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١٣٩٧ تیرماه ٢١ و كرمان،٢٠ كرمان باهنر شهید اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار هفتمین
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١٣٩٨ بهمن ماه سمنان، سمنان اه دانش كاربردها و هارمونی آنالیز سمینار هشتمین
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١٣٩٩ بهمن ماه تهران، امیركبیر صنعت اه دانش كاربردها و هارمونی آنالیز سمینار نهمین
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ذکر با مطالب نقل م شود. منتشر فصل هر پایان در انجمن اجرایی
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نیست. ایران ریاض انجمن
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ٢

 سرمقاله

اه دانش و مدرسه مسئله های از برخ
آرین نژاد∗ مسعود

اشاره.
از حمایت در ایران آمار انجمن و ایران ریاض انجمن نامه های
مطرح موضوع های از ی وقت چند که ١ سمپاد آزمون های حذف
واکنش های و بود مدرسه و آموزش حوزۀ در جامعه توجه مورد و

برخ بازخوان برای را موجه و بجا مناسبت برانگیخت، را متنوع
مسئله هایی م آورد، فراهم اه دانش و مدرسه بی شمار مسئله های از
و بحث اصل طرفین و ذینفعان از ی عنوان به ما برای که
و مدرسه نهاد دو مشترک آرمان هستند! مهم بسیار دعوا شاید

تاریخ تجربه ترویج و آموزش و انسان نیروی تربیت برای اه دانش
محور ، نسل بهتر همزیست و عصری زندگ برای روز دانش و
مسئله ها که است اه دانش و مدرسه بین مشترک همسویی های
موجبات از ی خود این و م آفریند فراوان مشترک مصال و
است دو هر این جانب از رری م نقادانه بازخوان های و بازاندیش ها
و پرسش ها از برخ یادآوری نوشته. این مأموریت های از ی و
مطرح نهاد دو این از ی هر به خطاب گاه به گاه که انتقادهایی
عین در آن ها بایستۀ و شایسته اه جای و حقوق از دفاع و م شود

عرف فعالیت های دامنۀ استقالل رعایت با توأمان، تعاون و رقابت
این گذرای و اجمال توجه مورد ابواب ر دی از ، ی هر تخصص و

بین الملل آزمون های از گزارش زمینه، همین در هستند. یادداشت
برگزار نیز ایران در که (تیمز) آموزان دانش ریاض سواد سنجش
هم، انجمن» «اخبار بخش در است. آمده شماره همین در م شود
و نمایندگان ساالنه همایش در شرکت کنندگان دیدگاه از گزارش
مشترک مسئله های به توجه که شده منتشر تخصص کمیسیون های
محوری مضمون ی ، ریاض اُفت بحران جمله از اه، دانش و مدرسه

است. آن

مدخل.
نرفتۀ «راه العبور صعب گردنه های و خم ها و پیچ معطل و گرفتار اگر
مؤثر، و نافذ تدبیرهای امور، و مواض از خیل در و هستیم توسعه»

کارآمدی و دانا انسان نیروهای و واف و کاف ورزی های اندیشه
ران دی به و باشد یادمان به هستیم، اشتباه و خطا از پر و نداریم
اگر نیست! اه دانش و مدرسه گردن بر تقصیرها همۀ که وییم ب هم
م کنیم، مضمحل و فرسوده را خود معنوی و مادی عقبه های و منابع
نیروهای م کنیم، تخریب یا ضعیف را خود اجتماع سرمایه های
گوشه گیری و عزلت به مجبور یا سرخورده و دلسرد را خود انسان
کار و اجباری مهاجرت های آوارۀ و رانده نیز را بسیاری م کنیم
هم ران دی به و باشد یادمان به م کنیم غربت دیار در اقامت و
به اگر نیست! اه دانش و مدرسه گردن بر تقصیرها همۀ که وییم ب
یا بست بن که سویی و سمت در گاه م رویم، کژراهه و بیراهه

حت و سماجت آن پی در پی تکرار و برتداوم و م رانیم است پرتگاه
فرسایش و استهالک و کندی با م دهیم، خرج به لجاجت و تعصب
میز روی بر هزینه ها با متناسب آورده هایی م کنیم، طریق ط بسیار
از ی هیچ برای و نم گذاریم تاریخ مان و سرنوشت و نسل ها زندگ
نه نقد، فرصت نه ، پاس نه خود، کالن و خُرد ست های ش و ناکام ها
یادمان به نم گذاریم، باق تردیدی و تأمل حق نه و پرسش مجال
و مدرسه گردن بر تقصیرها همۀ که وییم ب هم ران دی به و باشد

نیست! اه دانش

آستانه.
و چپ از خیل ها عریضه، نبودن خال برای و دیوار کوتاه سر از البته

گاه و م کوبند اه دانش بویژه و بینوا مظلوم دو این گردن بر راست
انحراف در را کشور ناکام های همۀ العلل علت و م دهند دشنامشان
دو این اگر که م گویند و م دانند اه دانش و مدرسه نارکارآمدی و
چیزمان همه بشوند یا م بودند صال و کارآمد اه دانش بویژه و کانون،
و ساده اغلب البته فرافکن ها م شود! یا م بود وفا ش و آباد و برقرار
داوری به خود مقدر وقت به  هم تاریخ نیستند، آور مسئولیت و آسانند
پاس ها، نیز اه دانش و مدرسه مقابل، در و اکنون اما نشست، خواهد

دارند! را خود نقادانۀ وه های ش و گالیه ها

است. آمده شماره همین در نامه ها این متن ١

قاله
سرم



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

. اجمال نگاه ی در
تربیت پایانه های مهم ترین از اه» «دانش که است درست . ١
و نظری علوم در تخصص برای انسان نیروی توسعه و
آراء رغم به و این وجود با است کشور نیاز مورد کاربردی
نیست. اه دانش برعهدۀ تنها هدف این تأمین مسئولیت ، برخ
نامیده اه دانش تقصیرهای و ضعف ها آنچه در ناگفته بخش
بنیادی تر و مهمتر آن از و «مدرسه» نقش و سهم م شود
نهایی کیفیت بر جامعه» عین شرایط و «فرهنگ نقش و سهم
١٢ چون و چند و شیوه ها یادگیری، عادت های است. محصول
باورها، مایۀ جان از زمینه ای در عموم مدرسه آموزش سال

مهم بخش مسیر، در و ن مم راه های و امیدها سنت ها،
دانش آموختگان کارکردی و وجودی ماهیت و شخصیت  از
پرداختۀ و ساخته آلیاژهای حال، هر در و م سازند را اه دانش
زیوری و ظرف اه، دانش داالن از گذر صرف به کوره ها، این
سر از هیچ وجه به اشاره این نم شوند! ر دی نوع و جنس از
دادن نشان برای نیست، افکن مسئولیت و تقصیریابی نوع
بسیار موقعیت و نقش دربارۀ موجود قدرگذارِ کم  نگاه ضعف
ل ش در میدان ها و فرصت ها ر دی از برخ و مدرسه مؤثر

پاس در اینرو از است. کشور آینده و امروز جوانان احوال ده
مطرح اه دانش به خطاب که تیزی و تند انتقادهای انواع همۀ به
در آنچه از برخ تشریح و بازخوان مقدور، قدر به م شوند

است! مقتنم فرصت م گذرد پیرامون

عموم برای و وسیع تقاضای معن به گرایی» «مدرک . ٢
، قدیم بیماری ی هیبت در اه دانش باالتر چه هر مدارک
به اخیر دهه دو در که ما کشور در فراگیر و مزمن ریشه دار،
تهاجم شده و متورم ملتهب، بی سابقه ای و عجیب ل ش
و آفرین نقش ساز، فرهنگ اه جای تا است گشته موجب
در ر دی تربیت فرهنگ نهاد های و مدرسه» «نهاد آینده ساز
پردۀ پشت در کشور نیاز مورد انسان نیروی توسعه و تربیت
ناکارآمدی های و کوتاه ها ضعف ها، از نابجا و بجا انتقادهای
و مهم عوامل از ی نشود. دیده روشن و خوبی به اه دانش
آموختگان «دانش وسیع و موکد فراخوان گرایی، مدرک مؤثر
مبالغه آمیزی آرمان جستجوی در اه» «دانش سوی به مدرسه»

است. آینده» دروازه های «تمام چون

کامال اه دانش به ورود اقبال که شود تصور است ن مم . ٣
خود جوانان نم برند، اه دانش به زور به را کس و اختیاریست

را اه دانش راه دانش، عال مراتب به عشق و جویی علم سر از
از ی عال تحصیالت سط افزایش بعالوه م گزینند. بر
از است عموم جامعه دانش و فرهنگ زمینه های ارتقاء عوامل
حمایت و تشویق شایسته ، عموم عالقۀ و تمایل این رو این
است. توسعه و رشد برای فرصت ی حال عین در و جانبه همه

چند وسیع تقالی و موج که چرا نیست درست تصور این البته . ۴
تنها ، اه دانش به ورود برای کنون دهه بویژه و اخیر دهه
و کار فرصت های فقدان به الجرم و ن مم واکنش و چاره
مفر ی نقش در اه، دانش ، شرایط چنین در است. اشتغال
و (متعارف مقدوری ل ش هر به ناپذیر چاره نسل گریزگاه یا
گنجایش تا یافت گسترش فت انگیزی ش سرعت با نامتعارف)

باشد. داشته را بزرگ نسل رانش واق در و فراخوان چنین

آموزش مراکز تعداد است: آسان داده، رخ آنچه آماری شرح . ۵
سال در واحد ٢٢٣ از ساله ۴٠ گیری آمار فاصلۀ ی در عال
از بیش است، رسیده ١٣٩۵ سال در واحد ٢٨٠٠ به ١٣۵۵
سال در نفر هزار ١٧٠ از کشور دانشجویی جمعیت برابر. ١٢
است، رسیده ١٣٩۵ سال در نفر میلیون چهارونیم به ١٣۵۵
و دو تقریباً کشور جمعیت فاصله این در برابر. ٢۵ از بیش
ثروت اصل شاخص یعن « مل سرانۀ «درآمد و برابر نیم
داشته کاهش درصد ٣٠ حدود در اجتماع برخورداری و مل
نیروی توسعه رتبه عال آموزش انفجاری گسترش است!
،١٣٩۵ سال در است. نداده ارتقا چندان نیز را ایران انسان
۶٩ ‐ام اه جای در ایران ، انسان توسعه شاخص های نظر از
توسعه بی ارتباط است. بوده خاورمیانه ٨ ‐ام اه جای و جهان
نکته نیز کار بازار و اشتغال فرصت های رشد با عال آموزش
آماری داده های و عرف تجربه های که است مهم بسیار
بسیار خصوص و دولت سرمایۀ یعن این دارد. بسیار مستند
و کارشناسان تا م شود خرج کشور عال آموزش در زیادی
ار بی یا است قرار آن ها اکثر که شوند تربیت متخصصین
و آموزش با بی ربط کار به یا شوند منزوی و سرخورده و بمانند
مهاجرت و گریز برای منفذی دنبال به یا و بپردازند تخصصشان
مخمصه های گرفتاری و گیر در که نماند ناگفته ردند!؟ ب

نیستند. آسان و ساده دردها این چاره ساری موجود، بزرگ

آموزش گسیختۀ عنان گسترش یعن این ها همۀ مجموع، در . ۶
جمعیت بی ضابطۀ و ناگهان افزایش آن تبع به و عال
و توسعه سوی و سمت در اه دانش دانش آموختگان
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و نیست و نبوده کشور اجتماع اقتصادی هدفگذاری های
و هزینه ها با بی منطق گسترش همین امروز آنکه فت ش

موان از ی خود آن بر مترتب معنوی و مادی متنوع تعهدات
چاره اندیش چون این، وجود با و است کشور توسعه جدی

در حدت و قوت با روال و رویه همان نیست موجود ری دی
هستند. تأکید و تداوم حال

گریز هدف گسترش این ماندگار و ناگوار پیامد ده ها از ی . ٧
موقعیت ی از پیش از بیش اه دانش که است آن ابن الوقت و
سرکوچه ای و دست دم توده وار موقعیت ی به نخبه گرا خاص
معاش، و پیشه و کار از وامانده معصوم خالیق تا یافت تقلیل

اجتماع و نسل ناکام های و معطل ها همۀ ین تس برای
تسالیی شاید تا بدوند مدرک پی در هم صباح چند ی خود،
ستون، آن به ستون این از و خواست خدا که شاید یا شود حاصل
بی بهره، یا بهره کم گردونۀ این در رو این از شود! حاصل فرج

ول معطل اند! حت و معطل خیل ها دانشجو، و استاد از

در اه دانش به ورود یا اه دانش تحصیالت تقاضای هنجار . ٨
جمعیت درصد ۵٠ از کمتر چیزی یافته توسعه کشورهای
درصد ۵٠ از بیش یعن این است. مدرسه دانش آموختگان
پایان به عموم را تحصیالت سال ١٢ که دانش آموختگان
مدت کوتاه آموزش ی از پس یا مستقیم طور به یا م برند
تحصیل ادامه و م شوند اشتغال و کار بازار جذب حرفه ای،
حرفۀ در آمادگ برای صرفاً اه دانش در هم جمعیت این مابق
ری های حساب تمام رعایت با شده ای هدفگذاری تخصص
وی ال اکنون هم م دهد. رخ متعارف و معقول زمان و مادی
اکثریت تقاضای ما جامعه در اه دانش به ورود تقاضای جمعیت
پوشش درصد که آنقدر است مدرسه آموختگان دانش مطلق
بیش حت سال ٢۵ تا ١٨ سنین برای ما عال آموزش کنون
که آنست واقعیت است. آلمان چون یافته ای توسعه کشور از
انگیزه هیچ واقعا مدرسه، معصوم آموختگان دانش از بسیاری
از بعد تکمیل و اه دانش تحصیالت ادامه برای عالقه ای و
مدرسه است. فرد هر انسان حقوق از ی این و ندارند آن
این قضا از و است رسم آموزش دورۀ غایت اینان برای
مدرسه و هست هم کشور توسعه روند همسوی کامال انتظار،
برنامه ریزی باید خود از ارزنده ای انتظار و تفسیر چنین برای
برای آمادگاه صرفاً است اکنون چنانچه نه شود مدیریت و

اه. دانش به ورود

هدفگذاری اصالح برای ضروری مقدمۀ ی اوصاف، این با . ٩
وقت مدرسه تعلیم  و تربیت ظرفیت های بهره وری بهبود و

از نیم  الاقل جذب نشاط و شادابی مل اقتصاد که است
باشد داشته سال هر برای را مدرسه دانش آموختگان جمعیت
چنین نیازهای مطابق را خود هم، مدرسه متقابل، طور به تا
سازد آماده و اصالح و بازتعریف اشتغال و کار فرصت های

ی نشود. مدرسه ای آموزش آرمان تمام رفتن، اه دانش و
استعداد و عالقه سر از و طبیع توزیع امید، این تحقق ماحصل
اکنون هم که آنچه است اه دانش رشته های در دانشجویان

صورت چنین در است. بی درمان آسیب و آفت هزاران دچار
بخش های اری هم با هم اه دانش در آموزی مهارت ضعف
فردی تالش های و رقابت ها و اه دانش کار نیروی متقاض
که است ترتیب این به م شود. مرتف آموختگان دانش
مولد انسان نیروی توسعه و رشد در نهاد دو این مؤثر کارکرد

بود. خواهد رصدپذیر و محسوس کشور توسعه در مؤثر و

بخش عمومیت و گسترش یافته، توسعه دنیای کجای هیج در . ١٠
« عال آموزش «گسترش واق در و اه دانش آموزش به
چرا نم گیرد انجام « عموم فرهنگ و دانش «توسعه برای

اجتماع پویش سازوکارهای ر دی دل از نیاز، این تأمین که
خواهد بازده تر پر و هزینه تر کم دسترس تر، در جامعه فرهنگ
آموزش شدۀ برنامه ریزی و اصل هدفگذاری هم اصوال و بود
و کارکرد چنین نباید و نیست کارکردی چنین برای عال
و گسترده مسئولیت از و کرد تبلیغ و تلقین را انتظاری
مانند جامعه تخصص حت و کانون بخش های ر دی متنوع
و مذهبی نهادهای ، علم انجمن های رسانه ها، خانواده ها،
اعتالی «چرخه در تفریح و ورزش ، فرهنگ مستقل مراکز
سرنوشت در را نقششان و سهم و کرد غفلت فرهنگ» و علم
به اه دانش و مدرسه از شمرد. اندک جامعه آحاد جمع و فردی
اقتدارشان و قوت و تحرک عرصۀ و میدان و توان و تاب اندازۀ

داشت. انتظار باید

هدف گریزی ها. هدفگذاری ها،
ترین عال و آخرین پرورش» و آموزش بنیادین تحول «سند . ١
در که است پرورش و آموزش راهبردی و دست باال سند
و رسید فرهنگ انقالب شورای تصویب به ١٣٩٠ مهرماه
و تحوالت راهبر و راهنما محور تاریخ، آن از باید قرار، از
«تحول سند این نام آنکه با باشد. نهاد این فعالیت های
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آن تاب و آب پر اعالم و تصویب از پس اما است بنیادین»
از خبری و نشانه هیچ عمال دهم تحول دولت وزیر دست به

موجه چندان نه سن جابجایی  جز مدعایی تحول تغییرات
سال ١٢ «سند» این در است. نداده رخ تحصیل ترتیب در
(دوره است شده تقسیم ساله سه دورۀ چهار عموم به آموزش
اکنون هم تفسیم بندی، این با چهارم!). و سوم دوم، اول،
اول دورۀ یا سوم دورۀ ، دوم و اول دورۀ دو شامل ابتدایی دورۀ
و نهم و هشتم هفتم، سال های آموزان دانش شامل متوسطه
سال های دانش آموزان شامل متوسطه دوم دورۀ یا چهارم دورۀ
ششم سال دانش آموز یعن این است. دوازهم و یازدهم دهم،
م رود ابتدایی به م رفت راهنمایی دورۀ به این از پیش که
م کند بخش آسیب و زیاد را دوره این پوشش سن فاصلۀ و

مقط به بود دبیرستان در پیشتر که نهم سال آموزان دانش و
همین! م رود، راهنمایی یا سوم

حيات مراتب تحقق از «جلوه اي عنوان به «مدرسه» سند این در . ٢
طيبه، حيات «تحقق برای محمل تربيت» و «تعليم و طيبه»
شده هدف گذاری « ايران اسالم تمدن و جهان عدل جامعه
راهبردهای بر بنا ، عموم آموزش سال دوازده مأموریت است.
آشنا و معاد به معتقد و مؤمن موحد، انسان «تربيت سند این
و ران دي خود، خدا، برابر در وظايف و مسئوليت ها به متعهد و
ستيز، ظلم جو، صل و خواه عدالت عاقل، و جو حقيقت طبيعت،
و جم گرا مهرورز، دوست، وطن و ايثارگر و شجاع جهادگر،
تحقق جهت در ر تالش و منتظر و مدار واليت انديش، جهان
عزت دارای و خودباور اميدوار، و اراده با ، جهان عدل ومت ح
آزاد و ر انتخاب حيا، با و پاكدامن توانا، و دانا امانتدار، نفس،
مقتصد و كارآفرين و ، خالق اسالم اخالق به متخلق منش،
ورود آمادۀ و پذير نظم و مدار قانون بانشاط، و سالم ماهر، و
نظام اساس بر اجتماع و خانوادگ فردی، شايسته زندگ به

است. « اسالم معيار

پر ، آسمان ، کل ادبیات این به رغم که است آن واقعیت . ٣
فاقد «سند» این ، ‐ایدئولوژی آرمان البته و برق و زرق
راهبری های ملموس، و روشن و دقیق شناس های آسیب
و تحقق پذیر هدف گذاری های و معین زمان و زمین

عملیات کارهایی دستور با عصری این و امروزی رانه سنجش
وست. پاسخ و

و خالق نقش ما امروزی شرایط در مدرسه که آنست واقعیت . ۴

اقتصاد و فرهنگ ، زندگ به بخش رونق چرخۀ در مؤثری
محور و مبنا مدرسه ای، آموزش های محتوای که چرا ندارد
تعامالت نیاز مورد دانستن های و زندگ مهارت های یادگیری

فرهنگ فراگیر نهاد ی مدرسه نیست. امروز اجتماع
پیش آموزش و نو نسل های فرهنگ به انتقال برای تربیت

عرف زندگ نیاز مورد اجتماع و آوری فن ، علم نیازهای
دانش است. خود تناسب های و فرصت قدر به عصری و
آداب رسم باید آموزش سال ١٢ از پس مدرسه آموختگان
و تاریخ بیاموزند، را اجتماع و فردی حقوق و شهروندی

مبان با بشناسند، را جهان و خود عموم جامعه فرهنگ
ریاضیات جمله از و امروز دنیای ارتباط و شناخت ، علم
شوند، آشنا تحلیل اندیشۀ و ری حساب مبنای عنوان به
اعتماد به نفس با و یرند ب جدی را خود استعداد های و ذوقیات
و زندگ واقع صحنه های به ورود آماده آموخته هایی چنین

گردند. مسئولیت پذیری

پشتوانه بی انتظارهای همه آن تحمیل از بعد آنکه ماحصل . ۵
فلسفه باف همه آن شعار، همه آن ، عموم آموزش نظام به

هم ، نویس واژه و پردازی معنا ، نویس انشا همه آن و
خوب چندان ما پرورش و آموزش احوال و روزگار اکنون

احوال ناخوش این پردۀ ی نیست! سالم و خوش و
بی رویۀ گسترش که است وسیع آموزش نابسامان و التهاب
ورودی آزمون های بیزینس و سمپاد آزمون های و مدارس
آموزان دانش و عموم افکنده آموزش متن در مدرسه ها اغلب
است، داده قرار مستمر اضطراب و فشار در را خانواده ها و
کنکور آموزش وسیع جوالن احوال ناخوش این پردۀ ی

آموزش هدفگذاری های عموم و آموزش عرصه در محور
در سیما و صدا غالب تبلیغات عالوۀ به آن با متناسب
ناخوش این پردۀ ی است، آن با همراه سوی و سمت
عدالت فقر ، غیرانتفاع مدارس گسترش نابسامان احوال
آموزش نیاز مورد پشتیبان های در شدید کمبود و آموزش
ملت آحاد اساس حقوق جمله از که است ان رای عموم

احوال ناخوش این پردۀ ی است، اساس قانون استناد به
تنش و فرهنگیان اه دانش تأسیس همین تصور، رغم به

و اه دانش این منتظر غیر هدفگذاری های تالق که است
زمینه در متخصص نیروی تربیت برای سراسری اه های دانش
ناخوش این پردۀ ی است، آورده پیش پایه علوم کارشناس

استخدام دیوار ظالمانۀ حت و ناعادالنه کشیدن احوال
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به تعلق صرف به آن انحصار و پرورش و آموزش دور  به
پردۀ ی نهایت، در و است فرهنگیان اه دانش دانش آموختگان
اه جای از فرهنگیان وسیع ناخرسندی احوال ناخوش این ر دی
مهم موقعیت این مراتب سلسله تمام در خود حضور ارزش و

گراست. توسعه
که بخش تنها دنیا، کشورهای اغلب در که است آن واقعیت . ۶
قوت به و کرده تمام حفظ به را خود اقتدار حریم دولت
بخش فعالیت دامنه ان است. رای عموم آموزش است حاضر
در بویژه کشورها عموم این آموزش عرصۀ در خصوص
آنکه حال است درصد ده از کمتر یافته توسعه کشورهای
عموم کشور آموزش درصد ١١ از بیش آمارها آخرین بنابر
در نفر هزار دویست و میلیون ی بر بال جمعیت با ما
آفات به آلودگ با مدرسه ای آموزش خصوص بخش ذیل
سرانۀ با کشوری در آنهم دارد قرار مال بسیار آسیب های و
داری میدان و استیال اگر حال فقیری. نسبت به مل درآمد
فضای رهبری حت و ل ده ش در را کنکوری مؤسسات
باید جدیست هم خیل که یریم ب جدی عموم کشور آموزش

خصوص بخش دست در عموم ما آموزش غالب که گفت
خود ویژۀ تربیت و آموزش ، مال مطام با کنکور از متاثر

است.
(جدول ١٣٩٧ بودجه الیجه در « عال آموزش «فصل سهم . ٧
پرورش و آموزش «فصل سهم برابر ۶ حدود در  (۶ شمارۀ
تمرکز دنیا کشورهای اغلب در آنکه حال است، « عموم
ان رای عموم و پرورش و آموزش به معطوف عمدتا دولت ها
کشورهای در هم پرورش و آموزش بودجه نسبت است.
کمتر بودجه این ایران در که حال در و است متفاوت مختلف
کشورهای در سهم این است عموم دولت بودجه درصد ٨ از

