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 به نام خداوند جان و خرد

 گفتارپیش
قابلیت از دید آمارتیاسن یعنی کند: تعریف می "قابلیت"به عنوان را مفهومی دالت، پردازان عسن از نظریهآمارتیا 

گذارد. انتخاب زمانی معنی دارد های مختلفی را برای انتخاب کردن پیش روی انسان میوجود شرایطی که گزینه

ت. پذیر اسآسیب ،انسانی که قابلیت ندارد ،در این تعریفچند گزینه یکی را آزادانه انتخاب کند.  که انسان میان

خارج از حیطه اختیار اوست. با در نظر گرفتن مفهوم قابلیت، که برون رفت از آن، گیرد قرار می وضعیتی در یعنی

 ،تقابلیم علت عده تواند از فقر بیرون آید، فقیر بفقیر کسی نیست که درآمد ندارد، بلکه فقیر کسی است که نمی

 .ندارد برای خروج از فقر را انتخاب قدرت

نام، نرخ تکمیل پایه شود: نرخ ثبتها سنجیده میعدالت در آموزش و پرورش عموماً بر اساس سه دسته از شاخص

شود. سنجش این محک زده میسراسری و گذر به پایه/دوره بعدی، و نتایج یادگیری که معموالً توسط امتحانات 

های هدف دهند( به تفکیک گروهمی های متعددی را در خود جایها )که هر یک شاخصشاخصاز  سه دسته

ها و تواند نابرابری)مثالً فقیر و غنی، شهری و روستایی، معلول و سالم، دختر و پسر، مهاجر و بومی، و ...( می

 های مختلف نظام آموزشی را آشکار کند. های موجود در بخشعدالتیبی

موزش رسمی در کشور، آزمون سراسری ورود به ساله نظام آدر پایان دوره دوازده عمومیهای یکی از آزمون

های توان گفت به عنوان یک آزمون معتبر علمی، نتایج یادگیری خروجیها یا همان کنکور است که میدانشگاه

تواند میهای مورد نظر، دهد. لذا تحلیل نتایج آن به تفکیک گروهنظام آموزشی را مورد سنجش قرار می

آموزان و داوطلبان آیا دانشباشد: موجود در نظام آموزشی کشور احتمالی های برابریاز نا بخشی یکنندهمنعکس

اند؟ آیا نابرابری موجود در نتایج کنکور سازی خود برخوردار بودههای برابر آموزشی برای آمادهاین آزمون، از فرصت

به  ما یآموزش ستمیس ایآش دارند؟ صرفاً ناشی از اختالف در تالش افراد است؟ یا عوامل دیگری در این میان نق
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نان یاطم یبرابر در کار و زندگ یهااز فرصت ،اتمام تحصیالت عمومیکه افراد پس از  است دهساخته ش یشکل

آموزانش آیا خدمات نظام آموزشی ما حق انتخاب آزادانه رشته و حرفه مورد عالقه را برای همه دانش ؟داشته باشند

 ها بدلیل عدم وجود قابلیت انتخاب، ناگزیر از باقی ماندن در وضعیت ناخواسته خود هستند؟مهیا کرده، یا آن

نمایش  ،با این وجودشده است، کم صحبت نو پس از آن ها و مشکالت پیش از کنکور سراسری درباره آسیب

ای تواند تلنگر مجددی برمی، د منتهی به کنکور در نظام آموزشیفراینموجود در  هایها و نابرابریعدالتیبی

های موجود بین این بررسی با نمایش شکاف. باشد آموزش و پرورش کشورنظام گذاران و سیاستگیران تصمیم

کشور، فرصتی برای بازنگری در مسائل مبتال به نظام آموزشی از قبیل:  موزشیآمناطق  ها، وانواع مدارس، استان

در  .آوردمی.. فراهم و .های جنسیتی نابرابریتنوع مدارس و نتایج آن، تعدد آموزان، نحوه هدایت تحصیلی دانش

موفقیت در آموزشی وضعیت برابری و عدالت تصویر آماری روشنی از بوده که  آناین گزارش تالش اصلی بر تدوین 

ارائه شده است،  موجود و اگر چه پیشنهاداتی در انتهای گزارش برای بهبود وضعیت شودارائه  سراسری کنکوردر 

در های عملیاتی جامع و کاربردی تهیه برنامه و ریزان نظام آموزشیبیشتر برنامهنیازمند تعمق و تأمل  ،با این همه

 ست.ااین زمینه 

ریزی، تولید و تحلیل آمار و تیم شیرین جعفری معاون محترم برنامهخانم  سرکاراز زحمات  در پایان الزم می دانم

 سرکار خانم ،زادهمریم حسن کارشناسان و آمارشناسان خبره آن بخش؛ جناب آقای مهدی کمری، سرکار خانم

جناب آقای  و همچنین تبارسرکار خانم زهره داودآبادی فراهانی، و جناب آقای پژمان شیرزادی ، بهامین تختایی

امید است؛ کاربران و  ری نمایم.داشتند، سپاسگزاالزم را گزارش همکاری  که در تهیه این  لشکربلوکیغالمرضا 

مشارکت  مطالعاتیسازی انجام چنین ه نظرات و پیشنهادات اصالحی در غنیهنگیان با ارائجامعه فرهیخته فر

های سطح کالن در نظام تعلیم و تربیت، منطبق بر گیریها و تصمیمریزیداشته و بر مبنای این مطالعات، برنامه

 واقعیت تهیه و تدوین گردد. 

 

 علی الهیار ترکمن

 ریزی و توسعه منابعمعاون برنامه

 زش و پرورشوزارت آمو
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 چکیده مطالعه

های موجود در نظام فعلی سنجش و عدالتیبیو نمایش آماری  تحلیلپرداختن به مساله کنکور سراسری از جنبه 

های زیر آموزان حائز رتبهصرفاً بر روی نتایج دانش بررسیحاضر است. این  مطالعهپذیرش دانشجو، هدف کلی 

های برتر ی، زبان خارجی، هنر( و به ویژه رتبهگانه آزمایشی )انسانی، تجربی، ریاضهای پنجکشوری در گروه 3000

 12359سه گروه آزمایشی اصلی )انسانی، تجربی، ریاضی( تمرکز دارد. جامعه آماری تحت برررسی مجموعاً 

 مناطق آموزشی و مدارس مختلفدر  1398-99گیرد که در سال تحصیلی آموز پایه دوازدهم را در برمیدانش

 اند.مشغول به تحصیل بوده

در کنکور سراسری  کشور 3000های زیر رتبه به طور خالصه، نتایج حاصل از بررسی و تحلیل آمار و اطالعات

 ، به شرح ذیل است:1399

با ؛ مدارس استعدادهای درخشان استشدیداً نابرابر  های برتر کنکور در انواع مدارس کشورتوزیع رتبه -1

کشور را به خود اختصاص  3000های زیر رتبه %39آموزی پایه دوازدهم، جمعیت دانش %5/3داشتن 

دولتی نمونهمدارس اند(. رتبه برتر بدست آورده ،آموزی خودبرابر سهم جمعیت دانش 11اند )یعنی داده

آموزی، رتبه سهمشان از جمعیت دانش برابر 3در حدود  جمعیت %9ها در قبال از رتبه %5/24با داشتن 

تقریباً متناسب با  جمعیت %19ها در قبال از رتبه %19با داشتن  دولتیغیر اند. مدارسبرتر بدست آورده

 %10ها در قبال رتبهاز  %6هیئت امنایی با داشتن مدارس اند. آموزی خود عمل کردهجمعیت دانش

متناسب با نصف سهمشان از جمعیت  جمعیت %5ها در قبال بهاز رت %2 و مدارس شاهد با داشتن جمعیت

 3000های زیر از رتبه مدارس عادی دولتیسهم اند. داشته 3000آموزی پایه دوازدهم، رتبه زیر دانش

 2/0معادل گیرند )یعنی می بر آموزی پایه دوازدهم را درجمعیت دانش %54که است در حالی %10کشور 

 اند(.رتبه برتر بدست آوردهآموزی )پایه دوازدهم( نشاز جمعیت دا خودسهم 

انواع مدارس به شدت متفاوت است؛ آموز در یک دانشکشور برای  3000احتمال )شانس( کسب رتبه زیر  -2

نفر موفق به کسب  58استعدادهای درخشان،  آموزدانش 400، تقریباً از هر 1399در کنکور سراسری 

اند. سایر مدارس با های آزمایشی اصلی )انسانی، تجربی، ریاضی( شدهکشور در گروه 3000رتبه زیر 

 14نفر؛  400دولتی، از هر اختالف فاحش از مدارس استعدادهای درخشان قرار دارند. در مدارس نمونه

 400نفر، در مدارس هیئت امنایی از هر  5آموز؛ دانش 400ر نفر، در مدارس غیردولتی، تقریباً از ه

های انسانی، تجربی، یا ریاضی نفر در گروه 2آموز؛  دانش 400نفر، و در مدارس شاهد از هر  3آموز؛  دانش

)منطقاً  آموز استدانش 1نفر؛  400. در مدارس عادی دولتی این مقدار به ازای هر اندآورده 3000رتبه زیر 
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 400هر نفر به ازای  5 حداقل یزان،درصدی این مدارس از جمعیت، باید این م 54اساس سهم بر 

 . آموز باشد(دانش
 

های برتر ؛ شهر تهران در حدود یک سوم رتبههای مختلف نابرابر استهای برتر کشور در استانتوزیع رتبه -3

 آموزی پایه دوازهم را داراستدرصد جمعیت دانش10ر خود جای داده است در حالی که صرفاً کشور را د

های درصد رتبه 5/0. استان سیستان و بلوچستان تنها اش رتبه برتر دارد(برابر سهم جمعیتی 3)به اندازه 

 وازدهم را داراستآموزی پایه ددرصد جمعیت دانش 5/3در حالیکه بیش از  ،برتر را به خود اختصاص داده

 .اش رتبه برتر دارد(سهم جمعیتی 15/0)به اندازه 

 6/0تهران که  6منطقه ؛ نابرابر استشدیداً  در کشور مناطق آموزشیکنکور در های برتر وزیع رتبهت -4

های برتر کنکور را به خود اختصاص داده است؛ رتبه %5گیرد، جمعیت پایه دوازدهم کشور را در بر می

، و 11، 2، 3، 1آموزی خود دارد. مناطق های برتر به نسبت جمعیت دانشرتبه برابری از 8یعنی سهمی 

های منطقه از شهر تهران، بیشترین سهم را از رتبه 6در مجموع این  تهران هم همین وضعیت را دارند. 13

منطقه آموزشی در  128 مجموعاً آموزی( دارند.برتر کنکور )در مقایسه با سهم خود از جمعیت دانش

یعنی  ،1اندداشته 1میزان تناسب باالی شان، آموزیهای برتر در مقایسه با سهم جمعیت دانشکسب رتبه

 0.50منطقه آموزشی تناسبی کمتر از  196اند. آموزی خود عملکرد بهتری داشتهنسبت به جمعیت دانش

از  هاست.آموزی آناز نیمی از جمعیت دانش ها متناسب با کمترهای برتر آندارند، یعنی تعداد رتبه

های زیر منطقه آموزشی هیچ سهمی از رتبه 285 منطقه آموزشی در داخل و خارج کشور،  735مجموع 

 اند.کشور نداشته 3000
 

)به ترتیب: شهر تهران، استان کشور  9 در مجموع سه گروه آزمایشی اصلی )انسانی، تجربی، ریاضی(،

سهم زیادی از  یزد، خراسان جنوبی، قم، مازندران، اصفهان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی(

های برتر کشور، بیشتر از سهمشان از ها از رتبهبه این معنی که سهم آنهای برتر کنکور دارند؛ رتبه

در قبال داشتن  های برتررتبهاز  %30 سهم شهر تهران موزی کشور )در پایه دوازدهم( است:آجمعیت دانش

خراسان ، جمعیت پایه دوازدهم %5/1شتن ها در قبال دااز رتبه %5/3جمعیت پایه دوازدهم، یزد  10%

ها در قبال داشتن از رتبه %14/2جمعیت پایه دوازدهم، قم  %1ها در قبال داشتن از رتبه %8/1جنوبی 

                                                           
آموزی پایه سهم همان منطقه/استان/مدرسه از جمعیت دانش"با  "کشور 3000های زیر سهم هر منطقه/استان/مدرسه از رتبه"، مقایسه "تناسب"منظور از   1

باشد. یعنی هر منطقه/استان/مدرسه دقیقا  1ها/مدارس برابر باشد. وضعیت مطلوب )برابری( آن است که میزان این تناسب برای تمام مناطق/استانمی "دوازدهم

نجر به کاهش سهم ها/مدارس مهای برتر در کنکور شود. افزایش این میزان در برخی مناطق/استانآموزی، موفق به کسب رتبهبرابر با سهمش از جمعیت دانش

 دهنده نابرابری است.شود و نشانهای برتر کشور میها/مدارس از رتبهبقیه مناطق/استان
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جمعیت پایه دوازدهم، اصفهان  %4قبال داشتن ها در از رتبه %80/5مازندران   جمعیت پایه دوازدهم، 5/1%

 %7/0ها در قبال داشتن از رتبه %1جمعیت پایه دوازدهم، سمنان  %9/5ها در قبال داشتن از رتبه 20/8%

جمعیت پایه دوازدهم، و  %7ها در قبال داشتن از رتبه %4/9، خراسان رضوی جمعیت پایه دوازدهم

  باشد.جمعیت پایه دوازدهم می %12/1ها در قبال داشتن از رتبه %23/1خراسان شمالی 

شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه،  استان کشور 10 در مقابل،

های برتر کنکور در مقایسه با جمعیت ایالم، لرستان، بوشهر، اردبیل، گلستان سهم کمی از رتبه

جمعیت  %5/3در قبال داشتن  های برتررتبهاز  %5/0سیستان و بلوچستان سهم آموزیشان دارند: دانش

از  %2خوزستان ، جمعیت پایه دوازدهم %2/2ها در قبال داشتن از رتبه %6/0هم، هرمزگان پایه دوازد

 %4/4ها در قبال داشتن از رتبه %5/1جمعیت پایه دوازدهم، آذربایجان غربی  %7/6ها در قبال داشتن رتبه

 %35/0دهم، ایالم جمعیت پایه دواز %4/4قبال داشتن ها در از رتبه %1کرمانشاه   جمعیت پایه دوازدهم،

جمعیت  %8/2ها در قبال داشتن از رتبه %1/1جمعیت پایه دوازدهم، لرستان  %1ها در قبال داشتن از رتبه

ها از رتبه %8/0 اردبیل زدهم،جمعیت پایه دوا %4/1ها در قبال داشتن از رتبه %6/0پایه دوازدهم، بوشهر 

جمعیت پایه  %2/2ها در قبال داشتن از رتبه %1ان ، و گلستجمعیت پایه دوازدهم %6/1در قبال داشتن 

های برتر کنکور، حتی به اندازه نصف استان انتهای لیست از کسب رتبه 10یعنی سهم  باشد.میدوازدهم 

 دارند.  0/1تا  5/0استان( میزان تناسب بین  13ها )بقیه استان ها هم نیست.آموزی آنسهم جمعیت دانش
 

شهر  6در حالی که منطقهمثالً ؛ عادالنه نیست استانمناطق آموزشی هر در داخل  های برترتوزیع رتبه -5

 9درصد رتبه های برتر(، منطقه  5دارد )حائز  3000های برتر زیر را در میان کسب رتبه 1تهران جایگاه 

این موضوع نشان  است.در کشور  227درصد از رتبه های برتر( دارای جایگاه  2/0شهر تهران )با داشتن 

عدالتی رتر در سطح کشور، در داخل هر استان نیز این بیهای بدهد عالوه بر ناعادالنه بودن توزیع رتبهمی

 وجود دارد.
 

 

جمعیت ترکیب متناسب با  برابر نیست. یعنی کشور 3000های زیر از رتبه و پسران سهم دختران -6

در گروه تجربی،  سراسری( نیست؛جمعیت داوطلبان کنکور ترکیب هم )و همچنین دآموزی پایه دوازدانش

این گروه آموزی دانشهای برتر درصد رتبه 36اما تنها  ،دختر هستندپایه دوازدهم آموزان درصد دانش 58

درصد جمعیت داوطلبان  58آموزان پایه دوازدهم )و نیز دانش درصد 77/52مجموعاً  هاست.متعلق به آن

 هاست.متعلق به آن برترهای درصد رتبه 81/47، اما تنها اندکنکور( دختران بوده
 



15 

 

کشور در گروه آزمایشی تجربی و  3000های زیر آموزان مناطق روستایی در کسب رتبهعملکرد دانش -7

آموزی آنهاست. اما در گروه آزمایشی انسانی، نسبت موفقیت و متناسب با جمعیت دانش ،ریاضی مطلوب

آموزان درصد دانش 60 بالغ برمقایسه با جمعیتشان( در حدود یک سوم است. آموزان روستایی )در دانش

روستایی حائز رتبه برتر، از مدارس استعدادهای درخشان )که در حومه شهرها و نواحی روستایی مستقر 

 مدارسسهم  ،گروه تجربی و ریاضیمجموع دو هستند. در دولتی  از مدارس عادی %25و  اند(بوده

 درصد است.87آموزان روستایی، دانش 3000های زیر از رتبه رخشاناستعدادهای د
 

 های برتر در کشورنابرابر است. بیشترین سهم رتبه های کنکور شدیداًهای برتر در میان سهمیهزیع رتبهتو -8

منطقه  و درصد(،34درصد(، سپس : منطقه دو )42متعلق به منطقه یک )حدود  )قبل از اعمال سهمیه(،

سه در کنار جمعیت تقریباً یک نسبت به منطقهبرابری منطقه 3باشد. سهم بیش از می 2(درصد13سه )

دهنده نابرابری شدید میان این دو منطقه در یک، نشانسه نسبت به منطقهبرابری داوطلبان منطقه 5/1

 باشد.های برتر کنکور میی به رتبهدستیاب
 

درصد بوده  63/13 معادل قبولی )با آزمون( شانس ،1398-99در کنکور  در مجموع پنج گروه آزمایشی -9

، در انسانی درصد(35/10جربی در حدود یک دهم )شانس قبولی با آزمون در گروه آزمایشی تاست. 

به سمت کاهش  اریگذعلیرغم اینکه سیاستدرصد بوده است.  52/40درصد و در گروه ریاضی  48/15

در  کنندگانآمار شرکترقابت کنکور سراسری و افزایش پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی بوده است، 

 276,393,1)کنکور آزمون  کنندگان درشرکت آمار در مقایسه بانفر(  238,257)های بدون آزمون رشته

. درصد قبولی دهدها را نشان میومی از این رشتهکه عدم استقبال عم باشدمی بسیار ناچیزنفر( 

 درصد بوده است.  15/89های بدون آزمون، کنندگان در رشتهشرکت

 

گروه ریاضی ، 16، گروه انسانی در حدود 5/17گروه تجربی  کنکور در شدگانپذیرفتهکل میانگین معدل  -10

 بوده است. 5/13و هنر  16، زبان خارجی 5/15

 

از درصد(  39/82نفر ) 12359گانه، های پنجکشوری در گروه 3000رتبه زیر  15000از میان  -11

 61/17نفر معادل  2641اند و مابقی )بوده 1398-99دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی  آموزاندانش

 اند.های قبل بودهالتحصیالن سالفارغاز های برتر کنکور(، درصد رتبه

                                                           
 های باقیمانده مربوط به سهمیه ایثارگران است.درصد رتبه 5/11  2



16 

 

، توجه به نکات ذیل ضروری قسمت قبلبه تصویر کشیده شده در های عدالتیا و بیهبرای حل نابرابری

 است:

آموزان در ی ناشی از چندگانگی برخورد سیستم آموزش و پرورش با دانشعارضهمساله کنکور یک  -1

 موجود هایعدالتیها و بیرا به اشتباه، علت بروز نابرابری خودِ کنکورباشد و نباید مدارس مختلف می

آموزانِ اگر کنکور را صرفاً یک آزمون علمی سراسری ببینیم که نتایج یادگیری همه دانشتصور کرد. 

زند؛ نتایج بدست آمده از این آزمون نشان ی نظام آموزش و پرورش کشور را به یک چشم محک میخروج

ارائه خدمات آموزشی در انواع مدارس تحت پوشش نظام : تفاوت بسیار شدید در کیفیت که دهدمی

پاسخ بود این  به دنبالی اول باید در وهله لذاهاست. عدالتیبروز این بی منشأآموزش و پرورش کشور، 

ان این مدارس توانایی آموزای است که دانشبه گونه عادی-دولتیچرا کیفیت آموزش در مدارس که 

چه تمهیداتی برای ارتقای کیفیت آموزش در آموزان سایر مدارس کشور را ندارند؟ رقابت علمی با دانش

 ن پرسش، ساماندهی معلمانِها به ایشک یکی از اولین پاسخبی باید اندیشیده شود؟ عادی-دولتیمدارس 

با کیفیت در مناطق آموزشی )به ویژه مناطقی که دچار نابرابری و ضعف بیشتری در نتایج یادگیری 

باشد. اتخاذ تمهیدات مناسب برای تشویق معلمان مجرب و با کیفیت جهت حضور در مدارس هستند( می

و وسیله حمل و نقل در مناطق محروم، عادی )مثالً فرصت ادامه تحصیل، تامین مسکن سازمانی -دولتی

سزایی در افزایش کیفیت ارائه تواند تاثیر بهو ...(، و استفاده از مشاوران تحصیلی مجرب در این مدارس می

 عادی داشته باشد.-خدمات آموزشی در مدارس دولتی
 

ا پایه دوازدهم است راهکار دیگر حل مساله کنکور، استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی از دوره ابتدایی ت -2

توان او را به سمت از بدو ورود به نظام آموزشی، می ، و استعداد کودککه در آن با ثبت رفتار، مهارت

هایشان آموزان و خانوادهحرفه یا رشته منطبق بر استعدادهایش هدایت نمود و از تب و تاب و استرس دانش

 شگاهی خاص یا مشاغل ویژه بر حذر داشت.برای پذیرش در رشته دانپایانی تحصیل، های در سال
 

راهکار بعدی؛ تالش برای کاهش اختالف طبقاتی مشاغل و حِرَف مختلف در جامعه )مثل پزشکی و مشاغل  -3

منجر به گرایش . در حال حاضر اعتبار حرفه پزشکی و درآمد باالی آن نسبت به سایر مشاغل، دیگر( است

ها کاذب نوجوانان به سمت رشته تجربی شده که مطمئناً در آینده نزدیک، منجر به عدم توازن در مهارت

ی و اجتماعی و مشاغل مورد نیاز جامعه خواهد شد. آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تاثیرگذار فرهنگ

های رسمی در مدارس )از طریق کتب درسی، بازدید از تواند از طریق آموزشجامعه، میدر سطح 

آموزان، و ...( ، نقش موثری آموزی به دانشهای محلی برای مهارتهای مختلف، همکاری با کارگاهکارگاه
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بدیهی است که دولت به طور شد. آموزان داشته بادر افزایش ارزش و اعتبار مشاغل مهارتی از دید دانش

تری در این زمینه دارد و عالوه بر تبلیغ و ترویج مشاغل مهارتی از طریق ابزارهای کلی نقش گسترده

و  ،کارگران مهارتیهای مادی و معنوی از ها و حمایتتواند با ایجاد مشوقعمومی مانند صداوسیما، می

 .کارگشا باشد)نه مدرک( افراد تخدام مبتنی بر مهارت هدایت بازار کار )خصوصی و دولتی( به سمت اس

 

گسترش بازار کار  و ای،و حرفه های فنیآموزش و تقویت آموزی، توسعهتشویق نوجوانان به مهارت -4

به عنوان یک راهکار دائمی برای حل مساله کنکور مطرح است. کیفیت  محور(محور )نه مدرکمهارت

 با در دست داشتنآموز بتواند ای باشد که دانشرورش باید به گونههای مهارتی در آموزش و پآموزش

به کارگیری و کارفرمایان مهارتی،  ،خود موفق به پیدا کردن شغل شودای فنی و حرفهگواهینامه دیپلم 

 ترجیح دهند.ناکارامد التحصیالن دانشگاهی فارغاستخدام بر )بدلیل برخورداری از مهارت کافی( را  وی

 

 

 

تواند میکشور توجه به نکات فوق در تدوین برنامه هفتم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

 های ناشی از کنکور باشد.فرصت مغتنمی برای تغییر رویه ناکارامد فعلی و کم کردن آسیب



 116 از 18صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش
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 مقدمه

های آموزشی قابل تحقیق و ها و خروجیها، فرایندعدالتی در آموزش از زوایای مختلف از جمله ورودیمساله بی

 جی. تفاوت در نتادیکامل نخواهد رس یبه برابر افراد یریادگی جیهرگز در نتا یاجامعه چیه مسلماًبررسی است. 

