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 انجمن اخبار

کشور اه های دانش در ایران ریاض انجمن نمایندگان نشست نهمین
رشیدی نیا∗ جلیل

کشور، اه های دانش در ایران ریاض انجمن نمایندگان نشست نهمین
دکتر سالن در صنعت و علم اه دانش میزبان به ١٣٩٧ بهمن ماه دهم

شد. برگزار اه دانش این ریاض ده دانش حسن
ایران صنعت و علم اه دانش معرف کلیپ ابتدا نشست این در
و ریاض ده دانش آموزش (معاون رشیدی نیا دکتر سپس شد. پخش
مهمانان و مدعوین به ایران) صنعت و علم اه دانش در انجمن نماینده
برای همیاری و همفکری را گردهمایی این هدف وی گفت. خوشامد

حسن دکتر مرحوم یاد و کرد عنوان ایران ریاض انجمن امور پیشبرد
ریاض انجمن نماینده اولین و ریاض ده علم دانش هیئت (عضو

رشیدی نیا دکتر گرام داشت. را ایران) صنعت و علم اه دانش در
نمایندگان کرد آرزو انجمن، پایه گذاران و سوتان پیش از تجلیل با

باشند. داشته اه دانش آن در موفق و خوب نشست انجمن
واعظ پور سیدمنصور دکتر ایران، ریاض انجمن رئیس ادامه، در
ایران صنعت و علم اه دانش از ر تش با وی نمود. سخنران
روی پیش چالش های برخ تبیین به نشست، این میزبان برای
دبیرستان ها، در ریاض رشته از استقبال کاهش و پرداخت انجمن
جدی نیاز ، ریاض ارشد کارشناس ورودی های رشته بودن نامرتبط
را مدارس در ریاض آموزش کیفیت و ریاض دبیران دانش افزایی به

برشمرد. چالش ها این از

منظور به را خود پیشنهادات خواست انجمن نمایندگان از وی
برای دانش آموزان تشویق و دانشجویان با انجمن ارتباط افزایش
این در و ارائه اجرایی شورای به دبیرستان ها در ریاض رشته انتخاب

کنند. کم آنها به راه
گزارش ایرانمنش عل دکتر ایران ریاض انجمن خزانه دار سپس

نمود. ارائه را آن مخارج و درآمدها و مال لحاظ به انجمن فعل وض از
را انجمن هزینه های از بخش تأمین در خیرین مشارکت جلب وی
زمینه این در انجمن اعضای و نمایندگان از و خواند ضروری و مهم
مژگان دکتر خانم وی از پس کرد. همفکری و کم درخواست
در توضیحات ایران) ریاض انجمن بانوان کمیته (مسئول محمودی
مراسم به خصوص کمیته، این آت برنامه های و فعالیت ها خصوص
نام به که اردیبهشت) ٢٢) میرزاخان مریم پروفسور تولد سالروز ویژه

کرد. ارائه شده ذاری نام ریاضیات در زنان روز
علم هیئت عضو کرم زاده امیدعل دکتر نشست، ادامه در

جهت در را نکات اهواز، چمران شهید اه دانش ریاض ده  دانش
دکتر بعدی سخنران شد. متذکر انجمن موفقیت و پیشرفت
موضوع با که بود علم ایران انجمن های کمیسیون دبیر جالل
ایراد به کشور» کالن تصمیم گیری های در علم  انجمن های «نقش
در ایران ریاض انجمن انتخاب به اشاره با وی پرداخت. سخنران
پایه، علوم در کشور برتر علم  انجمن عنوان به امسال پژوهش هفته
تأکید علوم سایر پیشرفت در آن تاًثیرگذاری و پایه علوم اهمیت بر

کرد.
جامعه در پایه علوم گفت: علم ایران انجمن های کمیسیون دبیر
انجمن ٣١ تنها ، علم انجمن ٣٧٠ از و شده واق مظلوم علم کشور
کمیسیون و علوم وزارت کرد: تصریح وی است. پایه علوم حوزه در
انجمن اعضای تالش های عالقه، و جدیت با علم ایران انجمن های

خصوص بخش سرمایه گذاری عدم وی م کنند. حمایت و رصد را
انجمن های چالش های از را علوم وزارت مال منابع محدودیت های و
از برون رفت راه های از ی کرد تأکید حال عین در و علم برشمرد

علم است. انجمن های ظرفیت بر تکیه کشور، چالش های
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انجمن های کمیسیون (دبیر جالل دکتر آقای سخنران متن
است. آمده شماره همین در ( علم

‐ ١٣٩٧ دوره در ایران ریاض انجمن برتر نمایندگان از ادامه در
آمد: عمل به تقدیر زیر شرح به ١٣٩۶ 

مدرس، تربیت اه دانش ایرانمنش، عل دکتر آقای •
تبریز، اه دانش بهمرام، افشین دکتر آقای •

رفسنجان، ( ول عصر(ع اه دانش صفاپور، احمد دکتر آقای •
اهواز، چمران شهید اه دانش نامداری، مهرداد دکتر آقای •
کرمان، باهنر شهید اه دانش ، الدین تاج آزیتا دکتر خانم •

مازندران، اه دانش اکبری، زهره دکتر خانم •
دامغان. اه دانش صالحیان، بهزاد دکتر آقای •

تقدیر فعال» «نمایندگان عنوان به نیز زیر نمایندگان از همچنین و
شد:

آذربایجان، مدن شهید اه دانش رنجبر، مجتبی دکتر آقای •
اصفهان، اه دانش ورشوی، امیرعباس دکتر آقای •

زنجان، اه دانش موسوی، سادات فاطمه دکتر خانم •
شاهرود، صنعت اه دانش زیره، احمد دکتر آقای •

یزد، اه دانش ، علیخان سعید دکتر آقای •
سمنان، اه دانش حبیبیان، فریدون دکتر آقای •

اصفهان، صنعت اه دانش ، نصراصفهان رسول دکتر آقای •
خمین امام بین الملل اه دانش اویس ها، مرتض دکتر آقای •

قزوین، (ره)
ایران، صنعت و علم اه دانش رشیدی  نیا، جلیل دکتر آقای •

یاسوج، اه دانش شریف زاده، مهدی دکتر آقای •
تبریز، سهند صنعت اه دانش اکبری، بنفشه دکتر خانم •

گیالن، اه دانش بی آزار، جعفر دکتر آقای •
هرمزگان، اه دانش ، کریم مجید دکتر آقای •

فارس، خلیج اه دانش ، رسول سعید دکتر آقای •
بابل، نوشیروان صنعت اه دانش ریواز، ساناز دکتر خانم •

طباطبایی. عالمه اه دانش ، ممقان جلوداری محمد دکتر آقای •

دکتر آقای نشست ر دی میهمان برگزیده، نمایندگان از تقدیر از پس
کشور) فناوران و ران پژوهش از حمایت صندوق وقت (رئیس ضرغام
آمده شماره همین در نیز ایشان سخنران متن که کردند سخنران

است.
با ایران ریاض انجمن «تعامل موضوع با میزگرد برگزاری
آقای توسط که بود همایش این برنامه های ر دی از اه ها» دانش
هنری قاسم دکتر و تومانیان دکتر ابتدا شد. مدیریت صفاپور دکتر
نظرات و صحبت ها صفاپور دکتر نیز انتها در نمودند. ایراد را سخنان
مطرح نظرات و شده ایراد سخنان متن نمود. جم بندی را حاضران

م آید. زیر در شده
صنعت و علم اه دانش از ر تش ضمن تومانیان: ردیچ م دکتر آقای
نمایندگان که شد این از صحبت مفیدی، جلسات چنین ایجاد برای
کنند. معرف را انجمن و کرده فعالیت بیشتر بتوانند اه ها دانش در ما
انجام را اقدامات آنجا در انجمن نمایندۀ عنوان به خودشان همچنین

اطالعات باید دارند، اطالعات به احتیاج ما اران هم این خُب، دهند.
کنند، تبلیغ جا آن در را اطالعات این بتوانند آنها تا بشود داده ایشان به
دانشجویان با کنند، یری پی دهند، رواج کنند، آگه دهند، نمایش
م دهد. انجام را فعالیت هایی چنین انجمن که ویند ب و کنند صحبت
مختلف سایت های از را اطالعات انجمن دفتر که م کنم پیشنهاد من
تا بفرستد نمایندگان همه برای را دارد خودش انجمن که اطالعات یا
دهند. انجام را فعالیتشان بتوانند که باشند داشته اطالعات نمایندگان
دهد: انجام م تواند را کارهایی چه انجمن دفتر که بزنم مثال م توانم
م تواند کند، اطالع رسان سایت در خودش فعالیت های از م تواند
اطالعات ها اه دانش در ما اران هم به علوم فرهنگستان طریق از

کند. منعکس
پیشبرد کمیسیون نام به داریم کشور در را کمیسیون ی ما
ما اران هم که شد یل تش دلیل این به کمیسیون این و کشور ریاض
گفتند و آمدند فرهنگستان به کشور اه های دانش فن ده های دانش در
این از باید چون هستیم نگران ما و م کند پیدا اُفت دارد کشور ریاض
آنجا در ما سوتان پیش از کرد؟ م شود چه کنیم. تغذیه دانش آموزان
و هست مجلس آموزش کمیسیون در االن که هست عارف دکتر آقای
را کمیسیون این که گرفتیم تصمیم دارند. حضور نیز ری دی بزرگان
جلسات صورت در خُب ایم. داشته جلسه ٢٠ حاال تا و بدهیم یل تش
م توانند انجمن یا و فرهنگستان را اینها هست، چیزهایی ی باالخره
کارهایی چنین بدانند و کنند استفاده نیز آنها تا بدهند ما اران هم به

م شود. انجام دارد
اه دانش مسئله همان م دهیم انجام که کارهایی از ی
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عارف دکتر البته شد. صحبت زیاد هم اینجا که است فرهنگیان
بد خیل واقعاً و شد تصویب چطور فرهنگیان اه دانش که فرمودند
دو تقریباً ‐ اسفند دوم در ما نداریم. این به کاری ما حال است. بوده
آموزش وزیر علوم، وزیر از و فرهنگستان در داریم جلسه ر‐ دی هفته

عال آموزش کمیسیون رئیس فرهنگیان، اه دانش رئیس پرورش، و
م کنم فکر کردیم. دعوت فرهنگ انقالب شورای دبیر و مجلس
دیدیم ما و کند جم هم دور را این ها که باشد کمیته ای جایی کمتر
چون کنیم. جم هم دور را اینها همه که است این کار بهترین که
اینکه و بوده اند فرهنگیان اه دانش یل تش دست اندرکاران اینها همه
تربیت اه دانش در گذشته سال کنیم. مطرح آنجا را دارد فایده ای چه
به مربوط آن موضوعات بیشتر که کردیم برگزار کنفرانس مدرس
جا همه به و کردیم مشخص را کتابچه اش بود. فرهنگیان اه دانش
صفحه که فرستادیم پرورش و آموزش وزیر برای مثال حت فرستادیم؛
برای ندیدیم. عکس العمل هیچ اما شماست کار به مربوط چند، تا چند
در فاجعه ای چه که کنیم مطرح جلسه این در که داریم انتظار همین
در شعبه ١٠۴ فرهنگیان اه دانش است. پیش در ت ممل برای آینده
احتماال جز به ندارد دانشیاری و استادیاری هیچ و دارد کشور سط
و اند کرده استخدام پریروز و دیروز که استادهایی همان از تا چند

کنند. تربیت دبیر نم توانند اینها خوب رسم نشده اند. هم هنوز
مفصل نامه ای در که فرهنگ انقالب شورای به ما پیشنهاد
شود. انجام کار دو که است این شده ارسال و نوشته  آن ها به
از و بیاید اه دانش این است. فرهنگیان اه دانش با رابطه در اول
وسیله ای هر با حاال کند، استخدام کشور اه های دانش دانش آموختگان
نهایت در و کند برگزار امتحان یا کنکور مثال برای م خواهد. که
دبیری، تربیت دوره ذارد، ب دبیری دوره های اینها برای و کند انتخاب
ذارند. ب م خواهند که چه هر دوره ای، هر و ذارد ب تربیت علوم دوره
آموزش اینها به م خواهد که چه هر سال دو و سال ی فاصله در
دبیر وسیله این به تا بدهد معلم گواه اینها به نهایت در و بدهد
تقریباً م رود. بین از دانش آموختگان شغل اُفت ترتیب بدین بشوند.
آموزش وارد فیزی و ریاض رشته های دانش آموختگان درصد س
حدودی تا طریق این به شده اند. ار بی االن که م شدند پرورش و

م شود. حل شان اری بی
بزرگ صدمه های از ی متأسفانه است. کنکور دوم موضوع

درصد ٨۵ م کند اعالم مثال که است تلویزیون از م بینیم ما که
نم تواند و نیست درست این شده اند! کنکور بدون ما رشته  های
پذیرش کنکور بدون که رشته هایی بروید شما بشود. چیزی همچین
مثال هستند؟ جاها کدام هستند؟ رشته ها کدام کنید؛ نگاه را م شود

یرید؟ ب دانشجو کنکور بدون حاضرید شما آیا صنعت، و علم اه دانش
‐ گذشته سال نم کنند. قبول را موضوع این معتبر اه های دانش
آمدند ٢٠ معدل با دبیرستان ها از نفر ۵٠٠ م داند‐ سنجش سازمان
م خواهند چطور را نفر ۵٠٠ این حال کردند. شرکت کنکور در و
برود. اه دانش یه م خواهد دلش کس هر کنند؟! اه ها دانش وارد
همیشه کنکور و کنند حذف را کنکور ندارد ان ام پس م شود؟ ر م
بعد و فرهنگ انقالب شورای به فرهنگستان پیشنهاد بود. خواهد

خیل امتحان تا دو بیایید شما که بود این مجلس کمیسیون به هم
ششم، کتبی نمره همان ی کنید. اجرا پرورش و آموزش در معتبر
بعد کنید. برگزار سراسری امتحان ی یازدهم. یا دهم هم ی
از بفرستید. سنجش سازمان به را امتحان دو این کتبی نمرات بیایید
دبیرستان درس های کدام برق رشته برای مثال که بخواهید اه ها دانش
به و بدهید ۴ ضریب نمرات آن و درس ها آن به است؟ مهم برایشان
دانش آموختگان نمرات ضرایب این با آخر. ال ١ و ٢ ضریب بقیه
و یرند ب GRE ل ش به هم امتحان و کنند استاندارد را دبیرستان
یرند ب دانشجو اه ها دانش برای بتوانند سنجش سازمان تا معدل، با

بفرستند. معدل با همراه

ما پس شد. خواهد مطرح ٩٧ اسفند دوم در که است چیزی این
آموزش وزیر ما م دهیم. انجام فرهنگستان در را کار دو این داریم
فرهنگستان؛ در کردیم دعوت معاونین شان از تا چهار با را پرورش و
سر م  فرستید است نخوانده ریاض که را کس چرا شما آقا گفتیم
جیبم تو از دستمال من دهید «اجازه گفت: دهد؟ درس ریاض کالس

امین آقای ؟ چ یعن این خُب کنم!» پاک را اش هایم و بیارم در
در را کس هیچ هستم وزارت در که را سال چهار این «من گفت:

ی مثال داریم.» زیاد نیرو تهران در چون نکرده ام استخدام تهران
بعد م کنیم، استخدام بلوچستان و سیستان تربیت علوم برای را نفر
م گیرد را دستش م آید نماینده ای ی ماه شش یا ماه سه ال دو از
در ما که م بینیم دفعه ی تهران! پرورش و آموزش در م گذارد و
ایشان به نداریم درس اینکه حال و داریم اضافه نیروی همه این تهران
نداریم، روانشناس که م بینم بعد کنیم؟ کار چه باید پس بدهیم!
من م گوید ، م توان را چیزی چه شما م پرسیم نداریم، تربیت
م روم صبح م کنم نگاه شب خُب بدهم! درس بلدم هم ریاض 
کالس این به بفرستیم را بچه مان مجبوریم بعد م دهم! درس
نکنیم‐ را کار این هم ما «اگر گفت: ، بود جالب خیل ! ریاض
وارد و تهران در آورده  اند بلوچستان و سیستان از که خانم  یا آقا یعن
استیضاح مان مجلس فردا کنیم‐ اخراج را کرده اند پرورش و آموزش

ایستادگ بودم، شما جای اگر «من گفت: عارف دکتر م کند».
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امضا را خانم یا آقا اون برگه های ول م شدم، استیضاح و م کردم
شوند». تهران وارد تا نم کردم

است بهتر و م دهیم انجام داریم فرهنگستان در را کارها این ما
داریم جایزه ای ما مثال باشند. کارها این جریان در ما اران هم که
سال ۴٠ زیر او سن که نفر ی به سال هر و ابوریحان جایزه نام به
به م کنیم. اهدا باشد داده انجام خوب تحقیقات کارهای و است
تقدیم جایزه این و برگزار ماه اردیبهشت در مراسم مناسبت همین
که مقاله ای تا ۵ م گوییم و نم دهیم نمره مقاله تعداد به ما م شود.
آنها ، علم لحاظ از بفرستید. ما برای را دارید قبول خودتان شما
که داریم تقاضا ما بنابراین م دهیم. جایزه و م کنیم بررس را
نمایندگان تا بفرستد اران هم برای را اطالعات این انجمن دبیرخانه
پوستر داریم، فرهنگستان در که سمینارهایی مثال کنند. تبلیغ بتوانند
اه ها. دانش در بچسبانند و یرند ب را پوسترها آن خُب م کنند؛ چاپ
و ریاض انجمن رئیس فرهنگستان جلسات در همیشه ما ببینید
بین نزدی ارتباط بنابراین م کنیم. دعوت را آمار انجمن رئیس
انتظار و هست ایران ریاض انجمن و فرهنگستان ریاض شاخه
نداده انجام که دهد انجام کارهایی حال به تا هم انجمن که داشتیم
به آنها تا م دهیم انجام انجمن برای ما که است کارهایی این است.

