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 بیانیه ها

ایران علم ترویج انجمن بیانیۀ
علم) ترویج جایزۀ دورۀ (هجدهمین

است همزمان که ایران در علم ترویج هفتۀ ساالنۀ گرام داشت
سازمان سوی از که روزی توسعه، و صل خدمت در علم جهان روز با
نسبتاً رویه ای به اکنون است، شده ثبت جهان تقویم در و یونس
که اینک است. شده تبدیل ما کشور در شناخته شده و جاافتاده
بود امیدوار م توان م شود برگزار گرام داشت چنین دورۀ ششمین
افکار از بخش دست کم توجه ، موان و دشواری ها تمام علیرغم که،

دولت تصمیم گیران و سیاستگذاران و غیردولت سازمان های ، عموم
را علم ترویج اگر باشد. شده جلب آن اهمیت و علم ترویج مقولۀ به
برنامه ریزی ای و فعالیت هرگونه دربردارندۀ آن معنای گسترده ترین در
افراد و نهادها میان فزون به رو افِ ش از کاستن هدف با که بدانیم
نهادهای سیاستگذاران، شهروندان، عموم و سو ی از علم تولیدکنندۀ
سوی از علم مصرف کنندگان همۀ و مردم نهاد سازمان های ، دولت
گرام داشت تداوم که داشت امید باید آن گاه م گیرد، انجام ر دی
ترویج که است نکته این از یافتن آگاه معنای به علم ترویج هفتۀ

است. ما ملّ اولویت های از ی علم
که زمانه ای در دانست؟ مل اولویت را علم ترویج باید چرا اما
است آن سیاستگذاران علم ادعای مقاالت نگارش آمار به توسل با
قرار فناوری و علم تولید در پیشرو کشورهای میان در ایران که
به ویژه و آن، روزمرۀ الت مش و مسائل و جامعه به نگاه دارد،

اجتماع ، طبیع فراگیر بحران های با ما مواجهۀ نحوۀ به نگاه
تفکر و علم به توجه از ردپایی کمتر که م دهد نشان اقتصادی، و
عموم ما فرهنگ همچنین و تصمیم گیری نظام جای جای علم در
ادعا اگر نیست بی دلیل اف، ش این توجه با م خورد. چشم به
تا است. خألیی چنین کردن پر راه های از ی علم ترویج کنیم
روزمرۀ زندگ به تحقیقات مراکز و اه ها دانش در تولیدشده دانش
تا و نگذارد آنان زندگ کیفیت ارتقای بر را خود اثر و نیابد راه مردم
ادعای باشند، نداشته فناوری و علم بر دموکراتی نظارت شهروندان
نگاشته شده مقاالت اه ها، دانش تعداد به صرف توسل علم با توسعۀ
داشتن بدون کالم، ی در است. برخطا ادعایی فارغ التحصیالن و
نقادانه تفکر شیوۀ و اطالعات علم که یافته های از مطل شهروندان
نخواهد ل ش مدن جامعه ای باشند، کرده خود آنِ از و درون را
علم راه تولیدات افزایش صرف مدن جامعۀ غیاب در و گرفت،
و مهارت ها دادن دخالت بدون آنکه ضمن برد. نخواهد جایی به
و علم تولید فرایند در شهروندان اخالق و فرهنگ حساسیت های
به آنها شدن تبدیل و مقوله دو این رفتن بیراهه به احتمال فناوری

است. بسیار غیرکارآمد ابزارهایی

آخرین ایران علم ترویج انجمن فعل مدیرۀ هیأت که اکنون
برگزار خود فعالیت دورۀ در را علم ترویج جایزۀ اهدای مراسم از دوره
گذشته سال های در غیردولت سازمان این آنچه است امیدوار م کند،
کوشندگان راه کردن هموارتر برای باشد کوچ گام داده انجام
و بماند روشن نیز آینده در فعالیت ها این چراغ و ایران در علم ترویج
پیش به جام تر و بهتر ل به ش را انجام شده اقدامات کوشاتر فعاالن
که م کند اعالم افتخار با ایران علم ترویج انجمن مدیرۀ هیأت برند.
است آن از بیش کشور در شده انجام ترویج فعالیت های حجم و تنوع
این با باشد. آنها همۀ منصفانۀ انعکاس بتواند علم ترویج جایزۀ که
علم ترویج حوزۀ در که نباشد لطف از خال نکته این تذکر شاید حال،
از پس و است مدن کوشندگان و نهادها دوش بر نخست اصل بار
سازمان های م شود. باز میدان به دولت بخش های پای که است آن
الت مش و مسائل به توجه با ، خصوص بخش فعاالن و مردم نهاد
انرژی، بحران زیست، محیط آلودگ آب، بحران قبیل از کشور، حاد
نیازمند کارآمد ارهایی راه ارائۀ برای ،… و اجتماع اعتماد بحران
شاهد باید شهروندان ر، دی سوی از اما علم اند. ترویج مقولۀ به توجه
شایسته بهایی و علم ارزش تفکر و علم به دولتمردان که باشند آن
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نیز دولت دارند. اعتماد علم به پیش رو الت مش حل برای و م دهند
، باالدست اسناد در علم ترویج مقولۀ شدن مطرح برای زمینه هایی باید
تا کند فراهم ساالنه بودجه های همچنین و کشور توسعۀ برنامه های

