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 سرمقاله

درس جدید برنامه های و مشروطه قانون
ریاض ارشد کارشناس

آرین نژاد∗ مسعود

که است جالب خیل اما م رسد نظر به بی مناسبت اشارۀ
نیستند! معلوم و شده شناخته درست به مشروطه قانون نویسندگان
در مشروطه اساس قانون تدوین کنندگان مورد در سفری محمدعل
نیست معلوم درست به متأسفانه م نویسد «مشروطه سازان» کتاب
کشوری چه اساس قانون روی از و کسان چه توسط مشروطه قانون
م گوید ایران» مشروطه «تاریخ کتاب در کسروی احمد شد. تدوین
مشروطه قانون صدراعظم پسران المل موتمن و مشیرالمل ظاهرا
«نقش کتاب در اکبرزاده فریدون م کردند. ترجمه یا م نوشتند را
قانون تدوین که است داده احتمال مشروطه» نهضت در رهبری
خالصه است. بوده مؤیدالسلطنه و پیرنیا برادران عهدۀ بر مشروطه

اساس قانون شناسنامه ای یا سجل مشخصات از بخش اینکه
معلوم چندان یعن دارد قرار تردید و زن گمانه از هاله ای در مشروطه
ساختار و ل ش سال هفتاد از بیش که را ما تاریخ مهم قانون این نیست

کسان چه بود کشور در مران ح محور و مبنا و ت ممل امور ادارۀ
فرهنگ در امور خفیۀ رویه و الرجال قحط آفات از ی این نوشتند.

ی به نامه در ایام آن رجال از ناصرالمل بود. قاجار دوران آداب و
آشنا باسوادِ آدم صد ی ت، ممل این در م نویسد مشروطه رهبران از
البته کنند! پر را مشروطه خانۀ عدالت که نداریم روز علوم و دنیا با
سخن این از قصدش و است قاجار عصر خوشنام رجال از ناصرالمل
این رف برای اری راه جستجوی در او نبود پراکن یأس و ناامیدی

بود. دردها اصل علت و عیب
م گذرد، مشروطه انقالب از سال صدوده ی از بیش اکنون
سببی و نسبی رجال و «سلطنه ها» و «دوله ها» دوران که مدت هاست
ورود و تهران اه دانش تأسیس از سال هشتاد از بیش رسیده، پایان به
از بیش مدرن فنون و دانش نسیم و گذشته کشور به جدید علوم
سال هاست ناصرالمل نگران و وزیده کشور در که است قرن نیم
خدا ر ش به اکنون است. بربسته رخت مل این امور سر از که
روز فنون و علوم در بسیاری کارآزمودۀ دانشمندان که مدت هاست
در تخصص و ارتباطات و اطالعات عصر در که مدت هاست و داریم

همه از و عالوه به هستیم. مدیریت ها و مسئولیت ها تکفل و کار
نقادی، شفافیت، درعصر که مدت هاست برجسته تر، و متأخرتر مهمتر،
و شرایط چنین در آیا اما هستیم. چیز همه داری شناسنامه و گفتگو
وزارت عالیۀ قیمومیت در ما درس برنامه نویس های شیوۀ ، احوال
نیروی عال صالحیت های و انتظارها با نسبت هیچ علوم، فخیمۀ

دارد!؟ کارها داری شناسنامه و کشور در موجود انسان
در عده ای که بوده آن اخیر دهه دو در متبوع وزارت سیاق و سب
رعایای برای خفیه ای، صالحدیدهای عاج برج موض از و بنشینند خفا

درس برنامه های اه ها، دانش در حاضر علم جامعه یعن کشور علم
مصال نظرشان، و نقد به بی اعتنا و بنویسند تکلیف و مشق و

و تصویب تجربۀ الاقل برند. پیش به را نظری مورد خوداقناع
١٣٨٩ شهریور در که کاربردها» و «ریاضیات درس برنامه تکلیف

