
 لیتحص رانی| ا یو بررس لی+ تحل 1401معدل در کنکور  یدرصد 60 ریتاث

بر طبق مصوبه جدید سازمان سنجش و آموزش کشور، از مواردی    1401درصدی معدل در کنکور  60تاثیر  

قرار گرفته است. میزان تاثیر معدل در کنکور    ۱۴۰۱کور سراسری سالاست که مورد توجه داوطلبان کن

سراسری به معدل داوطلب در طول امتحانات نهایی سال یازدهم بستگی دارد. میزان و نحوه تاثیر سوابق  

درصد با تاثیر مثبت است و مواد    30حداکثر    1399همانند سال    1401تحصیلی در آزمون سراسری سال  

 .باشد می   1399همانند سال    1401تحانی و دروس موثر سوابق تحصیلی آزمون سال  و ضرایب دروس ام 

تاثیر مثبت معدل در کنکور از جمله موضوعات مهمی است که در طی دو سال گذشته تاکنون استرس و  

معدل نظام قدیم در کنکور برای هر   تاثیر .نگرانی زیادی را به دانش آموزان و داوطلبان وارد کرده است 

م از پنج گروه آزمایشی زبان، هنر، انسانی، تجربی و ریاضی به شکل مثبت برای هر کدام از داوطلبان  کدا

 .اعمال می گردد 

  

 تاثیر معدل در کنکور 

برای دانش آموزان و فارغ التحصیالن پایه دوازدهم که در حال حاضر امتحانات پایان ترم آن ها به صورت 

ثیر سوابق تحصیلی کنکور شامل آنها می شود. این عبارت به این معنا  هماهنگ و نهایی برگزار می شود، تا

است که در حال حاضر امتحانات پایه یازدهم شامل سوابق تحصیلی نمی شود و تنها امتحانات نهایی پایه  

دوازدهم به عنوان سوابق تحصیلی در نظر گرفته می شود. در خصوص داوطلبان نظام قدیم نیز که امتحانات  

م دبیرستان آن ها به صورت نهایی و کشوری برگزار شده است، شامل سوابق تحصیلی کنکور سال سو

 .سراسری آن ها خواهد بود 

در نظر داشته باشید که ظرفیت در نظر گرفته شده برای پذیرش و جذب دانشجویان بر طبق سوابق تحصیلی  

ه مدرک دیپلم خود را در گروه های  تاثیر معدل برای کسانی ک .درصد تعیین شده است   85آن ها برابر با  

شمسی به بعد دریافت کرده اند    1384آزمایشی علوم و معارف اسالمی، انسانی، تجربی و ریاضی از سال  

و امتحانات یک یا تعدادی از دروس سال سوم آن ها به شکل نهایی بوده است تاثیر معدل در کنکور )معدل  

 .کتبی( شامل حال آن ها نیز می شود 

هم شاهد تاثیر مثبت معدل در کنکور بودیم هم تاثیر منفی که چندان    1394طرح تصویبی در سال    بر طبق

  1395اما خوشبختانه، بنا به تصمیم مسئولین این اثر منتفی شده و از سال  .برای داوطلبان خوشایند هم نبود 

 .برای داوطلبان داریم کنکور لغو شد و فقط اثر قطعی معدل را در 
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 ۱۴۰۱علت افزایش سوابق تحصیلی در کنکور  

مصوبه جدید مجلس است. طبق قانون، اعمال سوابق باید به نحوی    تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری

ها از طریق سوابق تحصیلی پر شود که سهم سوابق تحصیلی   درصد ظرفیت دانشگاه ۸۵باشد که به تدریج 

ها دو روش دیگر در قانون آمده که یکی "اعمال سابقه تحصیلی  درصد است، اما برای باقی رشته   ۱۰۰در آن  

ی" و دیگری "اعمال سابقه تحصیلی و کنکور عمومی و اختصاصی" است. در هر صورت  و کنکور عموم

سابقه تحصیلی در کنکور، اثرگذار و قانونی است. به همین جهت تا زمانی که کنکور برقرار باشد سابقه  

ه شود و به این معناست که هر چه سهم سابقه تحصیلی افزایش یابد، سهم نمرتحصیلی هم در آن اعمال می

