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 به نام خدا

 ها طرح آزمون ورودی دانشگاه

 سسات آمورش عالیو مؤ

 مقدمه

آزمون  ،تستیهای آزمونها، وضعيت نامناسب فيزیك در دبيرستان -آموزان رشته ریاضیکاهش قابل توجه تعداد دانش

تی ح ها،در دانشگاه های علوم و فنی مهندسیهرشت داوطلبانها و مؤسسات آموزش عالی، پذیرفته شدن ورودی دانشگاه

زش عالی کشور، ها و مؤسسات آموآموزش در دانشگاهکيفيت درنتيجه پایين آمدن سطح و  با نمره منفی در ریاضی

 ه است.غدغه فكری جامعه ریاضی کشور شدموجب نگرانی و د

در حال حاضر ، یعنی روش سنجش و پذیرش دانشجو سسات آموزش عالیها و مؤورودی دانشگاه روش برگزاری آزمون

است، که در جهت رفع این  و مقاطع تحصيلی باالتر از مسائل و مشكالت عمده در بدو ورود به آموزش عالی کشور

 طلبد.کشوری را می مسئوالنهای گوناگون و معضل همت و کوشش بخش

ثير بدترین نوع آموزش، تحت تأها و حتی دانشگاهای از ابتدایی تا اتمام دوره دبيرستان آموزش مدرسهدر حال حاضر 

 قرار گرفته است. در حقيقت این روش غير معقول جایگزین یاد دادنتست زدن  ایجاد مهارت در یعنی آموزش برای

است، که در نهایت ضربه غيرقابل جبرانی را به  شدهدانشجویان  و آموزانعلمی دانشبه ستدالل و تفكر مفهومی، ا

 است.کرده آموزش کشور وارد 

 مدیران نيزو ها، و خانواده ، دانشجویانآموزانتحت فشار دانش ها،وحتی مدرسان دانشگاه معلمان، موزگارانبسياری از آ

حفظی و استدالل و به صورت  و ارائه مطالببدون تفهيم  که دروس رامجبور هستند ، وموسسات آموزشی مدارس

 های تستی و در نهایت کنكور، تدریس کنند. آموزان برای آزموندانشسازی آماده به منظور وار وداستان

 وندشمیهای سنگين را متحمل تستی گوناگون، هزینه هایآزموندليل نگرانی و اضطراب از ه ب آموزانی دانشهاخانواده

آنچنانی را و مؤسسات آموزشی خاص  مدارس های آموزش تست زنی و مدیران برخیها و دورهو جيب صاحبان کالس

ات سفانه تبلیغمتأ گردد.و به طور کلی زندگی عادی و سالمت فكری جوانان و خانواده آنان مخدوش می کنند.پر می

های و دانشجویان برای شرکت در آزمونآموزان سازی دانشراه آماده سسات آموزشی که درمؤ کنکور و

 روستاها، جراید وتابلوهای بزرگ در شهرها و ورودی در مقاطع مختلف تحصیلی از طریق صداوسیما و

سازد، که مجالی برای یادگیری صحیح به جوانان را با اضطراب و دلهره زایدالوصف روبرو می ها وخانواده

 دهد.جوانان نمی
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مشارکت برخی نهادهای علمی کشور، از جمله فرهنگستان علوم قبل از بروز نتایج غيرقابل قبول انجمن ریاضی ایران با 

 به طور مثال اقدامات زیر انجام شده است:اند، از آن جمله ایجاد شده، به فكر چاره بوده

التحصيالن فارغن الگویی برای ارزشيابی ابه عنو 1481برگزاری آزمون علوم ریاضی فرهنگستان علوم در سال الف( 

 تداوم پيدا نكرد. یدليل نامشخصه دانشگاهی جهت پذیرش در تحصيالت تكميلی، که ب

که منجر به  1441برگزاری سمينار بررسی مشكالت آزمون ورودی دانشگاهها، در خانه ریاضيات اصفهان در سال  ب(

