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 بسمه تعالی

های مناطق و ایثارگران در کنکور گیرد. سهمیههای مختلفی صورت میورود به دانشگاه در کشور از طریق سهمیه

های المپیادهای علمی آموزان دارای مدالی دانشها و سهمیهی فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاهسراسری، سهمیه

ها است. آموزی یکی از این سهمیهوران المپیادهای دانشآها هستند. سهمیه مدالهایی از این سهمیهکشوری نمونه

های اخیر به این شکل بوده است که دارندگان مدال طلای المپیاد، از شرکت در ی اختصاص این سهمیه طی سالنحوه

شدند. دارندگان ی انتخابی خود پذیرش میآزمون سراسری ورود به دانشگاه معاف بوده و بدون محدودیت در رشته

 ٪۰۸کم به دانشگاه، در صورت کسب دست های نقره و برنز کشوری نیز پس از اعلام نتایج آزمون سراسری وروددالم

اند. لازم به ذکر است این کردهرا کسب می ی مورد نظر، امکان حضور در آن رشتهتراز آخرین نفر وارد شده به رشته

. است و شرط کافی نیستی مد نظر بودهشرط لازم برای ورود به رشته های نقره و برنز المپیاد،امر برای دارندگان مدال

است تهگرفویان در هر رشته در نظر میپذیرش این دانشجظرفیت را برای  یهر ساله سازمان سنجش آموزش کشور سقف

 د. برای مثالشدنهای مختلف پذیرش میو با توجه به این ظرفیت، تنها تعداد محدودی از افراد واجد شرایط در رشته

آوران نقره و برنز، هر سال حدود های مدالی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، از میان درخواستدانشکده

 است.کردهنفر را پذیرش می ۵۱الی  ۵۱

است. سال گذشته پس از اعمال این سهمیه عمال این سهمیه با خلل مواجه شدهمتاسفانه از سال گذشته روند ا

اد نام این افرنام، دانشگاه تا مدتی از ثبتمان سنجش آموزش کشور و معرفی افراد واجد شرایط جهت ثبتتوسط ساز

های صورت گرفته با وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور دانشگاه این افراد کرد. سرانجام با رایزنیامتناع می

در سال گذشته مرتفع شد. اما در سال جاری روند  نام کرد و این مشکلهای اعلامی سازمان سنجش ثبترا در رشته

آوران ی مدالو ظرفیت پذیرش سهمیه هش کشور با خلل مواجه شداعمال این سهمیه از طرف سازمان سنجش آموز

های مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر های دانشگاه صنعتی شریف از جمله رشتهترین رشتهنقره و برنز در پرمخاطب

 های. سازمان سنجش آموزش کشور عدم اختصاص ظرفیت از طرف دانشکدهاستصف کاهش پیدا کردهتر از نبه کم

ای اخذ بر ها، دلایل زیرهای انجام شده با مسئولین این دانشکدهکند. طی صحبتمقصد را دلیل این تصمیم اعلام می

 است:چنین تصمیمی ارائه شده

 علمیاعضای هیئتنداشتن ظرفیت به دلیل محدودیت بودجه، فضا و  .۵

 هاهای المپیاد در این رشتهوضعیت تحصیلی نامناسب دانشجویان دارای مدال .۵

 ی مورد تقاضا برای دانشگاهآموزان به رشتههای المپیاد دانشمربوط نبودن رشته .3
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های بودجه، فضا و تعداد اعضای هیئت علمی موضوعیست که مسئولین موضوع نداشتن ظرفیت و محدودیت

شود و در این خصوص مسئولین ها مرجع اصلی تشخیص آن هستند. از این رو دلیل محترمی شمرده میدانشکده

هایی های دانشگاهی کشور با چنین محدودیتگو باشند که چه طور بهترین رشتهوزارت علوم و مراجع مرتبط باید پاسخ

های قبل حتی با وجود پذیرش افراد بیشتری از طریق رود؛ سالای به شمار نمیی تازهاند. امّا این موضوع، مسئلهمواجه

اند اما با تحمل برخی مشکلات جهت اعتلای کرده ها با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرمی مناطق، دانشکدهسهمیه

ها ایجاد نشده است بلکه حضور این در روند رو به جلوی این رشته ایو وقفهاند ها کوشیدهلمی در این رشتهبیشتر ع