و نوع  دیآیکه از آن م یانهینوع زم نیو همچن زهیو انگ ییدر توانا یفرد یهاممکن است به تفاوت یریادگی

 م؟یباش یریادگینابرابر  جینگران نتا دیبا ی، چه زماننیبنابرا داشته باشد. یبستگ ،دارد یها دسترسکه به آن یمنابع

بستگی به  این موضوع است. یتجرب ی، تا حدودیانواع مختلف نابرابر یمنف یامدهایامر، بسته به پ نیپاسخ به ا

 .میدانیم هیقابل توج ایرا قابل قبول  آموزش در جامعه عیاز توز هاییفرمچه  کهاین دارد 

 اصل فرصت برابر، استفاده از توجیهقابل  ریو غ هیقابل توج ها به مواردینابرابر تفکیک یبرا دیدگاه رایج کی

 یکسانیفرصت  دیبا ،که در آن متولد شده یطیصرف نظر از شرافرد فرصت بدان معناست که هر  ی دراست. برابر

حاصل از که  جیدر نتا یاز نابرابر یبخش نیافراد مسئول تالش خود هستند، بنابرا البتهرشد داشته باشد.  یبرا

 یناش خانوادگیثروت  ای تینسکه از اختالف در ج یکه بخش یمنصفانه است. در حال ،افراد است اختالف در تالش

قابل  یبه روش درباره برابری فرصت، تفکر یبرا رگذاریتأث فرمول کی( 1998رومر ). ستیشود منصفانه نیم

ها، اختالف شرایط ای باشند که منشأ آنبه گونهبه آموزش  یها در دسترسیاگر نابرابر :کندیم شنهادیپ یریگاندازه

 .اندبرابر نداشته یهاافراد فرصت کنیم کهطور استنباط میاین، باشد (یا سایر عوامل محیطی خانوادگیثروت  )مثالً

های فردی داوطلبان بر اساس اصل برابری فرصت، اگر موفقیت در کنکور صرفاً ناشی از تفاوت در تالش و ویژگی

های به امکانات آموزشی و تفاوت زمینه باشد؛ عادالنه، و در غیر این صورت )موفقیت ناشی از تفاوت دسترسی

خانوادگی مثل سطح ثروت( ناعادالنه است. در مطالعه پیش رو، رابطه موفقیت در کنکور سراسری با امکانات 

های برتر در محدوده این های فردی و خانوادگی رتبهگیری تفاوت. اندازهمورد بررسی قرار گرفته است ،آموزشی

 اند. اً این عوامل نیز در کسب نتایج و موفقیت داوطلبان موثر بودهمطالعه نیست، اما مطمئن

ها و ، تصویر روشنی از نابرابری1399در مطالعه حاضر، با بررسی آماری نتایج بدست آمده از کنکور سراسری 

 یحقوق یهاچارچوب شده است. ارائههای صورت گرفته در فرایند آموزشی منتهی به کنکور سراسری عدالتیبی

 یتیمختلف جمع یهاباشد و گروه طرف و بدون تبعیضبی دیآموزش و پرورش با ستمیکنند که سیم دیتأکهمیشه 

که هیچ  است به این معنی طرفیبیبرخوردار باشند.  خدمات آموزشیبه هر نوع  یدسترس یاز فرصت برابر برا

گی، جنسیت و ...( با تحصیالت وی نباید وجود ای بین شرایط کودک )ثروت، خانواده، معلولیت، محل زندرابطه
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 یذات ییتفاوت در توانا ایمنابع  یناکاف نیتأم لیبه دال دیکه )شا شودگاهی اذعان می، گریاز طرف د .داشته باشد

 یطرفیب معیارهایدر هر حالت، سنجش  امانخواهند داشت.  یآموزش دسترس ستمیبه هر سطح از س مگان( هافراد

 یطرفیب یارهاید. معکن تیهدا هاگروه نیترتواند ما را به سمت محرومیم رایزاست، م مهدر آموزش و پرورش 

های ویژگیمربوط به  اریچند مع ای کی با )در اینجا: کسب رتبه برتر در کنکور( التیشاخص تحص نیاساساً رابطه ب

فقدان هر  به معنی کامل یطرفیب دهند.نشان میرا و ...(  ، نوع مدرسهمکان جغرافیاییافراد )جنسیت،  ایزمینه

  است.افراد یا محیطی ای بین تحصیالت و خصوصیات زمینهرابطه 

، تحلیل توصیفی آمار و . در فصل دومپردازدجاری می مطالعهاهداف  له وبه بیان مسا، فصل اول این گزارش 

موجود  هایکه نمایش نابرابری نتایج اصلی حاصل از این بررسیم شده است و انجا 1399کنکور سراسری اطالعات 

، بررسیهای بندی یافته، ضمن جمعفصل سوم نیزباشد، در این بخش قابل مشاهده است. در در کنکور می

شایان گفتن است آتی مطرح شده است.  مطالعاتوضعیت موجود و نیز موضوعاتی برای بهبود پیشنهاداتی برای 

و مبتنی بر داده ریت سازمانی معاونت تولید و تحلیل آمار، در اینجا هدف اصلی ارائه تصویر آماری بر اساس مامو

شناسی مسائل آموزشی در حوزه آسیبغیر آماری تعبیر و تفسیرهای تخصصی آوردن از در متن گزارش است، لذا 

 رهیز شده است.پ

 

 ریزی، تولید و تحلیل آمارمعاونت برنامه
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 بیان مساله و اهداففصل اول: 

 آموزشیمفهوم برابری و عدالت  -1

 هاتفاوتدهد که یدر حال توسعه، نشان م یدر کشورها ژهی، به ویآموزش یهایبرابرنا یامدهایدر مورد پ قاتیتحق

از جمله رشد  ؛یمنف جیاز نتا یعیوس فیبا ط ی،ریادگی جیبه آموزش و اختالفات گسترده در نتا یدر دسترس

از  یاگسترده فیبا ط یدرآمد یهایمرتبط است. نابرابر زیآمخشونت هاییریکندتر و خطر باالتر درگ یاقتصاد

بهبود  بر دیآموزش و پرورش با هایاستیسو  همراه است رفاهو  التینامطلوب از جمله در بهداشت، تحص جینتا

 متمرکز باشد. رآمدکم د یهاگروه یبراآموزشی  یدسترس

از حذف امتیازات بی وجه و ایجاد تعادلی واقعی در است عدالت عبارت »: کندعدالت را این گونه معنا می راولز

راولز برای مفهوم عدالت، دو  بر این اساس،« .ها در ساختار یک نهاد و اجتماعهای متعارض انسانمیان خواسته

های اساسی ترین نظام کلی آزادیشخصی باید از حقی برابر نسبت به گستردههر »: اصل اول :کنداصل را بیان می

های اجتماعی و اقتصادی باید به نابرابری» اصل دوم: «.که با نظام آزادی برای همه سازگار باشد، برخوردار گردد

ای که با اصل ونهمندترین اشخاص برسانند، به گالف( بیشترین منفعت را به کم بهره :ای تنظیم گردند کهگونه

ها، به روی همه باز تحت شرایط حاصل از برابری فرصت ،ب( مشاغل و مناصب .اندازهای عادالنه سازگار باشدپس

 «.باشد

توانایی افراد باشد  هاست که تخصیص مناصب قدرت بر پای دنبال آنه ها بفرصت هتحت عنوان برابری منصفانراولز 

به دنیا  یهآنان که بواسط است. یعنی« تبعیض مثبت»ین برابری متضمن نوعی های فردی، ارابطه یهنه بر پای

در رقابت با آنان که  ،اند یا آنها که دارای ضعفی هستندهای پایین از آموزش کامل برخوردار نبودهآمدن در طبقه

ها نیستند باید به نحوی توسط دولت حمایت شوند تا با آنان در سطحی آموزش کاملی داشته و دارای این ضعف

 برابر در رقابت قرار گیرند.

به دارد تا همه شهروندان بتوانند  اجیاحت ریبه مدارس فراگ کیدولت دموکرات تیکند که ماهیم شنهادیپ والزر

به در دسترسی کنند. همه کودکان  سترسی پیدارا د کیجامعه دموکرات کینقش خود در  یفایا یرادانش الزم ب

برابر آنها به عنوان  تیاز عضو نیو ا هستند کسانیبدست آورند ،  یتوانند در آموزش مقدمات یکه م یسواد و دانش

 اریمعآموزان، دانش تیوجود، در مدارس، عالقه و ظرف نیبا ا .شودیم یناش کیکشور دموکرات کی ندهیشهروندان آ
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ها در که آن یدر درجه اول قرار دارد، اما هنگام ندهیفرزندان به عنوان شهروندان آ گاهی. جااستدانش  عیمهم توز

، ندهیآنها به عنوان کارگران آ تی، وضعافتندیدست  )حداقل استانداردهای الزم( دارند ازیبه آنچه ن تیظرف نیا

 "سمت یتصد"مشابه  یتخصص التیشود که تحصی. تصور ممشخص گرددتواند یم زیمتخصصان ن ای رانیمد

فقط به افراد واجد  تیآن در نظر گرفته شود اما در نها یهر کس حق دارد برا ی،اجتماع تیموقع که در آن است 

 شود.یاعطا م طیشرا

 عدالت آموزشی عبارتند از:پنج مفهوم کلیدی در 

 های اساسی مورد نیاز است.حداقل استانداردها: به معنی دسترسی تمام کودکان به حداقل آموزش -1

تمام کودکان )فقیر و غنی، روستایی و شهری، و ...( به منابع و امکانات  یکسان برابری: به معنی دسترسی -2

 آموزشی است.

لیت، محل زندگی، ای بین شرایط کودک )ثروت، خانواده، معلوطرفی: به این معنی که هیچ رابطهبی -3

 وی نباید وجود داشته باشد. جنسیت و ...( با تحصیالت

 آموزشی متناسب با شایستگی و استعدادهای کودکان است.های ساالری: به معنی توزیع فرصتشایسته -4

کمبودها و  جبرانپذیر به منظور کودکان آسیب بهبیشتر  اختصاص منابعتوزیع عادالنه منابع: به معنی  -5

 هاست.های آنمحرومیت

 یآموزش یهایورود عیتوز عموماًها ، دولتیآموزش جیدر نتا طیشرا یبرابر ای یطرفیمنظور حرکت به سمت ب به

 توزیع منابع یهاکنند. شاخصمید، انتخاب کنموجود را جبران  هایکاستیکه  گونه ای را به صورت نابرابر، به

 هااین شاخص. هستند شآموزش و پرورگذاری سرمایه هایی بسیار مهم در حوزهشاخص ،)مالی، منابع انسانی و ...(

 ی، تا حدودیآموزش عموم نهیهز مثالً، یآموزش ورودی نظام یرهایمتغ عیتوزمشخص کنند کدام نحوه توانند یم

 ند. نکمیرا جبران  یاموجود مانند نرخ فقر منطقه یهابیسآ

 بیان مسئله -2

ها متعددی ها و گزارشمصاحبهپس از اعالم نتایج کنکور سراسری، ار گذشته به ویژه در سالیان اخیر، در طول ادو

های دارای سطح رفاه متوسط به و عمدتاً از خانواده ،عموماً از مدارس خاصشود انجام میهای برتر کنکور رتبهبا 

 های معتبرهای پر تقاضا و پر درآمد و دانشگاهکه رشته به وجود آمدهباال هستند. این احساس عمومی در جامعه 

به  کم و بیش در ال ،و بحث طبقاتی شدن ورود به دانشگاه ،گیردی اقشار خاصی از جامعه قرار میدر قبضه کشور،
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ها داغ است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی آماری و مبتنی بر ها و روزنامههای خبرنگاران و تیتر سایتالی گزارش

 12359ه شده است. این مطالعه با بررسی وضعیت تحصیلی ی همین احساس عمومی جامعه ترتیب دادداده

عدالتی در دهد که نابرابری و بی، نشان می1399کشور در آزمون سراسری  3000های زیر آموز حائز رتبهدانش

 کش. بیحل عاجل اندیشیدراه هاو باید برای رفع این نابرابریدر آزمون کنکور وجود دارد  های برتررتبهدستیابی به 

ها خود موجب بروز اختالفات اقتصادی و اجتماعی اساسی در جامعه آینده ایران طبقاتی شدن ورود به دانشگاه

 خواهد بود که باید از آن پرهیز کرد.

هدف از این مطالعه، پرداختن به مساله کنکور با نگاه به درون نظام آموزش و پرورش است. اگرچه رویه فعلی 

حل ها یا ارائه راههایی است، اما پرداختن به این کاستیکشور دچار ضعف و کاستیسنجش و پذیرش دانشجو در 

شود که ها موضوع این مطالعه نیست. در اینجا، کنکور به مثابه یک آزمون علمی سراسری تلقی میبرای رفع آن

دهد. سنجش قرار می ها را موردآموزان در نظام آموزشی، نتایج یادگیری آندر پایان دوازده سال تحصیل دانش

ترند؟ از کدام مدارس؟ کدام منطقه آموزشی؟ و کدام چه کسانی در این آزمون موفقحال سوال اینجاست که 

مانند؟ التحصیالن نظام آموزشی و داوطلبان آزمون سراسری در این رقابت ناکام می؟ چرا خیل عظیمی از فارغاستان

سنجد که بر اساس برنامه درسی ملی به طور یکسان ای را میمنابع درسی ها وآیا این آزمون چیزی به غیر از کتاب

شود؟ آیا نوابغ و استعدادهای برتر نظام آموزشی در همه مدارس کشور توسط معلمان واجد شرایط تدریس می

 ها خالیست؟فقط در برخی از انواع مدارس و برخی از مناطق آموزشی حضور دارند و بقیه کشور از وجود آن

کشوری در  3000های زیر ، بررسی و تحلیل شرایط تحصیلی حائزین رتبهمطالعه این مورد بررسی در مساله

گانه کنکور سراسری )ریاضی، تجربی، انسانی، زبان، و هنر( است. بررسی رابطه تحصیل در مدارس های پنجگروه

در میزان موفقیت های موجود یگاهی پر تقاضا، و نمایش نابرابرهای دانشخاص و امکان پذیرش در رشته

بررسی، پرداختن به این هدف  از نکات مورد توجه در این مطالعه است.آموزان مناطق آموزشی مختلف، دانش

های نظام آموزشی نابرابری نظام سنجش و پذیرش دانشجو نیست، بلکه هدف آن ارائه تصویری آماری ازایرادات 

  آموزان است.با کیفیت به دانش در ارائه خدمات آموزشیِ

 مطالعهاهمیت و ضرورت  -3

های های اخیر پا را از محدوده پایه دوازدهم و حتی دوره متوسطه فراتر گذاشته و تمام دورهدر سالکنکور مساله 

اولیا و آموزان را معطوف به خود نموده است. صیل دانشهای میانی و پایانی تحتحصیلی از بدو آموزش تا دوره
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نام کنند که درصد قبولی هایی ثبتکوشند تا فرزندان خود را در دوره ابتدایی در مدارس یا آموزشگاهها میخانواده

کنکور نشان برای موفقیت در آموزاکنند تا دانشدولتی دارند. سپس تالش میباالیی در مدارس تیزهوشان یا نمونه

های کنکور، ها و کالسنام در آموزشگاه. در دوره متوسطه نیز با ثبتدولتی شوندوارد مدارس تیزهوشان یا نمونه

ها در رقابت با یکدیگر از سوی دیگر، مدارس و آموزشگاهانتظار کسب رتبه برتر توسط فرزندانشان هستند. چشم

های برتر در کنکور سراسری هستند مستعد کسب رتبه آموزان مستعد و درسخوان را کهکنند دانشتالش می

 جذب نمایند تا بازار و تنور تبلیغات سالیانه خود را گرم نگه دارند. 

آموزش و پرورش یکی از »معتقد است:  انسان شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران مهرداد عربستانیدکتر 

ی ؛ چرا که اگر آموزش و پرورش کار خود را به درستتمرکز کنیمجاهایی است که باید برای حل مساله روی آن 

کمک آموزشی که گردش مالی بسیار باالیی دارند )و راجع  یهای بسیار گستردهاین سیستم دهد، اصوالًانجام می

شی در نظام آموز یک خأل به این هم زیاد حرف زده شده است( چرا باید به وجود بیایند؟ آیا این موضوع نشان از

بینیم وقتی می ؛یمکنکه همه ما احساس می انصافی استعدالتی و بیمساله مبنای همان احساس بینیست؟ این 

رف ماً صِکسانی که قادر به خرید این خدمات هستند، امکان ورود به یک دانشگاه و رشته خوب را دارند، و الزا صرفاً

 3«نیست. وی موفقیتآموز عامل استعداد و توانمندی دانش

های اخیر را دلیلی بر شکاف عدالت آموزشی های اشتباه در سالریزیبرنامه ،راد پژوهشگر آموزشیلی اکبریع

ها شکاف دولتی، هیئت امنایی و انواع غیردولتیتقسیم مدارس به سمپاد، نمونه»کند: میو خاطرنشان  هدانست

بیشتر مدارس را به جای مکانی برای آموزش و پرورش طبقاتی عمیق میان آموزش در جامعه ایجاد کرده است، که 

 کفاف مالی منابع اگر و شوندمی گلچین مدارس در آموزان دانشهای اقتصادی کرده است. تبدیل به بنگاه

 تجربه را ایویژه شرایط آموزشی لحاظ به و شوندمی هدایت خاص مدارس به باشند داشته را تحصیل هایهزینه

با بیان اینکه نتایج کنکور چند سال اخیر نمونه بارزی برای زیر سوال رفتن عدالت آموزشی است،  وی .کنندمی

آموزانی که در مدارس عادی با کیفیت آموزشی کم، توجه محدود معلم به دلیل جمعیت دانش  :خاطرنشان کرد

با شرایط ویژه که آموزانی در کنکور با دانش ،خوانندهای محدودتر آموزش درس میآموزان، ساعتزیاد دانش

کنند، این عادالنه خواهد بود؟ اند رقابت میهای خاص درس خواندهها و کالستحصیلی، آموزش خاص، آزمون

ست که وضعیت مدارس دولتی در سرازیری افت کیفی است و دولت هیچ حساسیتی در این زمینه ا واقعیت این

                                                           
 .1398شهریور  5شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با ایرنا، گزارش مصاحبه دکتر مهرداد عربستانی انسان  3
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ای توان این های زیادی کنند و اگر خانوادهه بهتر فرزندانشان هزینهها مجبورند برای آیندنشان نمی دهد، خانواده

 4«.ای کمتر در صندلی دانشگاه قانع شودها را نداشته باشد مجبور است به رتبههزینه

به عنوان تواند ، میشودفرایندی که به کنکور ختم میگرفته در  صورتهای عدالتیها و بینمایش آماری تبعیض

حل اگرچه راهلقی شود. این تحقیق ریزان نظام آموزش و پرورش تگذاران و برنامهمجددی برای سیاستر تلنگ

 هاروشن نابرابریای از حقایق و بیان سازی پارهشفافبرای ، اما دهدیارائه نم مذکوربرای رفع مشکالت  بسوطیم

 راهگشاست.

رسد تاکنون بررسی آماری با این ابعاد و به ، به نظر میبا مرور مقاالت و مطالعات انجام شده پیش از این بررسی

آموزان شهر و آموزان انواع مدارس خاص، دانشدانشهای هدف در نظر گرفته شده در این مطالعه )تفکیک گروه

 در کشور انجام نشده است.تانها و مناطق آموزشی مختلف( آموزان اسروستا، دختر و پسر، دانش

 مطالعهاهداف  -4

در کشور به تفکیک گروه آزمون،  های برتر کنکورنحوه توزیع رتبهآماری تحلیل  بررسی،این  هدف کلی

جنسیت، استان، منطقه آموزشی، محل تحصیل )شهر و روستا(، نوع مدرسه )دولتی، غیردولتی، تیزهوشان، شاهد، 

 باشد.های برتر میرتبه کسبها در و ...( معدل دیپلم، و نمایش شکاف احتمالی بین این گروه

  تحقیق عبارتند از : اهداف جزئی

آموزی )پایه جمعیت دانش"با  "کشور 3000های زیر سهم مناطق آموزشی از رتبه"تناسب  میزان -1

 "هادوازدهم( آن

آموزی )پایه جمعیت دانش"با  "کشور 3000های زیر های مختلف از رتبهسهم استان"تناسب  میزان -2

 "هادوازدهم( آن

های برتر با جمعیت تناسب سهم انواع مدارس )استعدادهای درخشان، غیردولتی، شاهد، و ...( از رتبه میزان -3

 هاپایه دوازدهم آن

  های برتر کشورآموزان دختر و پسر از رتبهمقایسه سهم دانش -4

 های برترآموزان شهری و روستایی در کسب رتبهمقایسه سهم دانش -5

                                                           
 1398مهر  8راد، پژوهشگر آموزشی با ایرنا، گزارش مصاحبه علی اکبری 4
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 های آزمونشدگان به تفکیک گروهمقایسه معدل )وضعیت تحصیلی( پذیرفته -6

 راحل اجراییم -5

 وش مطالعهر

 از انجام پذیرفته و اطالعات گردآوری از استفاده با زیرا های ثانویه است،استفاده از داده نوع از بررسی این روش

انجام شده  1399نتایج کنکور کارشناسی سال است. این تحقیق به صورت مقطعی بر روی  کاربردی هدف نظر

 است.

 آماری جامعه

های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم کشوری در هر یک از گروه 3000های زیر رتبه مطالعهجامعه هدف این 

جامعه آمارگیری بر جامعه هدف منطبق است. واحد آماری، هر یک از  باشد.های خارجی، و هنر میانسانی، زبان

 باشد. کشور می 3000های زیر رتبه

 آوری دادهجمعابزار 

کشور که متولی برگزاری کنکورهای سراسری  آموزشهای برتر کنکور از سازمان سنجش اطالعات و مشخصات رتبه

آموزی وزارت آموزش و پرورش آموزان برتر از سامانه دانشاست اخذ شده است. سایر اطالعات مربوط به دانش

 خراج شده است.)سناد( است

 هابزار تحلیل دادها

 جدول از آمار توصیفی تحلیل در .استنباطی انجام گرفته است و توصیفی آمار از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه

افزاری با استفاده از بسته نرمآماری  هایتحلیل. شد استفاده ی میانگینو محاسبه نمودار، درصد، فراوانی، توزیع

  انجام شده است. SPSSافزار و همچنین نرم مایکروسافت اکسل
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 ها: یافتهدومفصل 

های کشور به عنوان متولی برگزاری و اعالم نتایج آزمونآموزش دریافتی از سازمان سنجش  مطابق آمار و اطالعات

گانه به های آزمایشی پنجکشوری به تفکیک گروه 3000های زیر رتبهسراسری در کشور، آمار توصیفی حائزین 

تراز دو یا چند داوطلب، ممکن است چند به علت یکسان بودن  ،شایان ذکر است که در مواردی شرح ذیل است.

 داوطلب با هم حائز یک رتبه یکسان شده باشند. 

 1399توصیفی داوطلبان کنکور سراسری آمار  -1

 نامثبت نفر 1393276 تعداد آزمون با پذیرش های رشته در آزمایشی گروه پنج در1399 سال ریسراس آزمون در

 پذیرش هایرشته در همچنیناند. شده پذیرفته فوق آزمون در درصد( 6/13)معادل  نفر189948 تعداد که نمودند

 آزمون در .اندشده پذیرفته نفر 229339 تعداد و نموده نام ثبت نفر 257238 تعداد تحصیلی سوابق براساس صرفاً

 و رشته انتخاب نام،ثبت بار، دومین برای دانشجو پذیرش و سنجش شورای مصوبات طبق ،1399 سال سراسری

 آزمون با پذیرش هایمحلرشته از مجزا صورت به تحصیلی سوابق براساس صرفاً پذیرش هایمحلرشته گزینش

 سراسری آزمون در شرکت به نیازی تحصیلی سوابق براساس صرفاً هایمحلرشته متقاضی داوطلبان .شد انجام

 بودند کرده شرکت آزمون در که داوطلبانی اینکه به توجه با شوند. می گزینش دیپلم کتبی معدل براساس و نداشته

 دو دارای است ممکن داوطلبان برخی نمایند، نامثبت نیز تحصیلی سوابق براساس صرفاً پذیرش در توانستندمی

گزیده گزارش ) .باشند تحصیلی سوابق با پذیرش هایمحلرشته در یکی و آزمون با هایمحلرشته در یکی ؛قبولی

 سازمان سنجش آموزش کشور( -1399آمارهای آزمون سراسری سال 

کنکور سراسری و افزایش  رقابتشود، علیرغم اینکه سیاست به سمت کاهش همچنانکه از آمار فوق فهمیده می

اند های بدون آزمون بودهنفر خواهان پذیرش در رشته 257238پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی بوده است، صرفاً 

که  باشد( بسیار ناچیز )کمتر از یک پنجم( می1393276کنکور )آزمون که این آمار در مقایسه با تعداد داوطلبان 

بدون آزمون،  هایکنندگان در رشتهدرصد قبولی شرکت .دهدها را نشان میشتهعدم استقبال عمومی از این ر

 درصد بوده است. 63/13اما درصد قبولی با آزمون،  درصد بوده است. 15/89

در جدول  1398-1399در سال تحصیلی پایه دوازدهم متوسطه  آموزاندانشآمار و ارقام تعداد داوطلبان کنکور و 

 ت.ذیل قابل مشاهده اس
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 آزمایشی ههای پنج گاندر گروه کنکور داوطلبان آمار: 1 جدول

گروه 

 آزمایشی
 مجموع مرد زن 

 انسانی

 355754 149951 205803 داوطلبانتعداد 

از کل  %42.15 %57.85 درصد داوطلبان 31.62% 

 308154 - - )با آزمون و بدون آزمون( ظرفیت پذیرش دانشگاه

 55057 20137 34920 با آزمون شدگانپذیرفته

 از کل 15.48 13.43 16.97 درصد قبولی )با آزمون(

 269293 145515 123778 آموزان پایه دوازدهمتعداد دانش

 از کل %42.99 %54.04 %45.96 آموزان پایه دوازدهمدرصد دانش

 تجربی

 594207 217221 376986 داوطلبان

 از کل %52.82 %36.56 %63.44 درصد داوطلبان

 174958 - - )با آزمون و بدون آزمون(ظرفیت پذیرش دانشگاه 

 61517 25385 36132 با آزمون شدگانپذیرفته

 از کل 10.35 11.69 9.58 درصد قبولی )با آزمون(

 262402 153217 109185 دوازدهمآموزان پایه تعداد دانش

 از کل %41.89 %58.39 %41.61 آموزان پایه دوازدهمدرصد دانش

 ریاضی

 155091 101183 53908 داوطلبانتعداد 

 از کل %13.79 %65.24 %34.76 درصد داوطلبان

 236223 - - )با آزمون و بدون آزمون(ظرفیت پذیرش دانشگاه 

 62848 39700 23148 های با آزمونقبولی

 از کل 40.52 39.24 42.94 درصد قبولی )با آزمون(

 94702 31829 62873 آموزان پایه دوازدهمتعداد دانش

 از کل  %15.12 %33.61 %66.39 آموزان پایه دوازدهمدرصد دانش

 174475 62258 112217 داوطلبانتعداد 
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گروه 

 آزمایشی
 مجموع مرد زن 

زبان 

 خارجی

 4417 1649 2768 های با آزمونقبولی

از کل 2.53 2.65 2.47 درصد قبولی )با آزمون(  

 7608 - - داوطلبان منحصراً زبان

 از کل %0.68 - - درصد داوطلبان منحصراً زبان

 هنر

 113749 32880 80869 داوطلبانتعداد 

 6109 1165 4944 های با آزمونقبولی

 از کل 5.37 3.54 6.11 درصد قبولی )با آزمون(

 12266 - - داوطلبان منحصراً هنر

 از کل %1.09 - - درصد داوطلبان منحصراً هنر

 

درصد کل داوطلبان( را به خود اختصاص  82/52یش از نیمی از داوطلبان کنکور )گروه آزمایشی تجربی به تنهایی ب

شانس قبولی با آزمون در این های کشور دارد. کمترین ظرفیت پذیرش را در دانشگاه در عین حال؛داده است و 

های نه چندان دور گروه آزمایشی ریاضی که در سالدرصد( است. 35/10گروه آزمایشی در حدود یک دهم )

سانی، تجربی، های آزمایشی اصلی )انطرفدارترین گروه بین گروهبیشترین تعداد داوطلبان را داشت، اکنون به کم

داوطلبان آن در دانشگاه  آزمون( برای )در مجموع قبولی با آزمون و بدونریاضی( تبدیل شده است و شانس قبولی 

 های برتر تمرکز دارد.باشد. لذا رقابت در این گروه آزمایشی صرفاً بر روی پذیرش رشته و دانشگاهمی %100بالغ بر 

 است.درصد بوده  48/15در گروه آزمایشی انسانی  درصد و 52/40گروه ریاضی  با آرمون در شانس قبولی

آموزان شود که سهم گروه آزمایشی ریاضی در آزمون سراسری تقریباً با سهم دانشبا بررسی جدول فوق مشخص می

آموزان دانشتعداد )که البته این امر به معنی تساوی تعداد داوطلبان با  رشته ریاضی در دوره متوسطه دوم برابر است

هزار و تعداد 155شود، تعداد داوطلبان گروه ریاضی حدود نیست. زیرا همانطور که در جدول فوق دیده می

آموزان پایه درصد دانش 42. در گروه آزمایشی تجربی؛ هزار نفر است(94آموزان سال گذشته رشته ریاضی دانش

آموزان سال توجه اینکه حتی اگر همه دانش. جالب انددوازدهم در رشته علوم تجربی مشغول به تحصیل بوده

درصد حجم داوطلبان 44هزار نفر( در کنکور تجربی شرکت کرده باشند، این تعداد فقط 262) رشته تجربی گذشته
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درصد  56) مابقی داوطلبان این گروه آزمایشی دهند. یعنیهزار نفر( را پوشش می594گروه آزمایشی تجربی )

