نحوهی تأثیر سوابق تحصیلی و محاسبهی نمره کل در آزمون سراسری
تأثیر مثبت یعنی چه؟!

 رزاق خواجه زاده

به دنبال طرح تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو ،مجلس شورای اسالمی در سال « 1386قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز
آموزش عالی كشور» را به تصویب رساند .در سال  1392مجلس شورای اسالمی قانون جدیدی به نام «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در
دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور» تصویب كرد كه مطابق مادهی پنج آن «پذیرش دانشجو در دانشگاهها به روش ظرفیت رشته محل و تقاضای
داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی یا سوابق تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی اختصاصی) صورت

میگیرد1».

آن دسته از دیپلمههای ریاضی و فیزیك ،علوم تجربی ،علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی كه ديپلم خود را از سال  1384به بعد اخذ
نمودهاند و امتحانات یك یا چند درس آنها بهصورت نهایی ،سراسری و كشوری برگزار شده است ،مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق
تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداكثر  25درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و بهصورت تأثير
مثبت در نمره كل نهایی آنان لحاظ

میشود2.

همچنین «داوطلبان دارای مدرك پیشدانشگاهی ریاضی و فیزیك ،علوم تجربی ،علوم انسانی ،علوم و معارف اسالمی و هنر كه مدرك دوره
پيشدانشگاهی خود را از سال تحصيلی  1390-91به بعد اخذ كردهاند و امتحانات یك یا چند درس آنها بهصورت نهایی ،سراسری و
كشوری برگزار شده است ،مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیشدانشگاهی (صرفا نمرات دروسی كه بهصورت
نهایی ،سراسری و كشوری برگزار شده است) به میزان حداكثر  5درصد به نسبت سوابق موجود داوطلب و بهصورت تأثير مثبت در نمره كل
نهایی آنان لحاظ

میشود3».

پذيرش دانشجو در رشتهها و دورههای مختلف دانشگاهی به دو صورت انجام میپذيرد:
الف) رشتههايی كه پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلی و آزمون سراسری انجام میشود.
ب) رشتههايی كه پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلی انجام میشود.
پذیرش دانشجو در تعدادی از كد رشته محلهای برخی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی
غیرانتفاعی ،صرفا ( )%100بر اساس سوابق تحصیلی صورت میپذیرد.
البته «نظر به اینكه دروس امتحانی داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنان (ریاضی ،تجربی ،انسانی و  )...متفاوت است ،لذا چنانچه نوع
دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی كه متقاضی آن میشود متفاوت باشد ،درصد اعمال سوابق تحصیلی متفاوت خواهد

بود4».

نحوهی محاسبهی نمره کل سوابق تحصیلی سوم متوسطه ،دورهی پیشدانشگاهی و آزمون سراسری:

 -1نحوهی محاسبهی نمره کل سابقهی تحصیلی دیپلم
برای محاسبهی نمره كل سابقه تحصیلی دیپلم ،ابتدا نمرات امتحانات كتبی نهایی هر درس (از صفر تا )20
تراز میشود .برای محاسبهی تراز نمره یك درس از این فرمول استفاده میشود.
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𝑆

= 𝑍 یعنی نمره داوطلب

در یك درس ،منهای میانگین نمره داوطلبان در همان درس ،تقسیمبر انحراف معیار میشود و نمره 𝑍 به دست میآید .این نمره یعنی نمره  Zدر
یك عدد ثابت ضرب و با یك عدد ثابت جمع میشود و نمره تراز آن درس به دست میآید .برای مثال میگوییم نمره تراز درس عربی  7000شده
است.
پس از تراز نمره هر يک از درسها ،نمره كل سابقه تحصيلی ديپلم محاسبه میشود .در آزمون سراسری  1395نمره كل سابقه تحصیلی
دیپلم بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:5
مجموع ) نمرات تراز دروس اختصاصی مؤثر دیپلم×ضریب مربوطه( × + 3مجموع ) نمرات تراز دروس عمومی مؤثر دیپلم×ضریب مربوطه(

