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نوشته ها
کشور عال آموزش الت مش برخ به اشاره ای

∗ تومانیان ردیچ م

مقدمه
ده ها، دانش ریاض گروه های در بودیم، جوان ما که سال هایی در
آن علم هیئت اعضای بین ترم هر در ریاض دروس تمام ابتدا
ساعت که نداشت لزوم و م شد تقسیم تخصص، حسب بر گروه
حق التدریس عنوان تحت مبلغ هیچ گونه و باشد برابر همه تدریس

رونق چندان هم مقاله نوشتن و ریاض در تحقیق نم شد؛ پرداخت
دکتری، دوره های تأسیس برکت به ،١٣۶٠ سال از پس نداشت.
تحصیالت برای که دانشجویان و گرفت رونق کشور در تحقیقات
مدارک و فراوان علم توشه با بودند، رفته کشور از خارج به دکتری
تقویت اه ها دانش در علم هیئت های و برگشتند کشور به معتبر

ریاض انجمن برنامه ریزی اساس بر همچنین شدند. تکمیل و
شدند اعزام جهان ریاض المپیادهای به منتخب دانش آموزان ایران،
انجمن از نیز ر دی رشته های کردند. کسب خوبی اه های جای و
کردند. شرکت جهان المپیادهای در و کردند پیروی ایران ریاض
کتابی در ایران اه های دانش ریاض استادان از تعدادی نام همچنین
م شود، چاپ تجدید سال هر که جهان»، «ریاض دانان عنوان تحت

گرفت. جای

ریاض رشتۀ به خصوص عال آموزش در کیف افت
عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش آن که تا داشت ادامه وض این

مخرب پدیده و شدند ظاهر غیرانتفاع و غیردولت و دولت رنگارنگ
مدرس هر گرفت. رونق علم هیئت اعضای برای حق التدریس
کرد. پیدا را اه دانش دروس همه تدریس توانایی ظاهراً اه دانش
دروس تدریس شایستۀ را خود ، ریاض غیر معلم هر هم مدارس در
در ریاضیات یر چشم افت باعث موضوع این که دانست ریاض
آزمون های راه اندازی ر دی سوی از گردید. مدارس و اه ها دانش
در شرکت مخرب شرط شدن آزاد و سنجش سازمان سوی از تست
تنه بر شدیدی ضربه ، اه دانش رشته هر برای دیپلم هر با آزمون
وارد کشور در ریاض رشتۀ به خصوص و عال آموزش شده تضعیف

کرد.
عنوان به که هنرستان ها فارغ التحصیالن ورود بودن مجاز

فن ده های دانش به م شوند، و شده تربیت ماهر تکنسین های
استادان که چرا است، ریاض افت دالیل از ر دی ی نیز مهندس

شدند. کالس ها علم سط آوردن پایین  به مجبور اه دانش
سنجش برای خوب سؤال نم توان تست آزمون در که آن جا از
مطرح ثانیه)، ٣٠ سئوال (هر کوتاه، زمان در هندس استدالل و منطق
همچنین شد. وارد مدارس در هندسه به ضربه شدیدترین کرد،

مدت پدیده این دادند. دست از را هندسه تدریس به رغبت معلمین
آن، از بعد کوتاه زمان در و کرد سرایت نیز اه ها دانش به بعد
صورت به نیز دکتری سپس و ارشد کارشناس ورودی آزمون های
کم رنگ نیز اه ها دانش در هندسه دروس نتیجه در شد، برگزار تست

شدند.

عال آموزش استاندارد غیر و بی رویه کم رشد

٢٧٠٠ در ،( پزش (غیر دانشجو هزار ٧۵٠ و میلیون ۴ حاضر حال در
و م کنند تحصیل دولت غیر و دولت عال آموزش مؤسسه و اه دانش
این است. شده اعالم درصد ١٧ گذشته سال دو در عال آموزش رشد
بی رویه رشد معن به این است. درصد ۶ جهان سط در رشد، میزان
هیئت اعضای تعداد است. ایران در عال آموزش استاندارد غیر و
به دانشجو تعداد نسبت است. شده اعالم نفر ۵۵٢ و هزار ۶٨ علم
این که است حال در این است؛ ١٨ تا ١۶ جهان نُرم در استاد تعداد
نظر در با و کشور کل در و ٢٠ ایران دولت اه های دانش در نسبت
سه که ۶٠ عدد همین اگر است. ۶٠ برابر اه ها، دانش همه گرفتن
نظر در است، دنیا سط در استاد به دانشجو تعداد معمول نسبت برابر
٧۵٠ و میلیون ۴ یعن دانشجویان کنون تعداد به توجه با شود، گرفته
در همچنین هستیم. علم هیئت عضو نفر هزار ٨٠ نیازمند نفر، هزار
و هزار ١١٨ باید بپذیریم، را جهان نُرم با برابر دو نسبت که صورت