 .شود کنکور در گزینش کم می 

  

 معدل کتبی در کارنامه کنکور سراسری 

منظور از معدل کتبی در کارنامه ی داوطلبان نظام جدید، امتحانات نهایی سال دوازدهم و داوطلبان نظام  

قدیم، امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان می باشد. حتما صحت معدل خود را بررسی نمایید مخصوصا اگر 

رات نهایی اعتراض کرده اید و تغییری در آن حاصل شده است. در صورت مغایرت با نمره ای که در  با نم
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کارنامه درج شده به آموزش و پرورش مراجعه نمایید و نسبت به تصحیح اطالعات، هر چه سریع تر اقدام 

آن را از تغییر تغییر معدل نسبی شما ندارد، پس    کنید. فراموش نکنید که سازمان سنجش کشور نقشی در

 .آموزش و پرورش پیگیری کنید 

  

 . کلیک نمایید  حذف کنکور برای مشاهده آخرین اخبار سازمان سنجش جهت 

  

 ۱۴۰۱نحوه اعمال سوابق تحصیلی در کنکور سراسری 

سال در  سراسری  کنکور  در  معدل  تاثیر  د   ۱۴۰۱میزان  در  کشور  سنجش  سازمان  کنکور توسط  فترچه 

در اطالعیه ای میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری   سازمان سنجش .سراسری اعالم می شود 

کنکور    ۱۴۰۱ مشابه  نهایی    ۱۴۰۰را  امتحانات  کتبی  معدل  تاثیر  میزان  که  کرد  به    ۲۵اعالم  و  درصد 

به بعد مدرک دیپلم خود را دریافت کردند، می    ۱۳۸۴ندگانی که از سال  صورت تاثیر مثبت برای شرکت کن

به بعد مدرک پیش دانشگاهی   ۱۳۹۱باشد. تاثیر معدل دروس نهایی مقطع پیش دانشگاهی افرادی که از سال  

درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تاثیر مثبت در    ۵۰خود را اخذ کردند نیز  

 .ی آنان لحاظ می شود نمره کل نهای 

  

 تاثیر معدل کنکور برای داوطلبان نظام جدید 

علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی كه دیپلم   آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی،

اخذ نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم    ( 6-3- 3و در نظام آموزشی جدید )  1401یا    1399خود را سال  

بوده و  آن ها   نهایی، سراسری و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی  به صورت 

( به میزان حداكثر  6-3-3سوابق تحصیلی موجود دیپلم )پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید  

ن لحاظ  درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره كل نهایی آنا   30

 .می شود 

  

 )دیپلمه های متفاوت(   تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور

در رشته ای به جز رشته دیپلم  کنکور سراسری  شماری از داوطلبان کنکور سراسری مایل به شرکت در

خود را دارند. به طور مثال، فردی با مدرک دیپلم انسانی قصد شرکت در کنکور ریاضی فیزیک را دارد. 

اعمال  برای داوطلبانی که دیپلم متفاوت دارند به صورت مثبت  ۱۴۰۱تاثیر معدل در کنکور سراسری سال  

خواهد شد، با این تفاوت که تنها معدل نهایی دروس عمومی که به صورت نهایی برگزار شده باشد، مورد  

محاسبه قرار می گیرد. اگر در رابطه با میزان تاثیر معدل خود در کنکور و نیز درصد آن سوال دارید، می 

 .ست راهنمایی کنید توانید با کارشناسان مجرب ما در ایران تحصیل تماس گرفته و درخوا
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 تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور )مدرک فنی و حرفه ای(

تاثیر معدل چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی، برای داوطلبانی که مدرک فنی حرفه ای و کاردانش  

دارند، محاسبه نخواهد شد. داوطلبان دارای مدرک فنی حرفه ای می توانند در کنکور هر سه گروه ریاضی،  

سانی و تجربی شرکت کنند. این داوطلبان اگر می خواهند مشمول تاثیر مثبت معدل شوند، باید در امتحانات  ان

 .نهایی رشته مورد نظر خود شرکت کنند 

آیا شما جز داوطلبان کنکور فنی حرفه ای هستید؟ آیا می خواهید بدانید تاثیر معدل در کنکور شامل حال شما  