دیت رسد که محدواست. بنابر این به نظر میتر کشور موجب برکات فراوانی بودههای بردانشجویان نخبه در دانشکده

ر است که ظرفیت در نظاین آموزان نخبه باشد. عجیب انشتواند تنها مانع پذیرش این دبودجه و کمبود ظرفیت نمی

جویان پذیرفته شده از طریق اعضای هیئت علمی که دانش ی فرزندانهای دیگر مانند سهمیهگفته شده برای سهمیه

های المپیادی و حتی دانشجویان عادی دارند جویان دارای مدالتری نسبت به دانشسهمیه سطح علمی پایین آن

 شود. شود و این سهمیه هر سال بدون کوچکترین مشکلی اعمال میگاه مورد اعتراض واقع نمیهیچ

شود بسیار عجیب و به دور از امناسب تحصیلی دانشجویان دارای مدال المپیاد عنوان میدلیل دوم که وضعیت ن

آموزی در حال های علمی دانشهای المپیادنفر از دانشجویان دارای مدال ۵۸۸رسد. آماری که از واقعیت به نظر می

عیت دهد که نه تنها وضمی تحصیل در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف گرفته شده است نشان

شجویان به نتحصیلی این دانشجویان از میانگین کل دانشجویان این رشته با اختلاف محسوسی بیشتر است بلکه این دا

کنند. ی دانشجویی ایفا میبرنامههای پژوهشی و فوقمهمی را در فعالیت های فکری و اجتماعی خود نقشدلیل توانایی

های المپیادهای علمی در دانشکده های دانشجویان دارای مدالدر پیوست گزارشی از وضعیت تحصیلی و فعالیت

گردد. ت این ادعا به مسئولین این دانشکده نیز ارائه شده است تقدیم میمهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف که جهت اثبا

کنند، اّما تعداد این افراد بسیار کم است ی علمی مناسبی ندارند و سست عمل میالبته برخی از این دانشجویان، وجهه

 ی المپیاد غافل شد. هاآوردهای دیگر دانشجویان دارای مدالو نباید با تمرکز روی این تعداد محدود، از دست

ن ی که مدال المپیاد در آای پذیرفته شده در دانشگاه با رشتهدر خصوص دلیل سوم یعنی مرتبط نبودن رشته

 ها مختلفی المپیاد غیر مرتبط هم عملکرد بدی از خود در رشتهاست؛ با وجود این که دانشجویان با رشتهاخذ شده

مپیاد ی الهای مرتبط با رشتهدر رشتهتنها توان با بررسی راهکارهایی همچون پذیرفتن دانشجو اند اما مینداده نشان

 رسد.ل امری منطقی به نظر نمیمسئله را حل کرد؛ ریشه کن کردن این سهمیه با این دلی

های کشور برای شناسایی و پرورش ترین الگوگیری تا کنون یکی از موفقهای علمی از زمان شکلالمپیاد

های المپیاد از نخبگان و استعدادهای برتر کشور است. افراد دارای مدالهای مختلف بودههای برتر در رشتهاستعداد

های مختلف علمی و پژوهشی و فرهنگی دارند. این دانشجویان در دوران در زمینه های چشمگیریهستند و فعالیت

فرسا برای رسیدن به مراتب های طاقتهای زندگی خود را صرف کسب علم و تلاشدبیرستان چند سال از بهترین سال

 ر خطر است؛ زیرا اختصاصاند که مسیری بسیار پهای علمی و افتخارآفرینی برای میهن اسلامی کردهعالی در المپیاد
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ت در تمرکز کافی بر روی مسیر عادی شرک ها را ازهای المپیاد آناین وقت به کسب مهارت علمی در یکی از رشته

 است.صاص این سهمیه به این افراد بودههمین موضوع دلیل اخت وکند کنکور سراسری محروم می

 رسد:مسئله ضروری به نظر میبا توجه به موارد زیر لزوم پیگیری موضوع و حل این 

 است و به صورت ناگهانی صورت گرفته تصمیم کاهش ظرفیت اختصاص یافته به این سهمیه

اند، چه بسا در قبل با علم به وجود این سهمیه، وارد مسیر پر خطر المپیاد شده آموزانی که چند سالدانش

