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میزگرد 
کشور در پژوهش چالش های

٣٩٣ ١ آبان جبر، روز اصفهان، ریاضیات خانه میزگرد، گزارش
همایش)∗ (دبیر یوسف زاده ملیحه

بحث: طرح و معرف زارع نهندی، رحیم دکتر
روز عصر شد پیشنهاد اصفهان ریاضیات خانه طرف از پیش مدت
شود. برگزار کشور در پژوهش چالش های عنوان تحت میزگردی جبر
بر را گرد میز این هماهنگ خواستند بنده از و کردند معرف را اعضا
و رد دوستان میان صحبت هایی اخیر ماه چند در باشم. داشته عهده
این در و کنند فکر زمینه هایی در کدام هر شد درخواست و شد بدل
تا شود داده محترم شرکت کنندگان به هم فرصت و کنند ارایه جلسه
این بر سع نهایت در کنند. مطرح م رسد نظرشان به که را نکات
گردد. ارسال کشور مسئولین به تا شود تهیه خوبی جم بندی است
تنها نه ، علم پژوهش های به  ویژه پژوهش، امروزه کنیم دقت باید
است. پیشرفت خود ه بل کشور، هر پیشرفت اصل ابزارهای از ی
گرفتاری  و کشور عقب ماندگ باعث تنها نه علم  ، تحقیقات در غفلت
ه بل م شود، اجتماع و بهداشت فناوری، اقتصادی، بحران های در
و فرهیختگان وظیفه و م اندازد مخاطره به نیز را کشور استقالل
کشور مسئولین دلسوزانه، رهنمودهای با که است کشور اهیان دانش
رو آن ها با کشور در علم پژوهش های که مخاطرات جریان در را
کنند. یادآوری را شرایط بهبود شیوه های و دهند قرار است، رو به
علوم به ویژه توجه و نظام اولیای توسط شده اعالم کل سیاست های
کشور، پایۀ علوم استادان و محققین نظرهای اعالم م دهد نشان پایه،
در پژوهش به مربوط جنبه  هر در تقریباً ما است. نبوده بی تأثیر
میزگرد محترم اعضای که داریم جدی کمبودهای و الت مش کشور،
میزگرد: اعضای داد. خواهند قرار بحث مورد را آن ها از بخش هایی
شهید اه (دانش آذرپناه فریبرز دکتر آقایان الفبا) حروف ترتیب (به
دانش های ریاض ده (پژوهش افتخاری ایمان دکتر اهواز)، چمران
کرمان). باهنر شهید اه (دانش سالم عباس دکتر و ریاضیات) بنیادی
پژوهش کیفیت با رابطه در میزگرد این از قبل افتخاری دکتر چون
در ایشان که م کنم درخواست کردند صحبت ١ کشور در ریاضیات

کنند. ارائه توضیحات خود بحث های تکمیل

افتخاری: دکتر
کشورمان در پژوهش وضعیت مورد در جدی دغدغه های که این
توضیح به نیاز هستیم، مواجه کننده ای نگران وضعیت با و دارد وجود
سیاست  گذاری جور چه باید که است این مسئله ندارد. بیشتری
احتماال تا کند تغییر باید که بوده سیاست گذاری هایی چه و کنیم
نوع م گوید جباری شیخ دکتر برسیم. مطلوب تری نقطه به
دسته سه به م توان را دنیا کشورهای علم سیاست گذاری های
سیاست گذاری های محور، انگیزه سیاست گذاری های کرد. تقسیم

محور. محرک سیاست گذاری های و محور اوی کنج
بازی را اصل نقش انگیزه، که فضایی ی در افراد ا، آمری در مثال
فضا، این در دارند. عرصه ها همه در هالیوودی زندگ ی م کند،
جامعه حال هر به که بوده سیاست هایی محور، انگیزه سیاست های
آسیب هایی سیاست ها این است. کرده کنترل حال به تا را علم شان
اوی کنج مدل ر دی مدل است. داشته نیز دستاوردهایی ول دارد
که افرادی که کرده اید تربیت را جامعه ای شما یعن است. محور
م شود فراهم شرایط هستند. زیاد دارند علم اوی کنج آن در
یری پی را اوی شان کنج که این برای الزم امنیت آن افراد این که
کشورهایی جمله از بیفتد. اتفاق برسند، علم دستاورد ی به و کنند
کشورهای از زیادی تعداد است. فرانسه دارند را شرایط چنین که
آن جبران پی در و داشته اند که ماندگ هایی عقب واسطه به نیز ر دی
داشت توجه باید کرده اند. انتخاب را محور محرک روش های بوده اند،
در انکاری غیرقابل و توجه قابل دستاوردهای سیاست هایی چنین که
واقعا متوسط سط در تحقیقات خود است. داشته ایران مانند کشوری
است. بوده کس هر آرزوی کشور داخل در زمان ی که بوده چیزی
یا کرده اند اشتباه قبل سیاست گذارهای که نیست این ما منظور پس
سیاست گذاری ها نوع این برد منته شود. انکار بخواهد دستاوردشان

کم تولید بیشتر، اینجا از هستیم. ما اآلن که است جایی همین تا
دانشجویان ل مش م آورد. وجود به توجه قابل الت مش کردن،
جغرافیای مسئله و ما علم قانون گذاری مسائل آن ها، تعدد و دکتری

(http://math.ipm.ac.ir/ eftekhary/files/Math-Evaluation.pdf) ١
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کرد. اشاره آن به م توان که است موردی سه پژوهش،
چیزی آن از حت ریاض رشته در ما، دکتری دانشجویان تعداد
رو روندی روند، این و است باالتر م افتد، اتفاق دارد ا آمری در که
تربیت را دانشجویی که م شود این نتیجه اش است. بوده رشد به
به توانایی ما و ندارد ریاض خوب کار توانایی او م کنیم. ناقص
التحصیل فارغ دانشجویان نداریم؛ را دکتری دانشجویان این کارگیری
آن از دارند. استخدام ل مش اآلن هم، کشور اه های دانش بهترین
با که این جای به او م شود. شلوغ راهنما استاد ی سر طرف
دانشجوی مصروف زمانش همه دهد انجام تحقیقات کار ارش هم
دکتری دانشجوی سط را، پژوهش سط نتیجه در م شود. دکتری
تحقیق ی وقت که نیست ار هم با تحقیق مثل م کند. مشخص
بیفتد. اتفاق جدیدتری مرحلۀ ی در دوم تحقیق م گیرد صورت
نم کند. پیدا ادامه خودش قبل دانشجوی با نفر ی تحقیق حت
است راهنمایی استاد ی امروز هم، قبل دکترای دانشجوی چون
نم توانیم ما همچنین کند. جور و جم را خودش دانشجوی باید که
مخارج به باید دانشجو توجه نصف پس کنیم مال حمایت را دانشجوها

