن پرداختـه                   
هاي فـوق   بندي و تحليل نهايي نتايج حاصل از بررسي   رو داريد جمع    آنچه كه پيش  . شد

 .در دو بخش ياد شده است
 
 تحليل كالن مسأله .٧-١

هـا و مؤسسـات       سأله ورود به دانشـگاه    هاي آغازين گفته شد م      طور كه در بخش     همان
خـاص خـود بررسـي       Case آموزش عالي يك موضوع تخصصي اسـت كـه بايـد در           

دهد كه بايد با اين موضوع با نگـاه تخصصـي    تجربه اكثر كشورها نيز نشان مي  . شود
بنـدي رسـيد      توان به اين جمع     در نگاه تطبيقي ايران با ساير كشورها مي       . برخورد كرد 

كنندگان در آزمون با توجه به نسبت جمعيت كشور بسيار زياد اسـت               تكه تعداد شرك  
كـم  و نيز ميزان پذيرش مؤسسات آموزش عالي نسبت بـه ميـزان متقاضـيان بسـيار                 

دهـد كـه       نشـان مـي    هـا     داده ،در بررسي تطبيقي ايران با دو كشور ژاپن و چـين          . است
 . برابـر ژاپـن اسـت      ٥ و    برابـر چـين    ٦ها در ايـران       نسبت متقاضيان ورود به دانشگاه    

 :دهد هاي فوق را نشان مي جدول ذيل داده
 

نسبت شركت كننده به جمعيت  جمعيت كشور تعداد شركت كننده نام كشور
 كشور

 ٤٥/٢ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٩٠,٠٠٠ ايران
 ٣٩/٠ ١,٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ چين
 ٤٧/٠ ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٩٧٢٧١ ژاپن

 ١٠ سنجش، ص  سازمان٢١٢ گزارش كارشناسي :منبع
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ــان  ــه چن ــي ك ــه م ــه   مالحظ ــه ب ــت شــود در رابط ــزان نســبت جمعي كشــور و مي
و ژاپـن بـه     كنندگان در آزمون سراسري ميـزان متقاضـيان در ايـران از چـين                 شركت

 ). برابر چين است٣٥/٦ برابر ژاپن و ٢/٥(تر است،  مراتب بيش
تـر از   اتـب كـم  همچنين درصد پذيرش يا شانس قبولي دانشجويان در ايران به مر         

 :داده ذيل دليل اين ادعا است. استكشورهاي ياد شده 
 

 درصد پذيرش تعداد قبولي تعداد شركت كننده نام كشور
 ١١ ١٧٩,٠٠٠ ١,٥٩٠,٠٠٠ ايران
 ٥٢ ٢,٦٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ چين
 ٧/٧٤ ٤٤٦,١٦١ ٥٩٧,٢٧١ ژاپن

 .١١ سازمان سنجش، ص ٢١٢گزارش كارشناسي :                 منبع

 
شدگان فوق در ايران، دانشگاه آزاد را نيز اضافه كنيم شانس  اگر به تعداد پذيرفته 

هـا در     كه برخي دانشگاه    عالوه آن به  .  درصد خواهد بود   ٢٥قبولي متقاضيان در ايران     
به عنـوان نمونـه در ژاپـن در         . اي براي خود دارند     كشورهاي ياد شده پذيرش جداگانه    

 نفـر در    ٧٨٠,٠٠٠كه از اين عـده      شركت كردند   اوطلب  د ٩٩٠,٠٠٠ قريب به    ١٩٩٩سال  
 داوطلــب ورود بــه دانشــگاه در ژاپــن تنهــا ٩٩٠,٠٠٠هــا پذيرفتــه شــدند و از  دانشــگاه
دهـد    هاي فوق نشان مي      در آزمون مركزي ملي شركت داشتند، بنابراين داده        ٥٩٧,٢٧١

