توجه به دروس پایه
رضا عباسی

اولین دروسی که هر دانشجویی در دانشگاه با آن ها
مواجه میشود  ،دروس پایه هر رشته هستند و با گذراندن
آن ها دروس تخصصی هر رشته آغاز میشود .در ترم
های آغازین  ،دانشجویان دانشکده فنی باید این دروس
را بگذرانند و در این ترم ها ،تمامیدانشجویان فنی و
مهندسی در کالس های مشترک دروس پایه شرکت
میکنند و معموال امتحانات بین اساتید مشترک میباشد.
پس از گذراندن این دروس ،دانشجویان تفکیک میشوند
و هر کدام در دانشکده های مخصوص خود مشغول به
تحصیل خواهند شد.
اما دلیل اهمیت دروس پایه و لزوم کسب نمرات باال در

آنها و فهم آن ها به طور کامل چیست؟
میتوان گفت گفت شاکله اصلی دروس تخصصی رشته
های مختلف مهندسی ،دروس پایه هستند و بدون
استفاده از روابط موجود در آن ها و بدون فهم دروس پایه،
نمیتوان در دروس تخصصی موفق شد.
البته در دروس تخصصی ،اساتید بخش هایی از این
مفاهیم را بصورت خالصه خواهند گفت و این عمل صرفا
جنبه یادآوری دارد .بنابراین با فهم مفاهیم دروس پایه،
میتوان به راحتی در دروس تخصصی نمرات خوب کسب
کرد.
اما دروس پایه شامل چه دروسی میشوند؟...

اوليــن دروســي کــه هــر دانشــجويي در دانشــگاه بــا آن هــا مواجــه ميشــود ،دروس پايــه هــر رشــته هســتند و بــا گذرانــدن
آن هــا دروس تخصصــي هــر رشــته آغــاز ميشــود .در تــرم هــاي آغازيــن ،دانشــجويان دانشــکده فنــي بايــد ايــن دروس را
بگذراننــد و در ايــن تــرم هــا ،تمامــي دانشــجويان فنــی و مهندســي در کالس هــاي مشــترک دروس پايــه شــرکت میکننــد
و معمــوال امتحانــات بيــن اســاتيد مشــترک مــي باشــد .پــس از گذرانــدن ايــن دروس ،دانشــجويان تفکيــک میشــوند و هــر
کــدام در دانشــکده هــاي مخصــوص خــود مشــغول بــه تحصيــل خواهنــد شــد.
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دروس پایه برای رشته های فنی و مهندسی شامل موارد
زیر هستند( .البته برای برخی رشته ها در چارت های
درسی جدید برخی از این دروس بصورت اختیاری شده
اند و لزومیبه گذراندن آن ها نیست).
دروس پایه :ریاضیات عمومی   ،1ریاضیات عمومی،2
فیزیک عمومی ،1فیزیک عمومی ،2محاسبات عددی،
معادالت دیفرانسیل ،ریاضیات مهندسی ،شیمیعمومی،1
شیمیعمومی ،2آزمایشگاه فیزیک عمومی ،1آزمایشگاه
فیزیک عمومی ،2برنامه نویسی کامپیوتر  ،نقشه کشی
هر کدام یک از این دروس و یا ترکیبی از مفاهیم این ها در
دروس تخصصی کاربرد خود را دارند و حتی از مفاهیم آن
ها در دروس آزمایشگاهی نیز استفاده میشود.
به طور مثال درس محاسبات عددی در آزمایشگاه فیزیک
عمومی   1و  2و هم چنین روابط این درس ،در درس
ترمودینامیک  1و  2و کاربرد ریاضیات ،به کار میرود .یا
مفاهیم درس ریاضیات مهندسی و معادالت دیفرانسیل،
در دروس انتقال حرارت  1و  ،2به کار میرود.
اما یکی از نکات مهمیکه نودانشجویان باید توجه الزم را
داشته باشند این است که هر کدام یک از این دروس پیش
نیاز یا همنیاز دروس ترم های آینده هستند و بدون کسب
نمره قبولی ،نمیتوان دروس ترم های بعد را اخذ کرد.
حتی برخی از دروس پایه پیش نیاز دروس پایه بعد خود
هستند و لزوم اخذ آن ها ،کسب نمره قبولی در دروس
پیش نیاز است .مثال درس ریاضیات عمومی  ،1پیش
نیاز بسیاری از دروس اعم از ریاضی عمومی  2و دروس
تخصصی رشته های مختلف است( .به طور مثال این
درس پیش نیاز درس استاتیک و مقاومت مصالح در
رشته مهندسی شیمیمیباشد ).متاسفانه بسیاری از
دانشجویان نمیتوانند نمره قبولی را در این دروس کسب
کنند .این دانشجویان با اینکه با کمک معاونت آموزشی
دانشکده بتوانند دروس را همنیاز کنند ،که البته در اکثر
مواقع این همنیاز کردن دروس پیش نیاز توسط آموزش
دانشکده انجام نمیشود و حتی در صورت انجام نیز  با
توجه به اینکه حجم درس ها بیشتر میشود ،نمیتوان
نتیجه مطلوبی را کسب کرد .بنابراین تمام تالش خود را
بکنید تا در ترم های مربوطه به هر درس پایه  ،آن ها را با
نتیجه ای عالی بگذرانید.
همچنین دوستانی که عالقه مند به تغییر رشته هستند نیز

