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 خدا نام به

 رانيا یاضير انجمن  یۀانیب

 یعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه یورود آزمون یبرا یفرهنگ انقالب عالی یشورا ۀمصوب ابعاد رامونیپ

 8در تعامل است و عضو گروه  ايدن یاضیر یهاانجمن نیکه با سرآمدتر رانیا یانجمن علم نیترو پرسابقه نيعنوان اولبه رانیا یاضیر انجمن

م خود دانش و فرهنگ ریاضی و بهبود آموزش و پژوهش، همواره اهتما یمنظور گسترش و ارتقااست، به یاضیر یالمللنيب یۀدر اتحاد یجهان

انجمن برخود  كرد،یرو نیحوزه معطوف داشته است. با ا نیدانشمندان ا یکشور از توان تخصص یو عموم یعلم ۀجامع یمندبهره یارا بر

 مؤسسات و هاورود به دانشگاه انيسنجش متقاض ۀويرا در ش یراتييکه تغ یانقالب فرهنگ یعال یشورا رياخ ۀدر خصوص مصوب داندیالزم م

 . دیو اعالم نظر نما یبررس ،دربرداشته یعال آموزش

ورود  انيمتقاض رشیو ضوابط سنجش و پذ هااستيس ۀاز طرح موضوع مصوب شيمرجع و مستقل، پ ینهاد علم كیعنوان انجمن به نیا     

 یساختار یراداتیداشته و ا یسنجش فعل ۀبر ابعاد نحو ینقد ،یعموم یو انتقادات متناظر آن در فضا عالی آموزش مؤسسات و هابه دانشگاه

مورد رقابت در  هایبا محتوا و مهارت یدر نظام آموزش عموم یريادگی یاعم از ناتراز دانست،یوارد م یفعل سنجش یبر الگو ییو محتوا

کامالً مشهود  ،یاضیاالت رؤدر س ژهیبه حل مسئله به و ازيبدون ن ح،يبه پاسخ صح یابيو دست ییکه در قالب سرعت پاسخگو یآزمون سراسر

 یمدارس که در مؤسسات کنكور ۀبه منابع فوق برنام شتريب یبرتر با دسترس هایدر دانشگاه رشیپذ ۀلفدو مؤ نيب یهمبستگ ن،يبود. همچن

 .شودیم یابیارز یفعل یمند موجود در الگونظام یبر خطا دیهم مز شودیارائه م

 ایعنوان مداخلهبه یانقالب فرهنگ یعالی شورا قیاز طر رييکه تغ یدر مقطع کنون ،یپردازش موضوع ۀو سابق ليتحل نیتوجه به ا با   

 نشیگز ۀويدر ش ريي. الزم به ذکر است که  هر نوع تغکندیرا اعالم م ریخود موارد ز یانجمن با مالحظات تخصص نیمطرح شد، ا ایفراقوه

 تواندیصورت، م نیا ريدر غ د،یبه اجرا درآ یو اجتماع یفرهنگ یهالحاظ جنبهدرست و کامل با  یاوهيبه ش دیها بادانشگاه یداوطلبان برا

 همراه داشته باشد:به یگرید یهابيآس

 استانداردشده در  یو تخصص یمتوسطه متمرکز بر نمرات دروس عموم التيسنجش در دو بخش تحص یبازطراح ،یاضیاز لحاظ ر

مدل  ،یکنكور سراسر یشیگروه آزما یمتمرکز بر دروس تخصص یآموزش و پرورش و آزمون تخصص یینها هایآزمون

 دهد.یرا ارائه م یفعل تياز وضع تریافتهیارتقا

 



 

 

 

 

 

 ايران یرياض انجمن
  0531 هشمار ،0531 تأسيس

 

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

  05083 -801 پستی صندوق ـ تهران

  11110003 و 11100831 ،11111133 :دورنگار و تلفن             

  iranmath@ims.irالكترونيك:  نشانی

 http://www.ims.irمنزلگاه: 

   

 یرگيو مانع شكل آموزیعلم تيفيسبب افت ک ،یتست یرتخصصيغ هایروش سیبر تدر یمبتن یاضیمانند ر یسنجش در دروس 

 . گرددیم یتست ليراصيغ هایمهارت یريکارگتمرکز بر حفظ و به یبرا یهيو توج شودیم یعلم مياستدالل و درک مفاه ۀقو

 در مقطع متوسطه را دربرداشته و به  هیعلوم پا انگاریدر مدارس و کم ليحاصل از روش فعلی سنجش، افت معنادار تحص جینتا

 یورود كی انیدانشجو یشكاف در سطح علم جادیو ا یدانشگاه یهایورود یکاهش سطح علم تیو در نها تيفيککم هایرشیپذ

 کشور است.  یعلم ۀو جامع یالع ضرر کل دوره و نظام آموزششده که به

 که است شده هاکاذب و فشار روانی در خانواده ۀدغدغ جادیزدن سرنوشت جوانان در چند ساعت، موجب او رقم یآزمون سراسر 

 یمحتوا ۀمطالب یجابه ،یعنیکنند.  هيمؤسسات کنكور تك فرزند خود،  به یو علم یو رشد استدالل ليدوران تحص تيفيک جایبه

 یکنكور ۀپرداختن به برنام یمدارس برا یکاهش بار درس ی(، متقاضیاضیدر دروس ر )خصوصاً قيعم یريادگیروز  و به یعلم

 باشند.