ی یمن به فراوانند. مدعا این مستندات و بود اینچنین شد ابالغ
تغییر بدون نظر و رأی بر ، ریاض علوم برنامه ریزی کمیتۀ کالم های
مبنای و محور به پیش، از بیش محموده رویۀ این خود، تردید بدون و
گشت بدل هم اه دانش رشته های ر دی درس برنامه نویس های
و تنیده درس برنامه ریزی اختیارات اعطای آیین نامه های لفافۀ در و

گشت! ابالغ
جدیدی برنامه های تدوین خبر پیش مدت ها از که حال در اکنون
پر روش های و مبان همان بر ریاض تکمیل دوره های برای
گوش به کاربردها و ریاضیات کارشناس دورۀ تدوین نکوهش از

ریاض ارشد کارشناس جدید برنامه های ٩۵ سال نیمه از م رسید
شدند: ابالغ زیر قرار به و تدریج به

رشته ارشد کارشناس دورۀ شدۀ) (بازنگری درس برنامه الف.
عددی آنالیز . ١ گرایش: پن با کاربردی ریاض
. ۵ مال ریاض . ۴ کد و رمز . ٣ بهینه سازی . ٢
در هم که ، دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت
« آموزش برنامه ریزی «کمیسیون تصویب به ٩۵/٣/٢٣ تاریخ

رسیدند.
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رشته ارشد کارشناس دورۀ شدۀ) (بازنگری درس برنامه ب.
تاریخ در که ریاض آنالیز گرایش در کاربردها و ریاضیات
« آموزش برنامه ریزی «کمیسیون تصویب به ٩۵/١٢/٠١

رسید.
کاربردی ریاض رشته ارشد کارشناس دورۀ درس برنامه ج.
هر که ، زیست ریاضیات . ٢ و داده علوم . ١ گرایش: دو در
برنامه ریزی عال «شورای تصویب به ٩۶/٠٩/٠۴ تاریخ در دو

رسیدند. « آموزش
رشته ارشد کارشناس دورۀ شدۀ) (بازنگری درس برنامه د.
، تصادف ریاضیات . ١ گرایش: سه در کاربردها و ریاضیات
تاریخ در سه هر که ، ریاض منطق . ٣ و ترکیبیات و گراف . ٢
« آموزش برنامه ریزی عال «شورای تصویب به ٩۶/٠٩/٠۴

رسیدند.
و «جبر» گرایش دو نام د ردیف ابالغ برنامه های دفتر در و.
هنوز ١٣٩٧ شهریور تا اما آمده اند هم توپولوژی» و «هندسه

است. نشده ابالغ عنوان دو این برای برنامه ای

. اجمال ارزیابی
انتقاد رغم به م رفت انتظار که همانطور برنامه ها این درس قالب . ١
عرضه واحدی ٣ قالب بندی در ، ریاض جامعه قاطبۀ جدی و وسیع
از ارشد کارشناس واحد های تعداد مجموع ترتیب، این به است شده
۴ عنوان ۶ از درس ها کل تعداد و یافته کاهش واحد ٢٩ به واحد ٣٢
درس عنوان سه است. یافته افزایش واحدی ٣ عنوان ٧ به واحدی
شامل شده ابالغ آنچه به بنا گرایش هر برای واحد) ١٢ تا ٩) الزام
در آن ها عنوان که ١ م شود زیرگرایش و گرایش اصل درس های
سه از عنوان دو برای ر م شده اند تصریح ارشد گرایش های اغلب
که («١ حقیق « آنالیز جز (به آنالیز گرایش در الزام درس عنوان
درس دو انتخاب را آن از منظور و گرفته قرار * نماد آنها جای به
با ریاض علوم ر دی گرایش های زیر یا گرایش ها اصل دروس از
درس سومین برای ری دی و است کرده تعریف ده دانش یا گروه نظر
جدول های از پیش انشای در که ترکیبیات» و «گراف گرایش الزام
‐ تخصص درس های برنامه این در دارد. را اخیر تصریح همین آن
جدول از آن درس سه دست کم که است واحد) ١٢) عنوان ۴ اختیاری
آمده جدول ط در (که گرایش هر اختیاری ‐ تخصص درس های
اختیاری درس های از راهنما استاد نظر با آن درس ی حداکثر و است)

