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عموم مجم يل تش آگه
ايران رياض انجمن

در ايران رياض كنفرانس نهمين و چهل برگزاری محل در ٩٧/۶/٢ جمعه روز ١٠ ساعت ايران رياض انجمن ساالنه عموم مجم
يابند. حضور جلسه اين در م شود دعوت انجمن محترم اعضای كليه از شد. خواهد برگزار صنعت و علم اه دانش

جلسه: دستور

ساله يك فعاليت های از انجمن رئيس گزارش ‐

اجرايی شورای به مال گزارش تأييد مجوز اعطاي و ترازنامه تصويب و انجمن خزانه دار توسط مال امور گزارش ارائه ‐

امور پيشرفت از انجمن بازرس گزارش ‐

١۴٠٠ شهریور پایان تا ١٣٩٧ مهر دوره اجرایی شورای اعضای انتخاب خصوص در انتخابات کمیته رئیس گزارش ‐

عل البدل و اصل بازرس انتخاب ‐

انجمن ساالنه برنامه تصویب ‐

جلسه در حاضر اعضای پيشنهادات استماع ‐

دارند. رأی حق انجمن پيوسته اعضاي تنها انجمن اساسنامه مطابق توجه:
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 انجمن اخبار

ایران ریاض انجمن نمایندگان از تقدیر
٩۵ ‐ ٩۶ دورۀ

١٣٩۶ دی ماه ٧

∗ صادق اکرم

برگزار ساله هر حال به تا ١٣٨٩ سال از که انجمن نمایندگان نشست
رکن های این اه جای و نقش به اندک تا مغتنم است فرصت است شده

شود. پرداخته انجمن
یل تش ١٣٩۶ دی ٧ در آمار مرکز میزبان با که دوره، این در
شایسته نمایندگان از تقدیر کارها دستور مهمترین از ی گردید
١٠٣ بود. کشور عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش در انجمن
دارند حضور کشور آموزش مؤسسات و اه ها دانش در انجمن نماینده
است ضروری و الزم انجمن عرصه های تمام در حضورشان که

کیف سط ارتقای و شأن حفظ برای ایشان کوشش و تالش و
نشست هشتمین با همزمان است. انکارناپذیر انجمن فعالیت های

در هفتم تخصص کمیسیون های نشست چهارمین و نمایندگان
جمله از داشته اند اندازه گیری قابلیت که معیارهایی با ١٣٩۶ دی ماه
دبیرخانه با ارتباط و خبر ارسال ، حقوق عضویت ، حقیق اعضای تعداد
از انجمن اهداف پیشبرد جهت در همیاری و ویی پاسخ در انجمن
شد. ر تش و تقدیر یادبود تندیس و تقدیر لوح اهداء با زیر نمایندگان

اه دانش در ایران ریاض انجمن (نماینده ایرانمنش عل دکتر . ١
مدرس) تربیت

اه دانش در ایران ریاض انجمن (نماینده صفاپور احمد دکتر . ٢
رفسنجان) ول عصر

انجمن (نماینده موسوی فاطمه السادات دکتر مشترک طور به . ٣
تاج الدین آزیتا دکتر و زنجان) اه دانش در ایران ریاض

کرمان) باهنر شهید اه دانش در ایران ریاض انجمن (نماینده

ایران ریاض انجمن دبیرخانه رئیس ∗

انجمن برتر نمایندگان تقدیر لوح

دکتر: آقای/ جناب خانم/ سرکار
تاج الدین آزیتا و موسوی فاطمه السادات مشترک طور به صفاپور، احمد ایرانمنش، عل

کرمان باهنر شهید و زنجان اه دانش رفسنجان، ول عصر مدرس، تربیت اه دانش در ایران ریاض انجمن محترم نماینده

آمده عمل به بررس و فعال نمایندگان معرف بر مبن ایران ریاض انجمن اجرایی شورای تصویب با که برسانم عرض به مفتخرم
(اول، رتبۀ شرایط حائز ٩۶ ‐ ٩۵ دوره در کشور آموزش مؤسسات و اه ها دانش در نماینده ١٠٣ بین در جنابعال انجمن، دبیرخانه توسط
این م باشد. انجمن محترم اعضای سایر و شما کوشش و تالش گرو در ایران ریاض انجمن اعتالی شده اید. سوم) سوم، دوم،
امور سایر و نمایندگ وظایف در جنابعال یر چشم فعالیت های شاهد نیز آینده در امیدوارم نموده عرض تبری جنابعال به را انتخاب

خواستارم. منان خداوند از را شما موفقیت و سالمت باشیم.
دهقان محمدعل
ايران رياض انجمن رئيس
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در شرکت کنندگان دیدگاه های از گزارش
چهارمین و نمایندگان همایش هشتمین

تخصص کمیسیون های نشست
ایران ریاض انجمن
١٣٩۶ دی ماه ٧ ایران، آمار مرکز

قاسم هنری∗ طاهر

خانۀ همت با که همایش، شدۀ ضبط مذاکرات اساس بر گزارش این
آن از نسخه ای و پیاده سازی Word فایل به صورت اصفهان ریاضیات
گرفت، قرار اینجانب اختیار در همایش) (دبیر رجال عل دکتر توسط
نسخۀ و صوت فایل از استفاده با کردم تالش من است. شده تدوین
در که کنم، استخراج را شده مطرح مهم نکات ، Word صفحه ای ۴٠

م شود. ارائه ذیل

رجال عل دکتر و دهقان محمدعل دکتر قاسم هنری، طاهر دکتر راست: از

محترم رئیس دهقان، محمدعل دکتر سخنران و خیرمقدم با همایش
آمار مرکز محترم رئیس پارسا، دکتر کوتاه سخنران و ریاض انجمن
نمایندگان از تجلیل مراسم سپس شد. آغاز میزبان به عنوان ایران،
آنها به تقدیر لوح اهدای و اه ها دانش در ایران ریاض انجمن فعال

گردید. برگزار

دکتر شد، برگزار دهقان دکتر آقای مدیریت با که جلسه ادامۀ در
محترم نمایندگان و شرکت کنندگان همۀ از اینجانب و رجال عل

