




 ارشدهاي کارشناسی و کارشناسی  هاي دوره  چالش
 
کنون، تمایل سال قبل تا  10حدود از  : کارشناسیهاي  دورهبه توجهی  بی. 1

اند یا  بخصوص آنهایی که سابقۀ تدریس بیشتري داشته( علمیاعضاي هیئت 
هاي تحصیالت  براي تدریس در دوره، )اند در مراتب دانشیاري و استادي بوده

از و غفلت  ، )به عنوان استاد راهنما یا مشاور( تکمیلی و راهنمایی دانشجویان 
گروه یا  کارشناسی و واگذاري آن به اعضاي جوان هاي  تدریس در دوره

 .دانشکده، بیشتر شده است
 هاي برتر در دانشگاهدانشجویان کارشناسی   ظرفیت پذیرشکاهش 







 :تستی آموزش آموزش زشت پدیدة .2

 سرعت با آموزان دانش دانشگاهی، پیش دورة پایان تا دبستان از متأسفانه
 .اند شده  داده سوق تستی آموزش سمت به افزونی روز

 توأم که دیگري هاي روش با توان نمی سادگی به را رایج ناپسند روش این 
  .کرد جایگزین است، منطقی تفکر و مفهومی استدالل و بحث با

 روش همان به که دارند انتظار نیز کارشناسی دورة در ما دانشجویان
 نمره و بخوانند درس اند، دیده آموزش مدارس در که تستی و حفظی
  .شود می دانشجویان نارضایتی باعث مفهومی روش اتخاذ لذا .بگیرند

 جا و کرده رشد آنچنان نور پیام دانشگاه در پدیده این تعجب کمال با
 در حتی و کند عمل آن برخالف تواند نمی استادي هیچ که است افتاده
 استنتاج و استدالل و منطقی تفکر و برهان به که ریاضی، مثل اي رشته

 ارشد کارشناسی دورة در حتی تستی هاي آزمون هم باز دارد، مبرم نیاز
 .اند شده مسئله حل و برهان ارائۀ جایگزین









 هاي برنامه در نظر تجدید علوم وزارت :درسی برنامۀ در نظر تجدید .5
 که موظفند ها دانشگاه سایر و است کرده محول برتر هاي دانشگاه به را درسی
 .کنند اجرا را ها دانشگاه این از یکی توسط شده تدوین هاي برنامه

 علوم دانشکدة که ندارد دلیلی باشد، برتر هاي دانشگاه جزء دانشگاهی اگر اوالً 
 .باشد ها برتر جزء هم آن ریاضی

  .شد می سپرده ریاضی علوم برتر هاي دانشکده به مسئولیت این باید لذا 

 به تحصیلی مقاطع تمامی درسی ریزي برنامه سنگین مسئولیت بود بهتر ثانیاً
 علوم وزارت تشکیالت در .شد می واگذار رشته آن برتر علمی هاي انجمن
 هاي انجمن اینگونه لذا و اند شده بندي رتبه ها رشته تمامی علمی هاي انجمن
 هاي رشته بین در را نخست رتبۀ که ایران ریاضی انجمن جمله از برتر، علمی
 خود تجربۀ با و فعال اعضاي همۀ توان از توانند می است، کرده کسب پایه علوم
 آن اجرایی ضمانت که نمایند تدوین قبولی قابل درسی هاي برنامه و برده بهره

  .باشد بیشتر ها دانشگاه در هم







   :دانشجو پذیرش ظرفیت کاهش .8

 پذیرند، می دانشجو ریاضی علوم در که عالی آموزش مؤسسات تعداد باید
 ارزش ضمناً و شوند قبول ها رشته این در بهتري داوطلبان تا یابد کاهش
  التحصیالن فارغ و نیابد کاهش این از بیش ها رشته این در تحصیلی مدرك

  .باشند موفق هم یابی شغل در بتوانند ها رشته این

 براي تحصیلی مقطع هیچ در نباید نور پیام دانشگاه که معتقدم من
 و بحث در دانشجو فعال حضور به نیاز که ریاضی علوم نظیر هایی رشته

   .بپذیرد دانشجو دارد، برهان ارائۀ و استدالل
 آموزش مؤسسات از بسیاري ریاضی رشتۀ اخیر هاي سال در خوشبختانه،

  نور، پیام دانشگاه و اسالمی آزاد دانشگاه واحدهاي و غیرانتفاعی عالی
 .است  شده تعطیل