پایان نامه و سمینار م شوند. انتخاب ٢ مرتبط ارشد دوره های از ی
واحد ۶ و واحد ٢ برابر ترتیب به ارشد کارشناس سابق برنامه مثل
تمام تحصیل به شاغل واحد ۶ کم دست اخذ با دانشجویان هستند.

م شوند. محسوب وقت
دو ادغام رغم به ریاض علوم برنامه ریزی کمیته که است عجیب . ٢
با کاربردی ریاض وکارشناس محض ریاض کارشناس قدیم نام
مجموع در شاید که کاربردها»، و ریاضیات کارشناس » کل عنوان
عهدۀ بر قضاوت این (و کرد تلق مثبت و خوب راهبرد را آن بتوان
خالف عمال ارشد کارشناس ذاری نام در است) ریاض جامعه عموم
از برخ ، توجیه و شرح هیچ بدون و گرفته پیش در را رویه این
کاربردی» ریاض ارشد کارشناس » را ارشد کارشناس گرایش های
قرینۀ به و کاربردها» و ریاضیات ارشد کارشناس » را ر دی برخ و
محض» ریاض ارشد کارشناس » همان البد ، تفکی این سنت

موجه و درست و خوب رد روی وجه هیچ به این است. نامیده
«کارشناس نام با کارشناس دورۀ ی تکمیل دورۀ نام گذاری برای

دو بین نعمت حیدری‐ قدیم دعوای و نیست کاربردها» و ریاضیات
ریاضیات صحنۀ در را کاربردی ریاض و محض ریاض سنت جناح
رشته ادامه که بود طبیع کامال م کند. فعال و زنده دوباره اه دانش

کارشناس ، تکمیل تحصیالت در کاربردها» و «ریاضیات کارشناس
که شیوه ای همان به درست شود نامیده کاربردها» و «ریاضیات ارشد
عنوان در و م شوند نام گذاری اینچنین رشته ها همه ارشد کارشناس
نیست. موجود گرایش ها تفسیر و تعبیر یا گرایش ها از نام ارشد،
رعایت ذاری نام در اصول منطق این اگر یعن ، صورت چنین در
ورودی آزمون های در هم متناسبی و متناظر اصالحات باید شود،
رشتۀ دو ادغام تدبیر واق در و راهبرد تا گیرد صورت ریاض ارشد
در کاربردی» ریاض «کارشناس و محض» ریاض «کارشناس
با آنکه نه شود تقویت کاربردها» و ریاضیات «کارشناس رشته ی
موضوع این گردد! غرض نقض و سست تخریب، نام گذاری، این گونه
است، مهم خیل نکتۀ این م شود. داده شرح هم ری دی جای در

کنند. توجه کاش ای
مسئولیت تعیین ، درس برنامه ریزی در مهم غفلت ی . ٣
آنها نشان و نام تصریح جهت از برنامه ها نویسندگان و تدوین کنندگان
شناسنامه ای مشخصات از ی عنوان به برنامه هر دفتر مدخل در
تکرار هم اینجا مشروطه قانون نویسان ابهام و ایراد آن تا است آن
مهم تر کاری ، اه دانش درس برنامه ی که بپذیریم اگر نشود!
کتاب ی صدر بر باید چرا مدرسه ایست درس کتاب ی تدوین از

است. برنامه در نشده ای تعریف مبهم واژۀ گرایش» «زیر ١
است. برنامه در نشده ای تعریف مبهم واژۀ نیز مرتبط» «ارشد ٢
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برنامه های از ی هیچ صدر بر اما باشد آن نویسندگان نام درس
ی این نباشد. آن تدوین کنندگان نام ارشد کارشناس و کارشناس