بودجه درصد ٢٠ تا حت توسعه حال در حت و یافته توسعه
بسیار ما کشور در هم مدارس سرانه بودجه م رسد. نیز
زیر با تهران اه دانش بودجه که است جالب و است اندک
بیش تنهایی به تومان) میلیارد ۶٠٠ حدود ) مجموعه هایش
کشور دولت مدارس تمام سرانه برای گرفته تعلق بودجه از
همین برای است. دانش آموز میلیون نیم و دوازده از بیش با
هزینه های تأمین در نم توانند اولیا که نشین فقیر مناطق در
این است. اسفناک بسیار وضعیت کنند کم مدرسه به جاری
نامتناسب پرداخت و عموم آموزش حقوق رعایت عدم یعن
بهبود برای کاف اندازۀ به ما یعن این  . عال آموزش حوزۀ به
نگران و نم کنیم هزینه ان رای عموم  آموزش شاخص های

نیستیم. آن ناگوار پی آمد های

آموزش از بعد توسعه یافته کشورهای در که است آن واقعیت . ٨
اهمیت که است پژوهش بخش نخست ، عموم پرورش و
بر روشن به آن اهداف که پژوهش هم آن دارد ویژه ای
این در م شوند. تعریف اقتصادی معین راهبردهای اساس

وسیع و مستقیم سرمایه گذاری دولت آنکه از بیش کشورها،
حمایت های و پشتیبان ها به باشد، داشته عال آموزش در
که شدیدی کاست های رغم به ایران در م پردازد. قانون
عیار و دامنه و ان رای عموم و پرورش و آموزش زمینه در
در وسیع حمایت های و هزینه دارد وجود آن پوشش و عدالت
برای چندان بهره وری آنکه حال م شود عال آموزش بخش
تجدیدنظر نیازمند آن نابجای تناسب های و ندارد کشور توسعه

است. مؤثر و جدی

∗سردبیر
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 نوشته ها

نوشته ی در واژگان فراکتال بعد
∗ درونه امیرحسین

فتار پیش
انبوه به ما دسترس سبب گذشته دهه دو در فناوری پیشرفت های

یافتن هستند. نوشتاری اسنادی آنها بیشتر که است شده اطالعات از
است. دشوار کاری انبوهه، این در دست صورت به نیاز مورد اطالعات
مهم اطالعات بتوان تا شده اند معرف تاکنون گوناگون روش های
کشید. بیرون خودکار ل ش به را نوشته ها از شماری یا نوشته ی
نوشته کاوی م شود. نامیده ١ کاوی نوشته روش ها این مجموعه
شد مطرح رایانه علوم در نخست که است رشته ای میان موضوع
، محاسبات زبان شناس مانند حیطه ها ر دی ان دانش پیش سپس و
بر واژگان بندی رتبه شدند. عالقه مند آن به نیز فیزی و آمار ، ریاض
که است کاوی نوشته مهم موضوعات از نوشته ی در آنها اهمیت پایه
دسته بندی نوشته، یده سازی چ واژگان، کلید یافتن در آن از م توان
روش های تاکنون برد. سود نوشته کاوی موضوعات ر دی و نوشته ها

شده اند. پیشنهاد واژگان رتبه بندی برای گوناگون
آنها تکرار) (تعداد فراوان حسب بر را نوشته ی واژه های اگر
رتبه فراوان واژه دومین و ی رتبه واژه فراوان ترین به کنیم. مرتب
این در دهیم. اختصاص رتبه واژه ها باق به ترتیب همین به و دو
زبان برای a و of ، the مانند واژه هایی واژگان، از شده مرتب فهرست
نوشته ها تمام در واژه ها این م گیرند. قرار فهرست باالی در انگلیس
به که اهمیت پر واژه های اما ندارند. خاص مفهوم و م شوند یافت
خواننده به را نویسنده نظر مورد معنای و دارند ربط نوشته موضوع
از م توان م گیرند. قرار میان رتبه های در معموال م کنند منتقل
وجود . [١] برد سود اهمیت پر واژه های استخراج برای واقعیت این
کاهش را روش این دقت میان رتبه های در اهمیت کم واژه های
به ندارد. دقیق تعریف فهرست میان محدوده این بر افزون م دهد.
یل تش خوشه نوشته مهم واژه های که است شده دیده تجربی صورت
م شوند دیده ر دی ی نزدی نوشته جاهای از برخ در یعن م دهند
ظهور بین فاصله اگر . [٢] ندارند نوشته طول در نواخت ی توزیع و

اندازه گیری نوشته در آنها میان واژه تعداد حسب بر را واژه ی متوال
واژه ی شدن ظاهر فواصل آماری خیز و افت میزان م توان کنیم،
در و آن شدن خوشه میزان اندازه گیری برای سنجه ای همچون را
آماری انی م از استفاده با . [٣] برد ار ب واژگان رتبه بندی نتیجه
ل ش واژه ی متوال ظهور فواصل توزیع تابع داد نشان م توان
پارامتر دو β و q ، فاصله متغیر x آن در که دارد (١+(١−q)βx)

١١−q

خوشه اندازه گیری برای معیاری را q پارامتر م توان هستند. حقیق
. [۴] کرد رتبه بندی آن حسب بر را نوشته ی واژگان و دانست شدن
گوناگون بخش های در واژه فراوان م شود سبب خوشه بندی ویژگ
این اندازه گیری برای خوبی سنجه آنتروپی نباشد. سان ی نوشته
تعریف −∑

i fi(w) ln fi(w) ل ش به آنتروپی است. ناهمسان
به i‐ام بخش در w واژه فراوان نسبت fi(w) آن در که م شود
جداسازی برای آنتروپی از است. نوشته کل در واژه همان فراوان
. [۶ ،۵] است شده استفاده ( (تصادف کاتوره ای و طبیع نوشته های
هستند واژگان فواصل توزیع حسب بر که نیز آنتروپی ر دی گونه های
با م توان را نوشته هر . [٧] است شده  پیشنهاد رتبه بندی برای نیز
گراف رأس های مستقل واژه های مجموعه داد. نمایش گراف ی
آنان رأس های میان یال با را نوشته در واژه دو مجاورت هستند.
روی بر ٢ پیج رتبه وریتم ال کاربست با م دهیم. نشان گراف در
[٨]. کرد رتبه بندی را آن واژگان م توان نوشته، ی به وابسته گراف
نتایج سازی مرتب برای آن از گوگل که است همان وریتم ال این

م برد. سود خود جستجوی

م پردازیم. واژگان رتبه بندی به نو دیدگاه با ما نوشتار این در
نوشته در واژه ی که ان هایی م م کنیم فرض دیدگاه این پایه بر
خود وی ال هر م آورد. پدید را خودهمانند ویی ال م شود ظاهر
را آن عمل صورت به م توان که است فراکتال بعدی دارای همانند
شود درهم ریخته٣ تصادف گونه ای به که نوشته ی در کرد. محاسبه
دارای که نوشته ای در اما است ی نزدی واژه ها همه فراکتال بعد
1Text Mining 2Page Rank 3Shuffled Text
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م کشند دوش به را نوشته معنایی بار که واژه هایی است، مفهوم
م تواند واژه فراکتال بعد هستند. ی از کمتر فراکتال بعد دارای

آید. ار ب واژگان رتبه بندی برای سنجه ای همچون
پایان بخش در و گفت خواهیم بیشتر باره این در بعدی بخش در

م کنیم. استفاده فرض این از پشتیبان برای تجربی داده های از

فراکتال ها و نوشته ها
آن بنیادین اجزای واژه ها که است پیچیده سامانه ای بشری زبان
پیرامون با تنگاتنگ ارتباط ه بل نیست بسته سامانه ای زبان هستند.
واژگان تعداد جدید مفاهیم شدن ساخته و زمان گذشت دارد.با خود
واژه ها از برخ معن حت زمان گذر در و م کند تغییر زبان ی
که هستند زبان از مهم بخش نیز نوشته ها م شود. دگرگون نیز
تعداد رشد واژه ها، فراوان توزیع م برند. ارث به را آن پیچیدگ
ویژگ های از ر دی برخ و نوشته طول افزایش با مستقل واژه های
حال در واژه ها نوشته ی در هستند. پیچیدگ این نمودهای آماری،
معنایی و دستوری گونه دو به برهم کنش این رند. دی ی با برهم کنش
در واژه ها که م شود سبب نوشته ی در دستوری برهم کنش است.
برهم کنش این گیرند. قرار ر دی ی کنار ویژه ای ترتیب به جمله ی
بین برهم کنش است. جمله دو یا ی اندازه آن برد و است برد کوتاه
برهم کنش خواننده، به مفهوم انتقال برای نوشته در واژه ها از برخ
در را واژه ها چینش و است برد بلند برهم کنش این دارد. نام معنایی
پیدایش سبب معنایی برهم کنش م کند. هماهنگ نوشته سراسر
م کنیم فرض نوشتار این در م شود. واژه هر برای فضایی ویی ال
گونه همان است، فراکتال یا ۴ همانندی خود ویژگ دارای و ال این
فراکتال ها این بعد م شود. دیده پیچیده سامانه های از بسیاری در که
را نوشته کار این برای گرفت. اندازه ۵ جعبه شماری روش با م توان را
را متوال واژه s هر م انگاریم. واژگان از بعدی ی دنباله صورت به
جعبه Ns به نوشته گونه بدین م دهیم. قرار فرض جعبه ی درون
م دهد. نشان را جعبه بندی این از نمایی ل ش م شود. تقسیم
نماد با را م شود یافت آن در معین واژه ی که را جعبه هایی شمار
داشته همانند خود ویی ال واژه هر توزیع اگر م دهیم. نشان Nw(s)

داشت: خواهیم s بزرگ اندازه های برای باشد،

Nw(s) ≈ s−D (٢ . ١)

دارد. نام واژه فراکتال بعد D که
بر را Nw(s) اریتم ل تمام نمودار است کاف D محاسبه برای

م دهد. بدست را D اندازه نمودار، شیب کنیم. رسم s حسب
نمونه کتاب ی واژگان برای را فرض این درست بعدی بخش در

م آزماییم.

الیه در و ٢ جعبه اندازه باال در نوشته. از بخش برای جعبه بندی از سیمایی :١ ل ش
. م باشد ٨ و ۴ ترتیب به پایین و میان

نواخت ی توزیع و شدن خوشه . FAR و BARYON واژه دو طیف نمای :٢ ل ش
شده اند. تکرار نوشته در بار ۴۴ واژه دو هر دید. م توان واژه دو این برای را

بار ۴۴ واژه دو هر دید. م توان واژه دو این برای را نواخت ی توزیع و شدن خوشه .
شده اند. تکرار نوشته در

واژگان فراکتال بعد اندازه گیری
استیون نوشته نخست؛ دقیقه سه ارزشمند؛ کتاب بخش این در
آغاز درباره کتاب این برم گزینیم. بررس برای را [٩] واینبرگ
٧ متعارف وی ال و ۶ بزرگ) (انفجار مهبانگ نظریه پایه بر کیهان
در را ماده پیدایش ونگ چ و است بنیادی ذرات برهم کنش بر حاکم
است واژه ۴٩٨۶٠ کتاب این طول م دهد. شرح جهان آغاز دقیقه سه
٢ از توان را ها جعبه اندازه دارد. واژه ۴٠٣٩ اندازه با واژه نامه ای و
نوشته این از بخش برای را جعبه ها از سیمایی ل ش برم گزینیم.

م دهد. نشان
معنای که است نوشته در واژگان از فردی به منحصر چیدمان

ریختگ به هم هرگونه م کند. منتقل خواننده به را نویسنده دلخواه
واژه ای ان م توزیع اگر م برد. بین از را آن معنای چینش این در
بدین باشد نداشته یری چشم تغییر واژگان چیدمان ریختن به هم با
دارد. نوشته معنای انتقال در کم اهمیت واژه آن که است معن
همه واژگان شود، ریخته به هم تصادف صورت به که نوشته ای در
4S 5Box Counting 6Big Bang 7Standard Model
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نوشته در نیز اهمیت کم واژگان این بنابر دارند نواخت ی توزیع
واژه دو از طیف نمایی ل ش هستند. نواخت ی توزیع دارای اصل
تکرار نوشته در بار ۴۴ واژه دو هر م دهد. نشان را FAR و BARYON
واژه ای دوم و است کتاب مفاهیم با ارتباط در واژه نخستین شده اند.
اه های جای یافت. را آن م توان نوشته ای هر در که است عموم
شده اند. مشخص پررنگ خط های با نوشته در واژه ها این شدن ظاهر
برای را نواخت ی توزیع و نخست واژه برای شدن خوشه ل، ش این در

دید م توان واژه دومین

نقطه خط چین  و خط چین  .FAR و BARYON واژگان برای جعبه شماری :٣ ل ش
نوشته در را واژه دو این برای جعبه شماری نتایج خط بخش برای شده انجام برازش

م دهند. نشان اصل

دارای w اهمیت کم واژه ،N طول به نوشته ای در کنید فرض
واژه s اندازه به جعبه هایی با را نوشته این اگر باشد. M فراوان

وچ s های برای داشت. خواهیم جعبه Ns = N/s کنیم افراز
نواخت ی توزیع چون است Nw(s) ≃ M م دانیم (Ns > M)
چند یا دو گرفتن قرار احتمال که ندارد وجود خوشه بندی اثر و است
واژه است ی یا جعبه هر در این بر بنا دهد افزایش را جعبه ی در واژه
ناچار به (Ns < M) بزرگ s های برای نم شود. یافت واژه ای یا و
دهند جای باید خود در را واژه از رخداد ی کم دست جعبه ها همه
با است. Nw(s) ∝ ١/s یعن م شود Nw(s) = Ns گونه بدین
م شود. ی برابر واژگان از دسته این فراکتال بعد ؟؟ معادله به توجه
است s = ١ که هنگام چه اگر اهمیت پر واژه های برای
مقدار این از تندی به s شدن بزرگ با ول م شود Nw(s) = M

که م شود سبب خوشه بندی اثر بزرگ sهای برای م گیرد. فاصله
شود. ی از کمتر آن فراکتال بعد و باشد Nw(s) ≪ Ns ∝ ١/s
نشان را FAR و BARYON واژه دو برای جعبه شماری پیامد ل ش
FAR واژه فراکتال بعد م شود دیده ل ش در که همان گونه م دهد.

بعد م دهد نشان شده انجام برازش است. بیشتر BARYON واژه از
است. ٠٫۶ برابر دوم و ١ نزدی نخست واژه

م شود دیده که گونه همان ریخته. به هم و اصل نوشته در BARYON :۴ ل ش
در آن فراکتال بعد با و است ١ نزدی واژه این فراکتال بعد ریخته به هم نوشته در

دارد. یری چشم تفاوت اصل نوشته

اهمیت پر واژه برای پر جعبه های شمار بین است مقایسه ای ل ش
ریخته به هم تصادف صورت به که متن و اصل متن در BARYON
است ١ نزدی واژه این فراکتال بعد ریخته به هم متن در است. شده

است. آن از کمتر یر چشم صورت به اصل متن در و
برای ما تالش کردیم، اشاره نوشته این ابتدای در که گونه همان
کند. رتبه بندی را واژگان خودکار صورت به که است راه یافتن
دشوار کند محاسبه را فراکتال بعد خودکار که وریتم ال نوشتن

فراکتال بعد از استفاده جای به دشواری این بر غلبه برای است.
سط کمیت این دارد. رابطه آن با که م بریم بهره ر دی کمیت از

به هم و اصل متن در واژه ی جعبه شماری اریتم ل تمام نمودار بین
اصل نوشته در آن توزیع باشد اهمیت کم واژه ای اگر است. ریخته

نزدی آن پیامد که دارند ر دی ی با کم تفاوت ریخته به هم و
است. ریخته به هم و اصل نوشته در آن جعبه شماری نمودارهای
در است. ناچیز سط این اندازه اهمیت کم واژگان برای گونه بدین
QUARKS و BARYON اهمیت پر واژه دو برای را سط دو این ل ش

داده ایم. نشان
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مرتب فهرست ونیز راست سمت در آن  ها فراوان همراه به شده اند مرتب سط شان اندازه اساس بر که نخست واژه ٢٠ فهرست :٢ . ١ جدول
چپ. سمت در سطحشان اندازه  همراه به آن ها فراوان اساس بر نخست واژه ٢٠ از شده

سط اندازه فراوان واژه سط اندازه فراوان واژه

٣٩٧۴ . ٢ ۴١۵٩ the ١٧ . ٨٠٨ ٢۴ quarks
۴٩۶٢ . ١ ٢۴۴٧ of ٨۴١ . ٨٨۶ ١۴ ions

۶٢ . ١٠٣٧ ١١۵۴ to ٢٩۵ . ١۵ ٧ diagram
۵۴۶٢ . ٢ ١٠٧٨ a ١٣ . ٧٢٧٢ ٧ rotating
۵۵٢ . ٧٧ ١٠۶٠ in ۴١٣ . ٠٢٢ ١٠ quark
۵۶٣۵ . ٢ ٩۴۵ and ١٢ . ٨٧٩٩ ٧ hydroxyl
۴٩٢۶ . ٢ ٨٩٨ is ۴۴۶١٢ . ١ ١۴ nebulae
۶٧۵٢ . ٧ ٧٣١ that ١٢ . ٢٣٩ ١٠ kmsec
٢١۵٢ . ٧ ۵٠٢ universe ١٢ . ٢٢٧ ٣۵ antenna
۵٢ . ٢٧٣ ۴٣۴ this ١۴١٢ . ٩٣ ۶ stone
۵۵۶٢ . ٣ ۴٢٢ it ١٢ . ٠٧١٢ ۴ slab
٩۵٢۴ . ٢ ۴١٨ as ۵١١ . ٠٨ ٢۴ luminosity
۶٠٩۴ . ٢ ٣٩۵ be ١١ . ٣٨٧٣ ١٠ cyanogen
۵٢ . ٣٢٣ ٣٩١ at ١١ . ٣٧٨ ۴ angstroms
٢ . ٨١٧٣ ٣۶٢ by ٢۶١١ . ٠٣ ۴ circumference
٩٠۴٢ . ٩ ٣۴٣ we ٩٨٩۵ . ١٠ ٢٣ conservation
١٧٣۴ . ٢ ٣٢۵ for ۴٧۴۵ . ١٠ ٨ mc
٨۶٢ . ٢٣ ٢٩٩ are ۴۴٣۶ . ١٠ ١٨ planck
١٢٧۵ . ٢ ٢٩٣ was ١٠ . ٣٩٧٢ ٢ candidate
٧۵۶۴ . ٢ ٢٨٩ with ١٠ . ٣٧ ۶ disc

اهمیت پر واژه دو برای جعبه شماری اریتم ل تمام نمودارهای بین سط :۵ ل ش
اندازه ول است نوشته در ٢۴ فراوان دارای دوم واژه .QUARKS و BARYON

دارد. بزرگتری سط

سط اندازه اما شده تکرار بار ٢۴ تنها QUARKS واژه که آن با
دارد. بزرگتری

بر که م شود دیده کتاب این واژگان از فهرست ٢ . ١ جدول در
فراوان اساس بر که واژگان از فهرست نیز و سطحشان اندازه اساس

در روش این درست م توان سادگ به م شوند. دیده شده اند مرتب
خوانندگان داد. تشخیص را آن ها اهمیت اساس بر واژگان رتبه بندی

ارجاع [١٠] درونه و نجف مقاله به دقیق تر ارزیابی برای را عالقه مند
م دهیم.
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فیزی گروه زنجان، اه دانش ∗

آگه

ابوعبداله محمدبن موس ، بوزجان ابوالوفا ، بیرون ابوریحان نام های به سانت متر ٨٨ × ۵٨ قط به سری پن : رنگ پوستر سری ده
تمدن نام های به سانت متر ۶٨ × ۴٨ قط به پوستر سری پن و کاشان جمشید غیاث الدین و عمرخیام ابوالفت غیاث الدین ، خوارزم
دبیرخانۀ در ریاضیات جهان سال مل ستاد انتشارات از (رنسانس)، نوزائ و نوین عصر اولیه، دوران های یونان، طالیی دوران ، اسالم

است. شده تعیین ٣٠٠/٠٠٠ آن ها ارسال هزینه و ریال ١/۵٠٠/٠٠٠ پوستر ده این بهای است. موجود انجمن
مجامع و دبیرستان ها اه ها، دانش راهروهای و اتاق ها کالس ها، سالن ها، کتابخانه ها، زینت بخش م تواند پرمحتوا و زیبا مجموعه این

باشد. ریاضیات خانه های و فرهنگ سراها نظیر
یرند. ب تماس انجمن دبیرخانه با نفیس مجموعۀ این خرید جهت م شود تقاضا محترم مدیران و مسئوالن به ویژه عالقه مندان، از
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* ثروتمند ریاضیدان
∗ قدوس حامد

هم به خیل کاربردی ریاضیات و مال اقتصاد رشته چون اروپا در
و حسابداری سنت از بیش تر فاینانس که ا آمری خالف (بر بودند تنیده
کم تر و است شده کشیده اقتصاد سمت به بعد و م آید مال مدیریت
ده های دانش با زیادی کار و سر دارد) تعامل ریاض ده های دانش با
درصد رو این از داشتیم. مختلف کشورهای ریاضیدان های و ریاض
دکتری دورۀ دانشجوی عنوان به من که کسان از توجه قابل
کارگاه های شان م نشستم و سمینارها پای یا داشتم درس آن ها با
ریاضیات دکترای م کردیم شرکت آموزش دوره های در هم با یا
حسابان آمار، کنترل، نظریه ، تصادف فرآیندهای مثل شاخه  هایی (در

حت که است جالب داشتند. جزیی) مشتقات با معادالت و تصادف
جبر مانند ریاضیات محض خیل شاخه   های در گذشته در آنها از برخ
کاربردی تری حوزه  های سمت به بعد و م کردند فعالیت توپولوژی یا

بودند. شده کشیده
فرانسوی نمونه و دارد قدیم سنت اروپا در کاربردی ریاضیات
سال دو ی پایه بر را اقتصاد و مهندس عموم آموزش (که آن
شاید م دهد) قرار احتماالت مانند حوزه هایی در سنگین آموزش
(سوییس، آلمان زبان ها سنت در هم است. شده شناخته دنیا در بیشتر
در ریاض رشته از مهم بخش فرانسه در هم و اتریش) و آلمان
یا « صنعت «ریاضیات یا ریاضیات» «مهندس مثل عناوین قالب
که م دانند ریاضیات دانشجویان نتیجه در و م شود ارائه آن مانند
دنیای نه و شوند تربیت واقع دنیای مسائل حل برای است قرار
است. مشهور محض ریاضیات در که نحوی به محض و نظری
ترکیب هم با ر دی رشته ی و ریاض معموال هدف چنین برای
به م کنند: تحصیل ترکیبی رشته ی در دانشجویان و م شوند

«زیست شناس ریاضیات»، و «بیمه ریاضیات»، و «اقتصاد مثال طور
ترکیب این البته آن. مانند و ریاضیات» و «مدیریت ریاضیات»، و
خاطرم به من که زمان تا هم ایران در وگرنه نیست، اسم فقط ها

ریاض مثل رشته هایی شریف اه دانش تأسیس ابتدای از حت و هست
وجود « «فیزی و رایانه» «علوم عملیات»، در «تحقیق در کاربردی
بود. خال اغلب اشتغال و تجربه عمل، صحنه های واقع ول داشت
بنیه چون م آیند بیرون دوره هایی چنین از که کسان اروپا در

نسبت به قوی تری مسأله حل قدرت و انتزاع تفکر و مدل سازی
هستند، مجهز متنوع و قوی ابزار جعبه به و دارند دانشجویان سایر
در و سرعت به م توانند م شوند کاربردی حوزه  های وارد وقت
برج و انتزاع روحیه که شرط به (البته کنند فعالیت مختلف زمینه های
خارج مباحث برخ یادگیری زحمت و کنند دور خود از را عاج نشین
شخصیت هایی چنین اعالی مثال  بدهند). خود به هم را ریاضیات از
مثال شخص  شان صفحه  که است ریاضیدان هایی اه ها، دانش در
حال عین در و است احتماالت نظریه متخصص شخص این م گوید

مهندس بیمه، ، مال نظام «محیط زیست، زمینه در مهم کارهای
دارد. نقل» و حمل و پزش

چنین و دارد پیچیده ای و بزرگ بسیار بیمه صنعت چون سوئیس
(هم ریاض پیچیده ابزارهای به نیاز ریس مدیریت برای صنعت
مثال شاید دارد، ( مفهوم و مجرد نوع از هم و محاسبات نوع از
و اه دانش ریاضیدان چهره های از بسیاری دیدن برای مناسبی
شاید م رسد ذهنم به فورا که مثال هایی عنوان به باشد. کاربردی
وین، اه دانش در شاخرمایر٢ والتر یا EPFL در فیلیپویچ١ دامیر به
بشود پاریس تکنی پل در ارتوزی۴ نیز و پرینستون در کارمونا٣ رنه
امپریال (در کنت۵ راما احتماال ایران نمونه مشهورترین کرد. اشاره