تخصص کمیسیون های محترم اعضای و اه ها دانش در انجمن
نظرات که نمودیم درخواست بودند، نفر ١۵٠ از بیش که انجمن،
و اه ها دانش در انجمن نمایندگان آئین نامۀ اصالح مورد در را خود
دهند. قرار اجرایی شورای اختیار در تخصص کمیسیون های آئین نامۀ
تا شد یادآوری اه ها دانش در انجمن محترم نمایندگان به ضمن در
اه دانش حقوق عضویت حق و اعضاء ثبت نام حق پرداخت یر پی

باشند. خود

و حاد صورت به است مدت که را « ریاض «افت مسئلۀ رجال دکتر
افزودند و کردند مطرح شده، کشور عموم آموزش گریبانگیر بحران
ایشان کنیم. تالش اساس ل مش این رف برای باید همه ما که
استادان از برخ و ایران ریاض انجمن مستمر و جدی فعالیت به
حل مورد در ١٣۶٢ ١٣۶٠تا سال های خالل در اه ها دانش دلسوز
کردند اشاره بود، کرده بروز هم سال ها آن در که مشابه مسئلۀ
دفتر در کمیته ای انجمن، پیشقدم و مشارکت «با شدند: متذکر و
گردید یل تش پرورش و آموزش وزارت درس برنامه ریزی و پژوهش
از گردید. اتخاذ سال ها آن بحران حل برای مهم تصمیمات و
رشد مجالت انتشار دانش آموزی، ریاض مسابقات برگزاری جمله
ادامه خوشبختانه که ری دی فعالیت های و مختلف رشته های در
و گذاشتند برجای را عمده ای تأثیرات خود وقت به و کردند پیدا
شدند. میرزاخان مریم مرحوم نظیر افرادی تشویق و تربیت باعث
نام به کشور، از خارج در هم و داخل در هم ر، دی عده ای خوشبختانه
روحیۀ ایجاد ریشۀ باید اگرچه شدند. ریاضیات توسعۀ پرچم دار ایران
دید، ایشان آموزگاران و خانواده در را میرزاخان خانم در جستجوگری
را خود اثر و نقش نیز بود آمده فراهم جامعه در که فرصت هایی ول
که بیاموزیم فت انگیز ش رخداد این از که امیدواریم گذاشت. جای بر
بیشتری توجه دبیرستان و ابتدایی آموزش مخصوصاً آموزش، به باید
روبرو ریاض شدید افت با االن ما جامعۀ حال هر به باشیم. داشته
بر مسئله این با برخورد در مهم نقش باید انجمن من نظر به و است

تحصیل مقاط تمام در را ریاض شدید افت مسئلۀ اگر گیرد. عهده
از ما کشور در آینده سال چند در نگیریم، جدی دکتری تا دبستان از
هیچ و ریاض انجمن به این صورت در و بود نخواهد خبری ریاض
انجمن محترم نمایندگان همۀ از من نیست! نیازی هم ری دی انجمن
خواهش تخصص کمیسیون های اعضای و اه ها دانش در ریاض
کنیم بحث جدی مسائل این گونه به راج همایش این در که م کنم

دهیم.» ارائه مدت دراز و اساس ارهای راه و
دوره های پذیرفته شدگان نامطلوب کیفیت با رابطه در نیز اینجانب
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قدردان ما که شدم متذکر و داشتم اشاره ای تکمیل تحصیالت
تخصص کمیسیون های اعضای و نمایندگان شما مسئولیت احساس

دربارۀ همفکری برای را ریاض انجمن دعوت که هستیم انجمن
امیدوارم و آوردید تشریف و پذیرفتید کشور ریاض مهم مسئله های
همایش این در شرکت برای استقبال باشیم. داشته باری پر جلسۀ که
دبیرخانۀ و رجال دکتر متعدد یری های پی و است بوده خوب خیل
بیشتری اران هم قبل سال های به نسبت ما که شد باعث انجمن
اعضای کل تعداد موجود آمار اساس بر باشیم. داشته جم این در
تعداد این از که است، نفر ١۵۵ حدود انجمن تخصص کمیسیون های
نمایندگان عالوۀ به کرده اند، شرکت همایش این در نفر ٩٠ حدود

دارند. حضور جلسه در که اه ها دانش در انجمن

اعضای ، اینترنت و تلفن خوب خیل ارتباطات به توجه با چه گر
نظرهای تبادل دور راه از م توانند تخصص کمیسیون های از ی هر
کمیسیون ها از کدام هر که م رود انتظار اما باشند، داشته هم مجازی

ریاض انجمن دبیرخانۀ در را حضوری جلسۀ ی حداقل سالیانه
فقط کمیسیون ها، جلسات در که است این برنامه کنند. برگزار
متذکر هم رجال دکتر آقای چنانچه و نشود مطرح گله ها و نارسایی ها
و پبشنهاد رودررو، معضالت و الت مش از برون رفت برای شدند،
و ریاض افت مسئلۀ با ما همۀ تقریباً شود. ارائه اجرایی ار راه

پیش بین و هستیم آشنا آمده، پیش رشته این برای که معضالت
بسیاری در غیرمنطق کامال و بی رویه گسترش به دلیل که م شود
افت شاهد ما بعد سال چندین تا کماکان ، ریاض به ویژه رشته ها، از
در که م کنم پیشنهاد باشیم. تحصیل مقاط تمام در ریاض

تحصیل رشتۀ نوع مورد در ، تخصص کمیسیون های بعدازظهر جلسۀ
آزمون ریاض نمرات برای کف گذاشتن و داوطلبان قبل مقط
سازمان در رایج روال اساس بر م  دانیم چنانکه شود. بحث ورودی

نوع تحصیل مقط هر به داوطلبان ورود برای کشور، آموزش سنجش
رشته ای هر داوطلبان لذا نیست. مطرح قبل مقط تحصیل رشتۀ
، قبول صورت در و کنند شرکت ری دی رشتۀ آزمون در م توانند
اساس بر باید انجمن هستند. رشته آن در تحصیل ادامۀ به مجاز
مدلل و مدون و کند موض گیری کمیسیون ها نظریات جم بندی
ارائه ذیربط مسئولین به ، اجرائ پیشنهاد با توأم و بنویسد را دالیلش

دهد.