باشد. زندگیش

م خواهد که کس برای فضا است؛ استخدام مسائل بعدی، نکته
نویسندگان از برخ است. ناامن شدت به دهد، انجام کیف پژوهش
داشته، وجود که فشارهایی اثر در کشور، در کیفیت با مقاالت
هنوز مانده اند، باق که کسان از نصف کرده اند. ترک را کشور
چون نشده اند. تبدیل ‐آزمایش رسم وضعیت به پیمانیشان وضعیت
را وضعیت چنین هضم توانایی ما کشور علم سیاست  گذاری های
م گذرد، علوم وزارت در آنچه و ما استخدام نحوه هرحال به ندارد.
قانون گذاری که افرادی نیت حسن در من دارد. اصالح به احتیاج
اوال که است این است افتاده که اتفاق اما ندارم. ش کرده اند
ثانیاً و نداشته وجود مختلف رشته های بین تفاوت  به نسبت شناخت
ما جامعۀ اصال شاید شده، گذاشته قوانین این از بسیاری که زمان آن

امروز است. نداشته را باالتر سط تحقیقات به ورود برای الزم بلوغ
م توانیم شود، اندیشیده الزم تمهیدات اگر که هستیم مرزی ی در
با متناسب هم را قوانینمان باید برویم، باالتر سط تحقیقات سراغ

بدهیم. تغییر موضوع این
از تعدادی م باشد. پژوهش جغرافیای مسئله موضوع آخرین
سال ۴٠ یا ٣٠ طول در که ریاض مهم بسیار پژوهش موضوعات
جامعه داخل بوده اند، ریاض جامعه توجه مورد شدت به گذشته،
باال تًاثیرگذاری شانس که آنجاهاست و مهجورند بسیار ایران ریاض

دارد. وجود جهان ریاض جامعه در
مختلف شاخه های به ما توجه بین دارد وجود یر چشم تفاوت
نگران کننده این دارند؛ دنیا برجسته ریاضیدانان که چیزی آن با ریاض
برنامه هایی باید دارد، وجود ریاض رشته با آشنایی عدم اگر است.
آشنا جدیدی رشته های با ما دکترای دانشجویان که بدهیم ترتیب
فراهم را انات ام کنند، پیدا را رشته ها آن به ورود شجاعت شوند،
رشته ها این به بتوانند مطالعات فرصت های از استفاده با مثال که کنیم
را دارد وجود جامعه در منظر این از که تعادل عدم این کنند، پیدا ورود
سراغش کس هیچ که کنج ی که این بیندیشیم. برایش چاره ای
تعداد به و کنیم تولید محصوالت کن آن در و کنیم پیدا نم آید
خودمان زدن گول فقط کنیم، افتخار خودمان پژوهش محصوالت
که گرفت نظر در م توان عملیات برنامه هایی م کنم فکر من است.
دکتری دانشجوی کردن کم م کند. دوا را الت مش این از بعض
کردن جزئ حمایت ی دهد. انجام نتواند کس که نیست چیزی
باشیم، آورده پایین را تعدادشان ما که زمان دکتری، دانشجویان از
دادن تغییر نیاید. بر آن پس از علم مان جامعه که نیست اتفاق

کیف کار که افرادی که وضعیت ی به استخدام آیین نامه های
ول نکنند پیدا ارتقا حاال باشند. داشته شغل امنیت حداقل م کنند،

جدا شغل امنیت مسئله از را ارتقا اصال باشند؛ داشته شغل امنیت
کنند.

آذرپناه: دکتر
داخل چهرۀ ی کشور، خارج چهرۀ ی دارد. چهره دو ما پژوهش
ارزیابی برای بی ارزش مقاالت که است این گونه دنیا دیدگاه کشور.
مقاالت کشور، از خارج در واق در ندارند. اه جای کشور ی علم
این و م خوانند کمتر را ما بی ارزش مقاالت م شود. خوانده ما خوب
مقاالت توسط ما اعتبار و آبرو و حیثیت حداقل که دارد خوشبخت جای
از وقت ول م بینند. کمتر را بی ارزش ها و م رود باال ما خوب
م بینیم. فراوان ناهنجاری های کنیم نگاه پژوهشمان به کشور داخل
به سان ی نگرش است، نگران واق مایه در کشور داخل در چه آن
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یا باشد بی کیفیت مقاله که نیست مهم است. کشور در علم کارهای
نتیجه اش ر. دی چیزهای یا باشد سرقت م شود نوشته که چیزی آن
این روی را انرژی شان علم هیئت اعضای از بسیاری که اینست
تا کنند چاپ مقاله کنند، چاپ قیمت هر به را مقاله شان که م گذارند
ISI نوع از حت بی ارزش، مقاله های که م شود باعث این یابند. ارتقا
معامالت که هم بنگاه هایی شود. تولید وفور به باال فاکتور ضریب با و
آیین نامه های و فراوانند بسیار م دهند جوش را مجله و نویسنده بین
که اینجاست در نم آورند. وجود به را منع هیچ که هم وزارت
منفک پژوهش و آموزش م بیند. لطمه بیشتر چیزی هر از آموزش
پژوهش نم توانیم که نبینیم صحیح آموزش تا نیستند، ر دی هم از

بزرگ لطمه بی کیفیت پژوهش من نظر به بنابراین دهیم. انجام
آموزش متوجه بیشتر آسیب این و م زند کشور علم وضعیت به
کشور در خوبی خیل آموزش ما ، زمان ی پژوهش. تا ماست
علوم وزارت که این تا نم دادیم. اهمیت خیل پژوهش به و داشتیم
آیین نامه آنقدر و ببخشد بهبود را پژوهش وضعیت تا گرفت تصمیم
بام طرف آن از تا کردیم صادر پژوهش کم تقویت راستای در
چه داریم آموزش تخریب در واقعاً که بودیم این از غافل افتادیم.
پژوهش ی آن میراث و بربسته رخت آموزش اکنون م کنیم. کار
است. مایه کم و بار و بی بند آن از بزرگ بخش که است شده بند نیم

ی است. غیرکارشناس آیین نامه های است مخرب که چیزی آن
به آفت که است حق التدریس آیین نامه مخرب، آیین نامه های این از
حق التدریس که این برای افراد است. شده ما پژوهش و آموزش جان
گرفتن در بعضاً و کنند تدریس خود موظف از بیشتر باید یرند ب زیاد
پس از ونه چ حال م کنند. افراط دکترا، و لیسانس فوق دانشجوی
شش یا چهار باید که م داند دانشجو برم آیند؟ نامه پایان همه این
مقاله ای ی دنبال به باید بنابراین شود. فارغ التحصیل ر دی سال
خودش کند تالش بایست دانشجو یا نیست خارج حال دو از برود.
و مجله بین واسطه بنگاه های سمت به باید یا بنویسد مقاله ی
بی ارزش کار ی به منجر عمدتاً صورت هردو در که برود نویسنده
جاه طلبی و مادی حرص این ر دی سوی از م شود. ارزش کم یا و

شود. جلوگیری اه دانش در جوان قشر استخدام از م شود باعث

ابتدا، دارم: پیشنهادهایی باشم، نکرده انتقاد صرفاً که آن برای
به حق التدریس که باشد گونه ای به باید علوم وزارت سیاست های
آموزش من نظر به که این دوم شود. حذف ما فرهنگ از تدریج
باشد توجه مورد پژوهش از بخش آن و یرد ب قرار اولویت در بایست
برای م کنم فکر من کند. م برطرف را جامعه نیازمندی های که
در من نظر به حت باشد. مالک آموزش فقط بایست گرفتن پایه

