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    اگر خواهان توسعه پایدار هستيم، باید توسعه علم و دانشگاه را دنبال كنيم و اگر دنبال توسعه علم هستيم  "      

 "ریزي كنيم.گذاري بيشتر مادي و معنوي براي كيفی سازي آن برنامهرا دریابيم و با سرمایه "علوم پایه"باید 

                                               

 جناب آقای دکتر سمنانیان

 دبیر محترم کارگروه بررسی علوم پایه

 

 با سالم

رت علوم تحقيقات و فناوري اموزشی وزوبه جلسه حضوري با معاونت محترم آدر جهت اجراي مصاحتراما، 

 گردد.پایه و راهكارهاي پيشنهادي به شرح زیر اعالم میهاي علومچالش

 

 هاچالشالف(

 

 هاي علوم پایهآموزان به رشتهعدم اقبال دانش -1

نفر در رشته  438423نفر شركت كننده در كنكور سراسري، تعداد  1348144از مجموع  1448در سال 

 نفر در 128384نفر داوطلب كنكور، تعداد  1114884از مجموع  1484اند و در سال ریاضی داوطلب بوده

آموزان مشغول به تحصيل در رشته تعداد دانش اند. متأسفانه آمار دقيقی ازرشته ریاضی داوطلب بوده

هاي ریاضی در اكثر مدارس طالعه موردي نشان از تعطيلی رشتهها بدست نيامد ولی مریاضی در دبيرستان

 مدارس دارد. معدوديها و ثبت نام تعداد اندكی در این رشته در متوسطه شهرستان

دروس اي به مانند تجربی، علوم انسانی، فنی و حرفه هاآموزان دیگر رشتهعالقگی دانشعالوه براین، بی

 مرتبط با آموزش ریاضی است.لعه نيز از دیگر مشكالت اساسی و خارج كردن آن از سبد مطا ریاضی

از دیگر معضالتی است  "دكتري از ابتدایی تا"مقاطع تحصيلی  تمام اي و كنكور در هاي چند گزینهآزمون -3

اي آن ان و دانشجویان به یادگيري عميق دروس ریاضی و مفاهيم پایهآموزكه باعث عدم رغبت دانش

 گردیده است. 

بر اثر  آموز براي یافتن پاسخ سریع و فرسوده شدن ذهن خالق ويگرفتن روحيه تعمق و تفكر از دانش

 دهد.هاي علوم پایه را تقليل می، توان ادامه تحصيل در رشتههاتالش براي یافتن پاسخ تست
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و در نهایت هدف  گردیدههاي درسی باعث ناكارآمدي كتاب هاي تستیو به تبع آن آزمون نكوررونق ك

 رسد.به انجام نمی براي آموزش علوم به طور عام و ریاضی به طور خاص تعریف شده در آموزش و پرورش

حن در ص 1448در سال  هاو شيوه سنجش و گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه موضوع اصالح كنكور

ایگزین ج "طرح حذف كنكور"ه صورت ناگهانی سف باسالمی مطرح گردید ولی با كمال تأمجلس شوراي 

به سه وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت و آموزش پزشكی و آموزش و  1481آن شد و تا سال 

در سال . ولی ابق تحصيلی اقدام نمایندپرورش فرصت داده شد كه نسبت به حذف كنكور و جایگزینی سو

به دليل عدم تحقق این مصوبه، مجدداً موضوع در مجلس مطرح و قانون حذف كنكور، اصالح گردید.  1481

كل ظرفيت پذیرش  %41سال  1طی  و مقرر گردیدهاي نشده در این اصالحيه به حذف كنكور هيچ اشاره

ظرفيت پذیرش  %41، 84آموزش عالی براساس سوابق تحصيلی باشد كه طبق اعالم مسئولين در سال 

 شده است. انجامآموزش عالی خارج از كنكور 

استقبال از كنكور و مهمتر از همه ميزان سوال این است كه آیا هيچ تغييري در نحوه اجراي كنكور،  حال

