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غ التحصیالن  چکیده: داوطلبان ورود به رشته های مهندسی، علوم ریاضی و فیزیک دانشگاه ها از میان فار

دانش  تعداد  در  چشمگیری  کاهش  گذشته  دهه  دو  طول  در  است.  دبیرستان ها  فیزیک  ریاضی_  رشته 
ریاضی  رشته  داوطلبان  تعداد  نتیجه  در  و  دبیرستان ها  در  فیزیک  ریاضی_  رشته  انتخاب کنندگان  آموزان 
کاهش داوطلبان رشته های مهندسی  فیزیک آزمون سراسری دانشگاه ها بوجود آمده است. این روند به 
و افت سطح علمی آنها منجر شده است. دانش آموزان نخبه دبیرستان ها به دلیل براهم بودن زمینه های 
غ التحصیالن رشته های علوم تجربی بخصوص رشته های پزشکی تمایل چندانی برای انتخاب  اشتغال فار
کاهش تعداد داوطلبان ورود به  رشته ریاضی_ فیزیک در دبیرستان ها نشان نمی دهند و این امر عالوه بر 
است.  آورده  پایین  نیز  را  مهندسی  رشته های  به  ورود  داوطلبان  علمی  سطح  بلکه  فیزیک  ریاضی_  رشته 
انجمن آموزش مهندسی ایران میزگردی برای بررسی دالیل پیش آمدن این وضعیت ترتیب داد و مطالبی 

ح می شود. کردم در این مقاله مطر گرد ارائه  که اینجانب در این میز 

کنکور کاهش دانشجو،  کلیدی: داوطلبان، فیزیک_ ریاضی، علوم مهندسی،  گان  واژ

pjabedar@ut.ac.ir .کامپیوتر دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم استاد دانشکده مهندسی برق و   -1
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مقدمه� 1
غ التحصیالن رشـته  داوطلبـان ورود بـه رشـته های مهندسـی، علـوم ریاضـی و فیزیـک دانشـگاه ها از میان فار
کاهـش چشـمگیری در تعـداد دانـش آمـوزان  گذشـته  ریاضـی_ فیزیـک دبیرسـتان ها اسـت. در طـول دو دهـه 
انتخاب کننـدگان رشـته ریاضـی- فیزیـک در دبیرسـتان ها و در نتیجـه تعـداد داوطلبـان رشـته ریاضـی فیزیـک 
کـه تعـداد داوطلبـان رشـته های علـوم تجربـی،  آزمـون سراسـری دانشـگاه ها بوجـود آمـده اسـت بـه قسـمی 
علـوم انسـانی و ریاضـی_ فیزیـک در سـال 1385 بـه ترتیـب 428654، 518807 و 342185 نفـر بـود، در حالـی 
کـه تعـداد داوطلبـان ایـن رشـته ها در سـال 1399 بـه ترتیـب 883662، 355580 و 194823 نفر شـده اسـت، 
کاهـش چشـمگیر داوطلبـان رشـته ریاضی_ فیزیک و افزایـش قابل مالحظه داوطلبان رشـته علوم تجربی  کـه 

) بیـش از دو برابـر( را نشـان می دهـد. 
کاهش داوطلبان رشـته  کننـدگان آزمـون سراسـری از سـال 1385 تـا 1399 و روند  جـدول زیـر آمـار شـرکت 

ریاضـی فیزیـک را در هـر سـال نشـان می دهد.
کنندگان آزمون سراسری 139921384 جدول1. آمار شرکت 

