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مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوم درباره ضوابط تغییر رشته در متوسطه دوم توضیح داد. به گزارش »باشگاه خبرنگاران جوان«، احمد 
سلطانیان مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوم درباره روند ثبت نام دانش آموزان پایه دهم برای  سال تحصیلی جدید گفت: »با توجه به این که 
اکنون در زمان اوج ثبت نام ها قرار داریم و براساس هدف گذاری ها باید تا پایان برنامه ششم توسعه آموزش های مهارتی سهمی ۵۰ درصدی 
در پوشش تحصیلی داشته باشند، امسال در برنامه ها پوشش ۳۵/۳۷ درصدی را در نظر گرفتیم که این هدف گذاری سالیانه تا امروز محقق 
نشده است.« او ادامه داد: »البته تعدادی از دانش آموزان در سامانه سناد هنوز ثبت نام نکرده اند، اما به هر طریق باید طبق هدف گذاری های 

سالیانه پیش رویم تا مطابق ماده ۶۶ برنامه ششم تا پایان  سال۱۴۰۰ به پوشش ۵۰ درصدی برسیم.« 
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نباشـید.

محمد باقرزاده| می گوید از لحظــه اعالم نتایج فقط 
اشــک می ریزد، نمی داند جواب خانــواده را چه بدهد و 
 حتی نمی تواند به آنها خبر را بگوید. می گوید یک ســال با 
همه سختی کار و بیمارستان، درس خوانده  که به دانشگاه 
مورد عالقه اش برسد و درســت وقتی که فکر می کرده به 
خواسته اش رسیده ، نتیجه  کنکور شوکه اش کرده است؛ 
این جمالت را رتبه دو کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی 
می گوید،  فردی که در بازه اعالم رتبه تا اعالم نتایج نهایی، 
حتی موضوع احتمالی پایان نامه و اســتاد توانمند در  این 
زمینه را هم انتخاب کرد، اما روز اعالم نتایج چشم هایش 
روی صفحه  نمایش و پایگاه خبری  ســنجش برای چند 
دقیقه ثابت ماند و تمام برنامه هایش را روی آب دید. رتبه دو 
کنکور البته تنها  بازمانده از انتخاب و اولویت اول خود نیست 
و ده ها رتبه تک رقمی دیگر هم محاسبات و  برنامه هایشان 
به هم ریخت و حاال چشم امیدشان دیوان عدالت اداری یا 
وعده برخی مسئوالن و  نمایندگان مجلس است، آنها که 
در روزهای گذشته و در شبکه های اجتماعی نوشتند که 
اعتراض ها  را بحــق می دانند و تالش می کنند تغییری در 
این شرایط ایجاد کنند. اطالعات رسیده به »شهروند«  نشان 
می دهد در ظرفیت  و دانشگاه هایی که رتبه های تک رقمی 
از رسیدن به صندلی دانشــجویی  آنها بازماندند، افرادی با 

رتبه های چند۱۰برابر پذیرفته شده اند.  
در نحوه پذیرش و شــیوه ســنجش کنکورهای مهم و 
سراســری ایران چه تغییری ایجاد شــده که در دو  سال 
گذشته داوطلبان روزهای پراضطراب و تشویشی را پشت 
سرگذاشتند و همچنان کابوس شان  ادامه دارد؟ منبع این 

تغییرات چیست و آیا راه اصالحی وجود دارد؟  
  نگاهی به رتبه های برتر بدون حق  انتخاب

اگرچه پارسال هم نحوه پذیرش کنکور به شیوه جدید، 
داوطلبان را متعجب کرد و زمینــه  اعتراض هایی را فراهم 
آورد، اما امســال نه تنها شرایط بهتر نشــده که داوطلبان 
می گویند به چند دلیل  بدتر شده و بسیاری از برنامه های آنها 
از بین رفته است. عالوه براین تعداد بازماندگان از  برنامه هایی 
که به نظر با حساب و کتاب منطقی است، به چند نفر و چند 
رشته خاص خالصه نمی شــود،  اما برای شفافیت موضوع 