آموزان تغییر رشته داده از سایر های پیشین و همچنین دانشالتحصیالن سالفارغ ، ازداوطلبان گروه تجربی(

آموزان پایه دوازدهم را تشکیل درصد دانش43 اضی( هستند. گروه علوم انسانی،های تحصیلی )مثالً رشته ریرشته

 اند.بودهدرصد از کل داوطلبان کنکور  32نزدیک به ر؛ اما در ترکیب جمعیتی کنکودادند، می

آن را  ،نفر 166867نفر بوده است که از این تعداد،  174475تعداد داوطلبان گروه آزمایشی زبان خارجی مجموعاً 

نفر بوده که از این تعداد،  113749اد کل داوطلبان رشته هنر هم تعد اند.به عنوان گروه امتحانی دوم برگزیده

اند. با احتساب این تعداد از دواطلبان )که در دو گروه انتخاب کرده نفر آن را به عنوان گروه امتحانی دوم 101483

 نفر بوده است. 1393276اند( تعداد کل داوطلبان کنکور شرکت کرده امتحانی

 

 

 1399های آزمایشی پنج گانه از کل داوطلبان کنکور : سهم گروه1 شکل

 

 دهد.کنندگان )داوطلبان( آن استان نشان میبه نسبت تعداد شرکتجدول زیر درصد قبولی هر استان را 

کننده در داوطلب شرکت 1393276از مجموع  1398-99دهد، در کنکور سال که جدول زیر نشان میمچنانه

 درصد کل داوطلبان است. 63/13اند که معادل نفر با آزمون پذیرفته شده 189948پنج گروه آزمایشی، مجموعاً 

31.62%

52.82%

13.79%

0.68% 1.09%

انسانی تجربی ریاضی زبان خارجی هنر
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 سازمان سنجش آموزش کشور( -1399گزیده آمارهای آزمون سراسری سال  )منبع: هاها به نسبت تعداد داوطلبان آن: درصد قبولی استان2 جدول
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 گانههای آزمایشی پنجها در گروهآمار داوطلبان و میانگین معدل دیپلم آن -2

  مقایسه شده است: های آزمایشی مختلفشدگان در گروهپذیرفتهمعدل دیپلم میانگین در این قسمت 

 آزمایشی هایگروه شدگانپذیرفته دیپلم داوطلبان و کتبی : میانگین معدل3 جدول

گروه 

 آزمایشی

 
 کتبی لمیانگین معد

 دیپلم

 انسانی
 11.29 داوطلبان

 15.87 شدگانپذیرفته

 تجربی
 13.77 داوطلبان

 17.49 شدگانپذیرفته

 ریاضی
 12.51 داوطلبان

 15.54 شدگانپذیرفته

 زبان خارجی
 14.56 داوطلبان

 16.15 شدگانپذیرفته

 هنر
 12.45 داوطلبان

 13.55 شدگانپذیرفته

 

های آزمایشی است. در شدگان گروهن معدل دیپلم پذیرفتهقابل تامل در جدول فوق تفاوت فاحش در میانگی نکته

بوده  15.5های گروه ریاضی بوده است، معدل قبولی 17.5شدگان گروه تجربی نزدیک به حالی که معدل پذیرفته

در  باشد.می 16گروه انسانی نیز نزدیک به  هایزند. میانگین معدل قبولیای را رقم مینمره 2که اختالف فاحش 

 بوده است. 5/13و در هنر  16زبان خارجی میانگین معدل 
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 1399شدگان کنکور سراسری : میانگین معدل دیپلم داوطلبان و پذیرفته2 شکل

 

در  های پیشینسالالتحصیالن فارغ و پایه دوازدهمآموزان مقایسه سهم دانش -3

 کشور 3000زیر  هایکسب رتبه

دوره  آموزاندرصد( از دانش 39/82نفر ) 12359گانه، جهای پنکشوری در گروه 3000رتبه زیر  15000از میان 

، های برتر کنکور(درصد رتبه 61/17نفر معادل  2641اند و مابقی )بوده 1398-99متوسطه دوم در سال تحصیلی 

 اند.های قبل بودهالتحصیالن سالفارغاز 

11.29

13.77
12.51

14.56

12.45

15.87

17.49

15.54 16.15

13.55

انسانی تجربی ریاضی زبان هنر

میانگین معدل کتبی داوطلبان میانگین معدل کتبی پذیرفته شدگان
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 گانههای آزمایشی پنجکشور به تفکیک گروه 3000های زیر در کسب رتبه (های پیشینالتحصیالن سالفارغ مقایسه باآموزان )در : سهم دانش3 شکل

های برتر التحصیالن قدیمی درصد موفقیت کمتری در کسب رتبهشود، فارغکه در نمودار فوق مشاهده میهمچنان

 3)کمتر از و انسانی بسیار ناچیز  یریاض یاند. این میزان برای خصوصاً برای گروه آزمایشآزمون سراسری داشته

درصد( بوده است. در رشته تجربی )که به عنوان پر طرفدارترین گروه آزمایشی کنکور شناخته شده است( سهم 

 56)البته توجه شود که  درصد بوده است 28کشوری در حدود  3000های زیر از رتبه التحصیالن قدیمیفارغ

 .ها بودند(دهندگان از سایر رشتهالتحصیالن قدیمی یا تغییر رشتهدرصد داوطلبان گروه تجربی، از فارغ

های برتر که در سال نکته الزم به ذکر اینکه: از اینجا به بعد تحلیل آمار صرفاً بر روی آمار حائزین رتبه

 ست. الذکر( متمرکز انفر فوق 12359اند )یعنی آموز بودهاخیر دانش

 های برترمقایسه سهم انواع مدارس در کسب رتبه -4

و ...( فعالیت  دولتی، شاهد، ایثارگران،نمونه ،استعدادهای درخشاننوع مدرسه ) 15دوره متوسطه دوم قریب به در 

شوند. مدارس مدارس به طور کلی بر اساس نوع اداره مدرسه به دو دسته دولتی و غیردولتی تقسیم می دارند.

دولتی، شاهد، ایثارگران، وابسته، دولتی خود به انواع مختلفی شامل: مدارس عادی، استعدادهای درخشان، نمونه

ند. مدارس غیردولتی نیز انواع مختلفی شوتقسیم می المللی تطبیقیعشایری، مدرسه ورزش، مدرسه قرآنی، و بین

کل مدارس غیردولتی در یک  ،در اینجا برای تحلیل آماریو راه دور. عادی، المنفعه، دارند از قبیل: خیریه، عام

)پایه دوازدهم( آموزی برخی از انواع مدارس که جمعیت دانش مدارس دولتی هم؛ برایاند. دسته قرار داده شده

)شامل مدارس عادی  اند و بقیه مدارس دولتیرند به صورت جداگانه تحلیل و بررسی شدهای داقابل مالحظه

97.90%

97.30%

82.39%

80.60%

72.23%

63.93%

ریاضی

انسانی

مجموع گروه ها

زبان خارجی

تجربی

هنر
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تجمیع « دولتی عادی»در دسته  الملل، ایثارگران، وابسته(دولتی، مدرسه ورزش، مدرسه قرآنی، عشایری، بین

ورد استقبال واقع مدارس هیئت امنایی نیز جزء دسته مدارس عادی دولتی هستند که معموالً بیشتر م اند.شده

در جدول زیر اند. ای قرار داده شدهشوند و شهریه اندکی دارند، از این رو این مدارس نیز در دسته جداگانهمی

 های برتر از هر یک از انواع مدارس آورده شده است.تعداد رتبه

 گروه آزمایشی 5در  5انواع مدارس ازکشور  3000های زیر : تعداد رتبه4 جدول

 ریاضی تجربی انسانی مدرسهنوع  ردیف
زبان 

 خارجی
 هنر

از تعداد 

 کل

 درصد

 از کل

 4678 384 1179 1263 1430 422 استعدادهای درخشان 1

37.85

% 

 2741 292 484 602 340 1023 دولتینمونه 2

22.18

% 

 2446 458 474 841 278 395 غیردولتی 3

19.79

% 

 1528 620 128 72 69 639 دولتی عادی 4

12.36

% 

 %5.62 694 110 107 126 26 325 هیئت امنایی 5

 %2.20 272 54 46 33 24 115 شاهد 6

 

های برتر متعلق به مدارس استعدادهای درخشان )تیزهوشان( شود بیشترین تعداد حائزین رتبهکه دیده میهمچنان

در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. این موضوع با توجه به  و غیردولتی دولتیآموزان مدارس نمونهدانشاست و 

آموزان درسخوان و مستعد به سمت این گونه آموزان و هدایت دانشهای صورت گرفته در میان دانشپاالیش

 مدارس دور از انتظار نیست. 

                                                           
 گیرند.هزینه میشوند و از دولت کمکجدول، بقیه مدارس دولتی محسوب می 3به غیر از ردیف   5
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 گروه آزمایشی 5در مجموع کشور  3000های زیر : سهم انواع مدارس از رتبه4 شکل

 

" های انسانی، تجربی، و ریاضی(کشور )در گروه 3000های زیر سهم انواع مدارس از رتبه"جدول زیر تناسب میان 

جمعیت ار آمشایان توجه است که  دهد.نشان می "ها در پایه دوازدهمآموزی تحت پوشش آنجمعیت دانش"با 

)روزانه، داوطلب آزاد و بزرگسال،  پایه دوازدهم شاخه نظری آموزاندانش یهمه آموزی در اینجا شاملدانش

   6شود.الملل و ...( میروزی، راه دور، بینشبانه

 اصلی آزمایشی گروه 3در  "هاآن )پایه دوازدهم( آموزیدانشجمعیت " با "های برتررتبه انواع مدارس از سهم": میزان تناسب میان 5 جدول

 نوع مدرسه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از 

جمعیت 

پایه 

 دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 تحت پوشش آموزیجمعیت دانش

 ریاضی تجربی انسانی
تناسب 

 کلی

 11.26 8.18 11.29 30.25 %3.45 %38.83 درخشاناستعدادهای  1

 2.79 1.36 1.61 6.25 %8.77 %24.49 دولتینمونه 2

                                                           
آموز بوده است. از این تعداد دانش 626397الذکر( مجموعآ )با احتساب موارد فوق 1398-99آموزی پایه دوازدهم شاخه نظری در سال جمعیت دانش  6

 اند.فیزیک تحصیل کردهنفر در رشته ریاضی 94702نفر در رشته تجربی، و  262402های علوم انسانی و معارف، نفر در رشته 269293

37.85%

22.18%
19.79%

12.36%

5.62%
2.20%
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 نوع مدرسه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از 

جمعیت 

پایه 

 دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 تحت پوشش آموزیجمعیت دانش

 ریاضی تجربی انسانی
تناسب 

 کلی

 0.97 1.13 0.53 1.07 7 %19.41 %18.87 غیردولتی 3

 0.60 0.33 0.12 1.30 %9.84 %5.95 هیئت امنایی 4

 0.43 0.15 0.18 1.29 %4.95 %2.14 شاهد 5

 0.18 0.07 0.07 0.31 %53.58 %9.72 دولتی عادی 6

 

آموزی خود، برابر سهم جمعیت دانش 11همچنان که در جدول فوق آمده است؛ مدارس استعدادهای درخشان 

)با دولتی نمونه. مدارس دوازدهم کشور(جمیعت پایه %5/3ها در قبال رتبه %39)حائز  اندرتبه برتر بدست آورده

ها در از رتبه %19)با داشتن غیردولتی  برابر، و مدارس 3ر حدود د جمعیت( %9قبال ها در از رتبه %5/24داشتن 

اند. برای مابقی انواع مدارس، شان، رتبه برتر داشتهآموزیسهم جمعیت دانش تقریباً مساوی باجمعیت(  %19قبال 

و شاهد جمعیت(  %10قبال ها در از رتبه %6)با داشتن  مدارس هیئت امناییاست.  1.00میزان این تناسب زیر 

شان رتبه برتر بدست آموزیتقریباً به اندازه نصف سهم جمعیت دانشجمعیت(  %5ها در قبال از رتبه %2)با داشتن 

آموزان مدارس دولتی عادی به اندازه است. یعنی دانش 2/0اند. این تناسب برای مدارس دولتی عادی کمتر از آورده

بیشترین حجم جمعیت پایه  دولتی مدارس عادیاند. ان رتبه برتر بدست آوردهآموزیشجمعیت دانش 2/0سهم 

کشور را به خود اختصاص  3000های زیر رتبه کمتر از یک دهم امادهند رصد( را پوشش مید 54دوازدهم )

 اند. داده

                                                           

دهند. آموزی غیردولتی را تشکیل میشود که بیش از یک چهارم جمعیت دانشنیز می "راه دور"های آموزان غیردولتی در اینجا شامل آموزشگاهدانش آمار  7

 نفر بوده است. 6گروه آزمایشی اصلی، مجموعاً  3مدارس آموزش از راه دور در  3000های زیر تعداد رتبه
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 مدارسآموزی انواع ها با جمعیت دانش: میزان تناسب رتبه5 شکل

کنکور )البته  3000های زیر آموزان انواع مدارس را در کسب رتبهتوان شانس دانشبا یک بررسی از منظر دیگر می

آموز یعنی محاسبه کرد احتمال اینکه یک دانش( محاسبه کرد. 1399صرفاً بر اساس نتایج بدست آمده در کنکور 

این کشور را کسب کند، چقدر است.  3000بتواند رتبه زیر در یکی از انواع مدارس )مثالً مدرسه عادی دولتی( 

ها آموزی تحت پوشش آنهر یک از انواع مدرسه به جمعیت دانش 3000های زیر محاسبه از تقسیم تعداد رتبه

 دهد:نشان میآموز در انواع مدارس را توسط هر دانش 3000کسب رتبه زیر احتمال آید. جدول زیر بدست می

 کشور را کسب کند 3000بتواند رتبه زیر  در هر یک از انواع مدارس آموزاینکه یک دانش )شانس( احتمال :6 جدول

 نوع مدرسه ردیف
 آموزتوسط یک دانش 3000احتمال کسب رتبه زیر 

 مجموع ریاضی تجربی انسانی

 %14.42 %25.38 %9.33 %32.79 استعدادهای درخشان 1

 %3.58 %4.22 %1.33 %6.77 دولتینمونه 2

 %1.25 %3.50 %0.44 %1.16 غیردولتی 3

 %0.77 %1.03 %0.10 %1.41 هیئت امنایی 4

 %0.55 %0.48 %0.15 %1.40 شاهد 5

 %0.23 %0.22 %0.06 %0.34 دولتی عادی 6

 %1.28 %3.10 %0.83 %1.08 به طور کلی

11.26

2.79

0.97 0.60 0.43 0.18
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محصل در آموز دانش 400، تقریباً از هر 1399در کنکور سراسری  شود؛میهمچنان که از جدول فوق فهمیده 

های آزمایشی اصلی )انسانی، تجربی، کشور در گروه 3000نفر موفق به کسب رتبه زیر  58استعدادهای درخشان، 

دولتی، ونهدر مدارس نمند. مدارس استعدادهای درخشان قرار دار. سایر مدارس با اختالف فاحش از اندریاضی( شده

در مدارس هیئت امنایی از هر نفر،  5آموز؛ دانش 400در مدارس غیردولتی، تقریباً از هر نفر،  14نفر؛  400از هر 

های انسانی، تجربی، یا ریاضی در گروهنفر  2آموز؛  دانش 400و در مدارس شاهد از هر ، نفر 3آموز؛  دانش 400

)منطقاً بر  آموز استدانش 1 ؛نفر 400این مقدار به ازای هر  عادی دولتی در مدارسآورند. می 3000رتبه زیر 

 .آموز باشد(دانش 400نفر به ازای هر  5درصدی این مدارس از جمعیت، باید این میزان، حداقل  54اساس سهم 

آموزان آموزان استعدادهای درخشان با دانشهای برتر توسط دانشبین احتمال کسب رتبهجا شکاف عمیق از همین

کشور به  3000آموزان برای کسب رتبه زیر به طور کلی )فارغ از نوع مدرسه( شانس دانشمدارس عادی پیداست. 

 نفر بوده است. 5آموز دانش 400ازای هر 

 

  آموز در انواع مدارسبرای یک دانشکشور  3000کسب رتبه زیر  )شانس( احتمال: 6 شکل

 

 های برتر کشورها در کسب رتبهمقایسه سهم استان -5

 های برتر کنکور سراسری قابل مشاهده است.ها در کسب رتبهدر جدول ذیل سهم استان

14.42%

3.58%

1.25% 0.77% 0.55% 0.23%

استعدادهای 

درخشان

نمونه دولتی غیردولتی هیئت امنایی شاهد دولتی عادی
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 استانهای برتر از هر تعداد رتبه: 7 جدول

 گروه آزمایشی 5در  کشور 3000های زیر رتبه  

 هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی استان جایگاه
تعداد از 

 کل

درصد از 

 کل

 %30.71 3795 633 765 1372 303 722 تهران )شهرتهران( 1

 %9.34 1154 157 243 204 238 312 خراسان رضوی 2

 %8.81 1089 257 174 247 173 238 اصفهان 3

 %5.69 703 86 152 116 168 181 مازندران 4

 %4.36 539 80 117 93 135 114 فارس 5

 %3.84 474 34 96 85 141 118 آذربایجان شرقی 6

 %3.37 417 71 76 119 35 116 ها(تهران )شهرستان 7

 %3.09 382 93 76 104 33 76 البرز 8

 %3.00 371 43 53 79 89 107 یزد 9

 %2.76 341 48 65 70 65 93 کرمان 10

 %2.03 251 40 39 70 33 69 قم 11

 %1.91 236 30 59 41 60 46 گیالن 12

 %1.89 234 35 42 39 78 40 خوزستان 13

 %1.67 207 22 39 25 36 85 خراسان جنوبی 14

 %1.57 194 27 39 29 34 65 همدان 15

 %1.52 188 24 34 37 49 44 مرکزی 16

 %1.33 164 12 33 22 72 25 آذربایجان غربی 17

 %1.23 152 18 24 24 35 51 قزوین 18

 %1.12 138 17 22 15 27 57 خراسان شمالی 19

 %1.09 135 21 28 12 30 44 کردستان 20

 %1.07 132 15 28 10 28 51 زنجان 21

 %1.06 131 20 28 14 37 32 گلستان 22
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 گروه آزمایشی 5در  کشور 3000های زیر رتبه  

 هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی استان جایگاه
تعداد از 

 کل

درصد از 

 کل

 %1.03 127 15 23 8 44 37 لرستان 23

 %0.97 120 18 21 17 24 40 چهارمحال و بختیاری 24

 %0.95 117 24 14 20 13 46 سمنان 25

 %0.87 107 16 15 19 37 20 کرمانشاه 26

 %0.83 103 19 35 14 19 16 بوشهر 27

 %0.76 94 6 27 8 34 19 اردبیل 28

 %0.70 87 17 21 17 22 10 هرمزگان 29

 %0.57 71 16 12 4 23 16 بلوچستانسیستان و  30

 %0.55 68 4 10 0 35 19 کهگیلویه و بویراحمد 31

 %0.27 33 0 5 2 16 10 ایالم 32

 %0.04 5 0 3 1 1 0 مدارس خارج ازکشور 33

%100 12359 1918 2418 2937 2167 2919 مجموع   

 

های زیر آموزان حائز رتبهدرصد( دانش 71/30)شود؛ قریب به یک سوم که از جدول فوق فهمیده می همچنان

از  %4از مازندران و حدود  %6از اصفهان،  %9از خراسان رضوی،  %10کشور از شهر تهران هستند. حدود  3000

آموزان حائز رتبه برتر از هر استان با جمعیت استان فارس هستند. در ادامه این بخش، تناسب میان تعداد دانش

دوازدهم آن استان نشان داده شده است. الزم به ذکر است این تناسب تنها برای سه گروه  آموزی پایهدانش

ها در پایه آموزی متناظر با آنآزمایشی اصلی )انسانی، تجربی، ریاضی( محاسبه شده، چرا که جمعیت دانش

آموزان ی دوم( همه دانشدر دو گروه آزمایشی زبان خارجی و هنر )به عنوان رشته امتحان 8دوازدهم قابل احصاست.

 های متوسطه دوم( امکان شرکت دارند.)از تمام رشته

                                                           
آموزان پایه دوازدهم در نام در کنکور سراسری الزامی نیست، اما عموماً دانشدوره متوسطه دوم، با گروه آزمایشی برای ثبت یکسان بودن رشته تحصیلی در  8

 دهند.شان کنکور میهای آزمایشی متناظر با رشتهگروه
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 گروه آزمایشی اصلی 3در  "دوازدهم( آن استان )پایه آموزیجمعیت دانش"با  "هاسهم هر استان از رتبه"میزان تناسب : 8 جدول

 استان جایگاه

سهم از 

های زیر رتبه

 کشور  3000

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

 های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیو جمعیت دانش آموزیدانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 2.98 2.06 1.68 3.42 %10.02 %29.88 تهران )شهرتهران( 1

 2.30 1.67 2.82 2.48 %1.49 %3.43 یزد 2

 1.85 1.35 1.61 2.73 %0.98 %1.82 خراسان جنوبی 3

 1.46 1.50 1.12 1.55 %1.47 %2.14 قم 4

 1.44 0.86 2.03 1.55 %4.01 %5.80 مازندران 5

 1.40 1.00 1.46 1.51 %5.88 %8.20 اصفهان 6

 1.39 0.80 0.90 2.26 %0.71 %0.98 سمنان 7

 1.32 0.99 1.46 1.57 %7.13 %9.40 خراسان رضوی 8

 1.10 0.79 1.04 1.62 %1.12 %1.23 خراسان شمالی 9

 0.99 0.72 1.35 0.97 %1.63 %1.62 مرکزی 10

 0.90 0.64 1.10 1.05 %1.52 %1.37 قزوین 11

 0.87 0.61 1.32 0.81 %4.93 %4.29 آذربایجان شرقی 12

 0.85 0.39 0.97 1.21 %1.31 %1.11 زنجان 13

 0.81 0.58 0.78 1.10 %1.97 %1.60 همدان 14

 0.80 0.68 0.51 0.88 %3.31 %2.65 البرز 15

 0.73 0.71 0.80 0.74 %3.91 %2.84 کرمان 16

 0.69 0.61 0.76 0.84 %1.46 %1.01 چهارمحال و بختیاری 17

 0.67 0.57 0.84 0.70 %6.35 %4.26 فارس 18

 0.61 0.61 0.37 0.63 %5.55 %3.37 ها(تهران )شهرستان 19

 0.56 0.56 0.89 0.42 %3.30 %1.83 گیالن 20
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 استان جایگاه

سهم از 

های زیر رتبه

 کشور  3000

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

 های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیو جمعیت دانش آموزیدانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.55 0.30 0.67 0.74 %1.94 %1.07 کردستان 21

 0.50 0.00 1.00 0.45 %1.34 %0.67 کهگیلویه و بویراحمد 22

 0.48 0.50 0.68 0.49 %2.17 %1.03 گلستان 23

 0.46 0.31 0.82 0.40 %1.64 %0.76 اردبیل 24

 0.44 0.38 0.62 0.39 %1.38 %0.61 بوشهر 25

 0.39 0.24 0.65 0.40 %2.82 %1.11 لرستان 26

 0.36 0.18 0.62 0.36 %0.96 %0.35 ایالم 27

 0.34 0.51 0.49 0.27 %2.75 %0.95 کرمانشاه 28

 0.34 0.36 0.63 0.20 %4.37 %1.48 آذربایجان غربی 29

 0.29 0.33 0.54 0.18 %6.69 %1.96 خوزستان 30

 0.28 0.25 0.56 0.14 %2.20 %0.61 هرمزگان 31

 0.19 0.13 0.29 0.00 %0.13 %0.02 مدارس خارج ازکشور 32

 0.15 0.10 0.31 0.12 %3.56 %0.54 سیستان و بلوچستان 33

 

استان کشور )به  9شود که در مجموع سه گروه آزمایشی اصلی )انسانی، تجربی، ریاضی(، در جدول فوق دیده می

ترتیب: شهر تهران، یزد، خراسان جنوبی، قم، مازندران، اصفهان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی( تناسب 

ای برتر کشور، بیشتر از سهمشان از جمعیت هها از رتبهاند. به این معنی که سهم آنداشته 1.00بیشتر از 

، تقریباً  2.98های برتر، با داشتن تناسب آموزی کشور )در پایه دوازدهم( است. مثالً : سهم شهر تهران از رتبهدانش

، بیش از دو  2.30آموزی کشور است. استان یزد نیز با داشتن تناسب سه برابر سهم این شهر از جمعیت دانش

 های برتر سهم دارد. آموزان خود، در کسب رتبهانشبرابر سهم د

اند. مثالً آموزی خود موفق نبودهبه بعد، در کسب برتر متناسب با جمعیت دانش 10های رتبه از طرف دیگر استان

)در  3000های زیر از رتبه %0.54جمعیت پایه دوازدهم، فقط  %3.56استان سیستان و بلوچستان با داشتن 
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های هرمزگان، است. استان 0.15وه آزمایشی اصلی( را به خود اختصاص داده و میزان تناسب آن مجموع سه گر

خوزستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایالم، لرستان، بوشهر، اردبیل، گلستان نیز میزان تناسبی کمتر از یک دوم 

(
1

2
های برتر کنکور، حتی به اندازه نصف سهم جمعیت استان انتهای لیست از کسب رتبه 10دارند. یعنی سهم  (

 ها هم نیست.آموزی آندانش

های را در میان استانهای کشور از جهت تعداد رتبه 25ها )مثالً سمنان که جایگاه شود که بعضی استانمشاهده می

دارد و  1.39اند )سمنان میزان تناسب موزی خود بسیار خوب عمل کردهآبرتر دارد(، به نسبت جمعیت دانش

 5کشور را از این جهت به خود اختصاص داده است(. در مقابل، برخی دیگر )مثالً استان فارس که جایگاه 7جایگاه 

اند )فارس آموزی خود موفقیت چندانی نداشتههای برتر دارد(، به نسبت جمعیت دانشکشور را از جهت تعداد رتبه

 کشور است(.  18دارد و از این جهت در جایگاه  0.67میزان تناسب 
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 گروه آزمایشی اصلی 3در  "دوازدهم( آن استان )پایه آموزیجمعیت دانش"با  "هاسهم هر استان از رتبه"میزان تناسب : 7 شکل

0.15

0.19

0.28

0.29

0.34

0.34

0.36

0.39

0.44

0.46

0.48

0.50

0.55

0.56

0.61

0.67

0.69

0.73

0.80

0.81

0.85

0.87

0.90

0.99

1.10

1.32

1.39

1.40

1.44

1.46

1.85

2.30

2.98

سیستان و بلوچستان
مدارس خارج ازکشور

هرمزگان
خوزستان

آذربایجان غربی
کرمانشاه

ایالم
لرستان
بوشهر
اردبیل

گلستان
کهگیلویه و بویراحمد

کردستان
گیالن
(شهرستانها)تهران 
فارس

چهارمحال و بختیاری
کرمان

البرز
همدان
زنجان

آذربایجان شرقی
قزوین

مرکزی
خراسان شمالی
خراسان رضوی

سمنان
اصفهان

مازندران
قم

خراسان جنوبی
یزد

(شهرتهران)تهران 
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 3000های کشوری زیر مقایسه سهم مناطق آموزشی در کسب رتبه -6