ر. تش با کنند. اطالع رسان نمایندگانشان
همین از ی در هست یادم من قاسم هنری: طاهر دکتر آقای
تشریف اه ها دانش محترم نمایندگان و داشتیم که نشست هایی
عضویت فایده گفت: و شدند بلند جلسه در نمایندگان از ی آوردند،
ما برای و فرمودند را این نمایندگان خود چیست؟! ریاض انجمن در
ر دی این و است نماینده خودش این بابا، ای که بود تعجب آور خیل
سؤال خیل اتفاقاً فرمود: اران هم از ی م زند! را حرف این چرا
بپردازیم. موضوع این به ما که است خوب خیل و کرد مطرح را خوبی
به راج کس نم کرد، مطرح اگر چون کرد! مطرح شد خوب چه
کردند مطرح را سؤال این که بهتر چه نم کرد. صحبت موضوع این
چه واقعاً که دهند توضیح انجمن مسئولین تا آمده پیش فرصت و
توضیحات و بحث زمینه این در و هست انجمن عضویت در فوایدی
داده بودند اجرایی کادر و مجموعه درون که افرادی توسط خوبی خیل
عضویت فوائدی ی حال هر به که شد حاصل اقناع حدی تا و شد

نیست! عضویت حق پرداخت صرفاً فقط و دارد انجمن در
استفاده محترم نمایندگان حضور از بایست ونه چ ما واقعا ببینیم
است دلیل این به هم ارتباط شود؟ حفظ انجمن با ارتباط اینکه تا کنیم
وجود به کشور سط در که چالش هایی این کند. پیدا ارتقا انجمن که
دکتر آقای م شود. مربوط ما خود به هم مقداری ی باالخره آمده

مقصر اه ها دانش در هم ما خود که فرمودند درست به هم کرم زاده
زیاد قدر این دانش آموختگان جمعیت اینکه اه ها! دانش در هستیم.
و غیرعلم  مجوزهای که است مسئول وزارتخانه را مقداریش شد،
صادر ظرفیت افزایش برای و عال آموزش گسترش برای غیرمنطق
محترم، نمایندگان م شود. مربوط ما خود به هم مقداریش ی و کرد
و بشنوند را حرف ها م کنند شرکت که جلسات این در که نیست بد
جدیدالتأسیس یا جدیدالتأسیس اه دانش ی وقت بدهند. توضیح
نگذشته کارشناس اش از سال دو هنوز م بینیم را ریاض رشته در
نگذشته فوق لیسانسش از سال دو هنوز م کند! فوق لیسانس تقاضای
استادیار علم اش هیئت اعضا چهارم سه هنوز م کند! دکترا تقاضای
را کنکور دفترچه م رویم وقت و کند دایر دکترا م خواهد هستند،
استاد تا ١٠ مثال با کشور برتر اه دانش اون وامصیبتا، ای که م بینیم
این که درحال گرفته، دکترا دوره در دانشجو تا چهار شاخه فالن در
گرفته شاخه اون در دکترا دانشجو تا ٨ ریاض جدیدالتأسیس اه دانش

م شود. مربوط هم ماها خود به مقدار ی پس است!

رشته این که کردیم را کارها این نیم، ب تبلیغ ما باید را اینها
م تواند نمایندگان وظایف از ی است. شده بی منزلت اینقدر ریاض
رشته بیشتر افت از جلوگیری برای و بروند که باشد این اه ها دانش در
افزایش آنقدر و بشوند قدم پیش اه ها دانش خود کنند. صحبت ریاض
است درست حاال . تکمیل تحصیالت در مخصوصاً ندهند، ظرفیت
م شود، تعطیل دارد خود به خود ما ریاض رشته گفتند بعض ها که
خوب نم شود؟ که کنیم کم را ظرفیتش و جمعیت بیاییم ما حال
خودمان که کنیم قبول هم طرف آن از ول را، حرف این دارم قبول
است این نه ر م بیاید. وجود به جوی چنین این که شدیم باعث
هر است؟ نبوده مسئول وزارتخانه فقط را عال آموزش گسترش که
دایر آن در را ریاضیات رشته آمده عال ای، مدرسه هر ، اه دانش
باشند داشته تکمیل تحصیالت زود که کرده اند تالش و است کرده
مقدار ی پس کنند. استفاده آن مزایای از تا باشند داشته پایان نامه و
کشور در ریاض رشته م خواهیم اگر است. وارد هم ما خود به ال اش
با انجمن که است دالیل از ی این کنیم. تبلیغ را اینها کند، رشد
در را مباحث این نمایندگان که داریم انتظار ما و دارد ارتباط نمایندگان
در من مثال کرد؟! باید کار چه که ذارند ب بحث به خودشان گروه های
شما ! قاسم «آقای گفتند: و بودم سنجش سازمان جلسات از ی
کنیم باید کار چه کنید؛ بحث اه هایتان دانش در را اینها بروید خدا به را
بدترین شده؟ بی اعتبار آنقدر و منزلت بی آنقدر ریاض رشته این که
جمله نفر ی بعد نمرات! بدترین ، ریاض رشته م آیند کنکور نمرات
رشته به آمده ٣٠ منهای کارنامه با «م دانید گفت: کرد، بیان جالبی
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ک تا کنید؛ فکری ی و کنید بحث بروید خدا به را شما ؟ ریاض
بسیاری بنای زیر که ریاض رشته کند؟ پیدا ادامه روال این م خواهد
آنقدر اگر است؛ چیزها این جور و پایه علوم و مهندس رشته های از
با بحث هایی حاال م افتد.» خطر به کشور این آینده کند، پیدا اُفت

داشتیم. ایشان

تعداد ویم. ب را نکات برایتان م خواستم ظرفیت ها با رابطه در
داوطلب هزار ١۴٠ یا ١٢٠ و داریم تجربی علوم داوطلب هزار ٧٠٠
وزارت این داشته اند عرق آنقدر طرف آن از اما ! ریاض علوم
آن پای هم م مح و نبرده اند باال را ظرفیتشان هرگز که بهداشت ها
نداریم علوم وزارت اه های دانش در را غیرت این ما چرا ایستاده اند.
رئیس این به و نم شد باورم من بایستیم؟ پاش م مح اینطوری که

پیراپزش و پزش رشته های در شما نظرتون به گفتم، که بخش
نه گفت ؟ م پذیرند دانشجو بیشتر تا هزار ۵٠ ال ۴٠ حدود غیره و
اصال نم شود؛ هم تا هزار ۴٠ نم شود؛ هم تا هزار ۵٠ قاسم  آقای
امسال «بله، : گفت م گویید؟ واقعاً گفتم نم شود؛ هم تا هزار ٣٠
که آنهایی حت ، پیراپزش و پزش رشته های کل ٩٧ سال یعن
پرستاری ‐رادیولوژی م دهند هم کارشناس و کاردان و دیپلم فوق
باورتان است.» ظرفیتشان هزار ١٧ هم روی همشون اینها‐ امثال و
حال خوب داریم؛ تجربی علوم داوطلب هزار ٧٠٠ اونوقت م شود؟
باشد این م تواند محترم نمایندگان شما و ما رسالت های از ی
والدین و خانواده ها از دهید؛ یل تش جلسات اه ها، دانش در بروید که
که بدهید ایشان به را آگاه این و کنید دعوت دبیرستان محصلین

پزش رشته های بروند کردید تشویقشان آنقدر که بچه هایی این
٣٪ م دانید آیا است؟! چقدر ظرفیتشان م دونید آیا ، پیراپزش و

پزش است ن مم تازه بشود؟! پذیرش شما بچه که دارد احتمال
قبول است درآمدساز آنقدر که هم رشته هایی این و دندانپزش و

وقت دارد! احتمال درصد ٣ شود. قبول پیراپزش رشته ی نشود!
انتقال و آموزش را این خوب هست؛ هزار ٧٠٠ مقابل در هزار ١٧
ایشان به م شود. واق مؤثر کنید باور محصل ها. خانواده به دهید
شما فرزندان دارد احتمال درصد چند م دانید آیا که دهید توضیح
وحشت خانواده ها نکته این با درصد؛ ٩٧ شوند؟! کنکوری پشت
چقدر شانسش و چ یرد ب ریاض دیپلم بیاید اگر ول م کنند.

ریاض رشته برای خوبی تبلیغ خیل این خُب . ١٠٠٪ تقریباً است؟
با اینکه برای کنیم بسیج را اه مان دانش کنیم، سع ما همه م شود.

موقع ؟ موقع چه کنید. دعوت را اینها و شود برقرار ارتباط خانواده ها
کنید باور قدیم، راهنمایی موق یعن هستند، دبیرستان اوایل اینها که

م شود. واق مؤثر

اُفت شدت به ریاض ا آمری در که زمان م گوید پولیا جورج
۶٠ (حدود گرفتم آمار آنجا من و شد یل تش کمیته ای بود، کرده

علت چه به کرده افت ا آمری در ریاض رشته انقدر اینکه قبل‐ سال
دیپلم که دبستان معلمان تعداد دیدیم م کردند). بررس را است
سال ٣٠ حدود که عادل حداد دکتر آقای است. ١درصد دارند ریاض
گزارش آمدند هم ایشان داشتند، پرورش و آموزش در مسئولیت قبل
معلمان تعداد دیدیم و گرفتیم آمار ایران در هم ما قضا از دادند.

مابق یعن جالبه، خیل است! ١درصد دارند ریاض دیپلم که دبستان
از ندارند ریاض دیپلم که اینهایی خُب دارند، ریاض غیر دیپلم معلمان
کنند؟ عال قه مند ریاض به را ما بچه بخواهند که م دانند چه ریاض
به عشق اینها به اینکه جای به یعن م شود؛ پولیا جورج گفته همین و
است جالب م دهند. آموزش ریاض از تنفر دهند، آموزش را ریاض
دکتر آقای خود شد. زیادی تالش های بعد به ۶۵ سال های از که

واق هم مؤثر و کند پیدا ترمیم که کردند تالش بقیه و عادل حداد
باید را اینها است! شده همینطوری دوباره امروزه ما مدارس اما شد.
آماری کنیم. منعکس والدین به اه ها دانش و جلسات در کنیم. بحث
باید حتماً اینها که گفته پروش و آموزش که است این داده اند ما به که

تربیت مسائل این چون باشند تربیت علوم و انسان علوم لیسانس
دانش آموز که علت هایی از ی است! ریاض رشته از مهم تر خیل
که هم آن ر دی دلیل است. این م کند پیدا اُفت ما ریاض رشته
ما دانش آموز م تواند بی سواد معلم آیا بی سوادند. خودشان معلم ها
کجا از اَخیر سال ٢٠ معلم های کند؟! عالقه مند ریاض رشته به را

هستند؟ پرورش و آموزش استخدام االن که شدند دانش آموخته

برچیده ر دی که معلم تربیت اه های دانش معلم؟ تربیت مراکز از
از را اه دانش اسم چرا شما که م کنند وممان مح همه شده اند!
تربیت سال ٢٠ ما گفتیم دادید؟ تغییر خوارزم  اه دانش به معلم تربیت
اصال ما به پرورش و آموزش بود. بی مسما اسم ول بودیم، معلم
این به م کنیم. تربیت خودمان ما م گفت داد! نم دبیری رشته
هم ما دهید اجازه گفتیم و کردیم عوض را اسم مان که بود دلیل
و فرد به دهیم م معلم  تربیت مدرک ما باشیم. جام اه دانش
که هم را او م خورد! معلم  درد به فقط که م کند فکر هم او
کاری شرایط کند؟ ار چ باید خدا بنده این خُب نم کنند! استخدام
هم ما که گفتیم م خورد! بهم هم بازاریابی اش م شود. خراب هم
بقیه دانشجویان مثل هم او وییم ب و ذاریم ب روش ری دی اسم یه
بقیه مثل و است گرفته دکتری یا و لیسانس فوق لیسانس، اه ها دانش
هم حاال است. نشده معلم تربیت برای فقط و دارد مهارت و تخصص
داده اند. رسمیت فرهنگیان اه دانش عنوان تحت را مرکزی ر دی که
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را خانواده ها کنیم، سروصدا بدهیم، ران دی به را آگاه ها این پس
که کنیم مدع پرورش و آموزش مقامات و مدارس مدیران مقابل در
است؟ گرفته کجا از را مدرکش م دهد؟ درس کس چه را ما بچه این
این اگر نم کنید؟ استخدام معلم کشور برتر اه های دانش از شما چرا
م گذارد. اثر و م آید اینها به فشار رفته رفته شود، مطرح خواسته ها
کجا از پزش این بدانیم باید ، پزش پیش م رویم که ما مثال
بزند، رقم را ما سرنوشت تمام م خواهد حاال که شده دانش آموخته

کیفیت چه و مدرک چه با کجا؟ از بیندازد؟ خطر به مرا سالمت نکند
من مورد در م خواهد که دارد سواد چقدر است؟ شده دانش آموخته
اشعه عکسبرداری، بروید باید شما دهد؟ انجام جراح و کند قضاوت
آید. م شما سر به بالیی چه م داند خدا و کند برخورد شما بدن به
باشیم. داشته را حساسیت همین هم بچه هایمان مدرسه مورد در خُب

ر تش با

بیان به حاضرین از ر دی تعدادی قاسم هنری دکتر آقای از پس
بحث آنها مورد در و پرداختند خود پیشنهادات و انتقادات نقطه نظرات،

م شود. پرهیز بیشتر جزئیات درج از که شد گفتگو و
اظهار میزگرد جم بندی در صفاپور احمد دکتر آقای انتها در
اطالع به فعالیت ها که فرمودند تومانیان ردیچ م دکتر آقای داشت:
از ی و است درست دکتر آقای فرمایشات شود. رسانده نمایندگان
انجمن کانال کردن فعال شده، شروع جدید دوره این در که کارهایی
دکتر خانم هم را انجمن سایت است. بوده اطالع رسان برای هم
باشیم. داشته فعال و بروز سایتِ که هستند یری پی حال در محمودی
آقای پیش هفته ٣ یا دو شد. صحبت که نشریات مورد در
رفسنجان اه دانش در ما مهمان علوم‐ وزیر مقام قائم ‐ باقری دکتر
هیچ گونه بعد، به این از اینکه آن و کردند اشاره مهم  نکتۀ به بودند
این از اینکه و نم کنیم، صادر اه دانش نشریات برای مجوزی

کس هر و شد نخواهد مجوز صدور بحث وارد علوم وزارت بعد به
ارزیابی بر م گذاریم را کارمان اساس کند، منتشر نشریه م خواهد
تحت را آنها م شود، منتشر نشریات که سال هر پایان یعن نشریه؛
اساس مان و اصل سیاست و م کنیم اعالم نامعتبر یا معتبر عنوان
در چون کنیم؛ حمایت علم  انجمن های نشریات از که بود خواهد این
منتشر تخصص و علم  انجمن های را نشریات نیز ر دی کشورهای
علوم وزارت سیاست اساس واق در پس اه ها. دانش نه م کنند

آنهاست. نشریات و علم  انجمن های تقویت
نمایندگان برای نامه  معرف که فرمودند کَرم زاده امیدعل دکتر آقای

بررس را آن اجرایی شورای که هست خوبی پیشنهاد شود. صادر
کرده اند، انتخاب آنها که ریاض گروه به فقط انجمن نمایندگان تا کند

معرف ... و پرورش و آموزش مثل ر دی جاهای به نشود. معرف
شوند.