می توان چند رتبه خاص امسال را بررسی کرد.  
در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی، رتبه 
دو یکی از رشــته ها، پس از اعالم نتایــج گمان  می کرد به 
خواسته خود رسیده و درست زمانی که استاد پایان نامه و 
حتی موضوع خود را هم  تا اندازه ای انتخاب کرده و در ذهن 
برنامه  ای برای این دوره چیده بود، روز اعالم نتایج شــوکه 
شد و  بخش زیادی از برنامه خود را از دست رفته دید. او رتبه 
دو شده بود و در دفترچه هم نوشــته بود که  این رشته در 
دانشگاه علوم پزشکی تهران دو نفر ظرفیت دارد که با یک 
محاسبه ساده مشخص  می شــود رتبه به قطعیت شانس 
قبولی دارد، اما ماجرا با حساب وکتاب و ریاضی ساده پیش 
نرفت.  موضوعی که ساده به نظر می رسید، حاال پیچیده شد 
و با منطق و حساب ریاضی سازگار نبود؛ دو  ظرفیت وجود 

داشت و قاعدتا او می توانست یکی از این دو نفر باشد.  
ماجرا به ســهمیه ها برمی گردد که از دوسال پیش روند 
متفاوتــی به خود گرفــت. در ایــن روش جدید  حداکثر 
۳۰ درصد ظرفیت هر کد رشــته به ایثارگران می رسد که 
البته با این پیش شرط که دست کم   ۷۰ درصد نمره آخرین 
فرد قبولی در این کد رشته را کسب کرده باشند. در دانشگاه 

علوم پزشکی  تهران و همین رشته مورد اشاره با ظرفیت دو 
نفر، سهمیه ۲۵درصد ایثارگران و جانبازان باالی ۲۵درصد، 
یک چهارم دو نفر ظرفیت یعنی نصف یک انسان می شود. به 
عبارت دیگر از دو صندلی  لحاظ  شده برای کارشناسی ارشد 
این رشته خاص، نصف یکی از صندلی ها باید به دانشجویی 
با  سهمیه ایثارگران باالی ۲۵ درصد برسد، اما نصف کردن 
صندلی که در عمل وجود ندارد و به نظر  می آید با توجه به 
سهمیه ۵ درصدی که برای داوطلبان با سهمیه ایثارگری 
زیر ۲۵ درصد در نظر  گرفته شــده، این نصف صندلی به 

سمت باال ِگرد و تبدیل به یک صندلی شده است.

با این  حساب از دو صندلی این دانشگاه، رتبه یک و فردی 
با سهمیه قبول شــدند که این فرد حدود ۷۰  درصد نمره 
علمی نفر دوم این رشــته را داشته است. با توجه به رقابت 
شدید کنکور و آزمون های  تستی این ۷۰ درصد نمره علمی 
آخرین نفر، به معنای پذیرش فردی با رتبه چندین برابر و 
حتی  چند۱۰ برابر آخرین فرد قبولی در این رشــته است. 
مثال دیگر هم رتبه ۳ کنکور کارشناسی ارشد  یکی از این 
رشته هاست که ظرفیت دو اولویت انتخابی اولش ۴ نفر بوده، 
اما او در این دو کد رشته  قبول نشده، یعنی از صندلی خالی 
که رتبه سه به هیچ کدام نرسیده است. این تغییرات و نحوه 
 پذیرش داوطبان براساس سهمیه بندی جدید همچنان 
محل ابهام فراوان است و تاکنون مدیران  سازمان سنجش 
و همچنین ســنجش پزشــکی، نحوه پذیرش را به طور 
شفاف منتشر نکرده اند.  عالوه براین هنوز اطالعات دقیقی 
درباره تفاوت رتبه بدون سهمیه و نقش سهمیه در پذیرش 
هم به  طور دقیق مشخص نیســت، ولی یک مثال شاید تا 
اندازه ای بحث را روشن کند. امسال و در یکی از  رشته های 
کنکور کارشناسی ارشد فردی در سهمیه، رتبه اش ۳ بود 
که همین فــرد در رتبه بندی بدون  ســهمیه در جایگاه 
حدود ۴۰۰ قرار گرفت. برای شفاف شدن این موضوع اگر 
فرض را بر ظرفیت ۱۰  نفری یک رشــته در یک دانشگاه 
خاص بگذاریم، ۳ نفر از این ۱۰ نفر دانشجویان سهمیه ای 
خواهند  بود و نفر سوم سهمیه می تواند در بین این ۱۰ نفر 
قرار بگیرد، درحالی که ممکن است رتبه همین فرد بدون 
لحاظ شدن سهمیه نزدیک ۴۰۰ باشد، یعنی رتبه ۴۰۰ در 
این کدرشته قبول خواهد  شد، اما رتبه ۸ از این دانشگاه و 