 ها به مجلس شورای اسالمی گردید.ارائه طرح جدید سنجش و پذیرش دانشگاه

جلسات متعددی در انجمن ریاضی ایران، کميسيون  ،دليل افت شدید کمی و کيفی در ریاضی، در سالهای اخيره بج(  

به  که منجر ،و اتحادیه انجمنهای ایرانی علوم ریاضی برگزار گردیددر فرهنگستان علوم پيشبرد ریاضی کشور 

در دانشگاه تربيت مدرس و دومين  1488در سال ها تحت عنوان علوم ریاضی و چالش ایبرگزاری سمينار دو روزه

، و برگزاری سمينار راهبردی انجمن 1484مشهد در سال  اتهمين نام در دانشگاه فردوسی و خانه ریاضي سمينار با

 .شدنددر خوانسار را  1488ریاضی ایران در سال 

شود که در صورت پيشنهاد میکه حاصل مطالعات فوق هستند، ای این مشكالت، کليات طرح زیر برای رفع مرحله

 ارائه خواهد شد. نيز تأیيد، جزئيات اجرایی آن

 الف( اهداف کالن 

  از طریق اهميت دادن به یادگيری، مفهومی و عمقی در مدارس و حذف  کشورارتقاء کيفيت آموزش در

 .هاآزمونهای غيراستاندارد روش

 یابی مناسب داوطلبان ورود به آموزش عالی کشور .های سنجش و ارزبهبود روش 

 وزش عالی کشور.سسات آمها و مؤدانشجو در دانشگاه شپذیرتر شدن مناسب 

 ء سطحارتقاو تقویت پایه علمی دانشجویان ورودی و در نتيجه  ،ها، برای پذیرش دانشجواستقالل دانشگاه 

 .کشورعلمی 

 غير استاندارد هایهای سنگين در کالسجلوگيری از هزینهها و حذف اضطراب و نگرانی در خانواده 

 کمك درسی و تستی.ی امحتوهای بیزنی و خرید کتابتست

 اعتیسه س به یك آزمون تستی تنها يلی داوطلبان ورود به آموزش عالی، آینده تحصه بودنحذف وابست 

 .سراسری در کنكور

 در  های علمی و شكوفایی استعداد علمی جوانانمهارت ها،ها، نوآوریایجاد زمينه برای توجه به خالقيت

 مدارس و به دنبال آن در آموزش عالی.

 



    

 

  0531، شمارة 0531تأسيس   

 

 تهران، خ استادنجات الهی، نبش خ ورشو، داخل پارک ورشو 

  14181-814تهران ـ صندوق پستی  

  44488881 و44488881،  44484411 :تلفن و دورنگار          

  iranmath@ims.ir: نشانی الكترونيك 

 http://www.ims.ir: منزلگاه  

   
 

3 
 

 ب( مراحل کلی اجرایی 

 های علوم و فنیرشته دانشجو برایدر پذیرفته شدن آزمون ورودی با توجه به تأثير بسيار زیاد نمره دروس عمومی 

ها و مؤسسات آموزش عالی، بدو ورود به دانشگاه آموزاندانش ایافت شدید در معلومات الزم پایه باتوجه به و مهندسی

  که شود،میپيشنهاد 

برای شرکت در  طور جداگانه انجام شود و نمرات حاصل از این آزمون فقط حد نصابی آزمون عمومی به

تيجه آزمون تخصصی و معدل کتبی امتحانات نهایی ن ،هاپذیرش در دانشگاه ن تخصصی قرار گيرد و مالک اصلی آزمو

 د.شوپيشنهاد میموارد زیر برای رسيدن به این هدف   ها باشد.در دبيرستان
 

  :جداسازی سنجش از پذیرش بدین معنی که 

و مؤسسات آموزش ها سنجش توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام شود و پذیرش توسط دانشگاه       

 صورت گيرد.عالی 

 

  توسط سازمان سنجش کشورعمومی ورودی برگزاری آزمون: 

توسط سازمان سنجش آموزش کشور )که  برگزاری آزمون عمومی از دروس عمومی در هر گروه آزمایشی