مراکز ر م ند، ب را فکر همین علوم وزارت باید هم عمودی ارتقای
به که، این سوم باشند. داشته پژوهش صرفاً م توانند که تحقیقات
حذف باید تحصیل برنامه از ارشد کارشناس پایان نامه های من نظر
کنار در واحدی دو سمینار ی شود. داده درس آن جای به و شوند
به سمینار همان به باید من، نظر به هست، ارشد کارشناس برنامه
تحصیالت دانشجوی پذیرش چهارم کرد. اکتفا نامه پایان عنوان
کشور نیاز اساس بر و قاعده به دکتری مقط در خصوص به تکمیل

گیرد. صورت
است، زده زیان ما کشور در آموزش به که ری دی عامل
این است. علم گزینش های جای به عقیدت گزینش های مسئله
برای بزرگ سد اغلب و م گیرد صورت نیز اها دانش در گزینش ها
اه ها دانش در پژوهش و آموزش به عالقه مند و مستعد جوانان راه یابی

م باشد.
: سالم دکتر

چالش های نمود. بررس م توان دیدگاه دو از را پژوهش چالش های
مواردی شامل درون چالش های . بیرون چالش های و درون
مناسب، راه حل نمودن پیدا فکری، آرامش مسئله، شناخت مانند:
موردش در م خواهیم بیشتر که بحث م باشد. … زمان، مدیریت
سیاستگذاری های . ١ است. بیرون چالش های کنیم صحبت
مدیران سیاست  گذاری های از متأثر جامعه پژوهش فضای : پژوهش
محور، انگیزه قبیل از سیاست  گذاری ها انواع به افتخاری دکتر است.
پژوهش: فرهنگ . ٢ نمودند. اشاره محور محرک و محور اوی کنج
تا م گویند جاها خیل آشناست؟ پژوهش فرهنگ با چقدر ما جامعه
آیا هست؟ گونه این ما ت ممل در آیا نگیرید. تصمیم نکنید پژوهش
داریم؟ پژوهش به نیاز احساس آیا م کنیم؟ فکر گونه این خودمان
این باید ما است؟ ونه چ پژوهش ارزیابی واقعاً : پژوهش ارزیابی . ٣
نقد به نباید و باشیم صریح باید علم مسائل در که یریم ب یاد را نکته
درباره ی م خواهم : پژوهش قوانین . ۴ بدهیم. شخص جنبه علم
جهت در معموال موجود قوانین کنم. صحبت عمیق تر موضوع این
تعداد ، تکمیل تحصیالت دانشجویان تعداد مقاالت٬ تعداد بردن باال
باشند) نویس مقاله باید همه (که محققین تعداد ، پژوهش مجالت
که رسیدند نتیجه این به و شد انجام تحقیق ا آمری در م باشند.
پیروزی شانس باشد٬ بزرگتر تبال بس نان بازی لباس سایز چقدر هر
پیروزی احتمال بخواهیم که این برای ما حال است. بیشتر تیم آن
از غافل م کنیم بزرگ را نان بازی لباس سایز فقط کنیم٬ بیشتر را
دارند آن ها که است بزرگ بدن از ناش بزرگ سایز این که این
کنیم. بزرگ را لباس ها سایز صرفاً و نم کنیم نگاه بدن ها به ما و
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نگاه صرفاً کنیم. م را کار همین هم پژوهش زمینه در متاسفانه
پس است. باال مقاالتشان تعداد پیشرفته کشورهای در که م کنیم
در که افرادی ندارم اعتقاد من زیاد کنیم. را مقاالت تعداد باید ما
اعتقاد ه بل هستند ناتوان افراد نویسند م بی کیفیت مقاالت ما جامعه
باید ما م باشد. غلط ت ممل قوانین و سیاست گذاری ها اینست من
هدر نیرویی چه ببینید کنیم. تجدیدنظر سیاست گذاری هایمان در

م یدک را ایی آمری نام که ژورنال هایی در هست یادم م دهیم؟
ارز . پول هم همه بود. ایران از همه مقاالتش درصد کشند،٨٠
روی باید م رود. هدر به ت ممل افراد وقت م رود، دارد ت ممل
شماره خبرنامه در میرزاوزیری دکتر شود. تجدیدنظر و بحث قوانین
فقر در بود زمان م نمایم. ارائه را آن عینا که نوشتند را مطلبی ١١٧
نوشته های به نه و داشتیم ارائه برای چیزی نه م بردیم سر به مقاله
اما بود. علم نان از خال پژوهش سفره داشتیم. دسترس بزرگان
آنقدر نوشتیم. پی در پی کالن و خرد است شده عوض اوضاع اکنون
دنبال به همه اکنون هستیم. سقوط حال در بام طرف آن از که نوشتیم

سرقت ، جعل تقلبی، مقاله های بوی بمانند. امان در سیل از تا چاره اند
شده گل آلود دانش زالل آب است. کرده مسموم را پژوهش فضای
کیست؟ ماه این خریدار اما هستند. ماه گرفتن حال در کسان و

یرند؟ ب را ماه ها م روند چرا نباشد خریدار اگر واقعاً

خودمان همیشه متأسفانه خریداریم. هم خودمان اوقات بعض ما
آیا دارد؟ وجود الت مش این حل برای جدی عزم آیا م بینیم. مبرا را
خودمان آنقدر داریم؟ مسائل این روی کردن فکر برای وقت اساساً
نداریم. را مسائل این به راج کردن فکر وقت اصال که درگیریم
مسائل به را آن دشوار، ریاض مسئله ی حل همانند نم توانیم آیا
پیشنهاد چند انتها در نمود؟ حل را مسائل آن و کرد تبدیل جزئ تر
جامعه در گروه کار و ری پژوهش روحیه ی ایجاد نمایم: م ارایه
قابل مادی بعد از است ن مم : کیف جوایز ایجاد دبستان. دوران از
شویم قایل ارزش جوایز این برای خودمان م توانیم ول نباشد توجه
در کیف جوایز باشد. داشته گفتن برای حرف بتواند کیفیت م کم و
این کیف لحاظ از دانشجو اگر وییم ب کنیم. تعیین خودمان اه دانش
بخش مدال ی او به نوشت کیفیت با مقاالت یا و داد انجام را کارها
این ما و است ارزشمند دانشجو برای کار این اوقات خیل م دهیم.
صحبت و دکتری ورودی برای نصاب حد تعیین م کنیم. دریغ را کار
ایجاد . پژوهش سیاست گذاری های اصالح برای مربوطه مسئولین با

دکتری. پسا دوره های تقویت و
است شده رایج که غلط سیاست های حال هر به رجبعل پور: دکتر
این است. کرده اسیر را نوه هایمان و بچه هایمان و ما خود، به خود

صورت به باید حرف ها این است. نشده زده جا این در تنها حرف ها
دهیم. انتقال باال مسئولین به را خواسته هایمان باید بیاید، در قطعنامه

آذرپناه: دکتر
فکر من و م زند لطمه آموزش به شیوه این که است آن ما نگران

نگران این ندارد. وجود ر دی قبل ل ش آن به آموزش م کنم
ماست.

