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است. کرده  نتایج کنکورهاي سراسري نقش ایفا در گوناگونتا کنون نمرات نهایی سال سوم دبیرستان به شکلهاي  85ازکنکور سال 
درصدي در نتایج کنکور سراسري اعمال  15در ابتدا متولیان آموزش کشور تصمیم گرفتند تا نمرات نهایی را بصورت تاثیر مثبت 

تاثیر  94و  93% افزایش یافت و در کنکور 25. در ادامه این تاثیر به زیان نبینندخیلی  ،نمایند تا کسانی که داراي نمرات کم هستند
 به درس و به صورت قطعی براي تمام شرکت کنندگان در نظر گرفته شد. درس ،نمرات نهایی
یابی به رتبه هاي خیلی خوب و عالی فقط براي کسانی که  ، باعث شد تا دیگر امکان دستثیر و آن هم به صورت قطعیأاین میزان ت

در گروه هاي ریاضی و  1000تبه هاي زیر نمرات نهایی سوم دبیرستان آنها فوق العاده خوب است،امکان پذیر باشد. به طوري که ر
ندرت هم می توان افرادي را با رتبه خوب و  در امتحانات نهایی دارند. به 19 تجربی تقریباً در هر سه سهمیه منطقه معدل هاي باالي

 در کنکور چند سال اخیر مشاهده کرد. 19نمرات پایین تر از 
خوب در کنکور  ي سال سوم دبیرستان یکی از پیش شرط هاي کسب رتبهکسب نمرات خوب در امتحانات نهایی در هر صورت 

 سراسري و قبولی در رشته و دانشگاه هاي اصلی کشور می باشد.
صورت یک نیاز مبرم در عرصه آموزش دبیرستان خودنمایی کرد امکان جبران و ترمیم نمرات نهایی  هچه ب پس از این تحوالت آن

نمرات نهایی سال  92تا  84حق داوطلبان از این جهت قابل بررسی بود که در سالهاي  خواست بهوم دبیرستان بود. این درسال س
سوم دبیرستان  در پذیرش در رشته هاي مهم دانشگاهی به این شکل تعیین کننده به نظر نمی رسید و تاثیراین نمرات تا این حد باال 

 و قطعی نبود.
آموزش و پرورش و سازمان سنجش مقدماتی را براي ترمیم نمرات امتحانات نهایی سوم مسوالن محترم  1394در مرداد ماه سال 

دبیرستان فراهم نمودند. این مقدمات که بیشتر در مصاحبه ها و اخبار منعکس شد شامل نکات مهم و موثري است که می توان به 
 صورت تیترهاي زیر آنها را خالصه و ارائه کرد.

تدوین شده و باید امکان  95ن کنکور براي داوطلبانات دبیر کل شوراي عالی آموزش وپرورش این قانون با توجه به بیا -

 فراهم گردد. 95اجراي آن تا قبل از برگزاري کنکور 

در این امتحانات براي هر داوطلب حق یک بار شرکت  ،با توجه به مصوبه اولیه در شوراي آموزش عالی آموزش و پرورش -

با توجه به اعالم نتایج در هد داشت و این امتحانات در خرداد و شهریور و دي برگزار خواهند شد. ترمیم نمرات خود را خوا

 .باید در خرداد در این امتحانات شرکت کنند 95مرداد ماه هر سال داوطلبان کنکور سراسري 

اما بعید به نظر می رسد هزینه در خبرها و مصاحبه ها اعالم شد که شرکت در این امتحانات با پرداخت هزینه خواهد بود.  -

 قابل توجه یا چشمگیر باشد و جاي نگرانی نیست.

هر فرد حق دارد یک درس یا تمام دروس را براي ترمیم نمره ثبت نام نماید و طبق اعالم مسووالن در هر صورت نمره باالتر  -

 حان قبلی داشته باشیم.ت افت نمره نسبت به امتنگرانی باب نباید . پسبه سازمان سنجش اعالم خواهد شد

اعمال سوابق تحصیلی  مشمول ،موفق به گرفتن دیپلم شده اند 1384با توجه به این که تمام داوطلبانی که بعد از سال  -

 خواهند بود، تمام همین داوطلبان امکان شرکت در امتحانات ترمیم معدل نهایی را خواهند داشت.

