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 (52مقابله با شیوع ویروس کرونا )درباره 

 1399کرونا و مالحظات برگزاری کنکور سراسری سال بیماری 

 

    
 

 
 

 

 

 مقدمه

 اني ونگرخصوص برگزاري يا عدم برگزاري كنكور سراسري با توجه به شرايط پيش رو موجب در بالتكليفي

هار چ ن وضعيتشده است. در اي هاريزي دانشگاهيشان و نابساماني در نظام برنامهاهاي داوطلبان و خانوادهاضطراب 

. تعويق و 2 ،(ماهپايان مرداد)موعد مقرر در  كنكوربرگزاري . 1 د:گيروجود دارد كه مورد بررسي قرار مي امكان

در  .ساله برگزاري كنكورتعويق يك. 4 ،جايگزيني سوابق تحصيليعدم برگزاري كنكور و . 3 ،ماهه كنكورتأخير يك

 گيرد.ها مورد بررسي كارشناسي قرار مياين امكانادامه 

 1399يا پاييز  رماههريور سراسري تا آخر شتعويق برگزاري كنكو .1

 است:  له مواجهئدر برگزاري كنكور با چند مس هماهخير يكأت

هيچ تضميني براي بهتر شدن وضعيت فراگيري بيماري در بازه زماني پيش رو وجود ندارد، كما اينكه ( الف

وانزاي لتمالي آنفگيري احگرفتن بيماري كرونا در كنار همه از كشور و احتمال اوج يهايسرد شدن هوا در بخش

 1.خواهد كرد ماهرايط را بدتر از مردادفصلي ش

لحاظ روحي وضاع بهبا توجه به وخامت ا ماهباره تاريخ آزمون و احتمال لغو شدن آن در شهريورتغيير چند ب(

 .را آزار خواهد دادو خانواده ايشان ي از داوطلبان و رواني بخش زياد

 هد شد.ها مختل خواريزي دانشگاهصيلي از بين رفته و نظام برنامهحامكان برگزاري يك ترم ت عمالً (ج 

 ودارس مجمله ني ازآزموهاي شود عمالً برخي از حوزهماه موجب ميبرگزاري آزمون در انتهاي شهريور د(

 .شودطلبان ميو افزايش تراكم حضور داوبرگزاري كنكور هاي باعث كاهش تعداد حوزهها حذف شوند و اين دانشگاه

 استفاده از سوابق تحصيلي براي پذيرش دانشجو و عدم برگزاري كنكور. 2

 اشكاالت و موانعي دارد؛براساس سوابق تحصيلي  سنجش

 .ق تحصيلي هستنداند فاقد سوابمدرك ديپلم خود را گرفته 1384بخشي از داوطلبان كنكور كه قبل از سال  (الف

هم و يكسان بوده و امكان گزينش از ميان هنزديك بآموزان بخش زيادي از سوابق تحصيلي دانش (ب

هزار نفر از  25 حدود معدل؛ دارند 19هزار نفر از داوطلبان معدل باالي  64داوطلبان وجود ندارد. درحال حاضر 

رشته  سههاي كه تعداد ظرفيتهزار نفر از آنها در رشته تجربي است درحالي 35تعداد  ،است 20نزديك به آنان 

هزار نفر است. لذا، امكان سنجش و پذيرش داوطلبان  10ار پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كمتر از رطرفدپُ

 رطرفدار وجود نخواهد داشت.هاي پُبراي رشته محل
                                                                                       

بهتر، كار  يروزها ديانداختن آن به ام قيبه تعو ايو  ميرا برگزار كن يكنكور سراسر دينبا ايپس  زييفصل پا طيرابا وجود احتمال سخت بودن ش» 1.

 .1399 ماهمرداد 12 ،وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي« ستين يدرست
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اي و حرفهوهاي فنيناهمخوان است؛ براي نمونه ديپلم ديپلم بت نامي در كنكور با عنوان مدرك تحصيليج( گروه ث

 كنند.مي ي شركتي در كنكور تجربنظري )تجربي، رياضي و انساني، هنر و زبان( يا داوطلب ديپلم رياض كاردانش در گروه

و حروم ناطق مآموزان مدارس دولتي و ماف درباره دانشجحا نوعي اساس سوابق تحصيليانتخاب بر رسد كهنظر ميد( به

 اعمالفاعي انتغير دهي در مدارسنظام نمره رايط حاكم برقرائن و شواهد حاكي از اين است كه با توجه به ش ؛است روستايي

 آموزان اين مدارس خواهد بود.نفع دانش به سوابق تحصيلي به شيوه كنوني

ار ارد. در كنود ندوج ،حال حاضر سوابق تحصيلي براي همه داوطلبان مطابق با آن چيزي كه در قانون تعريف شده استدر (ـه

  د.بر آن عمل كننبتنيتا همه داوطلبان مگاه به داوطلبان اعالم نشده بود و تام سوابق تحصيلي هيچهمه اين مطالب تأثير قطعي 

 1400و  1399هاي ساله كنكور و تجميع داوطلبان آزمون سالتعويق يك. 3

 :شودخود باعث زايش مسائل ديگري ميجاري عدم برگزاري كنكور در سال 

رفته در صورت گ يو دستاوردهاها دو برابر شده و تمام تالشحدود كنكور به ميزان  داوطلبان دموجب افزايش تعدا (الف