هاي كنكور به صورت تب و تاب حضور در كالس  جواب منفی است. عواقب سوء آن بوجود آمده است؟

هاي تست و كنكور قویاً االي كتابهاي آزمایشی متعدد و فروش بكت در آزمونعمومی و خصوصی، شر

 ید این امر است. مؤ

ها عمال امكان پذیر ش و گزینش داوطلبان ورود به دانشگاهدهد حذف آزمون براي سنجج نشان میاین نتای

كه در  "كنكور"د پدیده با وجو سيستم فعلی تحت عنوان كنكور بود. حنيست و به جاي آن باید به فكر اصال

آموزش و پرورش تبدیل گردیده است، اهداف  "هدف"اي براي ارزیابی به "وسيله"حال حاضر به جاي 

 رسد.آموزش و پرورش به انجام نمی

 ايفقدان استاندارد دروس مدرسه -4

يف كتاب، لرس ملی، شامل محتوا، با فرآیند تأاي در برنامه ددر حال حاضر فقدان استاندارد دروس مدرسه

انداز واقعی از دوره پيش از دبستان تا پایان دوره ساعت درس، سنجش و ارزشيابی و در راستاي یك چشم

كار پژوهشی در این زمينه را در  در حال حاضر یك  شود. انجمن ریاضی ایرانمتوسطه، شدیداً احساس می

 دست اقدام دارد.

و الزام آنها به استفاده از كتب متعدد  یه از دوره دبستانس علوم پاوآموزان به درتن عالقه دانشاز بين رف -8

 كمك آموزشی.
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هاي درسی به زبان ساده بيان شده و براي دانش كتابدر مدارس به جاي اینكه مطالب پایه و اساسی 

 هاي كمك آموزشیآموزان به كتابكاذب مراجعه دانشراب و اضط الزام ،آموزان ملموس و قابل درک شود

شود. پرسش اساسی در این راستا این است كه اگر كتاب محتواي عجيب و غير علمی فراهم می با مجموعه

 هاي كمك آموزشی است؟درسی كامل و جامع است، چه نيازي به این همه كتاب

 هاي ضمن خدمت معلمانعدم توجه به كيفيت و آموزش -1

هاي رسی، بازآموزي و آموزشهاي دیكی از نيازهاي معلمين و دبيران بخصوص پس از عوض شدن كتاب

سفانه در كتب انجام گيرد. متأ تغيير و یا تعویضز بایست قبل اضمن خدمت معلمان عزیز است كه حتی می

 این مورد توجه كافی نشده است.

 توجهی به آموزش علوم پایه معلمان ابتداییبی -2

، الزم است كه معلمين مقطع با توجه به اهميت آموزش علوم پایه و بویژه ریاضيات در مدارس ابتدایی

اضر اغلب در حال ح این مباحث مسلط باشند. كه برباشند  در این دروس آموزش دیدهابتدایی به حدي 

كه خود رغبت و آشنایی چندانی با دروس شوند هاي علوم انسانی انتخاب میاین معلمان از بين دیپلمه

داد اندكی واحدهاي ریاضی و علوم وجود دارد كه تعهم در سرفصل دروس آموزش ابتدایی  ریاضی ندارند. 

 جهت تدریس علوم و ریاضی را به آنها بدهد. تواند دانش كافیاین تعداد اندک نمی

 توجهی به درس هندسه در مقاطع باالتر متوسطهتوجهی به دروس علوم و ریاضی در دوره ابتدایی و بیبی -8

  به این جایگاهو لزوم اعتباربخشی  توجهی به جایگاه معلمانیب -4

كه یكی از مصادیق بارز آن استفاده از معلمان ناكارآمد )آموزش ندیده( در طرح  فقدان عدالت آموزشی -8

  خرید خدمات آموزشی )مدارس حمایتی( در مناطق محروم و بویژه در مدارس ابتدایی است.