کدرشته بازخواهد ماند.   
  آشفتگی این روزهای کنکور از کجا می آید؟

موضوعــی که ایــن روزها ســربرآورده و زمینه ســاز 
اعتراض های فــراوان و تغییر در برنامه برخــی از  جوانان 
ایرانی شده، به ششمین برنامه پنج ساله توسعه برمی گردد 
که البته هیچ گاه پیــش از تصویب و  اجرا مورد مناقشــه 
نگرفت و به نظر می آید پیش از عملی شدن، کمتر فردی 

به چنین نتایج آگاه  بود و اگر کسانی هم آگاه بودند چندان 
اعتراض یا شفاف ســازی در آنها دیده نشده. در این برنامه 
 پیشنهادی دولت و مصوب مجلس، گروهی از نمایندگان 
نزدیک به فراکسیون ایثارگران تغییری در  یک ماده ایجاد 
کردند که حاال نتیجه آن به وضوح شــفاف شــده است. 
منبع حاشــیه های این روزها  ماده ۹۰ این برنامه است که 
می گوید باید ســهمیه ای برای ایثارگران باالی ۲۵ درصد 
و زیر ۲۵  درصد لحاظ شــود: »ســهمیه ورود با ۵ درصد، 
سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسران 
و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همســران و فرزندان 
 رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضــور داوطلبانه در جبهه به 
۳۰ درصد افزایش یابد  .« در ادامــه  این ماده تبصره ای هم 
آمده که تا اندازه ای  نحوه اجرای این ماده را توضیح می دهد: 
»در صورتی که  ســهمیه ۲۵ درصد ایثارگران )مشمولین 
ماده)۷۰( قانون جامع خدمات رسانی به  ایثارگران و اصالح 
بعدی آن( تکمیل نشــود و ۵ درصد ســهمیه اختصاصی 
جانبازان زیــر ۲۵ درصد  و همســران و فرزندان جانبازان 
زیر ۲۵ درصد و  فرزندان و  همســران رزمندگان با حداقل 
۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاســخگوی متقاضیان 
واجد الشرایط نباشــد، دولت مکلف است مانده ظرفیت 
خالی ۲۵درصــد ایثارگران را مازاد  بــر ۵ درصد مذکور به 
جانبازان زیر ۲۵ درصد  و همسران و فرزندان جانبازان  زیر 
۲۵ درصد  و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ۶ ماه 
حضور داوطلبانه در  جبهه که شرایط الزم را داشته باشند، 
اختصاص دهد .« این تبصره می گوید که اگر ســهمیه ۲۵ 
درصدی ایثارگران باالی ۲۵ درصد تکمیل نشد که تکمیل 
نمی شد، ســهمیه نه به داوطلبان  آزاد بلکه به ایثارگران و 
جانبازان زیر ۲۵درصد برسد که البته این گروه یک سهمیه 

۵ درصدی از  ظرفیت های دانشگاه را هم دارند.  
عالوه براین، تبصــره »پ« این ماده هــم می گوید که 
دانشگاه ها و مراکز علمی ایران »مکلفند حداقل۲۰ درصد  
اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران 
شامل فرزندان و  همسران شهدا، جانبازان ۱۵ درصد و باالتر، 
آزادگان و همســران و فرزندان آنان، همسران و  فرزندان 
جانبازان ۲۵درصد و باالتر، رزمندگان با حداقل ۶ماه سابقه 
حضور در  جبهه« پذیرش کنند که اگرچه هنوز این موضوع 
چندان حاشیه ساز نشده، اما به نظر می آید در  آینده ممکن 
است مشــابه همین ظرفیت کنکور، زمینه ساز اعتراض 