ی برد. اسم م توان را ۶ آسا هیربد جوان تر نسل از و است ( کال
که مثال هایی همانند که است این ایران مورد در من آرزوهای از
فرد ایران برجسته ریاضیدان و استاد ی که ببینیم روزی گفتم
نظری، جدی پژوهش های بر عالوه که است ثروتمندی و قدرتمند
تیراژ در که م نویسد کتاب  هایی م کند، ارائه هم کاربردی دروس
انرژی تا گرفته بیمه از مختلف صنایع م شود، خوانده صنعت در باال
مثال و م گیرند باال رده تخصص مشورت های او از کشاورزی و
بیمه ها و بانک ها بر نظارت مل کمیته های مثل مهم نهادهای عضو
تجزیه به ما صنعت که م کند ظهور زمان ریاضیدان چنین است.
کردن» «بهینه برای وها» «ال و «اعداد» بر تکیه و کم تحلیل و

باشد. داشته جدی نیاز رفتارش
ما جوان تر و هم نسل ریاضیدان دوستان از عده ای که م دانم
اری های هم و کرده اند حرکت سمت این به که است سال ده از بیش

نویسنده. هماهنگ و اطالع با البته است، شده نقل است اقتصادی تحلیل های آن بحث های محور که داغ» چای لیوان «ی نام با نویسنده رام تل کانال از نوشته این *
1Damir Filipovic 2(walter schachermayer) 3(René Carmona) 4(nizar touzi) 5(Rama Cont) 6(Hirbod Assa)
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اطالعات فناوری و بیمه و نفت مثل صنایع با را موفق مختلف
این داخل ریاضیدانان از برخ که شنیده ام حت کرده اند. برقرار
طور به و کرده ترک را اه دانش که بوده اند موفق کارشان در قدر
که است این تصورم ول شده اند. مشغول صنعت حوزۀ در وقت تمام
وی ال کاف تعداد به هنوز رشته انتخاب موق جوان دانش   آموز ی
بین در م تواند مثال  که نوع آن (از شخصیت هایی چنین از موفق
در را ببیند) ژنتی یا اقتصاد حقوق، رایانه، عمران، مشهور استادان
علوم ده های دانش در وها ال این وقت نم بیند. ریاضیات رشته
و شغل موفقیت راه های همه که م دانند جوان ها شوند، زیاد پایه

نم گذرد رانت خواری و کاسب کاری و شارالتان بازی مسیر از ثروت
پایه ای رشته   های در تحصیل مسیر از که هست هم ری دی راه های و
دان فیزی و ریاضیدان وشدن ال و ظهور م گذرد. عمیق و سخت و
را ثروت» یا است بهتر «علم قدیم دوگانه که است نقطه ای ثروتمند
کارگیری به مسیر از م تواند «ثروت که م آموزد جامعه به و ند م ش

شود. خلق هم علوم» انتزاع ترین

∗Assistant Professor of Finance, Stevens Institute of Technology, NJ,

hghoddus@stevens.edu

خبر ارسال به دعوت

با که م کند دعوت صمیمانه اه ها) دانش در انجمن محترم نمایندگان (به ویژه انجمن اعضای کلیه از ایران ریاض انجمن خبرنامه
و آگه ها دیدگاه ها، ، خواندن نکات همایش ها، گزارش تألیف)، یا (ترجمه کوتاه جمالت مقاالت، ،( ترونی ال (ترجیحاً اخبار ارسال

کنند. کم کشور ریاض جامعه اطالعات اعتالی به تماس) تلفن و کامل نشان با (همراه newsletter@ims.ir نشان به …
شد. خواهد درج خبرنامه در نویسنده نام با همراه تصویب، از پس ارسال مقاالت و اخبار

از خود تجربه نگارش با م کند. استقبال ریاض جامعه آحاد مطالعات و علم سفرهای گزارش انتشار از ایران ریاض انجمن خبرنامه
داشته خاطر به کنید. کم کشور « علم «فرهنگ ارتقای به است، همراه فراوان آموختن ره توشه های با همواره که سفرهایی چنین
از مهم بسیار بخش بین الملل و مل اری های هم و ارتباطات زمینۀ در ویژه به « علم «توسعه تجربی و فرهنگ عناصر که باشید

است. کشور در دانش و علم بهره وری های و کارآمدی ها کارکردها،
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آسیب پذیر ریاضیاتِ
میرزاوزیری∗ مجید

گرفته قرار علوم آسیب پذیر قشر در غریبی ل ش به ریاضیات
من نیست. رشته این اقتصادی محرومیت من منظور است.
که کنم صحبت جوانان ذائقه از جنبه هایی مورد در م خواهم بیشتر
که م کنیم زندگ عصری در ما است. ساخته مهجور را ریاضیات
این شاید آن مهم دالیل از ی است. تغییر حال در شتاب با چیز همه
شاید م شود. ساخته تکنولوژی دست به تکنولوژی، امروزه که باشد
چندین تا و باشد شده ساخته دست با بشر تکنولوژی ابزارهای اولین
صورت انسان خالقیت و دست با صرفاً جدید ابزاری اختراع نسل،
نسل های که است این م افتد اتفاق امروز آنچه اما است م پذیرفته
است همین هستند. خود جدید نسل تولید حال در تکنولوژی متأخر

است. کرده کنترل غیرقابل را تغییرات شتاب که
امروزه است. بوده تأثیرگذار نیز یادگیری بر مسأله این بی تردید
شاهد ما و کرد اتکا سنت یادگیری شیوه های بر م توان کمتر
جاده در مسیر ط حال در پیوسته اما «تند» که هستیم رهروان

هستند. دانش و علم ملوکانه
فاصله با جمع ارتباط ابزارهای و هوشمند گوش های نسل های
بشر نسل هنوز که حال در م آیند هم پی در کمتر بسیار زمان
حرکت حال در معمول سرعت همان با خود ابتدایی تعریف طبق
ازدواج م رسد، بلوغ به فرزندش م شود، فرزند دارای شخص است.
شده تعریف زمان فاصله با فرآیند این و م شود فرزند صاحب م کند،
آن از پس و خود از بعد نسل بتواند او تا کند پیدا ادامه باید مشخص

بخشد. سرعت را فرآیند این نم تواند تکنولوژی ببیند. را
هر جدید، شده اختراع ابزارهای مدد به یادگیری، ر دی سوی از
از بیش انسان نسل ی است ن مم و م گیرد خود به نو ل ش روز
ریاضیات آسیب پذیری موجب آنچه کند. تجربه را یادگیری شیوه صد
نکته همین است شده ریاض معلمان ما آسیب پذیری آن تبع به و
سال ی یا ترم ی طول در که نم کنیم فرصت ما است: ظریف
تغییرات روند حال این با دهیم. تغییر را خود آموزش شیوه تحصیل

ماه ی طول در باید گاه که است گونه ای به گرفتن یاد و دادن یاد
کار به یادگیری در م توان را حقیقت این آوریم. رو جدید شیوه ای به

کرد. مشاهده وضوح به جدید تکنولوژی های بردن
است. شده زمان از نمایی تابع م نمود، ناوردا زمان که آموزش،
را خود لحظه هر در بتواند ما آموزش که کنیم ابداع را روش باید
دادن یاد برای جدید روش از صحبت دهد. تغییر و کند بازشناس
به و دارد کوتاه شدت به مصرف تاریخ روش چنین که چرا نیست
آنچه باشد. خود مولد باید روش خودِ شد. خواهد منقض سرعت
به اه دانش و مدرسه ای آموزش های بررس و نقد جلسات در ما
که شیوه نامه هایی م شود، تدوین که آیین نامه هایی م گذاریم، بحث
تدریس روش کارگاه های در که دستورالعمل هایی و م شود نوشته
اجرا تا تحقیق زمان از که هستند کُند قدری به م شود داده آموزش
تبیین حال در ما که فاصله ای در م شوند. تبدیل سالخورده طنزی به
اه دانش و مدرسه در ما فرزندان هستیم، جدید آموزش روش ی
هم در ه های شب و جدید یشن های اپلی با خود، هوشمند گوش با
دارند دسترس در که پرشتابی ابزارهای با و اطرافشان اجتماع تنیده
این آنها م خورند». درد «به که هستند چیزهایی یادگیری حال در

ی قدرت تمام زمان که مسأله» «حل که دریافته اند را حقیقت
«طرح به نسبت کمتری اهمیت از امروزه م شد، محسوب ریاضیدان
ابزارهای توسط شده طرح مسأله های که چرا است برخوردار مسأله»
مفیدتر جامعه برای آنچه و شد خواهند حل سادگ به تکنولوژی
نه است جامعه نیازهای اساس بر کن طرح مسأله موتور ی است

کن. حل مسأله ذهن ی
تغییری نه است؛ تغییر نیازمند ما آموزش که آن کالم خالصه
و پرشتاب متغیر، مولد، تغییری ه بل جلسه ای، و بخشنامه ای

لحظه ای. شدن روز به قابلیت با خودگردان

مشهد فردوس اه دانش ∗

ه ها
وشت

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۵ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

ایران اه جای به نگاه
(TIMSS) دانش آموزان ریاض سواد ارزیابی بین الملل مطالعات در

∗ رستم حجت

یده چ
بین الملل تطبیق مطالعات مهم ترین معرف ضمن حاضر نوشته در

مطالعه  در ایران دانش آموزان وضعیت ، تحصیل ارزشیابی قلمرو در
آن تغییرات روند و بررس ٢٠١۵ سال در (TIMSS) تیمز بین الملل
توجه مورد کرد شرکت آن در بار اولین برای ایران که ١٩٩۵ سال از

م گیرد. قرار

مقدمه
امری مناسب آموزش به کودکان دسترس ، کنون جهان در بی ش
انکار غیرقابل جوام توسعه فرآیند در آن نقش و شده پذیرفته
جانبه، همه و پایدار توسعه به نیل برای کشورها غالب است.
فرصت های ایجاد در سع گرفته، نظر در عنصر مهم ترین را آموزش
تحصیل شدن اجباری دارند. خود شهروندان عموم برای تحصیل

عموم آموزش کالس های برگزاری و کودکان برای مدارس در
همین در است، متداول جهان کشورهای اغلب در که خانواده ها برای
برخورداری میزان توسعه، معیارهای از ی ش بدون است. سمت

ی ،(Legatum ) اتوم ل مؤسسه است. مناسب آموزش از مردم
است توسعه شاخص های ارزیابی زمینه در بین الملل سازمان های از
از گزارش ساله هر شده، آغاز ٢٠٠٩ سال از که مطالعات بنابر و

این مؤسسه م کند. عرضه  خود متنوع شاخص های در رتبه کشورها
و برخورداری ها نظر از را ایران کشور ١۴٩ میان در ٢٠١٧ سال در

داد. قرار ٧٩ رتبه در آموزش بهره وری های
سیستم های رتبه بندی زمینه در مطرح شاخص های از ر دی ی
توسط ساله هر که است ١ پیرسون جهان آموزش شاخص ، آموزش
در این مؤسسه م شود. اعالم نام همین به بین الملل  مؤسسه ای
به ترتیب به را جهان برتر آموزش سیستم نه و س نام ٢٠١٧ سال
. ۴ سنگاپور، . ٣ ژاپن، . ٢ جنوبی، کره . ١ کرد: اعالم زیر صورت
ایرلند، . ٩ هلند، . ٨ کانادا، . ٧ انگلستان، . ۶ فنالند، . ۵ کنگ، هنگ
ا، آمری . ١۴ روسیه، . ١٣ آلمان، . ١٢ دانمارک، . ١١ لهستان، . ١٠
. ١٩ ، بلژی . ١٨ ، اشغال فلسطین . ١٧ نیوزیلند، . ١۶ استرالیا، . ١۵
فرانسه، . ٢٣ مجارستان، . ٢٢ نروژ، . ٢١ سوئیس، ٢٠ ، چ جمهوری
پرتغال، . ٢٨ ، اسلوون . ٢٧ اطریش، . ٢۶ ایتالیا، . ٢۵ سوئد، . ٢۴
یونان، . ٣٣ ، شیل . ٣٢ ، رومان . ٣١ بلغارستان، . ٣٠ اسپانیا، . ٢٩
. ٣٩ برزیل، . ٣٨ آرژانتین، . ٣٧ کلمبیا، . ٣۶ تایلند، . ٣۵ ترکیه، . ٣۴

اندونزی.
تحصیل رد عمل ارزیابی به که ری دی مشهور بین الملل برنامه

ارزیابی بین الملل برنامه م پردازد، جهان سط در دانش آموزان
هر پیزا برنامه است. (PISA) پیزا اختصاری طور به یا ٢ دانش آموزان
بین (بازه ای سال ١۵ سن رده دانش آموزان برای و ی بار سال سه
1(Pearson’s Global Education Index) 2 (Programme for International Student Assessment)
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آزمون این هدف م شود. برگزار سال) نیم و شانزده تا نیم و چهارده
در شرکت کننده کشورهای آموزش سیستم های اثربخش ارزیابی
است. تحصیل از پس دوره برای دانش آموزان آماده سازی زمینه
طور به یا ٣ اقتصادی توسعه و اری هم سازمان توسط آزمون این
م شود. برگزار کشور ٧٠ بیش از شرکت با و (OECD) اختصاری
مدارس در را دانش آموزان آموزش برنامۀ مستقیم به طور پیزا مطالعه
حل در را دانش آموزان توانایی میزان ه بل نم دهد، قرار سؤال مورد
مورد آنان دانش و مهارت ها از استفاده با واقع زندگ الت مش

زندگ روزمره مسأله های حل علوم، ریاضيات، م دهد. قرار بررس
بخش در کشورها رتبه است. پیزا ارزیابی حوزه های از مال سواد و

است: بوده زیر صورت به ٢٠١٢ سال در آزمون این ریاض
. ۴ (چین) کنگ هنگ . ٣ سنگاپور . ٢ (چین)، شانگ های . ١
اشتاین، لیختن . ٨ ژاپن، . ٧ (چین)، ماکائو . ۶ کره جنوبی . ۵ تایوان
. ١٣ کانادا، . ١٣ فنالند، . ١٢ ، استون . ١١ هلند، . ١٠ سوئیس، . ٩
. ١٨ اطریش، . ١٧ ویتنام، . ١۶ آلمان، . ١۵ ، بلژی . ١۴ لهستان،
. ٢١ نیوزیلند، . ٢٠ دانمارک، . ٢٠ ، اسلوون . ١٩ ایرلند، . ١٩ استرالیا،
، لتون . ٢۵ ایسلند، . ٢۴ انگلیس، . ٢٣ فرانسه، . ٢٢ ، چ جمهوری
روسیه، . ٣١ اسپانیا، . ٣٠ ایتالیا، . ٢٩ نروژ، . ٢٧ لوکزامبورگ، . ٢۶
مجارستان، . ٣۵ سوئد، . ٣۴ ، لیتوان . ٣٣ ا، آمری . ٣٢ ، اسلواک . ٣١
. ۴٠ صربستان، . ٣٩ یونان، . ٣٨ ، اشغال فلسطین . ٣٧ ، کرواس . ٣۶
متحده امارات . ۴٣ بلغارستان، . ۴٢ قبرس، . ۴١ ، رومان . ۴١ ترکیه،
. ۴٨ مالزی، . ۴٧ ، شیل . ۴۶ تایلند، . ۴۵ ستان، ازب . ۴۴ عربی،
، آلبان . ۵٢ ا، کاستاری . ۵١ اروگوئه، . ۵٠ مونته نگرو، . ۴٩ ، زی م
. ۵۶ کلمبیا، . ۵۶ اردن، . ۵۵ تونس، . ۵۴ آرژانتین، . ۵۴ برزیل، . ۵٣

پرو. . ۵٨ اندونزی، . ۵٧ قطر،
جمله از تا است نکرده شرکت پیزا مطالعۀ در تاکنون ایران
با واقع دنیای مسائل حل در ایران دانش آموزان رد عمل ونگ چ
در تحقیقات پیشینۀ بررس شود. تبیین آنها، ریاض سواد از استفاده
آزمون ی تدوین برای پژوهش تاکنون، که م دهد نشان نیز ایران
سواد شناخت صالحیت های سنجش منظور به ، تشخیص شناخت
در که تحقیق در است. نگرفته انجام ایران دانش آموزان ریاض
دربارۀ ریاض معلمان از نظرسنج با و گرفت صورت ١٣٨٩ سال
مسائل حل در ایران متوسطه اول سال دانش آموزان رد عمل پیش بین
توسط پیزا سؤال های تحلیل و مشاهده با و ریاض سواد به مربوط
با رویارویی در ایران دانش آموزان که بودند معتقد معلمان این آنان،
خوبی رد عمل واقع زندگ بر مبتن ریاض زمینه دار پرسش های
١٠ حداکثر که بودند کرده پیش بین آنان اغلب داشت. نخواهند

دهند. پاس سؤاالت چنین به م توانند ایران دانش آموزان از درصد
درس کتاب های تأکید عدم معلمان، این نظر از موضوع چنین دلیل

است گفتن البته است. موارد این  به شبیه سؤاالت به ریاض
جمهوری پرورش و آموزش اول متوسطه دفتر ،٩۶ ‐ ٩۵ سال در که
بر مبتن سؤاالت از معلمان بیشتر چه هر استفاده بر ایران اسالم
دبیرخانه برنامه های از ی منظور همین به و کرد تأکید واقع زندگ
،٩۶ ‐ ٩۵ سال در ( زنجان در مستقر ) اول متوسطه ریاض کشوری
نوع این از استفاده و گذاری اشتراک به و تنظیم در معلمان مشارکت

بود. ریاض کالس های سط در سؤاالت

پرلز و تیمز مطالعه
و ۴ (تیمز) علوم و ریاضیات آموزش روندهای بین الملل مطالعه

مطالعات برنامه دو PIRLS خواندن سواد پيشرفت بين الملل مطالعه
کشورها دانش آموزان رد عمل ارزیابی و سنجش عرصه در ر دی مهم
پیشرفت ارزشیابی بین الملل انجمن نظر زیر برنامه دو این است.
دو این ایران پیزا، برخالف خوشبختانه م شود. برگزار ۵ تحصیل
کشورهای آموزش روند مطالعه، دو این م کند. همراه را مطالعه
دهندۀ سازمان اصل عنصر را درس برنامه و گرفته هدف را عضو
پرلز و تیمز م گیرد. نظر در دانش آموزان برای یادگیری فرصت های
محيط معلمان، مدرسه، آموزش زمینه های در اطالعات جم آوري با
موفقيت های با ارتباطشان ان ام که و دانش آموزان مدرسه و خانه
وضعیت ارتقاء و بهبود جهت در توصیه هایی م رود، دانش آموزان  
برآمده اطالعات م کند. مطرح کننده شرکت کشورهای آموزش
و مهم منابع ، بین الملل و مل مقیاس در م توانند آزمون ها این از
شناسایی و کشف جهت در آموزش نظام های اختیار در تعیین کننده ای
بهبود منظور به علم راه کارهای یافتن و خود قوت و ضعف نقاط
همان یا پرلز هدف میان این در آورد. فراهم یادگیری ‐ یادده فرایند
خواندن  تواناييی ارزيابيی خواندن ، سواد پيشرفت  بين الملل مطالعه 
هفت و چهل  از  بیش شرکت با و است  ابتدايی چهارم  پايۀ در كودكان 

برخ از ایالت هایی واق در شرکت کننده ها این از (برخ جهان  كشور
م شود. برگزار بار ی سال چهار هر فاصله در و هستند) کشورها
نوشتاری متون روی را دانش آموزان تفکر و استفاده فهم، آزمون  این
سؤاالت به متون خواندن از پس دانش آموزان که طوری به م سنجند
نتیجه گیری شده خوانده متن از و م دهند پاس آن مطلب درک
انجمن این با ١٩٩١ با برابر ١٣٧٠ سال از سال از ایران م کنند.

است. داشته شرکت پرلز آزمون دوره ۴ در تاکنون و دارد اری هم
پیشرفت رونـد بین الملل مطالعه برگیرندۀ در تیمز مطالعه
3 (Organisation for Economic Co-operation and Development) 4 (Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 5(International
Association for Evaluation of Educational Achievement (IEA))
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زمین علوم و فیزی علوم ، زیست علوم (شامل علوم و ریاضیات
پایه در زمین علوم و فیزی ، شیم ، زیست شناس و چهارم پایه در
تا دانش آموزان کشور هر در که م کند بررس را این و است هشتم)

م کنند. پیشرفت علوم و ریاضیات پایه تحصیالت در اندازه چه
در ی بار سال چهار هر کنون تا ١٩٩۵ سال از تیمز مطالعه
،٢٠٠٧ ،٢٠٠٣ ،١٩٩٩ ،١٩٩۵ سال های در هشتم و چهارم پایه دو
تیمز مطالعه دوره شش همه در ایران است. شده اجرا ،٢٠١۵ ،٢٠١١
(مطابق مصوب درس برنامه سه تیمز مطالعه در است. داشته شرکت
اساس (بر شده اجرا برنامه ، ( آموزش و اجتماع ، مل زمینه های
به توجه (با شده کسب برنامه و کالس) و معلم مدرسه، زمینه و بافت

م گیرد. قرار بررس مورد دانش آموز) شاخصه های و بروندادها
نظر تحت پرلز و تيمز مطالعات اجراي و مديريت ايران در
کشورهای رتبه م گيرد. انجام پرورش و آموزش مطالعات اه پژوهش
بوده زیر صورت به ٢٠١۵ تیمز چهارم پایه ریاضیات در شرکت کننده

است:
. ۶ ژاپن، . ۵ تایوان، . ۴ کره جنوبی، . ٣ هنگ کنگ، . ٢ سنگاپور، . ١
. ١٠ انگلیس، . ١٠ ایرلند، . ٩ نروژ(۵)، . ٨ روسیه، . ٧ ، شمال ایرلند
. ١٢ قزاقستان، . ١١ ا)، فلوریدا(آمری . ١٠ فالندر)، بخش ) بلژی
، لیتوان . ١۵ (کانادا)، کب . ١۴ دانمارک، . ١٣ ا، آمری . ١٣ پرتغال،
جمهوری . ١٨ مجارستان، . ١٧ هلند، . ١۶ لهستان، . ١۵ فنالند، . ١۵
، اسلوون . ٢٢ آلمان، . ٢١ قبرس، . ٢٠ بلغارستان، . ١٩ ، چ
. ٢٧ اونتاریو(کانادا)، . ٢۶ استرالیا، . ٢۵ صربستان، . ٢۴ سوئد، . ٢٣
. ٣٠ اسپانیا، . ٢٩ ایتالیا، . ٢٨ عربی)، متحده دبی(امارات . ٢٧ کانادا،
فرانسه، . ٣۴ نیوزیلند، . ٣٣ نروژ(۴)، . ٣٢ ، اسلوواک . ٣١ ، کرواس
عربی، متحده امارات . ٣٨ ، شیل . ٣٧ گرجستان، . ٣۶ ترکیه، . ٣۵
. ۴٣ ایران، . ۴٢ آیرس(آرژانتین)، بوئنوس . ۴١ قطر، ۴٠ بحرین، . ٣٩
اردن، . ۴۶ اندونزی، . ۴۵ عربی)، متحده ابوظبی(امارات . ۴۴ عمان،

کویت. . ۵٠ جنوبی، آفریقای . ۴٩ مراکش، . ۴٨ عربستان، . ۴٧
نمره ۶٩ که بود ایران۴٣١ امتیاز و ۴٢ آزمون این در ایران رتبه

بود. میانگین از پایین تر
٢٠١۵ تیمز هشتم پایه ریاضیات در شرکت کننده کشورهای رتبه

است: زیر صورت به
ژاپن، . ۵ هنگ کنگ، . ۴ تایوان، کره جنوبی،٣ . . ٢ سنگاپور، . ١
ایرلند، . ١٠ کانادا، . ٩ قزاقستان، . ٨ روسیه، . ٧ (کانادا)، کب . ۶
، اسلوون . ١٣ انگلستان، . ١٢ ا، آمری . ١٢ اونتاریو(کانادا)، . ١١
عربی)، متحده دبی(امارات . ١۶ نروژ(٩)، . ١۵ مجارستان، . ١۴
. ٢٠ سوئد، . ١٩ استرالیا، . ١٨ ، اشغال فلسطین . ١٧ ، لیتوان . ١٧

نروژ(٨)، . ٢٢ ا)، فلوریدا(آمری . ٢١ نیوزیلند، . ٢١ مالت، . ٢٠ ایتالیا،
بحرین، . ٢۵ ترکیه، . ٢۴ عربی، متحده امارات . ٢٣ مالزی، . ٢٣
عربی)، متحده امارات ابوظبی( . ٢٧ لبنان، . ٢٧ گرجستان، . ٢۶
. ٣٢ عمان، . ٣١ ، شیل . ٣٠ تایلند، . ٢٩ ایران، . ٢٨ قطر، . ٢٧
بوتسوانا(٩)، . ٣۴ مصر، . ٣٣ کویت، . ٣٣ بوئنوس آیرس(آرژانتین)،
عربستان. . ٣٨ جنوبی(٩)، آفریقای . ٣٧ مراکش، . ٣۶ اردن، . ٣۵
نمره ۶۴ که بود ۴٣۶ ایران امتیاز و ٢٨ آزمون این در ایران رتبه