کنون تعداد به توجه با که باشیم داشته علم هیئت عضو نفر ٧۵٠
هزار ۵٠ کمبود با نفر)، ۵۵٢ و هزار ۶٨) کشور در علم هیئت اعضای

یعن این و هستیم مواجه کشور در علم هیئت اعضای نفری ١٩٨ و
. اه دانش التحصیالن فارغ برای کار
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فارغ التحصیالن اری بی معضل
برای کار وجود معن به شد اشاره آن به فوق در که نکته ای
حق التدریس پدیده از ناش افراد این اری بی است. فارغ التحصیالن
کرده تحصیل ار بی اکید، دستورالعمل و مناسب مدیریت با است.

نم فروشد. دکتری رساله و مقاله کس و داشت نخواهد وجود
پایه علوم در اه دانش فارغ التحصیالن درصد ٣٠ معمول طور به
م شدند، پرورش و آموزش جذب ، انسان علوم در بیشتری نسبت و

کوتاه مدت در و شد تأسیس واحد ۶۴ با ابتدا اه دانش که این تا
فوق سط در که معلمان یافت. گسترش کشور در واحد ٨۴ به نیز
درآمدند اه دانش استاد کسوت به هم م کردند، تربیت دبیر دیپلم،
فقط مقررات، برحسب شدند. استادیار و مربی ، داخل ام اح با و
و آموزش وزارت استخدام به م توانند اه دانش این فارغ التحصیالن
برای بیشتر اریِ بی درصد ٣٠ معن به موضوع این درآیند، پرورش
از باید پرورش و آموزش است. کشور اه های دانش فارغ التحصیالن
جلوگیری جداً م کنند، تدریس ریاض که ریاض غیر معلمان تدریس

معن به این و نیست کم کشور سط در معلمان چنین تعداد کند.
کشور در ریاض علوم رشته های فارغ التحصیالن برای شغل ایجاد

است.
است. اشتباه هم مهندسان توسط ریاض دروس تدریس
، ریاض دروس مدرسان اغلب کنکوری رنگارنگ کالس های در
گمراه با و نم دانند را ریاض تدریس روش آنان هستند؛ مهندسان
ریاضیات ، مهندس غلط انداز عناوین از استفاده سوء و خانواده ها کردن
در ما م دهند. دانش آموزان خورد به رمال گونه و حفظ صورت به را
به هم نامه ای سیما، و صدا در گروه این مسموم کننده تبلیغات مورد
هیچ که است بدیه هرچند نوشته ایم، فرهنگ انقالب عال شورای
انات ام یعن نم کند. چشم پوش میلیاردی درآمدهای از سازمان
از پول پرداخت مقابل در که م شود گذاشته کسان اختیار در دولت
جوانان از را استدالل یادگیری روش و تفکر فکر، خانواده ها، جیب

م دهند. جامعه تحویل سطح نگر افرادی و گرفته

فارغ التحصیالن اشتغال و ریاض علوم کاربرد زمینه های برخ
کیفیت کنترل واحد نیازمند ، صنعت تولیدات کارخانه های همه تقریباً
واگذار متخصص غیر افراد به و شده اجرایی موضوع این اگر که هستند
مشغول زمینه این در آمار رشته فارغ التحصیالن از زیادی تعداد نشود،
میزان و تصادف احتمال اساس بر باید بیمه حق شد. خواهند کار به
سنین در راننده ها بودن مخاطره پذیر و خودروها انواع احتمال خسارت
خودروها، بدنه و ثالث شخص بیمه های اغلب شود. محاسبه مختلف

دولت  نیمه یا دولت ... و مسئولیت بیمه های آتش سوزی، بیمه های
با که است حال در این نیستند؛ خود زیان و سود نگران و بوده
اختیار در آمارشناس گروه باید مؤسسه هر موضوع، این پی گرفتن
فارغ التحصیالن برای شغل شدن فراهم معن به این که باشد داشته