برنامه ریزی های شیوه در مسئولیت گریزی اف های ش و ضعف ها از
پیشنهاد شود. اصالح باید که است علوم وزارت در موجود درس
هر تدوین کنندگان یا مدیران نام که است این مشخص و روشن
از ی هر تدوین کنندگان نام حت ضرورت حسب و درس برنامه

حداقل شفافیت و مسئولیت تا شود نوشته آن صدر در سرفصل ها
خود این و باشد روشن آن سجل مشخصات از ی عنوان به برنامه
این به شود. تلق برنامه اعتبار و عیار تعیین استانداردهای از ی
یا ترویج رد روی هر در گفتگوها و نظرها و نقد مخاطب ترتیب

کسان چه با که م دانند مردم و بود خواهد معلوم برنامه اصالح
و درس برنامه ی متنوع مسائل متقابل گفتگوی و بحث به باید
گفته سخن که کس هر با اینکه نه بنشینند درس سرفصل ی حت

کند! ارتباط و اختیار و مسئولیت سلب خود از شود
و «ریاضیات کارشناس برنامه در انتقادها انبوه به پاس در . ۴
عدم و ریاض جامعه با مشورت و نظر جلب عدم برای کاربردها»
این پذیرش ضمن امر، متصدیان برنامه، پایلوت و آزمایش اجرای
همان دوباره اکنون م کردند. مسئولیت سلب خود از نوع به گالیه،

نوع هیچ جدید ارشد برنامه های ابالغ در و است داده رخ شرایط
مشورت و نظر و نقد به احترام در ادعا مورد فرهیختگ های انواع از
برنامه هایی و نم شود دیده علم جامعه و مخاطب پیشین خواه
و نیامده اند سنجش و نظر و نقد بوته در منظری و مرئا هیچ در که
ابالغ نهایی صورت به نشده معلوم شفاف شیوۀ به قبحشان و حسن

بی توجه اند!؟ اینقدر چرا شده اند! اجرا به تکلیف و
نخست جا، همه برنامه ای، و روش و رویه هر و کاری هر اصالح در . ۵
نقد و ارزیابی را قدیم برنامه های و روش ها حسن های و عیب ها باید
این داد. قرار نظری تجدید و اصالح رد روی هر مبنای را آن و کرد
انتخاب های و ترجیح ها بر توضیح ارائه به موظف برنامه نویسان یعن
اتخاذ پیشین درس برنامه به نسبت که متنوع تفاوت های در خود
و «ریاضیات پرانتقاد برنامۀ ارکان ثبات متأسفانه هستند. کرده اند
دربارۀ شده مطرح نظرهای و نقد به کامل بی اعتنایی و کاربردها»
نسبت طرح قابل گالیۀ و نقد هر شنیدن برای را امیدی هیچ آن،

صالح باقیات و امتیاز و سرمایه این نم گذارد! باق برنامه این به
اخیر دهه ی در اه دانش ریاضیات درس برنامه های مدیران برای

م دانستند! اگر نیست،
گرایش سه ١٣۶٧ مصوب کاربردی ریاض ارشد کارشناس برنامه . ۶

« ‐فیزی «ریاض و عملیات» در «تحقیق عددی»، «آنالیز داشت:
کاربردی ریاض ارشد جدید برنامه بود). مهجور عمال آخری این (که
بندهای در که دارد گرایش هفت شده ابالغ کنون تا آنچه احتساب با

ی م تواند البته عناوین این تنوع افزایش آمده اند. فوق ج و الف
تفکی که شرط به شود تلق برنامه برای مثبت امتیاز و حسن

وحدت و باشند داشته موجه هدفداری و اصالت آن مواد تنظیم و
تکامل و تداوم در را کاربردی ارشد احیانا و ریاض ارشد ساختار کل
نکته این در آمد خواهد که شرح به باشند. نزده لطمه خود سنت
و فاخر گرایش حذف که شاید گذشته این از کرد. تردید کامال باید
و عنوان اشتهار و موضوع جامعیت با عمیات» در «تحقیق خوشنام
مقبول و مطلوب چندان علم جامعه بزرگ عرصه در آن کارکردی
اظهارنظر ارا آش نظر این اهل  که کاش ای نشود. تلق فنش اهل