 هاي دانشگاه فرهنگيانچالش -18

جذب گار به عنوان دبير و آموزهاي دولتی ایه دانشگاهآموختگان علوم پاي از دانشدر گذشته بخش عمده

جذب كادر شدند. با ملزم كردن وزارت آموزش و پرورش به مراكز آموزشی بویژه آموزش و پرورش می

علوم  رشته هاي آموختگاناي از دانشآموختگان دانشگاه فرهنگيان، بخش عمدهدانش از بين فقط آموزشی

در  تعداد محدودياجازه استخدام  34اند )البته ماده راز شغل معلمی محروم شدهها از احپایه دیگر دانشگاه

 شود(.شود و یا بصورت محدودي اجرا مییا اجرا نمی دهد كهخارج از این طرح را می

المال در هاي كشور كه هزینه باالیی از بيترفت دانشگاه فرهنگيان از پتانسيل باالي دانشگاهانتظار می

هاي معلمين را به دانشگاه "آموزش تخصصی"آنها شده است، استفاده نماید و بخش  جهت ایجاد
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المال به صورت موازي در آن دانشگاه انجام از محل بيتكه هایی واگذار نماید و از صرف هزینه موجود

اي معلمان یا در بدنه هاي دانشگاه براي تربيت حرفهجویی نماید و در سایر بخششود، صرفهمی

  .ي سطح رفاه معلمين استفاده نمایدوزش و پرورش و كمك به ارتقاآم

ها و هاي باال در مقطع كارشناسی توسط دانشگاهسامان بودن آموزش در مدارس و اعالم ظرفيتبی -11

 آموزان با هر سطح سوادي وارد دانشگاه شوند.سسات آموزش عالی سبب شده است كه تمامی دانشمؤ

شود. الزم است براي ورود مقاطع باالتر هم كه فاجعه بارتر است و بوضوح دیده می سفانه این امر درمتأ

 هاي تحصيلی مختلف دانشگاهی، كف دانش و توانمندي داوطلب مشخص گردد.به دانشگاه در دوره

 هارویه دانشگاهگسترش بی-13

بدون توجه  88تا  48 دانشگاه دولتی داشتيم و در فاصله ده ساله  88در مجموع حدود  1448تا سال 

ها و سایر جوانب توسعه آموزش عالی، این تعداد به دو برابر به تقاضاي جامعه و مالحظات زیرساخت

 افزایش یافت.

سسات آموزش عالی در نشجو از طریق گسترش كمّی تعداد مؤاین افزایش چشمگير در مورد تعداد دا

شود. پيامد این توسعه بدون برنامه، نيز دیده میبدون در نظر گرفتن نيازهاي جامعه  هاسایر زیرنظام

 آموختگان بيكار دانشگاهی كه به عنوان یك معضل اجتماعی نمایان است.مواجه شدن با خيل دانش

 هاي مختلفهاي تحصيالت تكميلی علوم پایه در دانشگاهرویه دورهافزایش بی -14

به عنوان شرط وتویی در  "د و دكترافارغ التحصيل نمودن دانشجویان ارش"با قرار گرفتن شرط 

ها در مراحل مختلف استخدامی، تمام ت پژوهشنامه ارتقا و همچنين توجه هر چه بيشتر به كميّآئين

و بدليل كم بودن متقاضيان،  هاي تحصيالت تكميلی نمودندها تشویق به راه انداختن دورهدانشگاه

رود كه این امر می ادامه تحصيل پذیرفته شدند كه ان با هر سطح سوادي برايگآموختسفانه دانشمتأ

 اي عظيم براي علوم پایه به بار آورد.فاجعه

 عدم حمایت بخش دولتی و غيردولتی -18

عالوه بر حمایت مادي و  واضح است كه اساس پيشرفت پایدار، توجه به علوم پایه است. از این رو