دیدگاه های و اهداف با رابطه در مسائل سالم عباس دکتر آقای
کار این بتوانیم امیدواریم که فرمودند را ری دی خوب نکات و انجمن

دهیم. انجام اجرایی هیئت در را
معدل زین جای برای بیشتری توضیحات مل فرشته دکتر خانم
و شدند خواستار فرمودند تومانیان دکتر آقای که را کنکور بجای
درس زیادی تعداد حاصل معدل ها، «آن فرمودند: تومانیان دکتر آقای
مفید نکات و نم کند» بسنده کنکور زمان ۴ساعت به فقط و هست

فرمودند. نیز ری دی
شورای اعضای حضور مالیر اه دانش از مل حسن دکتر آقای
جهت را تر کوچ اه های دانش در ریاض سوتان پیش و انجمن اجرایی
صورت در فرمودند پاس در دوستان که نمودند مطرح تبادل نظر

م شود. استقبال موضوع این از اه ها، دانش طرف از دعوت
انجمن فعال حضور یاسوج‐ اه دانش از شریف زاده مهدی دکتر آقای

ی باشیم. یر پی بایست را این که فرمودند را آیین نامه ها تدوین در
مرج ی به باید انجمن که است همین شده یری پی که چیزهایی از

باید ول م شود، مقاومت هایی البته شود. تبدیل کشور ریاض علم 
کرد. بیشتر تالش

فرمودند: شریف اه دانش از محمودی غالمزاده  محمد دکتر آقای
و ریاض مسابقه مثل دارد خوب محصول تا چند ریاض «انجمن
درآمدزایی من نظر به و باشد داشته درآمدزایی اینها از م تواند که ...
داوری هایی و کنفرانس چون است؛ اشتباه مجالت در مقاله چاپ از

نیست. علم  اعتبار دارای خیل هستند؛ ذی نف ل ش این به که
دانشجویان، با نمایندگان بیشتر ارتباط انجمن، توسط کتاب چاپ
جوان دانشجویان تا نمایندگان توسط مناسب جوی کردن فراهم
که بود هایی بحث از ... و کنند برقرار ارتباط نمایندگان با بهتر بتوانند
احتیاط با باید کتاب با رابطه در هستند. خوب خیل اینها شد؛ مطرح
کتاب این چون کنیم؛ منتشر ل ش چه به و کتابی چه که کنیم عمل
با گذارد. م اثر انجمن اعتبار بر و م شود انجمن سوابق از بخش

فرمودید. که توجه از ر تش
عنوان«بزرگداشت با ممقان جلوداری مجمد دکتر سخنران

بود. نشست این بخش پایان « بیرون ابوریحان

ایران صنعت و علم اه دانش ∗
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ایران علم انجمن های کمیسیون دبیر ، جالل دکتر آقای سخنران متن
کشور اه های دانش در ایران ریاض انجمن نمایندگان نشست نهمین در

ایران صنعت و علم اه دانش ،١٣٩٧ بهمن ماه ١٠

الرحیم الرحمن الله بسم
از خوشحال ابراز و عزیزان همه خدمت م کنم عرض سالم
این برگزارکنندگان از هستم. شما فرهیخته صمیم و جم در اینکه

جم این در که خوشحالم هم خیل م کنم. قدردان و ر تش جلسه
هستم.

ویم، ب ایران ریاض انجمن درباره را وزارت دیدگاه بخواهم اگر
ایران علم  انجمن های سابقه ترین با از انجمن این که هستیم آگاه
ساله ۵٠ قدمت که سال ها این طول در انجمن این فعالیت های است؛
دومین یا اولین باشد. ر دی انجمن های برای ویی ال م تواند دارد
همیشه و است علم ایران انجمن های کمیسیون در شده ثبت انجمن
ما کالس اول شاگرد عبارت به است. بوده +A حت و A رتبه با هم

مغتنم فرصت من برای اساس این بر است. انجمن ها همه میان در
به را بزرگ دستاوردِ این شخصاً تا یافته ام حضور اینجا در که است

ویم. ب تبری کشور ریاض خانواده
البته دارد. تأکید کشور در پایه علوم پیشرفت و رشد بر علوم وزارت
همانطور پایه علوم در علم  دستاوردهای و نتایج که ویم ب هم را این
آنچنان مهندس و فن حوزه های و جامعه برای فرمودند دوستان که

نیست. محسوس
ریاض حوزه از و است حقوق رشته ام بنده م دانید که همانطور

که زمان ویم ب هم را این و هستم آگاه آن از دورادور ول نیستم
م آمدند، ریاض رشته از که کسان بودم، حقوق ده دانش دانشجوی

بودند. برجسته تری و موفق دانشجوهای واقعاً
چه اگر که هستند آگاه علوم وزارت در شما و من اران هم
جامعه در علوم این اما است کشور توسعه و رشد برای پایه علوم
در که ویم ب هم را این است. شده واق غریب و مظلوم ، علم
انجمن ٣١ فقط که داریم انجمن ٣٧٠ ما علم انجمن های کمیسیون
از درصد ٩ ر دی عبارت به هستند. فعالیت مشغول پایه علوم حوزه در
و علوم وزارت اما هستند؛ فعال پایه علوم حوزه در علم  انجمن های
عالقه با و جدیت با حاضر حال در علم حداقل انجمن های کمیسیون
قرار حمایت مورد هم و م کنند رصد هم را عزیزان شما تالش های
به خصوص و حوزه این به که هست تأکیدی حاضر حال در م دهند.

باشیم. داشته توجه ریاض حوزه به
عدم و دولت محدود مال منابع که م دانیم هم البته
بزرگ چالش های از ی پایه علوم در خصوص بخش سرمایه گذاری
فعالیت عدم همچنین است. اهداف تان تحقق و توسعه در عزیزان شما
و الت مش از که است موضوع رشته این دانش آموختگان اری بی و
نکات این به هم علوم وزارت در شما اران هم و شماست دغدغه های

واقف اند.
تجلیل و مسابقه برگزاری مقاله، چاپ مانند شما فعالیت های از
دستاورد که ر دی کارهای از بسیاری و هستم باخبر ... و بزرگان از
حرکت کردن هموار برای که داریم تالش علوم وزارت در است. شما
کمبودهایی و کاست ها البته دهیم، انجام را کارهایی انجمن ها مسیر

هست.
نکات ریاض انجمن نقش خصوصاً و انجمن ها نقش با رابطه در
تأکید هم وزیر‐ پژوهش ‐معاون برومند دکتر آقای دارد؛ مهم وجود
بهترسازی و کارها از بسیاری سپاری برون برای فرمودند زیادی خیل
شاید هستند. علم  انجمن های قضیه این برای ظرفیت بهترین آنها؛
دکتر آقای طرف از کردیم؛ آماده را نامه ای گذشته روز چند همین
که همانطور و فرستادیم علوم وزیر غالم  دکتر آقای برای برومند
دارد زیادی هیئت های و کمیسیون ها کمیته ها، علوم، وزارت م دانید

مرج اینها و هستند علوم وزارت بدنه در کارشناس و تخصص که
حوزه های از خیل و آموزش پژوهش، حوزه های در تصمیم گیری
نه البته انجمن ها، حتماً که کردیم تقاضا نامه این در هستند. ر دی
انجمن های و شما مثل اول مان شاگرد انجمن های انجمن ها، همه
باالخره چون باشند؛ داشته نماینده کمیسیون این در حتما برجسته مان،
نقش ما و است مرج ی پایه علوم حوزه در ایران ریاض انجمن
نماینده آنجا آنها که است این م خواهیم انجمن ها از که مرجعیت
در ابتدا بتواند باید انجمن دهند. کارشناس نظرات و باشند داشته
به کشور سازمان های و دستگاه ها سایر در سپس و مربوطه اش وزارت

کند. نقش ایفای فعال صورت
برون رفت راه های از ی که است این علوم وزارت در ما دیدگاه
ظرفیت های علم است. انجمن های بر تکیه کشور، چالش های از
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در بدهد. را نوید این م تواند امروزه علم  انجمن های باالی بسیار
را مجلس کرده ام سع من و داریم را تالش این مختلف جاهای
وزیر خود امضای به نامه ای و کنم حساس واقعاً قضیه این به نسبت

تخصص کمیسیون های در که فرستادیم مجلس ریاست برای علوم
سایر در همچنین بشود. استفاده نحوی به انجمن ها از حتماً مجلس
اجرایی‐ و قانونگذار سیاست گذار، برنامه ریزی، ‐دستگاه های نهادها

شود. اقدام  ترتیب همین به
اهداف پیشبرد در علم شما انجمن توان که دارم خبر من
در عضویت است. بوده باال بسیار بسیار االن تا علم دیپلماس
حال در کشورهای در مختلف نهادهای با اری هم ، بین الملل مجام

بین الملل معتبر بسیار نشریه داشتن اختیار در توسعه یافته، و توسعه
در زن روز بزرگداشت پیشنهاد یعن فرمودند اخیراً که موفقیت و
عضو ٩٢ در که کردند مطرح بین الملل صورت به که را ریاضیات
است قرار و است رسیده تصویب به ریاضیات بین الملل اتحادیه

دیپلماس این از نمونه هایی شود برگزار اردیبهشت ماه در انشاءالله
جدی ای خیل حمایت های و برداشته ایم را قدم هایی هم ما است.
این برگزاری برای را جدی  نقش بتوانیم امیدوارم و داشت خواهیم را

‐یعن دلمان عزیز گذشته در چهره آن از تقدیر و وه باش بسیار مراسم
کنیم. ایفا کشورمان در ‐ میرزاخان مریم

نقش های م توانند علم  انجمن های حقیقت در ، مل باور در
نحوی به و اه دانش ی علم خودش انجمن باشند. داشته جدی
متخصصین و ران پژوهش که است علم معتبر مرج ی خودش

خیل و کاربردی صورت به را علم تا شده اند جم هم دور آن در
قطعیت با شما انجمن مورد در کنند. ارائه اه ها دانش از کاربردی تر
انجمن این کشور، علم اجتماعات بزرگترین از ی گفت م توان
موجب و است گرفته جا و رفته هم ما کشور از فراتر حت که هست
به حاکمیت نهادهای توسط آنها خلق که شده فرصت هایی ایجاد
چنین ندرت به ویم ب م توانم حت نیست؛ ان پذیر ام راحت ها این
نهاد ی حال هر به انجمن این در شما است. ان پذیر ام کارهایی
است اه دانش ی خودش که داده اید یل تش را محور علم و مردم 
دور را مردم اقشار ر دی و دانشجویان و متخصصین و ران پژوهش که
با ترتیب این به و کنید نهادینه کشور در را علم تا کرده اید جم هم
از بهره گیری و مخاطبین با ارتباط در جدید روش های کارگیری به

انگیزه ایجاد برای را فرصت بهترین کشورها، سایر موفق تجربه های
آورده اید. وجود به جامعه و جوانان در

نیروی تربیت عوامل علم از انجمن  های و اه دانش میان تعامل
امروزه اینکه بر مبن داشت گزارش و یونس اخیراً هست. هم جوان
که هستند روش دنبال به توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای

مهارت و آموزش اف ش تا کنند توانمند را دانش آموخته جوان قشر
هستند جوان نیروهای این چون کنند. کم قشر این بین در را
آماده م ی و بیست قرن در جامعه الت مش با مواجهه برای که
توانمندی بیانگر ایران ریاض انجمن در ما، موفق تجربه م شوند.
کردن آماده و توانمند و آموزش یعن است اجتماع عظیم سرمایه این

کشور. علم  آینده فرهیختگان
این از بیشتر را شما ارزشمند و عزیز وقت اینکه برای جم بندی در
ابزارهای از ی علم  انجمن های حال هر به که ویم ب را این نگیرم
هستند توسعه سمت به کشور حرکت جهت در مفید و موثق و مؤثر
در ایران ریاض انجمن کارنامه و ندارد. تردید مورد این در کس و

بین الملل و داخل مفاخر در اعتماد ایجاد از نشان خود عمر دهه چند
خدا و نباشید خسته عرض ضمن علم  انجمن های کمیسیون و دارد
برکات و آثار که م کند بیان حقیقت در را این شما، تک تک به قوت
امیدبخش و هست واض و روشن شما داوطلبانه فعالیت های و حضور

کشور. برای بهتر آینده برای
و ارتباط انجمن ها با که است سال ی از کمتر مدت چون من
شماها میان جا این در که همدل ای و اتفاق این متأسفانه دارم سروکار
نزاع هایی و اختالف ها نیستم. شاهد انجمن ها از بسیاری در را هست
من که است این واقعیت م برد. تحلیل را انجمن ها این نیروی که
چنین در شرکت تشویق ها، حمایت ها، برای باید که را وقت از بسیاری
تقویت برای م توانم وزارتخانه در که کوچ قدم های و جلسات
م کنم. صرف ... نزاع ها و اختالف ها حل برای بردارم، انجمن ها
چنین شاهد انجمن این در دارم خبر من که جایی تا ر ش را خدا ول
رشته، این بزرگان تدبیر بابت م کنم دعا واقعاً و نیستیم وضعیت هایی
پر همیشه انجمن این تا حوزه این در فرهیخته جم و سوتان پیش

بدرخشد. افتخار
این آماده سازی بابت رشیدی نیا جلیل دکتر آقای از سپاس با )

چاپ). برای سخنران
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حمایت صندوق وقت رئیس ضرغام دکتر آقای سخنران متن
کشور فناوران و ران پژهش از

حاضران برخ با ایشان شنود و گفت و کشور اه های دانش در ایران ریاض انجمن نمایندگان نشست نهمین در

ایران صنعت و علم اه دانش ،١٣٩٧ بهمن ماه ١٠

کردند: آغاز چنین را سخنانشان ضرغام دکتر آقای

الرحیم الرحمن بسم الله

که است افتخاری بزرگوار. استادان خدمت احترام و سالم عرض
را کارگروه هایی اهدافمان پیشبرد برای باشم. شما خدمت توانستم