مجموعزبان های خارجیهنرریاضی فیزیکعلوم انسانیعلوم تجربیسال

139988366235558019482334000340001502065

139863709428215116427824769105011118793

13976422282049361444371224975341011384

1396580301184122148429104856454929791

139551948816150016287998816361860109

1394498822182239181846102396981880756

13935228332630772225071372791831031381

139250757529765525195615477109081083571

139144995532513526005517858131881066141

139044200037600028400020000160001138243

138964609246254031760525019182291286813

1388437426457592308875523421264901382715

138746958851833631925832928210571352167

138643451350234431108331109194231298474

1385428654518807342185995432584381343842

در طـول ایـن مـدت تمایـل دانـش آمـوزان دوره دوم دبیرسـتان ها بـرای انتخـاب رشـته ریاضـی_ فیزیـک 
کـه تمایـل ایـن دانـش آمـوزان بـرای انتخاب رشـته علوم تجربی سـال به  کاهـش یافتـه در حالـی  سـال بـه سـال 
کالس های رشـته ریاضی_ فیزیک دایر در بسـیاری از  که  سـال افزایش یافته اسـت. این امر تا جایی پیشـرفته 
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که این روند اثر قابل توجهی روی نحوه انتخاب رشـته دانش  دبیرسـتان ها تعطیل شـده اسـت. بدیهی اسـت 
کـه تعـداد  کـرده بقسـمی  آمـوزان در دبیرسـتان ها و در نتیجـه داوطلبـان ورود بـه رشـته های مهندسـی ایجـاد 
گذشـته بـا انتخـاب رشـته ریاضـی_ فیزیـک بـه رشـته های مهندسـی  کـه در  دانـش آمـوزان نخبـه دبیرسـتان ها 
کیفیـت آمـوزش و  کـه نتیجـه مسـتقیم آن افـت علمـی و  کاهـش یافتـه  وارد می شـدند بطـور قابـل مالحظـه ای 

کشـور می باشـد. آینـده مهندسـی و متعاقـب آن اثـرات منفـی بـر روی توسـعه علمـی، صنعتـی و اقتصـادی 
در سـال 1387 حدود 47 درصد دانش آموزان در رشـته علوم تجربی، 37 درصد در رشـته علوم انسـانی 
کـه در سـال 1397 فقـط 11 درصـد دانـش  و 15 درصـد در رشـته ریاضـی فیزیـک تحصیـل می کردنـد در حالـی 
آمـوزان بـه رشـته ریاضـی فیزیـک وارد شـدند. از ابتـدای سـال 1390 شـیب ورود بـه رشـته ریاضـی فیزیـک در 

کـرده اسـت. کاهـش پیـدا  دبیرسـتان ها نزولـی بـوده و تعـداد دانـش آمـوزان بتدریـج 

میزگرد انجمن آموزش مهندسی ایران� 2
که میزگردی در این باره تشـکیل دهد و علل  انجمـن آمـوزش مهندسـی ایـران بـا درک ایـن واقعیـت بر آن شـد 
کنـد. از ایـن رو میزگـردی بـا حضـور  کاهـش اقبـال دانشـجویان بـه آموزش هـای علـوم و مهندسـی را بررسـی 
آقایـان: دکتـر عبـاس بـازرگان )اسـتاد دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی دانشـگاه تهـران(، دکتـر مگردیـچ 
تومانیان ) اسـتاد دانشـکده ریاضی دانشـگاه تبریز(، دکتر پرویز جبه دار ماراالنی )اسـتاد دانشـکده مهندسـی 
کامپیوتـر دانشـگاه تهـران(، دکتـر علـی رجالـی ) اسـتاد دانشـکده ریاضـی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان( و  بـرق و 
دکتر حسـن معماریان )اسـتاد دانشـکده مهندسـی معدن دانشـگاه تهران( در تاریخ 1399/6/23 به صورت 
کـه در ایـن میزگـرد توسـط اینجانب  کردنـد. مطالبـی  کـه در آن حـدود 200 نفـر شـرکت  گردیـد  مجـازی تشـکیل 
ح شـده توسـط دیگر اعضـای محترم میزگرد در سـایت  ح می شـوند. مطالـب مطـر ارائـه شـد در ایـن مقالـه ئطـر

انجمـن آمـوزش مهندسـی ایـران قابل دسـترس اسـت.

عوامل افت عالقه دانش آموزان به رشته های ریاضی فیزیک� 3
ح  کـه می تـوان برخـی از آنهـا را بشـر گذشـته عوامـل متعـددی موجـب ایـن افـت شـده اسـت  در طـول دو دهـه 

ح نمود: زیـر مطـر
فعالیت هـای . 1 اسـت  بهتـر  ندارنـد.  مهندسـی  رشـته های  فعالیت هـای  از  درسـتی  اطـالع  آمـوزان  دانـش 

مهندسـی بـرای آنهـا تعریـف و تشـریح شـود. ایـن مطلـب را می تـوان بـا ارائـه سـخنرانی های مختلـف در 
مـدارس، بحـث در صـدا و سـیما و دیگـر رسـانه ها انجـام داد.

