
  آسيب شناسي كنكور از منظر عدالت آموزشي

  شروع به كار آزمون سراسري

هزار داوطلب ورود به  ٥٠، اولين آزمون توسط مركز آزمون شناسي برگزار گرديد. اين آزمون نزديك به ١٣٤٨در سال 

كردند. در نتيجه هر دانشگاه در محل ها آزمون اختصاصي برگزار ميدانشگاه داشت. تا قبل از آن شوراي مركزي دانشگاه

مشكالت متعددي را بوجود آورد. به همين دليل ايده يك آزمون ها گرفت. اين شكل آزمونخود از داوطلبين آزمون مي

يكي از اين مشكالت، بي عدالتي آموزشي بود. تبعيض در رفتار، عمل سليقه داده شد. سنجش متمركز از طرف سازمان 

انشگاه از پيرامون، درآمدزايي د-اي، تفاوت سطح داوطلبان، استاندارد نبودن سواالت، نبود تبعيض مثبت، چالش مركز

  ابعاد اين مشكل بودند. از جمله آزمون و ... 

  حاكميت صنعت تست و كمك آموزشي 

نمايي كردند. تا قبل از آزمون متمركز، معلمان در مدارس تالش ها، مشكالت ديگري خوددي دانشگاهبا تمركز آزمون ورو

به جاي تدريس تمام و  ،برخي معلمانكه  بوديمكردند. با گذشت زمان شاهد آموزان ميخود را در جهت ارتقاي دانش

ها در هاي جدي در عملكرد آنپرداختند؛ تا حدي كه در برخي موارد آسيبهاي خصوصي ميبه كالس ،كمال در مدارس

را داشتند.  آموزان!ختلف، دغدغه تقويت دانشمدارس بوجود آمد. از طرف ديگر موسساتي بوجود آمدند كه در اشكال م

مدارس نيز براي تصويرسازي هاست. هاي متعدد از خدمات اين شركتايشي، كتب كمك درسي و مشاورههاي آزمآزمون

بهتر از خود، قبولي كنكور را مالك موفقيت تعريف كردند. اين شاخص، باعث شد كه كل برنامه مدارس به سمت كنكوري 

شدن، آمادگي تست، تمركز بر دروس با ضريب باالتر، پرحجم تر شدن فوق برنامه ها و درآمد بيشتر مدارس شد. اين امر 

سسات كمك آموزشي به صورت رسمي و غير رسمي با مدارس قرارداد همكاري مي كه موآن قدر شدت يافته است 

بندند تا دانش آموزان خود را مجبور به استفاده از خدمات يا محصوالت اين موسسات كنند. گفته مي شود كه گردش 

  . بود رت آموزش و پرورشوزا ١٣٩٧هزار ميليارد تومان است. اين مبلغ بيش از بودجه سال ٣٧مالي كنكور، چيزي حدود 

اي بيان كرد كه كنكور همه سيستم آموزش و پرورش را در مصاحبه -دبير شوراي عالي آموزش و پرورش– نويد ادهم

انجامد. اين موسسات محوري و توجه صرف به آموزش مياسير خود كرده است. اين شيوه از سنجش، به حاكميت حافظه

  كنند. ند و به برگزاري آزمون اقدام مياشده –حتي ابتدايي  –وارد مدارس 

  تاثير سياست بخش بندي آموزش بر نتايج كنكور

كنكور عدم تقارن و تعادل را در  جيكنكور اظهار كرد: نتا يهارتبه ليو پرورش با اشاره به تحلوزارت آموزش  سرپرست

درصد، ١٠و فارس  يشرق جانيدرصد، آذربا٤٦امسال تهران با  يتك رقم يهادر رتبه دهد؛يو پرورش نشان م آموزش



ها استان ينمرات قبول نيانگيم اند.را كسب كرده١٠ ريز يهادرصد رتبه٩و خوزستان  يدرصد، خراسان رضو٧اصفهان 

 شيبوده است. ب٢٠، خوزستان ١ زدي، ٣، اصفهان ٢١، فارس ١٤ يشرق جاني، آذربا٧تهران رتبه  در كنكور سال گذشته در

