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 نظام آموزشی و مواد درسی



سیستم آموزش ابتدایی و متوسطه به گونه اي است که 
هدف آن یادگیري و حفظ حجم زیادي از اطالعـات  

را به دانش  لهأحل مسشیوه روش تحقیق و است ولی 
 . آموزان یاد نمی دهد

دانـش آمـوزان را   حس کنجکـاوي  درسی کتاب هاي 
 .کندتحریک نمی 



بــدون انجــام ) عتــف(علــوم، تحقیقــات و فنــاوري وزارت 
مجوز تاسیس گرایش هاي مختلف سادگی، ارزیابی دقیق و به 

مـی دهـد   ریاضی را در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
هیأت علمی در اعضاي در حالی که بعضی از این موسسات 

 .الزم را ندارندکیفی مطلوب و سطح کمی سطح 

 



، بـه گسـترش دوره   بدون ارزیابی گنجایش بـازار کـار  وزارت عتف 
 .  هاي تحصیالت تکمیلی پرداخته است



هیأت علمی که از نظر علمـی ضـعیف   اعضاي 
ــیالت   ــاي تحص ــجویان دوره ه ــتند، دانش هس
تکمیلی را وسیله اي براي نگارش مقاله و ارتقا 

 .مرتبه خود می نگرند
 
 

دانشجویان دکتري به اساتیدي که هیچگونه کار پژوهشی تخصیص 
شاخصی در رزومه علمی آنها به چشم نمی خورد لطمات  

آب هستند، زده  قطره اي جبران ناپذیري به دانشجویان تشنه اي که منتظر 
 .است



دانشجوي دکتري و  20-30زمان  هم ممکن است یک استاد بتواند چگونه 
تعداد نامتنابهی دانشجوي کارشناسی ارشد تحت راهنمـایی خـود داشـته    

نیز باشـد و در عـین   ) و شاید بیشتر(باشد و مشاور همین تعداد پایان نامه 
حال بتواند از نظر کیفی راهنمایی و مشاوره درخوري به ایـن دانشـجویان   

 .ارائه دهد

 
 
 
 
 
 

به مرتبه الزم است سقفی براي تعداد دانشجویان تحت راهنمایی براي هر استاد با توجه  
 .قدرت پژوهشی وي در نظر گرفتو 



جــامع در ســالهاي اول پیــدایش ارزیــابی 
 .دوره دکتري در ایران قوي تر بود

  
کنون  ـه دو درس      4ا درس اصلی و یک درس فرعـی جـاي خـود را ب

 .استاصلی داده 



درسها عنـوان متفـاوت   بعضی 
ولی سرفصل و محتواي یکسان 

 .دارند
  
که یافت می توان دروسی در دوره دکتري مثال 

عناوین متفاوت ولـی محتـواي تقریبـا یکسـان     
 .دارند



می شوند و مقطع تعریف درسها در یک بعضی 
مقطـع  سرفصل متفاوت با درس نظیر خـود در  

دارند ولی عمال همان محتواي مقطع پـایین  قبل 
 .تر آموزش داده می شود

 
 
 

می توان درسی در کارشناسی ارشد یافت که با محتواي مثال 
 .یک درس کارشناسی متناظرخود تدریس می شود



دروس دکتري در راستاي موضوع رسـاله  گاهی 
 .نیستدانشجو 

 
 
 
 

در شروع کار تحقیقاتی اش تازه متوجه می شود کـه  دانشجو 
ـاتی او     ـا مسـاله تحقیق واحدهاي گذرانده شده هیچ سنخیتی ب

ندارد و درسهاي گذرانده شده عمال موجب اتالف وقـت وي   
 .  استگردیده 



آموزشی قدیم که در آن ارزیابی جامع حدود دو سـال  سیستم 
بعد از ورود دانشجو به عمل می آمـد از سیسـتم جدیـد کـه     
ارزیابی جامع بعد از یک سال به عمل می آید بهتر به نظر می 
رسد چرا که تحت این سیستم دانشجو پخته تر شـده و بـراي   

 .ورود به دوره پژوهشی آماده تر می گردد
 
 
 
 
 

صـورتی کـه دانشـجو ضـعیف اسـت،      می کنند در اساتید راهنما توصیه بعضی پیشکسوتان به 
در پایان سال اول نداشته باشند، بلکه وي را براي شرکت در ارزیابی جامع اصراري بر برگزاري 