است. آمار و ریاض
که کند محاسبه باید پزش آموزش و درمان بهداشت، وزارت
طور به و غیرطبیع زایمان های و دیالیز همچون مواردی احتمال
مسئول همچنین است. چقدر کشور در خاص بیماری های کل
منطقه آن افراد از نفر چند که بداند باید شهرستان، هر در بهداشت
و باشند مبتال خاص بیماری ی به است ن مم احتمال چه با و
اری هم معن به این که گردد فراهم آنان برای درمان انات ام باید
در آمار کاربرد ساده تر مثال است. کشور در آمار تحقیقات مراکز با
تعداد به نسبت منطقه هر پرورش و آموزش مسئوالن آگاه جامعه،
احتمال آن اساس بر که است منطقه آن در چپ دست دانش آموزان

صندل تعدادی و شده اندازه گیری چپ دست دانش آموزان وجود
چپ دانش آموزان اختیار در تا آماده شود آنان برای اداره در مناسب

گیرد. قرار دست
«نظریه در عادی مسئلۀ ی بزرگ شهرهای در ترافی معضل
آن ، خیابان های و گراف رئوس شهر هر در چهارراه ها است. گراف»
و عموم وسایل آمدهای و رفت تعداد اگر هستند. گراف یال های
مسئلۀ ی ترافی یریم، ب نظر در یال ها وزن را آن ها مسافران تعداد
گراف های در مسیر کوتاه ترین یافتن یعن گراف، نظریه در عادی
دارد وجود آن برای متعددی وریتم های ال که بود خواهد وزن دار
فارغ التحصیالن از بهره مندی معن به این که م شود تدریس و

ترافی جمله از شهری معضالت رف در آمار و ریاض رشته های
است.

اه دانش در دانشجو پذیرش مسئله

کرد. حذف خوب اه های دانش برای را کنکور نم توان هیچ گاه
عموم آزمون کشور آموزش سنجش سازمان م شود پیشنهاد

بتوانند دانش آموزان تا کند اجرا کشور در بار دو سال را (GRE (مثال
نمرۀ باالترین حالت این در کنند. شرکت آزمون این در بار چندین

بود. خواهد مالک شده اخذ
نمرۀ که داوطلبان است. اولیه ری غربال برای عموم آزمون
آزمون در م توانند باشند، کرده کسب آزمون این در را حداقل

اه دانش پذیرش در عموم آزمون نمرات و نمایند شرکت تخصص
داشت. نخواهد تأثیری
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سؤاالت با و دبیرستان تخصص دروس از تخصص آزمون
زمان با مناسب علم سؤال های طرح با یعن « تست «شبه

شود. انجام دقیقه، ۵ متوسط طور به سؤال هر ویی پاسخ
نهایی کتبی امتحانات معدل از درصدی با تخصص آزمون نمرات

بود. خواهد اه دانش در پذیرش مالک دبیرستان،
باشد. متناسب باید اه دانش رشته های پذیرش برای دیپلم نوع
خاص اه های دانش در باید هنرستان دیپلمه های مثال عنوان به
کامپیوتر، ، ریاض علوم رشته های به ورود داوطلبان یا و شوند پذیرش
حسابداری، اقتصاد، معماری، ، مهندس فن ، فیزی شیم ، فیزی

باشند. داشته فیزی ریاض دیپلم باید الزاماً

درس کتابهای
و باتجربه معلمین از نفر سه توسط درس کتاب هر که است شایسته
و رشته آن در متخصص استاد نفر ی با همراه رشته آن در سوت پیش
چند در درس این اگر شود. تهیه دانش آموزان و مدارس شرایط با آشنا
گروه ی توسط کالس ها این کتاب های تمام م شود، تدریس سال
حفظ کالس ها این در مباحث موضوع های تسلسل تا شوند نوشته
سرفصل های از خالصه ای صفحه ی در کتاب، هر ابتدای در شوند.
جلوگیری مباحث تکرار از و شود آورده قبل کتاب در شده تدریس

شود.
زبان با اساس قضیه های و مهم مطالب بیان از پس کتاب هر در
که مثال هایی به خصوص مثال، چند ذکر به مستدل و منطق و ساده
معما غیر و گوناگون تمرین های سپس و شود پرداخته دارند، کاربرد