کنند.
محض) ارشد (یا کاربردها و ریاضیات ارشد گرایش های تعداد . ٧
در توپولوژی»، و «هندسه و «جبر» «آنالیز»، کالسی عنوان سه از
(و شده اند ابالغ حال به تا که گرایش هایی احتساب با جدید برنامه
است یافته افزایش گرایش ۶ به شوند) ابالغ است قرار که عنوان دو
دربارۀ باال بند در شده مطرح نگران و گمان و امید که گفت باید و
وحدت جوی روح فاقد برنامه این یعن است صادق هم برنامه ها این
برای اخیر تفسیر و تفکی فرض با است. محض ارشد سابق برنامۀ
برنامه ها، این ابالغ در کاربردی و محض ارشد عنوان دو جداسازی
و محض ریاضیات بین چندان جداسازی نم توان که آنست واقعیت
گرایش که نباشد درست چندان شاید مثال طور به شد قائل کاربردی
دیفرانسیل هندسه با همراه همیشه که را دینامی سیستم های
کتاب های از خیل نام گذاری در و م شد تلق نظری هندسه از بخش

ریاض زمرۀ در م رفت کار به عنوان همراه و مل م عنوان به هندسه،
خواند. کاربردی

درس عنوان ۶ که است آن بی پاس و اصل پرسش های از ی . ٨
این برنامه این در که داشت خلل یا ایراد چه ریاض ارشد دوره برای
برنامه نویسان، نظر از چرا یعن است یافته افزایش عنوان ٧ به تعداد
که است گفتن است؟ برنامه اصالح و بهبود از بخش تغییر، این
در برنامه ها همین مقارن که آمار ارشد کارشناس جدید برنامه در
(٩۵/١٢/١) شده تصویب و تدوین عظم وزارت همین آمار کمیتۀ
همۀ یعن نکرده تغییری هیچ درس ها تعداد و درس قالب بندی
درس های کل تعداد و م شوند ارائه واحدی ۴ صورت به درس ها
وضعیت و شرایط در گذشته این از است. عنوان ۶ همچنان هم ارشد

ریاض ارشد دوره های وارد که دانشجویان اتفاق به قریب موجود،
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کنکاش مورد جداگانه طور به باید (که متنوع دالیل به م شوند
آموزش محتوای نتیجه در و هستند کم  انگیزه و ضعیف گیرد) قرار

فاصله تکمیل پیشرفتۀ درس های باید و شاید آن با ارشد کالس های
به عنوان ۶ از درس ها تعداد افزایش شرایط این در دارند. زیادی
صوری تر و فشرده تر سخت تر، را آموزش روان فضای تنها عنوان ٧
ندارد دانش آموختگ کیفیت افزایش در نقش هیچ تنها نه و م کند

م دانستند! کاش ای کرد، خواهد عمل آن مقابل در درست که
برنامه در که نحوی به ٣واحدی نظام متعدد ایرادهای تمام . ٩
رری م و وسیع بررس و نقد مورد کاربردها و ریاضیات کارشناس
٣ قالب بندی اجمال به برقرارند. هم دوره ها این برای گرفت قرار
کاهش ، علم هیأت اعضای کار بی عدالت و تراکم موجب واحدی

تحصیل اثرگذار بسیار و جدی تراکم و دروس آموزش زمان و فرصت 
متناسب واحدی، ٣ آموزش مدل معتقدند ریاض جامعه قاطبه و است
ایرادها و عیب ها این از ی هر نیست. ریاض رشته آموزش محتوای
برای بارها آن شرح که م شوند هم ری دی متعدد عوارض موجب