بود. میانگین از پایین تر

در ٢٠١۵ تا ١٩٩٧ سال از ایران تغییرات روند بررس
هشتم و چهارم ریاض

٢٠١۵ تا ١٩٩۵ از تیمز مطالعه در شده حاصل نتایج تغییرات روند
پن با که سال بیست ط در را ایران رتبه تغییرات روند از دورنمایی

زیر نمودار در که گونه آن نشان م دهد. است بوده همراه آزمون دورۀ
تغییری قبل دوره به نسبت ٢٠١۵ سال در ایران نمره دیده م شود
٢٠١۵ تا ١٩٩۵ سال های بین تغییرات روند وجود این با است. نداشته
سال در ۴٣١ به ١٩٩۵ در ٣٨٧ از ایران نمره میانگین و بوده صعودی
رد عمل که گفت م توان بنابراین است. یافته ارتقاء ٢٠١۵ و ٢٠١١
٢٠٠٣ ،١٩٩۵ سال های به نسبت ٢٠١۵ سال در ایران دانش آموزان

است. بوده بهتر ٢٠٠٧ و

توجه قابل رشد شاهد نیز هشتم پایه در چهارم، پایه همانند
اردن و سعودی عربستان افت و دبی و قزاقستان چون کشورهایی
کرده ط را نزول روند همواره گذشته سال های در که مالزی بودیم.
بار این بود، رسیده ٢٠١١ سال در ۴۴٠ به ۵١٩ از نمراتش میانگین و
رشدشان به رو روند یا بیش کما کشورها بقیه است. داشته رشد کم
جمهوری نمره میانگین بوده اند. شاهد را ثابت روند یا کرده اند حفظ را
شاهد ٢٠١١ به نسبت ٢٠١۵ تیمز چهارم پایه ریاض در ایران اسالم
قابل گذشته، دوره به نسبت رد عمل نمره ای ٢١ تفاوت و بوده رشد
سال از تیمز در را ایران نمرات تغییرات روند زیر نمودار است. مالحظه
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م دهد نشان را ٢٠١۵ تا ١٩٩۵

در نیز ری دی مفید اطالعات و نتایج ٢٠١۵ تیمز مطالعه
رد عمل پسران، و دختران رد عمل نحوه شامل که م گذارد اختیار
در دانش آموزان رد عمل ردی، عمل معیار نقاط در دانش آموزان
، شناخت حیطه های در دانش آموزان رد عمل محتوایی، حیطه های
به تعلق مدرسه، تحصیل جو ، ریاض تدریس برای مدرسه شرایط
آموزش مدیران، و معلمان ویژگ های مدرسه، انظباط جو مدرسه،
تدریس ، ریاض به نسبت دانش آموزان نگرش سرانجام و کالس در

است. ریاض یادگیری از آن ها اطمینان و

دانش آموزان رد عمل بر مؤثر احتمال عوامل
رشد بر تأثیرگذار عوامل و علل از عمیق تطبیق مطالعه  ی نبود در
حاکم شرایط برخ به نگاه و موفق کشورهای میان در ریاض آموزش
مطرح فرضیه چند شرکت کننده، کشورهای در ریاض آموزش بر
عامل ی تنها است پیش بین قابل که گونه آن چند هر م شود.
باشد، آموزش سیستم ی موفقیت عدم یا موفقیت دلیل نم تواند

دارد. تأثیر فرایند این در عوامل از مجموعه ای احتماال ه بل
آسیا شرق کشورهای که دید م توان تیمز نتایج به نگاه با
١٩٩۵ از کمابیش که روندی داده اند، اختصاص خود به را باال رده های
آموزش شعار با که سنگاپور میان این در بوده ایم. آن شاهد همواره
سرفصل اصالح و (teach less, learn more) بیشتر یادگیری کمتر،

آموزش سیستم در اصالحات به دست تکالیف از کاستن و دروس
آسیا شرق کشورهای است. گرفته  جای فهرست این صدر در زد، خود
مطالعه در تیمز بر عالوه کانادا و اروپایی کشورهای از برخ کنار در
دانش کنار در م دهد نشان که کرده اند کسب درخشان نتایج نیز پیزا
به در خوبی توانمندی از کشورها این دانش آموزان ، ریاض مناسب

هستند. برخوردار واقع شرایط در دانش این کارگیری

هفته در ریاض تدریس ساعات میزان ‐ ١
موفقیت عدم یا موفقیت در است ن مم که عوامل اولین از ی
ذهن به خاص دروس یا درس در آموزش سیستم ی دانش آموزان
اما است. هفته طول در دروس یا درس آن تدریس ساعات برسد،

خیل تفاوت شاهد پیزا، مطالعه از آمده دست به اطالعات به توجه با
تیمز مطالعه مرکزی نقطه پایین و باال در حاضر کشورهایی بین زیادی
که کشورهایی اغلب هشتم پایه در و ٢٠١٢ سال تا مثال برای نیستیم.
ساعت ٣ هفته در کرده اند، کسب تیمز مطالعه معیار از باالتر ردی عمل
دقیقه ٢٠٠ ژاپن ها داده اند. اختصاص ریاض آموزش به را کمتر یا
دانش آموزان دقیقه، ١٧٩ چ و ایی آمری دانش آموزان و هفته در را
در را دقیقه ١٢٧ تنها هلندی ها و ١٧۴ استرالیا ،١٧۵ کنگ هنگ
این کرده اند. سپری درس کالس های در ریاض یادگیری به هفته
مطالعه معیار از باالتر ردی عمل کشورها این اغلب که است حال در
را دقیقه ١٨٠ هفته هر عمل در ایران دانش آموزان داشته اند. تیمز
دقیقه ۵٠ تا چهار (مصوب م گذرانند ریاض درس کالس های در
ساعت های میزان که م دهد نشان امر این م شود). دقیقه ٢٠٠ که
آنان رد عمل در تأثیری تنهایی به است ن مم ریاض درس آموزش

باشد. نداشته

درآمد کالس ، در معلمان حضور ساعات میزان ‐ ٢
اجتماع اعتبار و سالیانه

در معلمان حضور ساعات میزان ر دی احتمال تأثیرگذار عامل ی
از بسیاری در که م دهد نشان بررس ها است. درس کالس های
در تدریس صرف را هفته در ساعت ١۵ از کمتر زمان معلمان کشورها

بررس ، آموزش طراح صرف را بیشتری اوقات و م نمایند کالس
راهنمایی دانش آموزان، به سازنده بازخوردهای ارائه و تکالیف دقیق تر
کادر و ر دی معلمان با مساع تشری و مشارکت و دانش آموزان
و شیل نظیر کشورها از برخ در البته م کنند. مدرسه آموزش
در را ساعت ٢٧ تا ٢۴ بین تقریباً هفته در موظف اند معلمان ا آمری

باشند. حاضر درس کالس
بسیار آن اثرگذاری مورد در معلم جوام در که ر دی عامل ی
است. معلم حرفه مزایای و حقوق میزان م شود، گفته سخن
میزان یافته، توسعه کشورهای در تربیت و تعلیم کارشناسان از بسیاری
افراد نگهداشت و جذب در مهم بسیار عامل را معلمان دریافت
وظایف انجام برای روان مطلوب حس ایجاد و معلم حرفه در توانمند
منجر م تواند معلمان مال تامین عدم م دانند. تربیت و تعلیم خطیر
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بر شده، آموزش چرخه از توانمند نیروهای فیزی و روان خروج به
ذارد. ب نامطلوبی تاثیرات سیستم آن در حاضر معلمان رد عمل

ن مم که است ری دی عامل معلمان اجتماع اه جای و اعتبار
فنالند در شود. تلق موثر آموزش وضعیت بهبود و رشد در است
جزو معلم است، شهره عال آموزش سیستم داشتن به که کشوری
‐ وکالت و معماری ، پزش از باالتر حت جوانان‐ پرطرفدار رشته سه

شایستگ دارای باید حرفه این به ورود برای افراد و م آید حساب به
تقویت با حرفه، ی عنوان به معلم باشند. باالیی اخالق و حرفه ای

اصل کننده منتقل معلمان و است خورده گره فنالند مل فرهنگ
م آیند. حساب به کشور این در فرهنگ

معلمان اجتماع اه جای تایوان و جنوبی کره در فنالند همانند
در پرطرفدار رشته های از ی معلم رشته است. شده گزارش باال
رشته این اه دانش در دانش آموزان از بسیاری و م آید حساب به کره
طور به کره ای معلمان OECD گزارش مطابق م کنند. انتخاب را
از ی باال وجه این و دارند واالیی اجتماع ارزش و اه جای سنت
م آید. حساب به حرفه و شغل این به برتر استعدادهای جذب دالیل
و مؤسسه س ساس اه دانش در ٢٠١٣ سال در که تحقیق در
در معلم حرفه که شد داده نشان گرفت، صورت Varkey GEMS

است. برخوردار کشورها سایر به نسبت باالتری احترام از یونان و چین
م کند، مقایسه ر دی ی با را جهان کشور ٢١ که گزارش این داده های
و آسیا شرق کشورهای در معلمان اجتماع اه جای که ساخت روشن
است. باالتر ا آمری و یونان) جز (به اروپای کشورهای همه از یونان

معلمان حرفه ای و تخصص دانش ‐ ٣
هر برای الزم شرایط از ی معلمان حرفه ای و تخصص دانش
عوامل از ی م تواند نتیجه در و م آید حساب به درس کالس
در آموزش سیستم هر دانش آموزان رد عمل توفیق عدم یا توفیق
بهره وری های و رتبه با متغیر این همبستگ زمینه در شود. گرفته نظر
انجام ایران جمله از و کشورها از بسیاری در مفصل مطالعات آموزش
شرط مدرک داشتن صرف که است شده معلوم تجربه به است. گرفته

تمهیدات باره این در و نیست مناسب آموزش تخصص و دانش کفایت
کیفیت ، معلم حرفه به افراد جذب نحوه جمله: از است الزم متنوع
اه دانش ایران در و امر این تخصص کانون های در حرفه ای آموزش

معلمین. مناسب توزیع و سازمانده نگهداشتن، روز به فرهنگیان،

دانش آموزان شده انجام تکالیف ۴ ‐میزان
انجام صرف را متفاوت اوقات مختلف کشورهای در دانش آموزان
که است عامل این م رسد نظر به م کنند. خود درس تکالیف
از برآمده داده های برخ به نگاه پوشید. چشم آن از راحت به نباید
سنگاپوری دانش آموزان مثال برای که م  دهد نشان ، جهان مطالعات
تکالیف انجام صرف را ساعت ١۵ حدود زمان هفته هر هنگ کنگ و
سه از کمتر تنها فنالندی دانش آموزان که حال در م کنند ریاض
(شعار م دهند اختصاص امر این به هفته در را خود وقت از ساعت
از کمتر کره ای دانش آموزان و است) Less is more فنالندی آموزش

حال در هستند، مشغول امور این انجام به هفته در ساعت نیم و چهار
نرم باالی و نزدی ر دی ی به تقریباً کشورها این نمره میانگین که

است. پیزا و تیمز مطالعه
میزان در م تواند نیز ری دی عامل های باال، موارد بر عالوه 
میزان باشد. مؤثر سیستم ی دانش آموزان توفیق عدم یا توفیق

دسترس میزان ، آموزش مطلوب کیفیت با کتاب های به دسترس
مدرسه، فیزی ساختار ، آموزش چندگانه رسانه های و اینترنت به
مشارکت میزان و اولیا دانش سط مدرسه، اجرایی عوامل و مدیریت
کالس های در دانش آموزان موق به حضور یادگیری، فرایند در آنان
تأثیرگذار بسیار عوامل از ی م تواند (که غیبت نداشتن و درس
م تواند (که ریاض درس به دانش آموزان گرایش و انگیزه باشد)،
شبیه چیزهایی و باشد) اجتماع و محیط متنوع عوامل از متأثر
امر پیچیدۀ جوانب در بیشتر تعمق برای داده هایی هم که این به

گزارش م شوند. و بررس تیمز مطالعه جزئیات در و آموزش اند

مالصدرا تربیت و تعلیم اه پژوهش زنجان، استان پرورش و آموزش ∗
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دانشجو و استاد مشترک ریاض مقالۀ
بحث برای موضوع

منیری∗ مرتض

زمینه پیش
پیدا توجه آن به ریاض جامعۀ اخیراً که مهم موضوعات از ی
یا مقاله به ویژه و دکتری دانشجویان فارغ التحصیل شرایط کرده،
صورت به رساله، از دفاع از قبل م بایست آنها که است مقاله هایی
مقالۀ میان، این در کنند. ارائه شده، پذیرفته حداقل یا شده چاپ
نمونه، برای است. حساس بسیار موارد از دانشجو، و استاد مشترک
موضوعات بر مروری شامل ،[۵] مرج ببینید. را [١،٢،٣،۴] مراج

است. ریاض پژوهش با مرتبط مختلف
که نیست پسندیدن که م کند استدالل [١] در الجوردی کاوه
او شود. ذکر دانشجویش رسالۀ از مستخرج مقالۀ در راهنما استاد نام
به [٢] در نیز شهشهان سیاوش م بیند. استاد شأن از دور را کار این
آرین نژاد مسعود اما است. پرداخته زمینه این در موجود وض از انتقاد
را [١] در شده مطرح استدالل های حداقل و دارد متفاوت نظری [٣] در
مطرح استدالل های از مجددی دفاع [۴] نوشته نم داند. قان کننده
نه، یا است پسندیدن کاری اینکه، مورد در البته است. [١] در شده

شخص و غیرعین امری شاید و کرد اظهارنظر قاطعیت با نم توان
کم میزان دارد. هم ری دی جنبۀ بحث مورد موضوع اما باشد،

موضوع ی پژوهشش بردن جلو در دانشجو به استاد الزم و قانون
شرط مقاله نگارش م دانند، همه که همانطور اگر است. عین کامال
نم توان پس نیست، خارج بزرگ اه های دانش در فارغ التحصیل
یریم. ب یاد مورد این در زیادی چیز آنها از بتوانیم که داشت امید
ر، دی طرف از دارد. داخل اجماع به نیاز که است موضوع این
بر اضافه باری عنوان به م توان را دانشجو برای مقاله داشتن لزوم
مطالعه انجام از را او م تواند که باری دانست. هم او استاد دوش
استاد ایران در ر، دی عبارت به دارد. باز نظرش مورد پژوهش یا و
دانشجویانش پژوهش در خارج اش اران هم از فراتر م بایست

کند. دخالت
ادامه در ( اقلیدس سنت (مطابق فشرده صورت به که نکات
همچنین و اران هم با بحث های ، شخص تجربیات ماحصل م آیند،
آنچه اضافۀ به البته است، آمده اند، مراج در آنچه قبیل از نوشته هایی

این نگارندۀ اعتقاد به م کند. اقتضاء سلیم عقل اینجانب نظر به که
کنایه، و شعار و شعر از دور به خواسته ها روشن و صریح ارائه سطور،
مسعود قول به آنهاست. تحقق مسیر کردن هموار برای راه بهترین

تکمیل تحصیالت و عال آموزش فراوان «مسائل :[٣] آرین نژاد
ما پژوهش و علم مسائل اتفاق به قریب اکثر مثل ما اه های دانش

هستند …» جسورانه و صریح و گفتگوی های بحث نیازمند

اصل مسئلۀ
، اخالق دعاوی از فارغ بحث مورد موضوع زمینۀ در نگارنده، نظر به
راه های بین کامل هماهنگ بتوان ل مش که است آن اصل مسئلۀ

پژوهش مقالۀ نگارش نحوۀ و پژوهش آموختن هدف دو به رسیدن
مقاله های افزایش و زمینه، این در او ارزیابی نهایت در و  دانشجو به
کرد. برقرار ، ایران ران پژوهش توسط شده منتشر کیفیت با پژوهش
آیا کرد. خواهند روشن تر را موضوع این م آیند، ادامه در که نکات
به جم بندی از پس درادامه دارد؟ وجود راه حل مسئله، این حل برای
تبادل نظر و بحث برای زمینه ای ایجاد هدف م پردازیم. موضوع این
نهایی. راه حل ارائۀ تا است ریاض جامعۀ در مهم موضوع این مورد در
راهنمایش، استاد و دکتری دورۀ دانشجوی مشترک مقاله مورد در

زیرصادقند. اساس نکات ، جهان و داخل سط دو در

: جهان ریاض فرهنگ  در
نیست. مرسوم دانشجو با مشترک مقالۀ نوشتن •

آنها استادان وقت پژوهش زمینۀ در لزوماً دانشجویان رسالۀ •
نیستند.

مشترک مقالۀ از موردی هیچ که نیست چنین حال، عین در •
باشد. نداشته وجود دانشجو با راهنما استاد

دانشجویان فارغ التحصیل برای الزم شرط مقاله نوشتن •
نیست.

AMS بیانیه های به اگر نمونه، برای دارد. بحث کم به نیاز اول نکتۀ
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شده منتشر ریاض اه دانش آموزش و پژوهش فرهنگ  خصوص در
مشاهده آنها در را لحن تغییر کنیم، توجه ٢٠١٢ و ٢٠٠۵ سال دو در
مشترک مقالۀ نگارش رسم وجود صراحت به اول در م کنیم.

دوم در ول م شود، نف دانشجو، و استاد توسط رساله از مستخرج
مقاله هایی چنین موارد همۀ در که نیست چنین که م شود تأکید تنها
م شوند نگاشته مقاله هایی چنین موارد برخ در تنها یا شوند، نگاشته

.[٧ و ۶]

ما: اه های دانش فعل وضعیت در
پژوهش مقالۀ دو یا ی حداقل نگارش به موظف دانشجو •

است. دفاع مجوز دریافت برای

آنها استادان برای مقاله نگارش به دکتری دانشجویان تکلیف •
م آورد. بوجود مسئولیت

خود استادان اری هم نیازمند مقاله،  نگارش برای دانشجویان •
هستند.

مقاله، نگارش در دانشجویان با همراه به استادان وظیفۀ •
باز استادان، ر دی با مشترک یا انفرادی استادانه کار از را آنها

م دارد.

به نسبت پایین تری سط دانشجویی مقاله های مجموع، در •
دارند. استادان توسط شده نگاشته مقاله های

موجود: وض نتایج برخ
کیف سط افت باعث دکتری دورۀ در مقاله نوشتن شرط •

م شود. کشور در شده نوشته ریاض مقاله های

نوشته پایینتر یا متوسط سط با مقاله های تعداد شرط، این با اما •
م یابد. افزایش کشور، در شده

مقاله ها، این از برخ در استاد‐شاگرد، نابرابر رابطۀ علت به •
ترویج باشند، نداشته واقع نقش راهنما استادان است ن مم

تقلب.

برای تالش عنوان به مشترک، مقاله های از برخ در •
دانشجوی است ن مم ل، ش هر به دانشجو فارغ التحصیل
ترویج باشد، نداشته نویسنده عنوان به کاف سهم موردنظر

تقلب.

رشته های مورد در اما صادقند، ریاضیات مورد در فوق نکات تذکر:
اساس ویژگ ی باشد. متفاوت کامال م تواند وضعیت ر دی

دقت به را مقاله هر مؤلفان سهم نم توان که آنست ریاض مقاله های
مشترک ریاض مقاله های کرد. مشخص صد درصدی صورت به و

هستند. مدت طوالن و مفصل نظرات تبادل محصول ، واقع
کرد؟ باید چه

زیرند: قرار از م رسند، ذهن به نخست وهلۀ در که ن مم راه چند
برای استاد، با مشترک مقالۀ نگارش مطلق من اول: راه

دانشجو.
مقررات تدوین اما مشترک مقالۀ نگارش ان ام حفظ دوم: راه

مورد آن. در روشن و واض
دفاع. از قبل مقاله نگارش شرط حذف سوم: راه

م داند، ن مم را دوم راه تنها سطور این نگارندۀ  ، فعل شرایط در
توصیه را زیر شرایط رعایت شده، یاد عوارض از پیش گیری برای اما

م کند:
مقاله که شود ذکر مشترک، مقالۀ سپاس گزاری بخش در . ١

است. استاد راهنمایی تحت دانشجو رسالۀ از بخش
پیش مشترک مقالۀ ی حداکثر ارائه به مجاز او استا د و دانشجو . ٢

باشند. دفاع از
در را دفاع برای الزم مقالۀ تعداد که است بهتر ، کل طور به . ٣

داشت. نگه ، ی یعن کمینه، حد
حفظ ضمن که داشت امید م توان قبیل این از شرایط رعایت با
معقول، حدی در کشور در شده منتشر ریاض مقاله های کم سط
موضوع این مورد در توافق کسب البته نکند. نزول نیز آنها کیفیت
این است امید که است ریاض جامعۀ در بیشتر بحث نیازمند مهم،
خواسته های تصویب بعدی قدم باشد. آن راستای در قدم نوشته
خواهد وزارت دستورالعمل های سط در ریاض جامعۀ روشن و شفاف
نظرات و ویژگ ها به توجه با اه دانش هر که است آن ایده آل البته بود.

آموزش ر دی موارد و مورد این در خود علم هیأت اعضای عالمانۀ
امیدوارم که است آرزویی این کند. وعمل تصمیم گیری ، پژوهش و

ببینیم. آنرا تحقق روزی مسن ترینمان، حت ما، هم
مراج

دانشجویی: حقوق و استادی شئوون الجوردی، کاوه [١]
خبری (نشریۀ اخبار ایران، در ریاض مشترک مقاله های
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تابستان ،۵٨ و ۵٧ پیاپی شمارۀ بنیادی)، دانش های اه پژوهش
. ٣١ ‐ ٢٧ صص ،٨٩ پاییز و

، علم انزوای اعداد: اقلیم در رستگاری  ، شهشهان سیاوش [٢
ایران، ریاض انجمن خبرنامه ، میرزاخان مریم و انه هراس بی

. ١ ‐ ١١۴ صص ،١۴١ پیاپی شماره زمستان١٣٩٣،
خبری (نشریۀ اخبار ، دل اهل جستجوی در آرین نژاد، مسعود [٣]
تابستان ،۶١ پیاپی شمارۀ بنیادی)، دانش های اه پژوهش

. ١۶ ‐ ١٧ صص ،١٣٩٠
(نشریۀ اخبار نکته، چند ناالزم شاید توضیح الجوردی، کاوه [۴]
،۶١ پیاپی شمارۀ بنیادی)، دانش های اه پژوهش خبری

. ١٩ ‐ ١٨ صص ،١٣٩٠ تابستان

ریاضیات، در آن نشر و پژوهش فرهنگ منیری، مرتض [۵]
صص ،١۴٧ پیاپی شماره ،٩۵ بهار ، ریاض اندیشۀ و فرهنگ

. ۴ ‐ ٨
طریق از دسترس قابل ا آمری ریاض انجمن بیانیه های

زیر: لینک های

https://www.ams.org/meetings/CultureStatement05 .pdf [۶]

https://www.ams.org/meetings/CultureStatement12 .pdf [٧]

بهشت شهید اه دانش ∗

عموم مجم يل تش آگه
ايران رياض انجمن

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

جلسه: دستور

ساله يك فعاليت های از انجمن رئيس گزارش ‐

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

امور پيشرفت از انجمن بازرس گزارش ‐

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

عل البدل و اصل بازرس انتخاب ‐

انجمن ساالنه برنامه تصویب ‐

جلسه در حاضر اعضای پيشنهادات استماع ‐

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

ایران ریاض انجمن نمایندگان از تقدیر
٩۵ ‐ ٩۶ دورۀ

١٣٩۶ دی ماه ٧

∗ صادق اکرم

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

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

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

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

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

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

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

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

ایران ریاض انجمن دبیرخانه رئیس ∗

انجمن برتر نمایندگان تقدیر لوح

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

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

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

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

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

قاسم هنری∗ طاهر

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

م شود. ارائه ذیل

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

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

گردید. برگزار

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

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

باشند. خود

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

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

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

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

دارند. حضور جلسه در که اه ها دانش در انجمن

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

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

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

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

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

دهد.

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

است: زیر قرار به شده مطرح دیدگاه های

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

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

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

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

من
انج

خبار
ا



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ٢۶

اشخاص این م توان ونه چ باشند. کالین س فلی مانند جام نگری
اجتماع فعالیت های از و داده اند که درس هایی از مسلماً کرد؟ پیدا را

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

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

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

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

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

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

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

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

باشد. داشته تأثیر گذار نقش

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

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

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

داده ایم. انجام ریاض

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

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

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

باشد. سنجش سازمان آزمون نمرۀ اساس بر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باشد. مؤثر خیل م تواند

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

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

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

هستند. سیاست گذاران و معلمان مادرها، و پدر

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

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

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

گردد.

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

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

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

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

باشد. کاربردی گرایش در هم و محض گرایش

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

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

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

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

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

هستند؟! باال به ١٩ و ١٨ معموال

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

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

دهیم. ارائه را رشته ها سایر به سرویس

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

نیست. شغل

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

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

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

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

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

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

هستند. مواجه معضل این با االن رشته ها

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

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

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

نیست! ریاض

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

باشیم. بهتری شرایط شاهد آینده سال چند در که

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

باشند. داشته چشم گیری موفقیت های خود، جوان

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

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

م کنم.