رشـته های . 2 التحصیـالن  غ  فـار مقابـل  در  مهندسـی  التحصیـالن  غ  فـار بـرای  امـروز  شـغلی  تصویرآینـده 
کـه مسـتعدترین دانـش آمـوزان دبیرسـتان ها رشـته علـوم تجربـی را انتخـاب  پزشـکی موجـب شـده اسـت 
کـه دیـد بهتـری از  کننـد. ایـن مطلـب توسـط خانواده هـا  کـرده و آینـده شـغلی مطمئنـی بـرای خـود فراهـم 
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مشـاغل اجتماعـی دارنـد نیـز بـه مراتـب تقویت می شـود و فرزندان خـود را به ادامه تحصیل در رشـته های 
علـوم تجربـی تشـویق و حتـی وادار می کننـد.

در انتخاب رشته دانش آموزان عرضه و تقاضا و مسائل اقتصادی جامعه اثر بسیاری دارد.. 3
کمبـود . 4 کاهـش عالقـه دانـش آمـوزان بـه ادامـه تحصیـل در رشـته ریاضی_ فیزیـک  شـاید یکـی از دالیـل 

کاهش انگیزه و عالقـه دانش آموزان  که موجـب  دبیـران بـا سـواد، بـا انگیـزه و عالقمنـد به این رشـته اسـت 
بـه رشـته ریاضـی فیزیـک شـده اسـت.

کیفیـت و مهارت هـای . 5 آموزش هـای ضمـن خدمـت،  قـراردادن  از دالیـل ،کمتـر مـورد توجـه  یکـی دیگـر 
اسـت. معلمیـن 

گسـترش وافزایـش بـی رویـه تعـداد مؤسسـات آمـوزش عالی و دانشـگاه های دولتی و غیردولتـی، آزاد، پیام . 6
که دانشـجویان بسـیار زیادی جذب رشـته های  کاربـردی و فنـی حرفه ای موجب شـده اسـت  نـور، علمـی 
غ التحصیالن مهندسـی با  مهندسـی شـوند و بـا توجـه بـه محـدود بـودن امکانـات شـغلی ، بسـیاری از فـار

کرده اسـت. عـدم اشـتغال مواجـه شـده انـد و ایـن امـر در جامعه بطـور محسوسـی انعکاس پیدا 
که . 7 کاردانی باشـد در حالی  قاعده پایینی هرم تحصیلی رشـته های مهندسـی علی االصول باید رشـته های 

کارشناسـی منجر شـده اسـت و  کاردانی به ادامه تحصیل در دوره های  در دو دهه گذشـته بیشـتر دوره های 
کاردانی نیاز دارند. غ التحصیالن دوره هـای  کـه جامعه و صنایع ما بیشـتر بـه فار ایـن در حالـی اسـت 

در ایـران بـازای هـر یـک میلیـون نفـر جمعیـت 33 دانشـگاه و موسسـه آمـوزش عالـی وجـود دارد، در حالی . 8
کـه ایـن رقـم در انگلسـتان 4، امریـکا 10، و در آلمـان 5 اسـت.

کـه رشـته پزشـکی را ارائـه می دادنـد از تعـداد دانشـگاه هایـی . 9 در چنـد دهـه پیـش تعـداد دانشـگاه هایـی 
کـه رشـته های مهندسـی را ارائـه می دادنـد بیشـتر بـود و حتـی در بعضـی دانشـگاه هـا، دانشـکده پزشـکی 
که امروز تعداد دانشـکده های پزشـکی  وجود داشـت لیکن دانشـکده مهندسـی وجود نداشـت. در حالی 

کشـور51 و تعـداد دانشـکده های مهندسـی بـه 151 رسـیده اسـت.
گذشـته . 10 کار و تعـداد پذیـرش دانشـجو در رشـته های مهندسـی بخصـوص در دو دهـه  تناسـب بیـن بـازار 

غ التحصیالن رشـته های  کشـور به فـار اصـاًل رعایـت نشـده اسـت. بـه علـت نبـود آمـار واقعـی نیاز صنعت و 
رشـته های مهندسـی، وضعیـت  تعـداد دانشـجو در  پذیـرش  کنتـرل در  نبـودن هیچگونـه  و  مهندسـی 