فیزی ریاض کردیم، ایجاد که کارگروه هایی از ی کردیم. ایجاد
است این افتاده که هم زیبایی اتفاق کردیم. را کار این اعتقاد با و است
دوستان از من است. شده وصل ریاض گروه کار به ریاض انجمن که
انجام تطبیق  بررس ی و بیایند که دارم خواهش ریاض انجمن
توانستند خوبی به را علم  شاخه این ونه چ شود مشخص تا دهند
شاهد آینده و حال در را گسترش این اثربخش و دهند گسترش

ی تا شد ایجاد اطمینان و اعتماد آنقدر که کردند کار چه باشند؟
دارند. خوبی علم  آینده م آید، ریاض شاخه این در وقت دانشجویی
و غیرمرتبط وزارتخانه های دخالت از انتقاد ضمن ایشان
دوره های برقراری و عال آموزش امور در اجرایی دستگاه های
قبیل این از نمونه هایی به دکتری و ارشد، کارشناس ، کارشناس
اشاره فرهنگیان اه دانش به رابطه همین در و نموده اشاره اقدامات
کارِ شده ایجاد که فرهنگیان اه دانش این واقعاً گفتند: و کرده
بسیار توانمندی های از را ما پرورش و آموزش یعن بود. غلط
شده اند، دانش آموخته کشور خوبِ اه های دانش از که بچه هایی باالی

م کند. محروم
کارگروه ها، این از ی گفتم که همانطور دادند: ادامه سپس
آقای از هستم. امیدوار آن به خیل من و است فیزی ریاض
ما و دهند انجام مطالعات کار که کردم خواهش (واعظ پور) دکتر
برای باشد داشته انجمن برنامه ای هر که کردیم امضا را تفاهم نامه ای
م کنیم تأمین ما را منابعش شوند، آشنا علم این اهمیت با مردم اینکه

ی که ایران ریاض انجمن باشید. نداشته مال  دغدغۀ هیچ شما تا
نباید م گذرد، آن یل تش از قرن نیم حدود و انجمن قدیم ترین از

باشد. داشته دغدغه ای

ارتقاء و برآوری کردیم، ایجاد ما که کارگروه هایی از ر دی ی
کاری هر موفقیت عامل مهمترین است. پژوهش در زنان اه جای
یل تش زنان را دنیا جمعیت درصد ۵٠ است. آن انسان نیروی
است محمودی دکتر خانم گروه، کار این رئیس االن اتفاقاً م دهند.

م باشد. نیز ریاض انجمن عضو که
و ارشد کارشناس کردم، عرض که ظرفیت هایی با رابطه در
ابتدا همان در و شده آغاز گرنت پرداخت م کنیم. حمایت را دکتری

گرنت یعن داریم هم سینرژی م کنیم. پرداخت تومان میلیون ١٠٠
در بدهند؛ مشترک پروژۀ رشته ۵ ال ۴ تا ٢ بین استاد تا چند که

ریاض استادان از ی اخیراً نداریم. مال محدودیت هم زمینه این
کند مدلسازی  سرطان روی م خواست و بود آمده تهران اه دانش
گرنت نوع این با رابطه در پس دهیم. کاهش را بیماری این تا

مختلف ُکرس های بدهند. مشترک پروژه م توانند دوستان هم
مریم دکتر خانم مرحومه پژوهش کُرس مثال، عنوان به داریم، هم

کرس صاحب اینکه بر عالوه دارد. خوبی ویژگ های که میرزاخان
این من برآورد کند، استفاده کشور از خارج ظرفیت های از م تواند

یرد. ب مال کم ما از تومان میلیارد دو از بیش م تواند که است
پیرامون گفت و شنودهایی ایشان سخنران اتمام از پس
اشاره آنها از بخش به زیر در که شد انجام شده مطرح موضوعات

م شود.
اه دانش با رابطه در را خوبی خیل نکتۀ قاسم هنری: طاهر دکتر
لطمه ای چه هستیم متوجه که خوشحالم فرمودید. اشاره فرهنگیان
همه آن با بدانم خواستم است. شده وارد کشور اه های دانش به
شورای در ما که سوت پیش و بارز شخصیت های فرهیخته، اعضاء
و آمدند اینها توجیه و دالیل چه با داریم، فرهنگ انقالب عال
کردند تصویب فرهنگیان اه دانش برای را اساسنامه ای چنین ی
باید فقط پرورش و آموزش نیازهای کلیه اساسنامه آن اساس بر که
لحاظ به نتوانند که زمان ر م شود تأمین فرهنگیان اه دانش از
هم را این جلسه همان در بود خوب کنند؟ تأمین را نیازهایشان کم
رشته های از برخ و پایه علوم رشته های کلیۀ که م کردند مصوب
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شوند!! منحل هم ایران اه های دانش کل در علوم تربیت و علوم انسان
م دهند انجام را کاری چنین مصوبه این با دارند که است این واقعیت
خصوصاً علوم پایه رشته های و نیامده اه ها دانش سر به بالهایی چه و
کرده پیدا منزلت اُفت چقدر کار، بازار وجود عدم خاطر به ریاض رشته
که هستید مقام  شما چون م فرمائید؟ توجیه ونه چ را این ها است.

داشتید. حضور آنجاها در بیشتر

ظاهراً اما شد تصویب چطور ببینم که نبودم آنجا من ضرغام: دکتر
آموزش علوم، وزرای و م کند آغاز دارد را خوبی اقدام فرهنگستان

نف به کار این که کند استدالل تا م کند دعوت را ... و پرورش و
نیست. کشور آینده

که است این حرفمان ما باالخره ممنون، قاسم هنری: طاهر دکتر
تربیت معلم م توانند شهری و استان هر در کشور، اه های دانش کلیه
امور حت هم و دارند خوبی و مبرز بسیار بسیار استادان هم کنند،

درس های و تدریس مهارت آن دهند. انجام م توانند را تربیت شان
اه دانش خود دبیران یا استادان از بهتر بمراتب را معلم  هنر آموزش
م گویند اران هم از برخ چون دهند آموزش م توانند فرهنگیان
هنر به را اینها فرهنگیان بعد و کنند استخدام را لیسانسه ها که
برتر اه های دانش یا دارند بیشتر را توانش آنها آیا دهند! معلم آموزش

چندان تدریس سابقه خودشان که دارند جوان استادان آنها کشور؟
داریم اه ها دانش در سابقه با سوتِ پیش استاد همه این ما ندارند.
زمینه در حت موفق ترند. اینها هم معلم  هنرِ زمینه در حت که
بتوانند تا موفق ترند اینها هم اسالم  اخالق و اسالم  معارف انتقال
مدنظرش پرورش و آموزش که معیارهایی آن با را بارزی دانشجوهای
م شویم. ممنون دهید، توضیح برایشان را این کنند. تربیت هست،

ر تش با
سخنران متن سازی آماده بابت رشیدی نیا دکتر آقای از سپاس (با

شنود.) و گفت و

عموم مجم يل تش آگه
ايران رياض انجمن

ايران رياض كنفرانس پنجاهمین برگزاری محل در ٩٨/۶/۵ شنبه سه روز ١٧:٣٠ ساعت ايران رياض انجمن ساالنه عموم مجم
يابند. حضور جلسه اين در م شود دعوت انجمن محترم اعضای كليه از شد. خواهد برگزار شیراز اه دانش در

جلسه: دستور

ساله ي فعاليت های از انجمن رئيس گزارش ‐

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

امور پيشرفت از انجمن بازرس گزارش ‐

عل البدل و اصل بازرس انتخاب ‐

انجمن ساالنه برنامه تصویب ‐

جلسه در حاضر اعضای پيشنهادات استماع ‐

دارند. رأی حق انجمن پيوسته اعضای تنها انجمن اساسنامه مطابق توجه:
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بهزاد دکتر آقای سخنران متن
ایران ریاض انجمن دانشجویی ریاض مسابقات مدال آوران همایش اولین در

امیرکبیر صنعت اه دانش ،١٣٩٧ اسفندماه ٢٣

ایران ریاض انجمن اجرایی شورای همت به که سپاس را خدای
م توانم و م بینم سقف ی زیر در را فرهیخته مدال آوران شما
پنجاه حدود ذارم. ب میان در شما با را خودم قرن نیم از بیش خاطرات
در بودم دکتری رسالۀ تدوین مشغول که زمان در پیش سال پن و
همه که را پاتنام مسابقات در شرکت کنندگان امتحان اوراق تصحیح
کانادا و ا آمری اه های دانش کارشناس دورۀ دانشجویان بین ساله
و م کردم کم نوردهاس ادوارد پروفسور استادم به م شد برگزار
و نم کنیم برگزار را مسابقات چنین ما چرا که بودم اندیشه این در

نداریم. ریاض انجمن هم ما چرا
شیراز و زمان آن پهلوی اه دانش در ١٣۴۵ سال ماه شهریور در
حیدر دکتر آقای جمله از اران، هم با و شدم مشغول کار به امروز
نخستین اه دانش این سرانجام کردم. صحبت خصوص این در رجوی
تمام وه ش با ١٣۴٩ سال ماه فروردین در را کشور ریاض کنفرانس
کنیم «چه شدند: برگزار هم میزگرد دو کنفرانس این در کرد. برگزار
ریاضیات کنیم «چه میزگرد و یرد؟» ب پا ایران در ریاض پژوهش
یل تش میزگرد، دو هر قطعنامه های در شود؟». تدریس درست
شد. گنجانده موضوعات این به پرداختن برای ایران ریاض انجمن

در کشور ریاض کنفرانس دومین ١٣۵٠ سال فروردین ماه در
عده ای و شد برگزار فعل شریف و زمان آن آریامهر صنعت اه دانش
کردند تدوین اساسنامه ای ایران ریاض انجمن مؤسسان عنوان به
عنوان با مرا هم آنها و برگزیدند را انجمن اجرایی شورای اعضای و
رسماً را انجمن تا دادند مأموریت و کردند انتخاب انجمن» «منش
که نکشید طول کنم. پایه ریزی را آن فعالیت های و برسانم ثبت به

ریاض کنفرانس سومین برگزاری خالل در و رسید ثبت به انجمن
شهید و زمان آن مل  اه دانش در ١٣۵١ سال ماه فروردین در کشور

شد. یل تش عموم انجمن مجم نخستین فعل بهشت
هم سابقم استادان از تن چند مجم این در که دارم یاد به خوب
را انجمن ثبت لرزان صدای با و فروتن نهایت با داشتند. حضور
درخواست حضار از اساسنامه، از فرازهایی خواندن با و گفتم تبری

بولتن»، «انتشار کمیته: ی دست کم در شود داوطلب کس هر کردم
فعالیت « «واژه گزین و کشور» ریاض دانشجویی مسابقات «برگزاری
رقابت ایجاد برای را دانشجویی ریاض مسابقات برگزاری لزوم کند.
نیز و دانشجویان تجربه، کسب از پس افزودم و شدم یادآور سالم
کلمۀ کرد. خواهیم اعزام جهان المپیادهای به را ایران دانش آموزان
تکان با هشترودی محسن دکتر زنده یاد آوردم زبان به که را المپیاد
به نفس به اعتماد با شدند سبب و فرمودند تأیید مرا پیشنهاد سر دادن

دهم. ادامه خود کار
کنفرانس چهارمین برگزاری با همزمان مسابقه نخستین ذریم، ب
شد. برگزار تهران اه دانش در ١٣۵٢ سال فروردین ماه در کشور ریاض
زیر گرفتم. برعهده شخصاً را نخست مسابقه سه دو اجرای مسئولیت
انتخاب وسواس و دقت چنان با سؤال ها مسابقات برگزاری کمیته نظر
یرد ب مسابقات نتایج به ایرادی ترین کوچ نتوانست کس که شدند

کند. سست را ایران تأسیس تازه انجمن پایه های و
کنفرانس ها برگزاری آغاز از دیرتر سال سه مسابقات برگزاری آغاز
سال سه شدند سبب هم اه ها دانش تعطیل و فرهنگ انقالب و بود
شناخت مسابقات برگزاری نتایج از ی نشوند. برگزار مسابقات
میثم و بیرکارها کوچر میرزاخان ها، مریم شماها، چون افتخارآفرینان
و انات ام فراخور به کس هر که ارزنده ای خدمات و است نصیری ها
شده ایران و ایران سرافرازی باعث و داده انجام خود موقعیت های

است.
جلسه ر دی نشست در شرکت برای مجبورم که متأسفم بسیار
ویژه به سایرین راهنمایی های و سخنان شنیدن از و کنم ترک را
از تقلید به نکته آخرین عنوان به شوم. محروم ارجمند مدال آوران
نپرسید م کنم خواهش شما از ا آمری فقید جمهور رئیس کندی جان
بپرسید دهد؟ انجام م تواند خدمت چه من برای ایران ریاض انجمن

کنم؟ خدمت ایران ریاض انجمن به م توانم ونه چ من

اسالم ایران جمهوری علوم فرهنگستان پیوستۀ عضو ∗

١٣٩٧ اسفندماه سوم و بیست
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ایران» ریاض «انجمن مسابقات مدا ل آوران همایش اولین
همایش)∗ نقشینه ارجمند(دبیر امید

علوم و ریاض ده دانش میزبان به ،١٣٩٧ اسفند ٢٣ پن شنبه،
امیرکبیر صنعت اه دانش کامپیوتر

مقدمه
دانشجویان ایران، ریاض انجمن دانشجویی مسابقه دوره دو و چهل
اواسط در است. کرده معرف ریاض جامعه به را زیادی مستعد
را خود ارتباط گرفت تصمیم ایران ریاض انجمن ١٣٩٧ سال زمستان

ایران ریاضیدانان از نسل سه حدود شامل که ارزشمند، مجموعه این با
برگزاری شود. آنها هم افزایی برای واسطه ای و کند تقویت است،
با که است هدف این تحقق راستای در گام مدال آوران همایش اولین
میزبان به عنوان امیرکبیر، صنعت اه دانش و ان نخب مل بنیاد حمایت

شد. انجام ١٣٩٧ سال پن شنبه آخرین در همایش،
مسابقات دوره دومین و چهل تا دوره اولین از که کسان فهرست

اسام حذف از پس که است نفر ٧۴۵ شده اند مدال کسب به موفق
این تماس اطالعات بود الزم ابتدا در شد. نام ۵۶۶ به منجر تکراری

ریاض انجمن با مدت برای که نراق مهسا خانم توسط که افراد
عضویت به توجه با خوشبختانه شود. مشخص داشت اری هم ایران
اختیار در آنها اطالعات انجمن، در اخیر سال های شرکت کنندگان
گرفتن مدال زمان از که مدال آوران اطالعات یافتن ول بود انجمن

نبود. ساده کاری م گذشت سال ها آن ها
مشخص نفر ٣٨٣ ترونی پست ال آدرس جدی تالش از پس
جریان در تا شد ارسال آدرس ها این همه برای اینترنت فرم ی و شد

یرند. ب قرار ایران ریاض انجمن تصمیم و همایش
کردند: تکمیل را ارسال فرم نفر ١٨۶ هفته، چندین از پس

دکترا، مقط دانش آموخته ٨٣ •
دکترا، مقط دانشجوی ۴۶ •

ارشد، کارشناس مقط دانش آموخته ١١ •
ارشد، کارشناس مقط دانشجوی ٢۴ •

. کارشناس مقط دانشجوی ١۴ •
بود: چنین نظرات اسفند ٢٣ همایش در شرکت درباره

کنم. شرکت آن در مایلم نیاید پیش ل مش اگر نفر: ١١١ •
بقیه و محتوا به بستگ آن در من شرکت نفر: ١٨ •

دارد. شرکت کنندگان
نم توانم. زمان آن در ول هستم مایل نفر: ۴٨ •

بعد سال ی تا یا ندارم آن در شرکت به عالقه ای فعال نفر: ٩ •
ندارم. را انش ام

مورد افراد عالقه نیز مختلف موضوع هفت درباره مذکور فرم در
طراح همایش برنامه پاس ها، با متناسب تا بود گرفته قرار پرسش

شود:
و...)، مسابقات جوایز، (کنفرانس ها، ایران» ریاض «انجمن . ١

دانش آموزان تمایل (عدم پرورش» و آموزش و «ریاضیات . ٢
کاهش برای راه هایی آموزش، روش های بهبود ، ریاض به

و...)، کنکور مضرات
(آیین نامه، « ریاض انجمن مدال آوران برای نهادی «تأسیس . ٣

و...)، برنامه ها اهداف،
تدریس، روش های (بهبود « کارشناس مقط در «ریاضیات . ۴

و...)، شغل هدایت ، آموزش محتوای بازبین
و کیفیت (افزایش « تکمیل تحصیالت در «ریاضیات . ۵

و...)، دانشجو پذیرش روش های بهبود پژوهش، سودمندی
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کیفیت ، علم هیئت (پذیرش « ریاض استادان «مسائل . ۶
عموم سازی، و ترویج فعالیت های ارتقا، پژوهش، و آموزش

و...)، صنعت با ارتباط
غیر شغل (فرصت های اه» دانش از خارج «ریاضیات . ٧

در بازبین ریاض خوانده ها، برای پژوهش و آموزش از
و...). اه دانش آموزش های

شده مشخص زیر جدول در موضوع سه این به افراد تمایل میزان
است.