=

)مجموع ضرایب دروس اختصاصی مؤثر دیپلم(× + 3مجموع ضرایب دروس عمومی مؤثر دیپلم

نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم
در هر زیر گروه

) رابطه 1

یعنی نمرات تراز دروس عمومی ضربدر ضریب مربوط میشود (برای مثال تراز درس عربی كه  7000شده بود ضربدر  2میشود) و نمرات تراز
دروس اختصاصی نیز ضربدر ضریب مربوطه میشود با این تفاوت كه نمرات دروس اختصاصی ضربدر  3نیز میشود و حاصل این عبارت تقسیمبر
مجموع ضرایب دروس عمومی و مجموع ضرایب دروس اختصاصی (ضربدر  )3میشود و بدین ترتیب نمره كل سابقه تحصیلی دیپلم به دست
میآید .برای مثال نمره كل داوطلب در زیرگروه یك  10000میشود .یادآوری میشود این محاسبات برای هركدام از زیرگروهها بهصورت جداگانه
انجام میشود.
 -2نحوهی محاسبهی نمره کل سابقه تحصیلی پیشدانشگاهی
برای محاسبهی نمره كل سابقه تحصیلی دورهی پیشدانشگاهی ،مانند دیپلم عمل میشود با این تفاوت كه مبنای محاسبات ،نمرات امتحانات
كتبی نهایی دورهی پیشدانشگاهی است و از فرمول زیر استفاده میشود:
مجموع ) نمرات تراز دروس اختصاصی مؤثر پیش دانشگاهی×ضریب مربوطه( × + 3مجموع ) نمرات تراز دروس عمومی مؤثر پیش دانشگاهی×ضریب مربوطه(

=

)مجموع ضرایب دروس اختصاصی مؤثر پیش دانشگاهی(× + 3مجموع ضرایب دروس عمومی مؤثر پیش دانشگاهی

نمره کل سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی
در هر زیر گروه

) رابطه 2

 -3نحوهی محاسبهی نمره کل آزمون سراسری
نحوهی محاسبهی نمره كل آزمون سراسری مانند محاسبهی نمره كل سابقه تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی است ،با این تفاوت كه مبنای
محاسبهی نمره كل داوطلب در آزمون سراسری« ،نمره خام» 6داوطلب در هر درس (از  -%33/33تا  )%100است.
در آزمون سراسری  1395نمره كل آزمون سراسری داوطلبان بر اساس فرمول زیر محاسبهشده است:7
مجموع ) نمرات تراز دروس اختصاصی آزمون×ضریب مربوطه( × + 3مجموع ) نمرات تراز دروس عمومی آزمون×ضریب مربوطه(
)مجموع ضرایب دروس اختصاصی آزمون(× + 3مجموع ضرایب دروس عمومی آزمون

=

نمره کل آزمون سراسری
در هر زیر گروه

( رابطه 3

 -4نحوهی محاسبهی نمره کل نهایی داوطلب
برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلی در آزمون سراسری  1395در هر زيرگروه به چهار روش نمره كل محاسبه گرديد:8
 %100-1نمره كل آزمون سراسری (فقط نمره كل آزمون سراسری)
 %75-2نمره كل آزمون سراسری  %25 +نمره كل سابقه تحصیلی دیپلم

 %95 -3نمره كل آزمون سراسری  %5 +نمره كل سابقه تحصیلی پیشدانشگاهی
 %70 -4نمره كل آزمون سراسری %25 +نمره كل سابقه تحصیلی دیپلم  %5 +نمره كل سابقه تحصیلی پیشدانشگاهی
تأثیر مثبت یعنی چه؟
سوابق تحصيلی داوطلبان در آزمون سراسری  1396تأثير مثبت دارد .اين بدان معناست كه برای محاسبهی نمره كل نهايی
داوطلب در هر زيرگروه باالترين نمره كل(از بين چهار نمره فوق) بهعنوان نمره كل نهايی در نظر گرفته میشود.
مهم :نمره كل نهایی داوطلب در هر زیرگروه ،مبنای رتبهبندی داوطلبان در سهمیه و كشور قرار میگیرد .یادآوری می شود برای محاسبه ی
«رتبه كل در سهمیه» و «رتبه كل در كشور» باالترین نمره كل در بین زیرگروه ها انتخاب و مبنا قرار می گیرد .پیروز و سربلند باشید.

رزاق خواجهزاده – مشاور تحصيلی
بهمن 1396
 -1سایت معاونت حقوقی و امور مجلس شورای اسالمی
-http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=4767
-http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=4767
 - 4ویژهنامه پیك سنجش  18مرداد 1395
 - 5همان
 - 6فرمول محاسبهی نمره خام( :تعداد پاسخهای صحیح ×( – )3تعداد پاسخهای غلط) تقسیمبر تعداد كل سؤاالت آن درس ×  3و مجموع آن ضربدر100
 - 7ویژهنامه پیك سنجش  18مرداد 1395
 - 8ویژهنامه پیك سنجش  18مرداد 1395

اطالعات بیشتر در زمینه ی آزمون سراسری و برنامه ریزی را در سایت www.eqiq.ir
و «راهنما و کتاب کار برنامه ریزی درسی کنترل» به قلم نویسنده ی این مطلب جست و جو نمایید.
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