از برخ ، ریاض انجمن محترم رئیس مدیریت با آن از پس
از خالصه ای که نمودند، ارائه را خود نظرهای نقطه شرکت کنندگان

است: زیر قرار به شده مطرح دیدگاه های

زلزله ای همانند ریاض افت :( بهشت شهید اه (دانش گویا زهرا دکتر
اه دانش به آن آسیب های که اکنون و شده شروع ما مدارس از ویرانگر
حال در واویالیی چه ما مدارس در که افتاده یادمان تازه است، رسیده
وضعیت مورد در آینده پژوه و آینده نگری کم کاش است. اتفاق
قبل سال چند از را فعل وضعیت تا م دادیم، انجام ایران ریاض
مؤسسات در ریاض رشته های بی رویۀ افزایش م کردیم. پیش بین
برد. بین از را کیفیت که بود ری دی مخرب عامل هم عال آموزش
جدی اشتباه ی اه دانش و مدرسه ای آموزش به نگریستن جدا
ریاضیات آموزش مقوله به و یریم! ب درس تاریخ از باید است.
انجمن ر دی سوی از کنیم. توجه گذشته از بیشتر خیل مدرسه ای

ی عنوان به آن گسترش و ریاض آموزش تخصص به باید ریاض
کند. توجه خود جدی مسئولیت های از

مجموعۀ دو مدرسه ای آموزش و اه دانش آموزش که زمان تا
آنجا هرچه نم رسیم. نتیجه به زمان هیچ شوند، دیده هم از جدا
اینجا که آنهایی از بسیاری و م گیریم تحویل اینجا کنیم تربیت

رف برای م فرستیم. مدارس به معلم به عنوان م کنیم، تربیت
آموزش سردمدار غرب دنیای در که کسان ما، مشابه بحران هایی
کالین، س فلی ن، بی پروفسور همچون افرادی شدند، مدرسه ای
کجا ایران در اشخاص این نظیر بودند. اتیه ل مای و آنسون جفری
برنامۀ هر قرمز خط کردیم؟! چه عموم آموزش مورد در ما هستند؟
آن صحت و دقت از عبور عدم باید اه، دانش و مدرسه در درس
اعضای جام ترین و برترین توسط باید برنامه ای چنین ارزیابی باشد.
را کار این م توانند ریاضیدان هایی شود. انجام ایران ریاض جامعۀ
ریاضیدان های ه بل نباشند، خبره خودشان تخصص در تنها که نند ب
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اشخاص این م توان ونه چ باشند. کالین س فلی مانند جام نگری
اجتماع فعالیت های از و داده اند که درس هایی از مسلماً کرد؟ پیدا را

که مقاالت تعداد روی از نه داشته اند، ریاض رشتۀ با رابطه در که
کرده اند! منتشر

آموزش که م کنم اشاره ای هم مطلب این به صحبتم پایان در
هرکس نکنیم تصور نیست. خوانده ها ریاض خلوت حیاط ریاض
ریاض انجمن است. بلد هم را آن درست آموزش م دهد، درس که

این اگر و بداند خود جدی مسئولیت های جزء را ریاض آموزش باید
تاک نشان. از نه و ماند خواهد نشان تاک از نه آینده در نکنیم، را کار

کارشناس دانشجویان اغلب شاهد): اه (دانش تاری ابوالفضل دکتر
هستند پرورش و آموزش دبیر هم بعضاً که ، تکمیل تحصیالت و
هیچ کشور، موجود جو با اما دارند مفاهیم درک در شدیدی ضعف
سقوط نه اگر دهد، کاهش را دانشجو پذیرش ظرفیت نم تواند دولت
مدرک همه به که دارد لزوم چه پرسید باید البته ول م کند.
داریم، باور آنها ضعف به که ضعیف، دانشجویان این به چرا بدهیم؟

کسان به فقط و کنیم سختگیری باید م دهیم؟! خوب نمرۀ هم باز
دبیران ارشد دانشجویان از خیل دارند. را آن لیاقت که بدهیم مدرک
همان دبیران این از برخ که است جالب خیل هستند. دبیرستان
هم ما به م کنند، دنبال دبیرستان در خود که را آموزش روش
بدهید، ما به سؤال تا ٢٠ شما استاد م گویند مثال م دهند. پیشنهاد
یرید!!! ب امتحان هم سؤال ها همین از و کنید حل هم را سؤال ها آن

گفتند چون امیرکبیر): صنعت اه (دانش واعظ پور سیدمنصور دکتر
سراغ به من دهید» ارائه هم  راه کار نگوئید، را معضالت «فقط

رجال دکتر آقای ١٣۶٢ تا ١٣۶٠ سال های در م روم. ار ها راه
خوبی راه کارهای اتخاذ با توانستیم ول داشتیم ریاض افت فرمودند
در ریاض انجمن زمان آن در خوشبختانه کنیم. حل را ل مش

نقش انجمن اکنون ول بود. سهیم برنامه ریزی و سیاست گذاری
تا کنیم حل را ل مش این باید ندارد. برنامه ریزی ها این گونه در
بتواند اه ها دانش و مدارس درس برنامه ریزی در ریاض انجمن

باشد. داشته تأثیر گذار نقش

انقالب عال شورای یا علوم وزارت به ریاض انجمن نوشتن نامه
متعددی نارسایی های با ارتباط در فرهنگیان، اه دانش یا فرهنگ
ندارد فایده ای هستیم، مواجه عال آموزش و مدارس در آنها با که

و ذارد ب جلسه آنها با ریاض انجمن باید نم کند! دوا را دردی و
همه این جریان در عمیقاً را آنها مستدل و مفصل و حضوری به طور
با اه ها دانش و انجمن دهد. قرار پژوهش و آموزش نارسایی های

آموزش کارگاه ریاض معلمان برای باید پرورش و آموزش اری هم
محروم مناطق در ارانم هم از برخ و من که کاری همان ذارند، ب
آموزش متخصص استادان از استفاده با بلوچستان و سیستان استان

داده ایم. انجام ریاض

شدید افت نکته مهم ترین یاسوج): اه (دانش شریف زاده مهدی دکتر
گذشته دهۀ در است. دبیرستان ها در ریاض رشتۀ دانش آموزان تعداد

