
پایه علوم رشته های دانش آموختگان اشتغال برای مناسب راهکارهای
توتونیان∗ فائزه

مدیران جدی توجۀ از نشان توسعه حال در یا توسعه یافته كشورهای اقتصادی شكوفایی و آموزشی نظام تحول تاریخ بررسی

یا سازمان هیچ امروز دارد. جامعه در آن ترویج و آموزش در استانداردسازی و استاندارد به كشورها این برنامه ریزان و

نظام كردن استاندارد میان این در باشد. نداشته سروكار استاندارد امر با گوناگون جهات از كه یافت نمی توان را موسسه ای

و حیاتی ترین كشوری هر پرورش و آموزش نظام است. یافته بیشتری اهمیت خاصی، ویژگی های داشتن دلیل به آموزشی،

سروکار آن با نوعی به مردم همۀ كه است نهادی حال عین در و می شود محسوب كشور آن اقتصاد برای بخش زیربنایی ترین

می آید. شمار به نیز نهاد مردمی ترین و بنابراین دارند

مهم ترین سازمان، هر انسانی منابع ازآنجاكه است. انسانی منابع به مربوط آموزشی نظام استانداردهای از مهمی بخش

اهمیت نیز می گردد تدوین بخش این برای که استانداردهایی می شود، تلقی سازمان آن موفقیت عدم یا موفقیت عامل

افراد بهترین به كارگیری و استخدام برای مناسب زمینه ای فراهم   كنندۀ نه تنها انسانی منابع استانداردهای دارد. زیادی بسیار

و آموزش نظام ساختن كارآمد در می تواند اثربخش، عملكرد برای چهارچوب هایی معرفی و ارائه طریق از بلكه می باشد،

شود. واقع مؤثر نیز كشور پرورش

دانش تراکم که است شده باعث شهرها به روستائیان مهاجرت کشورمان، متوسط و بزرگ شهرهای حاشیه ای مناطق در

خیلی کالس در دانش آموزان تراکم نواحی این مدارس در و برسد بحران مرز به متوسط و بزرگ شهرهای حاشیۀ در آموزان

زندگی یک امکانات بزرگ شهرهای حاشیه ای مناطق در شد متذکر باید البته باشد. نفر) ٢۵ تا ٢٠) استاندارد حد از بیشتر

کمبود می دانیم همه که همان طور باالخره نیست. مهیا غیره و مسکن، درمانی، بهداشتی، آموزشی، امکانات ازجمله مطلوب،

می آورد. بار به جامعه کل برای اجتماعی و فرهنگی، مسائل اشتغال، امنیت، نظر از بی شماری مشکالت خود با عوامل این

ندارد، همخوانی جهانی استانداردهای با به هیچ وجه آموزشی نظام که مناطق این در است الزم مشکالت این رفع برای

قشر این اجتماعی و فرهنگی سطح ارتقای موجب تا شود داده ارتقا جهانی استاندارد حد در فرهنگی و آموزشی فضاهای

مناسب اداری و درمانی، بهداشتی، آموزشی، به ویژه مختلف کاربری های با مسکن  ساخت با باید به عالوه، گردد. جامعه از

مشاغل هم زمان و برود بین از اجتماعی معضل این تا گردد فراهم مناطق این مردم شأن در و مطلوب زندگی یک امکانات

آید. وجود به آنجا در مختلف

می باشد، تأثیرگذار و چشمگیر بسیار آن در جوان جمعیت نقش که سالم جامعۀ یک به رسیدن برای دیگر طرف از

کشور جوانان متاسفانه است. اهمیت حائز جوانان برای جدید شغلی فرصت های ایجاد در اشتغال موجود شرایط شناخت

مهم ترین که است آن نشان دهندۀ قراین و شواهد گریبان اند. به دست بیکاری ازجمله زیادی مشکالت با حاضر حال در ما

غیرمستقیم، و مستقیم ایرانی، جامعۀ تمامی خواه ناخواه که بحرانی بود، خواهد بیکاری گسترده بحران کشور، آینده بحران

باال رفتن باعث کشور هر در بیکاری وجود گرفت. خواهند قرار آن فرهنگی و سیاسی، اجتماعی، منفی اثرات معرض در

شد؛ خواهد کشور آن در دیگر معمول پیامدهای و ناامنی، مخدر، مواد قاچاق طالق، درآمد، ناعادالنه توزیع فساد، فقر، آمار

١



است. نابرابری و فقر، بیکاری، کاهش ابزارهای مهم ترین از یکی اشتغال ایجاد

صرف با دولت هستند. دولتی ادارات در استخدام منتظر کار جویای و دانشگاهی دانش آموختۀ ازجوانان بسیاری

بهداشتی، اجتماعی،  فرهنگی، آموزشی، استانداردسازی برای الزم مهارت های و حرفه ها می تواند توجه، قابل اعتبارات