شوند. ارائه گونه
آماده از پس را کتاب هر تجربه با معلمین کتاب، هر تهیه از پس

رف آن احتمال االت اش تا کنند تدریس منطقه دو یا ی در شدن
دوره در موجود کتاب های در شوند. تدریس کشور کل در سپس شود،
در شده نوشته مطالب همه اوال هندسه، دروس برای دبیرستان دوم
با و دقیق به طور قضیه ها و اساس مطالب ثانیاً نیستند. هندسه زمینۀ
نقطه چین صورت به زیادی خال جاهای نشده اند، ارائه مناسب اثبات
بسیار که شده گذاشته کنند، تکمیل را آنها دانش آموزان این که برای و

است. شده هندسه درس از دانش آموز گریز باعث و نامناسب
شده اند، ارائه استدالل بدون مطالب احتمال، و آمار کتاب های در
که گرفت نظر در را «برآوردها» مهم بسیار مبحث م توان مثال برای

کرد. تدریس فرمول ارائه با فقط و استدالل بدون را آن نم توان
دقیق استدالل ارائه بدون گسسته، ریاض درس در مفاهیم برخ
بسیار متعامد التین مربع های و اعداد نظریه بخش شده اند. بیان

شده اند. ارائه استدالل هیچ بدون و نامناسب
، ریاض مستدل مفاهیم جای به ، درس کم کتاب های در

پیوستگ بخش های در مثال عنوان به شده اند، ارائه ریاض معماهای
و دقیق اساس قضیه های و تعریف ها است کاف توابع مشتق و
آنها کاربرد فهم و بهتر درک برای مثال چند و شوند آورده مستدل

شوند. بیان
تابع ی از مشتق ، ریاض جهان در اساساً و ریاض جای هیچ در
یا ندارد. کاربردی و نیست نیاز مورد رر م توان های از توان هائ با
یا اریتم ل از توابع صورت به متغیر مثلثات توابع مشتق مثلثات، در

شوند. مطرح نباید و ندارد کاربردی توان،
وجود ریاضیات باید چیز هر از قبل که گفت م توان نهایت در

ریاض آموزش کرد. بحث آن آموزش درباره بتوان تا باشد داشته
ریاض آموزش مدرس و است ریاض علوم از کوچ بسیار بخش

تدریس برای کاف توان همچنین بنویسد، ریاض کتاب نم تواند
درس دو یا ی آموزگار، یا معلم تربیت دوره های در ندارد. را ریاض
دوره نام که حال در بیشتر، نه شود تدریس م تواند ریاض آموزش

است. شده بدل ریاض آموزش به معلم تربیت

پایان نامه فروش و خرید داغ بازار علل برخ

اری بی رساله، و پایان نامه خرید و مقاله فروش پدیده علل از ی
به شوم پدیده این اصل مسئولیت است. سواد با فارغ التحصیالن
خود توان از بیش که م باشد اه ها دانش در راهنما اساتید عهده
حائز اصوال یا و نیستند. آنها کنترل به قادر و م پذیرند دانشجو
که م شود ر م نیستند. دکتری دانشجوی راهنمایی برای شرایط
دانشجوی را تحقیقات کار ی آیا که ندهد تشخیص راهنما استاد
است؟ شده تهیه اه دانش روبروی از کار آن این که یا داده انجام خودش
را پایان نامه ذارند، ب وقت کم باید دفاع جلسه داوران گذشته آن از
که دریابند دقیقاً پاس و پرسش در بیشتر وقت صرف با و بخوانند دقیق
، رودربایست بدون و نه یا است داده انجام را تحقیق کار دانشجو آیا
عدم موضوع این ر دی علت کنند. اعالم راهنما استاد به را مراتب
در اساتید ظرفیت مورد در علوم وزارت آئین نامه های دقیق اجرای
به باید آئین نامه ها این البته است. دکتری دانشجوی تعداد انتخاب
از استاد ی یعن شود، تعریف اه ها دانش همه برای و دقیق طور
ظرفیت طبق بر باید پردیس ها و غیردولت و دولت اه های دانش همه
اه های دانش آئین نامه های ر دی علت یرد. ب دانشجو شده، تعریف
است. اساتید ساالنه پایه و وضعیت تغییر مورد در دولت غیر و دولت
برای همچنین باشد. ضروری نباید مقاله چاپ ساالنه، پایه برای
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بسیار باید شده خواسته مقاالت تعداد ، رسم به پیمان وضعیت تبدیل
است استادی به دانشیاری وضعیت تبدیل مورد در فقط باشد. محدود