کنونـی حاصـل شـده اسـت.
ارزشـیابی عملکرد آموزشـی و پژوهشـی دانشـکده های مهندسی بطور جدی انجام نمی شود که موجب افت . 11

کار مؤسسـات آموزش عالی با کیفیت پایین جلوگیری شـود. کیفیت آنها شـده اسـت. الزم اسـت از ادامه 
دارنـد . 12 آنهـا  اسـتخدامی  نیازهـای  و  صنایـع  امکانـات  از  بهتـری  شـناخت  کـه  مهندسـی  انجمن هـای 

نیازهـای  بیـن  اسـت هـم خوانـی مناسـبی  کـه الزم  ارائـه نمی دهنـد در حالـی  آمـوزش  بـرای  برنامـه ای 
شـود. حاصـل  دانشـجویان  پذیـرش  و  صنایـع 
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کاهـش یافتـه . 13 کـه دانشـکده های مهندسـی بـا صنایـع بسـته اند  در چنـد سـال اخیـر تعـداد قراردادهایـی 
دانشـکده های  و  علمـی  هیـات  اعضـای  بیـن  سـرخوردگی  نوعـی  امـر  ایـن  اسـت.  آمـده  پاییـن  بسـیار  و 

کـه بطـرق مختلـف در جامعـه انعـکاس پیـدا می کنـد. کـرده اسـت  مهندسـی ایجـاد 
کالن و سـاماندهی ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه توجـه چندانی بعمـل نمی آید. . 14 بـه سیاسـت های مدیریـت 

گـردد و ایـن نـوع همکاری هـا بیشـتر توسـعه یافتـه و در  الزم اسـت توجـه بیشـتری در ایـن مـورد مبـذول 
کند. جامعـه انعـکاس بیشـتری پیـدا 

کـه می دانیـم قسـمتی ازآموزش هـای دانشـجویان پزشـکی در طـول تحصیـل بطـور عملی در . 15 همانطـوری 
بیمارسـتان ها برگـزار می شـود و دانشـجویان بـا مسـائل و مشـکالت حرفـه خـود و راه حل هـای مناسـب 
کارآمـوزی در دانشـکده های مهندسـی  امـروزه  کـه  آنهـا عمـاًل آشـنا می شـوند. در حالـی  کـردن  برطـرف 
بـا همـکاری  نیـز  آموزش هـای دانشـجویان مهندسـی  بهتـر اسـت  و  قـرار نمی گیـرد  توجـه  مـورد  چنـدان 
دانشـگاه های  از  بسـیاری  ماننـد  امـکان،  صـورت  در  و  باشـد  داشـته  هـم  عملـی  قسـمت های  صنایـع 
کـه با  کانـادا دانشـجویان دوره هایـی ماننـد co-op را در حیـن تحصیـل در دانشـگاه ها بگذراننـد  امریـکا و 

جنبه هـای فنـی و عملـی رشـته خـود آشـنا شـوند.
باالیـی . 16 مقامـات  بـه  مدارکـی  چنیـن  بـا  افـرادی  و  یافتـه  توسـعه  حـد  از  بیـش  گرایـی  مـدرک  متاسـفانه 

می شـود. منجـر  پـرورش  و  آمـوزش  در  نامناسـبی  کاری  تصمیمـات  بـه  کـه  می رسـند 
در . 17 تحقیـق  سیاسـت  اسـت  الزم  اسـت.  مقالـه  تولیـد  مهندسـی  دانشـکده های  توجـه  بیشـتر  امـروزه 

شـود. توجـه  بیشـتر  آنهـا  حـل  و  صنعتـی  مشـکالت  و  مسـائل  بـه  و  شـود  اصـالح  بطورمناسـب  دانشـگاه ها 
نشـان . 18 آمـوزان  دانـش  بـه  را  ریاضـی  کاربـردی  جنبه هـای  دبیرسـتان ها  ریاضـی  کتاب هـای  محتـوای 

نمی دهنـد و آنهـا را بـه ادامـه تحصیـل در ایـن رشـته و بکاربـردن ایـن جنبه هـا تقویـت نمی کننـد. الزم 
بیشـتری پوشـش داده شـود. نیازهـای  و  آیـد  بعمـل  کتاب هـا  ایـن  اسـت تجدیـد نظرکلـی در محتـوای 

