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ه تعالیبسم  

 

عالی انقالب در مورد مصوبه شورای های ایرانی علوم ریاضیاتحادیه انجمن تنظرا

ها و مؤسسات آموزش عالی کشورفرهنگی برای آزمون ورودی دانشگاه  

 

های ریاضی ایران، انجمن آمار ایران، اتحادیه انجمن ریاضی، متشکل از انجمنهای ایرانی علوم اتحادیه انجمن  

های های ریاضیات ایران، انجمن فیزیک ایران، اتحادیه انجمنآموزشی معلمان ریاضی ایران، شورای خانه-علمی

ازی های فسیستمآموزشی معلمان فیزیک ایران، انجمن رمز ایران، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، انجمن -علمی

عالی ، در رابطه با مصوبه شورایایران GISانجمن سنجش از دور و و  انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایرانایران، 

 دارد: ها و موسسات آموزش عالی، موارد زیر را اعالم میانقالب فرهنگی برای آزمون ورودی دانشگاه

های ورودی ، ضمن بررسی دقیق مشکل آزمون1731ر سال این اتحادیه، د از یوخانه ریاضیات اصفهان، عض   

ها و های ورودی دانشگاهها، با برگزاری سمینار بررسی مسایل آزمونتاثیر منفی این نوع آزمون ها ودانشگاه

ه ها و نحوموسسات آموزش عالی، ابعاد مختلف اجتماعی، آموزشی و حتی تاثیرات منفی این آزمون بر خانواده

ای هها بر افت تحصیلی دانش آموزان و رشتهبینی تاثیر این نوع آزمونآموزان از مسایل علمی و پیشدرک دانش 

الن عرضه نمود، تا باالخره بخشی از این طرح با ئوو مهندسی، طرحی را تدوین و به مستحصیلی علوم پایه 

 قالب فرهنگی به تصویبحمایت انجمن ریاضی ایران و شاخه ریاضی فرهنگستان علوم توسط شورای عالی ان

های عضو ضمن حمایت از اجرای طرح، امیدوار هستند هرچه زودتر رسید، لذا خانه ریاضیات و سایر انجمن

ها و به طورکلی کیفیت آموزش ها و تاثیرات منفی آنها برجوانان، خانوادههای ورودی دانشگاهمشکالت آزمون

 کشور حل شود.

 و دارای مزایای زیر است: فرهنگی اشکاالت قبلی مرتفع شدهعالی انقالب در مصوبه جدید شورای 

توان وقت بیشتری برای هر موضوع در نظر گرفت و آید، میچون فقط از دروس تخصصی آزمون به عمل می -1

 باتآموز بتواند با انجام محاسای طرح کرد تا دانشدقیقه 5ای، مثالً تستهای های حداکثر سه دقیقهبه جای تست

ات خود به سؤاالت پاسخ دهد و این یعنی تقویت تفکر علمی در ه محفوظبه جواب برسد، و نه با مراجعه ب

های مطالعه دقیق کتاب درک علمی مفاهیم که منجر به له وئایجاد قدرت حل مس یادگیری دروس دبیرستانی و

  .ها نیز بازنگری شود()البته باید مطالب این کتاب خواهد شددرسی 
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های درسی درصد نمره آزمون ورودی باید با فراغت خاطر کتاب 04تا  04آموزان برای در این روش دانش -2

های دبیرستانی شرکت نمایند. هیچگونه خرج نفهم مطلب مطالعه کنند و در آزمو خود را دقیق و با درک و

 . آیدمیوجود نبها آن اضافی و فشار روانی هم برای خانواده

و از  تواند در هر دو آزمون شرکت نمودهآموز میهر دانش د وشوسالی دو بار برگزار میکه آزمون  از آنجا -7

ها آنواده خان ها، استفاده نماید، فشار روانی بر دانش آموزان وپذیرش در دانشگاه برای باالترین امتیاز اخذ شده

 رود. از بین می

ورودی از  جلسه امتحان( و یک آزمون 74سال )حدود در این روش مالک پذیرش، نمرات اخذ شده در سه  -0

واهد خآموز در سه ساعت بسیار متفاوت که با تعیین وضعیت زندگی آینده دانشدروس تخصصی خواهد بود، 

 . بود

به نند، کو به دالیل نامعلوم با این مصوبه مخالفت می مطالعه و مقایسه روش قبلی و جدیدکسانی که بدون  -5

را طح سهای غیرهمبا سطوح گوناگون و امتحان های مختلفها در دبیرستانی امتحانوضعیت کنونآید نظر می

در سراسر کشور  های نهایی راشود آزمونآموزش و پرورش مجبور میدر شرایط جدید  گیرند، کهدر نظر می

 استاندارد برگزار نماید.  به صورت

ها. سراسری است  و در حال حاضر فقط اشکال در تصحیح های ششم دبیرستانبرای کالس امتحانات نهایی -0

تواند این اشکال را برطرف نماید و در نهایت عدالت های امتحان است که آموزش و پرورش به راحتی میورقه

 .کندبرقرار  را اجتماعی

آموزان دانشدر نهایت و شود تکرار می مقاطع دهم و یازدهمهای ل برای امتحانرواهای بعد همین برای سال -3

ی سرو آزمون سرا نهاییهای اضافی در امتحانات توانند با آرامش خاطر و بدون هزینهدر هر نقطه از کشور می

 شوند. ها پذیرفته در دانشگاه ،علمی معقول شرکت نمایند و در صورت نتایج

    

که با برگزاری آزمون  ،دروس عمومی ضروری است حداقل دانش برخورداری از، اما برای اجرای این طرح   

 اززم ال داقل اطالعاتحیابند، ها راه مینحوی که داوطلبانی که به دانشگاهبه نیاز از دروس عمومی، قدماتی پیشم

یز و ن ( قابل بررسی استبندی آنها موثر نباشدداشته باشند، ولی نمرات دروس عمومی در رده را دروس عمومی

واند تکه می های نهایی استاندارد و تشریحیو تصحیح اوراق آزمونسازمان سنجش های کیفیت آزمون افزایش

 جام شود.اندبیر سوم  با قضاوت ،مغایرت در صورت و تصحیح بدون ذکر نام دانش آموز ،توسط دو دبیر مستقل
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با استفاده از تجارب و  خود و حقوقی اعضای آمادگی دارد با همکاری های ایرانی علوم ریاضیانجمن اتحادیه

به امید اینکه مسئله سنجش از پذیرش  والن آموزش کشور، این مشکالت را نیز حل کند.ئآنها به کمک مس دانش

 .های جدی بردارندها بتوانند در جهت  حفظ استقالل و ارتقاء کیفیت آموزشی خود گامجدا شود و دانشگاه

 

 

 1041 ماهمهر

 محسن محمدزاده

 های ایرانی علوم ریاضیانجمنرئیس اتحادیه 

 