هیچ کنیم. رعایت را بین الملل معیارهای بایست ما کرم زاده: دکتر
علم هیئت اعضای تمام ویند ب که ندارد وجود دنیا در اه دانش

آینده نگران هم ما یرند. ب دکتری دانشجوی م توانند اه، دانش این
دچار و نیست کار برایشان اکثراً که م خوانند دکتری که جوان هاییم
دانشجوی سال چند تا ایست. وید ب باید ما ت ممل م شوند. ل مش

کنیم؟ ار چ باید ببینیم بس. دکتری

این که م شوند مجبور راهنما استادان واقعاً آیا فخاری: سید دکتر
کار واقعاً آیا دارند؟ دوست قلباً آن ها یا یرند ب را دکتری دانشجوی همه
دکتری دانشجویان زیاد تعداد داشتن خاطر به هم با استادان نکردن

دارند؟ هم با خیل ها که است اختالف نظرهایی علت به یا است
م شود کار ما کشور در که موضوعات اوقات خیل که این دلیل
ارتباط که است این دارد، فاصله است، تاپ دنیا در که چیزی آن با

است. کم کشور از خارج ریاض جامعه با ما ریاض جامعه

معظم مقام نزد ان نخب از گروه پیش روز چند رکن زاده: دکتر
مقاله تولید مساوی علم تولید که گفتند دقیقاً ایشان بودند، رهبری

کم تحول ی به جوام همه در که است جریان ی علم نیست.
شروع رشد که دیدید آمارها در برسد. کیف تحول ی به تا دارند نیاز

ی جنگ؛ اتمام از بعد ،١٣۶٨ سال از یعن است، سال ٢۵ مقاالت
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م دانند نشسته گل به ماشینشان که کسان است. نشسته گل به ارابه
به کس هیچ دربیاورند، گل از را آن تا م دهند هل را آن دارند وقت

جهت از فقط بدهد. هل طرف کدام از را ماشین که نیست این دنبال
به دوستان همه م دهند. هلش م شود، خارج راحت تر ماشین که
تاریخ در سال ٢۵ کشیده اند؛ زیادی زحمت های ما بزرگان خصوص
سرعت بله، بدهیم. مانور آن روی بخواهیم که نیست عددی دنیا علم
مسیر این که شدیم مجبور سریع خیل ما که است طوری جامعه رشد
بفهمیم که برسیم نقطه ای به و دهیم رشد جهان متوسط برابر ١۶ را
نم توان را امروز نقد است. کارها این از متفاوت بسیار حرفه ای کار
فکر طور این کس که پیش سال ٢٠ کرد. این از پیش انسان به
درستند، هم نقدها و است بوده مثبت خیل حرکت حرکت، نم کرد.
کارهایی ارزش اگر نشوید. خودزن دچار علم،که اهل باشید مراقب اما
دارید رقبایی بیاورید، پایین شما را است شده انجام کشور این در که
دهند نشان هستید آنچه از پایین تر را شما که متمایلند خیل آن ها که
م خواهم که دوم نکته ندهند. مشارکتتان خیل تصمیم گیری ها در و
ارزیابی ارزیابی، نظام ی با آموزش سیستم ی اینست: کنم عرض
حرفه ای بلوغ ی ارزیابی، نداریم. درست ارزیابی نظام ما م شود؛
م زند جوانه دارد ما کشور در هنوز حرفه ای بلوغ این م خواهد.
چیزی این با حداقل نم بینم. برایش روشن چشم انداز هنوز ول
خودمان را، خودمان ارزیابی قدرت ما نم کنم احساس م فهمم که
انحطاط یا عقب افتادگ نوع این دچار که جامعه ای ایم. کرده پیدا

ی از است مجبور م کند، نگاه خودش به وقت م شود، فرهنگ
کار هنوز بلوغ چنین به کردن پیدا دسترس کند؛ نگاه ر دی چشم
به داریم وقت ول نشدیم، حرفه ای ما که شدیم متوجه گرچه دارد.
خودمان خاص چشم های با نیستیم بلد هنوز م کنیم، نگاه خودمان
شما که نقدهایی این دارد. حرکت ری دی مقدار به نیاز این کنیم. نگاه
یریم ب یاد که اینست مهم نکته ول است درست همه م فرمایید،
تعبیر به واق در خواستگاه هایش که تفکری ناب، تفکر برای شروع
به هم سامانه ها، ارزیابی باشد. هست روی به گشودگ فیلسوفان،
آسان ریشه ها شناسایی ریشه هایشان. به هم و است محصوالتشان
این لذا است. ارزشمند سال ٢۵ این طول در ما محصوالت نیست.
کردن برطرف که دارد ال هایی اش فقط نیست، غلط خیل سیستم
جانب از ارزیابی بلوغ و ناب تفکر آن به دسترس ما وقت تا آن،
وجود من نظر به بهبودی: دکتر است. سخت نکنیم، پیدا خودمان
خاطر به بی کیفیت، مقاالت وجود آن طبع به و ضعیف دانشجویان
ظرفیت افزایش بر عالوه گذشته سال ١۵ ال ١٠ در ما که اینست
به را زیادی جدید اه های دانش موجود، عال موسسات و اه ها دانش

معاون ٨۵ سال : عبداله دکتر ایم. داده گسترش تصاعدی صورت
شود علم جامعه ای ایران م خواهیم گفتند علوم وزارت آموزش
باشیم. داشته کمیت ابتدا ما که اینست کیفیت به رسیدن الزمه و
ونه چ را کیفیت که این به برسیم که اینست هست که نکته ای
است معیوب ل سی ی این ودادی: دکتر آورید؟ دست به م خواهید
بر ادیتورها ارزیابی و است آن ادیتورهای اساس بر مجله ارزیابی که
رجبعل پور: دکتر کرده اند. چاپ مقاله آن در که است مجله ای اساس
استاد برای دکتری و لیسانس فوق واحد این که اینست خواهشم من
درس واحد ۴ باید برود باال آموزش م خواهید اگر شود. حذف
واحد ۴ لیسانس فوق درس واحد ۴ شود. حساب واحد ۴ دکتری،

نگیرم. پول هیچ یرم ب م خواهیم که هم دانشجو شود. حساب
افتخاری: دکتر

جامعه مان در عموم فرهنگِ ارتقا که این شأن و سیاست گذاری شأن
آیا که سیدفخاری دکتر سؤال مورد در متفاوتند. شأن دو بیفتد، اتفاق
یرد؟ ب دانشجو که دارد تمایل هم خودش ما استاد که نیست این طور

وقت را مسئله اما است. متمایل بله، که است این سوال این جواب
کند. بررس نباید طور این م کند بررس و م کند نگاه سیاست گذار
که کس آن تصمیم به کنیم موکول را مسئله شدن حل ما که این

است. غلط وقت ها خیل این ماست، سیاست گذاری موضوع
این نباشید نگران گفتند که که رکن زاده دکتر فرمایش مورد در
بودن غلط مثال، ی با ذارید ب نم کند، کار غلط هم خیل سیستم