  .كنديم دايها اختصاص پاستان هيها به بقدرصد رشته٢٠استان اختصاص دارد و٦تا ٥كنكور به  يهايدرصد قبول٨٩از 

 يو شكاف عدالت آموزش يورموضوع به هدر رفت منابع، كاهش بهره نيكه ا مينوع مدرسه دار٢٤كه  ميهست يتنها كشور

شود و تنوع  جاديا يساحتتمام  تيو ترب ميتا تعل ميمدارس را در دستور كار دار يطرح سامانده نيبنابرا شوديمنجر م

  .ابديمدارس كاهش 

 ياو رشته يامدرسه ،يياين جغراف. عدم تقارابدييدرصد مدارس تحقق م٢٠در ادهايكنكور و المپ يهاتيدرصد موفق٨٠

 ياتوسعه متوازن رشته نديفرا ،يطورجدبه نيبنابرا كنديم جاديرا ا يو عدم توازن هرم شغل يليتحص تيكه عدم هدا ميدار

 كهيهستند درحال يكنندگان كنكور در رشته تجربدرصد شركت ٥٧ داشت. ميخواه نظررا مد يليتحص تيو هدا

 حيصح يليتحص تيدانش آموزان با عدم هدا دهديآمار نشان م نيهستند كه ا يشدگان از رشته تجرب درصد كل قبول٢٥،٥

  .كننديو در كنكور ضرر م شونديروبرو م يادامه با عدم توازن هرم شغل دردر مدارس مواجه و 

  پيوند كنكور، مدرك، اشتغال

اشتغال نيز در نسبت با كنكور، مسئله را تشديد كرده است تا حدي كه برخي معتقدند اساسا اين وضعيت اشتغال و بيكاري 

اشتغال و استخدام به مدرك وابسته شد و مدرك است كه كنكور را به صدر جدول توجهات برده است. از زماني كه 

دروازه طاليي براي ورود به عصر خوشبختي شناخته شد. اين  محصول گذراندن دوره هاي آموزش عالي، كنكور به عنوان

(معروف به دهه شصتي ها)، تضاربي فاجعه بار ايجاد كرد؛ رقابتي پرحجم براي  ٦٠امر با موج جمعيتي متولدين دهه 

ر كنكور رسيدن به شغل، ازدواج، درآمد و شان اجتماعي كه همگي از مسير مدرك گرايي عبور مي كرد. اين رقابت ابتدا د

را شكل داد. گرچه شواهد نشان دهنده آن تب دكتري كارشناسي و سپس كارشناسي ارشد خود را نشان داد. در ادامه نيز 

است كه جامعه با ديدن نتيجه چنين موج هاي كاذبي از جمله بيكاري سرسام آور فارغ التحصيالن دانشگاهي، كم كم در 

لي و رشته هاي نظري است. شايد بتوان گفت كه بازار عرضه و تقاضاي حال فاصله گرفتن از كنكور، تحصيالت تكمي

واقعي به تدريج در حال عمل كردن است اما بايد متوجه بود كه اين امر بيشتر به وادادگي در مديريت شبيه است تا عمل 

   ات دست زنند؟بازار. مديريت ناصحيح موجب سوخت شدن چند نسل بايد گردد تا مردم خود به اقدام عملي و تغيير

  انتقال فشار كنكور از كارشناسي به ارشد و دكتري



از طرفي دانشجويان به  و چندان موسسات كنكور شده است:منجر به تقويت دانتقال تب كنكور از كارشناسي به دكتري، 

تر ور موفقدنبال تحصيالت تكميلي حداكثري هستند كه نشان دهنده كنكورهاي بيشتر است و از طرف ديگر كسي در كنك

  عضويت در موسسات مذكور است. شود كه هزينه بيشتري براي آن انجام دهد و آن هم ظاهر مي

  درآمدزايي آزمون سراسري

ها و سازمان سنجش هم صرفه اقتصادي دارد. طبق گزارشي براي نمونه درآمد دانشگاه آزاد رويداد كنكور براي دانشگاه

  ن بيان شده است. ميليارد توما ٣٥بيش از  ١٣٩٥در سال 

  عدم تعادل تربيتي

كنكور چه چيزي را عدم تعادل تربيتي در نتيجه ظهور پديده كنكورگرايي، ديگر آسيب حاكميت كنكور بر مدارس است. 