 بزرگتر  چالش .12
 در کارشناسی هاي دوره آموختگان دانش یابی شغل عدم

  توان می که است دیگري اساسی معضل ریاضی علوم هاي رشته
   .کرد توصیف ها رشته این  چالش بزرگترین را آن

  و آموزش وزارت مسئولین سماجت و فرهنگیان دانشگاه تأسیس
 بین از خود نیاز مورد نیروي تأمین امر در پرورش

  و فنی و معلم تربیت مراکز( فرهنگیان دانشگاه التحصیالن فارغ
 در تحصیل ادامۀ براي اي انگیزه دیگر که شده باعث ،)اي حرفه

   .نماند باقی هم کشور برتر هاي دانشگاه در حتی ها رشته این
  در ما نشود حل کشور عالی مقامات سطح در مسئله این اگر 

  ها رشته این در هم ناگوارتري خبرهاي شاهد نزدیک اي آینده
   .بود خواهیم





  دھی نمره وپدیدۀ کیفیت کاھش .۱۴
  سطح که اند شده مجبور  علمی هیئت اعضاي اخیر هاي سال در

  یا ها سرفصل مواد از برخی حذف با و دهند کاهش را خود توقعات
 یا تر مقدماتی هاي کتاب انتخاب و )اثبات بدون( ها قضیه بیان صرفاً

 به ارفاق تر، ساده امتحانات برگزاري کیفیت، بی هاي جزوه توزیع
 اند شده باعث باالتر، معدل کسب و نشدن مشروط براي دانشجویان

  :که
  بسیاري در ارشد کارشناسی و کارشناسی هاي درس آموزش کیفیت

  .یابد کاهش شدت به ریاضی، علوم بخصوص دانشگاهی، هاي رشته از

 









 ارشد کارشناسی در دانشجو پذیرش ظرفیت هدف بی افزایش .17
 
 حقیقت در که آنست معترفیم آن به ما همۀ که مهمی هاي چالش از یکی 

 آن نام که است، شده اشتغال نوعی به تبدیل ارشد کارشناسی در تحصیل
 تأخیر به سال سه یا دو را کار به اشتغال و است، تحصیل به اشتغال

   .اندازد می
 التحصیل فارغ همه این فراوان هاي هزینه صرف با باید کی تا دانم نمی من

 جوابگوي نباید علوم وزارت ذیربط مسئولین آیا داد؟ جامعه تحویل بیکار
  بلند و مدت کوتاه هایی طرح آن از رفت برون براي و باشند ها چالش این

  دهند؟ ارائه مدت
 حساب و حد بی و منطقی غیر افزایش دانیم می ما همۀ که حالی در

 از گذشته سال 10 خالل در تکمیلی تحصیالت دانشجویان پذیرش ظرفیت
 باالي رده مدیران مورد این در البته و است بوده علوم وزارت هاي سیاست
 انقالب عالی شوراي اینکه تر جالب و اند، نبوده تقصیر بی هم ها دانشگاه
  موافقت با توأم سکوت مورد این در هم علوم فرهنگستان و فرهنگی

 .اند داشته







 دکتريهاي دورة  چالش
  پذیرش نحوة دکتري دورة مهم هاي چالش و معضالت از یکی .1

  .است شده ها دانشگاه گریبانگیر است سال چندین که دانشجوست
  خوبی اولیۀ غربال کشور آموزش سنجش سازمان تستی آزمون گرچه
   دوره، این هاي ورودي براي است
  آن مزایاي شود، می کشیده تفریط و افراط به کار وقتی ولی

 .گیرد می قرار آن معایب الشعاع تحت







سازمان طرف از نهایت در شد مشاهده که افسوس صد لیکن 
  دکتري دورة براي که دانشجویانی از برخی کشور آموزش سنجش

 این در پایینی بسیار نمرات شدند معرفی هایی دانشگاه چنین در
  بودند، کرده کسب ها آزمون

هایی دانشگاه چنین در  که کردند نمی تصور هم آنها خود حتی که  
 !شوند پذیرفته

 
اي چاره آنها درمان براي نباید و نیستند آموزشی هاي درد اینها آیا  

 !اندیشید؟
 

















 مطالعاتی فرصت .9
 که است سالی چند هم دکتري دانشجویان به مطالعاتی هاي فرصت اعطاي 

  در کشور داخل دکتري دانشجویان حضور من اعتقاد به .است  شده کمرنگ
 بسیاري در تواند می سال یک تا ماه 6 مدت به کشور از خارج خوب هاي دانشگاه

  .شود واقع مفید خیلی ها رشته از
 با آشنایی و گرایش آن در متخصص استاد یک با مشترك پژوهشی کار تنها نه