پژوهش گروه ی بودم، بنیاد در که زمان ویم. ب را سیستم این
بیماران به که بنیادی سلول های از استفاده با پزش فعالیت ی برای
نهایت در و کردند مراجعه من به م داد، حرکت ان ام نخاع قط
هستند گونه ای به بنیادی سلول های اما گرفتند. قرار حمایت مورد
درست هم را کار کرد. شان تحری اهداف از خیل برای م شود که
باالست. نند ب سرطان ایجاد که این احتمال مدت از بعد ول م کنند
برایش که بود مواردی آن  از هم مورد این باشد یادم دقیق اگر حاال
علتش نبود. پژوهش گروه کارهای نقصش و علتش و افتاد اتفاق این

داشتند. عجله که بودند ان پزش
دادیم. جامعه مان به محرک هایی ی ما موضوع. به برم گردم
ل ش کشور در پژوهش کل و کردند فعالیت و هیجان ایجاد به شروع
پژوهش مان محصوالت تعداد م کنیم نگاه داریم ما که اآلن و گرفت
شده بیشتر ماست، جمعیت اندازه با علم جامعه نرمال که چیزی آن از
نسبت به که است سرعت نیز ما پژوهش محصوالت سرعت است.
اآلن از اگر ما یعن است. شدن دوبرابر حال در ساله ۵ دوره هر دنیا
پیدا برایش درمان بتوانیم است ن مم ر دی سال ده کنیم، شروع
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باید که چیزی آن برابر ۴ ما ر دی سال ده صورت، این غیر در . کنیم
دانشجوی دارد؛ عوارض این ها داشت؛ خواهیم کم تولید تولید کنیم،
دانشجو این . م کند صرف را انرژی اش غلط مسیر در ما دکترای
ما دید باید باشد. خارج دانشجوی از کم توان تر که نیست طور این
استفاده درست او انرژی از آیا م فرستیم؟ سمت چه به را دانشجو

ریاض مورد در نم کنم. صادر کل م ح من خیر؟ یا م کنیم
شما اگر که است برقرار قاعده این که م کنیم فکر اجماال محض
الزم آموزش دانشجو این و کردید تحری کمیت سمت به را دانشجو
خواندن درس به را بیشترش نصف باید که سال چهار این و ندید را
باید کم ی ما کرده ایم. ضرر نگذراند، خواندن درس به ذراند ب
ضرر دارد متأسفانه باشیم، است، شده ما گریبانگر که سرعت مواظب
صورت نیست. قبل سیاست بودن غلط معنای به اصال این م زند.
و داشت زمان مدت قبل سیاست گذاری که اینست حرف این ساده
گذشته زمانش م گویند کردند وض را سیاست این که کسان خود
برای محرک ها آن م گوید که دیدم را منصوری دکتر من است.
استفاده دوران ها همه برای را این نگفتم که من بود. الزم زمان آن
گذار به نیاز که رسیده ایم دوران به ما که اینست اآلن حرف و کنید
جامعه جای همه سرطان این کنیم معطل ر دی کم ی اگر و داریم

حیات بسیار سال ۵ یا با۴ ما م کنم فکر من م گیرد. را ما ریاض
پیش سال ۵ که بود خوب چه هستیم. مواجه ریاض مان جامعه در
به توجه با ر دی سال ۵ م کنم فکر من م افتادیم. چاره ای فکر به
این وگرنه داریم وقت سیاست ها تصحیح برای آماری، اطالعات این
پایین تر قسمت های از افرادی و م کند رشد سرطان طور به جامعه
جامعه و م شوند سیاست گذار م شوند، علم جریان سردمدار کیفیت

م شود. اداره افراد آن ذهنیت با
آذرپناه: دکتر

اضافه واحد ٢٠ اگر که وییم ب کنیم صادر آیین نامه ای نم شود
ما وییم ب و کنیم نصیحت بعد و م شود برابر دو حقوقتان گرفتید
کنید. رعایت حداقل خودتان شما ول کردیم صادر را آیین نامه این
مسائل این حال به فکری هستند، علوم وزارت در که افرادی حتماً

کرد. خواهند
: سالم دکتر

محصوالت همه ما گفتند، خودزن مورد در رکن زاده دکتر که نکته ای
ماشین این ه بل کنیم خودزن نم خواهیم و هستیم سیستم همین
را آن جلوی باید و گرفته قرار سراشیبی در اتفاقاً و آمده در گل از

ایست. وییم ب باید جایی ی ر دی کرم زاده دکتر قول به یریم؛ ب
آموزش مسیر از م رویم؟ داریم کجا ما درنگ. لخت نه. ایست
و شدند تصمیم گیر آمدند افرادی سری ی م شویم. خارج داریم
سراشیبی در که ماشین آن فرمان آن ها و کرده اند طراح قوانین
جدی طور به مسئله این جلوی باید گرفته اند. دست به را گرفته قرار
مورد مقط ی در که دستورالعمل آن که نمود قان را آنها و ایستاد

است. ویرانگری حال در اکنون هم بود نیاز

زارع نهندی: دکتر
از قبل ممنونم. خیل دادند گوش صحبت ها به که گرام حضار از
بخوانم. شما برای را متن نیز دقیقه دو حدود م خواهم جلسه ختم
هستیم. کشور جاری قوانین تابع و م کنیم زندگ کشور این در ما
باشد، آن فواید از فراتر بسیار ، قانون خسارت های و زیان ها اگر ول

کرد؟ قانون آن در تجدیدنظر درخواست دلسوزانه نباید
اثر بر کشور پژوهش عظیم پتانسیل های از مهم بخش
عده ای م شوند. نابود و م روند هرز به ، عقیدت گزینش شیوه های
و تکمیل تحصیالت شروع موق عده ای اه، دانش به ورود هنگام در
دکتری فارغ التحصیل اه. دانش در استخدام زمان در عده ای و دکتری
در انتظار گاه و استخدام، الت مش است. پژوهش بهترین آماده

دماغ و دل ر دی که م کند مستاصل را وی چنان آن سال، دو حد
پیمان قرارداد تمدید برای باید سال هر تازه و نم ماند پژوهش برای

را خود ایت ح نیز شدن ‐آزمایش رسم خوان هفت باشد. نگران
اهیان دانش دست است الزم پژوهش امر در وفایی ش برای دارد.
تجسس و تحقیق اهل باشد. باز زمینه ای هر در تحقیق و کار برای
باشند. داشته خود کاوش های نتایج ابراز از واهمه ای و ترس هیچ نباید
نشر باعث روز هر که هست م مح و قرص ضمانت چنین واق در
و پیامدها محقق، اندیشمندان آن ها در که م شود مقاالت و کتب
که م کنند منتشر را خود اجتماع و علم بررس های از نتایج
سایه در ندارد. سازگاری جامعه بر حاکم نظرات و رایج عقاید با الزاماً
و م یابد پرورش و هوشمندی توان خرد، و اندیشه استقالل و آزادی
سر دردسری هیچ بدون بدیع، دریافت های و اکتشافات و اختراعات
جای و عرضه برای را خود راه و در م آورد تفکر و تفحص پوسته از
پیدا اختراعات و یافته ها دانسته ها، همه برای همزیست برای را خود
ممنون. خیل است. آرمان روز چنین به رسیدن ما آرزوی م کند.