سنجد؟ اين سوال بسيار مهمي است. الزم است كه ما بدانيم معناي قبولي در كنكور چيست. آيا كسي كه در كنكور مي

هاي آيا براي رشتهتر خواهد بود؟ معناي اين است كه در آينده با تحصيل در مقاطع باالتر تحصيلي موفققبول شده است به 

شود و مبناي شايستگي در افراد است؟ مساله اينجاست كه اين شيوه از (!) يك شكل استعداد سنجيده ميبسيار متعدد

سال  ١٢سنجد. آنچه كه مثل روز روشن است اين است كه لزوما افرادي كه در زني افراد را ميارزيابي، تنها مهارت تست

مدار است. به اين معنا كه اگرچه جهت ديگر يادگيري امتحان ازاند در كنكور موفق نخواهد بود. از نظر معلمان موفق بوده

هاست كه آموزان را بهبود بخشد اما در نهايت اين شيوه آزمونآموزش و پرورش تالش داشته است كه كتب درسي دانش

ه ابتدايي، هاي ورودي دارد؛ پس از دورآموز در مقاطع مختلفي آزمونبخشد. دانشآموزان را چارچوب ميرفتارهاي دانش

آموز براي آزمون سخت رسد در چند مقطع دانشپس از دوره متوسطه اول و در نهايت براي ورود به دانشگاه. به نظر مي

خوانند كه بتوانند آموزان به نحوي درس ميشود. به مرور زمان به شكلي ناخودآگاه دانشو تعيين كننده كنكور آماده مي

اي كه اتفاق خواهد افتاد تنها سد در چرخهربه نظر ميزني. پس ين يعني مهارت تستها موفق شوند و ادر اين آزمون

هاي كنكور زني (نه استعداد واقعي براي رشته) را دارا باشند يا افرادي كه با زور كالسكساني موفق هستند كه هوش تست

  هاي آزمايشي (پول) بتوانند خود را تقويت كنند.و آزمون

  كنار آزمون سراسريسوابق تحصيلي در 

هم اكنون براي اين مساله راهكار استفاده از سوابق تحصيلي ارائه شده است تا طول دوره ارزيابي و سنجش را افزايش 

ق مسائل ديگري در پي خواهد داشت. آيا شيوه ارزيابي در شهرها و مدارس مختلف همسان رسد اين اتفابه نظر مي دهد.

دهند؟ پر واضح است آموزان را مورد ارزيابي قرار ميدر مدارس با يك سبك مشترك دانشاست؟ به اين معنا كه معلمان 



گير معدل آموزان در مدارس با معلمان سختكه اينگونه نيست. نظام فعلي تاكنون اين مساله را ناديده گرفته است. دانش

  نه نخواهد بود. ، عادالثير مستقيم متوسطه دومتري نسبت يه ديگران خواهند داشت و تاپايين

  :١٣٨٦مصوب » قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور«

  

شهريور  ٣٠در » قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور«، ١٣٨٦به جاي قانون سال 

اين قانون، در پذيرش دانشجو  ٥ماده  ٤رسيد. طبق تبصره و تاييد شوراي نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسالمي  ١٣٩٢

، حداقل هشتاد و پنج درصد ظرفيت تاثير سابقه تحصيلي ساالنه به صورت تدريجي  و صعودي است و پس از پنج سال

ضريب تاثير سابقه تحصيلي در سال نيز  ٥پذيرش دانشجو در كل كشور بر مبناي سابقه تحصيلي خواهد بود. طبقه تبصره 

  درصد است.  ٢٥اول اجراي اين قانون، 

برخي موارد اصالح به تصويب رسيد كه به دليل مشكالت اجرايي،  ١٣٩٢، اصالحيه اي بر قانون مصوب ١٣٩٥خرداد٣در 

، سابقه تحصيلي عبارت بود از نمرات دروس سه سال آخر متوسطه كه تبديل شد به نمرات تعدادي از ٩٢شد: در قانون 

دروس دوره متوسطه دوم و پيش دانشگاهي؛ البته در هر دو قانون اشاره شده كه به صورت سراسري، نهايي و استاندارد 