ریاض علوم محترم کمیتۀ و شدند تحلیل و برشمرده کارشناس دوره
و نبود درست برخورد این و ماند بی اعتنا آن به تمام، افتخار با وزارت،

م دانستند! کاش ای ساخت، فراهم را بسیاری آزردگ های
موجب مرحله ای در ایران ریاض انجمن مستمر یری های پی . ١٠
عنوان دو یعن شدند ابالغ که متأخرتری درس برنامه های در تا شد
درس سه ارائه ان ام د، و ب ردیف های عنوان چهار و ج ردیف
در رخصت این شود. میسر واحدی ۴ صورت به گرایش هر الزام

چندان ل مش البته و است آمده برنامه ها این نخست صفحه زیر بند
دروس بودن پایه ای به توجه «با نم گشاید: را ماجرا کل ایرادهای از
به ارشد، کارشناس دوره های ورودی های تنوع و گرایش ها الزام
جای به دروس این اه، دانش تصویب و مربوطه آموش گروه پیشنهاد
واحدهای سقف صورت این در شوند. اجرا واحدی ۴ م توانند واحد ٣
یافت». خواهد افزایش واحد ٣٢ حداکثر به ٢٩ از تغییر این با دوره این

کارشناس ورودی آزمون برای دروس انتخاب و نحوه قرار، از . ١١
است سابق همانند دوره ها، این در دانشجو پذیرش شیوۀ هم و ارشد

ی در خود، انتخاب به دانشجویان، یعن این نیست. درست که
شرکت کاربردها) و (ریاضیات محض یا کاربردی ارشد آزمون دو از

یعن شاخه همان ن مم گرایش های از فقط اکنون مثل و م کنند
این در م پردازند. رشته انتخاب به محض ارشد یا کاربردی ارشد
داشته را کاربردی یا محض ارشد مجوز قبال اه دانش اگر شرایط
و (ریاضیات محض ارشد دوره های در م تواند ف السابق کما است

و یرد ب دانشجو عموم و کل صورت به کاربردی ارشد و کاربردها)
قابل و موجود گرایش های و اساتید بین را ها آن خود، ترجیحات حسب

کماف باید ندارد مجوزی اگر و کند توزیع ریاض بخش در عرضه
مجوز گرایش هر برای جداگانه یعن موردی یا کل صورت به السابق
برنامه اجرای برای بالتکلیف البته سازوکار این کند. اقدام و یرد ب
با م رفت امید که دارد مهم عیب های اما م کند ساده را جدید
پذیرش که است آن ایراد نخستین شود. رف ارشد جدید برنامه اجرای
ریاضیات «ارشد و کاربردی» ریاض «ارشد کل رشته های در دانشجو
خود الت مش همیشه محل ترجیحات حسب آن توزیع و کاربردها» و
ر م داشت دربر استادان حقوق رعایت و دانشجو انتخاب جهت از را
در دقیقاً را اه دانش تقاضای مورد گرایش های سنجش سازمان آنکه
ثبت نام هنگام به استادان گاه و دانشجو تکلیف تا کند درج دفترچه
پیش طرف هیچ از جدل و بحث و باشد معلوم جدید ورودی های