ورت اعمال اثر، این اثر مثبت است یا منفی؟ در صورت داشتن تاثیر مثبت  در ص  عزیزان می شود یا خیر؟

و یا حضوری از مشاوران با تجربه و   مشاوره تلفنی  چقدر است؟ جواب این سواالت را می توانید در جلسه 

 .متخصص ایران تحصیل بپرسید 

  

 ۱۴۰۱میزان تاثیر معدل داوطلبان نظام قدیم در کنکور 

به بعد    ۸۴درباره تاثیر معدل برای داوطلبان ترمی واحدی یا سالی واحدی که مدرک دیپلم خود را از سال  

ه اند و یک یا چند درس خود را به صورت نهایی گذرانده اند، میزان تاثیر این داوطلبان به میزان  دریافت کرد 

درصد سوابق تحصیلی می باشد و به صورت مثبت در نمره کل آن ها لحاظ خواهد شد. همچنین    ۲۵حداکثر  

ین صورت می  نمره درج خواهد شد که به ا  ۴در کارنامه این داوطلبان    ۱۴۰۱در آزمون سراسری سال  

 :باشد 

   آزمون •

 آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم  •

 آزمون و سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی  •

 آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی  •

 آیا می دانید در صورت باال بودن معدل کتبی دیپلم می توانید رتبه خود را به میزان زیادی پایین بیاورید؟ 

ای افزایش معدل خود باشید و وقت را هدر ندهید. این موضوع می تواند  پس از همین االن به فکر راهی بر

 .در آینده شما را به قبولی در رشته و دانشگاهی عالی و سطح باال برساند 

  .پس آستین هایتان را باال بزنید و به کمک یک مشاور مسیر را با تمام قوا جلو بروید 

ی درسی درست و دقیق برای افزایش معدل سال سوم شما  یک مشاور می تواند به شما در داشتن برنامه ریز 

 .و پیشرفت در درس خواندن به شما کمک کند 

همواره به یاد داشته باشید که به قول معروف کار نشد ندارد و فقط کافیست کمی اراده و پشتکار به خرج 

 .ود برسید دهید تا بتوانید قله های پیشرفت و ترقی را باال بروید و به جایگاه مورد نظر خ 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c/


  

  

 1401تاثیر سوابق تحصیلی داوطلبان نظام قدیم در کنکور 

 :در مورد اعمال سوابق تحصیلی داوطلبان نظام قدیم حاالت مختلفی وجود دارد 

شود  ■ می  اعمال  گروه  زیر  چند  یا  یک  در  دانشگاهی  پیش  و  دیپلم  تحصیلی  سوابق  مثبت   .تاثیر 

شود  ■ می  اعمال  مثبت  تاثیر  با  گروه  زیر  چند  یا  یک  در  تنهایی  به  دیپلم  تحصیلی   .سوابق 

شود  ■ می  اعمال  مثبت  تاثیر  با  گروه  زیر  چند  یا  یک  در  داوطلب  دانشگاهی  پیش  تحصیلی   .سوابق 

ر همزمان تاثیر مثبت سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی در یک یا چند زیر گروه اعمال می  به طو ■

 .شود و در سایر گروه ها تاثیر نداشته باشد 

  

  

 ۱۴۰۱میزان تاثیر معدل داوطلبان نظام جدید در کنکور 

برای داوطلبان نظام آموزشی جدید دو نمره کل در هر زیر گروه تعیین خواهد شد که به صورت زیر می  

 :باشد 

 آزمون  •

 ۶-۳-۳آزمون سوابق تحصیلی دیپلم  •

در این بین نمره ای که تاثیر داده خواهد شد که بیشترین نمره در زیر گروه را به خود اختصاص دهد که این 

 :اشد. برای داوطلبان نظام جدید وضعیت های متفاوتی نیز ممکن است پیش آید مورد به نفع داوطلبین می ب

ممکن است در  ( ۶-۳-۳سوابق تحصیلی دیپلم )پایه دوازدهم، سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید  •

