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 انجمن اخبار

ایران ریاض انجمن بیانیه ی
پژوهش موضوع در

جهت در و خود فعالیت قرن نیم آستانه ی در ایران ریاض انجمن
این انتشار با م داند الزم خود بر ایران، در ریاضیات ارتقای حفظ
و پژوهش محوری و مهم موضوع پیرامون را خود مواض بیانیه،
بیانیه ی امیدواریم نماید. اعالم ریاضیات در پژوهش دستاوردهای
ریاضیات، فردای و امروز نسل های هدایت برای راهنمایی سند حاضر
آثار کیفیت اعتالی و پایه ای و مهم رشته ی این تقویت و توسعه

باشد. ایران در ریاض پژوهش

گرفتن درنظر بدون پژوهش دستاوردهای کمیت به دادن بها . ١
بین از ارزش، کم آثار خلق به منجر ، کیف استانداردهای
نهایت در و کشور الت مش به بی تفاوت ، علم اخالق رفتن
رانه پرسش و نوآورانه عمیق، پژوهش کارهای شدن بی ارزش
کشور ریاض استعدادهای سرکوب و دلسردی نتیجه در و

شد. خواهد

تأیید مورد رشته ها، همه برای ارتقاء آیین نامه سان بودن ی . ٢
به فراوان آسیب معتقدیم ما و نیست ایران ریاض انجمن

م آورد. و آورده وارد ریاض پژوهش های کیفیت

است الزم دکتری اثرگذار دانش آموختگان تربیت برای . ٣
استادان و باشند خالق و مستعد دکتری ورودی دانشجویان

باشند. صاحب نظر خود تخصص رشته در آن ها راهنمای
در تکمیل تحصیالت دانشجویان راهنمایی الزام کردن
منجر دانشجو پذیرش نادرست شیوه ی و ارتقاء آیین نامه ی
شدن زیاد و کم عالقه و کم استعداد دانشجویان پذیرش به

شد. خواهد بی کیفیت دانش آموختگان
در ‐تخصص علم مجله های به امتیازده روش های . ۴

کم فاکتورهای و غیر علم موازین اساس بر اه ها دانش
نظر و شاخه ها و رشته  ها تفاوت به توجه بدون که محض،

پژوهش آثار کیفیت نزول به منجر م شود، انجام متخصصان
شد. خواهد

اه ها دانش رتبه بندی پژوهش معیارهای بیشتر حاضر حال ۵ . در
جهت در کشور اه های دانش حرکت و هستند کم تنها
به منجر چارچوب، این در خود رتبه ی باالبردن برای آمارسازی

مانع نتیجه در و پژوهش آثار اثربخش عدم و کیفیت نزول
م کنیم اعالم پایان، در شد. خواهد کشور علم توسعه برای
غفلت و پژوهش سیاستگذاری های فعل روند ادامه ی با که
کُند کشور ریاضیات رشد باال، بندهای در مذکور الت مش از
رشته های سایر به جدی آسیب های آن، تبع به و شد خواهد
رسید. خواهد کشور سازندگ به نتیجه در و مهندس و علوم