بـه . 19 علـوم  یـا  ریاضـی  دبیـران  صـورت  بـه  مهندسـی  رشـته های  التحصیـالن  غ  فـار از  تعـدادی  درگذشـته 
گسـترش دانشـگاه های فرهنگیـان جلـو اسـتخدام  اسـتحدام آمـوزش و پـرورش در می آمدنـد. بـا ایجـاد و 
کمبود اشـتغال بازار  گرفتـه شـده اسـت و ایـن بـه نوبه خود بـه  گونـه مهندسـان در آمـوزش و پـرورش  ایـن 

کـرده اسـت. کار مهندسـین اضافـه 

ارتباط صنعت و دانشگاه و سرانه تحقیق و توسعه� 4
کـه بتوانـد  کاربـردی بـودن نظـام آمـوزش عالـی، صنعـت بـه دانشـگاه اعتمـاد چندانـی نـدارد  کمتـر  بـه علـت 
کارشناسـی ارشـد بایـد بـه منظـور  مشـکلی از صنعـت را برطـرف نمایـد. یکـی از اهـداف جـذب دانشـجویان 
یعنـی  باشـد،  سـویه  دو  بایـد  دانشـگاه  و  صنعـت  ارتبـاط  باشـد.  کشـور  صنعتـی  مشـکالت  کـردن  برطـرف 
کار  دانشـگاه ها بایـد پذیـرش دانشـجوی خـود را براسـاس نیـاز صنعـت انجـام دهنـد و صنایـع هم باید نیـروی 
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کننـد. غ التحصیـالن دانشـگاه ها جـذب  مـورد نیـاز خـود را از میـان فـار
کاربـرد آنهـا مـورد توجـه قـرار نمی گیـرد  کشورسـاالنه تعـداد بـاالی مقـاالت علمـی تولیـد می شـود امـا  در 
کـه براسـاس یـک بـرآورد در ایـران از هـر 820 مقالـه علمـی تنهـا یـک مقالـه بـه ثبت اختـراع تبدیل  بـه طـوری 
کشـورها فاصلـه چندانـی میـان تولیـد مقالـه و ثبـت اختـراع وجـود نـدارد.  کـه در سـایر  می شـود. در حالـی 
کـره جنوبـی از هـر  مثـاًل در ژاپـن از هـر 1/4 مقالـه یـک اختـراع، در امریـکا از هـر 2/7 مقالـه یـک اختـراع، در 
3 مقالـه یـک اختـراع، و در آلمـان از هـر 7/2 مقالـه یـک اختـراع، و در چیـن از هـر 34 مقالـه یـک اختـراع 

ثبـت می شـود.
کره جنوبی  4/2% ، امریکا 7.2% برآورد شـده اسـت  کشـور ژاپن %3/1،   GDP سـهم تحقیق و توسـعه از
کمتـر اسـت. سـرانه تحقیـق و توسـعه در ایـران حـدود 43 دالر   GDP %1 کـه ایـن سـهم در ایـران از در حالـی 
کشـورهای امریکا و اسـترالیا بترتیب 555 و 547 دالر یعنی 36 برابر ایران اسـت. بیشـتر  که در  اسـت در حالی 
کافـی بـرای بـه  کارهـای خـود را بطـور سـنتی انجـام می دهنـد، در نتیجـه اشـتیاق  واحدهـای صنعتـی ایـران 
که تمـام نوآوری های امروز حاصل اسـتفاده  گرفتـن هزینـه تحقیـق و توسـعه را ندارنـد. بـا توجـه بـه این  عهـده 
کشـورهای توسـعه یافتـه سـهم قابـل توجهـی از هزینـه خـود را  از علـوم و نتایـج تحقیـق و توسـعه می باشـد لـذا 

صـرف تحقیـق و توسـعه می نماینـد.

کشورها� 5 تعداد دانشگاهها در مقابل جمعیت 
که دانشـگاههای زیادی دارند بعد از هند و امریکا در رتبه سـوم قرار دارد. جدول  کشـورهایی  ایران در میان 
گرفتـه در رتبه  کشـورها و تعـداد دانشـگاههای قـرار  کشـور بـا دانشـگاههای زیـاد را بهمـراه جمعیـت ایـن  زیـر 10 

بنـدی 1000 دانشـگاه برتـر جهان نشـان می دهد.