راهنمایی و بعد از گذراندن آن درسها، اجازه برگزاري ارزیابی جـامع  مناسب، کالسهاي اضافی 
 .را بدهند



اکثر دانشـگاهها روش تـدریس در   در 
 . ارشد و دکتري یکسان است

 



 واحدي آشنایی با2درس یک 
 افزارهاي ریاضی مانند نرمMatlab, Mathematica 
 افزارهاي ویرایشی مانند نرمMSWord, LaTeX،  
 اطالعاتی مانند منابعGoogleScolar, Arxiv  
 مرور و نقد مقاالت مانند منابعMathSciNet, Zbl 
 هاي معتبر نمایهScopus, ISI 
  معتبر مانند ناشرانElsevier, Springer   
شیوه جستجو در منابع اطالعاتی 
مقدمات علم سنجی 
 پژوهشی-علمینگارش مقاالت شیوه 
 توصیفی-علمیشیوه نگارش 

که در بعضی دانشگاهها ارائه نمی  شوددانشجویان تحصیالت تکمیلی ارائه باید براي 
 .شود
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کـف تعـداد دانشـجو بـراي ارائـه      مساله 
در دوره به ویژه درسهاي جدید تخصصی 

 .دکتري باید حذف شود



دکتري باید بستر و مقدمات الزم در راستاي رسـاندن  دروس 
را فراهم نماید و او را براي شـروع  دانشجو به لبه هاي دانش 

 .تحقیق آماده نماید
 
 
 
 

از مشکالت مهم دوره هاي دکتري تعداد دروس کمـی  یکی 
الزم اســت . اســت کــه دانشــجویان دکتــري مــی گذراننــد

گرایش خود -چهار کتاب مرجع مهم در رشتهدانشجوحداقل 
 .باشدرا مطالعه کرده 



باید براي  ورود دانشجویان به علوم ریاضـی در هـر   
سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري کف 

 .نظر گرفته شوددر نمره دروس تخصصی 
 
 
 
 
 
دانشجویان با درصد خیلی پایین در درس هاي اصلی  وارد دوره کارشناسی ریاضی  

وارد می شوند و  در مقطع باالتر  چون کف نمره اي وجود ندارد، همین دانشـجویان  
 .می شوندو دکتري ریاضی دوره کارشناسی ارشد 
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طول بیست سال اخیر جهش بزرگی در پیشـرفت ریاضـی رخ داده   در 
 .است و لذا پیش نیازها بسیار افزایش یافته است

 
 
 
 
 

سه درس تخصصی براي آماده سازي یک دانشجوي کارشناسـی  دیگر 
ارشد براي ارائه یک پایان نامه خـوب کفایـت نمـی کنـد و بنـابراین      
دانشجو مجبور است بسیاري از مطالـب کالسـیک را در فصـلهایی از    

% 50پایان نامه اش بگنجاند و این حجم مطالـب اسـتاندارد گـاهی تـا     
 .پایان نامه وي را به خود اختصاص می دهد



 استاد



استاد باید ضمن آموزش موضوعات مختلف مربوط بـه درس بـه   
 .کمک کنددانشجو بصیرت و  خالقیتمستقل، تفکر گسترش 



 
 .را ترویج دهدگروهی تحقیق استاد باید 

 



 
 

ــتاد در  ــري اس ــه دروس دکت ــد ب بای
 آموزش

 محتوایی درسنکات کلیدي •
 ریاضیاستدالل نحوه •

 .بپردازد
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ــرحجم و   ــد پ ــر درس بای ــل ه سرفص
 .باشدپرفایده 

 



 .باشدباید جدي استاد 
 
 
 

و ( کـه در دروس آموزشـی   ضعیفی به دانشجوي استاد باید 
ـاورده اسـت و   ) خصوص در ارزیابی جامعبه  نمره قبولی نی

الزم است بر موضوع درسی رشته خود مسلط شـود، اجـازه   
 .گذراندن دوباره درس را بدهد



بعضی دانشگاهها تفاوت معنی داري بین نمراتی که در 
استادان شاخه هاي مختلف ریاضی به دانشجویان خود 

 . می دهند وجود دارد

 
 
 
 
 

کثر استادان یک شاخه خـاص سـاده   مثال  ممکن است مشاهده شود که ا
ـه  گیر بوده  و به دانشجویان خود نمرات با میانگین بسیارباالتري نسبت ب