 .كه شانس پذيرش در ژاپن به صورت جدول ذيل است
 

 درصد پذيرش تعداد قبولي كت كنندهتعداد شر نام كشور
 ٧٩ ٧٨٠,٠٠٠ ٩٩٠,٠٠٠ ژاپن

 .١١ سازمان سنجش، ص ٢١٢ گزارش كارشناسي :منبع           
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ها در ايران نسـبت بـه سـاير كشـورها             ميزان تقاضاي ورود به دانشگاه    بنابراين   
 بروز  و اين مسأله موجب   . بسيار باال و نيز ميزان پذيرش متقاضيان بسيار پايين است         

زياد در درون ساختار نظام و فشارهاي روحي و رواني بـراي جامعـه شـده      مشكالت  
است مشكل بيكاري ساير و عدم اشتغال نيروهاي تحصيل كرده نيز بر شدت مشكالت 

شود؛   براي مواجه با اين مشكل و حل مسأله دو راهكار پيشنهاد مي           . فوق افزوده است  
ه نيازسنجي نيروي انساني متخصص بپردازنـد و        هاي مرتبط ب    كه بايد سازمان    اول آن 

ــه    ــراي ورود متقاضــيان ب ــاالي تقاضــا ب ــايين آوردن حجــم ب ــراي پ ــه را ب دوم زمين
 .ها، فراهم آورند دانشگاه

نيازسنجي نيروي انساني متخصـص يكـي از اقـداماتي اسـت كـه قبـل از اجـراي                    
از جملـه؛ آمـوزش     يج فراوانـي دارد،     ايـن كـار نتـا     . برنامه كنكور بايـد صـورت گيـرد       

براساس نيـاز و در راسـتاي نيـاز جامعـه، كـاربردي كـردن آمـوزش، امنيـت شـغلي                     
 ....تر و دانشجويان و در نتيجه آن انگيزه باالي آنان براي تحصيل بهتر و مطالعه بيش

دهـد كـه     نشـان مـي  ينده در زمينه نيازسنجي نيـروي انسـا       هاي انجام ش    بررسي 
هاي نيروي انساني متخصص       را نسبت به نيازمندي    انحراف شديدي تقاضاي اجتماعي   

 برابـر   ٣/٥طوري كـه در بهتـرين حالـت، تقاضـاي اجتمـاعي سـاالنه                 دهد، به   نشان مي 
 .نيازمندي نيروي انساني متخصصي ساالنه است

مقايسه عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص بـا آمـوزش عـالي در آينـده                 
 لذا ضروري اسـت     .هاي آموزشي است    از گروه نيز، نمايانگر مازاد عرضه در بسياري       

كه اين امـر    .  نيازهاي جديد نيز بپردازيم    به تعريف ضمن نيازسنجي نيروي متخصص     
در واقـع بايـد     . هـاي تخصصـي در جامعـه اسـت          علم و دانش  لزم تعريف كاركرد    مست

هاي علمي را درجامعه مشخص سـازيم كـه           كاركردهاي وابسته و مستقل علم و رشته      
شود و نيازهاي جديـد پاسـخگوي بخشـي از            ا ر نيازهاي جديد نيز تعريف مي      با اين ك  

گـذار    تقاضاي جامعه خواهد بود و تا حدودي در متعادل كردن تقاضا و عرضه تـأثير              
 .خواهد بود
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» هــا كــاهش حجــم تقاضــا بــراي ورود بــه دانشــگاه « پيشــنهاد دوم، يعنــي درو  
 :شود هاي ذيل ارائه مي حل راه

ا تغيير رسـالت و مأموريـت وزارت آمـوزش و پـرورش تالشـي در                 ب ؛كه  اول آن  
ت مهاي كاربردي و بـه سـ        هاي آموزشي و توجه و تأكيد به آموزش         جهت تغيير شيوه  

آمـوزان بـه دو دوره نظـري و فنـي             دوم، بـا تقسـيم دانـش      . گرايي معطوف گردد    حرفه
رآموزي و  اي سعي در معطوف داشتن بسياري از آنان به سمت حرفه خاص، كا              حرفه