کردند. در صورت تغییر قانون این موضوع ب نمیای هیچ گاه این مسیر را انتخاصورت عدم وجود چنین سهمیه

های رسانی دقیق شود. شایان توجه است که پس از پیگیریبایست در ابتدای شروع این مسیر به افراد اطلاعمی

شود برای ها اعمال میمکرر هیچ قانونی که نشان دهد در حال حاضر چگونه بر اساس چه قانونی این سهمیه

 نیست.این افراد در دسترس 

 ها را در راه پیشرفت علم و، تاکنون استعدادهای زیادی را شناسایی کرده و آنهای علمیالمپیاد 

ها از مدال کشور پرورش داده است. بسیاری از مفاخر علمی کشور و اعضای هیئت علمی دانشگاه فناوری

باعث کاهش ها آوران المپیادمدالآوران سابق المپیادهای علمی هستند. این تصمیم و کمرنگ شدن سهمیه 

های علمی شده و به تدریج این الگوی شناسایی ی کشور در ورود به مسیر المپیادآموزان نخبهی دانشانگیزه

ی علمی کشور های سنگینی را به جامعهو پرورش نخبگان کشور کارکرد خود را از دست خواهد داد و ضربه

 وارد خواهد کرد.

 های معتبر کشور، حس ناامیدی را به ها و دانشگاهآموزان نخبه در رشتهدانش پذیرفته نشدن این

ی ها برای تلاش و شکوفایی حداکثری را کم خواهد کرد و استفادهی آناین نخبگان علمی کشور تزریق و انگیزه

 دهد.های عظیم انسانی را مورد خدشه قرار میبهینه از این سرمایه

 کنیم:بلند مدت این مشکل ارائه میکوتاه مدت و رای حل کار بدر انتها چند راه

 قصد  آموزانی کهاعمال این سهمیه تا قبل از بررسی کارشناسی، اصلاح قوانین و اعلام قوانین به دانش

ها، به شکل گذشته صورت پذیرد ها و جلب نظر آنهای علمی را دارند، با هماهنگی دانشگاهشرکت در المپیاد

 .ن کشور از چنین تصمیمات ناگهانی و خسارت آفرینی متضرر نشوندتا نخبگان جوا

 ای هنقره و برنز المپیاد ی دارندگان مدالایجاد قانونی دقیق و با ضمانت اجرایی برای اعمال سهمیه

 های مناطقها نشود و مانند سهمیهها و دانشکدهعلمی به طوری که اعمال سهمیه مشروط به پذیرش دانشگاه

 ها تاثیر داده شود؛رگران در اعلام نتایج آزمون سراسری دانشگاهو ایثا
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 دنهادی هدفمند و قدرتمند تبدیل شوپژوهان جوان به شکلی که این نهاد به بازطراحی باشگاه دانش 

اراریی کهای برتر کشور را به درستی ایفا کند و که بتواند نقش بسیار مهم خود در شناسایی و پرورش استعداد

. متاسفانه در حال حاضر باشگاه داشته باشدپژوهان زیر نظر خود را احقاق حقوق دانش پیگیری و جهتلازم 

پژوهان، بسیار ناکارآمد ی خود و تنظیم قوانین و حمایت از دانشمرهپژوهان جوان در اجرای امور روزدانش

 است.

  ترین دوران گذراندن مهمهای برتر کشور که محل بیشتر وزارت علوم از دانشکدهو توجه حمایت

 زندگی نخبگان کشور هستند.
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علمی دانشکده مهندسی ای از گزارش ارائه شده به اعضای هیئتپیوست: خالصه

ی هاهای المپیادکامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف از وضعیت دانشجویان دارای مدال

 آموزیعلمی دانش

 

 مقدمه

های علمی برنز المپیادهای نقره و های مدالهمه ساله تعدادی از دانشجویان از طریق اعمال سهمیه

انشگاه د ی مهندسی کامپیوترشوند. با توجه به این که رشتهمی متخلف دانشگاهی های ی وارد رشتهآموزدانش

ته پذیرش در این رش ،رودمی های دانشگاهی کشور به شمارین رشتهرشریف جز بهترین و پرطرفدارتصنعتی 