اصفهان اه دانش ∗
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ریاضیات» در «کارآفرین میزگرد سومین گزارش
کشور» اداره نظام در ریاضیات «نقش عنوان با

∗ درگاه ایار
٣٩ ١۶ دی ماه ۶ مصاحب، دکتر ریاض تحقیقات مؤسسه ، خوارزم اه دانش

انجمن توسط ریاضیات در کارآفرین میزگرد دومین و اولین
چهل حاشیۀ (در ١٣٩۵/۶/٧ تاریخ های در به ترتیب ایران ریاض
/۵/٣١ و ( خوارزم اه دانش ایران، ریاض کنفرانس هشتمین و
اه دانش ایران، ریاض کنفرانس نهمین و چهل حاشیۀ (در ١٣٩۶
در کارآفرین میزگرد سومین گردید. برگزار همدان) سینای بوعل
تحقیقات «مؤسسه و ایران» ریاض «انجمن اری هم با ریاضیات
اداره نظام در ریاضیات «نقش عنوان تحت مصاحب» دکتر ریاض
سالن در ١٩ ال ١٧ ساعت ١٣٩۶ دی ماه ۶ چهارشنبه روز کشور»

تقاط در واق مصاحب دکتر ریاض تحقیقات مؤسسه کنفرانس
رئیس حضور با که میزگرد این در گردید. برگزار ‐معلم طالقان خیابان
اه های دانش سوت پیش استادان از جمع و ایران ریاض انجمن
آقایان توسط دقیقه ای ٢٠ سخنران سه بود، همراه کشور سراسر
مصاحب)، دکتر ریاض تحقیقات مؤسسه (رئیس معماریان دکتر
پارسیان دکتر و کشور) آمار ده پژوهش (رئیس نورمحمدی دکتر
محورهای گردید. ارائه تهران) اه دانش بازنشسته علم هیئت (عضو
برنامه ریزی و تصمیم گیری مدل های معماریان دکتر آقای سخنران
بودند. هوشمند دولت ایجاد راستای در ارزیابی و پایش نظام و
فعالیت های ، آمارثبت خصوص در نورمحمدی دکتر آقای همچنین
نظرات و مطالب آینده، چشم انداز و چالش ها و الت مش شده، انجام
جلسه مسئول که پارسیان دکتر آقای نهایت در نمودند. بیان را خود
علوم مجموعه در پارچ ی حفظ اهمیت پیرامون بودند، نیز میزگرد
پایان از پس نمودند. صحبت کامپیوتر) علوم و آمار ، (ریاض ریاض
تبادل نظر و بحث به حضار جلسه مسئول مدیریت با سخنران ها،
را سازنده ای نقطه نظرات و پرداخته شده مطرح موضوعات پیرامون
ارائه سخنرانان صحبت های از خالصه ای ادامه در نمودند. مطرح

م گردد.

ریاض انجمن از ر تش ضمن معماریان دکتر میزگرد ابتدای در
ریاضیات» در «کارآفرین میزگردهای مجموعه برگزاری بابت ایران
کشور» اداری «نظام و کشور» ادارۀ «نظام میان تفاوت بیان به
مجموعه به کشور» اداری «نظام داشتند بیان ایشان پرداختند.

درحال که م پردازد، ... یا بنگاه ها یا مردم با دولت بین تعامالت
تمهیدات، اندیشیدن سیاست گذاری ها، کشور» ادارۀ «نظام از هدف
تنظیم هدف، کشور» اداره «نظام در ایشان نظر به است. ... و طراح
هم که به طوری است سیستم در موجود فعالیت های و متغیرها تمام
شود گرفته نظر در آن در منابع محدودیت هم شود، تأمین جامعه رفاه
از منظور م توان آن در که شود منجر مطلوبیت بیشترین به هم و
مورد هر یا صادرات کشور، GDP درآمد مردم، رضایت را مطلوبیت
برنامه ریزی و سیاست گذاری معماریان دکتر داد. قرار مدنظر ر دی

کردند: تقسیم بندی زیر سط سه در را کشوری
كالن تحلیل های و خبرگان نظر به وابسته عمدتاً که بلندمدت . ١

تهدیدهاست. و فرصت ها از
است. مدل‐مبنایی اندک که میان مدت . ٢

تحلیل و ابزار و رقم و عدد به متوسل عمدتاً که کوتاه مدت . ٣
است.

ما کشور در که داشتند بیان خود صحبت های ادامه در ایشان
چشم انداز سند اساس بر برنامه ریزی و سیاست گذاری نظام ساختار

اصول جمله از م باشد. بودجه برنامه های و ساله پن برنامه های و
که است این شوند رعایت برنامه ریزی و سیاست گذاری در باید که
هماهنگ هم با باید مختلف سطوح در برنامه ریزی چارچوب های

اصل مراحل برقرار کنند. ارتباط خود باالتر سطوح با بتوانند و باشند
برنامه ریزی، هدف گذاری، از عبارتند برنامه ریزی و سیاست گذاری
مورد ریاض ابزارهای و الزامات خصوص در ارزیابی. و پیاده سازی
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کرد: اشاره زیر موارد به م توان مراحل این اجرای در نیاز

آمار . ١

در نواخت ی و هماهنگ ایجاد جهت سرزمین آمایش . ٢
این در نیاز مورد ریاض ابزارهای جمله از منابع. تخصیص
تصمیم گیری، روش های آماری، ابزارهای به م توان زمینه

کرد. اشاره ه شب تحلیل و شبیه سازی ، ریاض برنامه ریزی

مسائل به م توان آن ریاضیاتِ در که راهبردی، برنامه ریزی . ٣
کرد. اشاره SWOT ماتریس های به مربوط

سیستم های ،AHPروش های انواع آن در که اولویت ها، تعیین . ۴
م شود. استفاده تصمیم گیری دانش های و فازی

ریاض مدل بندی م توان آن در که بودجه، تخصیص . ۵
تغییرات از ناش اثرات بررس و بودجه تخصیص بندی
سه همچنین داد. انجام را مختلف قسمت های در بودجه بندی
هر نیاز مورد ریاض ابزارهای (و بودجه سیستم اصل مؤلفه

از: عبارتند ( ی
ه شب ،Coding نظام های از (استفاده بین پیش اول: مؤلفه

طراح به منجر که ... و ABC رگرسیون، های عصبی،
م گردند). Decision Support System

و شبیه سازی تصمیم گیری، (مدل های تخصیص دوم: مؤلفه
.(...