منطقه آموزشی نیز در خارج از کشور  10منطقه در داخل کشور و  725منطقه آموزشی موجود ) 735مجموع از 

کشوری  3000( دارنده حداقل یک رتبه زیر درصد کل مناطق آموزشی66منطقه )معادل  485فعالیت دارند(، 

شود. لیست کامل های برتر مشاهده میمنطقه آموزشی اول از جهت تعداد رتبه 50اند. در جدول زیر، لیست بوده

 آمده است. 1این مناطق در پیوست

 هر منطقه آموزشیهای برتر از : تعداد رتبه9 جدول

 گروه آزمایشی 5کشور در  3000های زیر رتبه  

 ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف
زبان 

 خارجی
 هنر

تعداد از 

 کل
درصد از 

 کل

 %5.04 623 85 130 251 66 91 06شهر تهران منطقۀ  1

 %4.40 544 78 118 198 35 115 02شهر تهران منطقۀ  2

 %4.18 517 92 118 176 55 76 01شهر تهران منطقۀ  3

 %3.14 388 58 100 144 31 55 03شهر تهران منطقۀ  4

 %2.39 295 58 60 115 16 46 04شهر تهران منطقۀ  5

 %2.38 294 30 83 78 70 33 4مشهد ناحیۀ  6

 %2.15 266 49 45 118 17 37 05شهر تهران منطقۀ  7

 %1.77 219 52 37 62 55 13 3اصفهان ناحیۀ  8

 %1.73 214 63 28 57 5 61 12شهر تهران منطقۀ  9

 %1.51 187 36 32 78 31 10 11شهر تهران منطقۀ  10

 %1.48 183 18 37 61 37 30 5اصفهان ناحیۀ  11

 %1.38 170 25 40 20 44 41 بابل 12

 %1.37 169 25 43 52 16 33 3کرج ناحیۀ  13

 %1.36 168 26 21 30 42 49 2یزد ناحیۀ  14

 %1.32 163 22 31 39 26 45 6مشهد ناحیۀ  15

 %1.22 151 16 28 35 9 63 13شهر تهران منطقۀ  16
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 گروه آزمایشی 5کشور در  3000های زیر رتبه  

 ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف
زبان 

 خارجی
 هنر

تعداد از 

 کل
درصد از 

 کل

 %1.17 144 12 33 31 42 26 4تبریز ناحیۀ  17

 %1.14 141 15 32 30 46 18 2شیراز ناحیۀ  18

 %1.08 134 18 29 33 13 41 2اصفهان ناحیۀ  19

 %1.03 127 8 26 18 31 44 آمل 20

 %1.00 123 10 18 35 27 33 1یزد ناحیۀ  21

 %0.95 117 23 14 20 23 37 کاشان 22

 %0.91 113 42 16 29 12 14 1کرج ناحیۀ  23

 %0.88 109 7 20 20 30 32 1قزوین ناحیۀ  24

 %0.87 108 29 16 24 25 14 1شیراز ناحیۀ  25

 %0.83 102 18 22 23 10 29 2کرمان ناحیۀ  26

 %0.81 100 77 6 1 6 10 1اصفهان ناحیۀ  27

 %0.77 95 7 20 15 24 29 بیرجند 28

 %0.74 92 6 25 11 23 27 نیشابور 29

 %0.73 90 12 24 25 19 10 4قم ناحیۀ  30

 %0.73 90 18 18 23 11 20 3مشهد ناحیۀ  31

 %0.72 89 11 18 19 24 17 1ساری ناحیۀ  32

 %0.71 88 15 17 19 3 34 15شهر تهران منطقۀ  33

 %0.70 86 15 20 29 12 10 16تهران منطقۀ شهر  34

 %0.69 85 19 17 30 7 12 18شهر تهران منطقۀ  35

 %0.68 84 7 17 21 23 16 شهرقائم 36

 %0.68 84 14 19 15 14 22 1همدان ناحیۀ  37

 %0.65 80 13 18 15 18 16 1رشت ناحیۀ  38

 %0.65 80 4 14 24 15 23 1کرمان ناحیۀ  39
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 گروه آزمایشی 5کشور در  3000های زیر رتبه  

 ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف
زبان 

 خارجی
 هنر

تعداد از 

 کل
درصد از 

 کل

 %0.63 78 10 20 26 7 15 شهراسالم 40

 %0.63 78 17 9 14 21 17 سبزوار 41

 %0.62 77 1 17 22 31 6 1تبریز ناحیۀ  42

 %0.61 76 21 13 27 6 9 آبادنجف 43

 %0.60 74 11 5 18 3 37 1قم ناحیۀ  44

 %0.57 70 12 17 26 5 10 08شهر تهران منطقۀ  45

 %0.56 69 8 9 30 0 22 14شهر تهران منطقۀ  46

 %0.55 68 7 8 15 19 19 2اراک ناحیۀ  47

 %0.53 66 14 11 12 12 17 2ساری ناحیۀ  48

 %0.53 65 8 7 23 4 23 07شهر تهران منطقۀ  49

 %0.51 63 15 10 6 4 28 7مشهد ناحیۀ  50

 

کنکور عمدتاً  3000های زیر رتبهمنطقه آموزشی برتر در کسب  50شود؛ جدول فوق مشاهده میکه در همچنان

باشد، ها )مشهد، اصفهان، کرج، یزد، تبریز، شیراز، قزوین، کرمان و ...( میمربوط به شهر تهران یا مراکز استان

 شود.هرچند که استثنائاتی در این بین دیده می

آموزی پایه ت دانشهای برتر کنکور با جمعیدر جدول ذیل، تناسب میان سهم مناطق آموزشی کشور از رتبه

گروه آزمایشی اصلی )انسانی، تجربی، ریاضی(  3ها نشان شده است. این تناسب فقط بر اساس آمار دوازدهم آن

بندی مناطق آموزشی در دهد و لیست کامل رتبهمنطقه برتر را نشان می 50محاسبه شده است. جدول ذیل فقط 

درصد کل مناطق آموزشی( هیچ 34در کشور )معادل منطقه آموزشی  250آمده است. گفتنی است  2پیوست

 کنکور ندارند. 3000های زیر سهمی از رتبه
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 گروه آزمایشی اصلی 3در  "دوازدهم( آن منطقه آموزی )پایهجمعیت دانش"با  "هاسهم هر منطقه آموزشی از رتبه"میزان تناسب : 10 جدول

 منطقه جایگاه
سهم از 

های زیر رتبه

 کشور  3000

سهم از 

جمعیت پایه 

 دوازدهم

 با های برترتناسب میان تعداد رتبه

 پایه دوازدهمجمعیت 

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 8.25 4.50 5.07 17.38 %0.62 %5.09 06شهر تهران منطقۀ  1

 5.60 3.19 4.17 7.75 %0.68 %3.83 01شهر تهران منطقۀ  2

 5.15 3.21 2.42 10.46 %0.56 %2.87 03تهران منطقۀ شهر  3

 4.71 2.70 1.92 8.87 %0.92 %4.34 02شهر تهران منطقۀ  4

 4.55 3.42 5.15 1.60 %0.33 %1.48 11شهر تهران منطقۀ  5

 3.76 1.62 1.36 8.05 %0.35 %1.33 13شهر تهران منطقۀ  6

 3.50 0.00 0.00 5.43 %0.02 %0.09 جرقویۀ سفلی )اصفهان( 7

 3.42 2.63 4.26 2.57 %0.66 %2.26 4مشهد ناحیۀ  8

 3.41 2.09 0.65 5.57 %0.45 %1.53 12شهر تهران منطقۀ  9

 3.29 10.75 2.31 4.67 %0.03 %0.10 بشرویه 10

 3.05 1.65 4.00 3.64 %0.50 %1.51 2یزد ناحیۀ  11

 2.90 2.96 3.02 2.94 %0.12 %0.35 میبد 12

 2.81 0.00 3.10 3.69 %0.02 %0.06 جعفرآباد )قم( 13

 2.71 2.02 3.04 2.76 %0.44 %1.18 1یزد ناحیۀ  14

 2.70 1.37 1.37 6.31 %0.40 %1.08 2اصفهان ناحیۀ  15

 2.60 2.09 2.99 1.98 %0.61 %1.60 5اصفهان ناحیۀ  16

 2.48 0.92 0.00 4.73 %0.06 %0.14 بندپی شرقی 17

 2.42 1.47 3.02 2.80 %0.41 %1.00 کاشان 18

 2.36 0.00 0.81 4.59 %0.05 %0.12 سرایان 19

 2.35 1.38 1.83 4.06 %0.58 %1.37 6مشهد ناحیۀ  20



 116 از 49صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش

 

49 

 

 منطقه جایگاه
سهم از 

های زیر رتبه

 کشور  3000

سهم از 

جمعیت پایه 

 دوازدهم

 با های برترتناسب میان تعداد رتبه

 پایه دوازدهمجمعیت 

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 2.33 1.32 2.92 2.93 %0.36 %0.85 بیرجند 21

 2.30 1.03 3.13 2.90 %0.50 %1.16 آمل 22

 2.29 1.57 3.22 2.36 %0.45 %1.02 1قزوین ناحیۀ  23

 2.27 1.67 0.97 4.77 %0.08 %0.17 فردوس 24

 2.26 1.40 3.30 2.06 %0.55 %1.23 4تبریز ناحیۀ  25

 2.23 0.00 8.07 0.00 %0.01 %0.02 باینگان 26

 2.21 0.00 5.70 1.11 %0.03 %0.06 امامزاده 27

 2.20 1.13 0.97 3.92 %0.15 %0.34 قائنات 28

 2.20 0.00 0.00 3.18 %0.01 %0.02 شاهرود 29

 2.20 1.76 2.86 2.05 %0.34 %0.75 1ساری ناحیۀ  30

 2.15 1.70 0.00 2.82 %0.02 %0.05 رودبن 31

 2.14 1.16 0.85 3.48 %0.29 %0.62 07شهر تهران منطقۀ  32

 2.14 1.30 2.65 2.53 %0.31 %0.66 2اراک ناحیۀ  33

 2.13 0.62 4.23 2.43 %0.61 %1.31 بابل 34

 2.12 1.25 3.06 1.19 %0.76 %1.62 3اصفهان ناحیۀ  35

 2.11 1.64 0.86 2.08 %1.05 %2.21 04شهر تهران منطقۀ  36

 2.05 1.02 2.84 2.66 %0.16 %0.34 کاشمر 37

 2.04 1.39 0.46 3.35 %0.36 %0.72 1قم ناحیۀ  38

 2.03 0.82 0.90 4.31 %0.21 %0.44 سمنان 39

 2.00 0.00 2.23 2.89 %0.14 %0.29 خدابنده 40

 1.97 1.40 0.00 4.06 %0.09 %0.17 دامغان 41
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 منطقه جایگاه
سهم از 

های زیر رتبه

 کشور  3000

سهم از 

جمعیت پایه 

 دوازدهم

 با های برترتناسب میان تعداد رتبه

 پایه دوازدهمجمعیت 

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 1.94 1.48 1.77 2.24 %0.40 %0.77 1کرمان ناحیۀ  42

 1.92 4.61 1.89 1.81 %0.02 %0.04 زواره 43

 1.91 1.50 1.78 1.98 %0.03 %0.06 نائین 44

 1.91 1.38 0.84 1.87 %1.12 %2.14 05شهر تهران منطقۀ  45

 1.80 1.14 1.82 2.59 %0.21 %0.39 شیروان 46

 1.80 1.92 2.14 1.55 %0.42 %0.75 شهرقائم 47

 1.77 0.00 2.34 2.62 %0.06 %0.11 مهریز 48

 1.77 2.58 2.84 0.00 %0.05 %0.09 )تهران( چهاردانگه 49

 1.75 1.74 1.91 0.95 %0.36 %0.64 16شهر تهران منطقۀ  50

 

آموزان برتر کشور )از جهت کسب رتبه در کنکور سراسری( را در چند منطقه خاص نشان جدول فوق، تمرکز دانش

های آموزی خودشان موفق به کسب رتبهبرابر سهمیه دانش 8شهر تهران، بیش از  6آموزان منطقه دهد. دانشمی

آموزان اند. به همین ترتیب دانشی( شدهکشوری )فقط در سه گروه آزمایشی انسانی، تجربی، و ریاض 3000زیر 

برابر  4شهر تهران  13برابر، و منطقه 5تهران در حدود  11، و 2، 3برابر، مناطق  6شهر تهران، نزدیک به  1منطقه

جایگاه  6نکته شایان توجه اینکه اند. داشته 3000آموزی پایه دوازدهم کشور، رتبه زیر سهم خود از جمعیت دانش

در عین حال، به رغم جایگاه باالی مناطق آموزشی فوق فوق همگی متعلق به شهر تهران هستند.  اول در جدول

، 0.60شهر تهران، با تناسب  9ها در داخل شهر تهران عادالنه نیست. به عنوان مثال؛ منطقه در کشور، توزیع رتبه

بین مناطق آموزشی شهر تهران از جهت دهنده وجود شکاف عمیق را در کشور دارد. این موضوع نشان 227جایگاه 

ها قابل ر توزیع رتبهها نیز همین وضعیت ناعادالنه د. در سایر استان9کسب موفقیت در کنکور سراسری است

ها با جمعیت کشور را از نظر میزان تناسب تعداد رتبه 7مشاهده است؛ جرقویه سفلی از استان اصفهان جایگاه 

را در  411جایگاه  از این استان و منطقه فوالدشهر 427فالورجان از اصفهان، جایگاه  آموزی دارد، اما منطقهدانش

                                                           
 ال مالک نباشد.بندی مناطق آموزشی بر اساس نتایج چند ساله اخیر انجام شود و تنها نتایج یک سبهتر است رتبه  9
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کشور  182مشهد جایگاه  2و ناحیه  ،کشور 8مشهد جایگاه  4در خراسان رضوی، ناحیه کشور بدست آورده است.

 آموزی دارند.های برتر با جمعیت دانشرا در میزان تناسب تعداد رتبه
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 گروه آزمایشی اصلی 3در  "دوازدهم( آن منطقه آموزی )پایهجمعیت دانش"با  "هاسهم هر منطقه از رتبه"میزان تناسب : 8 شکل

1.75

1.77

1.77

1.8

1.8

1.91

1.91

1.92

1.94

1.97

2

2.03

2.04

2.05

2.11

2.12

2.13

2.14

2.14

2.15

2.2

2.2

2.2

2.21

2.23

2.26

2.27

2.29

2.3

2.33

2.35

2.36

2.42

2.48

2.6

2.7

2.71

2.81

2.9

3.05

3.29

3.41

3.42

3.5

3.76

4.55

4.71

5.15

5.6

8.25

16شهر تهران منطقۀ 
(تهران)چهاردانگه 

مهریز
قائم شهر
شیروان

05شهر تهران منطقۀ 
نائین
زواره

1کرمان ناحیۀ 
دامغان

خدابنده
سمنان

1قم ناحیۀ 
کاشمر

04شهر تهران منطقۀ 
3اصفهان ناحیۀ 

بابل
2اراک ناحیۀ 

07شهر تهران منطقۀ 
بن رود

1ساری ناحیۀ 
شاهرود
قائنات

امامزاده
باینگان

4تبریز ناحیۀ 
فردوس

1قزوین ناحیۀ 
آمل

بیرجند
6مشهد ناحیۀ 

سرایان
کاشان

بندپی شرقی
5اصفهان ناحیۀ 
2اصفهان ناحیۀ 

1یزد ناحیۀ 
(قم)جعفرآباد 

میبد
2یزد ناحیۀ 

بشرویه
12شهر تهران منطقۀ 

4مشهد ناحیۀ 
(اصفهان)جرقویۀ سفلی 

13شهر تهران منطقۀ 
11شهر تهران منطقۀ 
02شهر تهران منطقۀ 
03شهر تهران منطقۀ 
01شهر تهران منطقۀ 
06شهر تهران منطقۀ 
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اند، یعنی نسبت به جمعیت داشته 1منطقه آموزشی در کشور میزان تناسب باالی  128نکته شایان توجه اینکه : 

های منطقه آموزشی حائز رتبه 450اند. در مجموع سه گروه آزمایشی اصلی، اشتهآموزی خود عملکرد بهتری ددانش

 196های برتر سه گروه آزمایشی اصلی کنکور ندارند. منطقه(، سهمی از رتبه 285اند و مابقی مناطق )برتر بوده

متر از نیمی از جمعیت ها متناسب با کهای برتر آندارند، یعنی تعداد رتبه 0.50منطقه آموزشی تناسبی کمتر از 

 هاست.آموزی آندانش

 های برترآموزان دختر و پسر در کسب رتبهسهم دانشمقایسه  -7

 5909درصد( پسر و  19/52نفر )معادل  6450کشوری، مجموعاً  3000آموز حائز رتبه زیر دانش 12359از میان 

های برتر به تفکیک مقایسه سهم دختران و پسران را در کسب رتبه اند.درصد( دختر بوده 81/47نفر )معادل 

 کنید.های آزمایشی در نمودار ذیل مشاهده میگروه

 

 های برتر آموزان پسر و دختر در کسب رتبه: مقایسه سهم دانش9 شکل

اند )این تر از دختران عمل کردهمراتب موفقهای آزمایشی ریاضی و تجربی، پسران به شود که در گروهمشاهده می

علوم انسانی  هایبرابر است(. اما در گروه 2برابر و در گروه تجربی، در حدود  5/2میزان در گروه ریاضی در حدود 

برابر و  2اند )این میزان در گروه علوم انسانی تقریباً های برتر داشتهد بهتری در کسب رتبهو هنر، دختران عملکر

آموزان دختر و پسر عملکرد تقریباً یکسانی های خارجی، دانشبرابر است(. در گروه زبان 2در گروه هنر نیز حدود 

 اند.داشته

40.39%

63.64%

71.64%

49.55%

30.76%

52.19%

59.61%

36.36%

28.36%

50.45%

69.24%

47.81%

انسانی

تجربی

ریاضی

زبان خارجی

هنر

مجموع گروه ها

دختر پسر
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 39/58ست که دختران، بالغ بر ا آموزان پسر در گروه آزمایشی تجربی نسبت به دختران در حالیبرتری دانش

 اند. ال تحصیلی گذشته را تشکیل دادهآموزان پایه دوازدهم رشته تجربی در سدرصد دانش

آموزان پایه دانشدرصد  77/52، ریاضی فیزیک، و تجربی، معارفعلوم انسانی و نظری های در مجموع رشته

همچنین از  هاست.کنکور متعلق به آن 3000های کشوری زیر درصد رتبه 81/47، اما تنها انددختر بوده دوازدهم

اند. هر دوی این اعداد و درصد مرد بوده 42درصد زن و  58های پنج گانه، در گروه داوطلبان کنکورمجموع کل 

دهد. های برتر کنکور سراسری در مقایسه با پسران نشان میتر دختران را در کسب رتبهارقام، عملکرد ضعیف

به تفکیک ایه دوازدهم آموزان پبا درصدهای جنسیتی دانشرا های برتر نمودار ذیل، میزان تناسب بین درصد رتبه

تر الزم است این دهد. شایان ذکر است که برای مقایسه دقیقدر سال گذشته نشان میامتحانی  جنسیت و گروه

  ( سنجیده شود.آموزاندانشکنکور در هر گروه آزمایشی )به جای درصد  داوطلبانتناسب با درصدهای جنسیتی 

 

 گروه آزمایشی اصلی 3در  "اهآن دوازدهم( آموزی )پایهجمعیت دانش"با  "10های برتردختران و پسران از رتبهسهم "میزان تناسب  :10 شکل

 های برترآموزان شهر و روستا در کسب رتبهمقایسه سهم دانش -8

 98/3شوری )معادل ک 3000رتبه زیر  492آموزان روستایی های آزمایشی، دانشبه طور کلی و در مجموع گروه

درصد( را به خود  02/96رتبه برتر )معادل  11867وزان شهری نیز مآاند و دانشهای برتر( داشتهدرصد رتبه

                                                           
 آموزی مد نظر است.های برتر دانشفقط رتبه  10

40.39%

59.61%
63.64%

36.36%

71.64%

28.36%

52.19%
47.81%

45.96%

54.04%

41.61%

58.39%

66.39%

33.61%

47.23%

52.77%

پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

انسانی تجربی ریاضی مجموع گروه ها

کشور3000رتبه های زیر  دانش آموزان پایه دوازدهم
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اند. البته باید توجه داشت که به طور کلی تعداد داوطلبان روستایی از تعداد داوطلبان شهری به اختصاص داده

و  "آموزان روستاییهای برتر روستایی به تعداد دانشنسبت رتبه"مراتب کمتر است. در بخش بعد مقایسه بین 

آموزان شود. در نمودار ذیل سهم دانشداده مینشان  "آموزان شهریهای برتر شهری به تعداد دانشنسبت رتبه"

 شهر و روستا )بدون توجه به تعداد داوطلبین شهر و روستا( نمایش داده شده است.

 

 کشور 3000های زیر رتبه آموزان شهر و روستا از: سهم دانش11 شکل

رغم رقابت ه های برتر گروه تجربی )بروستایی در کسب رتبهآموزان سهم دانششود که مشاهده میهمچنان

 های آزمایشی است.بقیه گروه یشتر از سهم آنها درتر داوطلبان در این گروه آزمایشی( بسنگین

نشان را  "هاآموزی آنجمعیت دانش"با  "های برترآموزان شهر و روستا از رتبهسهم دانش"نمودار زیر مقایسه 

 دهد.می

4.83%

5.35%

3.23%

4.49%

1.91%

3.98%

95.17%

94.65%

96.77%

95.70%

98.12%

96.02%

انسانی

تجربی

ریاضی

زبان خارجی

هنر

مجموع گروه ها

شهر روستا
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 "هاآموزی آنمعیت دانشج"با  "های برترآموزان شهر و روستا از رتبهسهم دانش"مقایسه : 12 شکل

کشوری را  3000های زیر آموزان روستایی از رتبهآموزان شهری و دانشدر واقع اگر بخواهیم تناسب سهم دانش

های آزمایشی مختلف نشان دهیم به صورت ذیل است. حالت مطلوب این است که این نسبت مساوی در گروه

 باشد.  00/1

 

 گروه آزمایشی اصلی 3در  "هادوازدهم( آن آموزی )پایهجمعیت دانش"با  "های برترروستا از رتبه سهم شهر و"میزان تناسب  :13 شکل

 

های برتر توسط میان کسب رتبه مطلوبی شود در گروه آزمایشی تجربی، تناسبچنان که در نمودار فوق دیده می

آموزان روستایی )به نسبت ریاضی، دانشآموزان روستا برقرار است. در گروه آزمایشی آموزان شهر و دانشدانش

4.83%

95.17%

5.35%

94.65%

3.23%

96.77%

14.91%

85.09%

5.18%

94.82%

1.94%

98.06%

روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری

انسانی تجربی ریاضی

3000رتبه های زیر  دانش آموزان 

0.32

1.12
1.03 1.00

1.67

0.99

روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری

انسانی تجربی ریاضی
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آموزان روستایی )در اند. اما در گروه آزمایشی انسانی، نسبت موفقیت دانشعمل کردهجمعیتشان( به مراتب بهتر 

 مقایسه با جمعیتشان( در حدود یک سوم است.

ص شد که: از مجموع ها در دو گروه آزمایشی تجربی و ریاضی مشختر دادهشایان ذکر است که با بررسی دقیق

های تجربی، ریاضی، و انسانی کسب شده آموزان مناطق روستایی در گروهکه توسط دانش 3000رتبه زیر  352

آموزان مدارس استعدادهای درخشان )که در حومه شهرها و مناطق روستایی رتبه توسط دانش 212است، بالغ بر 

از مدارس استعدادهای  ،آموزان روستایی حائز رتبه برترشاز دان %60یعنی اند( بدست آمده است. مستقر بوده

و در گروه  %89در گروه آزمایشی تجربی، هستند.  دولتی از مدارس عادیها رتبهاین  %25هستند. درخشان 

اند. بوده استعدادهای درخشان مدارس ازآموزان روستایی حائز رتبه برتر کنکور از دانش %85آزمایشی ریاضی، 

ها در گروه ریاضی در آن %14آموزان روستایی حائز رتبه برتر در گروه آزمایشی تجربی، و از دانش %6همچنین 

آموزان مناطق تواند تا حدی موفقیت شایان توجه دانشاند. این موضوع میحصیل کردهدولتی تمدارس نمونه

های ریاضی و تجربی، و عدم تکرار این موفقیت را در رشته انسانی توجیه کند. چرا که روستایی را در گروه

یک و تجربی هدایت فیزیکی از دو رشته ریاضیعمدتاً به آموزان مدارس استعدادهای درخشان به طور سنتی دانش

 %20، در مدارس دولتی، 3000آموزان روستایی حائز رتبه زیر دانش %59آزمایشی علوم انسانی، در گروه شوند.می

 اند.مشغول به تحصیل بودهدر غیردولتی  %2و دولتی در مدارس نمونه %18 در مدارس استعدادهای درخشان،

 کشور  3000یی برای کسب رتبه زیر آموزان روستاانواع مدارس در موفقیت دانش: سهم 11 جدول

 های برتر روستاییسهم انواع مدارس از رتبه 

 هامجموع گروه ریاضی تجربی انسانی نوع مدرسه روستایی

 60/%23 85/%26 88/%79 19/%86 استعدادهای درخشان

 %57/25 % 05/1 % 17/5 % 87/58 عادی-دولتی

 13/%07 13/%68 6/%03 18/%44 دولتینمونه

 % 85/0 %0 %0 % 13/2 غیردولتی

 0/%28 %0 %0 0/%71 شاهد
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 کشور 3000های زیر های مختلف در کسب رتبهمقایسه سهمیه -9

باشند. توجه شود که ، به شرح جدول زیر می1399 در کنکور سال 3000های کشوری زیر های حائز رتبههیسهم

های کشوری در اینجا آمار صرفاً مربوط به رتبه کشوری داوطلبان )قبل از اعمال سهمیه( است. یعنی رتبه

 های مربوط به سهمیه آنها.آموزان در جدول ثبت شده است، نه رتبهدانش

 های کنکور سراسریهای برتر از سهمیهرتبه: تعداد 12 جدول

 مجموع هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی سهمیه

 5140 871 1027 1629 615 998 منطقه یک

 4211 638 798 837 916 1022 منطقه دو

 1626 202 307 152 376 589 منطقه سه

 1197 174 248 275 224 276 درصد5ایثارگران

 185 33 38 44 36 34 درصد25ایثارگران

 12359 1918 2418 2937 2167 2919 مجموع

 

 دهد.کشور نشان می 3000های برتر زیر جدول ذیل، درصد متعلق به هر سهمیه را از رتبه

 های مختلف کنکور سراسریبرتر از سهمیههای : درصد رتبه13 جدول

 مجموع هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی سهمیه

 %41.59 %45.41 %42.47 %55.46 %28.38 %34.19 منطقه یک

 %34.07 %33.26 %33.00 %28.50 %42.27 %35.01 منطقه دو

 %13.16 %10.53 %12.70 %5.18 %17.35 %20.18 منطقه سه

 %9.69 %9.07 %10.26 %9.36 %10.34 %9.46 درصد5ایثارگران

 %1.50 %1.72 %1.57 %1.50 %1.66 %1.16 درصد25ایثارگران

100.00 مجموع

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00% 100.00

% 

100.00

% 
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های برتر در کشور متعلق به منطقه یک )حدود شود؛ بیشترین سهم رتبهطور که از جدول فوق فهمیده میهمان

درصد( و در نهایت 10درصد )5درصد(، ایثارگران 13درصد(، منطقه سه )34درصد(، سپس : منطقه دو )42

جمعیت تقریباً در کنار  سهقهیک نسبت به منطبرابری منطقه 3سهم باشد. درصد( می 5/1درصد )25ایثارگران 

دهنده نابرابری شدید میان این دو منطقه در دستیابی ، نشانیکسه نسبت به منطقهمنطقهبرابری داوطلبان  5/1

 باشد.های برتر کنکور میبه رتبه

را  سهمیه همانهر سهمیه با تعداد داوطلبان  3000های زیر به طور کلی اگر بخواهیم تناسب میان تعداد رتبه

 بررسی کنیم، به طور حدودی به صورت جدول ذیل خواهد بود:

 "جمعیت داوطلبان آن سهمیه"با  "های برتر هر سهمیهرتبه": میزان تناسب 14 جدول

 سهمیه
منطقه 

 یک

منطقه 

 دو

منطقه 

 سه

ایثارگران 

 درصد5

ایثارگران 

 درصد25

برتر با های میزان تناسب تعداد رتبه

 جمعیت داوطلبان هر سهمیه
10/2 18/1 36/0 20/1 22/0 

 

اند. کشور بوده 3000های زیر یک، تقریباً دو برابر سهم خود، حائز رتبهبر این اساس، داوطلبان سهمیه منطقه

 3000های زیر رتبهاند. اما تعداد داشته 1.00درصد نیز عملکرد باالتر از 5داوطلبان منطقه دو و سهمیه ایثارگران 

البته باید گفت که هدف  درصد متناسب با جمعیت داوطلبان آنها نیست.25کشور متعلق به منطقه سه و ایثارگران 

هاست. (، توسعه عدالت در جهت پذیرش داوطلبان مناطق محروم در دانشگاه3و  2و  1بندی مناطق )از سهمیه

نواحی مختلف و کیفیت آموزش و دسترسی به امکانات آموزشی بندی بر اساس قوت و ضعف در حقیقت این منطقه

الوصف، نتایج فوق شکاف عمیق میان کیفیت آموزشی، امکانات و سایر در هر کدام از آنها صورت گرفته است. مع

 دهد.عوامل دخیل در آموزش را بین مناطق نشان می



 116 از 60صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش

 

60 

 

 

 "جمعیت داوطلبان آن سهمیه"با  "کشور از هر سهمیه 3000های زیر رتبه": میزان تناسب 14 شکل

 نمودار فوق نمایانگر تمرکز جمعیت داوطلبان برتر کنکور سراسری در منطقه یک کشور است.