در نهايت اشتغال در حوزه خاص صنعتي و فني پـس از فراغـت از تحصـيل در دوره                   
 .متوسطه، گردد

تـوان از     هـاي متفـاوت مـي       بندي مؤسسات آموزش عالي به دسـته        ستهسوم، با د   
اي كـه برخـي از كشـورها از جملـه      تجربـه . ها كاسته شود به دانشگاهحجم متقاضيان  

 روش در آمـوزش عـالي   ٤كشور اياالت متحـده امريكـا از   . دآمريكا در اين زمينه دارن   
هـاي دانشـگاهي      قـدماتي، كـالج   هـاي م    اي، كـالج    و مدارس نيمه حرفه   هاي فني   انستيتو(

هـا آزمـون      كند كه فقـط بـراي برخـي از آن           استفاده مي ) ها   عمومي و دانشگاه   آموزش
داكثر معـدل دوره     ديپلم متوسطه يا حـ     ، شرط ورود  ها  تر آن   ورودي دارد و براي بيش    

 .متوسطه است
 
 تحليل اليحه تنظيمي دولت .٧-٢

تدوين هرگونه طرح يا اليحه در زمينه گزينش دانشـجو بـه منزلـه تغييـر و تحـول در                    
لـذا ضـروري    . شود، كه اين مهم نيازمند مديريت تحول است         سيستم در نظر گرفته مي    

مطـرح در مـديريت     يكـي از اصـول      . است براساس الگوهاي مديريت تحول عمل شـود       
اي تغييـر ابتـدا بايـد     براسـاس مـدل سـه مرحلـه    . بودن تغييرات اسـت  اي    تحول مرحله 

بـراي ايـن كـار بايـد وضـعيت موجـود            . ايي از وضع موجود صـورت گيـرد       دز  انجماد
گـزينش دانشـجو خواهـد      شكننده شود، كه اين نيازمند تبيين ناكارامدي وضع موجود          

هاي جديد ارائه  ها و طرح   برنامه  هاي موجود،    چالش  نتبييدر مرحله دوم و پس از       . بود
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 آخر  و در مرحله. شود كه اين امر نيز نيازمند رايزني و استدالل قوي است و اعمال مي
در تمام مراحل فوق    . هاي جديد صورت خواهد گرفت      ح و طرح  ي لوا اجراي ،تثبيت مجدد 

 عالي سازمان يا نظـام      نفعان و به خصوص رضايت مديريت       نيز بايد رضايت اكثر ذي    
هاي مجلس با پذيرش اين اصل و پـس           كميته آموزش عالي مركز پژوهش    . تأمين شود 

بـه بررسـي ايـن      ) سـازمان سـنجش كشـور     (اي توسط دولـت       از اطالع از تنظيم اليحه    
هـاي   ز آن در بخـش اهاي حاصل  موضوع و تبيين وضع موجود پرداخته است كه داده 

هـا و نتـايج حاصـل، بـه تحليـل ايـن اليحـه                  توجه بـه داده    در ادامه با  . قبلي آمده است  
 .پردازيم مي
 تمركز يا عدم تمركز در نظام گزينش دانشجو،. ٧-٢-١

نـد در  توان كه يك فرايند مرتبط به هم هستند، مـي          مفهوم سياستگذاري و اجرا ضمن آن     
 ، كه سياستگذاري در بخش آزمـون و سـنجش متقاضـيان           به اين معنا  . عمل جدا باشند  

هــاي دولتــي و  توســط ســازمانآن متمركــز و در اختيــار دولــت باشــد، امــا اجــراي  
 ). عـدم تمركـز در اجـرا       يعنـي تمركـز در سياسـتگذاري و       (خصوصي صـورت گيـرد      

