
 یاسر مختاری
به گزارش سپید از زمانی که کنکور در ایران 
شد،  گرفته  نظر  در  دانشگاه ها  به  ورود  برای 
همواره برای بسیاری سدی محکم و خلل ناپذیر 

جلوه می  کرد. 
کنکور تا پیش از کرونا استرس  و اضطراب های 
خود را داشت. با کرونا این استرس چند برابر 
شده است. اگر نگاهی به کامنت های بسیاری 
افرادی  توئیتری  پست های  ذیل  در  افراد  از 
مانند کیانوش جهانپور مدیرکل روابط عمومی 
وزارت بهداشت یا علیرضا وهاب زاده مشاور 
مطبوعاتی وزیر بهداشت  بیفکنیم این نگرانی به 
وضوح دیده می شود. کامنت هایی با این عنوان 
که کنکور را عقب بندازید، یا با کنکور کرونا 
نبرید. به ظاهر مسئوالن  را به جمع داوطلبان 
وزارت بهدشت مخاطب این کامنت ها هستند. 
در باطن اما مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات 
و فن آوری مخاطبان اصلی را تشکیل می دهند.

جابجایی تاریخ های برگزاری
برپایی کنکور یا عدم برپایی آن از همان روزهای 
نخست شیوع کرونا مطرح بود. در اواخر بهمن ماه 
با اعالم شیوع ویروس کرونا در کشور، مدارس 
و دانشگاه ها تعطیل شد. در همین حال برای 
داوطلبان آزمون های سراسری سنجش در مناطق 
متعدد کشور مشکالت بسیاری به وجود آمد. این 
موضوع موجب شد برای مردم به ویژه داوطلبان 
این آزمون های سراسری آسیب  های روحی و 

روانی به وجود آید. سعید نمکی وزیر بهداشت 
در همان روزهای نخست دستور تعویق کنکور 

ارشد و دکتری را صادر کرد. 
سازمان سنجش که مجری برگزار کننده آزمون 
های سراسری کشور است در پی بررسی های 
صورت گرفته در شورای سنجش و پذیرش با 
تغییر زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 99 
و آزمون دکتری 99 موافقت کرد. علی رغم این 
موضوع تصمیمی برای کنکور سراسری 99 به 
دلیل اینکه تاریخ برگزاری آن تیرماه اعالم شده 
بود اتخاذ نشد چرا که سرنوشت بیماری در آن 

زمان مشخص نبود. 
 27 فرودین ماه بود که اولین اظهار نظر در مورد 
کنکور سراسری از سوی رئیس سازمان سنجش 
منتشر شد. ابراهیم خدایی در آن زمان اعالم کرد: 
» در مورد آزمون سراسری طبق مصوبات، 2۰ 
روز بعد از پایان امتحانات سال ششم متوسطه 
برگزار  باید  آزمون سراسری  یعنی کالس ۱2 
با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات  اساس  بر  شود. 
کرونا، آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری نیز 

خرداد ماه برگزار خواهد شد.
 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور 
شد: »سناریوی مبتنی بر حذف فرآیندهای زمان بر 
آزمون سراسری، از جمله مواردی است که برای 
آنها برنامه ریزی شده است.این فرآیندها گاهی 
مربوط به انتخاب رشته و آزمون های عملی در 
برخی رشته های هنری، تربیت بدنی و... است.«
وی با بیان اینکه نباید اظهارنظرها در مورد آزمون 

سراسری به تشویش اذهان عمومی منجر شود، 
گفت: »سازمان سنجش آموزش کشور با همۀ 
دستگاه های مسئول در زمینه آموزش و پرورش 

و آموزش عالی، هماهنگی کامل دارد.«
پس از این اظهارات، علی اکبر حقدوست معاون 
آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به ارائه تقویم 
»معموالً  گفت:  کرونا،  ملی  ستاد  به  آزمون ها 
ستاد ملی مقابله با کرونا زمان های پیشنهادی را 
بررسی می کند و در صورتی که مغایرتی با سایر 

موضوعات نداشته باشد آن را نهایی می کند.«
حقدوست در همان زمان در رابطه با  احتمال 
تعویق کنکور سراسری به مهر گفت:» مصوبه 
قبلی ستاد ملی مقابله با کرونا این بود که کنکور 
سراسری حداقل باید 2۰ روز پس از امتحانات 
نهایی برگزار شود. همچنان این مصوبه برقرار 
دوره  امتحانات  نهایی  تقویم  زمان،  هر  است. 
متوسطه از سوی وزارت آموزش و پرورش اعالم 
شود کنکور 2۰ روز پس از آن برگزار می شود.«
سعید نمکی وزیر بهداشت نیز پیش از معاون 
خود نیز در این رابطه گفت: »بسیاری در مورد 
برگزاری کنکور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکتری سوال داشتند اما امروز و فردا با 
همکارانمان برآورد می کنیم که در درست ترین 
زمان که کمترین آسیب را به فرزندان ایران وارد 
کند، برگزار کنیم. گرچه ممکن است تاخیر در 
برگزاری کنکور، باعث ایجاد اضطراب شود اما 
تاخیر را اگر به قیمت تامین سالمتی آیندگان 

کشور باشد را با جان و دل می پذیریم.«

تاریخ اعالمی کنکور بر اساس مصوبه 
ستاد ملی کرونا

نه آزمون ارشد و دکتری در خردادماه برگزار شد و 
نه کنکور سراسری 2۰ روز پس از پایان امتحانات 
مدارس برپا شد. این تاریخ ها در روز ۱6 اردیبهشت ماه 
از سوی ستاد ملی کرونا تغییر کرد. بر اساس مصوبه 
نهایی ستاد ملی مقابله با کرونا زمان کنکور سراسری 
سال 99 از ۱2 و ۱۳ تیرماه به ۳۰ و ۳۱ مردادماه 99 
منتقل شد.  بر همین اساس آزمون دکتری تخصصی 
سال 99 که قرار بود در 9 خرداد برگزار شود در 26 
تیر برگزار می شود. به همین ترتیب آزمون کارشناسی 
ارشد سال 99 نیز که پیش از این قرار بود در روزهای 
22 و 2۳ خردادماه برگزار شود به روزهای 2 و ۳ 
مرداد موکول شد.آزمون کاردانی فنی حرفه ای جمعه 
۱۴ شهریور و آزمون کاردانی به کارشناسی نیز قرار 

است جمعه ۱۴ شهریور برگزار می شود. 
فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش 
کشور نیز در همان زمان تاریخ جدید را غیر قابل تغییر 
دانست.  در زمانی که این تاریخ ها مصوب شد این 
پیش بینی وجود داشت که موج بیماری فرو بکاهد. 
خرداد رفت، تیر آمد و کرونا همچنان باقی است. 
آمارهای جدید از بیماری نیز نشان می دهد که این 
بیماری در مرداد هم همچنان اسب خود را سرکشانه 
می تازاند و قرار است این تازیدن با سرنوشت یک 
میلیون و ۳9۱ هزار نفر داوطلب ورود به دانشگاه ها 
همزمان شود. عالوه بر این آزمون ها، آزمون دستیاری 

پزشکی نیز قرار است در ۱6 مرداد برگزار شود.
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هم افزایی اضطراب کرونا  و کنکور
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