 .هیچ یک از زیر گروه ها تاثیر مثبت نداشته باشد 

در یک یا چند (  ۶-۳-۳ام جدید  سوابق تحصیلی دیپلم )پایه دوازدهم، سال سوم آموزش متوسطه نظ •

 .زیر گروه تاثیر مثبت داشته باشد 

  

   چگونه نمرات خود را برای تاثیر مثبت معدل در کنکور باال ببریم؟

تاثیر معدل در کنکور   کسب کنید نگران    1401اگر شما هم به هر دلیل نتوانسته اید معدل الزم را برای 

 .معدل نمره یا نمرات خود را باال ببرید نباشید. شما می توانید به کمک طرح ترمیم 



را بدانید. برای اطالع دقیق از این موضوع و   طرح ترمیم معدل  اما در ابتدا باید شرایط و نحوه شرکت در

دانستن جزء به جزء ضوابط و قوانین و شیوه شرکت در این طرح بهتر است از کمک یک مشاور تحصیلی  

 .استفاده کنید 

  

 

  

 ۱۴۰۱درصدی معدل در کنکور  ۶۰تاثیر 

درصدی معدل   ۶۰طبق بیانات اعالم شده از خبرگزاری شورای عالی انقالب فرهنگی طرحی مبنی بر تاثیر  

مطرح شده است. قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی اظهار داشت که بزرگترین آسیب ادغام سنجش و  

موزش می باشد که این خود به تنهایی دلهره و دغدغه ای را در بین داوطلبان ایجاد کرده است. همچنین  آ

افزود با وجودی که بیشتر مسئولیت پذیرش بر عهده ی سازمان سنجش می باشد. این طرح ساماندهی خواهد  

ای مطرح شود. وی  شد که این سیاست نهایی شده و کافی است که در حضور سران سه قوه و اعضای شور

افزود ما کنکور را حذف نخواهیم کرد اما با تصویب این طرح وزن بیشتر مسئولیت پذیرش داوطلبان با  

بر عهده آموزش و پرورش خواهد بود. اجرای این طرح مستلزم   داوطلبان کنکور  هدف کاهش تنش و دلهره

رعایت شرایطی همچون برگزاری امتحانات نهایی، طراحی سواالت و شرایط پیش از امتحانات نهایی، رمز 

یان در این خصوص اعالم  مندی این دو سازمان نهایی خواهد شد. کبگان  گذاری می باشد که با اعالم رضایت 

ها، اسکن کردن و توزیع تصادفی نیز از دیگر  های تصحیح و جدا شدن سر برگ   کرد: شکل گرفتن حوزه 

مسائل است که پس از برگزاری در دست قرار خواهد گرفت. وی در ادامه اظهار داشت که امتحانات نهایی  
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شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح داشت   دارای الگو و کلید بوده و کد گذاری می باشد. همچنین عضو

که با مناسب بودن آمار های تحلیل سواالت می توان به مالک مدار و هنجار بودن پی برد. با توجه به مالک  

درصد   ۲۵درصد متوسط و    ۵۰درصد سواالت آسان،    ۲۵سنجش و عمق یادگیری داوطلبان گفته شد که  

 .لحاظ خواهد شد نمره   ۱۰۰دشوار می باشد که نمرات هم از 

  

 درصدی شامل چه کسانی می شود؟  ۵تاثیر مثبت  

ای سال   انسانی، تجربی و معارف اسالمی  ۱۳۹۰طبق اطالعیه  در رشته های ریاضی،  داوطلبانی که   ،

به بعد دریافت نموده اند، در صورتی که چند دروس پیش    ۱۳۹۰  –  ۱۳۹۱مدرک پیش دانشگاهی خود را از  

 .درصد می شوند  ۵ایی گذرانده باشند شامل این  دانشگاهی را به صورت نه

  

 درصدی شامل چه کسانی می شود؟  ۲۵تاثیر 

، ریاضی، (لیست مشاغل رشته انسانی)  انسانی  داوطلبان نظام قدیمی که مدرک دیپلم خود را در رشته های

د را به صورت نهایی گذرانده دریافت کرده اند و یک یا چند دروس خو  ۹۷تا    ۸۴تجربی و معارف از سال  