در این صورت این دانشجویان در رتبه . استادان سایر شاخه ها می دهند
 .بندیهاي مختلف در دانشگاه از امتیاز بیشتري برخوردارند



می توان درسی را در دوره ارشد یافـت کـه در   حتی 
است در حالی  16یک دانشگاه معموال باالترین نمره 

که در همین درس در یک دانشگاه سـطح پـایین تـر    
 . یافت 20همیشه می توان چند دانشجو با نمرات 



که یک استاد تدریس می کنـد و یـا   سرفصلی 
سـال   10-15اصـلی وي بـراي   ) مرجع(کتاب 

تغییر نکرده اسـت، حتـی غلطهـاي جـزوه یـا      
 .اشکاالت چاپی آن هرگز تصحیح نشده است



  دانشجو حافظه بر سنتی روش به اساتید بعضی
 لغت کپی ایشان امتحانی سؤاالت و دارند تکیه

 .است ایشان جزوه لغت به
 
 
 
  به را آزمونها فصل هر پایان در توانند می که حالی در 

  باز کتاب صورت به را ترم پایان و بسته کتاب صورت
 .نمایند برگزار



استادان سرفصـل درس را رعایـت   گاهی 
مــثال یــک درس در دو تــرم . نمــی کننــد

% 50متوالی توسط دو اسـتاد بـا بـیش از    
 . تفاوت در محتوا ارائه می گردد



دلیل سـلیقه اي بـودن سرفصـل، در برخـی     به 
موارد مطالب تدریس شده کفاف نیـاز واقعـی   
ــه   ــه مرحل ــان رســیدن ب دانشــجویان را در زم

 . پژوهشی نمی دهد
 
 

ـات    برخی  ـا جزیی از اساتید بر این باورند که یک فصـل را ب
ـه صـورت    بیشتر تدریس کنند بهتر است تا مطالب بیشتر را ب

 .کلی تر ارائه دهند



استادي تدریس درسی را به عهده مـی  گاهی 
کافی نـدارد  گیرد که در آن تخصص و تبحر 

و بنابراین ضعف خود را با ارفـاق نمـره بـه    
 .دانشجویان جبران می کند



و (استادان پشت بـه دانشـجو جـزوه خشـک     بعضی 
خود را روي تخته می نویسند و ) چندسال بدون تغییر

این کالسها نـه بـراي   . از همان نیز امتحان می گیرند
 .دانشجوي تحصیالت تکمیلی جذاب است و نه مفید



اساتید سعی نموده اند خود را به روز نمایند و بعضی 
از تکنولوژي آموزشی استفاده نماینـد ولـی کارشـان    
فقط این است که از جزوه خود پاورپوینـت درسـت   
کرده اند، در کالس روي صندلی خود می نشـینند و  

واژه -بـه -واژهبا نشانگر لیزري قضایا و اثبات آنها را 
 .خوانندمی 



 ! ، کامال یک حرفه و در نهایت یک هنر استتدریس
هـر  تحـت  سرفصل درس و واگذاري آنها به دانشجویان کالس تقسیم 

عنوانی مانند سمینار، کنفرانس یا پروژه به سبب کیفیت پایین ارائه هاي 
دانشجویی موجب کاهش بهره وري می شـود، ضـمن آن کـه اساسـا     

  .تدریسهاي دانشجویی اغلب از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند



یـک کتـاب خـارجی و تقسـیم آن بـین دانشـجویان       تقسیم 
و (کارشناسی ارشد براي ترجمه آن به عنوان پروژه کالسـی  

) نهایتا چسباندن این بخشها به یکدیگر در قالب یـک کتـاب  
 .امري متضاد با اهداف آموزشی است



یـک درس  به دانشجویان نگارش مقاله سفارش 
در دوره آموزشی به عنوان بخشـی از نمـره آن   
درس امري نامناسب است و به دور از اهـداف  

 .آموزشی دوره تحصیالت تکمیلی است
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کالس درس در اتاق اسـتاد و معرفـی چنـد    تشکیل 
فصل از یک کتاب و کلی گوییهاي بی فایده به جاي 

 .تدریس، موجب ضعف علمی دانشجو می گردد



اهمیت نشان دادن دوره آموزشی و تکیه بـر  بی 
مقاله نویسی می تواند لطمات جبران ناپـذیري  

