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پنجاهمین در انجمن رئیس سخنران
ایران ریاض کنفرانس

واعظ پور∗ منصور سید

است مشغول هندسه کار به دائم که اعداد آفریننده خداوند نام به
است. نگاشته ریاض عالئم با را هست زیبای عالم و

نه من به که استادی از کنم یاد م دانم خود وظیفه چیز هر از قبل
اجتماع مسئولیت من به ه بل آموخت را پژوهش و خواندن درس تنها

مسئول ایران، ریاض جامعۀ برابر در که داد یاد من به آموخت. را
هستم.

آن دبیری ایشان که ایران ریاض کنفرانس هفتمین و بیست در
در که داد یاد ما به و خواست کار ما از شانه به شانه داشت، عهده به را
آموزش وظیفۀ از فراتر باید و هستید مسئول ایران ریاض جامعۀ برابر
استاد جز نبود کس فرد این دهید. انجام ری دی کارهای پژوهش، و

. صدیق کریم پروفسور من بزرگوار
شیراز اه دانش محترم ریاست از م دانم خود وظیفۀ چیز هر از قبل
و بوده اند ریاضیات ویژه به و پایه علوم حامیان از همواره که کنم ر تش

کوشش هیچ از و بوده اصل حامیان از هم کنفرانس این برگزاری در
دبیر از شود. برگزار احسن نحو به کنفرانس این تا نکردند فروگذار
دکتر آقای جناب کنفرانس، انگیزه با و پرانرژی جوان، سخت کوش،
کمیته دبیر و شیراز اه دانش ریاض گروه محترم اران هم و عبداله
زحمت کنفرانس این برگزاری در که مسئولین و دوستان ر دی و علم

م کنم. ر تش کشیدند،
، تعطیل هیچ بدون و ممتد طور به ریاض کنفرانس ۵٠ برگزاری

حت دارد. ریاض پیشبرد در ایران ریاض جامعۀ راس عزم از نشان
قرار صدام موش باران زیر که زمان ، تحمیل جنگ بحبوحۀ در
دادند سال آن در را کنفرانس این تعطیل پیشنهاد بسیاری داشتیم،

در بنده االن که ایران ریاض انجمن پیش کسوتان خوشبختانه اما
سال همان در و ندادند تعطیل اجازه م دهم، پس درس آن ها حضور

ریاض انجمن افتخار باعث این کردند. برگزار را ریاض کنفرانس هم
. تعطیل هیچ بدون ریاض کنفرانس ۵٠ است، ایران

و کنم اشاره خدمتتان سریع خیل م خواهم که را نکته ای اما
پنجاهمین برگزاری بحبوحۀ در متأسفانه که است این شوم مرخص

ریاض انجمن فعالیت نیم قرن بزرگداشت و کشور ریاض کنفرانس
ریاست کرد. کاری باید ندارد. خوبی حال ما کشور ریاض ایران،
من کردند. اشاره پایه علوم نقش به خوبی به شیراز اه دانش محترم
آن به قشنگ خیل ایشان چون نم کنم عنوان ر دی را مسائل آن
چالش هایی کنم، اشاره م خواهم من که چیزی اما کردند. اشاره
بزرگ ترین روست. به رو آن با کشور ریاض حاضر حال در که است
که چیزی است. ریاض رشته از ما دانش آموزان استقبال عدم چالش،
آن، از بدتر نیست. این تنها و م بینیم، داریم همه و است مشهود
های رشته رشته ها، تمام از دبیرستان  دانش آموزان کال که است این
فراری ریاض از حرفه ای و فن و تجربی رشته های ، انسان علوم

مطالعات سبد در ریاض درس مدارسشان مدیران قول به و هستند
توسعۀ که است چیزی این است. وحشتناک خیل این و نیست آن ها