برخی فارغ التحصیالن شود. 
  آیا امکان اصالح و تغییر وجود دارد؟  

 »حسین توکلی«، سخنگوی سازمان سنجش آموزش 
کشــور دراین باره و دربــاره اعتراض هــای  داوطلبان به 
»شهروند« می گوید که این سازمان نقشی در این زمینه 
ندارد و  تنها اجراکننده  قوانین است. او می گوید:   »سازمان 
ســنجش اجراکننده قوانین و مصوبات کشور است و اگر 
اعتراضی  وجود دارد باید به منبع تدوین این قوانین باشد.« 
عالوه براین، »ابراهیم خدایی« رئیس ســازمان  سنجش 
آموزش کشور هم در روزهای گذشته توضیحاتی مشابه 
داده است. او دراین باره گفته است:   »دو محل مرجع تعیین 
سهمیه ها هستند. یکی مجلس شورای اسالمی و دیگری 
شورای عالی انقالب  فرهنگی. ضمن این که ضوابط شرکت 
در آزمون و جزییات ســهمیه ها در دفترچــه ثبت نام و 
انتخاب  رشته آزمون ها مشخص درج شده است .« خدایی 
دراین باره و در انتقــاد از نمایندگانی که این روزها  از لزوم 
اصالح این قوانین ســخن می گویند، گفت: »مطالبی از 
سوی برخی از نمایندگان مجلس  درباره مازاد بودن این 
ظرفیت یا تفاوت قانون با آن چه در مذاکرات مجلس روی 
داده مطرح می  شود که ما از این موضوع تعجب می کنیم. 

مبنای عمل نظام آموزش عالی و سازمان سنجش، قانون 
 ابالغی مجلس به دولت است و بسیار عجیب است که این 
گفته ها بر چه مبنایی عنوان می شــود .  سازمان سنجش 
آموزش کشور درباره سهمیه ایثارگران تنها قانون را اجرا 
کرده است و هر زمان  مرجع قانونگذاری، قانون را اصالح 
کرد، ســازمان ســنجش نیز به عنوان مجری آن را اجرا 
می کند .  «  رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین 
توضیح داد که این سازمان »موافق است که کل  سهمیه ها 
و تسهیالت حذف شــود و مبنای علمی تنها مالک ورود 

داوطلبان باشد .«  
عالوه براین، خواسته بسیاری از داوطلبانی که این روزها 
گمان می کنند به حق خود نرســیده اند و  حقوقی از آنها 
گرفته شــده، در این مرحله این اســت که سهمیه های 
لحاظ شده به صورت مازاد بر  ظرفیت باشد که با توجه به 

وعده برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس به نظر می آید 
این خواســته  تااندازه ای شانس عملی شــدن دارد. باید 

منتظر روزهای آینده و تصمیم قانون گذاران باشیم.  
 سعیدی، عضو کمیسیون آموزش: 

درتالشیم که راه حلی پیدا کنیم
»فاطمه ســعیدی« نماینده مردم تهــران در مجلس 
شورای اســالمی و عضو کمیسیون آموزش هم می گوید 
که این کمیســیون در تالش اســت تا راه حلی برای این 
موضوع پیدا کند. او در این باره به »شهروند« می گوید: »باید 
درباره این موضوع تالش شــود و راه حلی پیدا کنیم. این 
هفته موضوع در کمیسیون آموزش مطرح خواهد شد.« 
سعیدی معتقد اســت که اگرچه پذیرش براساس قانون 
است اما باید »تالش کنیم که برای این افراد با رتبه های 

برتر راهی پیدا شود.« 

تعدادی از رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد امسال 
می گویند از اولویت های انتخابی خود بازمانده اند

بارتبه2و3
قبولنشدیم!

 سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس:  اعتراض ها در جلسه این هفته کمیسیون بررسی می شود
توکلی، سخنگوی سازمان سنجش: اگر اعتراضی  وجود دارد، باید به منبع تدوین این قوانین باشد