 .درصد می شوند  ۲۵اند شامل 

  

 درصدی شامل چه کسانی می شود؟  ۳۰تاثیر مثبت  

اگر داوطلبی یک یا چند درس خود را هم در مقطع دیپلم و هم در مقطع پیش دانشگاهی به صورت نهایی  

درصدی می شود. همچنین آن    ۳۰گذرانده باشد و شرایط هر دو گروه باال را داشته باشد، شامل تاثیر مثبت 

دسته از داوطلبانی که دیپلم هر یک از رشته های ریاضی، انسانی، تجربی و علوم معارف اسالمی خود را 

دریافت نموده و دروس پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری   نظام آموزشی جدید  در

بر نمره کل نهایی   درصد مثبت   ۳۰ هی آن ها به میزانبرگزار شده باشد، سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگا 

 .تاثیر خواهد داشت 

  

 ۱۴۰۱تاثیر قطعی معدل در کنکور 

بخشی از نمره نهایی هر داوطلب را، همانند سال های گذشته در کنکور سوابق تحصیلی او تشکیل می هد. 

سال است که این بحث   موضوع تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری بحث جدیدی نیست بلکه چندین

وجود دارد که به اصرار آموزش و پرورش و برای حذف تدریجی کنکور سراسری تاثیر نهایی امتحانات  

 .در سال پایانی دانش آموزان به صورت مستقیم در نتایج کنکور داوطلبان تاثیر گذار بوده است 
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 تاثیر معدل در کنکور شامل چه داوطلبانی نمی شود؟ 

مقاله به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که تاثیر مثبت معدل در کنکور سراسری شامل    در این بخش از

 :حال کدام داوطلبان نمی شود. این داوطلبان عبارتند از

 .دریافت کرده اند  ۱۳۸۴داوطلبانی که مدرک دیپلم خود را قبل از  •

 .دریافت کرده اند  ۱۳۹۱داوطلبانی که مدرک پیش دانشگاهی خود را قبل از •

 .داوطلبانی که مدرک دیپلم فنی و حرفه ای دریافت کرده اند  •

  

 تاثیر قطعی یا مثبت معدل نهایی 

پیش از تایید مثبت معدل در کنکور سراسری توسط سازمان سنجش سنجش قرار بر این بود که از حداکثر 

د  درصد آن به صورت مثبت اعمال می شو  ۱۰درصد به صورت قطعی و    ۲۰درصدی معدل    ۳۰میزان  

می توانستند رتبه ی    ۲۰اما به دالیلی این اطالعیه لغو شد، بر اساس تاثیر قطعی در معدل افرادی با معدل  

کمتر می شود. می توان دریافت که تاثیر قطعی معدل اصال مقیاس    خوبی کسب نمایند و یا شانس قبولی آن ها 

می توان نتیجه گرفت که تاثیر معدل   خوبی برای تعیین رتبه و تراز رتبه ی داوطلبان سراسری نمی باشد.

 .درصد به صورت مثبت می باشد  ۳۰در کنکور برای تمام شرکت کنندگان  
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 ترمیم معدل چیست؟ 

دیپلم خود را در سال های   داوطلبانی که مدرک  از  به بعد و پیش   ۸۴آموزش و پرورش برای آن دسته 

ترمیم معدل را    اخذ کرده اند و نمره باالیی را کسب نکرده اند طرحی به نام  ۹۱دانشگاهی خود را از سال  

مطرح کرده اند. این طرح در سه بازه زمانی دی، خرداد و شهریور برگزار می شود و در صورت اخذ 

 .نمره باالتر از نمره قبلی لحاظ خواهد شد و هر فرد یک بار فرصت شرکت در این طرح را دارد 

  

 ۱۴۰۱تفاوت بین تاثیر مثبت و قطعی معدل در کنکور 

شما را بهتر کرد.   کنکور  مره نهایی با تراز نمره کنکور شما جمع می شود، اگر رتبه ی در تاثیر مثبت تراز ن

مثبت  تاثیر  فقط  یعنی  شود،  نمی  داده  تاثیر  صورت  این  غیر  در  شود،  می  داده   .تاثیر 

