
اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص مصوبات سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 

 1399و  1398هاي در رابطه با آزمون سراسري سال 1397/06/26

1397/06/26 

رساند، براساس مصوبه سيزدهمين جلسه مي 1399و  1398هاي اطالع تمامي داوطلبان آزمون سراسري سالوسيله به بدين 

 :شرايط آزمون سراسري به شرح ذيل است 97/06/26شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 

 1398آزمون سراسري سال  -الف

شود، ضمناً از مباحث موارد ذيل انجام مي مطابق با دو آزمون جداگانه )دو مجموعه سوال( ، سنجش1398در سال  -1

 .( ، سوال يکسان طرح خواهد شد6-3-3مشترک دو نظام آموزشي قديم و جديد )

 قديم آموزان نظاميك آزمون )يك مجموعه سوال( براي دانش •

 (6-3-3) جديد آموزان نظاميك آزمون )يك مجموعه سوال( براي دانش •

التحصيل نظام قديم يا نظام جديد آموزشي هستند لزوماً بايد در آزمون مربوط به داوطلبان با توجه به اينکه فارغ :توجه

 .اند، شركت نمايندالتحصيل شدهنظام آموزشي كه در آن فارغ

نهايي در زيرگروه كلبراساس نمره صورت رقابتيبه نمرات دو گروه داوطلبان نظام قديم و نظام جديد تراز شده و گزينش -2

شود. به عبارت ديگر ظرفيت مجزا براي داوطلبان نظام قديم و مربوطه و ساير شرايط و ضوابط آزمون سراسري انجام مي

 .شودنظام جديد تخصيص داده نمي

 10 و درصد با تاثير قطعي 20 است و درصد 30حداكثر  ، ميزان تاثير سوابق تحصيلي،1398در آزمون سراسري سال  -3

 :كهطوريشود بهاعمال مي مثبت تاثير  درصد با

هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه ديپلم خود را سال آن دسته از ديپلمه -الف

ي و ها به صورت نهايي، سراسر( اخذ نموده و امتحانات دروس پايه دوازدهم آن6-3-3و در نظام آموزشي جديد ) 1398

سال سوم  -كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم )پايه دوازدهم

 20درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب است كه  30( به ميزان حداكثر 6-3-3آموزش متوسطه نظام جديد 

  .شودمي  كل نهايي آنان لحاظدر نمره درصد به صورت تأثير مثبت 10درصد به صورت تأثير قطعي و 

هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه ديپلم خود را از سال آن دسته از ديپلمه  -ب

يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است،  اخذ نموده اند و امتحانات يك 1397الي  1384

سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم( به -موجود ديپلم )پايه يازدهم مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي

دانشگاهي رياضي و درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و داوطلبان داراي مدرک پيش 25ميزان حداكثر 



تحصيلي  دانشگاهي خود را از سالفيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر كه مدرک دوره پيش

اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است، مشمول اخذ نموده 91-1390

سال آخر آموزش متوسطه نظام -دانشگاهي )پايه دوازدهماعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش

ق تحصيلي موجود داوطلب است. در مجموع ميزان تاثير سوابق درصد به نسبت سواب 5قديم( به ميزان حداكثر 

كل نهايي آنان در نمره درصد به صورت تأثير مثبت 10و  درصد به صورت تأثير قطعي 20  است كه درصد 30حداكثر  تحصيلي

ر قطعي سوابق تاثي ميزان و درصد 16/67 حداكثر ديپلم تحصيلي سوابق قطعي تاثير ميزان ديگر عبارت به. شودمي  لحاظ

باشد و درصورتي كه سوابق تحصيلي تاثير مثبت داشته و باعث افزايش درصد مي 3/33دانشگاهي حداكثر تحصيلي پيش

افزايش خواهد يافت. درصورت  1/67دانشگاهي حداكثر و براي پيش 8/33نمره كل شود، به تفکيك براي ديپلم حداكثر 

دانشگاهي ) حداكثر از آزمون و ميزان تاثير قطعي سوابق تحصيلي ديپلم و پيش عدم وجود تاثير مثبت، مالک نمره كل حاصل

 .درصد طبق موارد مذكور( خواهد بود 20به ميزان 

 .ها )غير از بندهاي الف و ب( مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستندساير ديپلمه -ج

نام آزمون سراسري ارائه فترچه راهنماي ثبتاطالعات بيشتر درخصوص ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي در د :1توجه

 .شودمي

دانشگاهي را براي و پرورش امکان جبران سوابق تحصيلي ديپلم و سوابق تحصيلي پيش وزارت آموزش :2توجه 