عنـوان مثـال در ژاپـن         بـه .  ديگر كشورها نيز مؤيـد ايـن مسـأله اسـت           بررسي تجارب 
ي ا  مؤسسـه  چـين يا در   ،  »هاي ورودي براي دانشگاه     مركز ملي آزمون  «مركزي به نام    

وجـود دارد كـه بـه سياسـتگذاري در          »  عالي ملي  هاي آموزش   مؤسسه آزمون «به نام   
 بخـش   هايي نيز مجـري اسـت،       كه خود در بخش    پردازد و ضمن اين     حوزه ياد شده مي   

در ايران نيز بايد تأكيـد بـر        . هاي ديگر واگذار كرده است      گري از اجرا را به سازمان     يد
توانـد بـه      كـه دسـتگاه دولتـي مـي         اما در اجرا ضمن آن    . ري شود تمركز در سياستگذا  

بخش ديگر را بـه مراكـز خصوصـي مثـل مركـز             . ها بپردازد   اجراي بخشي از سياست   
 رونـدي كـه امـروز   (هاي دولتي بسپارد     آزمون دانشگاه آزاد يا حتي به برخي دانشگاه       

سـپردن امـر    البتـه   ). شـود   تجربه مـي   Ph.D در خصوص امتحان ورودي دوره دكترا     
ها در مقطـع كارشناسـي بـه دليـل حجـم زيـاد متقاضـيان                  گزينش دانشجو به دانشگاه   

ي آزمون كتبـي كـه      ط، پس از    شناسي ارشد و دكترا   پذير نيست، اما در مقطع كار       امكان
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شود، مرحله دوم يعنـي انجـام مصـاحبه و ارزيـابي              توسط سازمان سنجش انجام مي    
 گيرد تهاي علمي صور ها و گروه د توسط دانشگاهتوان  علمي و توانايي دانشجويان مي    

 . درصد براي آن در نظر گرفته شود٤٠ الي ٣٠و امتيازي بين 
 
 ارائه تسهيالت و اعمال سهميه در آزمون .٧-٢-٢

بندي در آزمون ورودي يكي از موضوعات عام اين سنجش اسـت كـه                موضوع سهميه 
ه اين موضوع در ابعـاد مختلـف        در اين بخش ب   . شود  در برخي كشورها نيز تجربه مي     

 .پردازيم ها مي از قبيل سهميه ايثارگران، سهميه مناطق و سهميه سازمان
 موضوع ارائه تسهيالت به ايثارگران، جانبـازان        ؛ارائه تسهيالت به ايثارگران   ) الف 

هاي رفاهي، اما ايـن   به خصوص در بخش . هاي شهدا يك امر ضروري است       و خانواده 
مقولـه علـم و تحصـيل       . الشعاع خود قرار دهد     يگاه علم و دانش را تحت     مسأله نبايد جا  

خـود  Case قـرار گيـرد و فقـط بايـد در     سياسـي  نبايد تحت تأثير مسائل اجتماعي يا 
لذا ضمن پذيرش اصل ارائه تسهيالت به اين قشر از جامعه در ورود به            . بررسي گردد 

ان تحصيل براي آنان، بر ايـن       ها و مؤسسات آموزش عالي و فراهم كردن امك          دانشگاه
كنيم كه وجود ضوابط و مقررات و اعمال آن براي اين گروه هم به نفـع                  نكته تأكيد مي  

شود كـه     پيشنهاد مي فرض    با اين پيش  . د آنان و هم به نفع جامعه علمي خواهد بود         وخ
ها و يكپارچه كردن و تساوي شانس         دهي به وضعيت سهميه     به اهميت سامان  با توجه   

نظـر  اضيان شركت در آزمون و نيز توجه به عدم تبعيض در قشرهاي ايثارگري و  متق
هاي ايثارگري و تجربه عـدم جـذب سـهميه            كنندگان در سهميه    به كاهش ميزان شركت   