تراز نمره نهایی با تراز نمره کنکور شما جمع می شود چه باعث بهتر شدن رتبه و یا بدتر  در تاثیر منفی

 .تبه ی شما شود، تاثیر داده می شود، یعنی تاثیر منفیشدن ر

  

 ۱۴۰۱نفع یا ضرر داوطلبان در تاثیر قطعی معدل در کنکور 

آموزش و پرورش سعی داشته در طی چند سال گذشته به دالیل مختلفی نقش تاثیر معدل در کنکور را پر  

رنگ کند، اما در واقعیت دانش آموزان زیاد موافق این طرح نیستند. به گونه ای که در نظرسنجی که توسط 

درصد داوطلبان   ۸۵سازمان سنجش از میان داوطلبان کنکوری انجام شد، طبق نظرسنجی سازمان سنجش  

تمایل به تاثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکور ندارند، هم چنین در نظر سنجی دیگری که در شبکه یک  

درصد داوطلبان موافق تاثیر مثبت    87سیما در برنامه "مناظره" با حضور موافقان و مخالفان برگزار شد  

انجام شده، در حال حاضر تاثیر قطعی معدل   کنکور بودند. با توجه به این نظر سنجی ها و سایر تحقیق های

با عدالت آموزشی مغایر است و بر اساس گزارش های سازمان سنجش و پذیرش تاثیر قطعی معدل به زیان 

تاثیر سوابق دانش اخیر  سال  چند  در  خوشبختانه  که  است،  محروم  مناطق  آموزان  دانش  ویژه  به  آموزان 

 .ر نظر گرفته می شود تحصیلی نیز به صورت مثبت تاثیر معدل د 

  

 اخبار مرتبط با تاثیر معدل در کنکور سراسری 

در پذیرش داوطلبان به   ۱۴۰۲رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سهم کنکور سراسری   •

درصد تاثیر قطعی رسید؛ همچنین در آزمون سال آینده    ۴۰درصد و سهم سوابق تحصیلی به    ۶۰

ش  مصوبه  اساس  بر  و  شد  حذف  عمومی  دروس  دروس  آزمون  فرهنگی،  انقالب  عالی  ورای 

 .شود اختصاصی دو بار در سال برگزار می 



رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین درباره برگزاری آزمون تمام الکترونیک سراسری   •

آزمون سراسری به شکل الکترونیکی و بدون کاغذ برگزار   ۱۴۰۳، گفت: برای سال  ۱۴۰۳در سال  

کند که از این تعداد،  ها، سازمان سنجش سالی شش آزمون برگزار میبینی پیش  براساس شود.می

 .شود تواند به رسمیت بشناسد و چهار آزمون دیگر، آزمایشی محسوب می داوطلب دو آزمون را می 

معاون ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: ترمیم معدل شامل همه پشت  •

فاقد سابقه تحصیلی می شود. بنابراین هیچ دغدغه ای برای کنکوری ها   کنکوری ها حتی داوطلبان

وجود ندارد و مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، مسیر پذیرش در دانشگاه ها را تسهیل و عدالت 

 .آموزشی را بیشتر می کند 

  

 خالصه مطالب

به بررسی تا  این مقاله سعی بر آن شده است  نیز  1401نکور  درصدی معدل در ک  60تاثیر    در  تحلیل   و 

زیز بپردازیم. همانطور که در این مقاله گفته شد، ممکن است میزان برای شما داوطلبان ع کارنامه کنکور

باشد. این مقاله به شما   تاثیر مثبت در نظام های قدیم و جدید و نیز گروه های آزمایشی مختلف، متفاوت 

اطالعات جامعی در رابطه با تاثیر معدل در کنکور خواهد داد. در ابتدا به طور کامل این مقاله را مطالعه 

نید و سپس چنانچه پس از خواندن این مقاله، سوال و یا ابهامی در خصوص تاثیر مثبت معدل در کنکور ک

و یا تحلیل و بررسی آن برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید با کارشناسان مجرب ما در ایران    1401

منت بگذارید. کارشناسان  تحصیل تماس گرفته و سوال خود را بر طرف نمایید. همچنین می توانید برای ما کا

 .ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخ گوی سواالت شما خواهند بود 
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