 منافع و مصالح بلندمدت با این است که  قابل توجه به نظر می رسد ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا رياخ ۀآنچه در بستر مصوب

 ترایصورت حرفهبا تمرکز بر چند درس به یهمخوانی دارد. در واقع، سنجش در آزمون اختصاص ندهیآ اندانشجوی و آموزاندانش

زمان ممكن  نتریهدر کوتا یزنتست نیگزیجا شتر،يب یزمان نيانگيدر م ییگوو پاسخ یمفهوم تسؤاال یشود و طراحمی برگزار

 یستگیشا ترییبا دانش و منطق قو تواندیو م ردگيیمورد سؤال قرار م تریقيعم هایآموخته با آموزدانش . در نتيجهشودیم

 قيدق ۀدروس و مطالع یريادگیتفكر و  تیبا تقو كردیرو نیبه ثبت برساند. ا ،یليبه پاسخ تحل دنيرس ایخود را با انجام محاسبات 

 همسو است.  یدرس هایکتاب

 اینه نقطه یندیصورت فراو سنجش به شودیم عتوزی آموزدانش ليوزن سنجش در طول دوران تحص د،یمدل جد نیا یراحبا ط 

بر نمرات امتحانات  یکه مبتن ،یآزمون ورود ۀدرصد نمر 81تا  81کسب  برای آموزانچرا که عمالً دانش رد،گيیمالک قرار م

طور عادالنه متمرکز بر به کنند. این روشیمی را بهتر طی ستگیکسب شا ريسم است، 05تا  01 یهاهیدر پا یسراسر یینها

خارج  ۀنهزی صرف به مجبور هاعمومًا خانواده بيترتنیدارد و بد تيرسم یخواهد بود که در نظام آموزش عموم یدرس یهاکتاب

 نخواهند بود.  یاز نظام آموزش عموم

 یابیسالمت رقابت و فرصت استعداد زيدوسال ن یبرا جینتا یقطع در سال و معتبرسازبه دو م یآزمون سراسر ميتعم رودینتظار ما 

  بيانجامد. آن یخروج نيو همچن عالیآموزش مؤسسات و هادانشگاه یورود تيفيک شافزای به و دهد شافزای را هادانشگاه یبرا
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 ینمرات و همخوان یسنجصحت یتاحد قابل قبول در صورت اجرای درست، ،ییامتحانات نها هایبرگه حيموجود تصح هایروش 

 یرواقعياخذ نمرات غ یناسالم برا یفضا جادیبودن نمرات و امخدوش ۀشائب  باًیو تقر دهدیچند مصحح را پوشش م حيروش تصح

 . کندیرا رد م

 است به  آموزش عالی اتموسس و هاورود به دانشگاه یسنجش برا یمبنا ليکه در طول دوران تحص ییتعداد جلسات آزمون نها

در  یمستقل امتحان ۀجلس 51مند به نمرات نظام رادیوارد کردن ا رسدینظر مجلسه خواهد بود. به 51تا  51 نيتقریبی ب صورت

کل  جاكیصورت در سال است که به باركی یآزمون سراسر كیوارد بر  رادیتر از اسخت اريبس یو مكان یمتفاوت زمان هایتيموقع

 دهد.یساعته مورد سنجش قرار م 5زمان  كیمكان و  كیرا در  یو عموم یتخصصدروس 

 بهتر  یابیهدفمندتر و امكان استعداد یليتحص تیهم به هدا واندباشد که بت  یاگونهباید به یو تخصص یدروس عموم یرپذیبیضر

 یدر دروس اصل یصفر و منف یدرصدهادانشجو با  رشیپذ یاست و هم آفت فعل یقابل اعتنا و ارزشمند ۀکمك کند که نكت

 ببرد.  نياز ب ار یدانشگاه هایرشته

 شود،سنجش محسوب  یارتقا یرو به جلو برا یتواند گاممصوبه که می نیاهداف ا ۀنيبه ۀبه نقط یابیدست یبرا رسدینظر مبه 

و مخالفت  یبهامات وجود دارد تا فرافكنا سازیمرجع و شفاف هایمصوبه از طرف گروه هایتیمز نييو تب یبه اعتمادساز ازين

 نكند.  لزای ها¬را از خانواده حيصح یزیرمهو قدرت برنا یليتمرکز تحص ،یرتخصصيغ

 هایفرصت جادیکنكور و ا یرعلميقراردارد کاهش فشار غ یاسالم رانیدلسوزان ا یمصوبه مدنظر تمام یاجرا جهيعنوان نتآنچه به 

و  یضوابط فن نیکارآمدتر یو طراح یاست که با همت جمع عالی آموزش مؤسسات و هاگاهورود به دانش برای ترعادالنه

 یالمللنياستانداردها در تراز ب تیمناسب، و رعا ۀبودج صيتخص ،یانسان یروين یبرا الزم یهاآموزش ،ییاجرا هایدستورالعمل

  .طلبدیرا م یمل ییافزااست و هم گذاریاستينهاد س كیو توان  تيو تبعًا فراتر از مسئول شودیحاصل م
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