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

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

باشد. داشته را کشور عال آموزش متعارف استانداردهای که آن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دهد. قرار کشور آموزش تصمیم سازان

اله توفیقات آرزوی با
دهقان محمدعل
ایران ریاض انجمن رئیس

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

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

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

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

نماید. اعالم
احترام و ر تش با

نعمت الله علیرضا
ایران آمار انجمن رئیس
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3 کشکول

ریاضیات فلسفه در کتاب دو معرف
درویش ا.

بارکر استیون اثر « ریاض «فلسفه کتاب یقین به قریب احتمال به
کتاب ی ظهور قدیم ترین بیرش احمد استاد برگردان با ،[١٠]،
از پس سال شش است. ،[١] ، فارس زبان در ریاض فلسفه در
را کتاب بیرش احمد میالدی)، ١٩۶۴ (در بارکر توسط اثر تألیف
بوده روز به اثری خودش زمان در بنابراین که برگردانده فارس به
در آن از بتوان که ری دی کتابی بعد سال ها تا متأسفانه اما است.
سال تا مثال عنوان به نشد. پیدا جست سود ریاض فلسفه تدریس

ریاض فلسفه تدریس در بارکر کتاب از هم هنوز دو و ی هفتاد
بعد دهه ی البته م شد. استفاده شیراز اه دانش ریاض بخش در
است مقاالت ترجمۀ اثر این شد. منتشر فارس زبان به ،[۶] منبع
و گوداستاین پاتنام، راسل، هیتینگ، کارناپ، چون ریاض فالسفه از
تالش ماحصل کتاب، نویمان. فون و هیلبرت همچون ریاضیدانان
و هفت و پنجاه سالهای ریاض فلسفه درس در که است دانشجویان
به را آثار این که دانشجویان نامهای میان در اند. داشته حضور هشت

ریاض منطقگرای مبان که ، کاظم حمید نام اند برگردانده فارس
شهودگرای مبان که خلخال مسعود و کرده ترجمه را کارناپ از
م رسند. نظر به آشناتر برگردانده فارس به را هیتینگ از ریاضیات
پدیا، وی شهادت به مجموعه، این سرپرست ، ضیائ حسین دکتر
در سوگوارانه و بوده هاروارد و ییل معتبر اه های دانش التحصیل فارغ
هیلری اثر ضرورت و حقیقت مقاله گفته. حیات بدرود ١٣٩٠ سال
مجموعه این است. شده برگردانده فارس به ایشان خود توسط پاتنام

ضیائ دکتر و دانشجویان فراوان زحمات حاصل زد حدس م توان که
است. شده منشر ریز بسیار فونت با و بی کیفیت غایت به چاپی با است
درست چار و چشم معموال که آثار اینگونه ویژه خوانندگان نتیجه در و
زحمت به سخت آن از صفحه ای خواندن برای ندارند هم حسابی و
اما شود چاپ کتاب خواسته مالنصرالدین مثل ناشر ظاهراً م افتند.
چاپی و م آمد رحم به ناشر دل اگر حت باری نخواند. را آن کس
واحدی دو درس درد به نه اثر این کرد م بازار روانه هم نوازتر چشم

کارشناس دوره علم فلسفه اختیاری واحدی) سه جدید برنامه در (یا

شروع دارد، ریاض فلسفه آموختن عزم که کس برای نه و خورد م
نشر بازار وارد [٨] و [٢] اثر دو ،٨۴ و ٨٢ سالهای در است. خوبی
علم فلسفه اختیاری درس دادن پوشش برای زیادی حد تا که شده اند
فلسفه نه م شود تدریس ریاض فلسفه معموال ریاض گروه های (در
مختلف تب های م به کتاب دو هر درآمده اند. تحریر رشته به علم)

ریاض دانشجوی به الزم اطالعات دادن در سع و م پردازند ریاض
«فلسفه صال مصلحیان، محمد کتاب ویژه، به دارند. درس این در
در مختلف مقوالت به مدرن» پست و مدرن ، کالسی ریاضیات،

کوتاه فصل های نوشتن با را کار این و م پردازد ریاض فلسفه
دانشجو، حوصله که است آن کار این حسن است. رسانده انجام به

نم سر ندارد ریاض فلسفه از قبل اطالع و مطالعه هیچ عموما که
نیز وحشت زده و مرعوب مطالب تنوع دلیل به حال عین در و رود
موضوع به را او بتواند کتاب این است ن مم حت ه بل نم شود
یا شد عالقه مند مباحث چنین به دانشجو اگر اما کند. عالقه مند
دانشجویان معموال کنیم؟ چه کند جدی تری مطالعات خواست حت

انگلیس زبان به آنقدرها شوربختانه، صدالبته و کارشناس مقط در ما
کنند. تغذیه زبان این از بتوانند که ندارند تسلط

شده نشر بازار روانه ریاضیات فلسفه در کتاب دو اخیر سال دو ی در
([١١] و [٣]) براون رابرت جیمز ریاضیات فلسفه کتاب نخست است.
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کتاب فارس ترجمه . ([١٣] و [٧]) ون کول مارک کتاب سپس و
نوشته این در است. گرفته قرار نقد و بررس مورد [۵] در ([٣]) براون

م پردازیم. اثر دو این اجمال معرف و بررس به

تورنتو اه دانش فلسفه استاد براون رابرت جیمز

است. تورنتو اه دانش در علم فلسفه استاد براون(١٩۴٩ ‐) رابرت جیمز
معن این به است، نوافالطون فیلسوف براون ریاضیات، فلسفه در

را جدید علم که برگزیده را مشربی افالطون از برداشت نوع که
فلسفه کتاب باشد. پذیرش قابل امروزی، آدمیان ما برای و برتابد
هدف چند م دارد بیان مقدمه اش در او خود چنانکه براون، ریاض
ری دی است. ریاضیات فلسفه آموزش اهداف این از ی دارد.
منظور به اوست. خود پذیرش مورد مشربی افالطون از دفاع اما
تب م سه درباره آموزنده ای مقدمه های براون اول، هدف به نیل

منطق گرائ و شهودگرائ ، صورتگرائ ، ریاض فلسفه کالسی
ل ش به ر دی تب م دو هر از صورتگرائ ویژه، به م دارد. بیان

پنجم فصل در است. گرفته قرار معرف و بررس مورد مبسوط تر
از بولوس اثبات و م شود بررس تفصیل به صورتگرائ کتاب این
رهیافت های هشتم، فصل در م گردد. ارائه نیز گودل ناتمامیت قضیه
م شود. پرداخته بیشاب و براور ساختگرائ و شهودگرائ به ، ساختن
قرار نگارنده توجه مورد چندان وایتهد و راسل منطق گرائ اما
کتاب هفتم فصل است برانگیز ستایش  واق به که فصل نم گیرد.
باشد؟ داشته شرایط چه باید تعریف ی چیست؟ تعریف است:
و صراحت به عبارات داشت: باور محور متن تعاریف به هیلبرت
موضوعه اصول کم به را آنها معنای ه بل نم شوند تعریف مستقال
نم شود داده بدست مجموعه از تعریف م یابیم. در (=بنداشت ها)

اما م کنند. کم دقیق نسبتاً ل ش به آن معرف به بنداشت ها اما
بنداشت «هر هیلبرت قول به اینکه به م رساند؟ کجا به را ما رویه این

مفهوم جدید بنداشت هر بنابراین و م بخشد، تعریف به چیزی
، اقلیدس هندسه های ترتیب به در نقطه م دهد. تغییر نیز را تعریف
است». متفاوت ء ش همواره غیرارشمیدس و ارشمیدس ، نااقلیدس
م داند مشابه معنا درباره قیاس ناپذیری١ نظریه با را دیدگاه این براون

یعن م دهیم تغییر را باورهایمان ما که همچنان آن طبق بر که
بحث مورد عبارت معان م د هیم تغییر را خود بنداشت های یا نظریه
تأسیس از پیش که بود باور این بر عکس به فرگه م کند. تغییر نیز
این در کرد. تثبیت را کلیدی عبارات تعریف باید ریاض نظام ی
«آنگاه م گوید: او بود. خواهد کارساز قدیم مفاهیم تحلیل مسیر
‐ بود خواهد این دقیقاً رفت سخن آن دربارۀ که منطق تحلیل تأثیر
است، مفید بسیار سن این از کاری . واض طور به معنا داشتن بیان
باید نم دهد، یل تش را نظام تأسیس کار از بخش کار این چند، هر
چندان کار این که م شود معلوم بعد کم شود». انجام آن از پیش
در[١۵] سقراط گفتگوئ در الکاتوش ایمره نیست. ن مم و میسر
میان گفت وگویی از بعد و پیش ضلع چند مفهوم که م دهد نشان
در آن از تحلیل و گفتگو این م کند. تغییر شاگردانش و معلم ی
و بخش ها کتاب م گیرد. قرار بحث مورد براون کتاب دوم فصل
به نهم فصل مثال عنوان به دارد. هم ری دی توجه قابل فصل های
در م پردازد. او افراط قرارددادگرائ و ویتگنشتاین ریاضیات فلسفه

آزمایش بر مبتن که م پردازد پیوستار فرض ابطال به یازده فصل
ی براون چون است. شده شهره فرایلینگ ابطال به و است ذهن

از استفاده بر را دست افالطون گرائ او زعم به و افالطون گراست
«اثبات» برای ذهن آزمایش های و ل ها ش جمله از ر دی ابزارهای
ارائه برای متعددی تالش های وی م گذارد، باز ریاض گزاره های

بعض «اثبات» آوردن فراهم جهت ل ش یا جالب ذهن آزمایش های
ل ها ش که م پذیرد براون است. کرده عرضه ریاض گزاره های از
که م دهد نشان حال درعین اما کننده اند گمراه حت و ار فریب گاه

روانشناخت صرف کم ی از بیش چیزی مواق بعض در م توانند
ارائه با براون و هستند اثبات ی حق به اوقات بعض آنها باشند.
م کند. موضوع این دادن نشان در فراوان تالش متعددی مثال های
واقعاً علم آیا که سؤال این و ریاضیات کاربرد به کتاب چهارم فصل
عالقه مندان برای براون کتاب است. پرداخته دارد نیاز ریاضیات به
پیشتر، بود. خواهد تأمل برانگیز و خواندن جذاب، ریاضیات فلسفه به
به ([۴]) ذهن اه آزمایش عنوان با براون رابرت جیمز از ری دی کتاب

incommensurability١
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است. شده برگردانده فارس

سیدن اه دانش فلسفه استاد ون کول مارک

پیش است، استرالیا سیدن اه دانش در فلسفه استاد ون کول مارک
نام با او از ری دی کتاب [١٣] ریاض فلسفه بر درآمدی کتاب از

کول کتاب است. شده منتشر [١٢] ریاضیات» «اجتناب ناپذیری
اتب م در سیری چون مباحث شامل و فصل نه بر مشتمل ون
چون فراقضیه هائ به آن در (که ریاضیات حدود ، ریاض بزرگ
و استعاره افسانه، م پردازد)، ولم لوونهایم‐اس قضیه گودل، قضیه
علوم از ریاض تبیین های (اینکه ریاض تبیین های نسبی، صدق های
است دفاع قابل اصوال ریاض تبیین و هستند اجتناب ناپذیر اندازه چه تا
شده، داده اختصاص بدان فصل که ری دی جذاب مبحث خیر). یا
بله، ریاضیات؟ در آنهم ناسازگاری؟ است. ریاضیات در ناسازگاری
کرد ثابت نم توان را ریاضیات سازگاری گودل قضیه به بنا که اکنون
(این ٢ = ٣ یا ٠ = ١ دفعه ی که مبادا روز این برای را خودمان باید

بحث کنیم. آماده همند) مثل تناقض ها تمام اصال ، ی اند دو هر
دارد. وجود ون کول کتاب هفتم فصل در باب این در جالب

ون، کول کتاب چهارم فصل به عالقه مندان م کنم پیشنهاد
شهشهان سیاوش خواندن مقالۀ نسبی، صدق های و استعاره و افسانه

معروف آزمایش ون، کول کتاب، پایان در کنند. مطالعه نیز [؟]را در
تنها عمرتان بقیه برای م خواهید کنید فرض (اینکه را متروکه جزیره
چه دارید دوست صورت آن در بردی. سر به متروکه جزیره ای در
کرده اعمال ریاض قضایای و نتایج مورد در را ببرید؟) خود با چیزهائ
در ون کول خود است. داده دست به نتایج و قضایا این از گلچین و
فیلسوفان «برای فهرست این داشته اظهار انتخابی اش فهرست مورد
برانگیخته فلسف محافل در را زیادی توجهات زیرا است شده شناخته
جزیره به خود با را نتایج این کس هر م کند اضافه بعد است».
کین» «همشهری فیلم های مثل قضایا این او زعم به م برد. متروک

هنگام سطور این نگارنده هستند. ریاض دنیای در «سرگیجه» و
یاد زنده «مادر» فیلم و کین» «همشهری میان اگر جزیره به رفتن
قضیه های م کنم. انتخاب را دوم حتماً باشم مخیر حاتم عل
پیوستار، فرض استقالل گودل، ناتمامیت قضیه های ، ‐تارس باناخ
دارند. قرار ون کول لیست در چهاررنگ قضیه و فرما قضیه آخرین
است. جذاب و خواندن براون کتاب اندازۀ همان به ون، کول کتاب

بسیار حجم ریاض فلسفه کالسی تب م سه به ون، کول کتاب
لحاظ به رو این از صفحه). چند (تنها م دهد اختصاص را کم
نه و بیاموزد را ریاض فلسفه خواهد م که کس برای و ، آموزش
سخن این نیست، مناسبی کتاب ذراند ب وقت آن با تفنن به صرفاً
گفت. هم براون کتاب مورد در م توان خفیفتری، حد در البته را،
است. همین شود متک ترجمه به که کس و ترجمه ل مش ی
مترجمین دارند. جهش و گسسته فرآیندی ، زمان لحاظ به ترجمه ها،
به را آنها م شوند منتشر اصل متون که زمان پیوستگ همان با
از کتابی با میالدی چهل دهه از کتابی نم گردانند. بر فارس زبان
مورد این در متعددی عوامل و دالیل و م شود، گرفته پی نود دهه

هدف فقدان ، کاف اطالع عدم شانس، مترجم، عالئق هستند، دخیل
متون از را ریاض فلسفه م خواهد که کس لذا .... و فرهنگ
جای دارد. رو پیش بزرگ چالش بیاموزد فارس زبان به شده ترجمه
استفان از « مقدمات جستاری ریاضیات، «فلسفه چون کتابی خال
کردند ترجمه را او کانت کتاب قبال فوالدوند استاد [١۴]که کورنر
بزرگ خال م توانستند که ر دی کتاب های بس و است خال سخت
حال این با اما کنند. پر ( ریاض فلسفه (در را کتاب بی دهه های این
بوستان طرف بر که سموم این «از است. باق رش ش جای بازهم

.« نسترن رنگ و هست گل بوی که عجب ‐ ذشت ب
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مراج
، بیرش احمد ترجمه بارکر، س. استیون ، ریاض فلسفۀ [١]

. ١٣۴٩ ، خوارزم انتشارات
انتشارات ، ریاض فلسفه با آشنائ زاده، بیژن حسن محمد [٢]

. ١٣٨٢ پیام نور، اه دانش
محمدقاسم ترجمه ریاضیات، فلسفۀ براون، رابرت جیمز [٣]

. ١٣٩۵ نوشتگان، انتشارات وحیدی اصل،
علوم در ذهن (آزمایش های ذهن اه آزمایش براون، رابرت جیمز [۴]

. ١٣٩٣ هرمس، نشر ران، دی و دباغ حسین ترجمه ،( طبیع
براون، ریاضیات فلسفه کتاب نقادانه برس و معرف بیات، حسین [۵]
تابستان و ۶٠(بهار شماره ،٣۶ سال ، ریاض اندیشه و فرهنگ

. ١٠٣ – ١٢٠ صص ،(١٣٩۶
اری هم با ران، دی و راسل نویمان، وان کارناپ، ، ریاض فلسفه [۶]

نظارت با ، صنعت اه دانش ریاض ده دانش دانشجویان از گروه
تهران فرهنگها، مطالعه ایران مرکز ، ضیائ حسین مقدمه و

. ١٣۵٩
ترجمه معاصر، ریاض فلسفه بر آمدی در ون، کول مارک [٧]

. ١٣٩۶ فرهنگ، نقد انتشارات شهبازی، کامران
پست مدرن کالسی ریاضیات، فلسفه صال مصلحیان، محمد [٨]

. ١٣٨۴ خرد، واژگان انتشارات مدرن،
فرهنگ ریاضیات، فلسفه در استعاره و افسانه ، شهشهان سیاوش [٩]

(١٣٩۶ زمستان و (پائیز ۶١ شماره ،٣۶ سال ، ریاض اندیشه و
[10] S.F. Barker, Philosophy of Mathematics, Prentice-Hall,

1964.

[11] J.R. Brown, Philosophy of mathematics, Routledge,

NewYork, 2d edition 2008.

[12] M. Colyvan, The Indispensability of Mathematics, Ox-

ford University Press, 2001.

[13] M. Colyvan„ An introduction to the philosophy of math-

ematicse, Cambridge University Press, 2012.

[14] Stephan Körner, Philosophy of Mathematics: An Intro-

ductory essay, Dover Publications, 1960.

[15] I. Lakatos, Proofs and Refutations, Cambridge: Cam-

bridge University Press, 1976.
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سفر گزارش
پژوهش مأموریت ی گزارش

زارع نهندی∗ رحیم

برای تهران اه دانش که است برنامه ای پژوهش مأموریت
م کند. اجرا خدمت سال ٢٧ از بیش با خود علم هیأت اعضای
عهده بر آن مخارج و است تحصیل نیمسال ی حدود آن مدت
هزینۀ به دولت ارز دریافت و وی جاری حقوق برقراری با متقاض
اه دانش در خدمت سال ۴۴ از پس جانب این است. علم هیأت عضو
مأموریت ماه ۴ تقاضای ، مطالعات فرصت دوره سه از استفاده از پس و
با کردند. خوبی بسیار اری هم اه دانش مسئولین کردم. پژوهش
جنووا اه دانش سرشناس استاد (Aldo Conca)کونکا آلدو پروفسور
من پژوهش عالئق با اشتراکات تحقیقات اش کار که ایتالیا، در
آن در من پژوهش مأموریت از استقبال ضمن که کردم اتبه م دارد،

فرستادند. دعوت  نامه اه، دانش

بعد ماه ی که طوری به داشت زیادی الت مش ایتالیا ویزای اخذ
نیم و ماه سه مدت به ٩۶ ماه آبان اول از شدم موفق مقرر زمان از

ایران دانشجویان از ی کم به پیشاپیش کنم. سفر ایتالیا به
کرده اقدام جنووا در آپارتمان اجارۀ برای جنووا، اه دانش دکتری دورۀ
من بروم. اه دانش به م توانستم شهری اتوبوس خط ی با که بودم
و داشتم سخنران آنجا در و بودم رفته جنووا به قبل سال س حدود
به ورود از پس داشتم. مختصری آشنایی ایتالیائ زبان با کل طور به
مالقات از پس و رفتم اه دانش به دوم روز آپارتمان، در ان اس و ایتالیا
گفته قبال شد. گذاشته اختیارم در مستقل اطاق کار کونکا، آقای با
کار بالفاصله بیاورم. شخص لپ تاپ خودم استفاده برای که بودند

پیشنهادی موضوع روی بعد روز سه دو و کردم شروع را خود تحقیقات
رساله موضوع به توجه با ایشان کردم. صحبت ایشان با کونکا آقای

کردند: مطرح را زیر مسألۀ من دکترای
افکنش ی تحت ورنزه رویۀ ی نگارۀ شرایط چه تحت

ویژگ دارای تصویری بعدی ١٣ فضای به نقطه ی از تصویری
است؟ کوزول

When does the image of a Veronese quartic surface under a

projection from a point into a projection space of dimension

13 have the Koszul property?

حل بعدی ٨ تصویری فضای روی را مسأله این کاویلیا و کونکا
است. نبوده ١٣ بعد به تعمیم قابل شده استفاده روش ن لی بودند کرده
این به توجه با ول کردم کار مسأله این روی هفته سه حدود من
نکرده ام کار تصویری افکنش های روی است سال بیست حدود که
این به نگرفته ام قرار زمینه این در جدید دستاوردهای جریان در و
را کونکا آقای پیشنهادی مسأله روی کار نم توانم که رسیدم نتیجه
کونکا آقای مسألۀ ر، دی طرف از ببرم. پیش مانده باق ماه سه در
م شود مربوط ٣ بعد متمم از گورنشتاین ایده آل های رده بندی به
لذا و کرده اند کار زمینه این در یاسم سیام دکتر آقای قبال که
دکتر اری هم با کشور به بازگشت از بعد را پژوهش کار این م توانم
ماتیو پروفسور با اری هم کونکا آقای پیش تر دهم. ادامه یاسم
ماتیو آقای با لذا بود، کرده پیشنهاد نیز را (Matteo Varbaro)واربارو
دکتر آقای با خود مشترک کار وی، عالئق به توجه با و کردم صحبت
در یاسم سیام دکتر آقای و نصیر) خواجه اه دانش (از حقیق حسن
دلخواه بعد متمم در سادک مجتم های ال م ـ کوهن ویژگ  مورد
مورد در مشترک مقاله اخیراً ماتیو آقای دادم. توضیح ایشان به را

تحقیق کار مورد در م توانست که بود نوشته (Subadditivity)
بسیار کار روز چند از پس باشد. داشته کاربرد ارانم هم و من مشترک
کوتاه مالقات های با که آمد دست به راستا این در جالبی نتیجه فشرده
بخش و شد منجر جالب تری نتایج به ماتیو آقای با بار ی هفته دو
دو حدود شد. فراهم ماتیو آقای با مشترک مقاله ی از توجه قابل

عنوان تحت سخنران ی کشور به بازگشت به مانده هفته
Cohen- Macaulay- ness in an arbitrary codimension

شاخص افراد که کردم ارائه جنووا اه دانش ریاض دپارتمان در
مرا سخنران از نکته ای ماتیو آقای داشتند. حضور دپارتمان از
آقای از مطالعۀمقاله ای و نکته همان براساس بعد و کرد تصحیح
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٣٧ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

توانست بودم داده ارجاع آن به سخنران ام در که (Yangawa) یاناگاوا
بودن ال م ـ کوهن مفهوم که این کند ثابت را مهم بسیار م ح

توپولوژی ناوردای ی دلخواه، بعد متمم در سادک مجتم های
داشتن همسانریخت، سادک مجتم دو هر برای که معن این به است
م دهد. نتیجه نیز ری دی برای را ویژگ این ، ی توسط ویژگ این
توسط بوکسباوم ویژگ و ال م ـ کوهن ویژگ برای قبال مطلب این
همین و است شده ثابت (Miazaki) میازاک و (Monkres) مانکرس
هرزوگ توسط دلخواه بعد متمم در ال م ـ کوهن ویژگ برای سؤال
خمینه های مطالعۀ در و بود شده مطرح (Welker) ر ِول و (Herzog)
مقاله در را دستاوردها این همه نهایت در دارد. اهمیت مثلث  بندی پذیر
بار چندین و کشور به بازگشت از پس که کردیم جم بندی مشترک
مقاله این از نسخه ای شد. ارسال مجله ای به ماتیو، آقای با تبادل نظر
در Simplicial Complexes of Low Codimension عنوان تحت
قابل arXiv : 1806.05107V1 [math. AC] 13 June 2018 نشان

است. دسترس

همسرشان و کونکا پروفسور همراه به کوهنوردی

هفتگ دو سمینارهای در جنووا، در اقامت نیم و ماه سه طول در
از مدعو سخنرانان اغلب که م کردم شرکت ریاض دپارتمان
در بودند. ر دی کشورهای از گاه و ایتالیا ر دی اه های دانش
(Bruno Arbarello) آربارّلو برونو پروفسور سخنران میان این
بود. جالب فوق العاده رم اه دانش از ایتالیا معروف جبری دان هندسه

همراه به سال چندین که دادند توضیح را مسأله ای آربارلّو آقای
نام به خانم اخیراً دادند تذکر و بودند کرده کار آن روی ارانش هم
در را مسأله همین انگلستان ادینبور اه دانش از فیض بخش سهیال
فیض بخش خانم است. کرده حل زیباتر ریاضیات با و کل تر حالت
ویژه به ریاضیات به که م خوانده برق مهندس شریف اه دانش در

Diploma Courseدورۀ سپس م شود عالقمند دیفرانسیل توپولوژی
در و م گذراند ایتالیا در (ICTP)عبداالسالم نظری فیزی مرکز در را
ژانویه اوایل در است. ادینبور اه دانش دکتری دانشجوی حاضر حال
اه دانش در جنووا اه دانش عنوان همان تحت نیز سخنران ی ٢٠١٨