کشور تعداد دانشگاههای برترجمعیت )میلیون(تعداد دانشگاههانام 

7 دانشگاه در رتبه بندی 1000 دانشگاه برتر40041386هند

61 دانشگاه در رتبه بندی 100 دانشگاه برتر3281332امریکا

8  دانشگاه در رتبه بندی 1000 دانشگاه برتر256984ایران

5 دانشگاه در رتبه بندی 100دانشگاه برتر23101439چین

7 دانشگاه در رتبه بندی 500 دانشگاه برتر1507213برزیل

1 دانشگاه در رتبه بندی 100 دانشگاه برتر1300145روسیه

5 دانشگاه در رتبه بندی 100 دانشگاه برتر985126ژاپن

8 دانشگاه در رتبه بندی 1000 دانشگاه برتر931129مکزیک

39  دانشگاه در رتبه بندی 1000 دانشگاه برتر56265فرانسه

3 دانشگاه در رتبه بندی 1000 دانشگاه برتر487274اندونزی
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جمع بندی و سخن پایانی میزگرد� 6
کاری، بـه پیشـنهاد انجمـن آمـوزش مهندسـی ایـران بـا حضـور نماینـدگان اتحادیـه . 1 گـروه  تشـکیل یـک 

انجمن هـای ایرانـی علـوم ریاضـی، انجمـن آمـوزش مهندسـی ایـران، فرهنگسـتان علـوم و وزارت علـوم، 
ح هـای تحقیقـات میدانـی بـه منظـور: تحقیقـات و فنـاوری، بـرای برنامـه ریـزی و هدایـت طر

کتاب هـای درسـی، آزمون هـای ورودی و نحوه تعامل با دانشـگاه  شناسـائی مسـئله ) ازجملـه محتـوای   -1-1
غ التحصیـالن رشـته های ذیربـط، افزایـش اسـتقبال نسـبت به آمـوزش ریاضی  فرهنگیـان و اشـتغال فـار

در آمـوزش قبـل از دانشـگاه و نیـز در سـطح تحصیالت دانشـگاهی(؛ 
کشور؛  گیری ومسئوالن ذیربط  1-2- پیشنهاد سیاست های الزم به مراجع تصمیم 

و . 2 نگـرش  پـرورش دانـش،  بـه منظـور  ریاضـی مقاطـع مختلـف  یادگیـری دروس  پیامدهـای  بازنگـری در 
مصنوعـی؛  هـوش  عصـر  بـرای  الزم  مهارت هـای 

تجدیـد نظـر در اهـداف آموزش هـای مدرسـه ای و دانشـگاهی و توجه بیشـتر به حرفه هـا و توانمندی های . 3
مـورد نیـاز عصر دیجیتـال در جامعه؛

اسـتفاده از فناوری هـای دیجیتـال بـرای توسـعه حرفـه ای معلمـان ریاضـی نسـبت بـه اهمیـت پـرورش . 4
دانـش، نگـرش و مهارت هـای ریاضـی در عصـر دیجیتـال در راسـتای بـرآوردن  نیازهـای جامعـه؛

توسـعه حرفـه ای مشـاوران تحصیلـی دربـاره اهمیـت پرورش دانـش، نگرش و مهارت هـای ریاضی در عصر . 5
دیجیتـال  بـه منظـور اتخـاذ رویه هـای مناسـب برای هدایت دانـش آموزان به رشـته ریاضی؛

طریـق . 6 از  پایـه  علـوم  و  ریاضـی  مهندسـی،  رشـته های  در  آموختـگان  دانـش  موفـق  الگوهـای  معرفـی 
جمعـی؛ رسـانه های  و  تلویزیونـی  رادیویـی،  برنامه هـای 

تجدیـد نظـر در برنامه هـای ارتبـاط بیـن صنعـت و دانشـگاه بـا توجـه بـه ضرورت هـای عصـر دیجیتـال و . 7
برنامه هـای تحقیـق و توسـعه صنایـع؛ مشـارکت در 

کارشناسـی و امـکان خـود اشـتغالی بـرای دانـش . 8 کارآفرینـی در دوره  گذرانیـدن یـک درس  کـردن  اجبـاری 
آموختـگان رشـته های ذیربـط دانشـگاهی.
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