 کشور 3000های زیر های دیپلم رتبهرشته -10

اند که به دوره متوسطه دوم تحصیل کردههای مختلفی در کنکور در رشته 3000های زیر آموزان حائز رتبهدانش

 شرح جدول زیر است:

 کشور 3000های زیر های مختلف دیپلم در کسب رتبه: مقایسه رشته15 جدول

 دیپلم
 کنکور 3000های زیر تعداد رتبه

 مجموع هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی

 3167 96 265 0 0 2806 ادبیات و علوم انسانی

 99 0 4 0 0 95 علوم و معارف اسالمی

 4073 470 1420 6 2164 13 علوم تجربی

 4188 533 718 2931 3 3 ریاضی فیزیک

 806 793 11 0 0 2 ایفنی و حرفه

 26 26 0 0 0 0 کاردانش

 

موفق به کسب رتبه زیر آموز در گروهی مغایر با رشته دیپلم خود کنکور داده و دانش 27بر اساس جدول فوق، 

 اند.کشور شده 3000

0.22

0.36

1.18

1.20

2.10

درصد25ایثارگران

منطقه سه

منطقه دو

درصد5ایثارگران

منطقه یک
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 چندگانهرگرسیون همبستگی و تحلیل تحلیل نتایج  -11

 آزمون همبستگی پیرسون -1

، و "جنسیت"، "نوع مدرسه"با متغیرهای مستقل "رتبه"به منظور بررسی رابطه همبستگی بین متغیر وابسته 

ترین کاربرد گستردههای آماری انجام شد. ، آزمون همبستگی پیرسون بر روی داده "محل تحصیل )شهر و روستا("

طور معمول همبستگی که به  شاخص آماری همبستگی دو متغیری، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون است

دهد که تا چه اندازه بین متغیرهای است. ضریب پیرسون نشان می r شود. عالمت اختصاری آنپیرسون نامیده می

، فقدان 2/0تا  0به معنی رابطه بسیار قوی و شدت رابطه  0/1تا  8/0شدت رابطه . کمّی رابطه خطی وجود دارد

 است:ذیل جدول ضرایب بدست آمده به شرح دهد. رابطه یا رابطه ناچیز را نشان می

 : ضرایب همبستگی متغیرها )آزمون پیرسون(16 جدول

 محل تحصیل جنسیت نوع مدرسه رتبه 

    1 رتبه

   1 129/0 نوع مدرسه

  1 085/0 107/0 جنسیت

 1 -038/0 009/0 -021/0 محل تحصیل

 

بر همچنین . دار نیستمعنیمحل تحصیل  (، رابطه رتبه و p-value = 05/0) بررسیخطای مفروض در بر اساس 

با توجه به مقادیر همبستگی دار است، اما ، رابطه نوع مدرسه و جنسیت با رتبه معنی05/0اساس خطای مفروض 

 شدت این رابطه بسیار ضعیف و ناچیز است.مندرج در جدول فوق، 

 تحلیل رگرسیون چندگانهنتایج  -2

رگرسیون چندگانه، روشی برای توصیف مدل رابطه خطی بین متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته است. تحلیل 

 :شوددر حالت کلی چنین مدلی به همراه خطای تصادفی به صورت زیر نوشته می

y = β0 + β1x1 + … + βpxp + ε 
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 نیز جمله εمتغیر وابسته است. مقدار  yنقش متغیرهای مستقل را دارند و متغیر  pxتا  1xکه در آن متغیرهای 
 شود. خطای مدل رگرسیونی محسوب می

نوع "و سه متغیر مستقل  "رتبه"در اینجا هدف انجام تحلیل رگرسیون خطی چندگانه بر روی متغیر وابسته 

ایج حاصل از تحلیل رگرسیون با استفاده از باشد. نتمی "محل تحصیل )شهر و روستا("، و "جنسیت"، "مدرسه

 و پس از اطمینان از نرمال بودن مقادیر متغیرها، به شرح جدول ذیل است: SPSSافزار نرم

 : خالصه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه17 جدول

R 2R
 2Adjusted R

 

162/0 026/0 026/0 

  هو همچنین ضریب تعیین اصالح شد 2R = 026/0 ضریب تعیین و  R = 162/0یز آنجایی که ضریب همبستگا

026/0 = 2Adjusted R
رسد رابطه خطی چندان محکمی بین متغیر وابسته و شده است، بنظر میمحاسبه  

تر باشند، مدل بیانگر رابطه بیشتری بین متغیر نزدیک 1هر چه این مقدارها به متغیرهای مستقل وجود ندارد. 

بر اساس درصد از تغییرات رتبه را  6/2تواند توان گفت این مدل صرفاً میدر واقع میوابسته و مستقل است. 

این موضوع از همبستگی ضعیف متغیرها )نتایج  بینی کند.پیش تحصیل متغیرهای نوع مدرسه، جنسیت، و محل

 شود.فهمیده مینیز قسمت قبل( 
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 و پیشنهادات گیرینتیجه: مسوفصل 

 گیرینتیجه-1

هایی ها و تنشآسیبمساله کنکور )و به طور کلی شیوه سنجش و پذیرش دانشجو در کشور( خود، موجب بروز 

نتیجه پاالیش و هدایت  شدید تقاضا و رقابت برای ورود به مدارس خاص و درها: تدر جامعه است که از جمله آن

ها به بخش ، تزریق منابع مالی هنگفت توسط خانوادهستعد و درسخوان به سمت مدارس خاصآموزان مدانش

کنکور سراسری  و کنکور و تضمین موفقیت ایشان در های تقویتیکالس خصوصی برای شرکت فرزندانشان در

این موضوع )که اکنون تب آن تا پایه اول ابتدایی باشد که دستاورد آن شکاف بین مدارس دولتی و خاص است. می

زا برای طلبان، و رقابتی تنشهای بدو تحصیل نیز داغ شده است( خود به بازاری پر سود و رونق برای فرصتو سال

تر گیرد. حساسها و کودکان و نوجوانان تبدیل گشته که با کمال تاسف هر سال شدت بیشتری به خود میخانواده

آل و برخورداری از جایگاه و درآمد عالی در آینده، شدن رویای موفقیت فرزندان در دانشگاه، دستیابی به شغل ایده

د به نحوی که ظاهراً به جز این کار، سبک و روش برها را بیشتر و بیشتر در گرداب بازار کنکور فرو میخانواده

 توان متصور بود.دیگری برای زندگی و آینده فرزندان نمی

 189948کننده در پنج گروه آزمایشی، مجموعاً داوطلب شرکت 1393276از مجموع  1398-99در کنکور سال 

از داوطلبان در گروه تجربی،  %82/52 داوطلبان است.درصد کل  63/13اند که معادل نفر با آزمون پذیرفته شده

]منحصراً[ در گروه  %68/0]منحصراً[ در گروه هنر، و  %09/1در گروه ریاضی،  %79/13در گروه انسانی،  62/31%

گروه آزمایشی تجربی به تنهایی بیش از نیمی از داوطلبان کنکور را به خود اختصاص اند. زبان خارجی شرکت نموده

شانس قبولی با آزمون در گروه  .های کشور دارد؛ کمترین ظرفیت پذیرش را در دانشگاهدر عین حالاست و داده 

درصد بوده 52/40درصد و در گروه ریاضی  48/15درصد( ، در انسانی 35/10آزمایشی تجربی در حدود یک دهم )

رش بر اساس سوابق تحصیلی است. علیرغم اینکه سیاست به سمت کاهش رقابت کنکور سراسری و افزایش پذی

های بدون آزمون در مقایسه با آمار داوطلبان کنکور بسیار ناچیز )کمتر کنندگان در رشتهبوده است، آمار شرکت

کنندگان در درصد قبولی شرکت .دهدها را نشان میکه عدم استقبال عمومی از این رشته باشداز یک پنجم( می

 درصد بوده است.  15/89های بدون آزمون، رشته
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های آزمایشی است؛ میانگین در گروه آزمایشی تجربی، باالتر از سایر گروه شدگانپذیرفتهمیانگین معدل کتبی 

در زبان  .بوده است 15.5و گروه ریاضی  16، گروه انسانی در حدود 17.5شدگان گروه تجربی معدل پذیرفته

 بوده است. 5/13و در هنر  16خارجی میانگین معدل 

آموزان دوره درصد( از دانش 39/82نفر ) 12359گانه، های پنجکشوری در گروه 3000رتبه زیر  15000از میان 

های برتر کنکور(، درصد رتبه 61/17نفر معادل  2641اند و مابقی )بوده 1398-99متوسطه دوم در سال تحصیلی 

 اند.های قبل بودهالتحصیالن سالفارغ از

 11؛ مدارس استعدادهای درخشان سهمی استشدیداً نابرابر  های برتر کنکور در انواع مدارس کشورتوزیع رتبه

جمیعت  %5/3ها در قبال رتبه %39)حائز  آموزی خود دارندهای برتر نسبت به جمعیت دانشبرابری از رتبه

)با داشتن  دولتیو نمونه جمعیت( %49/0ها در قبال رتبه %48/1غیردولتی )با داشتن س مدار. دوازدهم کشور(پایه

ها در قبال رتبه %38/1)با داشتن  برابر، و مدارس وابسته 3در حدود  جمعیت( %77/8ها در قبال رتبه 49/24%

های سهم دارند. سهم رتبههای برتر کشور از رتبه شانآموزیبرابر سهم جمعیت دانش 2در حدود  جمعیت( 74/0%

 %31آموزی )پایه دوازدهم( است )حائز ها از جمعیت دانشسهم آن 4/0در مدارس دولتی، معادل  3000زیر 

 جمعیت(. %74ها در قبال رتبه

نفر موفق به کسب  58آموز محصل در استعدادهای درخشان، دانش 400، تقریباً از هر 1399در کنکور سراسری 

اند. سایر مدارس با اختالف فاحش های آزمایشی اصلی )انسانی، تجربی، ریاضی( شدهکشور در گروه 3000رتبه زیر 

نفر، در مدارس غیردولتی،  14نفر؛  400دولتی، از هر از مدارس استعدادهای درخشان قرار دارند. در مدارس نمونه

نفر، و در مدارس شاهد از  3آموز؛  دانش 400نفر، در مدارس هیئت امنایی از هر  5آموز؛ دانش 400تقریباً از هر 

آورند. در مدارس عادی می 3000های انسانی، تجربی، یا ریاضی رتبه زیر نفر در گروه 2آموز؛  دانش 400هر 

درصدی این مدارس از جمعیت،  54)منطقاً بر اساس سهم  آموز استدانش 1نفر؛  400دولتی این مقدار به ازای هر 

جا شکاف عمیق بین احتمال کسب از همین .آموز باشد(دانش 400نفر به ازای هر  5حداقل باید این میزان، 

 آموزان مدارس عادی پیداست.آموزان استعدادهای درخشان با دانشهای برتر توسط دانشرتبه

های برتر کشور ؛ شهر تهران در حدود یک سوم رتبههای مختلف نابرابر استاستان بینهای برتر کشور توزیع رتبه

آموزی پایه دوازهم را داراست. استان سیستان درصد جمعیت دانش10صرفاً را در خود جای داده است در حالی که 

درصد جمعیت  5/3در حالیکه بیش از  ،های برتر را به خود اختصاص دادهدرصد رتبه 5/0و بلوچستان تنها 

کشور  استان 9در مجموع سه گروه آزمایشی اصلی )انسانی، تجربی، ریاضی(،  آموزی پایه دوازدهم را داراست.دانش
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)به ترتیب: شهر تهران، یزد، خراسان جنوبی، قم، مازندران، اصفهان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی( 

های برتر کشور، بیشتر از سهمشان از جمعیت ها از رتبهاند. به این معنی که سهم آنداشته 1.00تناسب بیشتر از 

، تقریباً  2.98های برتر، با داشتن تناسب م شهر تهران از رتبهآموزی کشور )در پایه دوازدهم( است. مثالً : سهدانش

، بیش از دو  2.30آموزی کشور است. استان یزد نیز با داشتن تناسب سه برابر سهم این شهر از جمعیت دانش

کسب به بعد، در  10های رتبه های برتر سهم دارد. از طرف دیگر استانآموزان خود، در کسب رتبهبرابر سهم دانش

های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، اند. استانآموزی خود موفق نبودهبرتر متناسب با جمعیت دانش

آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایالم، لرستان، بوشهر، اردبیل، گلستان نیز میزان تناسبی کمتر از یک دوم )
1

2
دارند.  (

ها هم آموزی آنور، حتی به اندازه نصف سهم جمعیت دانشهای برتر کنکاستان فوق از کسب رتبه 10یعنی سهم 

 نیست.

برابری از  8تهران سهمی  6؛ منطقه شدیداً نابرابر است در کشور کنکور در مناطق آموزشیهای برتر توزیع رتبه

 های برتر با جمعیتدر بررسی میزان تناسب رتبه آموزی خود دارد.به نسبت جمعیت دانش کشور های برتررتبه

منطقه آموزشی در کشور میزان  128 باشد. مجموعاًکشور متعلق به شهر تهران می 6تا  1آموزی، جایگاه دانش

منطقه آموزشی  196اند. آموزی خود عملکرد بهتری داشتهاند، یعنی نسبت به جمعیت دانشداشته 1تناسب باالی 

آموزی متناسب با کمتر از نیمی از جمعیت دانش هاهای برتر آندارند، یعنی تعداد رتبه 0.50تناسبی کمتر از 

منطقه آموزشی  285کشور،  از خارج  منطقه آموزشی در 10منطقه آموزشی در داخل  725از مجموع  هاست.آن

 اند.کشور نداشته 3000های زیر هیچ سهمی از رتبه

 3000های زیر آموزی خودشان موفق به کسب رتبهدانشبرابر سهمیه  8شهر تهران، بیش از  6آموزان منطقه دانش

شهر  1آموزان منطقهاند. به همین ترتیب دانشکشوری )فقط در سه گروه آزمایشی انسانی، تجربی، و ریاضی( شده

برابر سهم خود از  4شهر تهران  13برابر، و منطقه  5تهران در حدود  11، و 2، 3برابر، مناطق  6تهران، نزدیک به 

جایگاه اول در  6اند. نکته شایان توجه اینکه داشته 3000آموزی پایه دوازدهم کشور، رتبه زیر یت دانشجمع

جدول فوق همگی متعلق به شهر تهران هستند. در عین حال، به رغم جایگاه باالی مناطق آموزشی فوق در کشور، 

را در  1شهر تهران جایگاه  6ر حالی که منطقهدها در داخل شهر تهران عادالنه نیست. به عنوان مثال؛ توزیع رتبه

 2/0شهر تهران )با داشتن  9درصد رتبه های برتر(، منطقه  5دارد )حائز  3000های برتر زیر میان کسب رتبه

دهنده وجود شکاف عمیق بین مناطق این موضوع نشان است.در کشور  227درصد از رتبه های برتر( دارای جایگاه 
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ها نیز همین وضعیت . در سایر استان11از جهت کسب موفقیت در کنکور سراسری استآموزشی شهر تهران 

 ،فالورجان 428و جایگاه  ،جرقویه سفلی در استان اصفهان 7ها قابل مشاهده است؛ جایگاه ر توزیع رتبهناعادالنه د

 182و جایگاه  ،شهدم 4ناحیه 8فوالدشهر نمونه دیگری از این توزیع ناعادالنه است. همچنین جایگاه  411و 

  مشهد دلیل دیگری بر این مدعاست. 2ناحیه

آموزی پایه دوازدهم )و همچنین جمعیت با جمعیت دانش متناسبکشور،  3000های زیر سهم دختران از رتبه

درصد جمعیت داوطلبان  58آموزان پایه دوازدهم و نیز درصد دانش 77/52 داوطلبان کنکور سراسری( نیست؛

های آزمایشی ریاضی و تجربی، در گروههاست. های برتر متعلق به آندرصد رتبه 81/47اند، اما تنها دختران بوده

اند )این میزان در گروه ریاضی در حدود تر از دختران عمل کردهبه مراتب موفقهای برتر کسب رتبه درپسران 

های علوم انسانی و هنر، دختران عملکرد بهتری برابر است(. اما در گروه 2برابر و در گروه تجربی، در حدود  5/2

برابر  2برابر و در گروه هنر نیز حدود  2ی تقریباً اند )این میزان در گروه علوم انسانهای برتر داشتهدر کسب رتبه

 58در گروه تجربی،  اند.آموزان دختر و پسر عملکرد تقریباً یکسانی داشتههای خارجی، دانشاست(. در گروه زبان

 آموزانبرتری دانشهاست؛ برتر این گروه متعلق به آن هایدرصد رتبه 36آموزان دختر هستند اما تنها درصد دانش

آموزان پایه درصد دانش 39/58پسر در گروه آزمایشی تجربی نسبت به دختران در حالی است که دختران، بالغ بر 

  اند.دوازدهم رشته تجربی در سال تحصیلی گذشته را تشکیل داده

و ریاضی  در گروه آزمایشی تجربیکشور  3000های زیر آموزان مناطق روستایی در کسب رتبهعملکرد دانش

آموزان اما در گروه آزمایشی انسانی، نسبت موفقیت دانشآموزی آنهاست. وب و متناسب با جمعیت دانشمطل

ها در دو گروه آزمایشی تجربی تر دادهروستایی )در مقایسه با جمعیتشان( در حدود یک سوم است. با بررسی دقیق

های وزان مناطق روستایی در گروهآمکه توسط دانش 3000رتبه زیر  352و ریاضی مشخص شد که: از مجموع 

آموزان مدارس استعدادهای درخشان رتبه توسط دانش 212تجربی، ریاضی، و انسانی کسب شده است، بالغ بر 

آموزان روستایی حائز رتبه % از دانش60اند( بدست آمده است. )که در حومه شهرها و مناطق روستایی مستقر بوده

در گروه آزمایشی تجربی، ها از مدارس عادی هستند. این رتبه %25هستند.  شاناستعدادهای درخبرتر، از مدارس 

 استعدادهای درخشانآموزان روستایی حائز رتبه برتر کنکور از از دانش %85و در گروه آزمایشی ریاضی،  89%

ها در گروه آن %14آموزان روستایی حائز رتبه برتر در گروه آزمایشی تجربی، و از دانش %6همچنین  اند.بوده

آموزان تواند تا حدی موفقیت شایان توجه دانشاند. این موضوع میتحصیل کرده دولتینمونهریاضی در مدارس 

                                                           
 بندی مناطق آموزشی بر اساس نتایج چند ساله اخیر انجام شود و تنها نتایج یک سال مالک نباشد.بهتر است رتبه  11



 116 از 67صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش

 

67 

 

های ریاضی و تجربی، و عدم تکرار این موفقیت را در رشته انسانی توجیه کند. چرا که مناطق روستایی را در گروه

فیزیک و تجربی هدایت ور سنتی عمدتاً به یکی از دو رشته ریاضیآموزان مدارس استعدادهای درخشان به طدانش

، در مدارس دولتی، 3000آموزان روستایی حائز رتبه زیر دانش %59 ؛علوم انسانیآزمایشی شوند. در گروهمی

 اند.در غیردولتی مشغول به تحصیل بوده %2دولتی و در مدارس نمونه %18در مدارس استعدادهای درخشان،  20%

های برتر در کشور متعلق نابرابر است. بیشترین سهم رتبه های کنکور شدیداًهای برتر در میان سهمیهزیع رتبهتو

درصد 5درصد(، ایثارگران 13درصد(، منطقه سه )34درصد(، سپس : منطقه دو )42به منطقه یک )حدود 

یک نسبت به برابری منطقه 3از  باشد. سهم بیشدرصد( می 5/1درصد )25درصد( و در نهایت ایثارگران 10)

دهنده نابرابری شدید یک، نشانسه نسبت به منطقهبرابری داوطلبان منطقه 5/1سه در کنار جمعیت تقریباً منطقه

یک، تقریباً دو برابر سهم داوطلبان سهمیه منطقه باشد.های برتر کنکور میمیان این دو منطقه در دستیابی به رتبه

درصد نیز عملکرد باالتر از 5اند. داوطلبان منطقه دو و سهمیه ایثارگران کشور بوده 3000ای زیر هخود، حائز رتبه

درصد متناسب با جمعیت 25کشور متعلق به منطقه سه و ایثارگران  3000های زیر اند. اما تعداد رتبهداشته 1.00

(، توسعه عدالت در جهت پذیرش 3و  2و  1بندی مناطق )داوطلبان آنها نیست. البته باید گفت که هدف از سهمیه

بندی بر اساس قوت و ضعف نواحی مختلف و هاست. در حقیقت این منطقهداوطلبان مناطق محروم در دانشگاه

الوصف، نتایج فوق شکاف کیفیت آموزش و دسترسی به امکانات آموزشی در هر کدام از آنها صورت گرفته است. مع

 دهد.انات و سایر عوامل دخیل در آموزش را بین مناطق کنکور نشان میعمیق میان کیفیت آموزشی، امک

گیری، ها از این همهبدلیل شیوع ویروس کرونا و نگرانی داوطلبین و خانواده 1399شایان گفتن است که در سال 

مبنی بر عدم برگزاری کنکور سراسری به تعویق افتاد. ابهام بوجود آمده در نحوه برگزاری کنکور و وجود شایعاتی 

برگزاری آن، باعث بروز نگرانی و اضطراب در داوطلبین بویژه داوطلبین برتر شد. خستگی روحی و عدم امکان 

تواند از عوامل تاثیرگذار در کسب نتایج ها و داوطلبین برای حضور در جلسه آزمون، میریزی دقیق خانوادهبرنامه

ی شود. عالوه بر این، تعطیلی چند ماهه مدارس، تعویق امتحانات تلق 1399های برتر در آزمون سراسری سال رتبه

سازی داوطلبین نهایی، بحث بر روی برگزاری حضوری یا مجازی امتحانات نهایی و مسائلی از این دست نیز بر آماده

ای برتر( ههایی در کسب نتایج )بویژه برای رتبهتواند تفاوتموثر بوده است و می 1399برای کنکور سراسری سال 

ها نیز از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر اجتماعی خانواده-ایجاد کرده باشد. جایگاه خانوادگی و وضعیت اقتصادی

 به آن پرداخته نشده است. مطالعهکسب نتایج برتر در کنکور سراسری است که در این 
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 پیشنهادات -2

 ر قسمت قبل، توجه به نکات ذیل ضروری است:های به تصویر کشیده شده دعدالتیها و بیبرای حل نابرابری

آموزان در ی ناشی از چندگانگی برخورد سیستم آموزش و پرورش با دانشعارضهمساله کنکور یک  -1

های موجود عدالتیها و بیباشد و نباید خودِ کنکور را به اشتباه، علت بروز نابرابریمدارس مختلف می

آموزانِ آزمون علمی سراسری ببینیم که نتایج یادگیری همه دانشتصور کرد. اگر کنکور را صرفاً یک 

زند؛ نتایج بدست آمده از این آزمون نشان خروجی نظام آموزش و پرورش کشور را به یک چشم محک می

دهد که: تفاوت بسیار شدید در کیفیت ارائه خدمات آموزشی در انواع مدارس تحت پوشش نظام می

ی اول باید به دنبال این پاسخ بود هاست. لذا در وهلهعدالتیأ بروز این بیآموزش و پرورش کشور، منش

آموزان این مدارس توانایی ای است که دانشعادی به گونه-که چرا کیفیت آموزش در مدارس دولتی

آموزان سایر مدارس کشور را ندارند؟ چه تمهیداتی برای ارتقای کیفیت آموزش در رقابت علمی با دانش

ها به این پرسش، ساماندهی معلمانِ شک یکی از اولین پاسخعادی باید اندیشیده شود؟ بی-دولتی مدارس

با کیفیت در مناطق آموزشی )به ویژه مناطقی که دچار نابرابری و ضعف بیشتری در نتایج یادگیری 

ر مدارس باشد. اتخاذ تمهیدات مناسب برای تشویق معلمان مجرب و با کیفیت جهت حضور دهستند( می

عادی )مثالً فرصت ادامه تحصیل، تامین مسکن سازمانی و وسیله حمل و نقل در مناطق محروم، -دولتی

سزایی در افزایش کیفیت ارائه تواند تاثیر بهو ...(، و استفاده از مشاوران تحصیلی مجرب در این مدارس می

 عادی داشته باشد.-خدمات آموزشی در مدارس دولتی

 

دیگر حل مساله کنکور، استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی از دوره ابتدایی تا پایه دوازدهم است راهکار  -2

توان او را به سمت که در آن با ثبت رفتار، مهارت، و استعداد کودک از بدو ورود به نظام آموزشی، می