ندارم موضوع این به عالقه ای بشنوم را ران دی نظرات مایلم دارم گفتن برای حرف هایی موضوعات:
٢٠ ١٢۶ ۴٠ ریاض انجمن
١٩ ١٠٠ ۶٧ پرورش و آموزش و ریاضیات
٣١ ١٢۴ ٣١ مدال آوران برای نهادی تأسیس
١١ ١٠٧ ۶٨ کارشناس مقط در ریاضیات
١٢ ١١٧ ۵٧ تکمیل تحصیالت در ریاضیات
١٢ ١١٣ ۶١ ریاض استادان مسائل
٩ ١٣۶ ۴١ اه دانش از خارج ریاضیات

شد: برگزار اصل بخش سه در مدال آوران همایش اولین برنامه

اختتامیه. و موازی نشست چهار افتتاحیه،
آقای ابتدا در سرود، پخش و قرآن تالوت از بعد افتتاحیه مراسم در
و تخصص نشست چهار درباره همایش، دبیر نقشینه ارجمند، دکتر
از بهزاد دکتر آقای سپس کردند. صحبت آنها برگزاری ونگ چ

ریاض مسابقات و ریاض انجمن بنیانگذاران از و سوت پیش استادان
و انجمن تأسیس از خود قرن نیم از بیش خاطرات درباره دانشجویی،
یل تش با ارتباط در زارع نهندی رشید دکتر آقای و مسابقات پیشینه

سخنران ریاض مسابقات شرکت کنندگان برای تابستان مدرسه
کردند.

این از برخ خانواده های و مسابقات پیشین رؤسای به پایان در
فعاالن برخ و همایش اولین دبیر و نبودند حیات قید در که عزیزان
دکتر شد: اعطاء تقدیری لوح ایران، ریاض انجمن مسابقات حوزه
علیرضا دکتر تابش، یحیی دکتر بهزاد، مهدی دکتر آذرپناه، فریبرز

محمدتق دکتر درفشه، محمدرضا دکتر ، حقان احمد دکتر ، جمال
جعفر دکتر زارع نهندی، رشید دکتر زارع نهندی، رحیم دکتر دیبایی،
دکتر نوری مقدم، محمدرضا دکتر کرم زاده، امیدعل دکتر ، زعفران
دکتر ودادی، محمدرضا دکتر ، قیراط مجتبی دکتر نام، نی اسداله
کریم دکتر خانواده ، میرزاخان مریم دکتر خانواده نقشینه ارجمند، امید
و شهابی محمدعل دکتر خانواده ، حسن اکبر دکتر خانواده ، صدیق

. صادق اکرم خانم
این شدند. برگزار تخصص نشست های مختصر پذیرایی از پس

ی محدودیت های و انجام شده نظرسنج به توجه با نشست ها
کدام هر دبیری و شدند برگزار عنوان چهار در ی روزه کوتاه برنامه

گرفتند: عهده به قدیم مدال آوران از ی را

،( صلوات عرفان (دکتر پرورش و آموزش و ریاضیات •
بیژن (دکتر اه ها دانش در پژوهش و آموزش و ریاضیات •

کاکاوندی)، احمدی
پژوهش و آموزش از غیر فعالیت های و کارآفرین و ریاضیات •

،( علیشاه کسری (دکتر
سیدحمید (دکتر مدال آوران برای نهادی یل تش مقدمات •

موسوی).

مطرح مباحث از گزارش نشست چهار دبیران اختتامیه مراسم در
دانشجویان و استادان از گروه پایان در و کردند ارائه را  شده
کردند. ثبت نام مدال آوران نهاد تأسیس یری پی برای عالقه مند

امیرکبیر صنعت اه دانش ∗
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اه ها» دانش در پژوهش و آموزش و «ریاضیات نشست
اسفند٩٧» ٢٣ دانشجویی، ریاض مسابقات مدا ل آوران همایش «اولین در

کاکاوندی∗ احمدی  بیژن

«اولین در شرکت کنندگان از نفر س حدود حضور با نشست این
امیرکبیر صنعت اه دانش در ١٣٩٧ اسفند ٢٣ در مدا ل آوران» همایش
پیشنهادات و نظرات بیان به حضار از نیم حدود آن در و شد برگزار
شده مطرح نکات از فشرده ای مرور به ادامه در که پرداختند خود

م پردازیم.

اه: دانش در ریاض آموزش الف)
تهران: اه دانش علم هیئت عضو درفشه‐ محمدرضا دکتر آقای
کیفیت افت باعث و است زیاد بسیار استادان آموزش موظف میزان

کاف فرصت ترم ی در استاد که است الزم گاه م شود. آموزش
در حال که در باشد. داشته مناسب جزوه یا کتاب ی تدوین برای
آقای مثال برای دارد. وجود کار این برای اندک فرصت کنون شرایط
درس ی ارائه به موظف تنها سال ی در کمبریج در بیرکار کوچر

است.
تحصیالت اه دانش علم هیئت عضو نهندی‐ زارع رشید دکتر آقای
چیز مهمترین است. شده واق مظلوم آموزش زنجان: تکمیل
حس و اوی کنج حس ارضاء و برانگیختن ریاضیات، آموزش در
مهم امتیاز م دهد. آدم به خوبی احساس که است چالش طلبی
ری پرسش فرهنگ این م توان چطور است. نکته همین ریاض
را چیزی هر گویی دانشجویان االن کرد؟ بیدار دانشجویان در را
تعامل که است این پیشنهاد ی نم کشند. چالش به و م پذیرند
بیرون نشود. محدود کالس فضای به فقط استادان با دانشجویان
وجود سنت طور به علمیه حوزه های در آنچه ‐مشابه هم کالس از
وجود تجربۀ به ایشان باشد. جریان در علم گفتگوهای باید داشته‐
میان آن، در که کردند اشاره هم خودشان اه دانش در شاپ کاف ی
جریان در علم گفتگوهای هم با استادان خود و استادان و دانشجویان
شده ریاض واقع حس بهتر انتقال و عمیق تر آموزش موجب و بوده

است.
مقایسه با تبریز: اه دانش علم هیئت عضو عزیزی‐ کمال دکتر آقای
هیچ ما اه های دانش در که م بینیم خارج و داخل اه های دانش بین
که م شود پیشنهاد است. نشده تعریف آموزش هدف و چشم انداز
آموزش مسئوالن و شده پیش قدم مسیر این در ایران ریاض انجمن

و کیف تر ل ش به آموزش موضوع به که کنند قان را کشور عال
ریاض انجمن که م شود پیشنهاد همچنین شود. پرداخته جدی تر
ریاض برتر مدرس تشویق و معرف به دوساالنه یا ساالنه صورت به

بپردازد.

شریف: صنعت اه دانش دکتری دانشجوی باقری فرد‐ نرگس خانم
تابستان مدارس یل تش گرفت. جدی را تحویل تمرینات باید

تدریس موظف ساعات کردن کم نیز و خاص مطالب آموزش برای
است. آموزش بهبود زمینۀ در ری دی مفید قدم های استادان،

اه: دانش در ریاض پژوهش ب)
امیرکبیر: صنعت اه دانش علم هیئت عضو مفیدی‐ دکتر آقای
ارجاع آن به را ران دی که نداریم مشخص معیار یا متن ی ما
مسئوالن کنیم. معرف را ریاض در پژوهش فرهنگ و دهیم
مسئوالن تا دهند انجام فراوان تالش باید ریاض ده های دانش
ر دی با ریاض پژوهش معیارهای تفاوت از را اه ها دانش پژوهش
م شود پیشنهاد نم شوند. موفق هم اغلب و کنند آگاه رشته ها
همراه به ریاضیات در پژوهش مورد در کوتاه نسبتاً متن ی که
و افراد با مواجهه در بتوان که شود تهیه کنون معیارهای نقد
آن به ندارند ریاضیات دنیای با آشنایی که پژوهش سیاست گذاران
کشور ریاض ان نخب جمع خرد از برآمده متن این اینکه داد. ارجاع
آن اعتبار و ارزش باشد، آن پشتیبان هم مدال آوران نهاد اعتبار و باشد

م دهد. افزایش را

جامعۀ خود هنوز : IPM علم هیئت عضو نصیری‐ میثم دکتر آقای
ریاضیات در پژوهش مورد در مشخص معیار ی به هم ریاض
ارزیابی و شمردن ما، کشور در اخیر نادرست بدعت است. نرسیده
انجام دنیا از ری دی جای هیچ در کار این است. مقاالت کم
از ر دی نشانه ای … و سفید و سیاه فهرست های ساختن نم شود.
باید ایستاد. نادرست فرآیند این جلوی باید است. غلط سیاست این
زمینۀ در که دنیا کشورهای همه در که دهیم انجام را کاری همان
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و علم داوری یعن م شود، انجام دارند قبول قابل وضعیت ریاض
دهد گزارش باید خارج یا داخل داور افراد. پژوهش آثار محتوایی
را داوری فرهنگ باید است. کرده داوری این چنین چرا که بنویسد و

بیفتد. جا فرهنگ این تا کنیم تحمل و یریم ب یاد و کنیم تمرین

اه دانش علم هیئت عضو کرم زاده‐ شهن امیدعل دکتر آقای
اهواز: چمران شهید

وزارت حد از بیش دخالت و اه ها دانش در موجود وضعیت از ایشان
گفتند و کرده انتقاد شدت به ریاض جامعه تخصص مسائل در علوم

ول نداریم چندان اه جای ما علم، جهان در که است این واقعیت
ریاضیات در شخص اگر هستیم. دنیا سرآمد مقاله تولید کمیت در
داور ی نباید شود! محاکمه باید نوشت مقاله دوازده سال ی در
دفاع م تواند من دکتری دانشجوی آیا که کند تعیین گمنام خارج

ول دارند کم تأثیر ضریب تخصص نشریه های مثال نه. یا کند
باید ریاض انجمن و دارند باالیی تأثیر ضریب عموم نشریه های
باید که است این حل راه کند. گوشزد علوم وزارت به را نکات این
همچنین کنند. داوری و بخوانند را مقاله ها داخل خوب متخصصان
شود. گرفته جدی و فعال هم دانشجویی سمینار که م شود پیشنهاد

تهران: اه دانش علم هیئت عضو درفشه‐ محمدرضا دکتر آقای
کارشناس مقط در م توان دارد. آموزش به نیاز هم پژوهش

برای که م شود پیشنهاد گفت. سخن پژوهش از هم ارشد
نظر در ساالنه علم سمینارهای هم دکتری و ارشد دانشجویان

پژوهش کار برای نشریه هایی دنیا کشورهای از برخ در شود. گرفته
دارد. وجود دانشجویان

اه دانش علم هیئت عضو شیرازی‐ آیت الله زاده فاطمه دکتر خانم
م کند؟ اعالم سیاه فهرست خاص طور به اه دانش هر چرا تهران:
که داریم نشریه ای است. پژوهش به نادرست جهت ده کار این
نامعتبر را مذکور نشریه اه دانش آن ول است اه دانش ی از قدیم تر
آن در که است نشریه ای از مستقل مقاله، محتوای م کند! اعالم
شده ساخته arxiv نظیر وب سایت م شود پیشنهاد باشد. شده چاپ

شود عضو آن در بتواند دارد ریاض کارشناس مدرک که هرکس و
بخوانند را مقاله بتوانند باید ان هم کند. بارگذاری را خود مقاله و
اکنون یرد. ب ل ش مقاله ها محتوای مورد در عموم قضاوت و
هیئت کار میز روی صرفاً و نم شوند خوانده اصال کارها از بسیاری

م گیرند. قرار ده دانش رئیس یا ممیزه

باید ما شریف: صنعت اه دانش دکتری دانشجوی کیان پور‐ آقای
م شود پیشنهاد باشیم. داشته را خودمان پژوهش سیاست گذاری
طوری به کند، تعیین پژوهش اولویت  و مسئله چند ریاض انجمن که

پن یا ساله دو بازه های در مثال و شده تلق ارزشمند آن ها حل که
دست به خوبی نتایج و کرده کار موارد این در که ران پژوهش به ساله
جاهایی از بتوان راستا این در شاید شود. اعطاء جوایزی باشند آورده

مال حمایت ان نخب بنیاد یا ران پژوهش از حمایت صندوق نظیر
گرفت.