های گذشته آموزانی است که امکان استفاده از این سهمیه را دارند. طی سالمورد درخواست بسیاری از دانش

پذیرش در این رشته معرفی نفر را برای  ۵۱الی  ۵۱سازمان سنجش کشور با اعمال این سهمیه هر ساله حدود 

نام در این رشته نفر را از طریق این سهمیه برای ثبت ۱کمتر از است. در سال جاری سازمان سنجش کردهمی

، با نظر دانشکده مهندسی های صورت گرفته مشخص شد این کاهشاست که پس از بررسیمعرفی کرده

کامپیوتر اعمال شده است. پس از جویا شدن دلایل این تصمیم از مسئولین دانشکده، عدم وجود ظرفیت کافی 

سی ی مهندف و وضعیت تحصیلی نامناسب دانشجویانی که از طریق این سهمیه وارد رشتههای مختلاز جنبه

 کامپیوتر شده اند به عنوان دلایل این تصمیم مطرح شد. 

رسید که جویان دانشکده به نظر میهای اجمالی صورت گرفته از وضعیت دانشبا توجه به بررسی

های المپیاد نه تنها از وضعیت تحصیلی مناسبی مدال یدانشجویان پذیرفته شده با استفاده از سهمیه

رنامه بهای فوقهای پژوهشی و فعالیتبرخوردارند بلکه در بسیاری از موارد نظیر دستیاری آموزشی، فعالیت

ای از این افراد که از طریق اعمال هدارند و عدم پذیرش عددانشجویی بار بزرگی را از دوش دانشکده برمی

توانستند وارد این رشته شوند دانشکده را با مشکلاتی رو به رو خواهد کرد. از ال نقره و برنز میهای مدسهمیه

 آموزیدانشهای المپیاد از وضیعیت دانشجویان دارای مدال دقیق و مستند این رو بر آن شدیم تا گزارشی

 بررسی قرار گیرد.تا نقش و تاثیرگذاری این افراد در دانشکده با دقت بیشتری مورد تهیه کنیم 
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های المپیاد جویان دارای مدالعلمی دانشکده از دانش این گزارش با درخواست شورای صنفی و انجمن

ی این گزارش تلاش بسیاری صورت مبنی بر پر کردن فرم اطلاعاتی طراحی شده، تهیه شده است. در تهیه

آموزی بدون کوچکترین های دانشپیادهای المجویان دارای مدالگرفته است که تعداد زیادی از دانش

نفر از دانشجویان در  ۵۸۱ها مشارکت ی این تلاشهای مختلف، مشارکت کنند که نتیجهدستچینی از جنبه

 آوری این اطلاعات بود.جمع

های گزارش در چهار بخش وضعیت تحصیلی، مشارکت در دستیاری آموزشی، مشارکت در فعالیت

برنامه تهیه شده است که وضعیت دانشجویان در هر یک از موارد فوق در ادامه به فوق هایپژوهشی و فعالیت

آوری اطلاعات به همراه شماره دانشجویی های جمعهای افراد به فرمتفضیل خواهد آمد. همچنین جزئیات پاسخ

 ها در صورت نیاز قابل ارائه است.آن

 وضعیت تحصیلی  

های المپیاد در هر سال ورودی و ویان دارای مدالجدول نمودار زیر میانگین معدل دانشج .۵

 .)به ترتیب صعودی معدل( دهدمقایسه آن با میانگین معدل کل دانشجویان ورودی آن سال را نشان می

 صادره از اداره یهای یک سال از طریق معدل میانگین درج شده در کارنامهمیانگین معدل کل ورودی

دانشکده  ۰۸های سال ی ورودیاست. متاسفانه میانگین معدل کل دورههگرفته شد دانشگاه امور کارنامه

 در دست نبود.

اهسال ورود به دانشگ دانشجویان المپیادی میانگین معدل   تعداد افراد کل دورهمعدل میانگین  

49 ۵۰.۸1 ۵1.۱۵ ۵۰ 

49 ۵7.71 ۵1.1۰ ۵۵ 

49 ۵7.۸7  ۵۵ 

49 ۵1.۰3 ۵۱.۰۰ ۵۵ 

49 ۵1.7۰ ۵1.۵1 ۵۵ 
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در نمودار زیر قابل مشاهده  (هادوره ی)در همه . نمودار توزیع معدل دانشجویان دارای مدال المپیاد۵

 است.
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به تفکیک رنگ مدال نشان  را المپیاد های. جدول و نمودار زیر میانگین معدل دانشجویان دارای مدال3

اند، به این شکل که فردی اند به تفکیک آمدههای مختلف بودهدهد. دانشجویانی که دارای دو مدال با رنگمی

 که دارای یک مدال نقره و یک مدال برنز بوده است با عنوان نقره، برنز در جدول آمده است.