 رفتن و نيـز بـا در نظرگـ        ١هـاي گذشـته     در طـول سـال    )  درصـد  ٤٠(تعيين شده فعلـي     
گردد سهميه    د، پيشنهاد مي   درص ٤٠وضعيت اجتماعي و رواني ناشي از اعمال سهميه         

                                                 
 .١-٧ص . ١٥٨ و گزارش پژوهشي ٢ص .  سازمان سنجش٤٧گزارش پژوهشي . ١
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هاي ذيل از اين سهميه اسـتفاده         گروهيابد و    درصد كاهش    ١٠ درصد به    ٤٠مذكور از   
 .كنند
  سال،٤٠ سال حضور در جبهه و زير  رزمندگان باالي يكهكلي ●
  سال،٤٠ درصد و آزاداگان زير ٢٥ جانبازان باالي هكلي ●
هـاي   سال حضـور در جبهـه   سابقه يكسپاه، ارتش و نيروي انتظامي كه  كادر ثابت   ●

  سال هستند،٤٠تر از   داراي سن كمجنگ را دارند و
 . درصد٥٠ ي فرزندان و همسران شهدا و جانبازان باال●

 :اياي ذيل را به همراه خواهد داشتبديهي است كه قاعده فوق مز
د تـر خواهـ     ها بيش   شانس ورود جوانان كشور به دانشگاه      مال سهميه درصد   با اع  )يك
 .شد
زيـرا در گذشـته نيـز       (كنـد     تر مي   بينانه  كه وضعيت را واقع      كاهش سهميه ضمن آن    )دو

، ايثارگران عزيز را در مقابل آحاد جامعـه قـرار           ) درصد وجود نداشت   ٤٠امكان جذب   
 ١.دهد عليه آنان را كاهش ميبر دهد و فشار روحي و رواني جامعه  نمي

                                                 
هاي گذشته نشان داده است كه از طرفي نهادهاي ايثارگري قادر به جذب سـهميه تعيـين                  تجربه سال . ١

اند و از طرف ديگر از لحاظ جامعه شناختي و روانشناسي اجتماعي هزينه ناشي                دهونب) درصد٤٠(شده  
ئه لذا پيشنهاد فوق به منظور كاهش حجم فشار ياد شده ارا          . پردازند  از سهميه در نظر گرفته شده را مي       

تر به موضوع نگريسته شود، ضـرورت دارد          كه واقع بينانه    شود براي اين    شده است و حتي پيشنهاد مي     
به برررسي دقيق موضوع بپردازند و در مورد نياز اين نهادها در اعمـال سـهميه را بيابنـد، تـا                     گروهي  

ن باشـد كـه     پيش فـرض اساسـي ايـن گـروه نيـز ايـ            . سهميه مورد نياز تعيين گردد    براساس آن ميزان    
كه ارزيابي نتايج حاصل   آن ضمن. روش براي گزينش دانشجو، سنجش توان علمي او استترين  اصولي

 :هاي مختلف گوياي نكات ذيل است هاي انجام شده در دوره از پذيرش
 . است هاي تقويتي اجرا شده پيش از دانشگاه براي جبران ضعف احتمالي ايثارگران كافي نبوده  دوره●
بينـي نشـده      علمي داوطلبان ايثـارگر پـيش     قاطع تحصيالت تكميلي سازوكاري براي ارتقاي توان         در م  ●

 .كه اين امر موجب افت كيفي آموزش در مقاطع ياد شده گرديده است. است
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انـد را تحـت       أله جبهـه و جنـگ بـوده       همه نيروهايي كه به نـوعي درگيـر مسـ          )سه 
 ).ابت ارتش، سپاه و نيروي انتظاميهمانند كادر ث(دهد  پوشش قرار مي

نظر بـه عـدم دسترسـي از امكانـات آموزشـي و پژوهشـي و            ،   سهميه مناطق  ) ب 
تـر توسـعه يافتـه بـه          طور يكسان در همه مناطق كشور و با توجه به نياز مناطق كم              به