صنعتی، كشاورزي، پزشكی و ... را ملزم به داشتن  بایستی كليه مراكزمعنوي از نخبگان علوم پایه، می
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متخصصان علوم پایه در  ،آموختگان علوم پایه نمود. عالوه بر اینبخش تحقيقاتی با حضور دانش

 هاي فنی و مهندسی به عنوان همكار استفاده شوند.پروژه

تعدد نهادهاي مختلف سياستگذاري در امر آموزش و پژوهش و فناوري و عدم پایش و ارزیابی عملكرد  -11

علوم پایه در كشور و فقدان برنامه جامع و ملی توسعه علوم پایه در كشور و همچنين عدم هماهنگی 

 هاي علوم پایهبين سه وزارتخانه متولی آموزش در حوزه

 هاي متخصصين علوم پایهنديعدم شناخت جامعه از توانم -12

گردد به عنوان این عدم شناخت موجب واگذاري كارهاي متخصصان علوم پایه به افراد غيرمتخصص می

 هایی مانند نظام آمار شناسی اشاره نمود.توان نبودن سيستممثال می

 هاي شغلی براي دانش آموختگان علوم پایهكمبود فرصت -18

 هاي علوم پایهاي و اصالح طراحی رشتههاي ميان رشتهو تعریف رشته اندازيعدم توجه به راه -14

 هاي اشتغال مناسب در كشورشتاب گرفتن فرار مغزها به خاطر نبود فرصت -18

هاي علمی در توسعه نقش انجمن، هاي علمیگيري با انجمنو عدم ارتباط نهادهاي تصميماهميت ...  -38

ها و مشاركت آنها در نهادهاي رفت و توسعه علمی بدون توسعه انجمنتوان نادیده گعلمی كشور را نمی

 پذیر نيست.گيري امكاتصميم

به طوري كه سهم  هاي پژوهشی از سهم درآمدهاي كشوربينی شده بودجهعدم تحقق ميزان پيش -31

ا به هاي پژوهشی و فناوري از توليد ناخالص داخلی در حدود نيم درصد است در حالی كه بنبودجه

 رفت كه این سهم به دو درصد رسيده باشد.اسناد باالدستی انتظار می

 راهکارهای پیشنهادیب(

 "كنكور حذف شدنی نيست، كنكور باید اصالح گردد." (1

هاي آموزش عالی، متأسفانه تأثيرات منفی كنكور بر آموزش رشته %41علی رغم حذف كنكور براي 

آن منفی روحی  متقاضيان كنكور كاسته نشده است بلكه بار باقی است و تنها ازكماكان به قوت خود 
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طلبد كه اصالح جدي در نحوۀ برگزاري كنكور و پذیرش براي جامعه همچنان ادامه دارد. لذا می

 .در دستور كار قرار گيرد دانشجو

در جهت كارایی هر چه بيشتر دانشگاه فرهنگيان و تأثيرات مثبت آن بر جامعۀ معلمين پيشنهاد  (2

 شود كه:می

المال از امكانات موجود و هاي بيتالف( در جهت اجراي سياست اقتصاد مقاومتی و كاهش هزینه

معلمين  "تخصصی"هاي جامع كشور و اساتيد  باسابقه و مجرب آنها در جهت تربيت پتانسيل دانشگاه

پایه يالن تراز اول علومالتحصشود فارغریاضی نهایت استفاده به عمل آید. كه در این راستا پيشنهاد می

معلمی به مدت مورد نياز در دانشگاه  "مهارتی"هاي ها از طریق ارزیابی انتخاب گردیده و دروهدانشگاه

 فرهنگيان برگزار گردد.