مطالعات فرصت دورۀ اولین پیش سال س من کردم. ایراد بولونیا
دارم. آنجا در دوستان و بودم گذرانده بولونیا اه دانش در را خود

و جابجائ جبر روزۀ دو سمینار ی در ٢٠١٧ دسامبر ماه در
این کردم. شرکت تورینو پل تکنی اه دانش در هندسه جبری
جنووا، اه دانش «مجاور»، اه دانش سه توسط مشترک طور به سمینار
این از ی در سال هر تورینو، پل تکنی اه دانش و میالن اه دانش
رزرو حت و شرکت کنندگان مخارج کلیۀ م شود. برگزار اه، دانش سه
وعده دو چای و قهوه پذیرایی فقط است شرکت کنندگان خود با هتل
و دوستانه بسیار سمینار محیط است. میزبان اه دانش عهده بر روز در

رستوران در شام صرف برای شرکت کنندگان هم شبی بود. صمیم
شدند. جم

همسرم که بود این پژوهش مأموریت این در من اولیه برنامه
حت ایتالیا ری کنسول وقت گرفتن ول بیایند ایتالیا ماه ی هم

بسیاری نبود. مقدور اه ها دانش علم هیأت اعضای همسران برای
دالل های به باال هزینه های پرداخت با ایتالیا ویزای متقاضیان از
تکذیب را موضوع این سفارت که م گرفتند ری کنسول وقت ویزا
نبودم. موافق شرایط این با همسرم برای ویزا گرفتن با من م کرد.
پاریس به ابتدا فرانسه، سفارت از ویزا اخذ با توانست همسرم باالخره

باشد. داشته اقامت جنووا در ماه ی و بیاید جنووا به بعد و
همراه توانستیم ما و بود معقول بسیار جنووا در زندگ هزینه
معماری ها از و کنیم مسافرت بولونیا و فلورانس شهرهای به همسرم

کنیم. دیدن بولونیا شهری زندگ و فلورانس زیبای موزه های و
گسترده ترونی ال علم ارتباطات برقراری عل رغم من نظر به
ارتباط و اه دانش محیط های در آن ها فیزی حضور محققین، بین
سازنده تبادل نظرهای سبب ر دی کشورهای محققین با رو در رو
که م شود کشورمان اهیان دانش برای تحقیقات انگیزه ایجاد و
محققین و م کند تقویت یر چشم طور به را علم اری های هم
اگر ویژه به م دهد، قرار جاری علم تحقیقات متن در را کشورمان
بدون که، این آخر کالم و باشد. معتبر اه دانش میزبان اه دانش

م ارزد. هزینه هایش و زحمت ها همه به ش

تهران اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ٣٨

مطالعات فرصت ی گزارش
∗ سالم عباس

فرصت گذراندن جهت ١٣٩۶ شهریور لغایت ١٣٩۵ دی ماه از
شهر در واشنگتن اه دانش عازم کیانفر دکتر خانم همراه به مطالعات
فرمودند خبرنامه محترم سردبیر بازگشت از پس و شدیم ا آمری سیاتل
لذا نمایم. تهیه خبرنامه برای مطالعات فرصت از گزارش ی که
مناسب خبرنامه برای م کنم فکر که را نکات مختصر بصورت
اه، دانش به ورود ابتدای در م نمایم. ارائه حضورتان ذیل در م باشد
استاد عنوان به کاربردی ریاض بخش استاد باو گرین پروفسور
ما اختیار در را الزم انات ام باتمام خود مجاور اتاق کلید میزبان،
تا نمود فراهم را اه دانش کارت دریافت مقدمات سریعاً و داد قرار
با شد همزمان ما ورود نماییم. استفاده اه دانش انات ام از بتوانیم
و ورود برای جدید قوانین ووض ا آمری جمهور رئیس خوردن سوگند
بخش رئیس قوانین این وض از پس روز ی کشور. این به خروج
این وض بخاطر تأسف اظهار ضمن و آمد ما اتاق به کاربردی ریاض
خارج کشور از م شود بهتر اوضاع که مدت تا که خواست ما از قوانین،
قرار مشترک تحقیقات کارهای زمینه در اگر که نمود اعالم و نشویم
رادعوت شخص آن که نمود موافقت برویم ری دی کشور به که بوده
برای برخورد طرز این نیاید. بوجود تحقیقات امور در ال اش تا کند

ریاض بخش ذریم. ب موضوع ازاین بود، آموزنده و بسیارجالب من
ریاض بخش از ١٩٨۵میالدی تابستان در واشنگتن اه دانش کاربردی

اه دانش زیبای ساختمان های از ی در مستقل بصورت و شده جدا
شروع را خود فعالیت دارد قدمت سال صد از بیش که هال لویس بنام

است. نموده

هال لویس کاربردی، ریاض بخش ساختمان

در ریاض بخش و کاربردی ریاض بخش اه دانش این در اکنون هم
جداشدن با که است این جالب نکته هستند. فعالیت مشغول هم کنار

این من برای و نداده نام تغییر ریاض بخش کاربردی، ریاض بخش
ریاض بخش شدن جدا از پس ایران در چرا که آمد بوجود سؤال

م دهد نام تغییر محض ریاض بخش به ریاض بخش نام کاربردی
با ایران ریاض بخش های از بسیاری ساله چندین هویت متأسفانه و
من که دارد دلیل نام تغییر این شاید است. رفته بین از نام تغییر این
را موضوع این که م نمایم درخواست ریاض جامعه از لذا نم دانم

دهند. قرار بررس و نقد مورد
تمام استادان بر عالوه کاربردی ریاض بخش سایت وب  در
آمار، مانند اه دانش ر دی بخش های از وابسته استاد پانزده حدود وقت
صنایع، مهندس فیزیولوژی، ، شیم ، ریاض ، بیوفیزی بیولوژی،
استادان این دارد. وجود … ، انی م مهندس مواد، مهندس
و دارند فعال اری هم تحقیقات پروژه های از بسیاری در وابسته
کاربردی ریاض بخش از تکمیل تحصیالت دانشجوی م توانند
از تعدادی رسم صورت به م توانیم نیز ایران در باشند. داشته
و نماییم انتخاب وابسته عضو بعنوان را ر دی ده های دانش اران هم
باشد. مؤثر بسیار کاربردی تحقیقات کارهای در م تواند موضوع این
این در اصل اولویت های از ی دانشجویان به دادن انگیزه
تشویق را دانشجویان مختلف بهانه های به ه بطوری م باشد، اه دانش
زمان دو هفته هر کاربردی ریاض بخش برنامه در م کنند.
Tea) چای زمان عنوان به استادان و دانشجویان شدن جم برای
م کردند صحبت هم با خودمان به صورت که بود شده تعیین (Time
اوقات گاه البته بود. آماده ... قهوه، چای، حال عین در و

گاه هراز مثال م شد گنجانده جلسات این در هم جالبی برنامه های
دسر ترم هر در یا م کردند معرف را جالب و جدید نرم افزارهای
دانشجویان پارت این در م دهند. ترتیب (Dessert Party) پارت
خود عالقه مورد دسرهای یا شیرین ، کی عالقه مند کارمندان و
انتخاب استادان و آنها بین از داورهایی سپس و م کنند درست را
جلسات ترم هر در م گردد. اهدا جوایزی برندگان به و م شوند
جوایزی برندگان به و م شود برگزار دانشجویان برای پوستر ارائه
م گردد. تقدیر آنها از اه دانش یا بخش سایت در و م گردد اهدا
تشویق را دانشجویان تا کنند م پیدا مختلف بهانه های خالصه بطور

نمایند.
دوره واشنگتن اه دردانش کارشناس موفق دوره های از ی
(ACMS) Applied & Computational Mathematical Sciences

کاربردی، ریاض بخش های توسط رشته ای، بین دوره این م باشد.
دانشجویان م گردد. ارائه آمار و ریاض ، مهندس و کامپیوتر علوم
از ی سپس و م گذرانند را رشته ها این از را الزام واحد ۴٣
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م دهند. تحصیل ادامه و م نمایند انتخاب را شده تعریف کهادهای
واحد)، ١۵) ١،٢،٣ انتگرال و دیفرانسیل حساب شامل الزام دروس
واحد)، ٣) دیفرانسیل معادالت واحد)، ٩) ١،٢ کامپیوتر برنامه نویس
آنالیز و عددی جبرخط واحد)، ٣) آن کاربردهای و ماتریس ها جبر
واحد)، ۴) آمارواحتمال واحد)، ٣) گسسته مدل سازی واحد)، ٣) عددی
در موجود کهادهای لیست م باشد. واحد) ٣) پیوسته مدل سازی
مشاهده http://acms.washington.edu سایت در م توان را اه دانش
دروس که درایران کاربردها و ریاضیات رشته وجود به توجه با نمود.
دراین تغییر اندک با شاید دارد کامپیوتر علوم و آمار رشته با مشترک

نمود. ارائه ACMS رشته همانند را رشته این بتوان درس برنامه
تحقیقات گروه های توسط هفته هر متنوع سخنران های

هفته هر البته م گردد. ارائه کاربردی ریاض بخش در موجود
ارائه بوینگ سخنران عنوان تحت سخنران ی منظم به صورت

سخنران این از مال حمایت بوینگ هواپیمایی شرکت و م شود
در سخنران دو مطالعات فرصت مدت در م نماید. تقبل را

بین الملل انجمن کنفرانس در و نمودم ارائه واشنگتن اه دانش
انجمن کنفرانس در و ایوا ایالت اه دانش در (ILAS) جبرخط
چهار (حدود واشنگتن ایالت اه دانش در (AMS) ا آمری ریاض
کارگاه در و دارد) فاصله واشنگتن اه دانش از ماشین با ساعت
ا آمری ریاض انسیتو در (Crouzeix’s Conjecture) کروزه حدس
ایالت خوزه سن شهر در (American Institute of Mathematics)
حمایت با انسیتو این که است بتوضیح الزم نمودم. شرکت کالیفرنیا
این در و نماید م برگزار را فراوان کارگاه های ساالنه (NSF)
ان، اس شامل شده پذیرفته شرکت کنندگان هزینه کلیه کارگاه ها
سایت به بیشتر اطالع جهت م پردازند. را هواپیما بلیط و تغذیه
کتاب های از مجموعه ای نمایید.البته مراجعه https://aimath.org

انسیتو این زیرزمین در نیز ریاضیدانان از بسیاری ارزش با و خط
بردم لذت بسیار م شود. مراقبت بشدت آنها از و م باشد موجود
نمودم. مشاهده کتاب ها بین در را خیام عمر یم ح کتاب که هنگام

کاربردی) ریاض بخش (رئیس دکونی برنارد ، سالم عباس باو، گرین ان

واشنگتن اه دانش ارتباط مهم، بسیار البته و پایان نکته عنوان به
دانش آموزان مرتب بطور سال طول در م نمایم. مطرح را مدارس با
م آمدند. اه دانش به بازدید برای گروه صورت به مقاط ازتمام
مصاحبه هایی در اه دانش رشته های و محیط با شدن آشنا ضمن آنها
م کردند شرکت م شد انجام اه دانش مختلف بخش های ازطرف که
م شدند. فعالیت مشغول اه دانش پروژه های انجام در آنها از تعدادی و
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علم سفر يك به نگاه نيم
یوسف زاده∗ ملیحه

گئورگ جمله از ‐فیزی دانان ریاض ظهور به توجه با
،(1849-1925) کالین س فلی ،(1789-1854) ُاهم زیمون
آلمان در (1901-1976) هایزنبرگ ِورنر و (1935-1882) نوتر ام
آلمان آوردند، وجود به نظری فیزی حوزه در رف ش تحوالت که
‐ ریاض حوزه در تحقیق برای مناسب ان های م از ی همچنان
زمینه های با محققین برای مناسبی انتخاب کشور این و است فیزی

است. رشته این به مرتبط تحقیقات
قابل اجرایی و علم مختلف جنبه های از علم مراکز در حضور

گزارش حاضر نوشتار خبرنامه، محترم سردبیر پیشنهاد به است. تأمل
است. ماه ٩ مدت به آلمان ارالنگن اه دانش در نگارنده حضور از

قبل که دارد خوش آمدگویی مرکز نام به مرکزی ارالنگن اه دانش
از آن ها به اه، دانش در بین الملل دانشجویان و محققین حضور از
مراجعه مرکز این به ورود بدو که م شود اطالع رسان ایمیل طریق
مواجه خوش برخورد بسیار افرادی با مرکز این به ورود با کنند.

تمام و م شوید نشستن به دعوت آن ها از ی استقبال با م شوید؛
شهر در زندگ و اه دانش انات ام از بهره مندی برای الزم مقدمات
وظیفه که کارمندان با مرکزی چنین وجود م شود. تشریح برایتان
زیادی کم تنها نه م دهند انجام ن مم ل ش بهترین به را خود
جدید محیط ی در کار به شروع برای محیط به ناآشنا محققین به
امور تمام که م دهد اطمینان هم محققین آن میزبانان به م کند،

نگران بدون و معمول روال ی در میهمانانشان به مربوط اداری
دانشجویان امور مسئولیت که مرکز این است. انجام حال در آن ها
‐ فرهنگ مختلف برنامه های دارد، عهده به را خارج محققین و

ترتیب از هدف مرکز این مسئولین گفته به م دهد. ترتیب تفریح
خارج دانشجویان و محققین آشنایی طرف ی از برنامه ها این دادن

محققین کردن آشنا ر دی طرف از و آن تاریخ و آلمان فرهنگ با
ان رای هفتگ کالس های برنامه ها، این جمله از است. ر دی ی با
مسافرت های همچنین و خانواده هایشان و افراد این برای آلمان زبان
م شود. برنامه ریزی ماه هر اواسط برای معموال که است ی روزه ای

بین الملل دانشجویان و محققین خاص، مناسبت های به آن، بر عالوه
دعوت اه دانش بین الملل امور معاون حضور با صبحانه صرف به
گفتگو افراد با صمیم محیط ی در معاون مراسم، این در م شوند.
صحبت احتمال شان الت مش به راج م خواهد آن ها از و م کند
دانشجویان و محققین که دارد تأکید مسأله این بر همواره ایشان کنند.
و هستند خودشان کشورهای در ارالنگن اه دانش سفرای بین الملل

است. مغتنم اه دانش برای حضورشان جهت این به
به مربوط اجرایی امور بین الملل، روابط به مربوط امور از جدای
معمول روال ی در مربوطه کارمندان توسط همواره نیز ده دانش
هر محققین و علم هیأت اعضای که گونه ای به م گیرد انجام
خود با مرتبط مسئولیت های وقف اجرایی امور دغدغه بدون ده دانش

هستند.
مطالعه برای نیز آن از بخش که ده دانش تخصص کتابخانه
ساعت از هفته، روزهای طول در است، شده گرفته نظر در دانشجویان
آن اداره و م کند سرویس ده مراجعین به سره ی طور به ١٩ ال ٩
دانشجویان از تعدادی عهده به کارمندان اداری ساعت اتمام از بعد
برای مناسب محیط کتابخانه، شرایط رعایت با هم مراجعین است.

م کنند. فراهم مطالعه
امور برای مناسب بستر اجرایی، امور بودن هموار به توجه با
دکتری دانشجویان است. فراهم ده دانش در پژوهش و آموزش
استاد نظر و علم شان وضعیت به بسته دوره، شروع بدو از ده دانش
آغاز را پژوهش شان دوره درس، گذراندن بدون م توانند راهنما
تنها نه دکتری دانشجویان و است ان رای آلمان در تحصیل کنند.
استفاده با م توانند حت نم کنند، پرداخت هزینه ای تحصیل برای
اه، دانش تحقیقات پروژه های در شدن سهیم یا و تحصیل بورس از
تخفیف های از عالوه به و کنند دریافت هم حقوق ماهیانه طور به
بار ترتیب این به باشند. بهره مند هم اه دانش رستوران و نقل و حمل
از م شود. برداشته آن ها دوش از روزمره هزینه های دغدغه  بزرگ
مقاله چاپ توسط نه نیز دفاع جهت دکتری رساله کیفیت ر دی طرف
و م شود تأیید داوران توسط سپس و راهنما استاد توسط ابتدا در ه بل
مدت کوتاه برون دادهای به دستیابی در نگران از فارغ دانشجویان لذا
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م شوند. متمرکز تحقیقاتیشان پروژه های بر

و هفتگ سمینارهای برگزاری با تحقیقات گروه های پویایی
کامال راهنمایی شان تحت دانشجویان و گروه  هر اران هم حضور
سمینارهای برگزاری هماهنگ که این به توجه با است. محسوس
برگزاری مسئولیت بودن عهده دار است، زمان بر بسیار بعضاً هفتگ
استاد تدریس موظف از بخش زین جای م تواند علم سمینارهای

باشد. ترم ی طول در
هفته هر ، تحقیقات گروه های تخصص سمینارهای بر عالوه
گرایش های در عموم سخنران ی و ریاض عموم سخنران ی
ده، دانش سخنران های اکثر م شود. برگزار نیز ریاض مختلف
به که هستند آلمان از خارج حت و اه دانش از خارج سخنران های

راحت به توجه با م کند. تداع را بین الملل تعامالت معن وضوح
ر دی در کشورها این محققین حضور غربی، کشورهای بین مسافرت
بحث ان ام آن تبع به و است میسر سادگ به حوزه این کشورهای
برایشان آسان به تحقیقات اشان زمینه در دنیا روز مسایل به راج
نام میزبان ، عموم سخنران های از بعد معموال م شود. فراهم
عالوه و م کند اعالم را است شده برنامه ریزی شام برای که رستوران
برای تمایل صورت در نیز بقیه است، ده دانش میهمان که سخنران بر
بیشتر بحث برای مناسبی فرصت تنها نه که م پیوندند آن ها به شام
نفس به اعتماد ارتقا در ه بل م کند فراهم را صمیم تر محیط در

است. مؤثر هم دانشجویان
و آموزش كيف فعاليت های انجام الزمه كار، محيط در آرامش

صميميت و احترام واسطه به نسبی طور به آرامش اين است. پژوهش
آن از اما م شود حاصل پژوهش و آموزش گروه های در افراد بين
ايجاد در اركان اساس ترين از كه است شغل امنيت تضمين مهم تر
ارالنگن شهر در زيمنس شركت و بيمارستان اه، دانش است. آرامش
ر دي ي با نزدي ارتباط كه هستند شهر دهنده يل تش قطب سه
نقش اه دانش فارغ التحصيالن برای شغل ايجاد در مسأله اين دارند؛

دارد. ارزنده ای
موقعيت حفظ استخدام، از پس افراد دلنگران اولین معموال
آنها فردی آرامش مختل كننده عوامل از م تواند خود که است شغل
انعطاف پذيری و استخدام رويه های در مداوم تغييرهای عدم باشد.
است. شغل موقعيت های حفظ تضمين حدودي تا آيين نامه ها
کیفیت سنجش برای کم معیارهای از استفاده یا و کم گرایی
قرار تأثير تحت را افراد آرامش تنها نه محققین، پژوهش فعالیت های

علم جامعه ی ره پی به جبران ناپذیر ضربات مدت دراز در م دهد،
م کند. وارد

چالش ی سنج کیفیت برای کم ابزارهای از استفاده چه گر
، کم معیارهای از دور به همچنان پیشرفته کشورهای اما است جهان
قرار ارزیابی مورد تخصص طور به را محققین پژوهش فعالیت های

پژوهش فعالیت های ارالنگن، اه دانش در مثال عنوان به م دهند.
توسط ساله ۵ دوره های در ه بل ساالنه طور به نه علم هیأت  اعضای

کم امر این که م گیرد قرار ارزیابی مورد رشته هر متخصصین
پروژه های طرح در جوان محققین مخصوصاً محققین برای شایان

بود. خواهد زودبازده پروژه های نه و اصیل پژوهش های و عمیق
جوان محققین مخصوصاً محققین تربیت و رشد زمینه های ایجاد
باشند. داشته توجه آن به باید علم مراکز که است مسائل جمله از

كل طور به و تحقيقات دوره های ، مطالعات فرصت های از استفاده
دارد. محققين تربيت و رشد در مهم نقش بين الملل تعامالت
محقق، ذهن و فکری آرامش برای زمان یعن مطالعات فرصت 
اصیل. و عمیق مسایل بر تمرکز برای ، شغل مسئولیت های از دور به
پرهیز و مناسب سیاستگذاری های با اه ها دانش که م رود آن امید
این بهتر و بیشتر چه هر استفاده ان ام استرس زا، سیاست های از

دهند. قرار محققین اختیار در را فرصت ها

اصفهان اه دانش ∗
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میزگرد 
م آموزیم مطالعات فرصت های از آنچه

٩۶ آذرماه ٩ اصفهان، ریاضیات خانه جبر، روز میزگرد گزارش
جلسه∗ رئیس اعظم، سعید

به چه ما ھمه واق در که است مسأله ای پژوھش فرصت ھای س.ا.:
درگیر آن با نحوی به دکتری دانشجوی یا و علم ھیأت عضو عنوان
را آن مختلف مسائل یعن نم پردازیم آن به چندان آنکه حال ھستیم،
فرصت ھای که گفت باید ابتدا در نم دهیم. قرار بررس و تأمل مورد
اعضای ھمه دارد. تاریخ قدمت آن، آکادمی معنای به مطالعات

ول م کنند، استفاده فرصت ها این از دنیا اه ھای دانش علم ھیأت
اختیار در دولت طریق از که ماھه شش علم فرصت ھای موضوع
قدمت آن که است موضوع است، شده داده قرار دکتری دانشجویان
خاطر ھمین به ندارد. را ایران در استادان مطالعات فرصت های
فرصت ھای و اعم بطور مطالعات فرصت ھای موضوع که شد پیشنھاد
دھید اجازه گیرد. قرار بحث مورد اخص طور به دانشجویان ماھه شش
از پورمھدیان مسعود دکتر آقای کنیم. شروع میزگرد اعضای معرف با
دانش ھای اه پژوھش ریاضیات ده پژوھش رئیس و امیرکبیر اه دانش

علم ھیأت عضو تجربه دلیل به ھم ایشان ھستند. (IPM) بنیادی
بین الملل مراودات در IPM در که تجربه ای دلیل به ھم و بودن

ھیأت عضو یوسف زاده ملیحه دکتر خانم شده اند. دعوت دارند،
فرصت از دانشجویی زمان در ایشان ھستند. اصفھان اه دانش علم
در که ھستند ھم فردی آخرین ظاھراً و کرده اند استفاده مطالعات
ھیأت اعضای مطالعات فرصت از اصفھان استان در ریاض رشته

علم ھیأت عضو ھاشم امیر دکتر آقای اند. نموده استفاده علم
تجربه خودشان ھم که ھستند بعدی نفر اصفھان صنعت اه دانش
داشتند دانشجو چندین ھم و دارند مطالعات سفرھای از زیادی بسیار
ممتحن احسان دکتر آقای اند. کرده استفاده پژوھش فرصت از که
در کنفرانس ویدئو صورت به ھم یاسوج اه دانش علم ھیأت عضو

پژوھش فرصت از دانشجویی دوره در ایشان م کنند. شرکت میزگرد
خوبی بسیار تجربه ھای زمینه این در و کرده اند استفاده دانشجویی
موضوع درباره را حاضران آراء سپس و میز اعضای نظر نخست دارند.