 توسـعه در    يهـا   ها بـه عنـوان قطـب        توجه به شهرستان  نيروي تخصصي و ضرورت     
كشور و به دليل وجود پتانسـيل قـوي بـالقوه در ايـن مراكـز، اعمـال سـهميه منـاطق                      

شـود سـهميه منـاطق در آزمـون         رو پيشـنهاد مـي      از ايـن  . رسـد   ضروري به نظـر مـي     
 .هاي اعمال آن، بر قوت خود باقي بماند سراسري ضمن اصالح در روش

به منظور رعايت اصل تمركز در سياستگذاري و          ،ها و نهادها    ازمان سهميه س  ) ج 
هـا و   عدم تمركز در اجرا و نظر به ضرورت آموزش نيروي انساني شاغل در سازمان   

 درصدي مازاد بر ظرفيت براي ايـن گـروه          ٢شود سهميه     نهادهاي كشور، پيشنهاد مي   
شدگان در مراكـز آموزشـي        هاز افراد در نظر گرفته شود، با اين پيش شرط كه پذيرفت           

هـا    مديريت دولتي يا مؤسسات آموزش عالي رسمي كه در اختيار هر يـك از دسـتگاه               
 .قرار دارد به تحصيل بپردازند

كه با اعمـال سـهميه مـازاد و تحصـيل در              مزيت اين روش آن است كه ضمن اين        
امكـان  ها، فرصتي از متقاضيان آزاد سـلب نشـده اسـت،              مراكز آموزش عالي سازمان   

 .گردد ها و نهادها فراهم مي هاي كاربردي براي متقاضيان سازمان آموزش
 
 
 
 

                                                                                                                   
 عدم موفقيت برخي از دانشجويان ايثارگر در اتمام تحصيالت خود در داخل يـا خـارج از كشـور يـا                      ●

 . متوالي، آثار روحي و رواني نامطلوبي بر آنان به جاي گذاشته استمشروطي آنان در چند ترم
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 هاي طرح سؤال و اعمال ضرائب ي آزمون، شيوهامحتو .٧-٢-٣
ي آزمون، چگونگي طرح سؤاالت و اعمال ضرائب از مباحث تخصصي است كـه       امحتو

أله، نگاهي اجمالي بـر     اما به دليل اهميت مس      تر است،   ورود به آن نيازمند تحقيقات بيش     
 :آن خواهيم داشت

كـه قـادر بـه ارزيـابي از      ، ضمن آنتنها به صورت سؤاالت تستي  روش آزمون   .١
هاي علمي فرد نيست، و ميزان توانمنـدي علمـي و دانـش و                ها و توانايي    مجموع قابليت 

لـذا  . دهـد   ي سـنجش را كـاهش مـي       ياعتبار و پايا  . معلومات او را مشخص نخواهد كرد     
شود عالوه بر سؤاالت تستي، سـؤاالت تشـريحي نيـز در فراينـد سـنجش                  هاد مي پيشن

 آزمـون اختصاصـي صـورت        تواند در مرحلـه     طرح سؤاالت تشريحي مي   . لحاظ گردد 
 .گيرد
كه سنجش متقاضيان به منظور بررسي ميزان توانـايي آنـان بـراي               نظر به اين  . ٢ 

 سـؤاالت و متـون      ايكـه محتـو   د  نمايان  ميضروري  . ها است   ادامه تحصيل در دانشگاه   
رو  از ايـن . مربوطه از مطالبي باشد كه در ارتباط با رشته مورد تقاضاي داوطلب است          

سعي شود در حد امكان از دروس مربوطه امتحان به عمل آيد و اگر هم در نظر است                  
از دروس غير مرتبط يا عمومي نيز آزموني بـه عمـل آيـد ميـزان ضـرايب آن حـداقل                     

وان مثال براي رشته رياضي محض، امتحان از دروس عربي و معـارف بـا               عن  به. شود
 . به عمل آيد١ضرايب 