 ن كنكور را از ميان خواهد برد.داوطلبا تراكمچند دهه گذشته براي كاهش 

رهاي فزايش فشاموجب اخواهد بود، داوطلبان كه ناشي از رشد تعداد با افزايش فشار رقابت و كاهش امكان قبولي  (ب

 ها خواهد شد.اني به داوطلبان و خانوادهروحي و رو

ه تحصيلي ل آيندها در طول سابخش قابل توجهي از منابع دانشگاه ها مختل شده و عمالًريزي دانشگاهنظام برنامه (ج

 د ماند.نمعطل خواه

رد دانشگاه شوند( از اند وانتوانسته 1399وطلبان )كه در سال و حقوق تضييع شده دا رفتهجبران فرصت ازدستد( امكان 

 ها وجود نخواهد داشت.ها و خوابگاهظرفيت دانشگاه طريق افزايش

م آموزشي و نظا نظام خانوادگي هايي براي( دشواري رقابت براي داوطلبان ورود به دانشگاه ضمن اينكه باعث چالشـه

 .شودياي كنكور و تقويت بازار آنها نيز ميموجب تقويت ماف ،شودمي

 عافيت موقتمامكان  شوند و با توجه به عدمرو ميهتعهد نظام وظيفه روب يادي از داوطلبان با مسائلي ازجمله( بخش زو

 شود.ييجاد ماضمن اخالل در برنامه زندگي ايشان موجبات نارضايتي اجتماعي  مشموالن نظام وظيفه، همه يكساله براي

يت د مسئولاست و تضييع حقوق حتي يك فرد نيز سبب ايجااينكه برگزاري كنكور يك حق براي داوطلبان  در پايان

ر دبان شود و داوطل شود، حتي اگر تعداد داوطلبان متقاضي لغو كنكور در اكثريت باشد اين نبايد موجب تضييع حقوق ديگرمي

 ،ت در آزمونشرك دممقابل برگزاري ايمن، سالم و با رعايت مالحظات بهداشتي وظيفه دولت است. قابل توجه آنكه شركت يا ع

ن رشته ه داوطلباكاين امكان وجود دارد  نيست،شركت در آزمون كنكور اجباري ها ورود به دانشگاه برايو  داوطلبانه است

 . را انتخاب نموده و وارد دانشگاه شوندخود مدنظر بدون آزمون هاي محل

 ماه()انتهاي مرداد برگزاري كنكور در زمان تعيين شده .4

در صورتي كه از نظر ستاد ملي كرونا شرايط بيماري  رسد،نظر ميهب خصوص سه امكان نخست،اشكاالت مطروحه در با توجه به

، برگزاري بر نظر ستاد ملي كرونامبتنيتر باشد. پيشنهادي مناسبهاي زماننسبت به ساير شده در كشور در پايان زمان تعيين 

مت آزمون و اجراي تأمين امنيت و سال نيز و هاي مراقبتيداشتي و پروتكلكنكور مشروط به رعايت تمامي نكات به آزمون

بندي از مالحظات و الزامات پيشنهادي ذيل طبق برنامه زمان   :پيش تعيين شده مورد تأييد است
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ي ورزشهاي ها و سالنمدارس آموزش و پرورش، دانشگاههاي امتحاني با تأكيد و تمركز بر ظرفيتهاي افزايش حوزه .1

 در اولويت اقدامات قرار گيرند. داوطلبان جهت كاهش تراكم

سط توز قبل اشمند آن گذاري هوكه شرايط بهداشتي و رعايت فاصله ممكن باشد يهايتنها در حوزه آزمونبرگزاري  .2

 ييد شده باشد.أكارشناسان بهداشت ت

زارت كشور ونظارتي هاي از ظرفيت م و ايمنو براي برگزاري آزمون سال استفاده احتماليجهت جلوگيري از هرگونه سوء .3

 فاده شود.است ظمو ضابطان برقراري ن عنوان ناظران برگزاري كنكوردر سراسر كشور به و نيروي انتظامي و شوراي نگهبان

 ت به تأمينوري نسبهاي علم و فنابنيان و پاركهاي دانشوزارت علوم، تحقيقات و فناوري با استفاده از ظرفيت شركت .4

 داوطلبان اقدام كند.همه اقالم بهداشتي و مراقبتي 

  كند.  هاي امتحاني اقداموزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به قطع شبكه اينترنت در تمامي حوزه .5

براي  اقبتيو مر نكات بهداشتي سيماصداوسازمان سنجش آموزش كشور از يك هفته قبل از برگزاري آزمون از طريق  .6

  .دنبه داوطلبان آموزش ده روز آزمون را

 .صورت رسمي اعالم شودآموزش كشور بهسنجش  سازمانكنكور توسط  برگزاري تغيير زمانعدم  .7

 امكان تغيير محل آزمون براي همه داوطلبان تا زمان توزيع كارت ورود به جلسه فراهم شود. .8

 ضور داوطلب در محل آزمونجهت كاهش زمان ح برگزاري آزمون به تفكيك دروس عمومي و دروس اختصاصي .9

  له ديگري است. ئتواند مفيد باشد، لكن حضور دومرتبه داوطلبان خود مسمي

هاي مكان برگزاري آزمون جداً جلوگيري شود. اين مورد همكاري آنان در پشت درب ياز تجمع داوطلبان و اوليا .10

 طلبد. نيروهاي امنيتي و پليس را مي

 

 