م شنویم: میزگرد

: هاشم امیر دکتر
دانشجو اعزام استرالیا مانند کشوری که کنم شروع نکته این ذکر با من
متوقف را روند این ١٩٩٠ سال در ول کرد شروع ایران با را خارج به
و کرده ایم اعزام دانشجو استرالیا به بعد به زمان این از ما ول کرد
که اه جای به و نشده متوقف ایران از دانشجو اعزام روند هم هنوز
و فرصت ها که است این دهنده نشان موضوع این نرسیده ایم. باید
که باشد هدفمند ن مم حد تا باید خارج به دانشجو اعزام موضوع
اولین اغراق، کم با باشد. داشته خوبی نتایج درازمدت در بتواند
پیش سال ١۴۴ حدود رسم ل ش به ایران تاریخ در مطالعات فرصت
تقریبا شد. آغاز اروپایی کشور چند به سفری با شاه ناصرالدین توسط
اروپا به را مسافرت چنین هم ج م ژاپن، امپراطور زمان همان در
گروه سه برای مأموریت سه تعریف ، ج م سفر ره آورد داد. انجام
مطرح کشور چند پرورش و آموزش نظام بررس مأمور اول گروه بود.
دوم گروه بود. ژاپن پرورش و آموزش در تحول ایجاد برای اروپایی
و کرد کشورداری نحوه و کشورها این اساس قانون بررس مأمور را
گیرند فرا را کشورها این در جدید صنایع تا کرد مأمور هم را سوم گروه
را ژاپن او ادامه در کنند. فراهم را ژاپن در توسعه و رشد زمینه های تا
دبیرستان ٣٠ مدرسه، ٢٠٠ قسمت هر در و کرد تقسیم قسمت ٨ به
اروپا به شاه ناصرالدین سفر آورد ره اما کرد. تأسیس اه دانش ی و
نمایش سالن و هال آلبرت نمایش سالن از برداری و ال با واق در
اروپایی رقصنده های از الهام با و بود دولت تکیه تأسیس لندن، در
دستور خود حرمسرای برای و بپوشند چین دار دامن خانم ها کرد تأکید
ره هم االن همین واق در کرد. صادر را ایران به سرسره کردن وارد
ل ش با است شاه ناصرالدین مشابه ما خارج سفرهای از خیل آورد
و بوده کسان هم ایران فرهنگ و تاریخ در البته متفاوت. قالب و
برای داشته اند. خارج سفرهای از متفاوت آوردهای ره که هستند
او م کرد. زندگ شاه ناصرالدین با همزمان تقریباً رشدیه حسن مثال
دارالمعلمان در و رفت بیروت به سفر ی او بود. تبریز در ١٢٢٩ متولد

گرد
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یادگیری را خود هدف و کرد پیدا حضور بود، فرانسوی ها تأسیس که
سفر ی در باز آن از بعد داد. قرار کودکان آموزش جدید شیوه های
سری ی هم جا درآن و رفت عثمان پایتخت استانبول به مطالعات
شد. دعوت ایروان در مدرسه ی تأسیس برای و را گذراند دوره هایی
تبریز در مدرسه اولین آمد تهران به اعظم صدر الدوله امیر که زمان
موفق رشدیه نهایت در کرد. کار به آغاز رسم طور به درتهران بعد و
پدر که دارند اعتقاد خیل ها و کند تأسیس ایران در را مدرسه ١۵ شد

است. رشدیه حسن ایران در نو فرهنگ

در که چیزی م پردازم. مطالعات فرصت ی از انتظارات به حال
تجربه م شود، استقبال کمتر ما کشور پژوهش و آموزش سیستم
کارهای تجربه کودک دوران همان از واق در است. گروه کارهای
از خارج به ما که زمان ندارد. وجود ما آموزش سیستم در گروه
و راحت خوب، خیل اهیان دانش که م بینیم م کنیم، سفر کشور
ول  آئین نامه های م شوند. ار هم علم کارهای در ر دی ی با سریع
استقبال گروه کارهای از تنها نه ایران در پژوهش و آموزش
که چیزی دومین م کند. حرکت نیز آن خالف در ه بل نم کند،
حضور م شود، تجربه کشور از خارج در و رنگ کم خیل ایران در باز
باید کس هر و است، ( بین الملل و (مل علم مجام در مستمر
به موضوع این باشد. داشته فعال حضور خود ده دانش سمینارهای در

تحقیقات جدید زمینه های توسعه به نهایت در و علم ارتباط برقراری
است. بین الملل معتبر مراکز با آشنایی ر، دی نکته م کند. کم
کشورهای به م توانند راحت به معموال م روند خارج به که کسان
استفاده فرصت این از ما دانشجویان که است بهتر و کنند تردد ر دی
شوند. آشنا آن ها در پژوهش و آموزش نوع و معتبر مراکز با و کنند
م شود، انجام کیف کارهای کمتر ایران در که این ر دی موضوع
تا دو به را صفحه ای ٢٠ مقاله ی داریم عالقه ما اوقات گاه
معتبر مراکز در تفکرات این و نگران ها این ول کنیم. تبدیل مقاله
تجربه های زمینه مطالعات فرصت های در حضور ندارد. وجود خارج
البته کند. فراهم م تواند را کاری وجدان و علم صداقت از متفاوت
اغلب در ندارد. وجود علم صداقت ایران در که نیست این منظورم

م کنند تمرین را علم صداقت مدارسشان در پیشرفته کشورهای
حتماً کند ارائه علم گزارش ی م خواهد وقت دانش آموز ی و
در پژوهش شیوه با آشنایی ر دی نکته کند. ذکر را آن منابع باید
معروف جمله ی است. پیشرفته کشورهای اه دانش ساختارهای
قضیه به را قهوه که است ماشین «ریاضیدان که است اردوش پال از

خیل زمان ی خارج در خوردن قهوه زمان واق در م کند»، تبدیل
خواستم که نکته ای آخرین است. علم تبادالت برای ارزش با و مهم
پیشرفته کشورهای در پژوهش و آموزش آرامش تجربه کنم اشاره
ما کشور در پژوهش و آموزش کیفیت ارتقای در م تواند که است

باشد. مؤثر
یوسف زاده: ملیحه دکتر

وجود که است چیزهایی آن کشف معن به پژوهش و تحقیق
به دست یابی محقق ی وظیفه مانده اند. باز چشم ها از ول دارند
به نیازمند تحقیقاتش برای تجربی محقق ی نادیده هاست. این
ریاض دان ی ذهن مشابه طور به و است مجهز اه آزمایش ی
انجام خوبی تحقیقات کارهای اینکه برای قطعاً و اوست اه آزمایش
تجهیز نحو بهترین به را اهش آزمایش واق در یا و ذهن باید دهد
این در که هستند رکن چهار تمرکز و آرامش خالقیت، دانش، کند.
تجهیز اه آزمایش این اگر حال باشند. داشته وجود باید اه آزمایش
اولین دهیم؟ انجام خوب تحقیق ی م توانیم طریق چه به شد،
با پژوهش ی است. پژوهش مسأله طرح است مهم که چیزی

ی از بین الملل تعامالت است. خوب سؤال ی به وابسته کیفیت،
طرف از و است اثرگذار پژوهش خوب مسأله ی تعریف در طرف
در کند. م آشنا مختلف علم فرهنگ های با را ر پژوهش ر دی
استفاده مطالعات فرصت از بار اولین برای وقت دانشجویی، زمان
که استادی و بود برگزار اوتاوا اه دانش در کارگاه ورود بدو کردم،
حتماً شام و ناهار موق که کردند توصیه من به بودم ایشان پیش من
که است زمان آن در گفتند و کردند تأکید خیل باشم. داشته حضور
شرکت االن که ریاض دان هایی بقیه با صحبت برای فرصت بیشتر

ی خودش برای محقق هر که راین دی نکته دارد. وجود کرده اند،
پایین تر سط این از تحقیقاتش م کند سع که دارد پژوهش سط
م کند تعیین پژوهش سط این را پژوهش کار ی کیفیت نیاید.
خوب استاندارد ی ، توق این برای م تواند بین الملل تعامالت و
زمان شود، توجه آن به حتماً باید که مهم خیل نکته اما کند. ایجاد

است. مطالعات فرصت از استفاده
a rest from معن به sabbaticalکلمه ترجمه مطالعات فرصت

مطالعات فرصت واق در کار. از بعد استراحت یعن است، work
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آمادگ جهت ذهن آرامش ی به باید آن در محقق که است دوره ای
که دکترایی دانشجوی یابد. دست خودش بعدی فعالیت های برای
باال رسالت انجام برای ابتدا باید م برد سر به مطالعات فرصت در
و کند تالش سمینارها و کالس ها در شرکت با دانشش سط بردن
روی م تواند کند. برنامه ریزی پژوهش اش پروژه برای آن از پس
میزبانش استاد با را مشترک پروژه یا و کند، کار اش قبل پروژه
را زیادی نکات ، تحقیقات کارهای خالل در به عالوه کند. شروع

تحقیقات گروه ی در که محققان همه و دانشجوها م  آموزد.
به که سمینارهایی در که هستند موظف اخالق صورت به هستند
ر دی افراد با و کنند شرکت م شود برگزار ماهیانه یا و هفتگ طور

کنند. فکری هم
زمان چه دانشجو، ی برای که بپردازیم موضوع این به حاال

قوانین، طبق است. مناسب تر مطالعات فرصت از استفاده جهت
دروسش که تحصیل ترم دو از بعد دکتری ، دانشجوی ی اگر
گذارد، سر پشت موفقیت با را جام امتحان بتواند م گذراند، را
چهارم ترم در بتواند همچنین و باشد، نداشته زبان نمره محدودیت
اقدام که دارد فرصت سال ی برساند، تصویب به هم را پروپوزالش
چه به برود؟ کشور کدام که بشود مسأله این درگیر باید تازه او و کند
پژوهش اش مسأله بر تمرکزش مسأله این و ... و یرد ب ویزا صورت
در که هستیم امیدوار خیل که نکته ای م دهد. قرار تأثیر تحت را
برای زمان محدودیت که است این شود اصالح بعدی   آئین نامه های
که باشیم داشته دقت باید شود. برداشته مطالعات فرصت از استفاده
قوانین رشته ها تمام برای نباید است، متفاوت هم با رشته ها ماهیت

شود. وض سان ی

پورمهدیان: مسعود دکتر
ال شش دانشجویان مطالعات فرصت طول شد اشاره که همان طور

و ویزا بحث ی است، مهم کتگوری سه رابطه این در است. ماه نه
است موضوع سوم و است علوم وزارت قوانین دوم است، موارد این

ی م کنیم. مشاهده داریم اخیراً اه ها دانش در ویژه به زیاد یا کم که
اگردر که دارد وجود قانون این امیرکبیر صنعت اه دانش در بزنم، مثال

حتماً باید بنویسد، آنجا استاد با تحقیقات مقاله فردی مطالعات فرصت
این م آید من نظر به شود. آورده مقاله این در هم داخل استاد اسم
افراد دید کردیم ایجاد اه ها دانش در مضاعف طور به ما خود که قوانین
مثال دیده اید، که هم را آن ترتیب کند. م منف اه دانش به نسبت را
باشد. استاد اسم آن از بعد باشد، باید دانشجو اسم اول که م گویند

سع ریاضیات، بخش صرفاً نه و کل طور به آن مدیریت ،IPM در
در نکنند. اضافه را دارد وجود که چیزی آن بر زیادتری قوانین کردند
ارزیابی جهات خیل از رفتند، مطالعات فرصت که دانشجویانم مورد
جاری تحقیقات کارهای بین زدن پیوند جنبه از اما دارم. مثبت بسیار
خواسته آنها از جا آن در شخص آن و استاد آن که کاری آن با شان
فرصت در اصل چالش که م کنم فکر نبودند. موفق خیل است،
کار به را خودش تحقیقات بخواهد کس اگر که است این مطالعات
اگر افراد م گردد. بر تعامل نوع به خیل مورد این بزند، پیوند خارج
در بروند، مطالعات فرصت به م خواهند که زمان در بیاورند شانس
برنامه های ا، امری در کانادا، در یا و اروپا در معتبر تحقیقات مؤسسات
استفاده ها برنامه این از بتوانند افراد و باشد، جریان در خوبی علم
عنوان به ما هست، پیچیده کاف حد به قوانین خالصه، بطور کنند.
نکنیم سع لطفاً استاد عنوان به اه، دانش عنوان به ، تحقیقات مؤسسه

سع که م آید نظر به م الوصف بیفزاییم. معادالت این بر معادله ای
با را هست خارج خوب مؤسسات در که کوتاه فرصت های کنیم
از بعض در اینکه ر دی نکتۀ کنیم. شرکت و انتخاب باز چشمان
م توانند را خودشان افراد که است شده ایجاد علم بلوغ این رشته ها
فرهنگ افرادی، چنین وجود با کاش ای بدهند. قرار جهان رقابت در
دوره از فراغت از بعد افراد و م افتاد جا اه ها دانش همه در دکتری پسا
نند. ب استفاده فرصت ها این از سال سه سال، دو م توانستند دکتری
چهارم سال پایان من نظر از الزهرا): اه (دانش دیوان آذر کامران دکتر
کار اینجا باشد این از غیر است. آماده رفتن برای فرد تازه دکتری دوره
را کارش ول هست ما سازمان نام اسماً یعن است. نکرده تحقیقات

است. کرده ر دی ی
سفارش من :( بهشت شهید اه (دانش ابراهیم محمدمهدی دکتر
انجام استادمان با که کاری کنار در مطالعات فرصت در م کنم،
چیزی آن البته بیاوریم. اینجا و یریم ب یاد هم جدید چیز م دهیم،
داخل مقاالت مورد در نید. ب بیشتری تقویت باید هستید بلد که را که

باشد. استاد اسم حتماً که است این من توصیه کشورهم
به بنده ان): نخب بنیاد پسادکتری (محقق بهبودی غالمرضا دکتر
فرصت این گذراندم. اتاوا اه دانش در را مطالعات فرصت ماه نه مدت
بخش ی و پژوهش علم بخش م شود، تقسیم قسمت دو به
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زیر مزایای من برای پژوهش و علم لحاظ از . اجتماع فرهنگ
، هفتگ سمینارهای ، بین الملل کنفرانس های در شرکت داشت: را
استاد با تحقیقات پروژه ی انجام و درس، کالس درچندین شرکت

ی در زندگ فرهنگ و اجتماع بعد لحاظ از بعدی امتیاز میزبان.
مخصوصاً و بود جدید مردمان کنار جدید فرهنگ ی با جدید، محیط

دادم. انجام دیدن ان های م دیدن برای که سفرهایی
اه دانش آلمان به من پیام نور): اه (دانش سوالری شمس مریم دکتر

جبرخط کنفرانس در کردم. کار رام پروفسور با و رفتم هامبورگ
جبر بزرگان و بود خوبی کنفرانس خیل که کردم شرکت ا امری سایام
داشتم تمام نیمه کار من بودند. کرده شرکت کنفرانس این در خط

بپرسم. بودند، که استادهایی از کردم سع جا آن و

لیون اه دانش به من اصفهان): اه دانش دکتری (دانشجوی خرقان
شرکت که داشتند خوب خیل سمینار و School تا دو رفتم، فرانسه
تا را کشور از خروج ان ام دانشجو اخیراً اصفهان اه دانش در کردم.
به course سه بودم ارشد دوره در که زمان من دارد. ٨ ترم پایان
که م دادند یاد کالس ها این در بود، اجباری گذراندم، انگلیس زبان
به ایمیل صورت چه به کنیم، تعامل خارج استاد ی با صورت چه به
این م کنم فکر که کنیم، تهیه CV صورت چه به بنویسیم، انگلیس
نکته یرند. ب نظر در هم اه ها دانش بقیه که هست مثبت امتیاز ی
سمینارها به خیل را دانشجوها اینکه دیدم فرانسه در که هم ری دی

م فرستادند. خارج کنفرانس های و
اهایمان دانش در ما اصفهان): صنعت اه (دانش رجال عل دکتر
دانشجوهای و استادان که باشد، داشته وجود بین الملل مرکز ی باید
تسهیالت از بتوانند بروند، کشور از خارج به م خواهند که ایران
زبان آموزی، مانند کردند مطرح که مواردی نند. ب استفاده مرکز این
از خارج در ایران نفر ی باید که فرهنگ و اجتماع برخوردهای
پروتکل های اصطالح به و بدهند آموزش را این ها باشد داشته کشور
طرف آن از بدهد. آموزش استادان و دانشجویان به را بودن بین الملل
واقعیت کند. کم شود، فراهم باید این ها برای که تسهیالت به
مسائل و ویزا دردسرهای با آنقدر دانشجویان که است این قضیه
مسائل نوع این صرف باید وقتشان تمام که هستند روبرو ر دی داخل

کند ایجاد نامه بخش علوم وزارت اینکه جای به دارم اعتقاد من بشود.
که تبدیل شود ستادی ی به بدهد، اه ها دانش به نامه بخش مرتب و
در بین الملل مرکز ی ایجاد کند. کم اه ها دانش الت مش حل به
رفتن برای هم است. ضروری واقعاً International Center اه دانش
کشور از خارج از که افرادی برای هم و کشور از خارج به طرف این از
بین الملل روابط اداره با مرکز این البته دارد. ضرورت این م آیند،
مرکزی ی International Center م کند. فرق خیل اه  دانش
فعالیت م خواهد یا است بین الملل نوع به یا که کس هر که است
بین الملل روابط یرد. ب تسهیالت و برود جا آن به باید کند بین الملل
با را مدیریت ارتباطات مسائل که است این دنبال به بیشتر االن ما

ند. ب حل کشور از خارج
دوره در اصفهان): اه دانش دکتری (دانشجوی دره گزن عباس

ی که بودند کسان رام تل در رفتم. اسپانیا کشور به فرصت
به بود، گذشته اسپانیا کشور در مطالعات اشان فرصت از ماه دو ال
واقعاً اجتماع ه های شب م کردند، کم ها زمینه همه در بقیه
که بودیم کرده درست کانال ی ما حت ند. ب کم م تواند
بیمه خریدن، بلیط نحوه تا دارالترجمه از نیاز، مورد آدرس های تمام

بود. آن در است نیاز مورد که مواردی و
کنفرانس): ویديو صورت (به ممتحن دکتر

دشوار انقدر گاه گذاشتیم، دانشجوهایمان رفتن برای ما که قوانین
برود، م خواهد کجا که یرد ب تصمیم نم تواند دانشجو که م شوند
م رود زبان انگلیس کشور ی به که یرد ب تصمیم نم تواند حت
یرد، ب یاد را کردن پژوهش بخواهید او از ماه ۶ در هم بعد نه، یا
کشورهای از ی هیچ از خودم من کنم، خالصه کند. منتشر مقاله
پیش رفتم، آلمان به که بود این یرم. ب ویزا نتوانستم زبان انگلیس
Corings and Comodules کتاب روی داشت او ویسباور. روبرت
نداشتیم، فکری مبادله هیچ باهم ما پژوهش لحاظ به م کرد. کار
کتاب این ول م کردم سؤال او از گاه او قبل کتاب مورد در فقط
من نوشت م برزینس توماس با داشت زمان همان که را دوم
از خارج اگر م کنم پیشنهاد نگرفتم. قرار اش جریان در متأسفانه
در یرید. ب یاد م توانید که اندازه ای به را کشور آن زبان رفتید، کشور
لوور موزه مثال خودم من شد، گفته که هم ر دی جاهای از بازدید مورد
م خورد. دردم به خیل ریاض تاریخ تدریس در االن دیدم. بار سه را
را آنها شواهد از بسیاری م زنم، حرف که باستان مصر مورد در مثال

ی است، هاشم دکتر آقای پاورپوینت به راج آخر نکته دیدم.
رضا دوران برگشتن و تحصیل برای دانشجو انتقال دوران ازبهترین
تهران اه دانش و برگشتند که برجسته ای افراد از خیل است. بوده شاه
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نق عل پور، افضل عل هشترودی، پروفسور مانند کردند، تأسیس را
و رفتند شاه رضا زمان در همه افراد این ، فاطم تق پروفسور ، وحدت
همه م کردم که مطالعه ای ی من که است جالب و کردند تحصیل
اغراق م روند، که ما کنون نسل های که م شود چطور برگشتند.
بهتر کنم اضافه را این نم گردند. بر و م مانند درصد ۵٠ باالی نکنم،
برویم، کشور از خارج به دکتری دوره در ما اینکه جای به که نم بود
بود، کمتر استرسمان یعن برویم. که م دادند اجازه دکتری از بعد
م رفتیم اگر حاال بودیم. گرفته را دکترایمان بودیم، نوشته را تزمان

کنیم. شروع م توانستیم بیشتری آرامش احساس ی با
که کس هر از تقریباً شهرکرد): اه (دانش سبزواری مسعود دکتر
که است این حرفشان ترجمه م روید، مطالعات فرصت به چرا بپرسیم
نیاز نحوی به ما یعن نند. ب تامین را شان آینده مقاله منبع م خواهند
سال در که زمان گذاشته ایم. مقاله روی متأسفانه را base و اصل
قبل از که مرکر پروفسور پیش مطالعات فرصت برای م خواستم ٩٠
را موضوع ایشان بروم، م کردم کار ایمیل بصورت ایشان با مدت
the beautiful art of mathemat- باشد، جالب شاید فرستاد، من برای
روی ایشان با روز ١٠٠ حدود . نویس ریاض زیبای هنر ical writing
من به کس اینکه بدون داشتم، نیاز واقعاً دیدم و کردم کار موضوع این
فرصت از واقعاً ما دارم. نیاز mathematical writing به که باشد گفته
تولید آینده که هستیم این دنبال به فقط آیا م خواهیم؟ چه مطالعات
باید که داریم هم ری دی چیزهای نه یا نیم، ب تأمین را کشور در مقاله
معکوس مطالعات فرصت مثل درکنارش هم موضوعات بشود، تأمین
که م کنیم صحبت این به راج داریم ققط االن ما شود، مطرح باید
جا هیچ من موق هیچ برویم. که دارد مزیت هایی و راه کارها چه و چرا
را عمده ای قسمت ی ندیده ام IPM در جز به حاال اه دانش هیچ در
بیاید داخل به ماه ی که کنیم دعوت شخص از که بدهیم اختصاص

نیازسنج چالش واق در شاید باشد. معکوس مطالعات فرصت و
بهتری جاهای به ند ب کم ما به حداقل موارد از خیل در بتواند

برسیم.
سوغات به باید ما :( بهشت شهید اه (دانش محمودی مژگان دکتر

بیاوریم کشورمان و آیندگان برای مطالعات فرصت از است قرار که
خود، پژوهش کار بر عالوه اینکه ر دی مورد نیم. ب توجه دقت به
که تعامالت و مطالعات فرصت محل پژوهش و آموزش قوانین به

کنیم. توجه دارد، وجود

یوسف زاده: ملیحه دکتر
برای مطالعات فرصت از استفاده الزمه که است این بعدی مسأله

در است. قطع رسم استخدام وضعیت ، علم هیئت عضو ی
سال چهار ال سه از بعد م توانست شخص ی قبل   آئین نامه های

حت کند استفاده اش مطالعات فرصت از بتواند و بشود قطع رسم
که صورت در کرد، تغییر ارتقاء ول  آئین نامه است. یار استاد که زمان

علم هیأت عضو ی یعن نکرد. تغییر مطالعات فرصت   آئین نامه
رسم که وقت و شود قطع رسم بتواند تا شود دانشیار باید اول

را این بتوانیم ما اگر کند. استفاده مطالعات فرصت از بتواند شد قطع
م کند، تغییر ارتقا اگر  آئین نامه که دهیم پیشنهاد عال آموزش به هم
برای قطعاً کند، تغییر آن نسبت به هم مطالعات فرصت   آئین نامه

بود. خواهد مناسب خیل ما علم هیأت اعضای
: هاشم امیر دکتر

دیدن برای واق در م روند فرصت به که کسان که است خوب خیل
رشته های در که هستند کسان علم مراج بروند. علم مراج

اصل سخنران های هستند، reference م کنیم کار ما که تخصص
معتبری آدم های رشته آن در و دارند کتاب که کسان کنفرانس ها،

م خیل این م رویم. کس چه پیش ما که نیم ب دقت هستند.
دقت گفتم که استاد و اه دانش انتخاب در پس باشد. گذار اثر تواند
پذیرش های در ش بی بروید زبان انگلیس کشور ی به اگر کنید.
دو ما کل حالت در ببینید بود. خواهد مؤثر خیل دانشجو آینده علم
استادی با کاری ی اینکه ی داریم، مطالعات فرصت در نگرش تا
مشترک ل ش به دانشجو و خارج استاد و دارد وجود ایران در که
ایران در که است تزی ادامه است خارج در که بخش بشود، انجام
توجه آن به فرصت در که است مهم هدف من دیدگاه از این است.
باشد. دکتری نامه پایان راستای در بین الملل علم اری هم شود،
کاری ی و م رود خارج دانشجو واق در که است این آن دوم نوع اما
به خارج استاد آن که است بهتر من نظر از م دهد. انجام تز از جدا
انجام کار این که کنیم کار چه باشد. مرتبط هم پایان نامه این با نوع

مطالعات فرصت این بنویسیم، پروپوزال م خواهیم که زمان شود؟
آن از بعد سال دو که نیم ب شروع را ارتباط و باشد ذهنمان در هم

ی اگر من دیدگاه از حال، هر در بینجامد. چیزی چنین ی به
وارد بشود، فضا آن وارد که همین برود، کشور از خارج به دانشجو
را امیدواری این ما به این شود، ر دی کشور ی ر، دی اه دانش ی
تأثیرگزار ما علم مطالبات در نحوی به برگشت که زمان که م دهد
داشته تری academic و علم تر اه های دانش آینده در انشالله و باشد

باشیم.