م کند. ل مش دچار را آن و گرفته نشانه را ت ممل پایدار
محترم اساتید شما ، ریاض معلمین ما مسئولیت که اینجاست
و کرد باید چه که م شود دوچندان ریاض پیش کسوتان و اه دانش
برای را تاری بسیار بسیار آیندۀ کند پیدا ادامه وض این اگر چرا؟
چنین چرا که است این بحث اما کرد. پیش بین م توان ت ممل
بیش چیز دو شاید چرا؟ که م شویم جزئیات وارد که وقت شده؟
کنکور است. کنکور بحث مورد، ی م کند. خودنمایی همه از
تحت ریاضیات تدریس مخصوصا تدریس، نحوۀ اصل که شده موجب
شورای مجلس در ٨۶ سال در کنکور بحث متأسفانه گیرد. قرار تأثیر
که رجال دکتر آقای عزیزم استاد نم رود یادم و شد مطرح اسالم
کنکور اصالح تصویب برای که وقت و بود مسئله این یران پی از
کنکور حذف موضوع ناآگاه افراد از بعض رفتند، مجلس صحن به
ایجاد جو دلیل به و کردند مطرح بود، ن مم غیر امری عمال که را
کنکور که دادند فرصت سال ۵ و گرفت قرار تایید مورد طرح این شده
قانون خودشان و نشد برداشته قدم هیچ سال ۵ از بعد شود. حذف
سال (یعن ر دی سال ۵ تا باید حاال که صورت این به کردند عوض را
اساس بر کنکور، از خارج رشته ها، درصد ٨۵ دانشجویان (٩۶ تا ٩١
انجام هیچ کدام که م بینید متأسفانه شوند. انتخاب دبیرستان سوابق
مصاحبه ی در سنجش سازمان رئیس خدایی دکتر آقای و نشده
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چیزی چنین که م دانستند هم خودشان قانون گذاران که بودند گفته
االن و نم دانم! من کردند را کار این چرا حال نیست. اجرا قابل
از خارج درصد ٨۵ ما که م دهند شعار ما مسئولین روز هر متأسفانه
اصال که رشته هایی را؟ رشته هایی چه اما م گیریم، دانشجو کنکور
داشتند پذیرش هم کنکور طریق از اگر را رشته ها آن ندارند. داوطلب
اثرات کنکور که م بینیم داریم ما اصل در نم نمود. انتخاب کس
برای بود وسیله ای زمان ی که کنکور است. گذاشته باق را خودش
و آموزش یعن هدف. به شده تبدیل حال دانش آموزان، ارزشیابی
جایی و کنکور سد از دانش آموزان گذراندن شده هدفش ما پرورش

قربان بزرگ ترین و ندارد جایی ر دی ریاض باشد کنکور هدف، که
است. ریاض آن،

ویژه به ت، ممل محترم مسئولین و کرد کاری باید که است این
نیست. شدن حذف کنکور که کرد توجیه را مجلس محترم نمایندگان
امر این . کردیم یری پی را کار این ما شود. اصالح باید کنکور این
طریق از است. یری پی حال در شدیدا علوم فرهنگستان طریق از
معاون با جلسه چند است. یری پی حال در ایران ریاض انجمن

بتوانیم. امیدوارم داشتیم. علوم وزارت آموزش
آموزش م رسیم آن به م کنیم یری پی وقت که دلیل دومین
م دهیم. فراری ریاض از آنجا از را بچه ها ما است. ابتدایی دورۀ
فرهنگیان اه دانش ابتدایی آموزش سرفصل و م روم خودم من وقت

مبان ‐ ١ دارد: وجود ریاض درس دو فقط م بینم م کنم، نگاه را
علوم دیپلم ی نم دانم من . ریاض آموزش ‐ ٢ ریاض آموزش
معلم م شود چطور ریاض آموزش درس دو گذراندن با انسان
ابتدایی آموزش که است آن هایی به مربوط این تازه ابتدایی؟ ریاض

ی این دبستان؟ ریاض معلم بشوند م خواهند چطور م خوانند. را
است. مورد

همین طور که است، خدمت خرید طرح آن از بدتر مسأله ی
معلمان شما م گویند و م دهند شرکت ی تحویل را مدرسه ها
مرزی استان های و محروم مناطق در معموال کن. تأمین را ابتدایی
را بچه ها که است معضالت از ر دی ی هم این و است این طور ما

م دهد. فراری ریاض از ابتدایی دورۀ از
برم گردیم وقت بود. مدارس در آموزش به مربوط این ها
بی رویۀ افزایش که م بینیم متأسفانه اه ها، دانش در آموزش به
کانال از باید حتما معلمین که این و فرهنگیان اه دانش دانشجویان

دولت اه های دانش دانشجویان و شوند استخدام فرهنگیان اه دانش
شوند استخدام نم توانند دام هیچ و م دهند دست از را شانس این
م کردند پیش بین خود برای که شغل هایی از ی که حال در

گرفته ر دی اه های دانش ریاض دانشجویان از را انگیزه بوده، دبیری
بی رویۀ گسترش ر دی طرف ی است. مسأله طرف ی این است.
معلم داشتن بدون ، کوچ شهرستان های در فرهنگیان اه دانش

معلمین و ریاض آموزش به ، اه دانش انات ام داشتن بدون و خوب
یرند ب عهده به را ریاض آموزش مسئولیت م خواهند آینده در که
که م دهد اجازه فرهنگیان اه دانش ٢٨ ماده البته م زند. ضربه باز
اجرا ماده این متأسفانه ول یرند ب معلم اه ها دانش فارغ التحصیالن از

است. کم خیل شود اجرا هم اگر و نم شود
استان سهمیۀ یرند، ب آزمون م خواهند زمان هر ساالنه

این و است کم بسیار ماده این طریق از سالیانه استخدام آزمون های
است. ریاض آموزش روی پیش چالش های از ر دی ی باز خود

است این هستیم روبرو آن با اه ها دانش در که ر دی ل مش ی
کالس سر بیاید. ریاض رشته به م تواند مدرک هر با کس هر که