ي در مورد ميزان و نحوه تاثير هر يك از عوامل سابقه تحصيلي، آزمون عمومي و آزمون بايد باشند. مورد دوم، تصميم گير

صرفا به ميزان تاثير اشاره شده بود. ضمنا صرفا تاثير سابقه تحصيلي براي سال  ٩٢بود كه در قانون  اختصاصي در سنجش

  ، به صورت مثبت و بقيه سال ها بنا به بررسي كارشناسي اعمال مي شود. ٩٥



  

  فشار نامتعادل كنكور بر رشته هاي تحصيلي مدرسه و دانشگاه

از سوي ديگر اتصال كنكور به درآمد باعث شده است تا سيل جمعيت داوطلب، به سمت رشته تجربي حركت كرده و 

افراد  عمال هم هدايت تحصيلي را ناكارامد سازد و هم اينكه رشته هاي فني، علوم پايه و علوم انساني را با خال راهبردي

مستعد موجه سازد. بدين سبب است كه در آينده با ضعف جدي در اين علوم مواجه خواهيم شد. درآمد باالي پزشكي، 

دندان پزشكي و امثال آن در كنار شان اجتماعي خاصي كه براي اين مشاغل ايجاد شده است، كل نظام آموزش و پرورش 

جامعه را تشديد مي كند و در نهايت به دليل حجم كم پذيرش اين را از مسير كنكور به انحراف كشانده، حرص و طمع 

  هزار نفر افراد سرخورده كه مي پندارند همگي مستعد قبولي بوده اند را ايجاد مي كند.  ٥٠٠رشته ها، بيش از 



  

  

  



  

  سهميه ها؛ تبعيض مثبت و منفي

 ٩٨سهميه هاي موثر در انتخاب رشته كنكور 

  شرايط  تاثيرميزان   سهميه
  ه در گزينش آزادپذيرفته شددرصد نمره آخرين فرد ٧٠كسب حداقل   درصد ظرفيت٢٥  درصد ٢٥ايثارگران 
  ه در گزينش آزادپذيرفته شددرصد نمره آخرين فرد ٧٠كسب حداقل   درصد ظرفيت٥  درصد ٥ايثارگران 

  گزينش آزاده در پذيرفته شددرصد نمره آخرين فرد  ٧٥كسب حداقل   -  رزمندگان

 در هيچ بخشي از دفترچه به ميزان ظرفيت و حد نصاب قبولي آن ها اشاره نشده است -  خانواده شهدا
. 

 بهيار
درصد ظرفيت رشته پرستاري  ٥

 -  روزانه

 كارمندان
درصد ظرفيت رشته هاي دوره ١٠

 -  شبانه

  درصد ظرفيت مازاد ٥ مناطق سيل زده
درصد ٨٠حداقل  كسب ه در گزينش آزادپذيرفته شدآخرين فرد نمره    

٨٥كسب حدنصاب  در رشته هاى پزشكى ، داروسازى و دندانپزشكى و درصد  
 گزينش آزاد

  :به ثارگرانيا يدرصد ٢٥ هيسهم

 و فرزندان شهدا و مفقوداالثر همسر  



 آزادگان و همسر و فرزندان آنان  

 درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنان  ٢٥ جانبازان  

  :به ثارگرانيا يدرصد ٥ هيسهم 

 درصد و همسر و فرزندان آن ٢٥ ريز جانبازان  

 ماه حضور داوطلبانه در جبهه  ٦و فرزندان رزمندگان با حداقل  همسر  

مسلح كه حداقل شش  يروهايو رزمندگان ستاد كل ن ي، جهادگران جهاد كشاورزيجيرزمندگان به رزمندگان بس هيسهم

  را داشته باشند.  ١٣٦٨تا  ١٣٥٩دفاع مقدس از سال  يماه سابقه حضور در جبهه ها

  :مناطق هيسهم

 يليمناطق داوطلبان بر اساس محل اخذ مدرك تحص هيمناطق هستند و سهم هيسهم يدارا يداوطلبان كنكور سراسر همه

هر رشته در  رشيپذ تيشود. ظرف يدر نظر گرفته م ديو نظام جد ميدداوطلبان نظام ق يبرا رستانيسه سال آخر دوره دب