كه سـعي شـود مـالك ارزيـابي براسـاس سـنجش از دروس                 ديگر آن پيشنهاد  . ٣ 
 با امتحان از دروس تخصصي رشته مورد عالقـه، تـأثير هـر         .تخصصي صورت گيرد  

هـاي علمـي      كـه شايسـتگي     آنضـمن   درس در محل واقعي خـود نمايـان خواهـد شـد،             
شـود و نيـز قابليـت علمـي           تـر مـي     داوطلبان گوياتر و ارزش دروس تخصصـي بـيش        

داوطلب در مقايسه با ساير داوطلبان در دروسـي خواهـد بـود كـه بـه طـور مسـتقيم                     
 .هي خواهد بوداهاي علمي رشته مورد نظر دانشگ مرتبط با پايه
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رو پيشنهاد    از اين   .تگي دارد موضوع اعمال ضرايب به نوع رشته تخصصي بس       . ٤ 
دار را    هـاي مـورد عالقـه و اولويـت          شود، ابتدا از داوطلب خواسته شود كـه رشـته           مي

هـاي تخصصـي تعيـين        هاي مورد عالقه، ضرايب درس      مشخص كند و براساس رشته    
 .گردد
پذير است كه     همچنين اعمال ضرايب براي معدل دوره متوسطه در صورتي امكان          

 متمركـز و بـا       آموزان در طول دوران تحصيل بـه صـورت يكپارچـه،            نشارزيابي از دا  
 .ذاري واحدي صورت گيردگسياست

 مؤثر خواهـد بـود كـه      به عبارت ديگر توجه به سوابق تحصيلي متقاضيان زماني         
 . مركزي و متحدالشكل وجود داشته باشديك معيار سنج

 
 نحوه انتخاب رشتهو مراحل برگزاري آزمون  .٧-٢-٤

ها به    طور كه در اليحه پيشنهادي اشاره شده آزمون سراسري ورود به دانشگاه            همان
همچنين در اليحه ياد شده به نحوه       . دو مرحله اختصاصي و عمومي تقسيم شده است       

انتخابي براي متقاضـيان پيشـنهادهايي مطـرح شـده          هاي    انتخاب رشته و سقف گزينه    
 :است

ها و توجه بـه        آزمون دانشگاه  نظر به ضرورت كاهش حجم متون درسي در       )الف
هاي تشريحي در آزمون،      تر به شيوه    ها و نيز توجه بيش      هاي هر يك از رشته      ضرورت

حـه  اي كـه الي     هـا در دو مرحلـه بـه شـيوه           شود آزمون ورود بـه دانشـگاه        پيشنهاد مي 
 در مرحله اختصاصي با امتحـان از دروس تخصصـي     منتها. باشد  پيشنهاد كرده است،  

 .گردد ود، طرح سؤال به صورت تشريحي ارائه ميبه صورت محد
كه از حجم دروس و       ، ضمن آن    با شيوه جديد برگزاري آزمون دروس عمومي      )ب 

شـود و داوطلـب را از مطالعـات           هـا كاسـته مـي       منابع براي مطالعه در آزمون دانشگاه     
دارد، بـر فشـار روحـي و          گسترده، پراكنده و در عين حال غير تخصصي برحـذر مـي           

 .كاهد ني او نيز ميروا



    ____________________________________________________٥٩ 
 

 

دهـد كـه تعـداد        هـا نشـان مـي       هاي انتخابي بررسي    همچنين در خصوص گزينه   )ج 
اين حـد نرمـال در      . ها بايد داراي حد نرمالي باشد       هاي انتخابي در انتخاب رشته      گزينه

 گزينـه در هـر گـروه        ١٠٠لذا انتخـاب    .  گزينه است  ٢٠ الي   ١٠اكثر كشورها چيزي بين     
 .رسد ظر ميامري غيرمنطقي به ن
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