کند. ایفا به درست را خود حمایت نقش بتواند

فعاالن و کوشندگان ه های شب دارد امید ایران علم ترویج انجمن
طریق این از تا شود تقویت و یل تش آت سال های در علم ترویج
به مجبور بعد نسل های و گردد منتقل و انباشته کسب شده تجارب
ترویج انجمن همچنین نباشند. ط شده مسیرهای در نهادن گام
علم ترویج جایزۀ تقدیرشدگان و برندگان است امیدوار ایران علم
حوزه این فعاالن ر دی به را نهاد این و حفظ انجمن با را خود ارتباط
و افراد از بزرگ تری ه های شب ل گیری ش شاهد تا کنند معرف

باشیم. نهادها
و فعالیت ها پاسداشت با ایران علم ترویج انجمن مدیرۀ هیأت
توران بانو خود، بنیانگذاران از ی ترویج و مدن ارزندۀ تالش های
مایل هستیم، او درگذشت رد سال نخستین در اینک که میرهادی،
تأکید علم ترویج مقولۀ در کودکان به توجه اهمیت بر ر دی بار است
ترویج راه در برنامه ای و اقدام هیچ که کند پافشاری نکته این بر و
ارتقای و کودکان به نیز نگاه آنکه ر م بود، نخواهد موفق علم
ایران علم ترویج انجمن دلیل، همین به باشد. داشته علم آنان درک
جایزۀ نام با ویژه ای جایزۀ پس این از که م کند اعالم افتخار با
که کرد خواهد اهدا افرادی و نهادها آن به علم ترویج در میرهادی
امید باشند. داده قرار کودکان را علم خود ترویج فعالیت های تمرکز
ارتقای بر آن تأثیرگذاری و جایزه این اهدای شاهد آینده سال از است

باشیم. ترویج فعالیت های
داوران هیأت از ر تش با ایران علم ترویج انجمن مدیرۀ هیأت
، همایون منیره زارع، مهدی دکتر هیأت)، (دبیر خراسانچ (مهرناز
محمود مهندس و صفوی بهاره تقوی، فرشته دکتر آموزگار، ناهید

جایزۀ دریافت داوطلبان ارزیابی پروندۀ و بررس زحمت که ( کریم
جوایز هیأت این نظر اساس بر و داشتند عهده بر را علم ترویج
افراد به را ١٣٩۶ سال در ایران علم ترویج جایزۀ دورۀ هجدهمین

م کند. اهدا زیر نهادهای و

مسئوالنه، بی وقفه، تالش و فعالیت عمر ی دلیل به داوران هیأت
مقوالت و مباحث طرح برای مدن و مستمر جانبه، همه هدفمند،
جلب و کشور بوم زیست به ویژه توجه همچنین و محیط زیست
با ارتباط برقراری و محیط زیست مقوالت عموم به افکار توجه
راه اندازی در مشارکت و هنری رسانه های از استفاده با مردم عموم
را ١٣٩۶ سال علم ترویج جایزۀ زیست محیط حوزۀ در فعال نهادهای

م کند. تقدیم کهرم اسماعیل دکتر به
مسئوالنه، بی وقفه، تالش و فعالیت دلیل به داوران هیأت
و اه دانش حوزه های در اخالق و انسان جانبه، همه هدفمند،
تداوم به تعهد همچنین و شناس جامعه دانش بسط عموم برای
سیاستگذاری مقولۀ به توجه ویژه به علم و و ترویج ، فرهنگ کار
مقصود دکتر به را ١٣٩۶ سال علم ترویج جایزۀ عال آموزش و علم