آنهـا بـه   دانشجویان وکیفیـت  بر توانایی علمی 
 .وارد نمایدعنوان یک مدرس 



در هسـتند،  اساتید اسیر سرفصـلهاي مصـوب   بعضی 
حالی که در مواردي که سرفصل اجازه ارائه مطالـب  

مبـاحثی  "خیلی نو را ندهد، استاد می تواند از درس 
استفاده نماید و جدیـدترین ایـده هـا را بـه      "...در 

 .دانشجویان خود انتقال دهد



 دانشجو



بی انگیزگی دانشجویان تحصیالت تکمیلی که می توان دلیل 
 .اصلی آن را در نگرانی بجا نسبت به آینده شغلی دانست

 
 
 
 

به جاي اشتغال به کار، اشتغال بـه تحصـیل وجـود    حال حاضر در 
به نیت یافتن شغلی مناسب دنش آموختگان بیکار و خیل عظیم  دارد

در آینده، به تحصیل روي آورده اند در حالی که براي همه آنها بعد 
 .از فراغت از تحصیل شغل متناسب وجود ندارد



غلط ادامه تحصیل دبیران آمـوزش و پـرورش و یـا    سیاست 
کارمندان دولت در مقطع تحصیالت تکمیلـی، کـه در اکثـر    

 .  موارد به منظور ارتقاء سطح معیشتی  انجام می شود
چه این شیوه می تواند باعث رشد علمی ایشان شود اما باید توجه داشت که زمان اگر 

زیادي  از دریافت مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد  برخی از آنها  گذشته و این 
ـزل سـطح کیفـی دوره هـاي تحصـیالت تکمیلـی در         ـه تن وقفه چند ده ساله منجر ب

 .دانشگاه ها شده است
مساله در مورد ادامه تحصیل دانشجویانی کـه از ضـعف علمـی چشـم گیـري      همین 

برخوردارند و می خواهند مدارك سطوح باالتر را بدون صـرف انـرژي فکـري اخـذ     
 .نمایند صدق می کند

 



که این روزها وارد تحصـیالت تکمیلـی   دانشجویانی 
می شوند از نظر پایه ریاضی ضعیفتر ازهمردیفانشـان  
در ده یا بیست سال قبـل هسـتند و بنـابراین اسـتاد     
مجبور است حجم مطالب وسـطح آمـوزش خـود را    

 . نسبت به سابق پایین آورد
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اقتصادي -و افزایش مشکالت اجتماعیضعف دانشجویان به دلیل 
 آنان

 
 
 
 
 
 
 

موضوعات ساده و زود ) خوب یا بد(استادان تمایل دارند بعضی 
 .به آنها بدهند) رساله(بازده را به عنوان موضوع پایان نامه 
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خالی در دوره کارشناسی ارشد ریاضی نسبتا زیاد شده است و صندلی 
مانند امکان بازنشسـتگی  (بنابراین بعضی افراد با انگیزه هاي غیر علمی 

 .به این دوره ها وارد می شوند) با مدرك کارشناسی ارشد
  
 
 
 
 
 
 

افراد عموما به خاطر فاصله تحصیلی بین دو مقطع آمادگی ذهنی و این 
 .  توان الزم براي گذراندن دروس کارشناسی ارشد را ندارند

ـانی     حتی  ـد ریاضـی عمـومی و مب بعضی از آنان تعاریف اولیه دروس سال اول مانن
 . ریاضی را  فراموش کرده اند



گاهی عمـق اطالعـات بعضـی از دانشـجویان     امروزه 
دکتري به اندازه اطالعـات یـک دانشـجوي سـال اول     

این افراد به طور اتفاقی و از میان . کارشناسی نیز نیست
حفره هاي تحصیالت دانشگاهی به این دوره هاي عالی 

 .راه یافته اند
 
 
 
یا حتی (امر بر خود این افراد هم مشتبه شده است و ناتوانی خود در یافتن ایده هاي نو  

را به استاد راهنما و سیستم آموزشـی نسـبت   ) ضعفشان در تعمیم ساده کارهاي دیگران
 .داده و خود را از همه چیز و همه کس طلبکار می دانند



روحیه مدرك گرایی واتمام تحصیالت به وجود 
ساده ترین روش، کوتاهترین مـدت، درآسـان   
ترین موضوعات و زیـر نظـر سـاده گیرتـرین     

 .استادان



 با تشکر از توجه شما
و سپاس از کسانی که  با ارسال دیدگاھھای  

به غنای این سخنرانی   ،به موضوعخود نسبت 
.افزودند  
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