 ٣،  ٢، ١مناطق  هيداوطلبان سهم نيمناطق ب هي، بر اساس سهمثارگرانيا هيدرصد سهم ٣٠دانشگاه ها، بعد از جدا كردن 

  .شود يم ميتقس

شوند . هر  يم ميسه تقس اي، دو  كيبه سه منطقه  يآموزش تيفيمختلف كشور بر اساس ك ياستان ها ياز شهرها كيهر 

 ميكن يحركت م ٣منطقه  هيبه شهر ها و مناطق تحت پوشش سهم ١منطقه  هيچقدر از شهرها و مناطق تحت پوشش سهم

 ليكه سه سال آخر تحص ني، بر اساس ايكنكور سراسر انداوطلب نيشود. بنابرا يكمتر م يبه امكانات آموزش يدسترس

  .شوند يم ٣،  ٢، ١مناطق  يها هياز سهم يكيخود را در كدام منطقه درس خوانده اند، مشمول 

 آن  يبرا يكرده باشد منطقه مورد اثر در كنكور سراسر ليدر مناطق مختلف تحص يكه دانش آموز يصورت در

  .منطقه مرفه تر خواهد بود ،دانش آموز

 سه سال آخر دوره  ياساس بخش محل اخذ مدرك تحصيل پيوسته، بر يكاردان يالتحصيالن دوره ها فارغ

 ٣ اي  ٢، ١مناطق  يها هياز سهم يكيهنرستان) جزو  اي رستانيدبيرستان و يا هنرستان (سال اول، دوم و سوم دب

  شوند. يمحسوب م

 ل و سال ماقب يكه دو سال آخر تحصيل خود را در خارج از كشور گذرانده اند (دوره پيش دانشگاه يداوطلبان

  شوند. يمحسوب م ٣آن)، جزو منطقه 



 كه بند معلوليت را در تقاضانامه يحركت يداوطلبان معلول (نابينا، ناشنوا، نيمه بينا، نيمه شنوا و معلولين جسم كليه (

 يمحسوب م ٣و مدارك مربوطه را نيز به سازمان ارسال نموده اند، جزو سهميه منطقه  يثبت نام عالمتگذار

  .شوند

  :اريبه هيسهم

 دييكه مورد تأ ياري(كارو دانش) در رشته به دينظام جد ايو  مينظام قد پلميد يتعلق دارد كه دارا يبه كس اريبه هيسهم

در استان محل  اريبه عنوان به يدولت ريو غ يسال سابقه خدمت اعم از دولت ٣بودن  دارا. وزارت آموزش و پرورش باشد

  .شود يدر نظر گرفته م ٤با تأثير مثبت با ضريب  ياريبه يكنكور درس تخصص در است. يخدمت الزام

  :كارمندان هيسهم

، دانشگاه ها و يوزارت علوم، تحقيقات و فناور ينوبت دوم (شبانه) به كارمندان رسم يدرصد از ظرفيت رشته ها ١٠

استفاده از  يبرا داوطلبان. يابد ياختصاص م يو فناور قاتيارت علوم، تحقوابسته به وز يو پژوهش يمؤسسات آموزش

 يسن برا حداكثر بهره مند شوند.  هيسهم نيتوانند در شهر محل كار خود، از ا يفقط م يدر كنكور سراسر هيسهم نيا

سال تمام به هنگام ثبت نام  ٣٥، يدر كنكور سراسر يوزارت علوم، تحقيقات و فناور ياستفاده از سهميه كاركنان رسم

در  تيو مأمور هي، پرداخت شهرنهيمانند پرداخت كمك هز يالتيگونه تسه چيه يكارمند هيدارندگان سهم به. خواهد بود

  .به داوطلب تعلق نخواهد گرفت ليزمان تحص

  زده: ليمناطق س هيسهم

زده همانند داوطلبان  ليدر مناطق س ٩٨داوطلبان كنكور  هي، سهم يانقالب فرهنگ يعال يمصوبه جلسه شورا براساس

زده  ليمازاد به داوطلبان مناطق س هي، پنج درصد سهم ٩٨اساس در كنكور  نيمناطق زلزله زده محاسبه خواهد شد، بر هم