از و کند ارائه کوتاه مدت در متقاضیان و جوانان به حرفه ای و فنی آموزشی کارگاه های در رایگان شکل به را غیره و درمانی،

این از را جامعه کل و نماید استفاده احسن نحو به ایران محروم جامعۀ از عظیمی قشر زندگی تغییر برای عظیم نیروی این

بخشد. رهایی اجتماعی بزرگ معضل دو

جامعه اجتماعی و فرهنگی وضع بهبود و کشور بیکار آموختۀ دانش جوانان اشتغال برای می تواند دولت خالصه، طور به

به صورت سازمان ها سایر در ریاضی آموختگان دانش استخدام همچنین و بزرگ) شهرهای حاشیه نشین جامعۀ (به خصوص

کند: عمل ذیل

یک در فشرده به طور دبیری دورۀ الزم واحدهای برگزاری و پایه علوم کارشناسی مدرک دارای جوانان استخدام . ١

تحصیلی. نیمسال

رساندن و کالس هر آموزان دانش تعداد کاهش جهت در تدریس برای شهرها حاشیۀ مدارس به جوانان این اعزام . ٢

و باشند داشته دانش آموزان با بیشتری تعامل معلمان که می شود باعث دانش آموزان کاهش استاندارد. حد به آن

داشته نوجوانان علمی تربیت و شخصیت شکل گیری در موثری نقش عاطفی همچنین و فرهنگی، درسی، نظر از

باشند.

دانش آموزان فراغت اوقات گذراندن برای هنری و فرهنگی خانه های تشکیل منظور به دانش آموختگان استخدام . ٣

جامعه. محروم مناطق

به توجه با تولیدی کوچک کارگاه های ایجاد برای دانش آموختگان به کم بسیار بهرۀ با وام های دادن و مالی کمک . ۴

شهرها. حاشیه ساكن جوان و فعال انسانی نیروی

و پژوهشگران از حمایت صندوق به دانش آموختگان همکاری با طرح هایی دادن به دانشگاه ها استادان تشویق . ۵

جامعه فرهنگی و اجتماعی سطح بهبود جهت در عملی پیشنهادهای ارائه و بررسی، مطالعه، جهت کشور فناوران

شهرها. حاشیه

مردم شأن در و مطلوب زندگی یک اداری و درمانی و بهداشتی، فرهنگی، امکانات با جدید شهرک های ایجاد . ۶

شهرها. حاشیۀ در ایران سرزمین

کلیه هنری و فرهنگی، آموزشی، استانداردسازی جهت در آن ها به الزم آموزش های دادن و دانش آموختگان استخدام . ٧

کشور. مدارس

٢



جمله از مختلف، سازمان های و ارگان ها در بنیادین تصمیم گیری های برای ریاضی رشتۀ دانش آموختگان استخدام . ٨

طیور)، دام مدیریت (سازمان کشاورزی وزارت شهرداری ها، فناوری، و ارتباطات وزارت بودجه، و برنامه سازمان

آن. نظایر و ترابری، و راه وزارت ایران)، نفتی فراورده های پخش و پاالیش ملی (شرکت نفت وزارت

بازنگری متفاوت تحصیلی مقاطع در ریاضی رشته های درسی برنامۀ گذشته، سال چند در که است الزم نکته این ذکر

فراهم نيز وی کاربردی مهارت های رشد امكان دانشجو، ریاضی خالقيت افزايش بر عالوه که شده اند طراحی گونه ای به و

کارشناسی دورۀ در متنوع کهادهای قالب در آموزشی بسته های و تکمیلی تحصیالت مقاطع در جدید گرایش های ایجاد شود.

این دانش آموختگان در نظری و کاربردی مهارت های شدن فراهم باعث بین  المللی، معیارهای مطابق جدید، دروس ارائه و

ترکیباتی، بهینه سازی غیر خطی، و خطی بهینه سازی  نظیر مناسبی، دروس ارائۀ همچنین است. شده پیش از بیش رشته

شده باعث آن نظایر و تصادفی، فرایندهای مهندسی، اقتصاد پیشرفته، برنامه ریزی مصنوعی، هوش کامپیوتری، شبیه سازی

از باشند. مهندسی و علوم رشته های سایر متخصصین علمی نیازهای به پاسخ گویی به قادر که شوند تربیت افرادی تا است

استخدام جهت در کشوری استخدام امور سازمان های و وزارت خانه ها باالدستی نهادهای با علوم وزارت که است الزم این رو

آورد. به عمل را الزم اقدامات و نموده رایزنی دارند، زیادی توانایی که دانش آموختگان، این

ارزنده نکات ارائۀ برای ایران ریاضی انجمن دانش آموختگان اشتغال و صنعت با ارتباط کارگروه اعضای از پایان در

می کنیم. قدردانی و تشکر نوشتار این مورد در

مشهد فردوسی ∗دانشگاه

٣