توضیحات ظرفیتاولویتهایمردودشده رتبهداوطلب

مردوددراولویتاول ۲ ۲

مردوددراولویتهایاولودوم 3 3

مردوددراولویتهایاولودوم ۴ ۴

مردود ۴ 3

مردوددراولویتهایانتخابی 1۸ 1۵

مردوددراولویتهایانتخابی 1۹ 13

چندمثالازنتایجکنکورکارشناسیارشدعلومپزشکی

رتبه:3؛نتیجه:مردود
روزی که نتیجه و رتبه کارشناسی ارشد منتشر شد، یکی از خوشحال ترین افراد رشته اش بود. او رتبه سه را 
کسب کرده بود و گمان می کرد که به زحماتش نتیجه داده و حاال می تواند در یکی از معتبرترین دانشگاه های 
تهران به ادامه تحصیل در مقطع کارشناســی ارشد بپردازد. او دانشجوی بینایی سنجی بود و  سال آخر در کنار 
واحدهای تحصیلی برای کنکور کارشناسی ارشد هم درس می خواند و درست زمانی که خود را فاتح این میدان 
می دید، نه تنها در دانشگاه مورد عالقه اش، که در هیچ دانشگاهی پذیرفته نشد. این داوطلب کنکور که نمی خواهد 
نامش در گزارش بیاید، به »شهروند« می گوید: »سال آخر کارشناسی امتحان دادم. پارسال با رتبه ۹، دانشگاه 
شهید بهشتی قبول شد و رتبه ۱۰ رفت مشهد. پارسال دانشگاه ایران پنج نفر روزانه می گرفت. تا رتبه پنج ایران 
قبول شدند. رتبه های ۶ تا ۹ رفتند شهید بهشتی و بقیه رفتند مشهد. با هر معیاری که می سنجیدم، من هم باید 
ایران یا شهید بهشتی قبول می شدم و در دفترچه همین دو دانشگاه را انتخاب کرده بودم. رتبه ام سه بود و این دو 
دانشگاه چهار نفر روزانه می گرفتند. روز اعالم نتایج آن چه بر صفحه نمایشگر کامپیوتر دیدم، باورنکردنی بود. رتبه 
سه کنکور کارشناسی ارشد در هیچ دانشگاهی پذیرفته نشد.« او می گوید هنوز امیدوار است که تغییری در این 
شرایط ایجاد شود: »اساتید هم تعجب کرده بودند و می گفتند احتماال اشتباه شده است. تا االن در دانشگاه های 
ایران رتبه سه مردودی نداشتیم. امسال دانشگاه ایران ظرفیت روزانه دو و پردیس دو نفر بود. اولویت دوم شهید 
بهشتی بود و ظرفیت ها هم به همین صورت بود و دو نفر روزانه می گرفتند. یعنی چهار نفر روزانه می گرفتند و من با 

رتبه سه قبول نشدم. یعنی این ظرفیت چهار نفره به رتبه های یک و دو و دو نفر سهمیه ای رسیده است.« 
براساس برنامه ششم توسعه، داوطلبان با سهمیه ایثارگری اگر ۷۰ درصد نمره آخرین فرد قبولی را داشته 
باشند، می توانند ۲۵ درصد هر کدرشــته را به خود اختصاص دهند، اما در دانشگاه هایی که ظرفیت پذیرش 
دو نفر است، ۲۵ درصد ظرفیت برابر نصف یک صندلی می شود که به نظر می آید این نصف صندلی به سمت 
باال ِگرد و تبدیل به یک صندلی می شود؛ به عبارت دیگر این سهمیه ۲۵ درصد تبدیل به ۵۰ درصد می شود. 
این دانشجوی بینایی سنجی البته می گوید معیار کسب ۷۰ درصد نمره آخرین نفر دست کم برای رشته  آنها 
چندان معنا و اعتباری ندارد:   »آزمون ارشد ما به گونه ای است که ۱۵ درصد آخر، معیار آمادگی برای ارشد را 
نشان می دهد. االن فرق من با نفر رتبه یک تقریبا میانگین نیم درصد بوده است، پس کسب ۷۰ درصد نمره 
آخرین نفر عمال هیچ اعتبار علمی ندارد، چون در رشته ما رقابت در ۱۵درصد است.« او حاال پیگیر است که 
نتیجه تالش و زحمت خود را بگیرد: »نمی دانم چه می شــود. اگر به گوش دانشگاه ها برسد شاید آنها کاری 
کنند ولی من هنوز امید دارم. تالش هایم را کرده ام. به هر جایی که دستم می رسید، اعتراض کردم. دیروز که 
رفتم دیوان عدالت اداری برای اعتراض، فقط یک نفر مسئول نوشتن عریضه برای دانشجویان ارشد بود، یعنی 

داوطلبان زیادی اعتراض دارند.«

موضوعیکهاینروزهاسربرآوردهو
زمینهسازاعتراضهایفراوانوتغییر
دربرنامهبرخیازجوانانایرانیشده،
بهششمینبرنامهپنجسالهتوسعه
برمیگرددکهالبتههیچگاهپیشاز
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