کرد. لحاظ را کتاب و مقاله شروط م توان که

تحصیالت؟ در عمل آزادی یا تحصیل هدایت
باید م کند، تحصیل هدایت اصطالح به را دانش آموز که فردی
با باید دانش آموز باشد. داشته عالیه تحصیالت از کاف اطالعات
داوطلبان تعداد که این کند. رشته انتخاب خودش عالقه به توجه
نیست مهم شده، زیاد یا کم کشور سط در فیزی ریاض شاخه در
و شود اجرا درست کنکور اگر شد. خواهد تعدیل خود به خود این و
کند، رشته انتخاب عالقه حسب بر و سالم نظام ی در آموز دانش
اگر بود. خواهد یر چشم بسیار دانش آموز پیشرفت صورت این در

ریاض معلم نداشتن خاطر به ندارد، عالقه ریاض به دانش آموزی
٢٠ باید ریاض رشته دانش آموز است. مناسب درس برنامه و خوب

حال در این بخواند. ریاض را هفته در ساعت ٣۵ مجموع از ساعت
حذف مثلثات، و فضایی هندسه جمله از ریاض مباحث برخ که است

ی آن ها تدریس برای که گرفته اند را آن ها جای درس هایی و شده
م کند. کفایت سال در جلسه دو ال

انقالب عال شورای به مفصل نامه های شده ذکر موارد دربارۀ
پرورش و آموزش وزارت برنامه ریزی و پژوهش سازمان و فرهنگ

است. شده  نوشته
انشاالله. شوند. مرتف االت اش این که روزی امید به

علوم فرهنگستان ریاض شاخه رئیس ∗

کرمان ریاض جایزه ١٣٩٨ سال برنده مقاله
∗ صدری نسرین گازر، مجید

عنوان تحت صدری نسرین دکتر و گازر مجید دکتر مشترک مقاله

“Normal form truncations of the generalized cusp cases of

Bogdanov-Takens singularity”

به کرمان ریاض عباس دکتر جایزه امنای هیئت آرای اتفاق به
انتخاب ایران ریاض کنفرانس ۴٩امین در شده ارائه برتر مقاله عنوان
ایران، ریاض کنفرانس ۴٩ امین در ارائه از پس مقاله این گردید.
مجله در کامل مقاله ی صورت به آمده به دست نتایج جم بندی با

است. رسیده چاپ به Siam Journal of Control andOptimization

در برگزیده مقاالت برای بعد این از خبرنامه در که رویه ای عنوان به
به شد خواسته گازر دکتر از گرفت، خواهیم پیش انجمن جایزه های

کنند. تشریح و توصیف را مقاله این محتوای ساده زبان

انشعابات کنترل

تعادل نقطه اطراف در کیف تغییرات ، مهندس مسائل اکثر در
سیستم ی تعادل نقاط اطراف در کیف تغییر گونه هر م دهد. رخ
وقوع مسائل، این در ذات خاصیت ی بنابراین م نامند. انشعاب را

نتیجۀ به دستیابی برای آن ها مناسب و صحیح مدیریت و است انشعاب
ی دینامی سیستم از منظور نوشتار این در است. ضروری مطلوب

تعادل، نقطه و است معمول دیفرانسیل معادالت از پارامتری دستگاه
از تابع عنوان به که است دیفرانسیل معادالت دستگاه این از جوابی

متغیرۀ ی دینامی سیستم مثال عنوان به باشد. ثابت زمان،

ẋ =
dx

dt
= f(x) = x٣ − λx (٣ . ١)

سیستم این برای تعادل نقطه ی همواره مبدأ یرید. ب نظر در را
است. نیز ±√

λ تعادل نقطه دو دارای λ مثبت مقادیر ازای به و است

م توان آن، کنترل قابلیت و انشعاب مفهوم معرف منظور به
پدیدۀ ی کرد. اشاره اه آزمایش در تکرارناپذیر آزمایش های به
بار هر در آزمایش، نتیجۀ گاه هر م نامیم ناپذیر تکرار را اه آزمایش
اختالالت وجود پدیده ای، چنین وقوع علت باشد. متفاوت آن تکرارِ
عنوان به کرد. جلوگیری نم توان آن ها بروز از که است کوچ
زمان در دریل دستگاه رد عمل به م توان انشعاب پدیدۀ از ر دی مثال
دریل متۀ موقعیت اگر کرد. اشاره بتون دیوار روی بر سوراخ ایجاد