تبریز: اه دانش علم هیئت عضو عزیزی‐ کمال دکتر آقای
… ، Q1 نظیر معیارهای م شناسیم. هم را خوب نشریه های

ریاض انجمن م شود پیشنهاد م شود. پژوهش انحراف موجب
شهید اه دانش در حاج ابوالحسن دکتر آقای که کاری ‐نظیر هم
دست ریاض برتر استادان نظر به رجوع با است‐ داده انجام بهشت
همچنین بزند. قبول قابل نشریه های از سفیدی فهرست انتشار به
مورد زمینه این در سنگاپور نظیر ما، شبیه کشورهای تجربۀ است بهتر

گیرد. قرار توجه

شریف: صنعت اه دانش دکتری دانشجوی باقری فرد‐ نرگس خانم
همچنین شود. انجام جدی حمایت پسادکتری دوره های از باید

علم همایش های در شرکت کننده استادان و دانشجویان از باید
دانش آموختگ از پس بالفاصله کس اگر شود. مال حمایت خارج

باکیفیت پژوهش کار اجازه تدریس زیاد حجم شود، اه دانش استخدام
پسادکتری دوره های تشویق و تقویت جهت این از نم دهد. او به را

باشد. شا راه م تواند

بهشت شهید اه دانش علم هیئت عضو و نشست دبیر ∗
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پرورش» و آموزش و «ریاضیات نشست
«٩٧ اسفند ٢٣ دانشجویی، ریاض مسابقات مدا ل آوران همایش «اولین در

∗ صلوات عرفان

حضور همایش شرکت کنندگان از نفر ٢٠ حدود نشست این در
ابتدا در انجامید. طول به نیم و ساعت ی حدود در جلسه یافتند.
رسید. اطالع به نشست کار دستور حاضران به خوش آمدگویی ضمن
از مجموعه ای است قرار نشست این خروج که شد تأکید ابتدا از
که شد درخواست حضار از و باشد ایران ریاض انجمن به پیشنهادات

کنند. مطرح پیشنهاد قالب در را خود صحبت های
دقیقه، پن مدت در ی هر تا شد داده فرصت حاضران به سپس
حضار سایر به پیشنهاد هر پیرو نمایند. مطرح را خود پیشنهادات
کردن مطرح نمایند. بحث پیشنهاد آن مورد در که شد داده فرصت
انجامید. طول به ساعت ی حدود آن ها مورد در بحث و پیشنهادات
پیشنهادات که بود موضوع دو شده، مطرح موضوعات بین در
در آن ها مورد در مفصل تری بحث و داشت وجود آن ها در زیادی

م کنیم. مطرح را موضوع دو این ادامه در گرفت.
فرهنگیان: اه دانش . ١

دارد وجود زمینه این در جدی الت مش حضار، از زیادی تعداد نظر از
این از ی است. ایران ریاض انجمن طرف از اقدامات نیازمند که
آموزش در ارگیری ب که است جدیدی قانونِ وض وجود الت مش
م کند. فرهنگیان اه دانش دانش آموختگان به منحصر را پرورش و
جدی شغل فرصت ی رفتن بین از به منجر قانون این اینکه از جدا
نظام است، شده اه ها دانش سایر ریاض رشتۀ فارغ التحصیالن برای
است. کرده محروم کیفیت با مدرسان از نیز را ما مدرسه ای آموزش
داشته اند، را فرهنگیان اه دانش در حضور تجربه که حضار از تعدادی
از پایین تر متوسط طور به را اه دانش آن فارغ التحصیالن علم سط

م کنند. ارزیابی ر دی اه های دانش از بسیاری
مدرسه ای ریاض آموزش حوزۀ در انجمن فعالیت . ٢

زمینه در ریاض انجمن است الزم که بود این حضار برخ نظر
پیشنهاد و نقد ارائۀ به هم کند، پیدا ورود ریاض درس کتاب های
دانش آموختگان و استادان کم با هم و بپردازد آن ها مورد در
و تولید درس کتب برای کیفیت با مل م محتوای ، ریاض رشتۀ
از ر دی ی ریاض معلمان با انجمن ارتباط همچنین کند. منتشر

بود. پیشنهادات
که شد درخواست پیشنهاددهندگان از پیشنهادات، اتمام از پس

منظور همین به که سامانه ای در توب م صورت به را خود پیشنهاد
پیشنهادات بودند مجاز افراد همچنین نمایند. وارد بود شده طراح
پیشنهادات از تعدادی که آن جا از کنند. ثبت سامانه در نیز را جدیدی
درخواست آن ها پیشنهاددهندگانِ از شد، مطرح مختلف صورت چند به
در واحد پیشنهاد ی صورت به را پیشنهاد ر دی ی هماهنگ با شد
از پس شد درخواست شرکت کنندگان از سپس نمایند. ثبت سامانه
مراجعه سامانه به ظهر، از بعد جلسه ی شروع از پیش تا و جلسه ترک
با دارند نظرشان از که اهمیت اساس بر را موجود پیشنهادات و کرده

کنند. مقایسه هم
سامانه در را رتبه باالترین که پیشنهادات از تعدادی ادامه در

م کنیم. ارائه کردند کسب
انجمن در فرهنگیان اه دانش موضوع یری پی کمیته یل تش •

، ریاض
عنوان به انجمن توسط پرورش و آموزش درس کتاب های نقد •

، ریاض آموزش رسم مرج
مرتبط واقع مثال های از فهم قابل و زیبا کاربردهای گردآوری •
ارائه جهت ریاض انجمن توسط مدرسه ای ریاضیات مباحث با

معلمان، به
طریق از اه دانش و مدرسه ریاضیات بین فاصله کردن پر •

، غیردرس کتب تألیف و ترجمه
انجمن، توسط ریاض مسابقات برگزاری •

صد چند تعداد با دانش آموزی تشریح آزمون های برگزاری •
جم سپاری، روش های به تصحیح و نفر

با ریاض استادان توسط دبیرستان آموزش ویدیوهای تولید •
، ریاض انجمن حمایت

سیما و صدا ویژه به رسانه حوزه های با انجمن قوی تر ارتباط •
، واقع ریاضیات تبلیغ برای

از عضو گرفتن و ایران ریاض انجمن معلمان کمیته یل تش •
مدارس. در انجمن برنامه های پیشبرد برای عالقه مند معلمان
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پژوهش» و آموزش از غیر فعالیت های و کارآفرین و «ریاضیات نشست
«٩٧ اسفند ٢٣ دانشجویی، ریاض مسابقات مدا ل آوران همایش «اولین در

∗ علیشاه کسری

دانش آموختگان دانشجویان، از نفر پن و س نشست این در
ریاضیات رشتۀ در کارآفرین چالش های و مسائل درباره استادان و
مقصود گذاشتند. اشتراک به را پیشنهادات و ایدەها و کردند گفتگو
برای شغل فرصت های آوردن وجود به جا این در کارآفرین از
و عال آموزش حوزۀ از خارج در ریاضیات رشتۀ دانش آموختگان
است. اهمیت دارای جهت دو از مسئله این است. پرورش و آموزش
مختلف مقاط دانش آموختگان انبوه برای شغل ایجاد به کم ی
و اه دانش (استادی متداول شغل فرصت های که است تحصیل
به نیاز احساس دوم نیست. متقاضیان این تعداد وی پاسخ ( معلم
و م توانند ریاض جامعۀ از بخش و اه دانش ریاضیات که این

باشند. اثرگذار جامعه در تری مستقیم نحو به که است مطلوب
شده: مطرح پیشنهادات و ایدەها و کل عناوین از بعض

درۀ آن به که دارد وجود عمیق اف ش صنعت و اه دانش میان •
صنعت پروژەهای به ورود که معن این به م گویند! مرگ

بر تکیه با صرفاً اه، دانش دانش آموختگان و اه دانش سمت از
است. دشوار بسیار ، اه دانش آموزش

کهادها، بر بیشتر تأکید ، آموزش محتوای در تغییرات •
به نزدی تر رشتەهای با مشترک پایان نامه های تعریف
مدارس و کارآموزی دورەهای ظرفیت از استفاده کاربرد،
دانشجویان آمادگ به م تواند کار و کسب برای مهارت آموزی

بیفزاید. کار بازار به ورود برای دانش آموختگان و

ریاضیات ارزش دربارۀ ریاض جامعۀ از بخش نگاه تغییر •
ریاضیات ارزش دربارۀ باید همچنین است. الزم کاربردی
کرد! تبلیغ بیشتر ریاضیدانان غیر برای جامعه مسائل حل در
در عال ریاضیات کاربردهای زمینۀ در کتاب هایی ترجمه
زمینه این در جذاب سخنران های و صنعت و عمل مسائل

است. مفید
از حداقل داشتن و گروه کار و ارتباط مهارت های افزایش •
دانشجویان برای کار و کسب اصول و مدیریت و اقتصاد دانش

باشد. کننده کم م تواند دانش آموختگان و
گذاشتن اشتراک به و کاری و انسان روابط ۀ شب توسعۀ •

کند. کم م تواند کارآفرین زمینه در موفق تجربیات
کسب ر تسهیل نهادهای سایر و رشد مراکز ظرفیت از استفاده •

است. مفید اەها دانش در کار و
باالدست سیاست گذاری های بهبود و اصالح برای تالش

بهبود و تعریف به کم بودجه، نظام اصالح است. ضروری
بهتر ارزیابی برای مناسب روش های یافتن و مناسب رشتەهای
این از مثال هایی م کنند، کار کاربردی ریاضیات در که کسان

است. دست
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ایران در مستمر ریاض کنفرانس قرن نیم
∗ رجال عل

سال ۵٠ از بعد که ایران ریاض کنفرانس پنجاهمین مناسبت به
اه دانش زادگاهش در ١٣٩٨ سال در است قرار آن، نخستین برگزاری
خدمتگزار و ریاض معلم ی عنوان به اینجانب از شود، برگزار شیراز
کنم. جم آوری را مطالبی تا است شده دعوت ایران ریاض جامعه
جامعه بزرگان و خود استادان با مشورت با را مطالبی داشتم قصد
توسعه و پیشرفت به انجمن خدمات قرن نیم با رابطه در ایران ریاض
آقای نوشته همچون منابع درآورم. تحریر رشته به کشور ریاضیات
یادنامه کنفرانس[١]، سال بیست عنوان تحت رجبعل پور، مهدی دکتر
مهدی دکتر آقای نوشته های ،[٢] ریاض کنفرانس سال پن و بیست
دکتر آقای نوشته ،[۴ ایران[٣، ریاض انجمن خبرنامه های در بهزاد
آقای نوشته ایران ریاض انجمن سال بیست و تومانیان[۵] ردیچ م

م نمایم. پیشنهاد سوابق مطالعه برای را میثاقیان[۶] دکتر
ریاض کنفرانس نخستین دبیر بهبودیان جواد دکتر خود استاد از

حیدر دکتر آقای پیشنهاد «به فرمودند: ایشان کردم، سؤال کشور
و حمایت با و نبودند) ایران کنفرانس زمان در اینکه (علیرغم رجوی
جان دکتر و وصال منوچهر دکتر حدیدی، ناصر دکتر آقایان اری هم
تدریس شیراز اه دانش در زمان آن در که (کانادایی االصل) ر١ ویل
(پهلوی) اه دانش وقت رئیس با را کنفرانس برگزاری موضوع م کرد،
تومان هزار ٣٠ مبل تأمین و ایشان موافقت با و گذاشتم میان در شیراز
در مطلوب نحو به را اول کنفرانس شدیم موفق آن، برگزاری برای
سال دانشجوی نگارنده زمان آن در کنیم». برگزار ١٣۴٩ فروردین ماه
دکتر رجبعل پور، دکتر آقایان و بود شیراز اه دانش ریاض رشته اول
در هم اه دانش دانشجویان و مربیان سایر و جعفریان دکتر ، اخالق

داشتند. اری هم بهبودیان دکتر آقای با کنفرانس برگزاری
نخستین برگزاری جریان «در گفتند: بهبودیان دکتر آقای
ایران ریاض انجمن یل تش پیشنهاد هشترودی دکتر آقای کنفرانس،
پیشنهاد این که بودند بهزاد مهدی دکتر آقای ول نمودند، مطرح را
نتیجه گیری م توان پس بخشیدند. تحقق آن به و کردند یری پی را
حاشیه در که هستند انجمن اصل مؤسس بهزاد دکتر آقای که کرد

صنعت اه دانش در ١٣۵٠ سال در کشور ریاض کنفرانس دومین
الت مش با م کنم عرض (بل تعطیل بدون و گرفت ل ش شریف
[٧] شهشهان سیاوش دکتر آقای قول به و تعطیل بدون ول فراوان،

است. حرکت حال در ( الک پشت صورت به

بعد که گفت تبری ایران ریاض انجمن دوستان همه به باید اما
فیلدز، جایزه اخیر دوره دو در [٧] شهشهان دکتر نوشته از سال چند از
سخنران گذشته سال در ایران ی حداقل و م درخشند ایران دو
ر دی سوی از ،[١٠ ،٩ است[٨، شده ریاض بین الملل کنگره مدعو
مسئولیت و کنگره ها برنامه ریزی های مطالعات، در ایرانیان از تعدادی
فدراسیون و ICMI ریاض ران آموزش بین الملل کمیسیون در داشتن
نهاد دو این فعالیت های در ، WFNMC ریاض مل مسابقات جهان
تولید زمینه در ری دی پیشرفت های و بوده اند سهیم نیز بین الملل
شرایط این با ول آورده اند، بدست هم فارغ التحصیالن تربیت و مقاله
،[١٢ ،١١] ریاض افت یعن است شده کشور گریبان گیر ر باردی که

؟ چ آینده در
دکتر «آقای که نمودند مطرح ادامه در بهبودیان دکتر آقای
دانشجویی انجمن های یل تش اول کنفرانس جریان در هشترودی
معلمان کم با که کردند».خوشحالم مطرح هم را ریاض معلمان و
انجمن های سال، ۵٠ این طول در توانستیم کشور سراسر ریاض
اتحادیه و مختلف استان های در را ریاض معلمان آموزش علم
و دهیم یل تش را ایران ریاض معلمان آموزش علم انجمن های
به .[١۵ ،١۴ نمائیم[١٣، برگزار را ریاض آموزش کنفرانس های حت

ریاض انجمن توسط هم ریاض آموزش تخصص سمینار اینکه امید
شود[١۶]. برگزار زودتر هرچه ایران

در و بهشت شهید اه دانش در کنفرانس سومین در نگارنده
شرکت دانشجو ی عنوان به تهران اه دانش در کنفرانس چهارمین
جزء شیراز اه دانش در فتاح عبدالله ابی دکتر آقای نظر زیر و داشت
دکتر آقایان کنار در پنجم کنفرانس کننده برگزار دانشجویی اران هم
... و اسالم اسفندیار دکتر نیری، مجید دکتر کامران، پارسیان، احمد
آن فروردین ماه در که ١٣۵٢ ‐ ۵٣ تحصیل سال پایان از پس بود.
استانفورد اه دانش به تحصیل ادامه برای شد، برگزار پنجم کنفرانس
شرکت ایران ریاض کنفرانس های در سال سه طول در و رفت

نداشت.
بهزاد مهدی دکتر آقای مدیریت و ابتکار با کنفرانس چهارمین در
(البته شد برگزار ایران[١٧] ریاض انجمن دانشجویی مسابقه نخستین
لیسانس ١٣۵١ بهمن ماه در اینکه به توجه با که آورد شانس نگارنده
اه دانش لیسانس فوق دوره دانشجوی و بود کرده دریافت را خود
1John Wilker
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در شیراز، اه دانش توسط معرف علیرغم که نیافت اجازه بود، شیراز
م رفت!). آبرویش گرنه و نماید شرکت مسابقه این

در ١٣۵٧ فروردین ماه در که کشور ریاض کنفرانس نهمین در
اه دانش دکتری دانشجوی عنوان به شد، برگزار اصفهان اه دانش

پرس پروفسور استادش، با خود مشترک مقاله نگارنده استانفورد،
اتفاق او سخنران جلسه در جالبی خاطره داد. ارائه را دیاکونس٢
صحبت، پایان از پس م نماید. لطیف تر را متن خاطره بیان که افتاد
مطرح طوالن بسیار سؤال ی مآبانه، استاد قیافه ای با شنونده ای
نم فهمید، سخنران موضوع با را آن ارتباط اصال سخنران که کرد،
مبادا که کرد ش خود به ایشان کردن سؤال نحوه و قیافه از ول
جلسه رئیس عنوان به بهبودیان دکتر آقای هم آنجا م کند، اشتباه
وقت گفتند کننده سؤال به و کردند کم را خود دانشجوی ، سخنران
و داد خواهد جواب جلسه از بعد انشالله دهد، جواب رجال که نیست
در اتفاق این نباش! نگران نیست، مهم که کردند اشاره هم من به
شخص همان توسط مختلف سخنرانان برای هم بعدی کنفرانس های
است! خال کنفرانس ها در ایشان جای روزها این ول م شد، تکرار
آمار دکتری درجه دریافت با نگارنده سال همان شهریورماه در
اه دانش به ایران در کار شروع برای ا آمری استانفورد اه دانش از
در سادگ به کنفرانس دهمین انقالب آغاز در برگشت. شیراز
١٣۵٩ فروردین ماه در هم کنفرانس یازدهمین و معلم تربیت اه دانش
سال در فرهنگ انقالب گردید. برگزار مشهد فردوس اه دانش در
شهریورماه در تحمیل جنگ شروع نیز و اه ها دانش تعطیل و ١٣۵٩
برگزار ریاض کنفرانس های که بود آورده وجود به را ترس این ،١٣۵٩
شدند تعطیل ر دی علم انجمن های از بسیاری که همان طور نشوند،
دوازدهمین برگزاری ول گردیدند. تعطیل هم آن ها کنفرانس های و
کنفرانس دوازدهمین مورد در اگرچه بود. عطف نقطه ی کنفرانس
(به اه ها دانش تعطیل حال در ١٣۶٠ سال در که کشور ریاض
کمتر تحمیل جنگ در شدید درگیری و ( فرهنگ انقالب مناسبت
کیفیت کرده اند تالش ریاضیدانان از برخ فقط است، شده صحبت
کنند، مقایسه بعدی و قبل کنفرانس های با را زمان آن کنفرانس های
منظور (به تازه سال ها آن در نگارنده شوند. مطرح خاطرات نیست بد
از ایران) ریاض معلمان جامعه و پرورش و آموزش سیستم به ورود
و تابش دکتر ، میامئ دکتر آقایان بود. شده مأمور اصفهان به شیراز
کنفرانس این برگزاری قصد اصفهان صنعت اه دانش دوستان سایر
به هم را وارد تازه این داشتند. اصفهان در ١٣۶٠ فروردین ماه در را
کنفرانس این برگزاری برای مشترک تالش و کردند اضافه خود جم
بودند جنگ جبهه های در اه دانش کارمندان از بسیاری که حال در