هایشان وزان و خانوادهآمحرفه یا رشته منطبق بر استعدادهایش هدایت نمود و از تب و تاب و استرس دانش

 های پایانی تحصیل، برای پذیرش در رشته دانشگاهی خاص یا مشاغل ویژه بر حذر داشت.در سال

 

راهکار بعدی؛ تالش برای کاهش اختالف طبقاتی مشاغل و حِرَف مختلف در جامعه )مثل پزشکی و مشاغل  -3

منجر به گرایش سبت به سایر مشاغل، . در حال حاضر اعتبار حرفه پزشکی و درآمد باالی آن ندیگر( است

ها کاذب نوجوانان به سمت رشته تجربی شده که مطمئناً در آینده نزدیک، منجر به عدم توازن در مهارت
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و مشاغل مورد نیاز جامعه خواهد شد. آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تاثیرگذار فرهنگی و اجتماعی 

ای رسمی در مدارس )از طریق کتب درسی، بازدید از هتواند از طریق آموزشجامعه، میدر سطح 

آموزان، و ...( ، نقش موثری آموزی به دانشهای محلی برای مهارتهای مختلف، همکاری با کارگاهکارگاه

آموزان داشته باشد. بدیهی است که دولت به طور در افزایش ارزش و اعتبار مشاغل مهارتی از دید دانش

این زمینه دارد و عالوه بر تبلیغ و ترویج مشاغل مهارتی از طریق ابزارهای  تری درکلی نقش گسترده

های مادی و معنوی از کارگران مهارتی، و ها و حمایتتواند با ایجاد مشوقعمومی مانند صداوسیما، می

 )نه مدرک( افراد کارگشا باشد.هدایت بازار کار )خصوصی و دولتی( به سمت استخدام مبتنی بر مهارت 

 

گسترش بازار کار  و ای،و حرفه های فنیآموزش و تقویت آموزی، توسعهتشویق نوجوانان به مهارت -4

دکتر به عنوان یک راهکار دائمی برای حل مساله کنکور مطرح است.  محور(محور )نه مدرکمهارت

آمال بسیاری  باغ سبز دانشگاه، کعبه»گوید: شناس و استاد دانشگاه فرهنگیان اراک میالحسینی جامعه

های دیگری را جایگزینش نکنیم، این رقابت مخرب آموزان است. تا زمانی که ارزشها و دانشاز خانواده

های اجتماعی و شغلی، مثل دریافت جواز کسب و کار، به قوت خود باقیست. اگر دستیابی به موقعیت

، منوط به داشتن گواهی مهارت کارت بازرگانی، کار در مراکز کشت و صنعت و دریافت تسهیالت بانکی

کرد بدون ورود به دانشگاه نیز خواهد توانست آینده خوبی برای آموز احساس میدر یک شغل بود و دانش

اگر جوان بداند که با ورود به یک  ... .همه برای ورود به دانشگاه حریص نبودخود بسازد، در آن صورت این

های کیفیت آموزش 12«.رودشود، دیگر سمت کنکور نمیای راه استخدام او فراهم میهنرستان فنی حرفه

آموز بتواند با در دست داشتن گواهینامه دیپلم ای باشد که دانشمهارتی در آموزش و پرورش باید به گونه

شغل شود، و کارفرمایان مهارتی، به کارگیری وی را )بدلیل  ای خود موفق به پیدا کردنفنی و حرفه

 التحصیالن دانشگاهی ناکارامد ترجیح دهند.برخورداری از مهارت کافی( بر استخدام فارغ

تواند فرصت مغتنمی میکشور توجه به نکات فوق در تدوین برنامه هفتم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

 های ناشی از کنکور باشد.فعلی و کم کردن آسیب برای تغییر رویه ناکارامد

های و فرهنگ و ارزش ،که مستلزم صرف زمان و تغییر تدریجی در آموزش و پرورش کنار پیشنهادات فوقدر 

 مدت ذیل را در نظر داشت:توان راهکارهای کوتاههای نزدیک پیش رو میاجتماعی است، برای سال

                                                           
 1398شهریور  25با خبرگزاری ایسنا،  شناس و استاد دانشگاه فرهنگیان اراکدکتر الحسینی، جامعهگزارش مصاحبه  12 
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ای، های دورهمتمرکز مبتنی بر آزموننظام نیمه سوی رکز دانشجو بهجرت از نظام پذیرش کامالً متممها -1

 ، مصاحبه و ...آزمون استعدادیابی

ارتقای کیفیت آموزش از طریق فرصتهای فراهم شده در فضای مجازی و ایجاد امکان دسترسی  -2

 شاد و ...(های تلویزیونی، شبکه آموزان نقاط محروم به آموزشهای معلمان مجرب )برنامهدانش

 آتی پیشنهادی مطالعات -3

 آتی به آن پرداخته شود: مطالعاتشود در موارد ذیل از جمله موضوعات کاربردی است که پیشنهاد می

: در کشور( 3000های زیر به کل جامعه آماری کنکور سراسری )و نه فقط رتبه مطالعهتوسعه گستره این  -1

 .ارائه دادموجود  هایو نابرابری هاشکافتری از توان تصویر کاملمیاین حالت 

 

 مطالعهآموزان(: در کنکور )و نه تعداد دانشعملکرد مناطق آموزشی بر اساس تعداد داوطلبان  سنجش -2

ها، آموزی برای سنجش عملکرد استانجاری به علت در دسترس نبودن آمار داوطلبان، جمعیت دانش

آموزان، داوطلب مناطق آموزشی و انواع مدارس مالک قرار گرفت. از آنجا که ممکن است همه دانش

التحصیالن قدیمی، داوطلب کنکور باشند، از فارغ بخشیشرکت در کنکور سراسری نباشند و همچنین 

 مد نظر قرار داده شود.به عنوان جامعه مرجع آماری تر بهتر است جمعیت داوطلبان برای سنجش دقیق

: مطالعات انجام شده )که های اقتصادی جامعههای ایشان( با دهکهای برتر )و خانوادهبررسی رابطه رتبه -3

های دهد که عموماً خانوادههای برتر کنکور بوده است( نشان میحبه با رتبهغالباً از طریق ابزار مصا

های برتر هستند، از سطح رفاه و درآمد مناسبی در جامعه برخوردارند. از آنجا آموزانی که حائز رتبهدانش

تقلی، مس مطالعهشود در که این بررسی تا به حال به صورت آماری و کمّی انجام نشده است، پیشنهاد می

آیا  که سپس به این پرسش پاسخ داد های اقتصادی جامعه بررسی گردد.های برتر با دهکرابطه رتبه

 آموزان مدارس خاص عمدتاً از طبقات خاصی از جامعه هستند یا خیر؟دانش

 

رغم : علیهای برتر کنکور سراسریبررسی علل عدم موفقیت مدارس عادی دولتی در دستیابی به رتبه -4

های برتر کنکور در چرا سهم این مدارس از رتبهیم مدارس دولتی از بودجه و منابع دولتی، سهم عظ

 است؟ ناچیزها آموزی آنمقایسه با جمعیت دانش
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 منابع و مآخذ

های نژاد، مرکز بررسیهای موجود و راهکارهای جایگزین، سیما رفسنجانیکنکور سراسری چالش -1

 .1398ماه ، بهمن98-169، کد گزارش 366شماره مسلسل: استراتژیک ریاست جمهوری، 

پور، زاده، اسماعیل رجبی معماری، حسین الهامگزینی کنکور، یداله مهرعلیت بومیسشناسی سیاآسیب -2

 .1391فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال چهارم، شماره چهارم، پاییز 

رضا سجادی، دکتر نوروزعلی کرمدوست، دکتر ، واکاوی عوامل موفقیت افراد سرآمد در آزمون سراسری -3

دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، زاده، کمال درانی، دکتر کیوان صالحی، دکتر علی مقدم

 .163-190، 1396، پاییز و زمستان 16، شماره 8سال 

، مهرداد شناسی کنکور و بررسی امکان حذف آن در نظام پذیرش دانشجو، عبدالرضا سبحانیآسیب -4

دانشگاه اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(، شماره شهیدی، نشریه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 

 .161-181، 1386سیزدهم، بهار 

استان اردبیل، سازمان سنجش آموزش کشور، دفتر  1399گزارش گزیده آمارهای آزمون سراسری سال  -5

 طرح و آمار.

 .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش -6

شهریور  5شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با ایرنا، گزارش مصاحبه دکتر مهرداد عربستانی انسان -7

1398. 

 25با خبرگزاری ایسنا،  شناس و استاد دانشگاه فرهنگیان اراکدکتر الحسینی، جامعهزارش مصاحبه گ  -8

 1398شهریور 

 1398مهر  8راد، پژوهشگر آموزشی با ایرنا، گزارش مصاحبه علی اکبری -9

، خبرگزاری استادیار روانشناسی سالمت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش یادداشت دکتر بهنام بهراد، -10

 1398مهر  16مهر، 

 .1397تیر  19مصاحبه دکتر افسانه نیکراد روانشناس خانواده با تابناک،  گزارش -11

 .آموزی وزارت آموزش و پرورش )سناد(پایگاه اطالعات دانش -12

 .سازمان سنجش آموزش کشورکنکور سراسری پایگاه اطالعات داوطلبان  -13
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 کشور از هر منطقه آموزشی 3000های زیر تعداد رتبه :1پیوست 

 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 623 85 130 251 66 91 06شهر تهران منطقۀ  1

 544 78 118 198 35 115 02شهر تهران منطقۀ  2

 517 92 118 176 55 76 01شهر تهران منطقۀ  3

 388 58 100 144 31 55 03شهر تهران منطقۀ  4

 295 58 60 115 16 46 04شهر تهران منطقۀ  5

 294 30 83 78 70 33 4مشهد ناحیۀ  6

 266 49 45 118 17 37 05شهر تهران منطقۀ  7

 219 52 37 62 55 13 3اصفهان ناحیۀ  8

 214 63 28 57 5 61 12شهر تهران منطقۀ  9

 187 36 32 78 31 10 11شهر تهران منطقۀ  10

 183 18 37 61 37 30 5اصفهان ناحیۀ  11

 170 25 40 20 44 41 بابل 12

 169 25 43 52 16 33 3کرج ناحیۀ  13

 168 26 21 30 42 49 2یزد ناحیۀ  14

 163 22 31 39 26 45 6مشهد ناحیۀ  15

 151 16 28 35 9 63 13شهر تهران منطقۀ  16

 144 12 33 31 42 26 4تبریز ناحیۀ  17

 141 15 32 30 46 18 2شیراز ناحیۀ  18

 134 18 29 33 13 41 2اصفهان ناحیۀ  19

 127 8 26 18 31 44 آمل 20

 123 10 18 35 27 33 1یزد ناحیۀ  21

 117 23 14 20 23 37 کاشان 22

 113 42 16 29 12 14 1کرج ناحیۀ  23

 109 7 20 20 30 32 1قزوین ناحیۀ  24

 108 29 16 24 25 14 1شیراز ناحیۀ  25

 102 18 22 23 10 29 2کرمان ناحیۀ  26

 100 77 6 1 6 10 1اصفهان ناحیۀ  27
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 95 7 20 15 24 29 بیرجند 28

 92 6 25 11 23 27 نیشابور 29

 90 12 24 25 19 10 4قم ناحیۀ  30

 90 18 18 23 11 20 3مشهد ناحیۀ  31

 89 11 18 19 24 17 1ساری ناحیۀ  32

 88 15 17 19 3 34 15شهر تهران منطقۀ  33

 86 15 20 29 12 10 16شهر تهران منطقۀ  34

 85 19 17 30 7 12 18شهر تهران منطقۀ  35

 84 7 17 21 23 16 شهرقائم 36

 84 14 19 15 14 22 1همدان ناحیۀ  37

 80 13 18 15 18 16 1رشت ناحیۀ  38

 80 4 14 24 15 23 1کرمان ناحیۀ  39

 78 10 20 26 7 15 شهراسالم 40

 78 17 9 14 21 17 سبزوار 41

 77 1 17 22 31 6 1تبریز ناحیۀ  42

 76 21 13 27 6 9 آبادنجف 43

 74 11 5 18 3 37 1قم ناحیۀ  44

 70 12 17 26 5 10 08منطقۀ شهر تهران  45

 22 14شهر تهران منطقۀ  46
 

30 9 8 69 

 68 7 8 15 19 19 2اراک ناحیۀ  47

 66 14 11 12 12 17 2ساری ناحیۀ  48

 65 8 7 23 4 23 07شهر تهران منطقۀ  49

 63 15 10 6 4 28 7مشهد ناحیۀ  50

 62 16 11 8 4 23 سمنان 51

 62 14 24 9 8 7 بوشهر 52

 62 12 11 12 7 20 شهریار 53

 61 15 16 5 17 8 حیدریهتربت 54

 60 2 7 14 35 2 4اهواز ناحیۀ  55

 59 11 12 10 18 8 گرگان 56
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 58 7 5 10 15 21 بجنورد 57

 54 4 11 20 3 16 2شهرری ناحیۀ  58

 52 4 16 2 22 8 1اردبیل ناحیۀ  59

 52 3 11 11 24 3 1ارومیه ناحیۀ  60

 52 7 12 7 14 12 2زنجان ناحیۀ  61

 51 10 12 9 10 10 2رشت ناحیۀ  62

 50 6 13 7 14 10 3تبریز ناحیۀ  63

 48 7 13 13 10 5 2شهرکرد ناحیۀ  64

 48 5 8 18 5 12 2قم ناحیۀ  65

 1کرمانشاه ناحیۀ  66
 

15 14 9 9 47 

 47 6 7 9 7 18 2همدان ناحیۀ  67

 28 10شهر تهران منطقۀ  68
 

6 7 5 46 

 45 7 9 9 10 10 ساوه 69

 45 3 11 5 9 17 شیروان 70

 44 18 4 13 3 6 1شهرری ناحیۀ  71

 43 6 7 10 10 10 2تبریز ناحیۀ  72

 42 2 14 8 16 2 الهیجان 73

 42 7 9 7 15 4 1اراک ناحیۀ  74

 42 6 9 4 13 10 کاشمر 75

 41 8 11 9 5 8 رفسنجان 76

 22 11 یاسوج 77
 

5 3 41 

 41 9 6 3 14 9 2زاهدان ناحیۀ  78

 39 9 5 11 3 11 شهرخمینی 79

 39 2 4 10 7 16 5مشهد ناحیۀ  80

 38 7 10 3 12 6 گنبدکاووس 81

 خوی 82
 

27 2 9 
 

38 

 37 1 9 4 3 20 قائنات 83

 37 5 11 13 1 7 4کرج ناحیۀ  84

 18 19شهر تهران منطقۀ  85
 

9 4 5 36 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 36 4 6 5 5 16 1ناحیۀ مشهد  86

 27 4اصفهان ناحیۀ  87
 

2 2 4 35 

 35 7 4 1 15 8 1خرم آباد ناحیۀ  88

 34 6 8 2 7 11 1شهرکرد ناحیۀ  89

 34 12 2 9 5 6 3قم ناحیۀ  90

 33 7 9 3 12 2 تنکابن 91

 7 16 خدابنده 92
 

7 3 33 

 33 2 2 16 4 9 17شهر تهران منطقۀ  93

 33 1 4 9 7 12 میبد 94

 32 1 6 6 10 9 بناب 95

 32 3 13 3 7 6 جهرم 96

 32 1 5 7 14 5 سیرجان 97

 32 9 6 12 3 2 09شهر تهران منطقۀ  98

 32 4 8 4 8 8 گناباد 99

 32 4 5 3 10 10 مالیر 100

 31 5 7 4 1 14 الرستان 101

 31 5 9 6 5 6 4شیراز ناحیۀ  102

 31 10 4 6 1 10 2کرج ناحیۀ  103

 29 6 3 7 3 10 ورامین 104

 29 1 1 7 8 12 شاهرود 105

 28 9 5 3 2 9 فردوس 106

 28 11 4 3 3 7 1اهواز ناحیۀ  107

 28 9 6 2 7 4 1سنندج ناحیۀ  108

 27 4 7 4 5 7 دزفول 109

 27 6 7 5 6 3 1بندرعباس ناحیۀ  110

 27 2 5 2 3 15 1زنجان ناحیۀ  111

 27 5 4 5 4 9 شهرضا )قمشه( 112

 25 1 3 6 5 10 2ارومیه ناحیۀ  113

 20 2مشهد ناحیۀ  114
  

2 3 25 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 23 1 6 5 8 3 بهبهان 115