ریاض رشتۀ در ما مدارس دانش آموزان بهترین از توجه قابل درصد
ول بودند، انسان علوم و تجربی علوم آن از بعد و م کردند تحصیل

اه هایی دانش در است. گرفته قرار سوم رتبه در ریاض رشته االن
م شوند، انتخاب دیپلم معدل اساس بر تقریباً دانشجویان ما، نظیر
طریق از گذشته در نیستند. اعتماد قابل چندان هم معدل ها این که
در بهتری و بیشتر دانشجویان کشور، سنجش سازمان آزمون نمرۀ
درصدی فقط که م کنم پیشنهاد لذا م شدند. پذیرفته ما اه دانش
باید ظرفیت بقیۀ و باشد تحصیل سوابق اساس بر دانشجو پذیرش از

باشد. سنجش سازمان آزمون نمرۀ اساس بر

از بسیاری بروجردی): الله آیت اه (دانش حدادی محمدرضا دکتر
نم دانند. را کنیم» «فرض مفهوم و تابع تعریف حت ما دانشجویان
را مطلب درک بدون تست زن فقط و انه اند بی کردن استدالل با حت
دولت منتظر نباید ما آموخته اند! خود کنکور کالس و مدرسه معلمان از
مورد این در و کنیم تالش خودمان باید و باشیم وزارت خانه مسئولین و
توجه روان شناس و علم فلسفۀ به ما چرا ذاریم. ب آموزش کارگاه
برخورد برای روان شناس و جامعه شناس استادان با باید ما نم کنیم.
دانشجویان کنیم. اری هم نارسایی ها این با شده حساب و درست
مثال نم دانند. را مسائل ونگ چ و چرایی دکتری دورۀ در حت ما
نظریۀ مانند مبحث ایجاد فلسفۀ یا توپولوژی مانند مبحث فلسفۀ
حوزۀ در ما است. علم تاریخ من بعدی بحث نم دانند. را گروه ها
دانشجوی به مباحث نوع این  م کنیم. کار ضعیف خیل ریاض تاریخ
تاریخ بخش تألیف کتاب های در چرا م دهد. انرژی و انگیزه ریاض
اختیاری را ریاض آموزش درس چرا کرده اند؟! حذف را آن ریاض
حذف اه ها دانش از خیل در را ریاض تاریخ درس چرا و کرده اند
هم درس آن ریاض تاریخ درس هر در باید من نظر به کردیم؟!

ریاض منطق درس طریق از باید دانشجو شود. گفته و نوشته
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بیاموزد. را مستدل و منطق دلیل ارائۀ و کردن استدالل ونگ چ

IMU در ما اهواز): چمران شهید اه (دانش کرم زاده امیدعل دکتر
آموزش کیفیت داریم. ریاض در اسفباری وض ول هستیم ۴ رتبه
١٨ اهواز در ما اه دانش است. صفر تقریباً ما مدارس در ریاض
دارد!!! مجله ۴٨ مشهد اه دانش ؟!! کیفیت چه با ول دارد مجله
تعداد باالترین ما ریاض انجمن امتیاز! نه هستند فاجعه واقعاً اینها
به چرا ؟! کیفیت چه با اما دارد، را ریاض تخصص کنفرانس های

مقاله؟! سراغ برویم فقط ک تا نم آییم؟! خود

بهترین ها دارد. را پرورش و آموزش سیستم بهترین فنالند کشور
پرداخت آنها به هم باالیی حقوق های و م کنند معلم آنجا در را
است. ی وکال و ان پزش با معلمان حقوق کشور این در م کنند.
شد مجبور ا آمری که بود زیاد آنقدر زمینه این در فنالند پیشرفت
کار چه کشور این پرورش و آموزش ببینند که آنجا بفرستد را هیئت
انسان ها باالترین و شخصیت ها بهترین کشور این در م کند. دارد
همان از را دانش آموز م تواند که است خوب معلم م شوند. معلم
جنگ در که بود کشوری تنها ژاپن بیاورد. بار درست بچ دوران

جهان جنگ از بعد آن بزرگان ول خورد. اتم بمب دوم جهان
٨ ال ٧ اینکه تا بسازیم را پرورش و آموزش تا کنیم کار چه گفتند
را جمهورها رئیس و پزش ها و مهندس ها بهترین این ها ر دی سال
که هم غرب دنیای کردند. هم را کار همین و ت دهند ممل تحویل
و نبود ژاپن پیشرفت این متوجه بود جنگ از بعد سخت های درگیر
هم االن گریخت. آنها دست از ژاپن و بشود آن ها مزاحم نتوانست
پرورش و آموزش مسئولین آیا م کند. دنبال را مسیری چنین فنالند

م کنند؟! چه آنها ببینند فرستاده اندکه فنالند به را هیئت ما

به را دانش آموزان جامعه، اجتماع و اقتصادی مسائل چون
تخریب کشور ریاض وضعیت م دهد، سوق تجربی علوم رشته های
خود و ویند ب را مسائل ترس بدون ما اهیان دانش باید است. شده
آدم های باید ما یابد. ارتقاء کشور در آموزش اه جای تا کنند کم هم
مزایای و حقوق و شوند معلم که کنیم تشویق را عالقه مند و نخبه
و عالقه باید ریاض استاد و معلم شود. پرداخت آنها به هم خوبی
متأسفانه عالقه مند شود. هم او تا دهد نشان مخاطبش به را عشقش
تشویق را بچه ها مدارس در ریاض معلم خود که م بینیم االن
از بیرون برای باید را نارسائ ها این نیایند. ریاض به که م کند

کنیم. مصاحبه روزنامه ها با و وییم ب هم ریاض جامعه

باشیم. موفق نم توانیم هم اه دانش در نشود درست مدرسه تا
اقتصاد از ر دی نکند، درست را پرورش و آموزش تا که بداند باید دولت
نخواهد خبری کشور این در هسته ای انرژی ارتقاء و قوی تکنولوژی و
این فعل دنیای در و است فکری قدرت نمایی جای دنیا اکنون بود.

