
 6139-های فیزیک و ریاضی فرهنگستان علومبیانیه شاخه 

 آنها هایبایستههای تحصیالت تکمیلی در علوم پایه و دروه

شامل تعلیم علوم مدون و علومو پژوهش در آموزش  دو نقش و هدف عمده دارند:شگاهها دان ست  آموزش. آموزش در علوم  که نگرش و دیدگاه علمی ا

شددود. که منتج به پیشدددرد مرزهای دانش و یا تولید دانش فنی می و پژوهش مجموعه فعالیتهایی اسددت گردآوری این علوم مدون شددده اسددت منجر به

ا ر خود را دارند و باید طوری تنظیم و تدیین شوند که دانشگاه هایبایستههریک نیز قرار دارند و  یک راستابنابراین به طور طدیعی آموزش و پژوهش در 

  دهند.قرار  کشور مرجعیت علمیدر جایگاه 

ارشد و دکتری کارشناسی های کارشناسی، به دوره و مقاطع ،علوم به علوم پایه، مهندسی و فنی، پزشکی و علوم انسانی  ،در نگرشی رایج و عملگرایانه 

صلی برنامه شوند. سیم میتق سیدورهمحور ا شنا سی و تا حدی هم  های کار شنا شد در کار شتهار سی و علوم ر شاورزی و های مهند شکی و برخی ک پز

سانیرشته ست و باعموماً آموزش مطالب مدون حرفه ،عملی-های تخصصیو همچنین دوره های علوم ان د که افراد را قادر نشواین هدف انجام  ید باای ا

رود که بتوانند ها انتظار میآموختگان این رشتهشوند. از دانش ررورزی( وارد بازار واقعی کاهای کاد با کسب مهارتهای تکمیلی عملی )مثالً در دورهنساز

و سالمت کشور  ، خدماتصنعتبخشهای چرخهای ها، به کار بردن آن آموختهنوآوری و ابتکار در  شد بانیاز با اگرو  ،فنی آموخته شدهو مهارت دانش  با

شته  را بگردانند. صحیح از مطالب ر ست و عموماًاین نوآوری نیازمند درکی  سی به معنای نوآور  مربوطه ا شدرد مرزهای علوم مهند شکی ی و پی یا پز

 نیست. 

سی هدفی که دروه شنا سی و تا حدی های کار شنا شد کار ضی و فیزیک در علوم پایه ار آموزش  آموزش مهارت، بلکهتنها ، نه کنندمیدندال مانند ریا

شته اشته مورد نظر از طریق دیدگاه و نگرش علمی در ر شتهست. از دانشفراگیری مطالب مدون در آن ر دیدگاه رود که ها انتظار میآموختگان این ر

رسمی قدل از آموزش هدف  .مسائل مختلف را با دیدگاهی علمی تحلیل کرده و  آن را در تمام شئون به کار بدرندرا درونی کرده باشند و بتوانند علمی 

االمکان از بین معلمین مدارس باید حتی ا مسددائل مختلف زندگی روزمره باشددد ووزان با دیدگاه علمی در مواجهه بآمآشددنا کردن دانشاز دانشددگاه باید 

شته آموختگاندانش شوند.  ی علوم پایههار شگاه فرهنگیان( محدود کردن انتخاب معلمین به دانشبرگزیده  شگاه خاص )دان صرفاً یک دان و  آموختگان 

شغلی ای ضمین  شگاه و ح ن عده در بدو ورودت شغلیبه دان افت کیفی آموزش و به  باعث بی توجهی به یادگیری مطالب و در نتیجه منجر  ،ذف رقابت 

بازار کار  در باال بدان اشاره شدکه با فرض برآورده شدن انتظاری  هاآموختگان این رشتهدانششود. برای کشور می همه امور آینده و به تدع آن  ،پرورش

سدیگری نیز  سوی همکاران ست که عالوه بر دانش فنی ا هاییمشاغل و حرفهو آن مشارکت در  تمتصور ا و نوآوری در به کارگیری آن )که معموالً از 

 نیز هستند.  هاو نوآوری در دیدگاه ،شود( نیازمند ارائه تحلیل و استنتاجآموخته مهندسی و یا پزشکی تامین میدانش

شته های دکتری در همةدوره افهدا  شتهها و به ر صوص ر سی و دورهاهداف از  عموماٌ های علوم پایهخ شنا سی های کار شنا شد کار آنها مربوط به ار

ظر در سددطح مورد ن ةباال را در رشددترود که بتوانند اهداف برشددمرده شددده ای انتظار میهای دکتری در هر رشددتههای دورهمتفاوت اسددت. از ورودی

ای از مدرک هر رشتهکافی است جوی ورودی مقطعی باالتر فعلی کشور دانش قانون رو هرچند بر پایهاز اینبرآورده کنند. ارشد کارشناسی کارشناسی و 

شد،  شته با شجوی ورودی اولی مقطع قدل را دا شد زمینه و تواناییگر دان شته با سادهدر مقطع بعدی موفق نخواهد بود.  ،الزم را ندا تر، مقطع به عدارتی 

شته شته و یا ر شته ادامه طدیعی همان ر شته در مقطع پایینباالتر در هر ر شته در مقطع پایینهای نزدیک به آن ر شنا ندودن با آن ر ست و آ تر در تر ا

شد صیف  سی به عموماً به نقض اهداف مقطع باالتر می ،سطحی که تو شنا شنانجامد. این مطلب هم برای کار شد و هم ی ساکار سی ار شنا شد به کار ار

 رشته و گرایش در نظر گرفته شود.  هربرای رفع این مشکل مناسب است که کفی برای نمرات آزمون ورودی در  کند.دکتری صدق می

هشی که هدف ای خاص است و بخش پژوهای دکتری عموماً دو بخش دارند: بخش آموزشی که هدف آن رسیدن به مرزهای دانش در رشته و حوزهدوره

حذف کامل  ،نسدت زمانی دو دوره آموزشی و پژوهشی بسته به رشته و گرایش مورد نظر متفاوتندهرچند آن پیشدرد مرزهای دانش در آن حوزه است. 

 "محورپژوهش"های ، و دورههادر تمامی رشددته دکتری "محورآموزش"های داشددتن دوره از این رو، . شددودهر یک موجب خدشدده به دوره دکتری می

 . شوندتنیده آموزش و پژوهش میو باعث گسستگی دو بخش در هم معنا هستندبی ،های علوم پایه و بنیادیعموم رشتهدر  دکتری