م کند. تقدیم فراستخواه
مسئوالنه، بی وقفه، تالش و فعالیت دلیل به داوران هیأت
دانش بسط برای عموم و اه دانش حوزه های در مستمر و هدفمند
مشارکت مدارس، در ریاضیات ترویج به تعهد همچنین و ریاض
انجمن های راه اندازی در مشارکت و ریاضیات خانۀ بنیانگذاری در
را ١٣٩۶ سال علم ترویج جایزۀ اصفهان در معلمان ‐آموزش علم

م  کند. تقدیم رجال عل دکتر آقای به
در آموزش و ترویج فعالیت های انجام دلیل به داوران هیأت
فناوری و علوم موزۀ ادارۀ طریق از فناوری و علم ترویج زمینۀ
و دانش آموزی جشنواره های سیار، موزه های راه اندازی همچنین و
١٣٩۶ سال علم ترویج جایزۀ علم از جدیدی درک ارائۀ برای کوشش

م کند. تقدیم فناوری و علوم موزۀ به را
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و مدن ، علم ، ترویج فعالیت های انجام دلیل به داوران هیأت
همچنین و جامعه در خالق تفکر ترویج و توسعه زمینۀ در آموزش
دانش ترویج و جوانان و زنان میان مولد فعالیت های تقویت و ایجاد
بنیاد به را ١٣٩۶ سال علم ترویج جایزۀ مردم عموم میان کارآفرین

م کند. تقدیم جوانان و زنان کارآفرین توسعۀ
با تلویزیون در یر پی و گسترده فعالیت های دلیل به داوران هیأت
و بی وقفه تالش های و مردم عموم به ساده زبان به علم معرف هدف

علوم زمینۀ در بخش اطالع و جذاب برنامه هایی تولید برای مسئوالنه
م کند. تقدیم فیروزی مریم به را ١٣٩۶ سال علم ترویج جایزۀ

آموزش حوزۀ در صادقانه خدمت سال ها دلیل به داوران هیأت
میان اندیشه و علم اعتالی برای تالش همچنین و عشایری
محروم مناطق در علم مروج معلمان جایزۀ مناطق این دانش آموزان
تقدیم رزمجویی تهمینه به را ١٣٩۶ سال در ( بهمن بی (جایزۀ

م کند.

فرهنگستان ریاض و فیزی شاخه های بیانیه
علوم‐ ١٣٩۶
تومانیان∗ ردیچ م

آن بایسته های و پایه علوم در تکمیل تحصیالت دروه های

در پژوهش و آموزش دارند: عمده هدف و نقش دو اه ها دانش
و نگرش آموزش و مدون علوم تعلیم شامل علوم در آموزش علوم.
است شده مدون علوم این گردآوری به منجر که است علم دیدگاه
مرزهای پیشبرد به منت که است فعالیت هایی مجموعه پژوهش و
و آموزش طبیع طور به بنابراین م شود. فن دانش تولید یا و دانش
دارند را خود بایسته های نیز هری و دارند قرار راستا ی در پژوهش
مرجعیت اه جای در را اه دانش که شوند تبیین و تنظیم طوری باید و

دهند. قرار کشور علم
مهندس پایه، علوم به علوم رایانه، عمل و رایج نگرش در

، کارشناس دوره های به مقاط و ، انسان علوم و پزش ، فن و
برنامه اصل محور م شوند. تقسیم دکتری و ارشد کارشناس
رشته های در ارشد کارشناس هم حدی تا و کارشناس دوره های

انسان علوم رشته های برخ و پزش و کشاورزی علوم و مهندس
مدون مطالب آموزش عموماً ، ‐عمل تخصص دوره های همچنین و

با سازند قادر را افراد که انجام شوند هدف این با باید و است حرفه ای
وارد کارورزی) دوره های در (مثال عمل تکمیل مهارت های کسب
که م رود انتظار رشته ها این دانش آموختگان از شوند. کار واقع بازار
نوآوری با باشد نیاز اگر و شده، آموخته فن مهارت و دانش با بتوانند
صنعت، بخش های چرخ های آموخته ها، آن بردن کار به در ابتکار و
صحیح درک نیازمند نوآوری این ردانند. ب را کشور سالمت و خدمات
پیشبرد و نوآوری معنای به عموماً و است مربوطه رشته مطالب از