م جنگند. و م کنند مقابله ر دی ی با که هستند فکرها

و حرف ها این وقت من علوم): (فرهنگستان بهزاد مهدی دکتر
کمیسیون در م گیرد. را وجودم تمام غم م شنوم، را درددل ها

ریاض انجمن اجرائ شورای و علوم فرهنگستان در ریاضیات پیشبرد
به که داریم محتضری بیمار چه م شوند. مطرح حرف ها همین هم
آموزش مخصوصاً و ریاض ریۀ و قلب گویا است. افتاده نفس نفس
عمده جراح ی باید است. مریض اه دانش و مدرسه در ریاض
م زنند دوستان که حرف هایی انجام شود. محتضر مریض این روی
دکتر آقای حرف های م  نشیند. دل به خیل م کنند، راهنمایی  و
فکر این به قبل سال چند از نم کنم. تکرار و دارم قبول را زاده کرم
به نم؟ ب م توانم کاری چه مریض این بهبود برای من که م کردم
کنید، کم هم شما اگر کردم. هم اقدام و رسیدم کوچ نتیجۀ

باشد. مؤثر خیل م تواند

جالب خیل ول کوچ کتابی دوستانم از ی پیش سال چندین
من و آورد برایم کشور خارج از بود، صفحه ۵٠ حدود که را فوق العاده و

شد”کم این فارس زبان به آن عنوان که کردم، آن ترجمۀ به شروع
آن برای مقدمه ای من حال هر به یرند.” ب یاد ریاض کودکان کنیم

کم ، ریاض آموزش متخصص گویا، دکتر خانم از بعد و نوشتم
چاپ فاطم انتشارات و کردیم کامل را آن ترجمۀ نفری دو و خواستم
مؤلف خود و است خوش خوان بسیار کتاب این گرفت. به عهده را آن
دانشجویان، دانش آموزان، کتاب این مخاطبان م گوید، مقدمه در آن

هستند. سیاست گذاران و معلمان مادرها، و پدر

دانشجویان معلمان، همۀ اختیار در باید کتاب این من نظر به
هم آن م کنم فکر که ری دی کتاب گیرد. قرار دانش آموزان و
دارای باشد، کارساز باالتر سطوح و دانشجویان برای م تواند خیل
دانش آموز بیافرینند.» ریاض جوانان کنیم «کم است: عنوان این
بیافریند. ریاض م تواند که رسید دانشجو حد به ول یرد ب یاد باید

بخوانید. و کنید تهیه را کتاب این که است این توصیه ام
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ما آذربایجان): مدن شهید اه (دانش حقیقت دوست قربانعل دکتر
هندسه سمینار و کنفرانس چندین کشور غربی شمال اه های دانش در
کمیسیون های در منطقه این از چرا نم دانم ول کرده ایم، برگزار
خواهشم نداریم؟ عضو هندسه، در به خصوص انجمن، تخصص
اه های دانش فعالیت به مقدار ی ریاض انجمن که است این
اعضای از ما همایش های در معموال کند. توجه هم مرکز از خارج
فقط گاه و نم کند شرکت کس تهران اه های دانش علم هیأت

اجرائ شورای به پیشنهادی من م فرستند! را دانشجوهایشان
منطقه ای یا استان دفتر انجمن کنند موافقت که دارم، ریاض انجمن
هم دور منطقه یا استان سط در بتوانیم راحت تر ما تا باشد داشته
و باشیم داشته تبادل نظر و بحث مختلف زمینه های در و شویم جم
انجمن منطقه ای یا استان دفتر این یریم. ب هماهنگ تصمیمات
ایران ریاض انجمن ارتقاء باعث و باشد فعال خیل م تواند ریاض

گردد.

سری ی ارشد کارشناس در علوم وزارت اینکه بعدی مطلب
محض برای و گرایش ۵ کاربردی برای است، کرده معرف گرایش ها
چقدر گرایش ها این تقسیم در ریاض انجمن نم دانم و گرایش ۶

ول است، دینامی سیستم های هندسۀ من گرایش دارد. نقش
کاربردی رشتۀ به را دینامی سیستم های گرایش چرا نم دانم

دینامی سیستم های پدر که آرنولد، قول به که حال در برده اند،
کس است. هندسه گرایش زادۀ دینامی سیستم های اصال است،

سیستم های م تواند چطور نم داند، را برداری میدان و ل گروه که
حق در که است ظلم این من نظر به لذا کند؟ تدریس را دینامی
در هم دینامی سیستم های که م کنم پیشنهاد است. شده هندسه

باشد. کاربردی گرایش در هم و محض گرایش

جالبی اتفاق همدان): سینای بوعل اه (دانش فیض اسماعیل دکتر
افتاد همدان سینای بوعل اه دانش در امسال ریاض کنفرانس در که
اصفهان، صنعت اه دانش از رجال عل دکتر راهنمایی به که بود این
بزنیم. گره کنفرانس این به را پرورش و آموزش تا کردیم تالش ماه ۶
و آموزش برای را کنفرانس کل نقدینگ درصد ٢٠ شدیم مجبور ما
باشیم. داشته معلمان برای هم جلسات بتوانیم تا کنیم هزینه پرروش
متمرکز اغلب م گذارند، معلم ها برای که خدمت ضمن دوره های
آنها در علم بحث معموال و است فرهنگ و تربیت کارهای بر
ضمن آموزش که کردیم درخواست و بستیم داد قرار آنها با نم شود.
کنیم. اجرا آنها برای آموزش طرح ی ما تا بدهند ما به را خدمت

زحمت پور واعظ دکتر و شهشهان دکتر زاده، کرم دکتر گویا، دکتر
مستقیم ارتباط عصر تا صبح از روز ی و آوردند تشریف و کشیدند
ی در اطالعیه ی با را معلم نفر ۵٠٠ حدود ما داشتند. معلمان با

ارزنده تجربیات و نظریات از تا کردیم جم هفته آخر تابستان روز
خوشحال خیل روز آن پایان در معلمان شوند. بهره مند استادان این
ری دی خوب طرح ی شدند. جلسات نوع این ادامۀ خواهان و بودند
وزیری میرزا دکتر را آن مسئولیت که داشتیم، دانش آموزان برای هم

حت دانشجویی اگر اینکه ر دی نکتۀ داشتند. به عهده ر دی دوستان و
به راحت ول بیاید که دهیم اجازه ، ریاض بیاید م خواهد هنر رشتۀ از