با توجه به قوانین دانشگاه  ،باید تعداد واحدهای الزم را با
معدل باالی  17در دو ترم نخست بگذرانند تا بتوانند تغییر
رشته بدهند.
شاید در نگاه اول مفاهیم این دروس ،سخت به نظر بیایند؛
اما با تالش الزم و با توجه  راهکارهایی که در بخش روش
های مطالعه آورده خواهد شد ،میتوانید نمرات عالی را
کسب کنید.
دیگر اهمیت دروس پایه و نمرات آن ها برای دوستانی
میباشد که عالقه مند به ادامه تحصیل هستند .این
دوستان باید به این موضوع توجه کنند در برخی دانشگاه
های خارج از ایران ،نمرات دروس پایه برای آن ها مهم است
و هم چنین تمامینمرات شما بصورت معدل  GPAمحاسبه
خواهد شد و برای اینکه در این نوع معدل بتوانید ،حداکثر
نمره را کسب کنید باید نمرات شما در تمامیدروس باالی
 16باشد( .معدل  GPAبرابر با  4میباشد به این صورت
که نمرات باالی  16برابر با  4است).
هر یک از دروس پایه تدریسیاران ( )TAخود را دارد که
احتماال با آن ها آشنا شده اید .تدریسیاران دانشجویان
ترم های باالتر میباشند که توانسته اند با کسب نمرات
مطلوب از اساتید ،به عنوان تدریسیار انتخاب شوند .اگر
به این کار عالقه مند هستید ،باید نمرات مطلوبی کسب
کنید .تدریسیاری در این دروس عالوه بر اینکه رزومه
مناسبی برای شما خواهد بود ،با تکرار مفاهیم ،بطور
کامل این درس را فراخواهید گرفت.
در پایان ،سعی کنید تحت تاثیر جو دانشگاه قرار نگیرید و از
همان ابتدا ،این دروس را به خوبی پیش ببرید و در صورت
داشتن مشکل حتما از استاد مربوطه و یا تدریسیاران،
سواالت خود را بپرسید.
این نکته را نیز در نظر بگیرید که دروس دانشگاهی مانند
دروس دبیرستان نیستند و تفاوتی بسیاری در نحوه مطالعه
و همچنین امتحانات آن ها میباشد و نیازمند تالشی
مضاعف میباشد.
امیدوایم که تمامیدانشجویان در طول تحصیل خود،
بهترین نمرات را کسب کنند و پله های ترقی را در طول
زندگی تحصیلی خود بگذرانند.
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