گرافی لیسانس با شخص امیرکبیر، صنعت اه دانش در من خود
چطور نم دانم من بخواند. حقیق آنالیز فوق لیسانس تا نشسته
لیسانس ما م گویند م کنم صحبت نیز ر دی دوستان با م تواند؟
این با داریم. فالن لیسانس ما م گوید ری دی داریم، پرستاری
و بخوانند ریاض لیسانس فوق م خواهند غیرمرتبط لیسانس های

بخوانند. ریاض دکتری انشاالله هم بعداً
عال آموزش مراکز بی کیفیت و بی هدف افزایش بعدی معضل

مشخص م شود یری پی وقت و داده اند مجوز همین طور است.
صدور به مجبور مختلف فشارهای تحت علوم وزارت که م گردد

است. شده مجوز
معلمان، و اساتید اجتماع شأن کاهش این ها تمام از بزرگ تر و
که است بزرگ معضل ی خود این است. ت ممل این در معضل
چالش هایی با ما ریاض جامعۀ حال هر به شود. پرداخته آن به باید
همۀ اگر نکنیم، فکری آن ها برای سریع تر چه هر اگر که روبروست
روزبه روز چالش ها این ندهیم هم دست به دست هم با ریاض جامعه
بنابر م رساند، ت ممل این به جدی آسیب های و م شوند بزرگ تر
جدی را مسائل این که دارم درخواست عزیزم دوستان همۀ از این
مجدداً خود جای به من حاال هم پژوهش بحث در متأسفانه یرند. ب
همه بحث این در هستیم. روبرو جدی ل مش با که کرد خواهم بحث
این به خود جای در من که کیفیت، به تا م پردازند پژوهش کمیت به

کرد. خواهم اشاره
تمام را بحثم همین جا است تمام و بود کوتاه وقتم چون من
خوش آمد و م کنم عرض خیرمقدم عزیزان شما هم به م کنم.
از که ایران ریاض انجمن عزیز پیش کسوتان خدمت م گویم.



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢١ ١۶٠ پیاپی شماره

دارم. ویژه مقدم خیر و ر تش عرض بوده اند انجمن این پایه گذاران
پس خوب را درسم بتوانم امیدوارم ایشان دانشجوی عنوان به بنده

. هم از ر تش با دهم.

ایران ریاض انجمن رئیس ∗

ایران ریاض انجمن عموم مجم گزارش
ساعت١٧:٣٠ ، ٩٨/۶/۵

ایران ریاض کنفرانس پنجاهمین

شیراز اه دانش

نهندی∗ زارع رحیم

انجمن پیوسته اعضای از نفر ١٠٢ شرکت با عموم مجم جلسه
شیراز اه دانش در کشور ریاض کنفرانس پنجاهمین برگزاری محل در
رحیم دکتر آقای مجید، کالم الله از آیات قرائت از پس شد. یل تش
دکتر خانم سپس شد. انتخاب جلسه رئیس عنوان به نهندی زارع

حقیق شیردره حسن محمد دکتر آقای ، منش عنوان به مل فرشته
شدند. انتخاب جلسه ناظران عنوان به جاهدی خدیجه دکتر خانم و
انجمن محترم رئیس پور واعظ منصور سید دکتر آقای جلسه آغاز در
سپس دادند. ارائه انجمن ساالنه فعالیت های از گزارش ایران ریاض

مال امور گزارش انجمن محترم خزانه دار ایرانمنش عل دکتر آقای

آرای اکثریت مثبت رأی با انجمن مال تراز و کردند قرائت را انجمن
بازرس رشیدی نیا جلیل دکتر آقای آنگاه رسید. تصویب به اعضا
ارائه انجمن امور پیشرفت از را خود ساالنه گزارش انجمن محترم
انجام رأی گیری با عل البدل بازرس و اصل بازرس انتخاب کردند.
بازرس عنوان به ر دی بار برای رشیدی نیا جلیل دکتر آقای و شد
انتخاب عل البدل بازرس عنوان به خسروی مریم دکتر خانم و اصل
مطرح پیشنهادهایی و نکات جلسه در حاضر اعضای سپس شدند.
پی گیری انجمن در مربوطه مسئولین طرف از شد مقرر که کردند
محترم رئیس صادق اکرم خانم به جلسه در حاضر اعضای شود.
ثبت اداره در را انجمن ثبت امور کلیه تا دادند وکالت انجمن دبیرخانه
بهرامیان دکتر آقای خاتمه در دهند. انجام صنعت یت مال و شرکت ها
پنجاه در شرکت برای انجمن اعضای از کاشان اه دانش رئیس طرف از
اه دانش آن در ٩٩ ماه شهریور در ایران ریاض کنفرانس مین ی و

یافت. پایان ١٩ ساعت عموم مجم جلسه کردند. دعوت

تهران اه دانش ∗