با هدف کسب حد نصاب قبولی به عنوان شرط الزم برای و اعتبار آن دو سال خواهد بود،  (شوندمیتعيين 

 شرکت در آزمون تخصصی، 

اوطلبان در این آزمون وجود برای شرکت مكرر دمنعی و تواند سالی دو بار برگزار شود : این آزمون می1 تبصره

 نتيجه آزمون دوسال اعتبار داشته باشد.و  ندارد

 های کشوری بكار برده شود.تواند برای استخدام: نتيجه این آزمون می1تبصره 
 

 آموزش کشورسازمان سنجش و برگزاری آزمون تخصصی توسط  -4

 

 حد نصاب  اند.زمون عمومی را کسب کردهوطلبانی است که حد نصاب نمره در آآزمون تخصصی برای دا(

 (.شودمیبرای هر گروه آزمایشی توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تعيين 

 های آزمایشی است با تعداد سواالت کمتر و با وقت برگزاری آزمون تخصصی از دروس تخصصی در گروه

 باشد.معمولی حالت تستی  دور از ایدقيقه( که تا اندازه 1ال )تقریبا بيشتر برای هر سؤ

 غير ها و مؤسسات آموزش عالی )دولتی و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ارزیابی دقيقی از دانشگاه

اعمال آموزان، دانشجو بپذیرند، اند بدون آزمون ورودی و فقط با سابقه علمی دانشدولتی( که مایل
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های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری باشند نامهاگر حائز شرایط همه جانبه مطابق آئينکند که می

 دانشجو بپذیرند.آموزانی که حد نصاب در آزمون عمومی را دارند، توانند از بين دانشمی

 های عمده برای پذیرش در آموزش عالی است. یكی از مالکتخصصی  نتيجه آزمون 

 تواند دو بار در سال اجرا شود و نتيجه هر آزمون دو سال اعتبار داشته باشد.این آزمون هم می 

 ها در آموزش و پرورشامتحان نهایی دبیرستان -4

عالی،  آموزش دردانشجو ها، به عنوان معيار دوم پذیرش هایی دبيرستانامتحانات نبيشتر به معدل  یبخشاعتبار  برای

های تشریحی و تصحيح هر ورقه توسط دو نفر به طور جداگانه و درج نمره خارج از ورقه الدقت بيشتر در طرح سؤ

 ،دو مصحح مغایرت نمرات نمره ورقه باشد و در صورت آنها معدل ،دو مصحح نزدیك به هم باشدچنانچه نمره  .امتحانی

 نفر سوم تصحيح نماید و معدل سه نمره مالک باشد. 

 ای تحت نام کتابههای غير استاندارد کنكوری های غير استاندارد و چاپ کتاباز تبليغات ناسالم و آموزش

طور اخص ه های ورودی مدارس بطور کلی و مدارس خاص )دولتی و غيردولتی( بو آزمونکمك درسی 

 .شودجلوگيری 

 انجام شود های درسیهای به اصطالح آموزشی و کتابها و سازماننظارت دقيق علمی بر آموزشگاه. 

  و والدین مدیران مدارس  در اثر فشار توسط معلمان نمره دهیو زشت پدیده نامناسب برخورد جدی با

 .گيرد انجامدرصد قبولی مدارس  آموزان ومعدل دانشتصنعی جهت افزایش 

 

جهت شرکت  جویانآموزان و دانشدانش یسازآماده یبرا حیناصح یهاآموزش رامونیپ غاتتبلی حذف -5

 ی از طریق صداوسیماورود یهادر آزمون

وزارت سازمان سنجش، همانطوری که اشاره شد: در صورت موافقت با موارد فوق جزئیات اجرایی، وظایف 

دقیقاً اعالم وزارت آموزش و پرورش  ی وکدرمان وآموزش پزش ،وزارت بهداشت ،و فناوریعلوم تحقیقات 

مشابهی برای ورود به مقاطع تحصیلی باالتر نیز که در جلسات مختلف مورد بررسی  راهکارهای و خواهد شد

 خواهد شد.اند، ارائه قرار گرفته

 

 