تحلیل ، DEA سنجش( و ارزیابی و کنترل سوم: مؤلفه
.(... و حساسیت

موارد تمام داشتن که داشتند اذعان معماریان دکتر آقای
، مجتم صورت به مجموعه ی در فوق برنامه  ریزی و سیاست گذاری
ارتباط نوع بررس همچنین و هوشمند»، «دولت همان اصطالحاً یا
زیادی ریاض نظری کار نیازمند ر دی ی بر اثرشان و مدل ها این بین
در و است شده مطرح دنیا در هوشمند دولت بحث ٢٠١۵ سال از است.
تخصص های و ابزارها ما و است شده شروع آن صحبت های هم ایران
آن م توانیم کنند اراده دولتمردان و مسئولین اگر و داریم را آن الزم

کنیم. طراح عزیزمان کشور برای را
نورمحمدی دکتر آقای ، معماریان دکتر آقای صحبت های از پس
ایران آمار مرکز که نمودند آغاز مطلب این بیان با را خود صحبت های
همه که معنا این به نه البته است، کشور در آمار تولید رسم مرج
چارچوب در م بایست که معنا این به ه بل کند تولید را کشور آمارهای

ده پژوهش دهد. انجام را کشور داده های مدیریت کشور، آماری نظام
تا کشوراست آماری نظام و آمار مرکز منفصل عقل تعبیری به هم آمار
مدیریت و اداره تولید، نظام کند کم پژوهش فعالیت های اجرای با

یرد. ب را الزم سامان کشور در آمار
بسیار اقدامات از ی فرمودند ادامه در نورمحمدی دکتر آقای
تدوین بحث است شده شروع کشور در گذشته سال از که مهم
بسیاری است. کشور آماری نظام نوین سازی و آماری نظام گذار برنامۀ
خوراک صورت که در م بینیم مدل ها غالب در که فعالیت هایی از
مناسبی خروج آنها خروج نکنند ورود آنها به درست داده ای
را م دهیم سیستم به که ورودی داده ارزش لذا بود. نخواهد
به حرکت بحث گذشته سال از باشیم. داشته توجه آن به م بایست
بخش شد. مطرح کشور آماری نظام مدل سازی و نوین سازی سمت
آماری نظام ارتباط بخواهیم که است وقت پیچیدگ ها از عمده ای
کنیم. تعیین کشور نظام های و سیستم ها و سازمان ها سایر با را کشور
ششم برنامه در م رود انتظار م شود نوشته آمار مل برنامه وقت
آمارهای از صحبت وقت ببینیم. را آمار مل برنامه ردپای توسعه
فراهم کشور در داده ای زیرساخت های م رود انتظار م شود ثبت
انتظار م شود کشور در آمار قانون اصالح از صحبت وقت باشند.
شوند. اصالح هم هستند مرتبط قانون این به که قوانین سایر م رود
بیان کشور آماری نظام برای آمار سوم برنامه در که چشم اندازی
پارچه ی نظام ست کشور آماری «نظام است: شده بیان اینگونه شده،
تأمین کننده متخصصان، و مردم عموم اعتماد مورد و، پاسخ و
نظام این مأموریت آسیا». در پیشرو کیفیت، با و رسم آمارهای

رسم آمار انتشار و تهیه «مدیریت است: شده بیان چنین آماری
بنیادین اصول رعایت با مبنا ‐ ثبت آمارهای نظام استقرار و کشور

.« رسم آمارهای
است، پیشتاز آسیا در زمینه ها از برخ در ایران حاضر حال در البته
کره مانند کشورهایی عرصه ها برخ در عرصه ها. تمام در نه اما
ما کشور لذا هستند. پیشتاز آسیا در مالزی حت و ژاپن و جنوبی
در همچنین و راستا این در نیست. پیشتاز آسیا در پارچه ی بصورت
راهبرد چند کشور آماری نظام ظرفیت سازی و توانمندسازی راستای

است: قرار بدین کالن
در داده ای و اطالعات فناوری زیرساخت های تقویت و ایجاد . ١
بسوی سازمان ها و دستگاه ها از داده ها حرکت (مسیر کشور

است). اهمیت حائز و مهم بسیار آمار مرکز
دستگاه های کردن و پاسخ ) رویه ها و مقررات قوانین، تقویت . ٢
است). اهمیت حائز بسیار داد ه ها و آمار دادن قبال در اجرایی
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حاضر حال در (متأسفانه مدیریت اثربخش و کارایی ارتقای . ٣
وجود کشور آماری مراکز مدیریت های بین جدی گسست

دارد).

در RDC به اشاره (ضمن خدمات و محصوالت کیفیت بهبود . ۴
که شد بیان Small Area Statistics رد روی خدمات، بخش
سطوح مانند کوچ سطوح در اطالعات و آمار ارائه منظور به
منظور این تحقق برای و م باشد ... و ده و شهرستان
استفاده تکنولوژی مان و فن ابزارهای تمام از م بایست

شود).

فرهنگ یا آماری سواد (ارتقای ظرفیت سازی و توانمندسازی . ۵
مردم، و کارکنان آماری، مدیران مانند عرصه ها همه در آماری
روابط تقویت پژوهش، و آموزش نظام مهندس باز قالب در
ارائه و بین الملل عرصه های در فعال حضور و بین الملل

واقع مفهوم و معنا تبیین راستای در تبیین تحلیل های
آماری). خروج های

دو در را خود صحبت های پارسیان دکتر نورمحمدی، دکتر از پس
، ریاض : ریاض (علوم ریاض اول بخش کردند. ارائه  کل بخش
دل حرف و موض دوم بخش و ریاض به نگاه و کامپیوتر) علوم و آمار
اهمیت خصوص در خود صحبت های ایشان . ریاض مورد در ایشان

نمودند: آغاز چنین را ریاض
است؟ جهان توجه مرکز در ریاض چرا که اندیشیده ایم این به آیا
بزرگ «کتاب م گوید: که باشد مناسب راستا این در گالیله پاس شاید
بدانند را آن در نوشته شده زبان که بخوانند م توانند کسان را طبیعت
افراد ریاض به نگاه نظر نقطه از است.» ریاض زبان آن من دید از و

م شوند: تقسیم دسته سه به جامعه

برای ابزاری به عنوان ریاض از که هستند کسان اول دسته •
م کنند. یاد زندگ در تعادل حفظ

م دانند. علوم ه مل یا علوم مادر را ریاض دوم دسته •

م دانند. مالل آور و گیج کننده را ریاض سوم دسته •

به عنوان ریاض که م کنم فکر من داشتند اذعان پارسیان دکتر آقای
علوم توسعه بر آن توسعه که شود گرفته نظر در باید علم مهمترین
، فیزی ، پزش ازجمله: است، تأثیرگذار قطعا بشری دانش و ر دی
اهمیت برای عمده دلیل سه آن. مانند و فناوری ، زیست شناس

: ریاض

ر. دی مدرن علوم توسعه در آن اهمیت •

خود آنکه بدون بشر روزمره و واقع زندگ در آن از استفاده •
کند. احساس

منشا، از صرف نظر است، انسان ها همه مشترک زبان ریاض •
آنها. فرهنگ یا مذهب جنس،

را زیر موارد ریاض کاربردهای برخ به اشاره جهت ایشان همچنین
نمودند: بیان

‐ صوت پخش کننده های در کد ها خطای و تصحیح ریاضیات •
کامپیوترها. و تصویری

از شده ارسال دور سیاره های از خیره کننده تصاویر مطالعه •
. ٢ ویجر

پس در که ابررایانه هایی از استفاده (با سیارات به ویجر سفر •
است). ریاض آنها

منطق دانان. و ریاضیدانان توسط رایانه ها توسعه •

کتگوری). (نظریه نرم افزارها بعدی نسل •

نجوم ، شناس اقیانوس ، فیزی ، شیم جمله از فیزی علوم •
.... و

زیست. محیط در جمعیت قوانین مطالعه •

انواع تحلیل و تجزیه برای الزم روش های و تئوری که آمار، •
م کند. فراهم را داده ها از گسترده