م دانستند! کاش ای هستند، مهم نکته ها این نیاید.
این به که ارشد آزمون قدیم برنامۀ مهم ایرادهای از ر دی ی . ١٢
هر از متنوع گرایش های انتخاب ان ام ممنوعیت م یابد ادامه ترتیب
است مشهود چنانچه اه هاست. دانش در کاربردی و محض گروه دو
که گرایش هایی از دانشجویان دارد را خود بحث جای که دالیل به
دانشجو ضمن در و م کنند بیشتری استقبال دارند کاربردی عنوان
در که آزمون به بنا را رشته کد ی فقط خود انتخاب های همه در
این کند. انتخاب م تواند کاربردی) یا (محض است کرده شرکت آن
تقاضای اغلب، که حال در اه ها دانش از خیل در تا م شود موجب
گرایش های است موجود کاربردی گرایش های برای توجه قابل
رر م گرایش ها این نتیجه در و باشند نداشته چندان متقاض محض
اختالف واقعاً نه آنکه حال گیرند. قرار بقا برای مخاطرهایی رو در روی
است موجود گرایش ها بین کاربردی و محض تفکی جنبۀ از چندان
سمت دو این از ی به را دانشجو مؤثری و ذات عالقۀ واقعاً نه و
(به ارشد ذاری نام در ادغام این نحوی به چنانچه حال م کشاند.
ارشد ورودی آزمون برگزاری در وحدت با (٢ بند پیشنهادی شرح
همزمان انتخاب برای سان ی انتخاب فرصت دانشجو گیرد صورت
را بهتری جذب ان ام شرایط این داشت. خواهد گرایش ها همۀ از
ارشد عنوان به برنامه این و قدیم برنامه در که گرایش هایی برای
ری دی ترجیحات گاه و م آورد فراهم م شوند خوانده محض
محتوای یا علم هیأت ترکیب یا اه دانش اشتهار یا جغرافیا مانند
مختلف، اه های دانش به بسته گرایش، و رشته ی در کار واقع
هم که شوند گرایش ها این همۀ در دانشجو جذب موجب م تواند

م دانستند! اگر فراوانند، الت مش نیست. ن مم اکنون
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و رشته ها پیوند» «محور شدن رها رویت قابل مهم نکته ی . ١٣
کل درس چند با قبل برنامه در که است ریاض ارشد گرایش های
الزام ثابت درس سه واق در بود. شده حفظ مشترک عموم و

مشترک درس سه جداگانه طور به و محض گرایش های برای مشترک
عهده بر را مهم نقش چنین کاربردی گرایش های برای الزام
در هم از جدا و مستقل آنقدر باید را ارشد دوره های آیا واقعاً داشتند.
مفاهیم و رشته ها از تمام به ارشد انتخاب در دانشجو که گرفت نظر

حت روش چنین آیا و باشد بی نصیب ریاض ر دی بال و فرهیخته
حداقل بی اطالع دانشجو آیا است؟ موجه هم دکتری دروه های برای

خوبی دانش م تواند هندسه و جبر مانند ریاضیات اصل محورهای از
اطالع بدون ترکیبیات گرایش دانشجوی آیا آورد؟ فراهم آنالیز در
خوبی دانش م تواند ریاضیات اصل شاخه های از مناسبی و حداقل
گرایش ها اینقدر باید واقعا آیا گذشته هم این از آورد؟ گرد ترکیبیات در
فرصت هیچ ، درس برنامه های در که نحوی به باشند دور و جدا هم از
روح متأسفانه نگردد. فراهم ر دی گرایش های با موجه آشنایی
نم شود، دیده برنامه ها اجزاء و ریز در ریاض آموزش بخش وحدت
تنها که است شده نوشته پیپرنویسان دست به گرایش ها همه گویی
پیپرنویس های معن به مقاله نویس فقط را علم و آموزش آمال
نگاه جهت این از و م دانند ساری و جاری امتیازجویِ ضعیفِ اغلب
و کار به مؤثر تر و موجه تر را ارشد برنامه های در جداساز و تخصص
متأسفانه اما م شمارند. خود ممدوح و مقبول و صواب و مباح کاسبی
ای نیست، ارشد کارشناس آموزش اهداف به بالغ و پخته نگاه این