چندان انات ام هم اصفهان صنعت (چهارساله) جوان اه دانش و
طبخ برای پیاز خرید صحنه ها از ی است. وصف ناشدن نداشت،
است خوب کشور ریاضیات تاریخ حفظ برای که بود کنفرانس در
ده دانش مربیان از ی همراه به تابش آقای نوشته شود. جایی
میوه بازار در زود خیل صبح و گرفتند اه دانش از وانت ی شیم
اولین شود. خریداری پیاز تا پیوست آنها جم به هم نگارنده اصفهان،
تا که ما و شدند میدان وارد پیاز گون های حاوی ماشین دومین و
تأمین برای نگارنده خوشبختانه (و بودیم نکرده کارها این از حاال
شدیم منتظر نکرد!) کارها این از هرگز هم خود خصوص مایحتاج
خریدار جمعیت که شد دیده و آمد هم سوم ماشین شود. خلوت تا
کتش تابش آقای نشد! کم بودند) شهر محله های کاسب های (که
حدود جوانان ما همه موق (آن پیاز ماشین باالی پرید و درآورد را
داد، نفر دو ما به و برداشت را گون ی بودیم!) ساله ٣٠ تا ٢٩
وانت در را آن و بردیم اه دانش وانت طرف به کشان کشان هم ما
پرداختیم سخت به را آن پول میوه، بازار در از خروج در و گذاشته
وقت رئیس البته نداشت!) هم خرید مسئول ی اه دانش (حت
هزینه های اه دانش ذیحساب حت م کرد. حمایت ما از اه دانش
خود و نکرد قبول کنفرانس پایان در را کنفرانس برای چای خرید
را کنفرانس چای هزینه میل کمال با ده دانش علم هیئت اعضاء
بسیاری در (که اه دانش رئیس حمایت با هزینه ها سایر ول پرداختند،
خود جوان استعداد با م کرد تالش و م شد درگیر ذیحساب با موارد
از نگارنده شد. پرداخت کند) مجاب را او حسابداری قوانین خواندن و
مقایسه ای بود خوب ول ندارد، دقیق اطالع کنفرانس برگزاری هزینه
در میزگردهایی درآن ها که اول کنفرانس های برگزاری شرایط با
نکات و م شد برگزار کشور ریاض پژوهش و آموزش مسائل مورد
م شد. انجام ،[٣ داشت[٢، وجود کنفرانس برنامه های مورد در جالبی
تحت علم کارگاه ی بار نخستین برای دوازدهم کنفرانس در اما
دکتر آقای تهران، اه دانش جوان استاد توسط جبری» «هندسه عنوان
برگزاری جهت بعدی کنفرانس های برای ویی ال که شد ارائه ، فاطم
آن بر عالوه بود، کنفرانس ها حاشیه در روز علوم علم کارگاه های

داشتند. فعال حضور کنفرانس این در هم ریاض دبیر زیادی تعداد

داستان های (١٣۶١ (سال کرمان اه دانش در سیزدهم کنفرانس
کنفرانس این برگزاری از کرمان اه دانش مدیریت البته دارد. مفصل

ول شد، علت بر مزید هم کرمان ١٣۶٠ سال زلزله داشت، واهمه
و ایاق قزل جوادپور، دکتر آقایان مخصوصاً کرمان دوستان تالش
آماده سازی برای کرمان به نگارنده متعدد مسافرت های و ضیایی
شود برگزار کنفرانس تا شد باعث کنفرانس برگزاری جهت زمینه
2Persi Diaconis
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مسئوالن نبود، آن اگر و داشتیم را علوم وقت وزیر حمایت ما (البته
را کفرآمیز کار این و کنند ریس نم شدند حاضر کرمان اه دانش
زیادی افراد زحمات با هم سیزدهم کنفرانس حال هر به دهند!) انجام
علوم وقت وزیر حمایت با بعد سال های رجبعل پور دکتر شد. برگزار
برگزاری از کرمان سودهای از ی و شدند منتقل کرمان اه دانش به

بود. انتقال این شاید کنفرانس، این

وحشتناک بسیار شرایط در شد قرار هم چهاردهم کنفرانس
و تالش ها اگر شود. برگزار تبریز در تحمیل جنگ اوج و ترورها
کنفرانس نم توانستیم شاید نبود، تومانیان دکتر چون افرادی مقاومت
این افتتاحیه نظام و خش جلسات کنیم. برگزار را چهاردهم

سخنران هنگام در نم کنند، فراموش شرکت کنندگان را کنفرانس
هنگام در بودند! ایستاده حضار برابر در مسل فرد دو تبریز جمعه امام
اجازه خواست ایشان از و رفت جلو نگارنده علوم وقت وزیر ورود
برای این که شد گفته شوند. سالن وارد ایشان همراه گارد ندهند
با ایشان نیست. مناسب خارج میهمانان حضور با نظام و کنفرانس
وزیر همراه گارد ندادند اجازه مسئولیت قبول و گارد با رفتن کلنجار
هر به بود! سخت کار اقدام این شرایط آن در که یابند، راه جلسه به
حمایت های نم تواند خود حفظ با رابطه در ایران ریاض انجمن حال
انجمن دانشجویی مسابقه (برنده نجف محمدعل آقای چون افرادی
رویداد این یرد. ب نادیده را ١٣۶٢ تا ١٣۵٩ سال های در ایران) ریاض
که کشور ریاض کنفرانس پانزدهمین در ١٣۶٣ سال مشابه رویداد با
عل رغم کنفرانس آن در است. مقایسه قابل شد، برگزار شیراز در
ستاد اصل اعضاء از ی کشور، در بهتر امنیت جو آمدن وجود به
و است نظام مخالفان از ی حاضر حال در (که فرهنگ انقالب
محافظ داشت. شرکت دارد) روشنفکران بین هم فراوان طرفداران
به هم باز نگارنده بود، ایشان کنار در مسل وضوح به همواره ایشان
رفتار این کنفرانس و نظام آبروی برای که داد تذکر و نزدی ایشان
امنیت شما «آقا گفتند جواب در مشارالیه نیست، مناسب شما محافظ
فکر «من گفت فقط جواب در نگارنده که م کنید» تضمین مرا جان
ببخشید است، ارزشمندتر شما جان از کنفرانس و نظام آبروی م کردم
ایشان جان از کنفرانس پایان تا ایشان محافظ و کردم» فضول که
که ایران ریاض کنفرانس تنها (در نمود! حفاظت صورت همان به
سخن ایران ریاض انجمن نماینده عنوان به آن، افتتاحیه در نگارنده
انجمن، وقت دبیر رجبعل پور دکتر دستور و لطف به هم آن گفت
موقعیت های از ی هیچ در خوشبختانه که بود، چهاردهم کنفرانس
اه دانش در که همچنان نبود. حاضر صحنه جلو در او معموال ر دی
آموزش کنفرانس های و ایران رمز و آمار انجمن های اصفهان، صنعت

خیل باشد). چنین این کرد تالش هم ریاضیات خانه های و ریاض
افراد ریاض کنفرانس های در چرا که داده اند تذکر انجمن اعضاء از
این به شاید البته که م کرده اند، شرکت مدعو عنوان به ریاض غیر
و ایران ریاض انجمن تا شود برقرار ارتباط مسئوالن با که بوده دلیل

شوند. حفظ آن کنفرانس های

نخست کنفرانس در هشترودی دکتر آقای پیشنهاد راستای در
تدریس بهتر ایران در ریاضیات تا کنیم «چه میزگرد بحث های و
نگارنده برای که سؤال دلیل به و کنفرانس این در شود؟»[١٨]
الس هایش هم و (نگارنده آمده بود پیش ایران به بازگشت بدو در
به جدید ریاضیات با دبیرستان در که این عل رغم ١٣۴٨ سال در
مقاالت مطالعه با آن ها از برخ فقط ،و نداشتند آشنایی رسم طور
شدند موفق داشتند، اندک آشنایی اصطالح این با ان ی مجالت
از هم آن موفقیت، با را اه دانش انتگرال و دیفرانسیل حساب درس
اه دانش ١٣۵٧ سال ورودی های ول ذرانند، ب آپوستل[١٩] کتاب
اصطالحات با خود رسم برنامه های در که این عل رغم شیراز
نکرده درک کامال را مفاهیم ول شده‐بودند، آشنا جدید ریاضیات
در داشتند! ل مش لیتهولد[٢٠] کتاب خواندن با حت و  بودند
مدارس به را او که آمد پیش نگارنده برای ؟» «چرائ که بود اینجا

ریاض معلمان جم در حضور و اصفهان به نگارنده انتقال با کشاند.
در اصفهان صنعت اه دانش در تابش دکتر آقای با آشنایی و اصفهان
محمل که شد، برداشته اساس قدم های مدرسه ای ریاضیات زمینه
دبیران فعال حضور بوده است. ایران ریاض انجمن فعالیت  از بسیاری
برگزاری که است نمودهائ از ی ریاض کنفرانس های در ریاض
کنگره های در ایران موفق شرکت و ریاض آموزش کنفرانس های

مل مسابقات جهان فدراسیون و ICME ریاض آموزش بین الملل
جانبه چند پیوند این ر دی دستاوردهای از برخ ،WFNMC ریاض
پروفسور شاگردان آن ها از برخ که اصفهان ریاض معلمان بود.
به عشق و عالقه روی از آنان از بسیاری و بودند فاطم تق
نظام تغییر با نموده بودند، انتخاب را شغل این ریاضیات، و معلم
دوره های گذراندن از پس مدارس، به جدید ریاضیات دروس ورود و
مفاهیم با آشنایی و ایران مطرح اه های دانش در خدمت ضمن آموزش
معلمان مستمر آموزش نوع که داشتند اجرا حال در طرح جدید،
به خود منازل در هفته روزهای از برخ در آن ها بود. [٢١] ریاض
دانش آموزان بین شده مطرح االت اش بررس و بحث و کتب بررس
(مرکز معلم مرکز یل تش طرح که شد ویی ال این م پرداختند،
نوشته غیاث نژاد تیمور مرحوم همت با اصفهان) معلمان تحقیقات
اصفهان اه های دانش استادان و رشته ها سایر معلمان کم با و شد
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افرادی حمایت با پایه علوم مختلف زمینه های در اصفهان صنعت و
در طرح این فراوان الت مش عل رغم دانایی، عل دکتر آقای چون

ریاض معلمان درآمد[٢٢]. اجرا مرحله به اصفهان در ١٣۶٠ سال
(به ١٣۵٨ سال از بعدازظهر دوشنبه جلسات یل تش با نیز اصفهان
کنفرانس نخستین میزگرد در شهریاری پرویز آقای نظر ( رسم طور
معلمان انجمن های یل تش پایه ریزی برای را کشور[١٨] ریاض
سخنان اول کنفرانس  ر دی جالب (نکته بخشیدند[١١] تحقق ریاض
حقوق با رابطه در کنفرانس این میزگرد در افضل پور دکتر آقای
آموزش الینحل مسائل صدر در همچنان که بود[١٨] ریاض معلمان

مستقیم ارتباط که کرده ایم ثابت آماری نظر از اخیراً و دارد قرار کشور
.([٢۴ ،٢٣] دارد وجود دانش آموزان کیفیت و معلمان حقوق بین
انجمن های یل تش برای هم استان ها سایر ریاض معلمان تالش
برای مجوز صدور اجازه تصویب با که بود جریان در ریاض معلمان
وزارت به فرهنگ انقالب عال شورای در ریاض معلمان انجمن های
پرورش و آموزش در نجف آقای وزارت زمان در پرورش، و آموزش
نخستین برگزاری دنبال به و گرفتند ل ش رسم طور به انجمن ها این
اصفهان، در ١٣٧۵ سال در ایران[١۴] ریاض آموزش کنفرانس
نظارت با هم ایران ریاض معلمان آموزش علم انجمن های اتحادیه

شد. یل تش پرورش و آموزش وزارت و ایران ریاض انجمن
بیست حاشیه در ریاضیات جهان سال اعالم مسأله ر دی سوی از
سال در شریف صنعت اه دانش در کشور ریاض کنفرانس پنجمین و
ایران ریاض آموزش کنفرانس برنامه ریزی های در و مطرح ١٣٧٣
احمد استاد همت و کنفرانس این دبیر پی گیری با ١٣٧۵ سال در

پژوهش معاون و بودجه و برنامه سازمان وقت رئیس حمایت ، بیرش
گرفت. ل ش ایران در ریاضیات جهان سال مل ،ستاد علوم وزارت

همراه ابتدا در ایران ریاض انجمن وقت اجرایی شورای اگرچه
آقای انتخاب و اجرایی شورای اعضاء تغییر با ول نداشت، چندان

ریاض انجمن به ستاد کارهای همه انجمن، دبیر عنوان به بهزاد دکتر
اصفهان ریاضیات خانه نخستین یل تش .[٢۶ شد[٢۵، واگذار ایران
ایجاد و ر[٢٧] دی کشورهای حت و ر دی شهرهای به آن گسترش و
ستاد دستاوردهای از ی ریاضیات[٢٨]، خانه های بین الملل ه شب

ریاض جامعه هماهنگ دلیل به که است ریاضیات جهان سال مل
کرده است. پیدا ظهور ایران ریاض انجمن قالب در ایران

ریاضیات ترویج در عمده ای نقش ایران ریاض انجمن انتشارات
داشته است. ایران ریاض جامعه اعضاء بین انسجام و آن توسعه و
اخبار، حاوی ابتدا و بود ایران ریاض انجمن بولتن آن نخستین
کرد، ار ب آغاز ١٣۵٢ سال در پژوهش مقاالت و توصیف مقاالت

شهشهان سیاوش دکتر آقای پیشنهاد با ١٣۵٨ آبان ماه در ول
در نگارنده و تابش یحیی آقای همت با سپس و جدا بولتن از خبرنامه