ب( با توجه به ماموریت دانشگاه فرهنگيان و توضيحات بند الف راه اندازي مقاطع تحصيالت تكميلی 

 نه توجيه منطقی ندارد.گودر دانشگاه فرهنگيان هيچ

هاي كوچك و با توجه به ها در شهرستاندانشگاه كمی ج( با توجه به تجربۀ تلخ كشور در گسترش

سرلوحه گرایی شود تا حد امكان تمركزكمبود شدید امكانات و اساتيد در این شعب توصيه می

 هاي دانشگاه باشد.برنامه

هاي یاددهی و یادگيري الزم است دریس و محتوا و ویژگیهاي تد( با توجه به تغييرات روزافزون شيوه

رسانی ي آموزش در جهت بروزهاو كارگاه ضمن خدمتهاي دانش افزایی و كه به صورت مستمر دوره

 هاي معلمی توسط دانشگاه فرهنگيان برگزار شود.مهارت

رت ادامه و یا تاسيس گيري در خصوص ضروپایه و تصميمهاي موجود علومها و زیررشتهبازنگري رشته (3

آنها با توجه به كارآمدي هر یك در جامعه و به ویژه در بازار كار براساس اولویت اسناد باالدستی و نيز 

 ها.رشته ها در هر یك از دانشگاه اولویت تعيين شده توسط خبرگان

امعه كه مسبب اي و كاربردي با تاكيد بر نيازهاي جرشته هاي بينها و رشتهتوسعه و ترویج گرایش (4

 شود.آموختگان این حوزه میایجاد شغل و بازار كار مناسب براي دانش
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هاي آموزش در همه سطوح تحصيلی، پژوهش، فناوري و پشتيبانی پایش و ارائه گزارش ساالنه شاخص (5

الخصوص در مقطع پایه علیآموختگان علومپایه در كشور به همراه پایش وضعيت دانشدر حوزه علوم

 .يدكتر

پایه. براي این منظور ضروري است همانند هاي علومهاي تحصيالت تكميلی رشتهكاهش ظرفيت دروه (6

ها و ها از جمله كميتۀ آمار، بر ظرفيت اعالم شده دانشگاههاي تخصصی رشتهوزارت بهداشت كميته

 ها نظارت نماید.چگونگی برگزاري دوره

هاي علوم از كودكستان تا در ارتباط با جایگاه و ارزش فرهنگ سازي و اعتالي آگاهی عمومی و اجتماعی (7

هاي اجتماعی ها و شبكهسازي از طریق رسانههمچنين فرهنگ .شوداحساس می ههاي متوسطدروه

 ها.پایه و اساتيد و فارغ التحصيالن آن رشتههاي علومرشته

   نهادن مفهومی كامل و جامع از  پایه و بنيانبينش مسئولين نسبت به علوم يتالش براي اصالح و ارتقا (8

 علوم پایه در بين مسئولين كشور.

ي هارسانی سرفصلروزسازي، بازنگري و بهبومی ،هاي جدیدهاي پویا و روزآمد براي رشتهتدوین سرفصل (9

هاي پيشين كه ادامه فعاليت آنها تصویب شده است. از جمله بازبينی و روزآمدسازي منابع موجود رشته

افزایش دروس پژوهش محور و دروس  ،هاه درسی و اصالح ساختار سلسه مراتبی دروس پایهدر برنام

 .علمی و كاربردي در ارتباط با صنعت و فناوري

مهاد  در مقطع كارشناسی، به شكلی كه دانشجو بتواند براساس عالقه و و  تعریف و اجراي نظام كهاد  (11

هاي حوزه تحصيلی خود آشنا شود و با ميان رشتهنيازهاي جامعه و صنعت و نيز مرزهاي علم و دانش 

آموختگی در هر یك از د. به بيان دیگر، ایجاد امكان دانشه كاربردي بياببه این ترتيب، تحصيالت جنب

 .هاي دیگرپایه وابسته به كهادهاي متنوع از رشتههاي علومرشته

آموختگان دوره كی از ميان دانشهاي شاخۀ پزشهاي پرمتقاضی به ویژه رشتهپذیرش داوطلبان رشته (11

 .پایهكارشناسی علوم

نفر اول كنكور سراسري و  188از قبيل بورس، وام، دكتري پيوسته( براي ه )هاي ویژاعمال تشویق (12