چرا م آورند؟ ١٨ باالی نمرۀ ما ضعیف دانشجویان چرا نشود! خارج
و مشتق گیری حت حقیق آنالیز درس در شما به قول که دانشجویی
چرا م شود؟!!! ١٨ معدلش هم باز نیست، بلد هم را تفریق و جم
هست هم ما خود از ال اش که م کنم احساس من م دهید؟! نمره
دانش آموز ما بیندازیم. ران دی گردن به را تقصیرها همۀ نباید و
باز چرا هستند ضعیف که آنهایی ول داریم، هم خوب دانشجوی و
ما ارشد کارشناس معدل های چرا م گیرند؟ خوب نمرات ما از هم

هستند؟! باال به ١٩ و ١٨ معموال

افت قبل سال چندین من اراک): اه (دانش نظری عل محمد دکتر
که حاال گویا گفتم. اراک به خصوص و شهرستان ها در را ریاض
آن و است آورده در را شما صدای و سر رسیده، هم تهران به زلزله اش
انجمن باید اینها از زودتر خیل گذاشته اید! بحث به جلسه این در را
در نرسیم. اسفبار وض این به تا م پرداخت، مسئله این به ریاض
شده زیادی صحبت های فرهنگیان اه دانش نامطلوب کیفیت مورد

ریاض رشته باشد؟ داشته ریاض رشتۀ اه دانش این باید چرا است.
تعطیل به زودی یا شده تعطیل تهران از غیر اه ها دانش تمام تقریباً
و شده تعطیل که نور پیام شعب تمام ریاض کارشناس شد. خواهد
هم اینها که دارند دکتری و ارشد کارشناس دوره های فقط احتماال
دروس فقط که آماده کنیم را خود باید ما م شوند. تعطیل به تدریج

دهیم. ارائه را رشته ها سایر به سرویس

خود ریاض رشتۀ قبل سال  چندین تهران صنعت و علم اه دانش
روزانه دانشجوی ٩٠ از گذشته سال در ما است. کرده تعطیل را
نام ثبت دانشجو ۴۵ ال ۴٠ حدود حالت بهترین در کردیم، تقاضا که
که آنهایی هستند؟! کسان چه ما ورودی دانشجوهای این اما کردند.
یا ندارند، پول یا بخوانند مهندس تا بروند نم توانند آزاد اه دانش به
خوب رتبۀ که آنهایی البته مانده اند. همه جا از و رانده همه جا از اینکه
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اه های دانش فارغ التحصیالن م آیند. تهران در خودتان خدمت دارند
م مانند که هم کسان برای و م روند آب طرف آن به که هم اول تراز

نیست. شغل

دوباره م خواهد فرهنگیان اه دانش آینده سال که دارم موثق خبر
این که ما پس یرد. ب دانشجو ،١٣٩٠ سال مثل زیاد، خیل سط در
تربیت کیفیت بهترین با خوب اه های دانش در ریاض لیسانس همه
اصال من نظر به شوند؟! استخدام معلم برای نباید چرا کردیم،
یرد. ب دانشجو ریاض رشته در فرهنگیان اه دانش که ندارد لزوم
مراکز همان تجمیع از که فرهنگیان، اه دانش م دانیم به وضوح ما
ندارد را الزم تخصص توان است، شده یل تش سابق معلم تربیت

خیل کیفیت با متأسفانه و دهد آموزش درست را دانشجویانش که
هستند معلم هایی همین آن حاصل و م شوند برگزار دوره ها این پایین
م بینیم! ارشد کارشناس دوره های در خودمان کالس سر االن ما که

گفته بر بنا من (بوشهر)): فارس خلیج اه دانش رسول سعید دکتر
انتقاد چون  کردن، انتقاد سراغ م روم مستقیم کرم زاده دکتر آقای

خیل این شویم. متوجه بهتر را درد ما که م شود باعث درست
١٣٨٨ سال در دفعه ی اه ها دانش ظرفیت چرا بدانیم که است مهم
نیاز احساس زمان آن در دولت ها واقعاً آیا کرد. پیدا افزایش آنهمه
اه ها دانش پذیرش ظرفیت افزایش با م خواستند فقط یا بودند کرده
١٠ دانشجوهای انگیزۀ ما دانشجویان کنند! حل را اری بی معضل

ریاض دکترای دانشجوی من نظر به ندارند. را پیش سال ٢٠ ال
این یعن است. رسیده مرحله این به که بوده جامعه افراد بهترین جزء
بهترین ها جزء دبیرستان آخر سال تا ابتدایی اول کالس از خدا بندۀ
دغدغه و رقابت کل با بعد کرده اند. تشویقش را او همه و بوده
با هم را ارشد کارشناس و کارشناس دورۀ و شده قبول کنکور در
نهایت، در و قرارگرفته ان هم تشویق مورد هم باز و گذرانده موفقیت
پس اما م شود. پذیرفته اه دانش دکترای دورۀ در شدید رقابت در

کل و کشیده زحمت آنهمه م کند، پیدا بدی احساس کوتاه مدت از
علت به و است پشیمان حاال ول رسیده، مرحله این به تا شده تشویق
همۀ تقریباً البته ندارد. کار اتمام برای انگیزه ای هیچ شغل یابی عدم

هستند. مواجه معضل این با االن رشته ها

مسئول به عنوان من زنجان): اه (دانش آرین نژاد مسعود دکتر
نکته و حرف ها این است حیف که م گویم ریاض انجمن خبرنامۀ
منتشر جایی در و شوند مطرح شفاه صورت به فقط خوب بین های

توجهات تأمل، و تجربه بنابر که اران هم همۀ به بنابراین نشوند.
دل درد و م بینند خوبی به را کوتاه ها و ضعف ها و کرده اند پیدا

را خود حرف و ببرند قلم به دست م کنم توصیه دارند، گفتن برای
بیش خیل مستقل سند چون ی هر تا بنویسند مشروح و دقیق
خبرنامه تبلیغ برای باشند. روشنگر ، شفاه بیان فرصت های از
کانال های و مجازی رسانه های در بحث ها این طرح نم گویم،
تا ایت ها ش که است آن واقعیت است. مفید هم رشته ها تخصص
ندارند، چندان اثربخش و روشنگری هستند دل درد حد در که وقت
م کنند. پیدا ری دی نقش و شأن شوند منتشر و شده توب م وقت اما
همینطوری شنیدن حرف های این از خیل که است حیف بنابراین
یری های پی برای و نشوند منعکس جایی در نوشته به صورت و بمانند
آنست ر دی مطلب نگردند. انجمن اندیشه ای و فکری سرمایه بعدی،
افت فاجعۀ نیز مهندس و علوم رشته های تمام در اکنون هم  که
مصیبت این واق در نیست، ریاض افت به محدود و جاریست علم
به منحصر و است همه گیر و اپیدم نحوی به کشور در بحمدالله