توصیف مجله ی عنوان به ریاض اندیشه و فرهنگ ١٣۶١ سال
به شروع ایران ریاض انجمن ریاض مجالت از ی و ریاض
١٣۶١ فروردین ماه گزارش اساس بر نگارنده .[٢٩ کرد[٣، انتشار
تابش یحیی دکتر آقای اری هم با ایران[٣٠] ریاض انجمن دبیر
بر تالش داشت. عهده به را انجمن خبرنامه های تولید مسئولیت
اجرایی شورای اعضای نظارت و چاپ الت مش علیرغم که بود این
طور به بار ی روز ۴۵ هر انجمن خبرنامه های خبرنامه، بر انجمن
اظهارنظر ها و ایران ریاض جامعه از وسیع اطالعات حاوی و مرتب
استفاده حت شود. منتشر کشور ریاض جامعه جاری مسائل مورد در
از استفاده (با مطالب کردن جابجا و کردن چاپ و کپی نیز و پی از

درآمد. اجرا مرحله به فرآیند این در چاپ) قدیم دستگاه های
تا پنجم روزهای در ایران ریاض انجمن دست اندرکاران همایش
در ایران ریاض انجمن همایش نیز و تفرش در ١٣٧٨ خردادماه هفتم
برای عمده همایش دو خوانسار، در ١٣٩۴ اسفندماه ٢٠ و ١٩ روزهای
برای عطف نقاط ایران ریاض انجمن سیاست گذاری و برنامه ریزی
به نخستین در نگارنده که بوده است ایران ریاض انجمن برنامه های
.[٣٢ بود[٣١، برگزاری مسئول دومین در و داشت شرکت فعال صورت
نیز اه ها دانش کارشناس دوره های درس برنامه ریزی با رابطه در
برنامه  ریزان کار مایه که داشت[٣٣] فعالیت هایی ایران ریاض انجمن
شد. اه ها دانش تعطیل زمان در فرهنگ انقالب ستاد ریاض گروه
طور به ستاد و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت این که علیرغم
در ایران ریاض انجمن اعضاء همبستگ و انسجام از غیرمستقیم
زمان های در انجمن توسط آن بررس و نقد و درس برنامه های تولید
به را مهم کار این وزارت هیچ گاه متأسفانه ول برده اند، بهره مختلف

ننموده است. واگذار ایران ریاض انجمن
دکتر آقای توسط وزارت برنامه ریزی کمیته مسئولیت زمان در
فرهنگستان[٣۴] ریاض علوم آزمون  نخستین برگزاری با ، شهشهان
این از قبل که بود این بر قصد اصفهان صنعت اه دانش مرکزیت با
ورودی آزمون های به اه ها دانش تکمیل تحصیالت دوره های که
و استاندارد آزمون های از متمرکز استفاده برای ویی ال شوند، آلوده
فعال حضور که گردد، ارائه مقاط این در سنجش از پذیرش جداسازی
انجمن طریق از جامعه این همبستگ از نشان ایران ریاض جامعه
و علوم وزارت حمایت عدم با متأسفانه ول دارد[٧]، ایران ریاض

نگردید. محقق هم امر این سنجش سازمان
ریاض مسابقات نیز و [٣۶ دانشجویی[٣۵، ریاض مسابقات
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در ایران ریاض انجمن مؤثر فعالیت های ر دی از دانش آموزی[٣٧]
افت مطالعه دنبال به است. بوده کشور ریاضیات ارتقای راستای
محترم معاونت حمایت و ایران[٣٨] ریاض انجمن توسط ریاض
برگزاری باعث مطالعه این ، پرورش و آموزش وزارت وقت پژوهش

توصیف نشریه های انتشار نیز و آموزی دانش ریاض مسابقات
نم کنم فراموش شد. ریاض آموزش رشد مجله همانند ریاض
رسیدیم ان ی مجله محترم سردبیر مصحف آقای خدمت بارها که
که نمایند. راه اندازی مجددا را نشریه این تا کنیم مجاب را ایشان تا
حاصل ریاض آموزش رشد نشریه انتشار ول نگردید محقق امر این

ریاض دبیر انتظاری آقای همت با (خوشبختانه بود. تالش ها آن
مرحوم از توانست نگارنده که اجازه ای با و یزد ریاضیات خانه و یزد
تولید ترونی ال صورت به ان ی نشریه آرشیو کند، کسب مصحف

دارد). قرار عالقه مندان اختیار در و شد
اری های هم توسعه جهت در تالش با اخیر سال های در

بررس جهت در کوشش ایران[٣٩]، ریاض انجمن بین الملل
برای مدرسه ای ریاضیات گروه کار یل تش ،[١١] ریاض افت عوامل
مسأله بررس ایران، مدرسه ای ریاض آموزش استانداردهای تهیه
صدد در انجمن [۴٠] ریاض علوم فارغ التحصیالن برای اشتغال زایی
است. کشور ریاضیات اعتالی برای خود فعالیت های دامنه گسترش
افت به منجر که ریاض غلط آموزش های بلیه و کنکور با مبارزه
مورد همواره که است ری دی مقوله است، شده کشور در ریاض شدید
با م رود امید و داشته است قرار ایران ریاض انجمن حمایت و توجه
زاییده خود (که علوم فرهنگستان ریاضیات پیشبرد کمیسیون تالش
اری هم و درک و است) ایران ریاض جامعه مشترک تالش های
به و ریاض آموزش ویژه به آموزش نابودکننده غول این مسئوالن
رخت جامعه از «کنکور» جای به «کورکن» کاردان دکتر مرحوم قول

بربندد[۴١].
اتحادیه راه اندازی برای اران هم و نگارنده اخیر تالش
جهت در جامعه تالش راستای در ، ریاض علوم ایران انجمن های

جهان ریاضیات روز وضعیت اکنون هم (که ریاض علوم بین وحدت
با و علم انجمن های سایر و ایران ریاض انجمن کم با است)
مطالعات دل از که ریست، دی گام کشور ریاض علوم بزرگان حمایت
امید و است آمده دست به فرهنگستان ریاضیات پیشبرد کمیسیون

ریاض انجمن مخصوصاً عضو انجمن های تمام حمایت با م رود
ریاض جامعه همدل و هم افزایی به کشور علم مسئوالن و ایران

گردد[۴٢]. منجر ریاضیات توسعه جهت در کشور
است، شبیه نویسنده کار گزارش ی به بیشتر که مختصر این در

کشور ریاضیات توسعه برای تالش ها تاریخ از گوشه ای شد تالش
این در نیز ر دی دوستان است امید شوند. بیان خاطرات با و مستند
آیندگان آموزش برای عزیزمان کشور ریاضیات تاریخ و بنویسند راستا

گردد. مدون راستا این در ایران ریاض انجمن بی بدیل نقش و
مراج

بیستمین گزارش کنفرانس، سال بیست مهدی، رجبعل پور، [١]
تهران، اه دانش انتشارات از ،(١٣۶٨) کشور ریاض کنفرانس

. ١٣۴ تا ١٢٣ صفحات
و بیست مناسبت به ریاض کنفرانس سال پن و بیست یادنامه [٢]
،١٣٧٣ بهار برگزاری، کمیته کشور، ریاض کنفرانس پنجمین

شریف. صنعت اه دانش چاپخانه
پیشینه، قرن نیم حدود ایران، ریاض انجمن مهدی، بهزاد، [٣]
(پاییز ١۵٠ و ١۴٩ پیاپی شماره ایران، ریاض انجمن خبرنامه

. ٣٢ تا ٢۵ صفحات (١٣٩۵
ریاض انجمن خبرنامه ایران، ریاض انجمن آرم مهدی، بهزاد، [۴]
.(١٣٩۵ (تابستان ٢٧ تا ٢۶ صفحات ،١۴٨ پیاپی شماره ایران،

رشد مجله ایران، ریاض انجمن با آشنایی ردیچ، م تومانیان، [۵]
. ١٣۶۴ پائیز ، ریاض آموزش

پی ایران، ریاض انجمن سال بیست منوچهر، میثاقیان، [۶]
جلد اصفهان، صنعت اه دانش ریاض ده دانش نشریه ، ریاض

. ١٧ تا ٢ صفحات (١٣۶٨ (بهار اول شماره چهارم،
پیروزی حماسه واق گرایی: سال ٢۵ سیاوش، ، شهشهان [٧]
، ریاض کنفرانس سال پنجمین و بیست یادنامه الک پشت،

شریف. صنعت اه دانش (١٣٧٣) ٨٣ تا ٧٩ صفحات
،١٣٩٣ تابستان ٣۶ سال ٢ شماره ایران، ریاض انجمن خبرنامه [٨]

. ١۴٠ پیاپی شماره
. ١٣٩۶ پاییز ،١٢٧ شماره ریاض آموزش رشد مجله [٩]

،١٣٩٧ تابستان ٣٩ سال ٢ شماره ایران، ریاض انجمن خبرنامه [١٠]
. ١۵۶ پیاپی شماره

مدرس تربیت اه دانش چالش ها، و ریاض علوم سمینار گزارش [١١]
. ١٣٩۶ آبان 

ایران ریاض جامعه به هشدار ، عل ، رجال و آزاده سیده پروانه، [١٢]
. بررس دست در ،١٣٩٧ کشور، پایدار توسعه به عالقه مندان و
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انجمن خبرنامه ایران، ریاض معلمان انجمن های ، عل ، رجال [١٣]
و ١١ صفحات ،١٣٧٧ اسفند ،۴ شماره ،٢٠ سال ایران، ریاض

. ١٢

خبرنامه ایران، ریاض آموزش کنفرانس نخستین دستاوردهای [١۴]
صفحات ،(١٣٧۵ (آذر ،۵ شماره ،١٨ سال ایران، ریاض انجمن

. ٢٢ و ٢١

انجمن خبرنامه ایران، ریاض آموزش کنفرانس نخستین [١۵]
. ١١ صفحه ،١٣٧۵ مهرماه ،۴ شماره ،١٨ سال ایران، ریاض

خبرنامه ایران، ریاض انجمن رئیس به رجال عل دکتر نامه [١۶]
. ١۶ صفحه (١٣١) ١٣۴ پیاپی شماره ایران، ریاض انجمن

ریاض انجمن بولتن ایران، ریاض انجمن دانشجویی مسابقه [١٧]
. ۶ صفحه ،١٣۵٣ ماه اسفند ایران،

تدریس بهتر ایران در ریاضیات تا کنیم چه عل اکبر، جعفریان، [١٨]
یادنامه کشور، ریاض کنفرانس نخستین میزگرد گزارش شود،
،(١٣٧٣) ٧ تا ٣ صفحات ، ریاض کنفرانس سال پنجمین و بیست

شریف. صنعت اه دانش

[19] Apostol, Tom, M, Calculus, Vol. 1, One-Variable with

an Introduction to linear Algebra, 2nd edition,(1975),

Wiley

[20] Leithhold, Louis, The calculus with Analytic Geometry

5th ed (1989),Harper & Row.

آموزش رشد مجله معلمان، مستمر یادگیری ، عل ، رجال [٢١]
تا ٢۵ صفحات ،١٣٩٧ پاییز ١ شماره ششمۀ، و س دوره ، ریاض

. ٢٧

(ره آورد اصفهان معلمان تحقیقات مرکز جعفر، شیخ االسالم، [٢٢]
ریاض معلمان آموزش علم انجمن مجله انقالب)،فرنود،

و ٣ صفحات ،(١٣٧۵ (شهریورماه ١ شماره ویژه نامه اصفهان،
. ۴

رده از آموزش تبدیل کشور، آموزش عمده چالش ، عل ، رجال [٢٣]
انجمن های اتحادیه خبرنامه دوم، قسمت تولید، رده به خدمات
زمستان و پائیز ،١۶ شماره ایران، ریاض معلمان آموزش علم

. ٧ تا ۵ صفحات ،١٣٨٧

کشور، ریاض عمده چالش ، عل ، رجال و آزاده سیده پروانه، [٢۴]
شده ارائه ابتدایی، دوره آموزش مخصوصاً آموزش، به بی توجه
. ١٣٩٨ مقدس، مشهد چالش ها، و ریاض علوم سمینار دومین در
خرداد ٢١ ریاضیات، جهان سال مل ستاد همایش نخستین [٢۵]
ایران، ریاض انجمن خبرنامه شریف، صنعت اه دانش ،١٣٧٧

. ٨ و ٧ صفحات ،١٣٧٧ شهریور ،٢ شماره ،٢٠ سال
فروردین  ٢۶ ریاضیات، جهان سال مل ستاد همایش دومین [٢۶]
ایران، ریاض انجمن خبرنامه اصفهان، صنعت اه دانش ،١٣٧٨

. ١٣٧٨ خرداد ،١ شماره ،٢١ سال
ریاض معلمان آموزش علم انجمن مجله فرنود، ویژه شماره [٢٧]

.(١٣٨٨ تابستان ،١٧) اصفهان
[28] Mathematics Houses and Their Impact on Mathemat-

ics Education, Proceedings of the 13th International

Congress on Mathematical Education, Springer ,2017,

pp 679-680.

شماره ، ریاض اندیشه و فرهنگ ، عل ، رجال و یحیی تابش، [٢٩]
. ١٣۶١ سال ،١

انجمن خبرنامه انجمن، دبیر گزارش مهدی، رجبعل پور، [٣٠]
٣ . تا ١ صفحات ،١٣۶١ اردیبهشت ایران، ریاض

انجمن خبرنامه ایران، ریاض انجمن دست اندرکاران همایش [٣١]
و ١٠ صفحات ،١٣٧٨ خرداد ،١ شماره ،٢١ سال ایران، ریاض

. ١١
پایان هر و آغاز هر در که نقطه هایی و خوانسار گردهمایی [٣٢]

خبرنامه گردهمایی، این متفاوت گزارش های و سرمقاله هستند،
.(١٣٩۴ (زمستان ١۴۶ پیاپی شماره ایران، ریاض انجمن

ایران، ریاض انجمن بولتن ایران، ریاض انجمن دبیر گزارش [٣٣]
. ٢٠ تا ١٢ صفحات ،١٣۵٣ اسفند

آمار انجمن خبرنامه فرهنگستان، ریاض علوم آزمون نخستین [٣۴]
. ۶ صفحه ،٧٣ بهار ،٢ شماره ایران،

ریاض انجمن بولتن ایران، ریاض انجمن دانشجویی مسابقه [٣۵]
. ۶ صفحه ،١٣۵٣ اسفندماه ایران،

دانشجویی ریاض مسابقات مسأله های بامدادرضا، ، یاحق [٣۶]
. ١٣٩٣ ، اه دانش نشر مرکز ،(١٣۵١٣٨ ‐ ٢۵) کشور
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رشد مجله ایران، در آموزی دانش ریاض مسابقات ، عل ، رجال [٣٧]
. ۵١ تا ۴۶ صفحات ،١٣٩١ بهار ،۵١ جلد ، ریاض آموزش

[38] Rejali, A. (1988). Lack of interest of students for study-

ing Mathematics. Unesco Document Series No. 35: Re-

ports and papers presented in the fifth day special pro-

gramme on “Mathematics, Education and Society”; the

6th International Congress on Mathematical Education;

pp. 146-147. Budapest, Hungry.

روابط کمیته فعالیت های از کوتاه گزارش ، عل ، رجال [٣٩]
ایران، ریاض انجمن خبرنامه ایران، ریاض انجمن بین الملل

. ٧ تا ۴ صفحات (١٣٩۵) ١۵٠ و ١۴٩ پیاپی شماره

شغل آینده عزیزاله، ، معماریان و طاهر قاسم هنری، [۴٠]
ایران، ریاض انجمن خبرنامه ، ریاض علوم دانش آموختگان

. ۵٨ و ۵٧ صفحات ،١٣٩۵ تابستان ،١۴٨ پیاپی شماره

اه ها، دانش ورودی آزمون های مسائل و روش ها بررس سمینار [۴١]
ریاض انجمن خبرنامه ،١٣٨١ آذرماه اصفهان، ریاضیات خانه

. ١٩ و ١٨ صفحات ،١٣٨١ شهریورماه ،٢ شماره ،٢۴ سال ایران،

[42] http://www.ias.ac.ir/index.php/2015-09
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