 نمي لحاظ ها استان ريسا يها دانشگاه يزده برا ليمناطق س داوطلبان هيكه سهم دينظر داشته باش در. ابدي ياختصاص م

  .لحاظ خواهد شد دهيد بيآس يها استان يها دانشگاه براي فقط و شود

  :مناطق محروم رشته هاي غيرپزشكي هسهمي

ايالم، بوشهر،  يها دورة روزانة استان يو كشور يقطب ،يا هيناح يها درصد از ظرفيت كد رشته محل ٤٠حداقل 

چهارمحال و بختياري، سيستان  و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان به داوطلبان 

  .ابدي يها اختصاص م بومي اين استان

  :گروه آموزش پزشكي يمناطق محروم رشته هاسهميه 



 ياز داوطلبان بومي استاني و در بعض گر،يچند رشته د پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي و يسي درصد ظرفيت رشته ها

  شود. يپذيرش م بخش) اي( شهر يرشته ها به صورت بوم

  ورزشي-نخبگان علميسهميه 

  رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجيسهميه 

  بومي گزيني

شوند كه روش تقسيم ظرفيت آنها در بين  يو بومي تقسيم م يرشته هاي موجود در دانشگاه ها به دو دستة كلي كشور

  سهميه ها ، مختلف است.

هستند كه در كل كشور، فقط در بعضي از دانشگاه ها وجود دارند. مانند رشته هاي  يي: رشته هايهاي كشور رشته

راكندگي روزانه بر اساس ميزان پ يتحصيلي دوره ها يكشوري، رشته ها يبه جز رشته ها بيوتكنولوژي يا باستانشناسي.

  شوند. يو قطبي تقسيم م  يا هياستاني، ناح يآنها در سطح كشور، به سه نوع رشته ها

 نوبت دوم. يكشور داير است. به عنوان مثال همة رشته ها  يكه در بيشتر استان ها ي: رشته اياستان رشته  

 ناحيه را  يك كه( ولي در چند استان كنارهم ست،ي: رشته هايي كه در بيشتر استان ها داير نيا هيناح يها رشته

  دوره روزانه. يو پزشك يمعمار يمانند رشته ها وجود دارند )دهند يتشكيل  م

 را  قطب كه يك( ولي در چند ناحية كنارهم ستياست كه در بيشتر ناحيه ها داير ن يقطبي: رشته ا يها رشته

  دوره روزانه. يوتراپيزيو ف عيناص يمهندس يمانند رشته ها وجود دارند )دهند يتشكيل م



  

  

  



 قوانين و مقررات آزمون سراسري

 رديف عنوان

هاي صرفاً براساس سوابق مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در رابطه با پذيرش رشته
  تحصيلي در آزمون سراسري

* 

و بعد از  ١٣٩٨ در رابطه با آزمون سراسري سال ١٣٩٧/٠٨/١٤دانشجو مورخ مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش 
  آن

** 

 ١  »ها و مراكز آموزش عالي كشورقانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه«

 ٢  »ها و مراكز آموزش عالي كشورقانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه«

 ٣  »ها و مراكي آموزش عالي كشورپذيرش دانشجو در دانشگاهنامه اجرايي قانون سنجش و آيين«

 ٤  »تسهيالت فرزندان اعضاي هيئت علمي« شوراي عالي انقالب فرهنگي و دستور العمل اجرايي  ٧٣٥مصوبه 

 ٥  »افزايش سهميه ورودي دانش آموزان المپيادي به دانشگاه«شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر  ٥٤٧مصوبه 

 ٦  »تعميم مزاياي برگزيدگان المپياد فيزيك به اعضاي تيم نجوم سمپاد«شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر  ٥٥٥مصوبه 

المللي رياضي، فيزيك امكان ادامه تحصيل دارندگان مدال طالي المپيادهاي بين«شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر  ٧١٢مصوبه 
  »هاي گروه علوم انساني و گروه هنرطالي المپيادهاي ادبي در رشته علوم پزشكي و دارندگان مدالهاي گروه و كامپيوتر در رشته

٧ 

 ٨  »هاي كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي ارشدنامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دورهآيين«