نیست! ریاض

بیان ضمن اصفهان): صنعت اه (دانش نصراصفهان رسول دکتر
داشته کننده رم دل صحبت های هم قدری است بهتر نارسائ ها
دانشجویان و داده ایم انجام هم زیادی مثبت کارهای ما باشیم.
م کنیم؟! تکیه منف ها به فقط چرا داریم. هم خوبی استادان و
دهۀ جمعیت رشد است: شده موجود شرایط باعث اصل عامل سه
جذب ان ام عدم و موارد از بعض در کیفیت رعایت عدم شصت،
ل مش این کردند، اشاره هم ران دی که هما ن طور فارغ التحصیالن.
اگر دارد. وجود رشته ها درتمام تقریباً و نیست ریاض به مربوط فقط
مسلماً م شد، حل کیفیت و اه دانش فارغ التحصیالن جذب ل مش
هم معضالت این از بسیاری و م آمد ریاض رشتۀ به مستعد ورودی
مؤاخذه کیفیت رعایت عدم برای هم را خودمان باید ما م شد. حل
کیفیت سمت به قدم ی که کنیم تعهد و یریم ب تصمیم و کنیم
دهه های در کیفیت حفظ با و دل و جان با ما استادان برداریم.
نیست. بی کیفیت کار نشانۀ کردن کار حجم پر کردند. کار گذشته
را استادان ما کردم. پیدا صحبت ها از بعض از بدی احساس من
هم و کردند کار پرحجم هم آنها هستیم. آنها مدیون که م شناسیم
برای چون که کنیم، تکیه آنها به باید ما کردند. رعایت را کیفیت
درست این داریم. م مح تکیه گاه ی به نیاز موجود، الت مش رف
از من ببریم. سؤال زیر را خود گذشتۀ سال ٣٠ تا ٢٠ تمام که نیست
برای را خود جوان کشیدند، زحمت سال ها این در که استادان تمام
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و کردند فارغ التحصیل کیفیت با کردند، کار کیفیت با گذاشتند، ما
رادارم. ر تش کمال گذاشتند، ما حرکت ادامۀ برای خوبی بنای سنگ
انشاءالله نکنیم. تقدیر دلسوز استادان این گونه کار از که است حیف

باشیم. بهتری شرایط شاهد آینده سال چند در که

از برخ نظر برخالف اصفهان): صنعت اه (دانش رجال عل دکتر
دارد، وجود ما جامعۀ در کیف چه و کم چه ریاض افت دوستان،
چالش ها و ریاض علوم سمینار گزارش در آن آمارهای از بسیاری که
زیرا هست، هم ١٣۶٠ سال افت از بدتر خیل من نظر به و موجودند
کار دارم فعل درشرایط هم و بودم ١٣۶٠ سال مطالعۀ در هم من
ما اساس معضالت از ی م کنم. مقایسه هم با را آمارها و م کنم
پرورش و آموزش در آموزش انگاری کوچ و ابتدایی آموزش مسئلۀ
اروپایی، پیشرفتۀ کشورهای در است. کشورمان عال آموزش و
ژاپن، کره، مانند علم پیشرفته کشورهای از بسیاری و فنالند مثل
و است بیشتر هم پزش ی از دبستان معلم حقوق چین، و سنگاپور
نسل درست تربیت و آموزش زمینۀ در که است شده باعث امر همین

باشند. داشته چشم گیری موفقیت های خود، جوان

وض م گفت و بود آمده ژاپن ریاض علوم تحقیقات مرکز رئیس
آموزگار حقوق چون گفت چرا؟ گفتم م شود! خراب دارد ما آموزش

پزش حقوق از بیشتر دارد آنها اطراف و چین کره، کشورهای در
دارد ژاپن لذا و است برابر هم با حقوق ها این ژاپن در ول م شود
قول نقل ایشان از دقیقاً من که است جمله ای این م شود. بدبخت

م کنم.

جهت دانش آموزان آماده سازی برای فقط ما معلمان متأسفانه
خود کیفیت ارتقاء به نیازی و م کنند تدریس تست آزمون های
م کنند القاء آنها به کنکوری مؤسسات که را چیزی فقط آنها ندارند.

معلم دهند. نشان را خود خالقیت نم توانند لذا و م دهند درس
مادرها و پدر خود بدهد. درس مفهوم نم تواند نیست خالق که
کنکوری کتاب و کنند حل کنکوری مسائل که م خواهند معلم ها از
ار هم ما مدارس درس کتب مؤلفان از بسیاری ببرند. کالس سر
باشیم داشته آموزش استاندارد باید ما هستند. کنکوری مؤسسات
اه دانش در قبول صرفاً نه بدهیم، یاد را کردن زندگ بچه ها به و
از راهبردی سیاست و مدون برنامه ای بدون فرهنگیان اه دانش را.
بدون است، شده یل تش پرورش و آموزش معلم تربیت مراکز تجمیع

باشد. داشته را کشور عال آموزش متعارف استانداردهای که آن

شدم: متذکر ذیل شرح به را مطالبی نیز اینجانب جلسه پایان در
مطالبی وجودشان عمق از و خاص هیجان ی با رجال دکتر آقای
کردند. مطرح مدارس، سط در به خصوص ، ریاض افت مورد در را
کنیم، شروع مدارس از را آموزش اصالحات باید که معتقدم هم من
افت از گرفته نشأت هستیم، شاهد اه  دانش در که را نارسایی هایی زیرا
اران هم از زیادی تعداد بایست است. مدارس در ریاض آموزش
در ریاض آموزش ارتقاء و بهبود صرف را وقتشان ما اه دانش