 23 3 6 6 2 6 پاکدشت 116

 23 8 2 4 3 6 ساوجبالغ )هشتگرد( 117

 23 4 2 9 1 7 مالرد 118

 22 5 5 3 5 4 آباده 119

 22 2 4 1 10 5 قوچان 120

 22 1 5 2 7 7 بروجرد 121

 22 1 6 6 7 2 2بندرعباس ناحیۀ  122

 22 1 3 6 6 6 5تبریز ناحیۀ  123

 3 2 9 7 ایالم 124
 

21 

 7 10 خواف 125
 

3 1 21 

 21 3 6 2 4 6 مریوان 126

 21 3 7 2 8 1 دشتستان )برازجان( 127

 6 2قزوین ناحیۀ  128
 

3 2 10 21 

 20 6 2 2 5 5 آران و بیدگل 129

 20 1 4 6 6 3 2ناحیۀ سنندج  130

 10 دامغان 131
 

4 1 4 19 

 13 2 کوهدشت 132
 

4 
 

19 

 19 6 4 6 1 2 بهشهر 133

 18 1 3 1 8 5 مرودشت 134

 18 1 5 6 5 1 3شیراز ناحیۀ  135

 18 2 6 2 4 4 فسا 136

 4 7 استهبان 137
 

4 2 17 

 2 4 10 بروجن 138
 

1 17 

 6 4 جیرفت 139
 

5 2 17 

 17 4 2 6 1 4 رباط کریم 140

 17 5 3 1 4 4 جامتربت 141

 17 2 4 1 1 9 دورود 142

 2 3 9 شهرشاهین 143
 

3 17 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 2 9 3 ممسنی 144
 

3 17 

 17 2 4 5 4 2 نوشهر 145

 7 3 تالش 146
 

6 
 

16 

 16 1 2 4 1 8 شهرقدس 147

 16 4 5 2 2 3 2اهواز ناحیۀ  148

 16 5 2 4 4 1 3اهواز ناحیۀ  149

 16 1 3 4 3 5 نکا 150

 15 1 3 4 5 2 اردکان 151

 15 3 3 2 5 2 گلپایگان 152

 15 1 4 5 3 2 2اردبیل ناحیۀ  153

 3 1 3 8 مرند 154
 

15 

 14 2 4 2 5 1 چالوس 155

 3 6 3 2 داراب 156
 

14 

 14 3 2 2 4 3 قروه 157

 14 2 1 2 4 5 کازرون 158

 7 4 مراغه 159
 

1 2 14 

 14 2 6 1 3 2 بابلسر 160

 8 1بهارستان ناحیۀ  161
 

1 3 2 14 

 14 3 2 2 4 3 2کرمانشاه ناحیۀ  162

 4 5 5 لنگرود 163
  

14 

 3 3 اسفراین 164
 

2 5 13 

 13 2 2 1 1 7 طبس 165

 13 1 3 1 5 3 الیگودرز 166

 13 3 1 1 4 4 انار 167

 1 4 بانه 168
 

4 3 12 

 2 3 2 شهربابک 169
 

5 12 

 12 3 4 1 1 3 قرچک 170

 کیش 171
 

2 4 1 5 12 

 8 1 گچساران 172
 

2 1 12 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 10 بندپی شرقی 173
 

1 1 
 

12 

 جی 174
 

1 8 3 
 

12 

 3 1 ابرکوه 175
 

3 4 11 

 11 1 2 2 2 4 بشرویه 176

 بوکان 177
 

4 1 3 3 11 

 8 تبادکان 178
  

1 2 11 

 1 9 سرایان 179
  

1 11 

 4 4 میانه 180
 

1 2 11 

 11 1 3 1 3 3 ابهر 181

 1 1 1 8 آذرشهر 182
 

11 

 11 1 3 2 1 4 زرند 183

 شهر )لنجان(زرین 184
 

4 1 4 2 11 

 4 5 سقز 185
 

2 
 

11 

 2 2 5 2 شوشتر 186
 

11 

 9 مانه و سملقان 187
  

2 
 

11 

 3 6 مهریز 188
 

2 
 

11 

 4 مبارکه 189
  

2 4 10 

 3 پیشوا 190
 

2 1 4 10 

 6 رامسر 191
 

1 2 1 10 

 4 4 شبستر 192
 

2 
 

10 

 10 1 3 1 4 1 شهرمشکین 193

 4 5 بردسکن 194
   

9 

 چهاردانگه 195
 

3 4 2 
 

9 

 8 دیواندره 196
   

1 9 

 9 2 1 1 1 4 فریمان 197

 2 4 1 2 محالت 198
 

9 

 9 2 1 2 2 2 میاندوآب 199

 1 2 4 2 آباداسالم 200
 

9 

 7 2بهارستان ناحیۀ  201
  

2 
 

9 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 3 2 عجبشیر 202
 

2 2 9 

 9 1 1 1 2 4 3کرمانشاه ناحیۀ  203

 2 2 4 1 ماهشهر 204
 

9 

 1 1 3 3 ایذه 205
 

8 

 3 1 بندرلنگه 206
 

2 2 8 

 1 6 کامیاران 207
 

1 
 

8 

 3 5 لردگان 208
   

8 

 3 3 اهر 209
 

2 
 

8 

 2 5 تایباد 210
 

1 
 

8 

 7 سفلیجرقویۀ  211
  

1 
 

8 

 آبادان 212
 

1 1 1 4 7 

 1 6 چناران 213
   

7 

 خمین 214
 

3 1 1 2 7 

 2 2 1 2 رزن 215
 

7 

 2 3 اقلید 216
 

2 
 

7 

 5 1 جوانرود 217
 

1 
 

7 

 7 1 1 1 1 3 درگز 218

 7 2 1 1 1 2 رامهرمز 219

 7 2 1 1 1 2 گرمسار 220

 مهاباد 221
 

2 
 

4 1 7 

 7 1 3 1 1 1 ریزنی 222

 4 1 امامزاده 223
 

1 
 

6 

 2 3 بم 224
  

1 6 

 1 2 3 تاکستان 225
  

6 

 3 جاجرم 226
  

1 2 6 

 2 2 خلخال 227
 

2 
 

6 

 2 دلیجان 228
 

1 3 
 

6 

 6 1 2 1 1 1 سراب 229

 1 2 کالله 230
 

2 1 6 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 2 1 کهنوج 231
 

2 1 6 

 2 1 2 نائین 232
 

1 6 

 3 2 نهبندان 233
 

1 
 

6 

 6 قالآق 234
    

6 

 1 4 البرز 235
 

1 
 

6 

 2 بندرانزلی 236
 

1 3 
 

6 

 3 2خرم آباد ناحیۀ  237
 

1 1 1 6 

 3 1 کهگیلویه )دهدشت( 238
 

2 
 

6 

 2 2 المرد 239
 

2 
 

6 

 نور 240
 

4 2 
  

6 

 1 اردستان 241
 

2 2 
 

5 

 1 2 بافت 242
 

1 1 5 

 2 1 1 1 بافق 243
 

5 

 پارسیان 244
 

1 2 2 
 

5 

 3 تویسرکان 245
  

2 
 

5 

 2 1 دهگالن 246
 

1 1 5 

 رودهن 247
 

1 3 1 
 

5 

 1 1 فالورجان 248
  

3 5 

 4 کمیجان 249
  

1 
 

5 

 ازنا 250
 

1 2 1 1 5 

 1 2 اسکو 251
 

2 
 

5 

 2 2 زهرابوئین 252
 

1 
 

5 

 1 1 1 2 پردیس 253
 

5 

 1 4 جعفرآباد 254
   

5 

 4 جویبار 255
  

1 
 

5 

 1 1 1 2 دشتی )خورموج( 256
 

5 

 3 1 رودسر 257
  

1 5 

 1زاهدان ناحیۀ  258
 

4 
 

1 
 

5 

 1 3 آبادعلی 259
  

1 5 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 2 فوالدشهر 260
  

2 1 5 

 1 2 گتوند 261
 

1 1 5 

 4 محمود آباد 262
  

1 
 

5 

 4 نظرآباد 263
   

1 5 

 3 نورآباد )دلفان( 264
  

1 1 5 

 3 آبیک 265
   

1 4 

 2 1 اشنویه 266
 

1 
 

4 

 بندرترکمن 267
 

3 
 

1 
 

4 

 3 خرامه 268
 

1 
  

4 

 3 1 دشت آزادگان 269
   

4 

 زابل 270
 

2 1 1 
 

4 

 1 1 1 1 زواره 271
 

4 

 سراوان 272
   

1 3 4 

 1 سرخس 273
  

2 1 4 

 1 2 سوادکوه 274
 

1 
 

4 

 3 فارسان 275
   

1 4 

 2 1 کالت 276
 

1 
 

4 

 2 کوهبنان 277
 

1 
 

1 4 

 1 1 گناوه 278
 

2 
 

4 

 میناب 279
 

1 
  

3 4 

 2 اشتهارد 280
   

2 4 

 2 1 ایرانشهر 281
 

1 
 

4 

 1 3 آبادبستان 282
   

4 

 3 رودبن 283
 

1 
  

4 

 1 بهار 284
  

1 2 4 

 3 تیران و کرون 285
   

1 4 

 4 ثالث باباجانی 286
    

4 

 خرم بید 287
   

1 3 4 

 1 خوانسار 288
   

3 4 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 دماوند 289
 

1 3 
  

4 

 2 سراصومعه 290
 

1 
 

1 4 

 1 1 فیروزآباد 291
 

2 
 

4 

 2 والتمه 292
  

2 
 

4 

 1 1 نهاوند 293
 

2 
 

4 

 2 1 ارسنجان 294
   

3 

 ایوان 295
 

2 
 

1 
 

3 

 1 2 بستک 296
   

3 

 3 بن 297
    

3 

 2 تکاب 298
   

1 3 

 جم 299
  

2 
 

1 3 

 چادگان 300
   

2 1 3 

 1 1 چرام 301
 

1 
 

3 

 خاش 302
   

2 1 3 

 1 1 خرمدره 303
 

1 
 

3 

 2 دیلم 304
  

1 
 

3 

 1 1 شوش 305
 

1 
 

3 

 1 فریدن 306
  

2 
 

3 

 1 کهریزک 307
 

1 1 
 

3 

 2 1 نقده 308
   

3 

 1 1 آزادشهر 309
 

1 
 

3 

 آستارا 310
 

1 
 

2 
 

3 

 1 آستانۀ اشرفیه 311
 

1 1 
 

3 

 1 1 اسدآباد 312
 

1 
 

3 

 1 2 الشتر 313
   

3 

 2 برخوار 314
 

1 
  

3 

 1 1 بردسیر 315
  

1 3 

 3 رودبزینه 316
    

3 

 1 بندپی غربی 317
  

2 
 

3 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 1 1 بیجار 318
 

1 
 

3 

 آبادپارس 319
 

1 
 

2 
 

3 

 پاوه 320
 

1 
  

2 3 

 3 چاروسا 321
    

3 

 2 آبادخلیل 322
  

1 
 

3 

 3 راز و جرگالن 323
    

3 

 راور 324
 

1 1 1 
 

3 

 1 2 روانسر 325
   

3 

 1 رودبار 326
  

1 1 3 

 3 سرباز 327
    

3 

 2 سروآباد 328
  

1 
 

3 

 2 سیب و سوران 329
   

1 3 

 2 دژشاهین 330
  

1 
 

3 

 1 2 شوط 331
   

3 

 1 1 1 کنارفریدون 332
  

3 

 2 1 کنگاور 333
   

3 

 2 1 گرمی )مغان( 334
   

3 

 2 تپهمراوه 335
  

1 
 

3 

 1 آبدانان 336
  

1 
 

2 

 1 باغبادران 337
   

1 2 

 باینگان 338
 

2 
   

2 

 2 درمیان 339
    

2 

 دهلران 340
 

2 
   

2 

 2 دیشموک 341
    

2 

 2 رستم 342
    

2 

 2 رودان 343
    

2 

 زاوه 344
 

1 
 

1 
 

2 

 1 زرندیه 345
   

1 2 

 2 سامن 346
    

2 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 سپیدان 347
 

1 
 

1 
 

2 

 1 سربیشه 348
   

1 2 

 1 سروستان 349
   

1 2 

 سلطانیه 350
    

2 2 

 2 شادگان 351
    

2 

 1 فومن 352
 

1 
  

2 

 قشم 353
   

2 
 

2 

 گالیکش 354
 

1 
 

1 
 

2 

 2 مهربان 355
    

2 

 2 مهردشت 356
    

2 

 میمه 357
  

2 
  

2 

 2 نمین 358
    

2 

 اروپاوکانادا 359
   

2 
 

2 

 2 باغملک جانکی 360
    

2 

 1 بندرگز 361
 

1 
  

2 

 2 بهاباد 362
    

2 

 1 بهنمیر 363
  

1 
 

2 

 1 بوئین و میاندشت 364
  

1 
 

2 

 بین الملل 365
  

1 1 
 

2 

 2 پیرانشهر 366
    

2 

 آبادحاجی 367
 

1 
 

1 
 

2 

 خرمشهر 368
   

1 1 2 

 1 خسروشهر 369
  

1 
 

2 

 1 1 دیر 370
   

2 

 2 دشتزرین 371
    

2 

 شازند )سربند( 372
 

1 
 

1 
 

2 

 2 آبادصالح 373
    

2 

 2 کبودرآهنگ 374
    

2 

 2 دارگله 375
    

2 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 ماکو 376
 

1 
  

1 2 

 1 1 ملکشاهی 377
   

2 

 اردل 378
    

1 1 

 1 ارزوئیه 379
    

1 

 1 آشتیان 380
    

1 

 اشکنان 381
   

1 
 

1 

 املش 382
    

1 1 

 بدره 383
 

1 
   

1 

 بسطام 384
    

1 1 

 1 بندرریگ 385
    

1 

 1 بوانات 386
    

1 

 1 بیرم 387
    

1 

 1 پیربکران 388
    

1 

 1 تسوج 389
    

1 

 جلگه 390
   

1 
 

1 

 چرداول 391
 

1 
   

1 

 1 چمستان 392
    

1 

 1 خرمدشت 393
    

1 

 خزل 394
    

1 1 

 1 خنج 395
    

1 

 1 خواجه 396
    

1 

 1 خوسف 397
    

1 

 1 خوشاب 398
    

1 

 1 داورزن 399
    

1 

 1 دلگان 400
    

1 

 رومشگان 401
    

1 1 

 1 زارچ 402
    

1 

 زرقان 403
    

1 1 

 1 زیرکوه 404
    

1 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 سامان 405
    

1 1 

 1 سده 406
    

1 

 1 سرچهان 407
    

1 

 سردشت 408
 

1 
   

1 

 سلماس 409
 

1 
   

1 

 1 سمیرم 410
    

1 

 شفت 411
   

1 
 

1 

 1 صحنه 412
    

1 

 صدوق 413
    

1 1 

 طرقبه 414
  

1 
  

1 

 فاروج 415
   

1 
 

1 

 1 فامنین 416
    

1 

 1 فراهان 417
    

1 

 1 فهرج 418
    

1 

 قایمیه 419
  

1 
  

1 

 1 قروه درجزین 420
    

1 

 1 کدکن 421
    

1 

 کرندغرب 422
 

1 
   

1 

 کنارک 423
    

1 1 

 1 کندوان 424
    

1 

 کنگان 425
    

1 1 

 1 کهمره 426
    

1 

 کوهپایه 427
  

1 
  

1 

 1 کوهرنگ 428
    

1 

 1 کوهسرخ 429
    

1 

 1 گلوگاه 430
    

1 

 1 گمیشان 431
    

1 

 1 گندمان 432
    

1 

 1 الران 433
    

1 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 لنده 434
 

1 
   

1 

 مروست 435
 

1 
   

1 

 مسجدسلیمان 436
 

1 
   

1 

 1 ملکان 437
    

1 

 1 مهران 438
    

1 

 1 موچش 439
    

1 

 1 مینودشت 440
    

1 

 هرسین 441
    

1 1 

 1 ورزقان 442
    

1 

 1 دوزاصالن 443
    

1 

 خمینیبندرامام 444
 

1 
   

1 

 پلدختر )مالوی( 445
 

1 
   

1 

 1 داشتیکمه 446
    

1 

 جغتای 447
    

1 1 

 1 رخجلگه 448
    

1 

 چابکسر 449
  

1 
  

1 

 چابهار 450
 

1 
   

1 

 1 حویق 451
    

1 

 دهاقان )سمیرم سفلی( 452
 

1 
   

1 

 1 رابر 453
    

1 

 1 رامشیر 454
    

1 

روسیه وکشورهای مشترک  455

 ال

 
1 

   
1 

 زهک 456
    

1 1 

 1 سجاسرود 457
    

1 

 1 سرپل ذهاب 458
    

1 

 1 سردرود 459
    

1 

 سنقر کلیایی 460
   

1 
 

1 

 سنگر 461
    

1 1 
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 هامجموع گروه هنر زبان خارجی ریاضی تجربی انسانی منطقه آموزشی ردیف

 1 سوادکوه شمالی 462
    

1 

 ششتمد 463
   

1 
 

1 

 1 عشایری آذربایجان شرقی 464
    

1 

 1 عنبرآباد 465
    

1 

 1 فراشبند 466
    

1 

 شهرفریدون 467
    

1 1 

 گنجقلعه 468
    

1 1 

 قیر و کارزین 469
    

1 1 

 1 کاکی 470
    

1 

 1 کردکوی 471
    

1 

 1 کلیبر 472
    

1 

 کیار 473
    

1 1 

 1 گرمه 474
    

1 

 1 گلبهار 475
    

1 

 اللی 476
   

1 
 

1 

 1 لشت نشاء 477
    

1 

 ماسال و شاندرمن 478
   

1 
 

1 

 1 مهدیشهر 479
    

1 

 مهر 480
  

1 
  

1 

 میاندرود 481
   

1 
 

1 

 میمند 482
   

1 
 

1 

 1 نرماشیر 483
    

1 

 1 نظرکهریز 484
    

1 

 1 نوسود 485
    

1 
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جایگاه مناطق آموزشی کشور از جهت تناسب رتبه کنکور و جمعیت  :2پیوست

 آموزی پایه دوازدهمدانش

 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 8.25 4.50 5.07 17.38 %0.62 %5.09 06تهران منطقۀ شهر  1

 5.60 3.19 4.17 7.75 %0.68 %3.83 01شهر تهران منطقۀ  2

 5.15 3.21 2.42 10.46 %0.56 %2.87 03شهر تهران منطقۀ  3

 4.71 2.70 1.92 8.87 %0.92 %4.34 02شهر تهران منطقۀ  4

 4.55 3.42 5.15 1.60 %0.33 %1.48 11شهر تهران منطقۀ  5

 3.76 1.62 1.36 8.05 %0.35 %1.33 13شهر تهران منطقۀ  6

 3.50 0.00 0.00 5.43 %0.02 %0.09 جرقویۀ سفلی )اصفهان( 7

 3.42 2.63 4.26 2.57 %0.66 %2.26 4مشهد ناحیۀ  8

 3.41 2.09 0.65 5.57 %0.45 %1.53 12شهر تهران منطقۀ  9

 3.29 10.75 2.31 4.67 %0.03 %0.10 بشرویه 10

 3.05 1.65 4.00 3.64 %0.50 %1.51 2یزد ناحیۀ  11

 2.90 2.96 3.02 2.94 %0.12 %0.35 میبد 12

 2.81 0.00 3.10 3.69 %0.02 %0.06 جعفرآباد )قم( 13

 2.71 2.02 3.04 2.76 %0.44 %1.18 1یزد ناحیۀ  14

 2.70 1.37 1.37 6.31 %0.40 %1.08 2اصفهان ناحیۀ  15

 2.60 2.09 2.99 1.98 %0.61 %1.60  5اصفهان ناحیۀ  16

 2.48 0.92 0.00 4.73 %0.06 %0.14 بندپی شرقی 17

 2.42 1.47 3.02 2.80 %0.41 %1.00 کاشان  18

 2.36 0.00 0.81 4.59 %0.05 %0.12 سرایان  19

 2.35 1.38 1.83 4.06 %0.58 %1.37 6مشهد ناحیۀ  20

 2.33 1.32 2.92 2.93 %0.36 %0.85 بیرجند 21

 2.30 1.03 3.13 2.90 %0.50 %1.16 آمل  22

 2.29 1.57 3.22 2.36 %0.45 %1.02 1قزوین ناحیۀ  23
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 2.27 1.67 0.97 4.77 %0.08 %0.17 فردوس  24

 2.26 1.40 3.30 2.06 %0.55 %1.23 4تبریز ناحیۀ  25

 2.23 0.00 8.07 0.00 %0.01 %0.02 باینگان  26

 2.21 0.00 5.70 1.11 %0.03 %0.06 امامزاده  27

 2.20 1.13 0.97 3.92 %0.15 %0.34 قائنات  28

 2.20 0.00 0.00 3.18 %0.01 %0.02 شاهرود 29

 2.20 1.76 2.86 2.05 %0.34 %0.75 1ساری ناحیۀ  30

 2.15 1.70 0.00 2.82 %0.02 %0.05 رودبن 31

 2.14 1.16 0.85 3.48 %0.29 %0.62 07تهران منطقۀ شهر  32

 2.14 1.30 2.65 2.53 %0.31 %0.66 2اراک ناحیۀ  33

 2.13 0.62 4.23 2.43 %0.61 %1.31 بابل  34

 2.12 1.25 3.06 1.19 %0.76 %1.62 3اصفهان ناحیۀ  35

 2.11 1.64 0.86 2.08 %1.05 %2.21 04شهر تهران منطقۀ  36

 2.05 1.02 2.84 2.66 %0.16 %0.34 کاشمر 37

 2.04 1.39 0.46 3.35 %0.36 %0.72 1قم ناحیۀ  38

 2.03 0.82 0.90 4.31 %0.21 %0.44 سمنان  39

 2.00 0.00 2.23 2.89 %0.14 %0.29 خدابنده  40

 1.97 1.40 0.00 4.06 %0.09 %0.17 دامغان  41

 1.94 1.48 1.77 2.24 %0.40 %0.77 1کرمان ناحیۀ  42

 1.92 4.61 1.89 1.81 %0.02 %0.04 زواره  43

 1.91 1.50 1.78 1.98 %0.03 %0.06 نائین  44

 1.91 1.38 0.84 1.87 %1.12 %2.14 05شهر تهران منطقۀ  45

 1.80 1.14 1.82 2.59 %0.21 %0.39 شیروان  46

 1.80 1.92 2.14 1.55 %0.42 %0.75 شهرقائم 47

 1.77 0.00 2.34 2.62 %0.06 %0.11 مهریز 48

 1.77 2.58 2.84 0.00 %0.05 %0.09 )تهران(چهاردانگه  49

 1.75 1.74 1.91 0.95 %0.36 %0.64 16شهر تهران منطقۀ  50
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 1.75 1.16 2.07 2.35 %0.14 %0.25 گناباد 51

 1.72 0.90 2.24 2.22 %0.44 %0.76 نیشابور 52

 1.72 0.00 0.00 4.73 %0.01 %0.02 بهاباد 53

 1.71 0.90 2.92 1.77 %0.07 %0.11 انار 54

 1.69 1.35 2.02 1.94 %0.38 %0.65 سبزوار 55

 1.68 1.29 2.48 1.10 %0.08 %0.14 اردکان  56

 1.68 1.11 1.14 2.72 %0.40 %0.67 3مشهد ناحیۀ  57

 1.67 1.18 2.92 1.40 %0.19 %0.31 بناب  58

 1.60 1.53 2.86 0.44 %0.20 %0.32 الهیجان  59

 1.60 0.00 0.00 3.04 %0.02 %0.04 رودبزینه 60

 1.60 1.93 0.68 1.88 %0.05 %0.09 محالت  61

 1.59 2.00 0.82 1.12 %0.33 %0.52 آبادنجف 62

 1.59 0.00 0.00 2.54 %0.03 %0.05 کمیجان  63

 1.57 0.37 0.00 4.12 %0.27 %0.42 10شهر تهران منطقۀ  64

 1.56 0.00 0.00 3.29 %0.01 %0.01 کدکن  65

 1.56 1.64 1.08 1.08 %0.18 %0.27 1شهرری ناحیۀ  66

 1.54 1.13 3.44 0.19 %0.41 %0.64 4اهواز ناحیۀ  67

 1.54 1.02 2.03 1.54 %0.76 %1.17 2شیراز ناحیۀ  68

 1.53 0.00 0.00 3.18 %0.01 %0.01 بندرریگ  69

 1.52 0.85 1.89 1.82 %0.20 %0.31 شاهرود 70

 1.52 0.73 0.57 3.13 %0.07 %0.11 طبس  71

 1.50 0.86 0.34 2.68 %0.16 %0.24 الرستان  72

 1.46 1.42 1.75 0.00 %0.05 %0.07 کیش  73

 1.44 0.95 0.75 2.76 %0.54 %0.77 2کرمان ناحیۀ  74

 1.43 1.62 1.70 0.85 %0.47 %0.67 4قم ناحیۀ  75

 1.43 0.00 0.00 2.37 %0.02 %0.02 سامن  76

 1.41 0.99 2.41 1.15 %0.26 %0.37 حیدریهتربت 77
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 1.41 1.10 1.43 1.75 %0.36 %0.51 2ساری ناحیۀ  78

 1.37 0.00 0.00 2.71 %0.01 %0.01 نوسود 79

 1.37 1.12 1.22 1.64 %0.30 %0.41 5مشهد ناحیۀ  80

 1.37 0.50 1.13 2.58 %0.15 %0.20 بروجن  81

 1.36 2.07 0.86 1.08 %0.32 %0.44 2قم ناحیۀ  82

 1.36 1.05 1.08 1.40 %0.50 %0.69 1کرج ناحیۀ  83

 1.36 1.14 1.21 1.82 %0.47 %0.64 1همدان ناحیۀ  84

 1.35 0.00 0.00 2.01 %0.03 %0.04 چاروسا 85

 1.34 1.03 2.20 0.53 %0.55 %0.74 1تبریز ناحیۀ  86

 1.32 0.00 0.00 2.88 %0.04 %0.05 ثالث باباجانی 87

 1.32 1.32 1.40 0.96 %0.27 %0.35 2شهرکرد ناحیۀ  88

 1.31 0.97 0.84 1.55 %0.96 %1.26 3کرج ناحیۀ  89

 1.31 1.74 1.01 1.31 %0.05 %0.06 رزن  90

 1.30 0.90 2.02 1.33 %0.11 %0.15 آران و بیدگل 91

 1.29 1.31 0.79 0.96 %0.47 %0.61 18شهر تهران منطقۀ  92

 1.28 0.00 1.56 2.34 %0.11 %0.14 استهبان  93

 1.27 1.53 1.78 1.00 %0.48 %0.61 1رشت ناحیۀ  94

 1.26 0.83 1.52 1.43 %0.29 %0.36 ساوه  95

 1.26 0.00 1.80 1.71 %0.09 %0.11 بردسکن  96

 1.25 2.39 0.00 1.09 %0.03 %0.04 اردستان  97

 1.25 1.12 1.33 1.58 %0.46 %0.57 بجنورد 98

 1.25 1.19 0.00 1.90 %0.03 %0.04 کوهبنان  99

 1.24 1.12 0.00 1.35 %0.52 %0.65 14شهر تهران منطقۀ  100

 1.22 0.93 1.72 1.15 %0.14 %0.17 لنگرود 101

 1.20 1.02 0.88 1.00 %0.30 %0.36 17تهران منطقۀ شهر  102

 1.20 0.87 0.61 1.29 %0.43 %0.51 08شهر تهران منطقۀ  103

 1.19 0.66 2.88 0.65 %0.09 %0.11 گلپایگان  104
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 1.19 0.00 0.00 2.50 %0.09 %0.11 مانه و سملقان 105

 1.17 0.64 1.93 1.10 %0.13 %0.15 آباده  106

 1.17 0.00 0.00 1.71 %0.01 %0.01 کندوان  107

 1.14 0.80 0.40 1.52 %0.43 %0.49 2شهرری ناحیۀ  108

 1.13 0.67 0.33 1.71 %0.62 %0.70 15شهر تهران منطقۀ  109

 1.13 0.44 0.00 2.82 %0.08 %0.09 رامسر 110

 1.12 0.78 1.12 1.36 %0.20 %0.22 شهرضا )قمشه( 111

 1.11 0.00 1.42 1.56 %0.19 %0.21 خواف  112

 1.11 0.22 0.51 2.28 %0.11 %0.12 آذرشهر 113

 1.09 0.45 2.65 0.41 %0.19 %0.21 تنکابن  114

 1.08 0.00 2.33 0.90 %0.06 %0.06 نهبندان  115

 1.07 0.00 0.00 1.95 %0.03 %0.04 بن  116

 1.07 0.00 0.73 1.79 %0.08 %0.09 چناران  117

 1.06 3.58 0.00 0.00 %0.02 %0.02 میمه  118

 1.06 0.00 0.00 1.71 %0.02 %0.02 آبادصالح 119

 1.06 0.00 0.00 2.66 %0.09 %0.10 دیواندره  120

 1.05 1.12 1.49 0.53 %0.13 %0.14 نوشهر 121

 1.05 0.97 1.07 1.10 %0.14 %0.15 نکا 122

 1.05 0.34 1.55 1.41 %0.27 %0.29 مالیر 123

 1.04 0.00 0.00 1.56 %0.02 %0.02 دیشموک  124

 1.03 0.90 0.76 1.47 %0.41 %0.42 2همدان ناحیۀ  125

 1.03 0.72 0.00 1.50 %0.33 %0.34 19شهر تهران منطقۀ  126

 1.01 0.00 1.66 1.51 %0.10 %0.10 شبستر 127

 1.00 0.58 1.37 1.02 %0.37 %0.37 2تبریز ناحیۀ  128

 0.99 0.30 1.21 1.53 %0.25 %0.25 1شهرکرد ناحیۀ  129

 0.99 0.29 0.60 1.82 %0.25 %0.25 1زنجان ناحیۀ  130

 0.98 1.04 0.64 0.83 %0.61 %0.60 شهراسالم 131
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.97 0.09 1.36 1.98 %0.22 %0.21 1اصفهان ناحیۀ  132

 0.97 0.59 1.31 1.12 %0.43 %0.41 2زنجان ناحیۀ  133

 0.96 0.79 0.45 1.28 %0.33 %0.31 شهرخمینی 134

 0.95 0.00 0.00 1.96 %0.01 %0.01 کهمره  135

 0.94 0.65 1.09 1.04 %0.83 %0.79 1شیراز ناحیۀ  136

 0.94 0.00 0.00 1.96 %0.01 %0.01 تسوج  137

 0.94 0.95 0.53 1.24 %0.27 %0.25 ورامین  138

 0.94 0.85 0.00 1.27 %0.07 %0.06 پیشوا 139

 0.93 0.00 0.00 1.68 %0.01 %0.01 داورزن  140

 0.92 0.00 0.00 1.77 %0.01 %0.01 رخجلگه 141

 0.91 0.00 0.00 1.44 %0.01 %0.01 خرمدشت  142

 0.89 0.95 0.92 0.71 %0.28 %0.25 3قم ناحیۀ  143

 0.88 0.00 1.15 1.66 %0.04 %0.04 سوادکوه  144

 0.88 0.41 1.75 0.59 %0.37 %0.32 سیرجان  145

 0.86 0.00 2.75 0.50 %0.04 %0.04 کالت  146

 0.86 0.00 0.00 1.30 %0.03 %0.02 مهربان  147

 0.86 0.00 0.00 1.01 %0.01 %0.01 نظرکهریز 148

 0.86 0.91 1.62 0.52 %0.20 %0.17 ممسنی 149

 0.86 0.48 2.44 0.27 %0.12 %0.10 چالوس  150

 0.85 0.64 1.29 0.69 %0.04 %0.04 کنارفریدون 151

 0.84 0.70 0.98 1.14 %0.24 %0.20 جهرم  152

 0.84 0.73 0.53 1.29 %0.09 %0.07 فریمان  153

 0.82 0.00 0.00 1.54 %0.02 %0.01 گندمان  154

 0.82 0.67 0.49 1.55 %0.08 %0.06 درگز 155

 0.81 0.00 0.00 1.62 %0.02 %0.01 خوسف  156

 0.81 0.00 0.00 1.85 %0.02 %0.01 بیرم  157

 0.81 0.11 0.00 1.86 %0.45 %0.36 4اصفهان ناحیۀ  158
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.80 0.00 1.56 0.80 %0.05 %0.04 ارسنجان  159

 0.80 0.42 0.64 1.22 %0.41 %0.32 1مشهد ناحیۀ  160

 0.79 0.00 0.00 1.38 %0.05 %0.04 راز و جرگالن 161

 0.79 0.24 1.49 0.72 %0.25 %0.20 قوچان  162

 0.78 2.69 0.00 1.39 %0.06 %0.05 خرامه  163

 0.78 0.40 1.34 0.73 %0.49 %0.39 3تبریز ناحیۀ  164

 0.78 0.00 0.00 1.30 %0.02 %0.01 موچش  165

 0.78 0.85 1.07 0.46 %0.24 %0.19 2سنندج ناحیۀ  166

 0.78 1.69 1.04 0.00 %0.47 %0.36 1کرمانشاه ناحیۀ  167

 0.77 0.50 2.23 0.00 %0.10 %0.07 نور 168

 0.77 0.00 0.00 1.56 %0.03 %0.02 مهردشت  169

 0.76 0.81 0.58 0.86 %0.36 %0.27 رفسنجان  170

 0.76 0.27 2.04 0.00 %0.48 %0.36 خوی 171

 0.75 0.75 0.00 1.32 %0.05 %0.04 دلیجان  172

 0.75 0.24 0.31 1.61 %0.63 %0.47 7مشهد ناحیۀ  173

 0.74 0.61 0.85 0.72 %0.40 %0.30 بوشهر 174

 0.74 0.00 1.53 0.73 %0.08 %0.06 عجبشیر 175

 0.74 0.00 0.73 1.22 %0.12 %0.09 تایباد 176

 0.73 0.19 0.63 1.43 %0.24 %0.17 شهرشاهین 177

 0.72 0.00 1.36 0.67 %0.57 %0.41 یاسوج  178

 0.72 0.00 0.59 1.54 %0.05 %0.04 روانسر 179

 0.71 0.00 0.00 1.50 %0.05 %0.04 جاجرم  180

 0.71 0.19 1.44 0.55 %0.56 %0.40 1اردبیل ناحیۀ  181

 0.69 0.00 0.00 1.92 %0.36 %0.25 2مشهد ناحیۀ  182

 0.69 0.00 0.00 2.07 %0.04 %0.02 آبادخلیل 183

 0.69 0.00 0.00 1.56 %0.11 %0.07 قالآق 184

 0.69 0.00 0.69 1.15 %0.07 %0.05 آبادبستان 185
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.69 0.00 0.00 1.13 %0.02 %0.01 سجاسرود 186

 0.69 0.75 1.03 0.48 %0.65 %0.45 گرگان  187

 0.69 0.48 0.89 0.72 %0.13 %0.09 شهربابک  188

 0.68 0.00 0.00 1.63 %0.04 %0.02 دیلم  189

 0.68 0.44 1.27 0.35 %0.48 %0.32 1اراک ناحیۀ  190

 0.68 0.66 1.21 0.51 %0.17 %0.11 قروه  191

 0.68 0.00 0.00 1.88 %0.02 %0.01 آشتیان  192

 0.67 0.00 0.00 0.94 %0.02 %0.01 داشتیکمه 193

 0.67 0.00 0.00 1.42 %0.02 %0.01 بهنمیر 194

 0.67 0.83 1.02 0.38 %0.30 %0.20 بهبهان  195

 0.67 0.28 1.08 0.74 %0.48 %0.32 2زاهدان ناحیۀ  196

 0.67 0.00 1.68 0.46 %0.07 %0.05 ابرکوه  197

 0.66 0.20 1.14 0.68 %0.45 %0.30 1خرم آباد ناحیۀ  198

 0.66 0.25 1.44 0.54 %0.17 %0.11 الیگودرز 199

 0.66 0.00 0.81 1.04 %0.04 %0.02 ملکشاهی 200

 0.66 0.31 0.71 1.09 %0.21 %0.14 کازرون  201

 0.65 0.00 0.00 1.11 %0.02 %0.01 کوهسرخ  202

 0.65 0.00 0.78 1.27 %0.10 %0.06 اقلید 203

 0.65 0.00 0.00 1.54 %0.08 %0.05 هراز 204

 0.65 0.54 1.14 0.20 %0.73 %0.47 1ارومیه ناحیۀ  205

 0.64 0.56 1.37 0.22 %0.29 %0.19 2بندرعباس ناحیۀ  206

 0.64 0.43 0.70 0.82 %0.56 %0.36 2رشت ناحیۀ  207

 0.64 0.00 1.20 0.88 %0.08 %0.05 المرد 208

 0.64 0.00 0.92 1.15 %0.08 %0.05 خلخال  209

 0.64 0.54 1.07 0.54 %0.41 %0.26 گنبدکاووس  210

 0.63 0.47 0.85 0.58 %0.06 %0.04 بافق  211

 0.63 0.40 1.44 0.17 %0.22 %0.14 دشتستان )برازجان( 212
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.62 0.00 0.00 1.37 %0.04 %0.02 اشتهارد 213