بدن نرهای اس هوایی، سفرهای داروسازی، صنایع، از بسیاری •
.... و



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣٩ پیاپی١۵۵ شماره

از مختصری بررس با شد گفته آنچه علیرغم متأسفانه ول
نتیجه این به سادگ به جهان سرتاسر در ریاضیدانان فعالیت های
نیستند. مهم چندان جامعه آحاد برای ریاضیدانان که رسید خواهیم
تحصیل کرده جمعیت از درصدی حت یا جهان جمعیت از درصدی
را ریاض شده اثبات قضیه ی دقیق به طور بتوانند که اه دانش
تر کوچ درصد این و ناچیزند بسیار کنند بیان گذشته سال پنجاه در
جامعه تالش لذا کنیم. خارج رده از را فرما» «قضیه اگر شد خواهد
منصف شخص هر برای را آن اهمیت که باشد آن بر بایست ریاض

بایست ریاض فرهنگ اشاعه ر دی عبارت به کند. بیان روشن به
گیرد. قرار انجام اولویت در

ریاض در آنچه آیا که است این م شود مطرح اینجا در که سؤال
م شود داده سؤال این به که پاسخ و کاربردی ست؟ م شود انجام
این که کرد تعیین نتوان حاضر حال در است ن مم که است این
بنام استاد هاردی، مسأله این بارز مثال نه. یا دارد کاربردی ریاضیات
انجام را ریاض اش کارهای هاردی که زمان است. کمبریج، اه دانش
اما م دهم انجام را کارها این خودم دل برای من م گفت: م داد
علوم که باشد شد. پیدا کارهایش برای بسیاری کاربردهای بعدها
با مقایسه در که راستا این در سرمایه گذاری از و دریابیم را ریاض

نکنیم. امتناع نم کند، طلب هم هزینه ای چندان علوم ر دی
نسبت موض شان بیان خصوص در دوم بخش در پارسیان دکتر
آماردان ی من نیستم، ریاضیدان ی من که کردند بیان ریاض به
اگر من که است این ریاض به نسبت من رسم موض اما هستم.
خوبی آماردان و دانم نم خوب هم را آمار ندانم خوب را ریاض

نیستم.
به نگاهم دارم، که مسئولیت دلیل به که کردند بیان ایشان

ریاض علوم در ما آموزش برنامه های است. آموزش برنامه های
غلبه از ما ریاض جامعه برم گردد. ٧۶ نهایت در و ۶٧ های سال به

ی با است. عذاب در جبری، و آنالیزی عمدتاً ، سنت ریاضیدان های
است. قابل درک سادگ به جو غالب ، آموزش برنامه های در نگاه
را به روز و بالنده رشد نتوانسته است عمده دلیل دو به ما ریاض جامعه
دولتمردان جفای اول دلیل کند. تجربه جهان بالندگ و رشد با همراه
کسب و تحصیل برای کشور از خارج به دانشجو مستمر اعزام عدم در

سنت استادان هم دوم دلیل است. کشور به دانش انتقال و روز علم
بودم باور این بر زمان شخصاً هستم. آنها جزو هم من خود که ماست
اما نند؛ ب کاری م توانند علوم وزارت و پرورش و آموزش وزارت که
اگر ندارم. آنها به اعتقادی و اعتماد و شده ام امید نا وزارت دو این از
انجمن های کند، پیدا را خود واقع اه جای ریاض علوم داریم دوست
فکر کنند. هزینه برایش و دهند هم دست در دست باید آمار و ریاض

نسبت تا کنند هزینه باید گذشته است؛ کردن کار مجان زمان م کنم
آید. به عمل جدی اهتمام مختلف سطوح در مل استانداردهای به

کنیم اجتناب تولید مثل از باید که کردند تأکید همچنین ایشان
و رشد برای را الزم زمینه و (... و دکتری دانشجوهای (تولید مثل
پایان در پارسیان دکتر آقای کنیم. فراهم مستعد دانشجویان بالندگ
عرصه در و دهیم اجازه بالنده و کارآمد و جوان اران هم به باید گفتند:

آوریم. به عمل عمل و واقع حمایت آنها از و دهیم میدان علم
طرح به حضار پارسیان دکتر آقای صحبت های پایان از پس
صحبت های در خصوص خود پرسش های و دیدگاه ها و نظرات
دکتر آقای صحبت های به م توان جمله از پرداختند. سخنرانان
و تربیت ما داشتند: بیان که کرد اشاره اصفهان) (صنعت رجال
و پیشرفت انتظار ه حالی در داریم را خود شبیه نیروهای تولیدمثل
کشور از خارج به مستعد نیروهای اعزام روند و داریم نیز جهان رقابت

کرده ایم. قط عمال را
جدا را، آمار حوزه جدی ارهای راه جمله از رجال دکتر آقای
مرکز که زمان تا کردند اضافه و نمودند بیان دولت از آمار مرکز شدن
کاری هیچ است دولت نظر زیر دولت، رد عمل آیینه به عنوان ایران آمار
سال بیست را مطلب این که داشتند تأکید ایشان ند. ب نم تواند
انجمن خبرنامه در رسماً کانادا، و استرالیا آمار مراکز مطالعه با پیش،

نکرد. توجه آن به کس ول نوشته ام ایران آمار
ریاضیات در کارآفرین مبحث از انتظار که کردند اضافه ایشان
ونه چ را دانشجوها و دهیم تغییر ونه چ را برنامه هایمان که است این
نظر به کنند. حل را الت مش و مسائل این بتوانند که کنیم آماده
چه که است این ریاضیات در کارآفرین زمینه در عمده سؤال ایشان
در نیازهایی چنین بتوانند خوانده اند ریاض که افرادی تا کنیم کار
رشته های که نباشند این فکر به همه شان و کنند برطرف را جامعه

اجتماع مسائل مقداری عوض در و دهند، ادامه را ریاض سنت
کارشناسان به مراجعه با گذشته، در مثال: به عنوان کنند. حل را
کاربردی ریاض برنامه دو مرکزی، بانک و آمار مرکز و برنامه سازمان
جامعه نیاز تا کردیم تعریف فرهنگ انقالب ستاد در را دبیری ریاض و
که کردند تأکید رجال دکتر گردد. مرتف ریاض دانشجویان دست به

کنیم. کار بیشتر باید کشور در آمار و ریاض آشت در خصوص
دکتر دهقان، دکتر  آقایان ، رجال دکتر آقای صحبت های از پس

قاسم دکتر و آرین نژاد دکتر ، سالم دکتر موسوی، دکتر ، مدقالچ
و پرداختند خود انتقادات و پیشنهادات نظرات، بیان به نیز هنری

بود. جلسه پایان بخش حضار سؤاالت به سخنرانان ویی پاسخ

مصاحب دکتر ریاض تحقیقات مؤسسه کارشناس ∗