نیست. پزش یا مهندس علوم مرزهای
در ارشد کارشناس حدی تا و کارشناس دوره های که هدف
آموزش تنها نه م کنند، دنبال فیزی و ریاض مانند پایه علوم
از نظر مورد رشته در علم نگرش و دیدگاه آموزش ه بل مهارت،
دانش آموختگان از است. رشته آن در مدون مطالب فراگیری طریق
و باشند کرده درون را علم دیدگاه که م رود انتظار رشته ها این
در را آن و کرده تحلیل علم دیدگاه با را مختلف مسائل بتوانند
اه دانش از قبل رسم آموزش از هدف ببرند. کار به شئون تمام
مسائل با مواجهه در علم دیدگاه با دانش آموزان کردن آشنا باید
از ان حت االم باید مدارس معلمین و باشد روزمره زندگ مختلف
محدود شوند. برگزیده پایه علوم رشته های دانش آموختگان بین
خاص اه دانش ی صرفاً دانش آموختگان به معلمین انتخاب کردن
اه دانش به ورود بدو در عده این شغل تضمین و فرهنگیان) اه (دانش
نتیجه در و مطالب یادگیری به بی توجه باعث ، شغل رقابت حذف و
آینده امور همه آن تبع به و پرورش، و آموزش کیف افت به منجر
برآورده فرض با رشته ها این دانش آموختگان برای م شود. کشور
متصور نیز ری دی کار بازار شد اشاره بدان باال در که انتظاری شدن
دانش بر عالوه که است حرفه هایی و مشاغل در مشارکت آن و است
اران هم سوی از معموال (که آن کارگیری به در نوآوری و فن
تحلیل ارائه نیازمند م شود) تأمین پزش یا و مهندس دانش آموخته
دکتری دوره های اهداف هستند. نیز دیدگاه ها در نوآوری و استنتاج، و
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اهداف از عموماٌ پایه علوم رشته های خصوص به و رشته ها همۀ در
است. متفاوت آنها به مربوط ارشد کارشناس و کارشناس دوره های
که م رود انتظار رشته ای هر در دکتری دوره های ورودی های از

سط در نظر مورد رشتة در را باال شده برشمرده اهداف بتوانند
پایه بر هرچند این رو از کنند. برآورده ارشد کارشناس و کارشناس
مدرک است کاف باالتر مقطع ورودی دانشجوی کشور فعل قانون
ورودی دانشجوی اگر ول باشد، داشته را قبل مقط از رشته ای هر
بود. نخواهد موفق بعدی مقط در باشد، نداشته را الزم توانایی و زمینه
و رشته همان طبیع ادامه رشته هر در باالتر مقط ساده تر، عبارت به
نبودن آشنا و است پایین تر مقط در رشته آن به نزدی رشته های یا
به عموماً شد، توصیف که سطح در پایین تر مقط در رشته آن با

کارشناس برای هم مطلب این م انجامد. باالتر مقط اهداف نقض
م کند. صدق دکتری به ارشد کارشناس هم و ارشد کارشناس به

ورودی آزمون نمرات برای کف که است مناسب ل مش این رف برای
شود. گرفته نظر در گرایش و رشته هر در

هدف که آموزش بخش دارند: بخش دو عموماً دکتری دوره های
بخش و است خاص حوزه ای و رشته در دانش مرزهای به رسیدن آن
است. حوزه آن در دانش مرزهای پیشبرد آن هدف که پژوهش
و رشته به بسته پژوهش و آموزش دوره دو زمان نسبت هرچند
به خدشه موجب ی هر کامل حذف متفاوتند، نظر مورد گرایش
«آموزش محور» دوره های داشتن رو، این از م شود. دکتری دوره
در دکتری «پژوهش محور» دوره های و رشته ها، تمام در دکتری

گسستگ باعث و هستند بی معنا بنیادی، و پایه علوم رشته های عموم
م شوند. پژوهش و آموزش هم تنیده در بخش دو

ریاض بخش رئیس ∗

٩٧ ‐ ٩٨ مهر دوره برای عضویت حق

توضیحات ساله پن ساله چهار ساله سه ساله دو ساله ی عضویت ها
۶/۵٠٠/٠٠٠ ۵/٢٠٠/٠٠٠ ٣/٩٠٠/٠٠٠ ٢/۶٠٠/٠٠٠ ١/۴٠٠/٠٠٠ پیوسته

قبال در وابسته اعضای
نشریات کلیه دریافت

صورت به (بولتن
( ترونی ال

٢/٢٠٠/٠٠٠ ١/٢٠٠/٠٠٠ و وابسته‐فرهنگ
بولتن و اندیشه

برای قیمت حداقل
ساله ی وابسته اعضای

برابر تخفیف با
ریال ۵٠٠/٠٠٠

م باشد.

١/١٠٠/٠٠٠ ۶٠٠/٠٠٠ وابسته

پس سال ی تا حداکثر فارغ  التحصیل اعالم با دکتری دانشجویان
انجمن عضو ان رای طور به نماینده تأیید با دکتری دوره اتمام از

بود. خواهند

فارغ التحصیالن
دکتری