آيين نامه  ١، اصالح ماده »برگزيدگان المپيادهاي دانش آموزيدرصد براي  ٨٠تعيين حد نصاب «ابالغيه وزارت عتف در خصوص 
  فوق

٩ 

اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون سراسري در مناطق زلزله زده «نامه اجرايي شوراي عالي انقالب فرهنگي و آيين ٧٣٩مصوبه 
  »كشور

١٠ 

ها هتربيت بدني و علوم ورزشي دانشگا قهرمانان ملي در رشتهپذيرش «نامه اجرايي شوراي عالي انقالب فرهنگي و آيين ١٠٦مصوبه 
  »و مؤسسات آموزش عالي

١١ 

شوراي  ٤٣٢و  ٧٧١به همراه مصوبات » هاي ورودي مقاطع باالترنامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونآيين«
  عالي انقالب فرهنگي و ابالغيه وزارت عتف

١٢ 

 ١٣  »هاي علوم پزشكيهاي دانش آموزي در رشتهنامه نحوه پذيرش برگزيدگان المپيادهاي علمي و جشنوارهآيين«

 ١٤  و متمم آن» نامه تحصيل همزمان دانشجويان داراي استعداد درخشان در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسيآيين«

 ١٥  »هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درمانياستعدادهاي درخشان در دانشگاهآيين نامه تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه 



 ١٦  »گزينش بومي و سهميه بندي مناطق در آزمون سراسري«شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر  ٢١٣مصوبه 

 ١٧  »مؤسسات آموزش عاليها و قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه«

 ١٨  »ها و مؤسسات آموزش عاليقانون اصالح قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه«

و » ها و مؤسسات آموزش عالينامه اجرايي قانون تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهآيين«
  اصالحيه آن

١٩ 

 ٢٠  )»١٣٩٦-١٤٠٠قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ( ٩٠ماده «

 ٢١  »٢قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت « ٤٧ماده 

 ٢٢  »رساني به ايثارگرانقانون جامع خدمت« ٧٠ماده 

 ٢٣  »هاسهميه دانشگاه«شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر  ١١مصوبه 

 ٢٤  »برگزاري مسابقات علمي دانشجويي«شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر  ٦٦٤مصوبه 

ها و مؤسسات آموزش عالي از نفر از داوطلبان ورود به دانشگاه ٥٠٠شوراي عالي انقالب فرهنگي درخصوص پذيرش  ٣٣مصوبه 
  محروم كشورمناطق 

٢٥ 

 ٢٦  درصد سهميه مناطق محروم ٤٠ريزي آزمون سراسري در خصوص امين جلسه كميته مطالعه و برنامه ١٢مصوبه 

 ٢٧  شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر ضوابط ارزيابي حافظان قرآن كريم ٨٤/٩/٨مورخ  ٥٧٣مصوبه 

هاي دانشگاهي فرهنگي پذيرش حافظان كليه قرآن مجيد در برخي از رشتهشوراي عالي انقالب  ٦٨/٤/٦مورخ جلسه  ١٩٠مصوبه 
  بدون شركت در آزمون سراسري

٢٨ 

شوراي عالي انقالب فرهنگي پذيرش بدون كنكور دو نفر از كساني كه هر ساله در مسابقان  ٧١/١١/٦مورخ جلسه  ٢٩٩مصوبه 
  كنندالمللي قرائت قرآن رتبه اول كسب ميبين

٢٩ 

  ٣٠  هاي تخصصي درجه يك و دو حفظ و قرائت قرآن كريماعطاي مزايا و تسهيالت به دارندگان گواهينامه ٩٣/٩/١٨مورخ  ٧٥٧مصوبه 
 

 ٣١  قانون اعطاي مدرك كارشناسي و باالتر به حافظان قرآن مجيد

 ٣٢  نامه اجرايي قانون اعطاي مدرك كارشناسي و باالتر به حافظان قرآن مجيدآيين

ها پذيرش كارگر نمونه سال و كارگران نمونه جهت تحصيل در دانشگاه«شوراي عالي انقالب فرهنگي مبني بر  ٧٣و  ٦٠٧مصوبات 
  »هاي فنيو آموزشكده

٣٣ 

 