در خبرها به این اشاره اي نشده که به فرد دیپلم ر کنکور خواهد بود و این تغییر نمرات براي بهبود وضعیت داوطلب د -

 یدي با معدل جدید بدهند.چرا که هدف از اجراي طرح چیز دیگریست.دج

این طرح براي داوطلبان در رشته با توجه به مصاحبه منتشر شده از سوي آقاي حسین توکلی معاون سازمان سنجش،  -

یعنی کسی که دیپلم ریاضی دارد فقط حق شرکت در دروس امتحان نهایی گروه ریاضی را . تحصیلی دیپلم آنها میسر است

خواهد داشت حتی اگر قصد شرکت در گروه آزمایشی تجربی یا انسانی را داشته باشد. با این اظهار نظر باید گفت 

 1 



 چیست و چگونه اجرا خواهد شد؟معدل  نمرات نهایی سوم دبیرستان یا ترمیم موضوع ترمیم
  يصریق بیاد مسعود مهندس – یمیمهندس جالل سل 
 
 

درس هاي مد نظر خود را براي  داوطلبانی که گروه آزمایشی کنکورشان متفاوت با نوع دیپلم آنهاست طبق جدول زیر باید

 ترمیم نمره نهایی انتخاب کنند.

 دیپلم کدام گروه هستید؟
در چه گروه آزمایشی می خواهید شرکت 

 کنید؟

درس هاي موثر در کنکورتان که به 

 ترمیم نمراتش باید توجه کرد

 می خواهم در کنکور ریاضی شرکت کنم دیپلم انسانی دارم
دین و  -3زبان-3عربی-3زبان فارسی

 3زندگی

 می خواهم در کنکور تجربی شرکت کنم دیپلم انسانی دارم
دین و  -3زبان-3عربی-3زبان فارسی

 3زندگی

 می خواهم در کنکور انسانی شرکت کنم دیپلم تجربی دارم
-3دین و زندگی -3زبان فارسی-3ادبیات
 3ریاضی – 3زبان -3عربی

 ریاضی شرکت کنم می خواهم در کنکور تجربی دارم دیپلم
-3دین و زندگی -3زبان فارسی-3ادبیات
 3فیزیک  – 3شیمی – 3زبان -3عربی

 انسانی شرکت کنم می خواهم در کنکور ریاضی دارم دیپلم
-3دین و زندگی -3زبان فارسی-3ادبیات
 حسابان – 3زبان -3عربی

 تجربی شرکت کنم می خواهم در کنکور ریاضی دارم دیپلم

-3دین و زندگی -3زبان فارسی-3ادبیات
 -3فیزیک  – 3شیمی – 3زبان -3عربی

 حسابان

 هنر شرکت کنم می خواهم در کنکور ریاضی دارم دیپلم
-3دین و زندگی -3زبان فارسی-3ادبیات
 حسابان -3فیزیک – 3زبان -3عربی

 هنر شرکت کنم می خواهم در کنکور تجربی دارم دیپلم
-3دین و زندگی -3زبان فارسی-3ادبیات
 3فیزیک – 3ریاضی  – 3زبان -3عربی

 هنر شرکت کنم می خواهم در کنکور انسانی دارم دیپلم
دین و  -3زبان-3عربی-3زبان فارسی

 3زندگی

دیپلم انسانی یا تجربی یا 

 ریاضی دارم

می خواهم در کنکور زبان هاي خارجه شرکت 

 کنم

-3دین و زندگی -3زبان فارسی-3ادبیات
 3زبان -3عربی
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درنهایت باید گفت نمرات با توجه به رتبه مد نظر داوطلب نیاز به ترمیم مجدد خواهند داشت. در جدول زیر حدود نمرات 

 که نیاز به شرکت در آزمون ترمیم معدل دارند ذکر شده است:

اگر به رتبه بهتراز 

1000  

 فکر می کنید

اگر به رتبه بهتراز 

2000  

 می کنیدفکر 

اگر به رتبه بهتراز 

5000 

 فکر می کنید 

اگر به رتبه بهتراز 

8000  

 فکر می کنید

اگر به رتبه بهتراز 

10000  

 فکر می کنید

اگر به رتبه بهتراز  

15000  

 فکر می کنید

نیاز  19نمرات زیر 

 به ترمیم دارد

نمرات زیر 

نیاز به 5/18

 ترمیم دارد

نیاز  18نمرات زیر 

 به ترمیم دارد

نیاز  17نمرات زیر 

 به ترمیم دارد

نیاز  16نمرات زیر 

 به ترمیم دارد

نیاز  15نمرات زیر 

 به ترمیم دارد

 

با تمام این اطالعات و مصاحبه ها همچنان باید منتظر انتشار آیین نامه برگزاري امتحانات ترمیم معدل باشیم تا بتوان در 

 مورد موضوعات دیگر اظهار نظر کرد.

 مسعود ادیب قیصري - )مشاور تحصیلی و مدیر سایت رتبه سازان (جالل سلیمی 

       www.rotbesazan.ir  
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