 0.62 0.81 0.80 0.49 %0.36 %0.22 5تبریز ناحیۀ  214

 0.62 0.00 0.28 1.48 %0.14 %0.09 کامیاران  215

 0.62 0.81 0.72 0.00 %0.08 %0.05 دماوند 216

 0.62 0.80 0.79 0.00 %0.06 %0.04 پارسیان  217

 0.61 0.00 1.53 0.50 %0.06 %0.04 دهگالن  218

 0.61 2.48 0.00 0.00 %0.02 %0.01 کوهپایه  219

 0.61 1.03 0.30 0.00 %0.18 %0.11 جی 220

 0.61 0.37 0.63 0.79 %0.08 %0.05 گرمسار 221

 0.61 0.00 1.63 0.45 %0.08 %0.05 رودسر 222

 0.60 0.37 0.60 0.76 %0.27 %0.16 ساوجبالغ )هشتگرد( 223

 0.60 0.00 1.50 0.21 %0.31 %0.19 کوهدشت  224

 0.60 0.00 0.96 0.96 %0.17 %0.10 میانه  225

 0.60 0.00 1.10 0.41 %0.13 %0.07 جوانرود 226

 0.60 0.60 0.51 0.21 %0.36 %0.21 09شهر تهران منطقۀ  227

 0.59 0.00 0.00 1.40 %0.02 %0.01 شیرگاه  228

 0.59 0.00 0.00 1.52 %0.06 %0.04 تیران و کرون 229

 0.58 0.00 0.00 1.36 %0.04 %0.02 نمین  230

 0.58 0.26 0.20 1.08 %0.24 %0.14 دورود 231

 0.58 1.07 1.51 0.00 %0.04 %0.02 راور 232

 0.58 0.43 0.60 0.92 %0.22 %0.12 فسا 233

 0.57 0.00 2.63 0.00 %0.02 %0.01 بدره  234

 0.56 0.19 1.16 0.52 %0.13 %0.07 بابلسر 235

 0.55 0.00 0.00 1.13 %0.05 %0.02 سروآباد 236

 0.54 0.00 1.14 0.54 %0.05 %0.02 چرام  237

 0.54 0.00 1.68 0.00 %0.02 %0.01 مروست  238

 0.54 0.26 0.77 0.69 %0.42 %0.22 ایالم  239
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.53 0.45 0.48 0.70 %0.40 %0.21 4شیراز ناحیۀ  240

 0.53 0.00 0.00 1.01 %0.05 %0.02 دارگله 241

 0.53 0.00 1.23 0.21 %0.21 %0.11 گچساران  242

 0.53 0.00 0.00 0.99 %0.02 %0.01 سده  243

 0.53 0.38 0.49 0.71 %0.09 %0.05 دشتی )خورموج( 244

 0.53 0.00 0.00 0.92 %0.05 %0.02 تپهمراوه 245

 0.52 0.53 0.32 0.57 %0.34 %0.17 پاکدشت 246

 0.52 0.52 0.62 0.61 %0.29 %0.15 مریوان  247

 0.52 0.00 0.00 0.75 %0.07 %0.04 سرباز 248

 0.52 0.47 0.49 0.61 %0.51 %0.26 2ارومیه ناحیۀ  249

 0.51 0.00 0.00 1.13 %0.02 %0.01 سردرود 250

 0.51 1.43 0.51 0.22 %0.27 %0.14 داراب  251

 0.51 0.00 0.00 1.10 %0.02 %0.01 لشت نشاء 252

 0.51 0.12 0.87 0.59 %0.34 %0.17 مرودشت  253

 0.50 1.03 0.21 0.29 %0.22 %0.11 بهشهر 254

 0.50 0.00 0.00 1.13 %0.05 %0.02 رستم  255

 0.50 0.00 1.18 0.40 %0.08 %0.04 گرمی )مغان( 256

 0.49 0.00 0.65 1.04 %0.15 %0.07 اهر 257

 0.49 0.34 0.42 0.62 %0.99 %0.49 شهریار 258

 0.49 0.36 0.32 0.67 %0.18 %0.09 زرند 259

 0.49 0.00 0.00 1.18 %0.03 %0.01 خوشاب  260

 0.49 0.44 0.78 0.36 %0.20 %0.10 آباداسالم 261

 0.49 0.00 0.59 0.78 %0.08 %0.04 بستک  262

 0.48 0.00 0.00 0.77 %0.03 %0.01 سرچهان  263

 0.48 0.00 0.60 0.83 %0.24 %0.11 سقز 264

 0.47 0.23 0.73 0.52 %0.19 %0.09 ابهر 265

 0.47 0.00 0.00 0.90 %0.03 %0.01 کاکی 266
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.47 0.60 0.95 0.21 %0.16 %0.07 شهرمشکین 267

 0.46 0.00 0.00 0.90 %0.03 %0.01 دوزاصالن 268

 0.46 0.00 0.00 0.96 %0.03 %0.01 بندپی غربی 269

 0.46 0.00 1.22 0.43 %0.11 %0.05 زهرابوئین 270

 0.46 0.19 0.68 0.58 %0.43 %0.20 بروجرد 271

 0.46 0.00 2.28 0.00 %0.03 %0.01 دهاقان )سمیرم سفلی( 272

 0.46 0.00 0.52 0.68 %0.08 %0.04 شوط 273

 0.46 0.00 0.00 0.98 %0.11 %0.05 جویبار 274

 0.46 0.32 0.65 0.53 %0.25 %0.11 جامتربت 275

روسیه وکشورهای مشترک  276

 ال

0.01% 0.03% 0.00 1.36 0.00 0.45 

 0.45 0.58 0.53 0.00 %0.11 %0.05 رودهن  277

 0.45 1.07 0.00 0.48 %0.06 %0.02 بندرگز 278

 0.45 0.14 0.38 0.82 %0.33 %0.15 مرند 279

 0.44 0.00 1.35 0.00 %0.06 %0.02 دهلران  280

 0.44 0.00 0.00 0.92 %0.03 %0.01 زارچ  281

 0.44 0.55 0.79 0.26 %0.25 %0.11 شوشتر 282

 0.44 0.18 0.80 0.41 %0.37 %0.16 1سنندج ناحیۀ  283

 0.44 0.00 0.00 1.00 %0.06 %0.02 والتمه 284

 0.44 0.00 0.00 0.87 %0.03 %0.01 بوئین و میاندشت 285

 0.44 0.00 1.81 0.00 %0.03 %0.01 کرندغرب  286

 0.44 0.00 0.71 0.65 %0.17 %0.07 اسفراین  287

 0.43 0.00 0.68 0.52 %0.09 %0.04 گتوند 288

 0.43 0.00 0.00 1.13 %0.03 %0.01 گرمه 289

 0.43 0.00 0.00 0.95 %0.06 %0.02 درمیان  290

 0.43 0.87 0.12 0.37 %0.49 %0.21 مالرد 291

 0.43 0.00 1.16 0.28 %0.29 %0.12 تالش  292
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.43 0.45 0.50 0.51 %0.18 %0.07 تاکستان  293

 0.42 0.00 0.00 1.32 %0.03 %0.01 رابر 294

 0.42 0.00 0.54 0.59 %0.24 %0.10 لردگان  295

 0.42 0.00 0.00 0.53 %0.03 %0.01 خواجه  296

 0.42 0.00 0.00 0.85 %0.03 %0.01 خوانسار 297

 0.41 0.00 0.97 0.39 %0.33 %0.14 مراغه  298

 0.40 0.00 1.24 0.23 %0.12 %0.05 بندرلنگه  299

 0.40 0.00 0.00 0.60 %0.03 %0.01 فراهان  300

 0.40 0.00 0.29 0.80 %0.16 %0.06 بانه  301

 0.40 0.00 0.00 0.84 %0.03 %0.01 الران  302

 0.40 0.00 0.00 0.88 %0.03 %0.01 فامنین  303

 0.40 0.21 1.13 0.00 %0.16 %0.06 شهر )لنجان(زرین 304

 0.40 0.00 0.00 1.02 %0.09 %0.04 تویسرکان  305

 0.39 0.25 0.00 1.14 %0.28 %0.11 2قزوین ناحیۀ  306

 0.39 0.58 0.55 0.10 %0.38 %0.15 3شیراز ناحیۀ  307

 0.38 0.90 0.45 0.00 %0.10 %0.04 ازنا 308

 0.38 0.00 0.67 0.49 %0.06 %0.02 دیر 309

 0.38 1.34 0.00 0.00 %0.03 %0.01 چابکسر 310

 0.38 0.20 0.40 0.51 %0.13 %0.05 پردیس 311

 0.38 0.00 0.00 0.58 %0.03 %0.01 فهرج  312

 0.38 0.39 0.15 0.48 %0.43 %0.16 شهرقدس  313

 0.38 0.46 0.07 0.35 %0.70 %0.26 4کرج ناحیۀ  314

 0.37 0.61 0.37 0.22 %0.33 %0.12 2اردبیل ناحیۀ  315

 0.37 0.00 0.00 0.74 %0.23 %0.09 2بهارستان ناحیۀ  316

 0.36 0.00 0.70 0.37 %0.34 %0.12 جیرفت  317

 0.36 0.00 0.00 0.83 %0.28 %0.10 تبادکان  318

 0.35 0.27 1.00 0.00 %0.14 %0.05 خمین  319



 116 از 101صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش

 

101 

 

 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.35 0.39 0.15 0.32 %0.39 %0.14 رباط کریم  320

 0.35 0.00 0.00 0.81 %0.11 %0.04 آبیک  321

 0.35 0.00 0.31 0.70 %0.14 %0.05 آبادعلی 322

 0.35 0.00 0.00 0.78 %0.04 %0.01 مهران  323

 0.35 0.00 0.71 0.28 %0.11 %0.04 اشنویه  324

 0.34 0.00 1.10 0.17 %0.15 %0.05 دشت آزادگان  325

 0.34 0.00 0.00 0.67 %0.04 %0.01 بوانات  326

 0.34 0.24 0.59 0.21 %0.51 %0.17 1بندرعباس ناحیۀ  327

 0.34 0.00 0.33 0.68 %0.11 %0.04 بافت  328

 0.34 0.00 0.00 0.76 %0.04 %0.01 ورزقان  329

 0.34 0.31 0.36 0.40 %0.59 %0.20 دزفول  330

 0.34 0.50 0.32 0.37 %0.11 %0.04 ریزنی 331

 0.34 4.03 0.00 0.00 %0.04 %0.01 مهر 332

 0.33 0.00 0.92 0.00 %0.11 %0.04 بندرترکمن  333

 0.33 0.00 0.00 0.69 %0.04 %0.01 سربیشه  334

 0.33 0.00 0.00 0.75 %0.04 %0.01 گلوگاه  335

 0.33 0.31 0.28 0.44 %0.49 %0.16 1اهواز ناحیۀ  336

 0.33 0.00 0.00 0.77 %0.04 %0.01 چمستان  337

 0.32 0.00 0.00 0.58 %0.04 %0.01 ارزوئیه  338

 0.32 0.00 0.00 0.42 %0.04 %0.01 حویق 339

 0.32 0.00 0.63 0.31 %0.12 %0.04 کنگاور 340

 0.32 0.00 0.00 0.82 %0.04 %0.01 مهدیشهر 341

 0.32 0.11 0.00 0.56 %0.35 %0.11 1بهارستان ناحیۀ  342

 0.32 0.00 0.00 0.67 %0.04 %0.01 قروه درجزین  343

 0.32 0.44 0.33 0.32 %0.12 %0.04 سراب  344

 0.32 0.00 0.00 0.43 %0.04 %0.01 عشایری آذربایجان شرقی 345

 0.32 0.21 0.08 0.50 %0.67 %0.21 2کرج ناحیۀ  346



 116 از 102صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش

 

102 

 

 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.31 0.37 0.00 0.00 %0.04 %0.01 بین الملل 347

 0.31 0.00 0.70 0.38 %0.08 %0.02 بردسیر 348

 0.31 0.57 0.00 0.00 %0.08 %0.02 جم  349

 0.31 0.38 0.45 0.28 %0.36 %0.11 2کرمانشاه ناحیۀ  350

 0.31 0.29 0.64 0.12 %0.28 %0.09 ماهشهر 351

 0.31 0.00 0.62 0.40 %0.08 %0.02 بیجار 352

 0.31 0.00 0.00 0.76 %0.04 %0.01 خسروشهر 353

 0.31 0.00 0.42 0.47 %0.20 %0.06 بم  354

 0.31 0.00 0.97 0.00 %0.08 %0.02 ایوان  355

 0.30 0.00 0.00 0.68 %0.16 %0.05 نظرآباد 356

 0.30 0.00 0.00 0.75 %0.17 %0.05 مبارکه  357

 0.30 0.00 1.00 0.19 %0.13 %0.04 کهنوج  358

 0.30 0.20 0.00 0.43 %0.13 %0.04 برخوار 359

 0.29 0.00 0.90 0.00 %0.04 %0.01 لنده  360

 0.29 0.00 0.00 0.68 %0.09 %0.02 دشتزرین 361

 0.29 0.00 0.00 0.43 %0.04 %0.01 کوهرنگ  362

 0.29 0.55 0.00 0.34 %0.09 %0.02 آستانۀ اشرفیه 363

 0.28 0.37 0.44 0.09 %0.40 %0.11 3اهواز ناحیۀ  364

 0.27 0.52 0.00 0.34 %0.14 %0.04 سراصومعه 365

 0.27 0.00 0.28 0.46 %0.14 %0.04 الشتر 366

 0.27 0.00 0.00 0.65 %0.05 %0.01 سروستان  367

 0.27 0.00 0.43 0.36 %0.09 %0.02 خرمدره  368

 0.26 0.25 0.27 0.31 %0.19 %0.05 رامهرمز 369

 0.26 0.00 0.28 0.42 %0.14 %0.04 کالله  370

 0.26 0.00 0.00 0.63 %0.10 %0.02 کبودرآهنگ 371

 0.26 0.00 0.00 0.64 %0.14 %0.04 فارسان  372

 0.26 0.22 0.00 0.31 %0.10 %0.02 کهریزک  373



 116 از 103صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.26 0.00 0.00 0.51 %0.05 %0.01 زرندیه  374

 0.25 0.11 0.26 0.35 %0.24 %0.06 قرچک  375

 0.25 0.00 0.32 0.48 %0.15 %0.04 اسکو 376

 0.25 0.00 0.00 0.65 %0.10 %0.02 تکاب  377

 0.25 0.00 0.49 0.20 %0.20 %0.05 کهگیلویه )دهدشت( 378

 0.25 0.00 0.00 0.49 %0.05 %0.01 رامشیر 379

 0.24 0.19 0.00 0.45 %0.15 %0.04 بندرانزلی 380

 0.24 0.00 0.00 0.56 %0.05 %0.01 خنج  381

 0.24 0.00 0.00 0.63 %0.05 %0.01 فراشبند 382

 0.24 0.23 0.38 0.23 %0.37 %0.09 ایذه  383

 0.23 0.00 0.00 0.51 %0.11 %0.02 رودان  384

 0.23 0.00 0.00 0.39 %0.05 %0.01 کلیبر 385

 0.23 0.00 0.00 0.56 %0.06 %0.01 باغبادران  386

 0.23 0.00 0.00 0.42 %0.06 %0.01 زیرکوه  387

 0.22 0.46 0.00 0.21 %0.11 %0.02 فومن  388

 0.22 0.00 0.76 0.00 %0.06 %0.01 سپیدان  389

 0.22 0.00 0.18 0.43 %0.28 %0.06 البرز 390

 0.22 0.00 0.00 0.62 %0.06 %0.01 فریدن  391

 0.22 0.00 0.00 0.57 %0.06 %0.01 پیربکران  392

 0.22 0.00 0.40 0.26 %0.11 %0.02 آزادشهر 393

 0.21 0.00 0.00 0.55 %0.12 %0.02 دژشاهین 394

 0.21 1.24 0.00 0.00 %0.06 %0.01 قایمیه  395

 0.21 0.00 0.00 0.33 %0.12 %0.02 سیب و سوران 396

 0.21 0.00 0.35 0.27 %0.12 %0.02 اسدآباد 397

 0.20 0.00 0.76 0.00 %0.06 %0.01 آبادحاجی 398

 0.20 0.00 0.00 0.44 %0.06 %0.01 بهار 399

 0.20 0.00 0.39 0.17 %0.19 %0.04 نقده  400



 116 از 104صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.20 0.00 0.88 0.00 %0.06 %0.01 زاوه  401

 0.20 0.00 0.56 0.00 %0.06 %0.01 پاوه 402

 0.20 0.37 0.20 0.18 %0.38 %0.07 میاندوآب  403

 0.18 0.00 0.00 0.31 %0.07 %0.01 نرماشیر 404

 0.18 0.00 0.00 0.40 %0.07 %0.01 سمیرم  405

 0.18 0.00 0.56 0.00 %0.07 %0.01 گالیکش  406

 0.18 0.00 0.32 0.25 %0.14 %0.02 گناوه  407

 0.18 0.42 0.00 0.00 %0.07 %0.01 طرقبه  408

 0.17 0.00 0.00 0.44 %0.07 %0.01 آبدانان  409

 0.17 0.00 0.00 0.38 %0.22 %0.04 نورآباد )دلفان( 410

 0.17 0.00 0.00 0.46 %0.15 %0.02 فوالدشهر 411

 0.16 0.00 0.00 0.37 %0.08 %0.01 سرخس  412

 0.16 0.00 0.21 0.30 %0.15 %0.02 فیروزآباد 413

 0.16 0.46 0.34 0.00 %0.38 %0.06 بوکان  414

 0.16 0.16 0.15 0.21 %0.54 %0.09 2اهواز ناحیۀ  415

 0.16 0.00 0.00 0.33 %0.08 %0.01 گمیشان  416

 0.16 0.00 0.56 0.00 %0.08 %0.01 چرداول  417

 0.16 0.00 0.55 0.00 %0.08 %0.01 پلدختر )مالوی( 418

 0.15 0.00 0.27 0.18 %0.16 %0.02 شوش  419

 0.15 0.00 0.00 0.38 %0.08 %0.01 کردکوی 420

 0.15 0.00 0.29 0.15 %0.25 %0.04 ایرانشهر 421

 0.15 0.00 0.00 0.38 %0.08 %0.01 گلبهار 422

 0.15 0.23 0.00 0.26 %0.34 %0.05 2خرم آباد ناحیۀ  423

 0.15 0.00 0.00 0.36 %0.09 %0.01 صحنه  424

 0.15 0.00 0.00 0.35 %0.17 %0.02 پیرانشهر 425

 0.14 0.00 0.25 0.21 %0.17 %0.02 نهاوند 426

 0.14 0.00 0.29 0.19 %0.18 %0.02 فالورجان  427



 116 از 105صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش

 

105 

 

 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.14 0.00 0.52 0.00 %0.09 %0.01 خمینیبندرامام 428

 0.13 0.00 0.00 0.27 %0.19 %0.02 باغملک جانکی 429

 0.13 0.00 0.00 0.26 %0.19 %0.02 شادگان  430

 0.13 0.00 0.41 0.00 %0.38 %0.05 1زاهدان ناحیۀ  431

 0.13 0.09 0.10 0.24 %0.67 %0.09 3کرمانشاه ناحیۀ  432

 0.13 0.00 0.00 0.30 %0.10 %0.01 مینودشت  433

 0.12 0.39 0.21 0.00 %0.30 %0.04 زابل  434

 0.12 0.00 0.00 0.25 %0.11 %0.01 رودبار 435

 0.12 0.00 0.46 0.00 %0.11 %0.01 شازند )سربند( 436

 0.11 0.00 0.00 0.20 %0.11 %0.01 عنبرآباد 437

 0.10 0.00 0.00 0.13 %0.13 %0.01 دلگان  438

 0.09 0.00 0.00 0.25 %0.13 %0.01 سرپل ذهاب 439

 0.09 0.00 0.00 0.23 %0.14 %0.01 ملکان  440

 0.09 0.00 0.25 0.00 %0.15 %0.01 ماکو 441

 0.09 0.00 0.35 0.00 %0.15 %0.01 آستارا 442

 0.08 0.00 0.24 0.00 %0.30 %0.02 مهاباد 443

 0.08 0.00 0.24 0.00 %0.16 %0.01 سردشت  444

 0.08 0.00 0.27 0.00 %0.16 %0.01 چابهار 445

 0.07 0.13 0.14 0.00 %0.33 %0.02 آبادان  446

 0.07 0.00 0.23 0.00 %0.17 %0.01 مسجدسلیمان  447

 0.06 0.00 0.18 0.00 %0.20 %0.01 آبادپارس 448

 0.05 0.00 0.18 0.00 %0.23 %0.01 سلماس  449

 0.04 0.00 0.24 0.00 %0.29 %0.01 میناب  450

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 ایلخچی -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 ترکمانچای -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.09 %0.00 جلفا -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 چاراویماق  -



 116 از 106صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 خاروانا -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 خداآفرین  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 صوفیان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 %0.00 کاغذکنان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 گوگان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 هریس  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 هشترود -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 هوراند -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 انزل  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 پلدشت  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 چالدران  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.06 %0.00 چایپاره  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 سیلوانا -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 برادوستصومای  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 کشاورز -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 آبادمرحمت -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 نازلو -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 ارشق  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 انگوت  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 سواربیله -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 رستمخورش -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 سرعین  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 سنجبد گیوی -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 دشتقشالق -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 مشکین شرقی )الهرود( -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 نیر -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 هیر -



 116 از 107صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 جرقویۀ علیا -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 جلگه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 چادگان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 بیابانکخور و  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 شهرفریدون -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 نطنز -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 طالقان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 چوار -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.08 %0.00 شهردره -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 آبادزرین -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 شیروان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 موسیان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 هلیالن  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 آبپخش -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 بردخون  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 تنگستان )اهرم( -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 خارک  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 دلوار -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 سعدآباد -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 شبانکاره  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.06 %0.00 عسلویه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.08 %0.00 کنگان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 جوادآباد -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 فشافویه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 فیروزکوه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 اردل  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 بلداجی -



 116 از 108صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 خانمیرزا -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 سامان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 عشایری چهارمحال و بختیاری -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 فالرد -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 کیار -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 میانکوه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 دستگردان -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 احمدآباد -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 باخرز -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 بجستان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 جلگهتحت -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.06 %0.00 جغتای -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 جوین  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 رشتخوار -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 رضویه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 زبرخان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 سروالیت  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 ششتمد -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 جلگهمیان -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 نوخندان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 آبادبام و صفی -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 فاروج  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 اروندکنار -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 آغاجاری -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 الوار گرمسیری -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.11 %0.00 امیدیه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.06 %0.00 اندیکا -



 116 از 109صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.23 %0.00 اندیمشک  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.11 %0.00 باوی -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 بستان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.08 %0.00 حمیدیه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.20 %0.00 خرمشهر -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 دهدز -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 زیدون  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 سردشت دزفول  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 شاوور -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.08 %0.00 صیدون  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 عشایری خوزستان -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.11 %0.00 کارون -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.06 %0.00 اللی -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 هفتگل  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 هندیجان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 هویزه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 افشار -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 انگوران  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 ایجرود -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 زنجانرود -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 سلطانیه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.06 %0.00 طارم  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 نشانماه -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 آرادان -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 امیرآباد -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 بسطام  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 بیارجمند -



 116 از 110صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش

 

110 

 

 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 %0.00 سرخه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 میامی -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 بزمان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 پشتبم -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 بمپور -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 بنت  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 بنجار -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 جالق  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.15 %0.00 خاش  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.12 %0.00 دشتیاری -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.06 %0.00 راسک -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.11 %0.00 زهک -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.22 %0.00 سراوان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 عشایری سیستان و بلوچستان -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 فنوج  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.08 %0.00 قصرقند -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.08 %0.00 کنارک  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 الشار -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.08 %0.00 مهرستان -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 میرجاوه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 آبادنصرت -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 آبادنوک -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.09 %0.00 نیکشهر -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 نیمروز -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 هامون -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 هیرمند -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 آباده طشک  -



 116 از 111صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 ارژن )کوهمره سرخی( -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 اشکنان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 اوز -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 باالده  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 بیضا -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 پاسارگاد -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 جویم  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.06 %0.00 خرم بید -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 خشت و کمارج -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 خفر -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 درودزن  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 زیاریدشمن -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 زرقان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 بالغششده و قره -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 کوهشیب -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 عشایری فارس -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 عالمرودشت  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 فرگ  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.11 %0.00 قیر و کارزین -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 کامفیروز -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.08 %0.00 کوار -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 گراش  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 ماهور میالتی -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 مشهد مرغاب )قادرآباد( -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 میمند -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 اسفرورین  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 آوج  -



 116 از 112صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 %0.00 رودبار الموت -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 رودبار شهرستان -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 شال  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 ضیاءآباد -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 طارم سفلی -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 خلجستان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 لوشاتو )کهک(نوفل -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 زیویه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 آبادسریش -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 کرانی -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 کالترزان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 چترود -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 راین  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.16 %0.00 رودبار -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 ریگان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 شهداد -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 عشایری کرمان -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 فاریاب  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.10 %0.00 گنجقلعه -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 کشکوئیه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 گلباف  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 ماهان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.09 %0.00 منوجان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 نوق  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 بیستون  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 حمیل  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 دینور -



 116 از 113صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش

 

113 

 

 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.10 %0.00 سنقر کلیایی -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 قصرشیرین  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 گهواره  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 گواور -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 گیالنغرب  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 ماهیدشت  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 هرسین  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 باشت  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.08 %0.00 بهمئی -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.06 %0.00 دنا -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 عشایری کهگیلویه و بویراحمد -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 لوداب  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 مارگون  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.06 %0.00 رامیان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 وراتاق -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 املش  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 بندرکیاشهر -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 تولمات  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 خشکبیجار -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 خمام  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 دیلمان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 آباد بلوکاترحمت -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 آبادرحیم -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.08 %0.00 رضوانشهر -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 رودبنه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 سنگر -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 سیاهکل  -



 116 از 114صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش

 

114 

 

 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 شفت  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 عمارلو -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 کالچای -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 کوچصفهان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 کومله  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.09 %0.00 ماسال و شاندرمن -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 اشترینان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 بیران شهر -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 آهن(پاپی )راه -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 چگنی -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.09 %0.00 رومشگان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 زاغه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 ززوماهرو -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 سیالخور -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 طرحان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 عشایری لرستان -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 کاکاوند -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 کوهنان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 معموالن  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 ویسیان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 %0.00 بلده  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 )مازندران(چهاردانگه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 %0.00 دودانگه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.06 %0.00 آبادعباس -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 %0.00 کجور -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 کالردشت  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 کیاکال -



 116 از 115صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 %0.00 الریجان  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 مرزن آباد -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.05 %0.00 میاندرود -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 اروپاوکانادا -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 %0.00 آسیای شرقی واسترالیا -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 %0.00 آفریقاوخاورمیانه -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 امارات -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 %0.00 سوریه ولبنان -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 %0.00 شبه قاره هند -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 قطروبحرین -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 کویت -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 تفرش  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.04 %0.00 خنداب  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 سربند -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 نوبران  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.00 %0.00 ابوموسی -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 بشاگرد -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 بیابان سیریک  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.08 %0.00 جاسک  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.07 %0.00 جناح -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.09 %0.00 خمیر -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 رودخانه  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 سندرک  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.06 %0.00 شهاب  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 کوهشیب -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 فین و سیاهو -



 116 از 116صفحه   1399بررسی و تحلیل آماری کنکور  وزارت آموزش و پرروش
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 منطقه ردیف

سهم از 

های رتبه

  3000زیر 

 کشور

سهم از جمعیت 

 پایه دوازدهم

و  آموزیدانش های برترتناسب میان تعداد رتبه

 آموزیجمعیت دانش

 تناسب کلی ریاضی تجربی انسانی

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.13 %0.00 قشم  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 هرمز -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 جوکار -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 خزل  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 رود )فرسفج(قلقل -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 قهاوند شرا -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 تپهگل -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.02 %0.00 اللجین  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 تفت  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 خاتم  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.03 %0.00 صدوق  -

 0.00 0.00 0.00 0.00 %0.01 %0.00 نیر -

 