 این خالل در بلکه باشد مفید خیلی تواند می شاخه آن در جدید آوردهاي دست
 فرهنگ و آموزشی محیط با و شود می تقویت هم دانشجو خارجی زبان مدت

 در تواند می که شود، می آشنا هم هایی محیط چنین در حاکم پژوهشی و آموزشی
 تأثیرگذار بسیار ایران به بازگشت از پس وي پژوهشی و آموزشی کارهاي ادامۀ
 ها، فرصت این تسهیل جهت در که کنیم می تقاضا ذیربط مسئولین از لذا .باشد

 خارج بورسیه دکتري دانشجوي یک هاي هزینه صد در 10 از کمتر آنها هزینۀ که
 .بردارند مثبتی هاي گام است، کشور از

 



  دانشگاهی هاي پردیس .10
 

 که است دانشگاهی هاي پردیس تأسیس دیگر بزرگ چالش
 هاي رشته برخی در آزمون بدون هم گاهی و صوري هاي باآزمون

 با متأسفانه و پذیرند می دانشجو کالن هاي شهریه با و طرفدار پر
   .کنند می التحصیل فارغ را آنها نازل بسیار کیفیتی

 
  علوم هاي رشته دارم اطالع من که جایی تا خوشبختانه البته

  امیدوارم .اند نکرده پیدا راه ها پردیس این به هنوز ریاضی
 سر از را بلیه این زودتر هرچه علوم وزارت ذیربط مسئولین
   .کنند دور ها دانشگاه



 مهم نکتۀ چند
  از برخی در خوشبختانه که شود توجه باید هم حقیقت این به .1

 هیئت اعضاي و هستند کم خیلی فوق هاي نارسایی ها دانشکده
  این کیفیت زیاد گذاري وقت با تحصیلی مقاطع تمامی در آنها علمی
 دانشجویان ارزیابی زیاد دقت با و کنند می و کرده حفظ را ها دوره
   .شود  می داده آنها به واقعی نمرات و گیرد می انجام

 توجه دانشجویان علمی صالحیت به فقط ها دانشکده اینگونه
  تعداد و گیرند نمی قرار دیگري عوامل تأثیر تحت و کنند می

  محروم تحصیل ادامۀ از که افرادي یا ها انصرافی و ها مشروطی
 به توان می لذا و ندارند دخالتی هیچگونه آنها ارزیابی در اند، شده

  .کرد اعتماد التحصیالنی فارغ چنین هاي معدل



  هاي تالش از که دانم می الزم برخود اینجا در
  هاي دوره کیفیت حفظ جهت در استادانی چنین

  را قدردانی و تشکر کمال پژوهشی، و آموزشی
 جهت در را آنها افزون روز توفیق و باشم داشته
  در اخالقی و علمی خوب رفتار این تداوم
   .خواستارم منان خداوند از دانشگاهی هاي محیط

 
 



  آنها اتفاق به قریب اغلب که( شده مطرح هاي چالش .2 
 نظر اظهار تنها )دارند کلیت و نیستند ریاضی علوم مختص

 .نیست من شخصی قضاوت و
 علمی هیئت اعضاي و دانشجویان از بسیاري با اینجانب 

  و )تر پایین یا باالتر هاي رتبه با ( کشور مختلف هاي دانشگاه
 تبادل مختلف، هاي مناسبت به و متفاوت زمانی هاي بازه در

 در شده مطرح مطالب آنها اتفاق به قریب و ام کرده نظر
 .اند تأییدکرده را اینجا



دهیم که بنا به مالحظاتی،  ما و مسئولین ذیربط  فرض را بر این قرار می. 3
هاي علوم  انگیزه به رشته توانیم مانع ورود داوطلبان ضعیف و بی نمی

ریاضی شویم، بخصوص وقتی اینهمه صندلی خالی در مؤسسات آموزشی 
 !   ما وجود دارد 

 
 :  شود که این سؤال مطرح میحال 

"شجویان اینگونه به باید چرا   ارفاق تحصیلی مختلف مراحل در دان
د، که هایی ضعف همۀ علیرغم که کرد   دریافت به موفق هم باز دارن

د، مدرك  "؟!!! باال هاي معدل با آنهم شون
"سی چه  اینگونه به مبرمی نیاز چه و کند می مجبور را ما ک

غ شور سطح در التحصیالن فار   طریقی هر به باید که دارد وجود ک
 !!!شوند؟ مدرك اخذ به موفق تا داد نمره اینها به شده که

 



با تشکر از حضور شما و به 
 جهتامید تالش در 
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