دانشگاهي خود را اخذ كرده اند، ، مدرک ديپلم يا پيش1397التحصيالن دوره متوسطه نظام قبلي كه حداكثر تا سال فارغ

 .كندفراهم مي 1398ي سال برا

كه وزارت آموزش و پرورش  عناوين دروس پايه دوازدهم دوره دوم متوسطه مرتبط با هر گروه آزمايشي آزمون سراسري -4

كند، پس از تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش، براي اعمال سوابق ها را به صورت نهايي برگزار ميامتحان آن

  .رساني خواهد شدتحصيلي، اطالع

 .شد خواهد اعالم متعاقباً  (6-3-3) جديد نظام و  آزمون براي داوطلبان نظام قديم فهرست منابع سواالت -5

آموزان در صورت توانند در آزمون سراسري شركت كنند. اين دانشمي اي و كارودانشآموزان ديپلم فني و حرفهدانش -6

تمايل به اعمال سوابق تحصيلي بايستي در امتحان نهايي دروس شاخه نظري گروه آزمايشي مربوط شركت كنند، در 

 .ره آزمون سراسري مالک عمل استغيراينصورت مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند و نم

آموزان نظام جديد معدل كتبي پايه دوازدهم براي دانش هاي صرفاً براساس سوابق تحصيليمعيار پذيرش براي رشته -7

 .است قبلي نظام آموزاندانش براي( يازدهم سال) ديپلم كتبي معدل و  (3-3-6)

، به كنندانساني آزمون سراسري شركت ميكه در گروه آزمايشي علومدانش آموزان داراي ديپلم علوم و معارف اسالمي  -8

تاريخ »دفترچه اختصاصي گروه علوم انساني، به سواالت « 1،2،3عربي »و « 1،2،3تاريخ »جاي پاسخ گويي به سواالت دروس 



ي است، پاسخ اسالم معارف و علوم ديپلم متوسطه دروس به مربوط كه «اختصاصي  1،2،3عربي »و « اختصاصي 1،2،3

 .دهند. سواالت ساير دروس امتحاني همان سواالت گروه آزمايشي علوم انساني خواهد بودمي

  

 1399آزمون سراسري سال  -ب

 .شود( برگزار مي6-3-3براساس نظام جديد آموزشي ) (يك مجموعه سوال) ، فقط يك آزمون1399در سال  -1

 :كهطوريشود. بهاعمال مي درصد با تاثير قطعي 30حداكثر  سوابق تحصيلي، ، ميزان تاثير1399در آزمون سراسري سال  -2

هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه ديپلم خود را سال آن دسته از ديپلمه -الف

ها به صورت نهايي، ( اخذ نموده و امتحانات دروس پايه دوازدهم آن6-3-3و بعد از آن در نظام آموزشي جديد ) 1398

 -تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم )پايه دوازدهم سراسري و كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق

درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به  30( به ميزان حداكثر 6-3-3سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد 

  .شودمي  كل نهايي آنان لحاظصورت تأثير قطعي در نمره

جربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه ديپلم خود را از سال هاي رياضي و فيزيك، علوم تآن دسته از ديپلمه  -ب

يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است،  اخذ نموده اند و امتحانات يك 1397الي  1384

طه نظام قديم( به سال سوم آموزش متوس-مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم )پايه يازدهم

درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تاثير قطعي و براي داوطلبان داراي مدرک  25ميزان حداكثر 

دانشگاهي دانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر كه مدرک دوره پيشپيش

اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري دهاخذ نمو 1390-91خود را از سال تحصيلي 

سال -دانشگاهي )پايه دوازدهمبرگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش

به صورت تأثير  درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و 5آخر آموزش متوسطه نظام قديم( به ميزان حداكثر 

  .شودمي  لحاظ آنان نهايي كلنمره در  قطعي

  .باشدنيز برقرار مي 1399در سال  1398مندرج در بند الف مربوط به آزمون سراسري سال  8و  7،  6بندهاي  -3

)مانند  شودكه تمامي قوانين، مقررات، شرايط و ضوابطي كه در آزمون سراسري اجرا مي سازددر پايان خاطر نشان مي

اعم از مجلس شوراي اسالمي، شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي  صالحپذيري و ...( مصوب مراجع ذيبندي، بوميسهميه

 .و سازمان سنجش آموزش كشور موظف به اجراي اين قوانين و مقررات است سنجش و پذيرش دانشجو است

  

 