الرنگ مد  افراد کل تعداد میانگین معدل 

 3 ۵7.7۰ طلا، برنز

 3۰ ۵7.1۸ طلا

 ۵۱ ۵7.۱۵ برنز

 3۱ ۵7.۱۸ نقره

 ۵۵ ۵1.1۵ نقره، برنز

 ۵ ۵1.31 طلا، نقره
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 مشارکت در دستیاری آموزشی

دانشکده مانند دروس ای پایههای المپیاد در برخی دروس جویان دارای مدالتسلط دانشبا توجه به 

ظریه سازی پیشرفته، ننویسی، برنامهها، مبانی برنامهالگوریتمها، طراحی دادههای گسسته، ساختمانساختمان

تیاری آموزشی از ها و ... این دانشجویان بار بزرگی را با کمک در امور این دروس با عنوان دسها و ماشینزبان

 کنند.می های شایانی به دانشجویان این دروسدارند و کمکمیبر روی دوش دانشکده

به قبل بوده اند که امکان دستیاری در دروس  ۰3نفر از دانشجویان ورودی سال  7۱، در آمار گرفته شده

ها حداقل در یکی از دروس دانشکده به آن ٪7۵نفر یعنی  ۱۱اند. از بین این افراد مختلف دانشکده را داشته

کده شجویان دانشاند. متاسفانه آمار دقیقی از میزان مشارکت کل دانعنوان دستیاری آموزشی مشارکت داشته

رسد این درصد مشارکت در مقایسه با کل دانشجویان به عنوان دستیار آموزشی در دست نیست اما به نظر می

 دانشکده به شکل محسوسی بیشتر باشد.

 مشارکت در امور پژوهشی

 یجویان کارشناسهای پژوهشی اساتید برای دانشبا وجود این که کارهای پژوهشی و حضور در آزمایشگاه

ی کارشناسی های المپیاد در این زمینه نیز در دورهمرسوم نیست، اما با این وجود دانشجویان دارای مدال

ی خودشان زیر نظر یکی از اساتید به فعالیت دارند. در جدول زیر آمار دانشجویانی که طبق گفته مشارکت

 است:شدهاند آورده پژوهشی پرداخته

افرادتعداد  سال ورود به دانشگاه  تعداد کل افراد 

49 ۵۵ ۵۵ 

49 ۰ ۵۵ 

49 ۰ ۵۵ 

49 ۵ ۵۰ 

 

 هایها یا کنفرانسمجلهی چاپ شده در دارای مقاله نفر ۸این آمار، دانشجوی  ۵۸۱همچنین از بین 

 علمی هستند.
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 های فوق برنامهفعالیت

های المپیاد در دانشکده، حضور چشمگیر های فعالیت بسیار تاثیرگذار دانشجویان دارای مدالیکی از حوزه

ها در ی دانشجویی در دانشکده و دانشگاه است. مشهودترین این فعالیتبرنامههای فوقاین افراد در فعالیت

ت. شورای مرکزی انجمن علمی متشکل دانشکده، حضور این افراد در شورای مرکزی انجمن علمی دانشکده اس

 است. آمار حضور افراد دارای مدال المپیاد در این شورا به تفکیک سال از قرار زیر است.  نفر 4از 

 در انجمن علمی حضورتعداد  سال

49 ۱ 

49 1 

49 1 

49 ۱ 

 

 های دانشجویی ذکر شده توسط افراد این آمار موارد زیر است:از جمله دیگر فعالیت

 جویی.دانش علمی هایالمپیاد در برتر هایرتبه

 مسابقات: در برتر هایرتبه

 FPGA Challenge 

 ACM 

 AI Challenge 

 Robocup Iran Open 

 IEEEXTREME 

 

 

 

 