 .پایههاي علومبراي انتخاب رشته برندگان المپيادهاي علمی

 .پایهگاه اول جهان در علومدانش 18پایه به بورسيه دكتري علوم 38اعزام هدفمند ساالنه حداقل  (13



    

 

                                                                                                         انجمن ریاضی ایران                                                                       انجمن ریاضی ایران                                                                       انجمن ریاضی ایران                                                                             
  0531، شمارة 0531تأسيس   

 

 تهران، خ استادنجات الهی، نبش خ ورشو، داخل پارک ورشو 

  14181-814تهران ـ صندوق پستی  

  44488881 و44488881،  44484411 :تلفن و دورنگار         

  iranmath@ims.ir: نشانی الكترونيك

 http://www.ims.ir: منزلگاه

   

پایه كف دانش و توانمندي داوطلب مشخص گردد تا هر هاي دوره كارشناسی علومبراي ورودي (14

 دانشگاه گردد.ها در وادي نتواند وارد این رشتهآموزي با هر سطح سدانش

معادل تشویق اساتيد به اهميت دادن و پرداختن به آموزش با در نظرگرفتن پارامترهاي تشویقی  (15

 .پژوهش براي آنها

هاي فاده از پتانسيلگيري كشور و استهاي علمی در نهادهاي تصميمانجمنسازي زمينه مشاركت آماده (16

 بالقوۀ آنها.

سهم پژوهش از درآمد ناخالص ملی و اختصاص بخشی از آن به  %4فراهم آوردن تمهيدات محقق شدن  (17

 .پایهعلوم

 پایه به جاي كميت.هاي علومهشپژوتوجه و ارزش نهادن به كيفيت در  (18

ها و عدم پایه و با درنظر گرفتن تفاوت این رشتههاي علومتدوین آیين نامه ارتقا متناسب با رشته (19

پایه وارد آورده هاي علومها كه آسيب فراوانی به كيفيت پژوهشنگري ضوابط براي تمام رشتهیكسان

 است.

نامه دكتري كه منجر به پذیرش صيالت تكميلی در آیيندانشجویان تح حذف الزامی بودن راهنمایی (21

 كيفيت شده است. بی فارغ التحصيالن و یا زیاد شدن استعداد و كم عالقه دانشجویان كم

در جهت  هادانشگاهحركت  ده از معيارهاي كمی پژوهشی كه باعث در استفا وزارت علومتغيير سياست  (21

منجر به نزول كيفيت و عدم اثر بخشی آثار پژوهشی شده و  اه آمارسازي براي باال بردن رتبۀ آن دانشگ

 گردیده است.

ها كه براساس موازین هاي علمی تخصصی در دانشگاههاي امتيازدهی به محاسبهتغيير سياست در روش (22

 گيرد.ها انجام میو بدون توجه به تفاوت رشته محض غير علمی و فاكتورهاي كمی

     اي در برنامه درسی ملی شامل محتوا، با فرآیند تاليف كتب، ساعت تدوین استاندارد دروس مدرسه (23

دروس، سنجش و ارزشيابی در راستاي یك چشم انداز واقعی از دروۀ پيش دبستانی تا پایان دوره 

 متوسطه.

 ریاضی. باالبردن سطح علمی معلمان ابتدایی به ویژه در دروس علوم  (24
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تيمز المللی هاي بينكه ضعف آن در آزمون اول ابتدایی و متوسطهریاضی در دوره توجه ویژه به دروس   (25

مشخص گردید و همچنين توجه ویژه به درس هندسه جهت تقویت قدرت تجزیه و تحليل و  پرزيو 

 آموزان.تفكر دانش

این رشته  نهاي دانشگاهی مرتبط با دیپلم ریاضی و فيزیك كه فارغ التحصيالمعرفی و شناساندن رشته (26

 .تحصيل دهندنند در آنها ادامه توامی

                                                                                                                         

 با احترام مجدد                                                                                                                      

 پور واعظ منصور سید                                                                       
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