م دانستند! کاش
آنالیز گرایش جز به کاربردی و محض گرایش های از ی هیچ در . ١۴
مرحله در حت الزام درس های از ی حقیق آنالیز درس عددی،
اندیشه جان مایه های از ی حقیق آنالیز نیست. انتخاب ان ام
بنیادهای از ی عنوان به را آن آموختن و است ریاضیات در تحلیل
درس دو هر کد» و «رمز گرایش در گرفت. جدی باید ریاض اندیشۀ
نظریۀ متعارف دروس از نه و هستند اطالعات نظریه دروس از اصل
ایران در رشته این دانش آموختگان که نحوی یه الاقل رمز، و کد
ردهای روی از ی که ترکیبیات» و «گراف گرایش در دیده اند.
ترکیبیات کتاب های و جبریست ترکیبیات آن امروزی مطرح و جدی
هستند جبری تخصص مفاهیم از پر گراف جبری نظریه یا جبری
پیشنهاد جبری پیشرفته نسبتاً مفاهیم آموزش برای جبری درس هیچ
ترکیب است. وارد هم رمز» و «کد گرایش در ایراد همین است. نشده
این که م دهد نشان ترکیبیات» و «گراف گرایش درس عنوان های
«ترکیبیات»، گرایش نه و است «گراف» گرایش واق در گرایش
چون ری دی تخصص رشته های شامل که آن، جام معن به

«مربعات ،« بلوک «طرح های آدامار»، و ی و صفر «ماتریس های
و «پرمننت» ،« ترکیبیات «شمارش های ،« متناه «هندسه التین»،
از دامنه دارتر نکته گیری ها گونه این سلسلۀ م شود. هم آن مانند
گفتگو و نظر و نقد فضای و فرصت آنکه بر مشروط هستند این ها
واضعین رغبت و اعتنا مورد چندان که چیزی باشد، فراهم آن ها دربارۀ
نیست وزارت ریاض علوم محترم کمیتۀ یعن برنامه ها این صانعین و

م دانستند! کاش ای نیست، عاقبت اندیشانه ای چندان رویۀ این و
عادت چون تمرکزگرایی به ابتال که است آن ر دی سخن ی . ١۵
از حت را بلوغ و رشد تجربه های فرصت مزمن و قدیم علت و
ستادی حوزه های م کند. و کرده دریغ کشور علم سطوح عال ترین
تدوین و تألیف سازمان بخش های حد در را خود نقش نباید وزارت
مخاطبین با که چرا دهند کاهش پرورش و آموزش درس کتاب های
سیاست گذاری های مواجهند. متفاوت تری بسیار هدفگذاری های و
و باشند معدود و محدود بسیار باید ستادها این در عال آموزش علم
به که چرا نشوند اه ها دانش ردی عمل و تجربی اختیارات دامنۀ وارد

عرف انتظارات و مقتضیات و مصال اه ها دانش ، جهان تجربۀ و سنت
شرایط در و م شناسند را خود کارکردهای و مسئولیت ها از ناش

حت اکنون هم م کنند. عمل آن به متناسب اقتصادی و اجتماع
ارشد تکمیل دوره های برای علوم وزارت ستادهای آنکه ارادۀ اصل
کنند تکلیف و تدوین درس برنامه های کشور اه های دانش دکتری و
و سرنوشت در آن به بی اعتنایی و غفلت و است تردید و تأمل محل
کاش ای است، خُسران و زیان موجب اه دانش بلندمدت بهره وری

م دانستند!
کمیتۀ ماندۀ زمین بر و اصل تکلیف آنکه سخن واپسین . ١۶
ریاضیات کارشناس برنامه در تجدیدنظر وزارت ریاض علوم محترم
چند این در شده مطرح مفصل انتقادهای به واکنش در کاربردها و
به و همچنان پرونده آن که حال در و است برنامه این به نسبت ساله
است منتقد و معترض و دادخواه و داد از پر و باق و گشوده خود قوت
مورد رویه های و سیاق و سب همان بر جدیدی پرونده های گشودن
نیست، اخالق و دوراندیشانه و منطق و موجه چندان پیشین غضب

م دانستند! کاش ای
در برنامه های جدید، مصوب درس برنامه های همۀ متن پی نوشت:
آموزش معاونت اه وب در منسوخ درس برنامه های حت و اجرا حال

است. دسترس در زیر نشان به علوم وزارت
https://www.msrt.ir/fa/grid/283
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