ریاض آموزش تخصص کمیسیون اعضای انشاءالله کنند. مدارس
بحث مفصل به طور دارند، زیادی تجربۀ و تخصص زمینه این در که

داد. خواهند ما به خوبی پیشنهادات و م کنند تبادل نظر و

و نارسایی ها اینجا در فقط چرا که موضوع این مورد در
مدرسه ای آموزش مثبت جنبه های به ول م شوند مطرح معضالت
م کنم. عرض خدمتتان را نکته ای نم شود، اشاره ای اه دانش و
آن به راج م رویم، پزش سراغ و م شویم مریض ما که وقت
نداریم، ل مش و هستند سالم که زندگیمان و بدن از قسمت هایی
نارسایی مورد در فقط و نم کنیم مطرح پزش با را مطلبی معموال
م کنیم. صحبت پزش با آمده، پیش که موضع درد های و خاص

حقیقت در هم اه دانش آموزش و مدرسه ای آموزش با رابطه در
خیل رشدی انقالب اول به نسبت داریم. فراوان مثبت جنبه های

دکتر آقای قول به و درخشیده ایم بین الملل سط در داشته ایم، خوب
کشیدند، زحمت واقعاً گذشته سال ٣٠ تا ٢٠ در ما استادان نصر،
١۵ یا ١٠ این در ول کردند. تربیت هم خوبی دانشجویان و کارکردند
آنها م خواهیم ما که است آمده پیش زیادی نارسایی های اخیر، سال
تصور این نباید آموزش الت مش بیان با لذا و کنیم شناس آسیب را
برای مسلماً کرده ایم. فراموش را آنها مثبت جنبه های ما که آید پیش
کتاب های تألیف و برنامه ریزی ، دبیرستان و دبستان آموزش های
و گله گذاری ها ، عال آموزش درس برنامه های و مدرسه ای درس
طریق ارائۀ و بررس و نقد برای فرصت اینجا در که داریم دردهایی
و منان خداوند به توکل با که امیدوارم و آمده پیش آنها حل برای

کنیم. پیدا نجات چالش ها این از ایران ریاض جامعۀ تالش

ایران ریاض انجمن تخصص کمیسیون های مسئول ∗
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فرهنگ کمیسیون ریاست به ایران ریاض انجمن و ایران آمار انجمن نامه
اسالم شورای مجلس

زاهدی محمدمهدی دکتر آقای جناب ارجمند برادر
اسالم شورای مجلس فرهنگ کمیسیون محترم ریاست

علم جامعه و خود ر تش مراتب م دانیم الزم احترام، و سالم با
حذف مورد در پرورش و آموزش وزارت ابتکاری برنامه برای را کشور
برای دبستان دانش آموزان آماده سازی و مدارس ورودی آزمون های

مقط این در آموزش کیفیت سال ها که خاص مدارس این به ورود
نوجوانان و خانواده ها و بود داده قرار خود تحت الشعاع را تحصیل مهم

نماییم. اعالم م ساخت پریشان و مضطرب را
کننده رصد و نظاره گر سال ها که ایران ریاض انجمن
در شرکت برای دبستان ها دانش آموزان آماده سازی نامطلوب کیفیت
مراحل که دارد کامل اطمینان است، بوده خاص مدارس آزمون های
آزمون های نوع این در شرکت برای نوجوانان و کودکان آماده سازی
و نوجوانان اضطراب م تواند آن مخرب تبلیغات و غیراستاندارد
تحصیل آغاز از ریاضیات از وحشت و ترس ایجاد و آنها خانواده های
آماده سازی مراحل و آزمون ها این حذف با و نماید تشدید آنان در را
به مفاهیم، درک برای را نوجوانان و کودکان آنها، سوء تبلیغات و
آماده غیراستاندارد، جوابه چند سؤاالت جواب های کردن حفظ جای

م سازد.
رابطه در خود مطالعات حاصل دارد، آمادگ ایران ریاض انجمن
اختیار در را آزمون ها این اثر بر آمده پدید چالش های و االت اش با

دهد. قرار کشور آموزش تصمیم سازان

اله توفیقات آرزوی با
دهقان محمدعل
ایران ریاض انجمن رئیس

زاهدی محمدمهدی دکتر آقای جناب ارجمند برادر
اسالم شورای مجلس فرهنگ کمیسیون محترم ریاست

نامطلوب کیفیت مستحضرید که همانگونه احترام، و سالم با
آزمون های در شرکت برای دبستان ها دانش آموزان آماده سازی
این در آموزش کیفیت که سال هاست خاص، مدارس غیراستاندارد
نه امر این است. داده قرار تحت الشعاع را تحصیل مهم مقط
و آنها، خانواده های و نوجوانان افسردگ و اضطراب موجبات تنها
داشته همراه به را تحصیل آغاز از ریاضیات از بیجا وحشت و ترس
ریاضیات، زیبای مفاهیم درک جای به نیز را دانش آموزان است،
چندگزینه ای غیراستاندارد سؤاالت جواب های کردن حفظ سمت به

م دهد. سوق
آماده سازی نامطلوب کیفیت نگران همواره که ایران آمار انجمن
خاص مدارس آزمون های در شرکت برای دبستان ها دانش آموزان
آماده سازی مراحل همراه به آزمون های اینگونه که است معتقد بوده،
سبزها باغ در دادن نشان و آنها در شرکت برای نوجوانان و کودکان
بدنه به جبران ناپذیری ضربه مدارس، اینگونه فارغ التحصیالن به
خوبی به اگر که چالش کرد. خواهد و کرده وارد کشور آموزش
کند. فراهم آت نسل های برای بزرگ دردسر م تواند نشود مدیریت
ضمن که م داند برخود و بجا ایران آمار انجمن راستا این در
پرورش و آموزش وزارت ابتکاری برنامه از خود کامل حمایت و ر تش

دبستان دانش آموزان آماده سازی و ورودی آزمون های حذف مورد در
گذاشتن اختیار در برای را خود آمادگ مدارس، نوع این به ورود برای
در انجمن دفتر به رسیده پیشنهادهای و مطالعات بررس ها، حاصل
ذیربط مسئوالن به آزمون ها، این اثر بر آمده پدید چالش حل با رابطه

نماید. اعالم
احترام و ر تش با

نعمت الله علیرضا
ایران آمار انجمن رئیس