اصفهان اه دانش ∗
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 سخنرانی چند از گزارشی

ICT در نوظهور سرویس های و مفاهیم فناوری ها، بر مروری
ریاض علوم بویژه نظری، علوم منظر از

تدین∗ محمدحسام
(١٣٩۶ ٧دی ماه ایران، آمار مرکز در ریاض انجمن نمایندگان همایش در شده ایراد (سخنران

(نرم افزار ساختن برای است دانش–مهارت تکنولوژی، یا فناوری
شخص ساده، یا پیچیده است ن مم دانش‐مهارت این سخت). یا

از بخش تکنولوژی یا فناوری باشد. … و قدیم یا جدید شایع، یا
و دانش از رو، همین از و است انسان فعالیت فناوری است. فرهنگ
به علم تبدیل فناوری ساده تر نوع به م باشد. دیرینه تر مهندس از
حوزه نوین فناوری چند بر مروری ابتدا در نوشتار این در ما است. عمل

امنیت چالش های و جهان در (ICT1)ارتباطات و اطالعات فناوری
حوزه فناوری های گسترده تری نگاه از سپس داشت. خواهیم رو پیش
م دهیم. قرار کنکاش و بررس مورد را ارتباطات و اطالعات فناوری
باشد باید ونه چ حوزه این به ما نگاه و وظیفه بدانیم که هدف این با
توسعه درحال کشورهای قافله از کنون سرعت پر جهان در بتوانیم تا
دانش ها سایر با عجیبی ل ش به (ICT)فناوری های زیرا نمانیم. عقب
متنوع مسائل (خصوصاً است شده عجین مختلف حوزه های از فنون و
و مسیر بتوانند ما ران پژوهش اگر و کامپیوتر) و ریاض علوم حوزه
دیجیتال اقتصاد خواسته های و (ICT)فناوری های تکامل و رشد روال
ورود (ICT)بحث به م توانند خوبی به کنند شناسایی درست به را
اکنون هم که ل مش گیرند. دست به را بازار این از خود سهم و کرده
نظام همان در رفتن فرو است گرفته را ما اه دانش های بخش دامن
به و یریم باالب را سرها باید است. گذشته پژوهش و آموزش سنت
اقتصادی و فناوری ، دانش مختلف حوزه های در بشریت پیشرفت افق
پیچیده فضای این در بتوانیم تا باشیم داشته راهبردی و دقیق نگاه
چیزی نماییم. روشن آینده و کنون نسل برای خوبی به را مسیر
بر پیشرفته کشورهای موفقیت آمد خواهد چشم به نوشتار این در که
است. فناوری لحظه ای پیشرفت مسیر کردن دنبال و نوآوری اساس
تعامل نوآوری، خالقیت، ایجاد نوشتار این در ما صحبت های مغز
است مند هدف حرکت و تالش صبر، سازی، فرهنگ آموزش، ، جهان
در حرکت بدانیم باید ول است. یاب کم ما کشور در متأسفانه که
مقصود به رسیدن برای و ندارند میان بر جهان فناورانه مسیرهای

اصول اساس بر و استوار را گام ها و نموده مضاعف را تالش ها باید
تمام بی ارجاع مقاالت تولید عصر برداشت. بشری تجربیات صحیح
نجات به م تواند که است ابداع و نوآوری خالقیت، این و است شده
من هدف که م کنم تأکید مجدداً شود. منجر کشور و علوم وزارت
علوم متنوع گرایش های و رشته ها به مستقیم اشاره سخنران این در
نیست، نوین فناوری های به آنها دادن ارتباط و کامپیوتر و ریاض
و نیاز مورد تخصص های به سادگ به فناوری ها این خود که چرا
رد روی از زنگ ها آوردن در صدا به من هدف م کنند. اشاره مربوطه
که است دادن هشدار و یافته توسعه کشورهای پیشرفت نحوه جهان،
برای باید اقتصادی چهارم انقالب آستانه در و است تغییر زمان اکنون

دراندازیم. نو طرح موفقیت

نوین فناوری چهار معرف
فضای مجازی، فضای سایبری، فضای سایبر، مفاهیم با افراد اکثر
خود از ول دارند. آشنایی حدی تا غیره و اطالعات تبادل و تولید
چیزی به چیست؟ سایبری سرمایه سایبری فضای این در م پرسیم
قابلیت داشته، باالیی اقتصادی ارزش که م گوئیم سایبری سرمایه
٩٠ بر افزون فراگیری همچنین و داشته مل اقتصاد بر تأثیرگذاری
قابلیت ، عموم آرامش و اعتماد بر تأثیرگذاری قابلیت و درصدی
باشد. ارزشمند اطالعات حاوی و سیاس و اجتماع سازی جریان
خواهیم توجه نوین فناوری چهار به سایبری سرمایه تعریف این با ما
شد. خواهد درگیر شدت به آن با ما سایبری فضای آینده در که کرد

نوع به و دارند خاص ارتباط ر دی ی با نوع به فناوری چهار این
هستند. هم مل م

٩٠ باشیم. داشته آماری گزارش چند به اجمال نگاه است بهتر
۵٠ شده اند. تولید اخیر سال دو در دنیا در شده تولید داده های از درصد
در دارند. قرار ابری فضای روی بر پردازش فضای کل از درصد ۶٠ تا
تا داریم. هوشمند موبایل میلیارد ٣ و متصل موبایل میلیارد ٧ دنیا
1Information and Communication Technology
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وجود دنیا در اینترنت به متصل وسیله میلیارد ۵٠ از بیش ٢٠٢٠ سال
چهار خصوص در داریم تصمیم که شد روشن پس داشت. خواهد
سامانه های و اشیا اینترنت ابری، رایانش فضای کالن، داده های حوزه
خواهیم توضیح ادامه در .(١ ل (ش کنیم. صحبت همراه هوشمند
مل م یا و دارند احتیاج ر دی ی به ونه چ فناوری چهار این که داد

هستند. ر دی ی

و  اشیا اینترنت ابری، رایانش فضای کالن، داده های نوین فناوری چهار :١ ل ش
همراه هوشمند سامانه های

فناوری با مواجهه در باید که هستیم ما این و م آید فناوری ها
ازفناوری های استفاده عدم معن به یری، پیش باشیم. داشته تدبیر
را فناوری که است فناوری از درست استفاده ه بل نیست، دنیا روز
است آن از استفاده نحوه در دانش داشتن و م کند فایده به مفید قابل
حوزه چهار این در پس کرد. خواهد پذیرش قابل ما برای را فناوری که

ریاض علوم تخصص های انواع علوم) ر دی حوزه های سایر البته (و
بحث به سهولت به م توانند زیر شده مطرح موارد نظیر کامپیوتر و
نظریه های گراف، نظریه کانال، کدگذاری رمزنگاری، کنند: ورود

. ... و احتماالت و آمار بهینه سازی، ترکیبیات، جبر، ، پیچیدگ

کالن داده های
متنوع دارند،  زیادی حجم که هستند داده هایی کالن، داده های
و کردن تصدیق و باالست خیل تولیدشان و انتقال سرعت هستند،
حوزه، این دانشمندان نظر از است. مهم بسیار آنها سنج صحت
است خام نفت ارزش با مقایسه قابل دارند، داده ها این که ارزش
و نموده پاالیش را داده ها بتوانند که هستند آنهایی موفق و (٢ ل (ش

کنند. اصول بهره برداری آنها اطالعات از

خام نفت حد در آنها ذاری ارزش و کالن داده های ٢:مشخصات ل ش  

جهان داده های دسته دو به منشاء و تولید نظر از جهان در داده ها
م شوند. دسته بندی انسان فعالیت های از حاصل داده های و فیزی
ستاره طبیعت، جهان رها، حس شامل: فیزی جهان داده های
ه های شب : انسان فعالیت های داده های و غیره ، هواشناس ، شناس
غیره کار، و کسب اقتصاد، اینترنت، درمان، بیمه ها، ، اجتماع

ل٣). (ش

فیزی  جهان از ناش (منشاء کالن داده های تولید منشاء :٣ ل ش
انسان فعالیت از ناش منشاء و

گفته به که است میزان به کالن داده های شده تولید حجم امروزه
پیش بین ستارگان تعداد از گرفتن پیش حال در حوزه این کارشناسان

موفق شرکت هایی یا کشورها و (۴ ل (ش هستند هست عالم شده
اساس بر داده ها این تحلیل و تجزیه فنون به سریع تر بتوانند که هستند

شوند. مجهز فن و علم صحیح اصول
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جهان در داده ها تولید توجه قابل رشد :۴ ل ش  

موجود کشور تأمین اجتماع سازمان در عظیم داده های نمونه برای
مدیریت در زیادی کم م تواند گیرد قرار استفاده مورد اگر هست
م شود، استخراج داده ها این از که اطالعات کند. ایجاد حوزه این
مسائل و درمان بیمه، تأمین بخش و داروسازی شرکت های م تواند
برای هم خوبی خیل درآمدزایی و کند متأثر را ر دی اقتصادی مختلف

باشد. داشته سازمان
داده مراکز بعد کردیم، شروع داده اه های پای از ما که م دانید
داده های صنعت سمت به حرکت حال در حوزه این بعد،  و شدند ایجاد
این دادن پوشش حال در هم ابر محاسبات و ابر فضای که است کالن
در بزرگ داده های فضای و ابری رایانش فضای بنابراین است. بحث
هم اشیا اینترنت البته .(۵ ل (ش هستند ر دی ی به گره خوردن حال
داده های امنیت کل طور به همچنین است. فضا این به ورود حال در
در و خدمات سط در امنیت داده، سط در امنیت م توانیم  را کالن

بدانیم. ذخیره سازی زیرساخت سط در امنیت

کالن داده های بوم زیست :۵ ل ش  

ابری رایانش
ابری رایانش یا ابر ذخیره سازی و محاسبات بعدی، فضای فناوری
که است تقاضا محض به و آسان فراگیر، مدل فضا این که است
انجام و خدمات و سرویس دریافت اطالعات، ذخیره سازی ان ام شما
دارد ابری رایانش فضای این که ویژگ هایی دارید. آنجا را محاسبات
سازمان اختیار در آن یت مال که باشد خصوص ابر شامل م تواند
نباشد، سازمان اختیار در م تواند آن یت مال که عموم ابر و است
یا و دارند؛  اختیار در سایرین و DropBox و Gmail که ابرهایی مثل
قرار استفاده مورد مشترک اری هم با که باشد ترکیبی ابر م تواند
.(۶ ل (ش دارند را خودشان خاص ویژگ های آنها از هرکدام و گیرد

مختلف٢ خدمات ارایه با آن مشخصات و ابر رایانش :۶ ل ش  

بودن صرفه به مقرون باال، کارایی پذیری،  انعطاف دارد، ابر که مزایایی
ابری فضای معایب است. اطالعات از پشتیبان و پذیری دسترس و
الت مش و باال باند پهان به نیاز اینترنت،  به دسترس به نیاز نیز
از درصد ۵٢ اکنون هم دارد. وجود آن برای که است متعددی امنیت
محاسبات از درصد ۵١ م شود، ذخیره ابر فضای در دنیا در اطالعات
فضای که است این دهنده نشان این و م شود انجام ابر فضای در
آن سمت به ناچار به هم شرکت ها و سازمان ها و آمد خواهد ابر
ابر فضای روی دنیا ایمیل های از درصد ۴۴ کرد. خواهند حرکت
مربوط ابر به که مسائل سازمان ها از درصد ٩١ و م شود ذخیره
ویژه توجه آن به و است امنیت مالحظات جزو ایشان م شود، برای
۴۴ دارد، وجود فضا این در غیرمجاز دسترس درصد ۵٣ م کنند.
ناامن. واسط برنامه های درصد ٣٩ و است کاربران ه بحث درصد
به بخواهیم اگر و است پرخطر فضای ی ابری فضای رو این از

نشت درصد ۴٩ کنیم. حرکت اندیشمندانه باید برویم، آن سمت
حریم از درصد ۴۶ ، حدوداً دارد، وجود ابری فضای در اطالعات
فاش محرمانه مسائل و م شود نقض ابری فضای در خصوص ها
خالصه طور به را ابری فضای کل چالش های بخواهیم اگر م شود.
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و  عملیات و فن مخاطرات  ، سازمان مخاطرات بحث کنیم، اشاره
است. قانون مخاطرات

در کنیم، توجه آن به امن ابر ی داشتن برای باید که ارهایی راه
یا مطمئن شرکت های خدمات از استفاده و کارکنان آموزش اول گام

امنیت ابزارهای و نرم افزارها است. شده مدیریت دهنده های سرویس
و باشد ابری خدمات ارائه دهندگان و فروشندگان از مستقل باید ما
یریم ب خدمت با باید را ابر متخصصان و حرفه ای مشاوران و کارکنان
کنیم. فراموش نباید نیز را ابری سرویس های ساعته ٢۴ مانیتورینگ و

اشیا اینترنت
ارتباط برقراری ر، دی ی به سرویس و شخص ، ش هر اتصال
ل ش هر به و ان م و زمان هر در ر همدی با اشیا مختلف ه ای شب
RFID، ه های شب شامل م تواند که م گوئیم اشیا اینترنت را ن مم
سایر و ماشین با ماشین ارتباط اینترنت، ه های شب بی سیم، ر حس

.(٧ ل (ش باشد حوزه این موارد

آن معماری و اشیا اینترنت :٧ ل ش  

پوشیدن ها، هوشمند، های خانه نظیر برتر کاربرد ١٠ اشیا اینترنت
خودروی ، صنعت اینترنت برق، هوشمند ه شب هوشمند، شهر
هوشمند، تأمین زنجیره ، فروش خرده سالمت، و بهداشت هوشمند،
مهم خیل کاربرد ی البته .(٨ ل (ش دارد هوشمند کشاورزی
این در سالمت حوزه که است سالمت و بهداشت بحث اشیا، اینترنت
به کند. توجه هم امنیت مالحظات به باید و کند ورود باید حوزه،
اینترنت اگر که م کنند ادعا سالمت و بهداشت بحث در نمونه،  عنوان
را درمان هزینه های در درصدی ٣٠ تا ١٠ کاهش شود،  مستقر اشیا

و پرستاران کار ساعت نیم و ی تا ی کاهش داشت. خواهیم
دلیل به ٢٠۵٠ سال تا تقلبی داروهای درصدی ١٠٠ تا ٨٠ کاهش

است. بین پیش قابل اشیا اینترنت گسترش

اشیا اینترنت از متنوع کاربردهای :٨ ل ش  

توجه آن به باید اشیا اینترنت استقرار برای که راه حل هایی اصل ارکان
 ، دسترس فناوری های بحث و است پلتفورم یا و س بحث ی شود،
به خوردن گره حال در اشیا اینترنت داده. پردازش و ذخیره سازی
ر همدی مل م فناوری ها این است. کالن داده های و ابری رایانش
راه حل های به باید ما حتماً دید. مستقل را آنها نم توان و هستند

.(٩ ل (ش کنیم نگاه بوم زیست نگاه با امنیت

ابری  رایانش و کالن داده های با اشیا اینترنت الت مش و مسائل ارتباط :٩ ل ش

تحلیل و تجزیه که م کند تولید داده و اطالعات آنقدر اشیا اینترنت
و است مهم ی مسأله خود م شود، تولید که کالن داده های و آنها
توجه آن به باید بحث این مهم جزء ی عنوان به که هم امنیت  مسأله
اعتماد و امنیت بحث و اشیا اینترنت در امنیت نیازمندی های کنیم.
داشته وجود اعتماد عین در باید امنیت است. خصوص حریم به
کنیم: توجه آن به باید اشیا اینترنت در که الت مش و چالش ها باشد.

نران
سخ

چند
از

رش
گزا



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۵١ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

باید داده ها و اطالعات اشیا، اینترنت بحث در گفتیم،  که همانطور
زیادی حجم که م گردد مطرح ابری رایانش بحث و شود جم آوری

خیل کنیم،  ورود حوزه این در اگر پس م شود. تولید اطالعات از
ذاری نام و شناسایی بحث شود. حل است ن مم حوزه مسائل از
است الت مش جمله از همه اشیا به خاص، پی آی اختصاص اشیا،
آن امنیت مسائل به حتماً باید و است مواجه آن به اشیا اینترنت که

کرد. توجه

همراه هوشمند سامانه های
کنیم، توجه ارتباطات و تلفن گوش های ساخت تاریخ سال ١۵٠ به اگر
و مخابرات فضای سال ٣٠ ظرف اما نداشته وجود آنچنان پیشرفت
از بسیاری که است کرده پیدا تکامل و شده متحول چنان ارتباطات
است کرده شوکه را متخصصان از بسیاری و اند مانده جا فناوری این

.(١٠ ل (ش

موبایل ساله ٣٠ تکامل و تلفن ساله ١۵٠ تکامل :١٠ ل ش  
ورود سازمان ی یا و کشور ی به سرعت این به وقت فناوری
که الزامات و امنیت نیازمندی های بحث به باید ما حتماً م کند،
هوشمند سامانه های باشیم. داشته ویژه ای توجه کنیم، رعایت باید
بزرگ آن با را خود کودکان روز هر که است چیزی همان همراه،
بخواهیم اگر م شویم. بیدار و م رویم خواب به آن با م کنیم،
سیستم دارای همراه هوشمند باشیم، سامانه داشته منطق تعریف
و پردازش قابلیت و دارد کاربردی برنامه نصب قابلیت است، عامل

مل دارایی هوشمند، ی سامانه این دارد. اطالعات ذخیره سازی
کشور نفت درآمد به اگر چرا؟ باشد. تهدید ی م تواند که است
داشتیم نفت درآمد دالر میلیارد ١۴ حدود ما کنیم،  نگاه ٩۴ سال در
۵ . ٢ سال در که بوده دالر ٧ هم نفت ه بش هر استخراج هزینه و
مردم دست در هوشمند گوش میلیون ۴٠ اگر م شود. دالر میلیارد
هزار ۵٠٠ متوسط طور به را گوش هر قیمت و کنیم مال برآورد را

٢٠٠ نیز را گوش هر روی اطالعات میزان و کرده برآورد تومان
(٩۵ (سال دالر کنون قیمت با آنگاه یریم، ب نظر در تومان هزار
م شود. ٩۶ سال قیمت به دالر میلیارد هشت سرمایه این ارزش
م بینیم یریم،  ب نظر در کشور نفت درآمد مقابل در را مبل این اگر
بی توجه همه اما است،  سرمایه ی همراه هوشمند سامانه های که
انجام آن امنیت برای آنچنان سرمایه گذاری و م گذرند آن کنار از
هزینه دالر ٧ حاضریم ما نفت ه بش هر استخراج برای نم شود.
جدی تالش حوزه این فناوری و ساخت برای اینکه ضمن اما کنیم، 
چه و سازمان در چه هوشمندمان گوش های امن سازی برای نداریم،
نمونه برای کنیم. سرمایه گذاری نیستیم حاضر نیز خودمان منزل در
خسارت تومان میلیارد هزار ۶ که و پالس ساختمان حادثه ملموس تر،
یری پیش آن وقوع از هزینه تومان میلیارد ١٠ با م شد را آورد، بار به
م شوند گرفته نادیده ما کشور در متأسفانه سرمایه ها از حفاظت کرد.

وقت هستیم؟ کار راه دنبال به موق آن م دهد، رخ اتفاق وقت و
نصب پرکاربردی کاربردی برنامه هوشمند میلیون گوش ۴٠ روی
کاری چه کند، ل مش دچار را ارت ها سیم برنامه این اگر است، 
سیم میلیون ۴٠ م تواند ونه چ اوپراتورها دهید؟ انجام م خواهید
کند ل مش دچار را گوش ها اگر برساند؟ مشتری دست به را کارت

م افتد؟ اتفاق چه آنگاه
میلیارد ۴ حدود و متصل موبایل میلیارد ٧ جهان در حاضر حال در
را خصوص حریم م توان اصال آیا اما دارد وجود هوشمند گوش
ان م اس، پی ج یاب های ان م نه؟ یا کرد تعریف کاربران برای
آنتن هایشان، طریق از اپراتور ان یابی های م م کنند. پیدا را ما
بر کار مشغول که گران تحلیل ، تبلیغات ه های فای، شب وای ه شب
کننده های فراهم کاربردی، برنامه های هستند، کالن داده های روی
حریم از چیزی گوش سازندگان و عامل سیستم  ، ان م خدمات

.(١١ ل (ش نم گذارند باق ما برای خصوص

کاربران خصوص حریم تهدید مختلف جنبه های :١١ ل ش  
موبایل برنام فروش اه های فروش در برنامه میلیون ی حدود

نران
سخ

چند
از

رش
گزا



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ۵٢

ی اگر است. شده دانلود بار میلیارد ١٠٠ از بیش که دارد وجود
م تواند فراگیر، استفاده و شیوع ی با باشد،  داشته آلودگ برنامه
کاربردی (برنامه های برنام ها درصد ٨٠ کند. ایجاد را بزرگ تهدید
از نقل (به م کنند. جم آوری را ان م اطالعات هوشمند) گوش
را شما کارت سیم شماره برنام ها درصد ٢۶ .( آف م شرکت
۶٠ دارند. اختیار در را شما کاربری اطالعات درصدشان ٣۶ و م دانند
کنند. فاش را افراد کاربری نام م توانند پل گوگل برنامه های درصد
در کنند فاش را شما پسورد م توانند پل گوگل برنامه های درصد ۴۵
م کنند سع و دارند ایمان آن امنیت و پل گوگل به مردم که حال
نم توان پس کنند. استخراج آن از را خود کاربردی برنامه های
امنیت م شود، دانلود پل گوگل از که برنامه هایی که کرد اطمینان
دالر میلیون ٣۴ متوسط طور به ساالنه بزرگ شرکت های دارد. کامل
ای کسپراس م کنند. سرمایه گذاری برنام هایشان توسعه برای
نظر از را کشور ۵٠ حدود و است داده انجام جالب آماری کار ی
کشور ١۵ میان در ایران است. کرده بررس امنیت تهدیدهای رخداد
است. بوده هوشمند گوش های برنامه های آلودگ شیوع باالترین با
جلو موضوع بوم زیست در باید را راه حل هر م شود تأکید مجدداً

ببریم.

امنیت نیازمندی های و همراه هوشمند سامانه های بوم زیست :١٢ ل ش  

کنیم نگاه اگر هوشمند سامانه های (اکوسیستم) بوم زیست به
آن روی بر که داریم اختیار در هوشمند گوش ی ما ل١٢)، (ش
متنوع افزارهای نرم و افزار سخت مختلف، برنامه های عامل، سیستم
استفاده گوش ها این از دارند که متعددی کاربران و دارد وجود
متعددی ه های شب فای، وای اینترنت، ، مخابرات ه های شب م کنند،
را ابری فضای باال در و م شوند وصل گوش ها این به که هستند
اینکه برای م شوند. استفاده اطالعات ذخیره سازی برای که داریم
بهترین ما هوشمند گوش های کنیم، برقرار ارتباط اشیا با بتوانیم

هم و دارند کاربردی برنامه هم دارند، باتری هم چون هستند، گزینه
نم کنیم. دور خود از را آنها هیچوقت اینکه هم و عامل، سیستم
٣٠ ما م خورند. گره ر همدی به زنجیروار دارند همه فناوری ها این
نم شناسند را امنیت عموماً اینها که داریم کشور در برنامه نویس هزار
برنامه م نویسند. برنامه و م کنند استفاده آماده تمپلیت های از و
این به برنامه ها این چرا م خواهد! اینترنت به دسترس حافظ فال
هستیم. روبرو آن با که هستند الت مش اینها دارند؟ نیاز دسترس ها

کرد. فکری بخش ها این از هرکدام امن سازی برای باید بنابراین
بخش ها تمام بر روی باید شویم،  مواجه فناوری با بخواهیم اگر
هر با مواجه در باشیم. داشته برنامه آنها برای و کنیم سرمایه گذاری
شناسایی خوبی به را مخاطرات و امنیت تهدیدات سرمایه، باید فناوری
آنها، اساس بر بعد و شده استخراج امنیت نیازمندی های سپس کنیم
فناوری و خود از حفاظت برای را الزامات و کنترل و امنیت ارهای راه

.(١٣ ل (ش کنیم ارائه را

فناوری ها با مواجه برای الزم مؤلفه های :١٣ ل ش  

ICT4 در نوظهور سرویس های و مفاهیم
ارتباطات و اطالعات فناوری با مرتبط فناوری های ، ICTفناوری های
(علوم دانش از گسترده ای طیف ارتباطات و اطالعات فناوری است.
خود تحقق راستای در را مختلف حوزه های در فناوری و ( مهندس و
از متنوع و بلند لیست های که کرد توجه باید م گیرد. کار به

ول است موجود مختلف منابع در ICT سرویس های و محصوالت
م تواند سرویس یا محصول هر زیرا هستند. متفاوت فناوری با آنها
در م تواند فناوری هر و باشد (ICT ) مرتبط فناوری چندین بر مبتن
مثال برای شود. استفاده سرویس ها یا محصوالت از ای گسترده طیف
فناوری های بر مبتن محصول این یرید. ب نظر در را تاپ لب ی
4Information and Communication Technology
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ارتباط برای مخابرات فناوری های داده ها، پردازش کامپیوتری، متعدد
به نیز کنون هوشمند تلفن های در فوق موارد همه و است ه ها شب با
مجموعه های و نهادها توسط ICT فناوری های است. شده گرفته کار
و رصد این دلیل م شوند. تحلیل و رصد دقیق طور به دنیا در مختلف
سرمایه گذاری، بخش مختلف، متولیان دقیق برنامه ریزی لزوم پایش
در است. کاربران و بازار نیاز ، پژوهش مؤسسات اه، دانش صنعت،
و پیشرفت مسیر از دقیق شناسایی تا جهان سنگین رقابت عرصه
ساخت. مهیا را موفقیت توان نم باشد، داشته وجود فناوری ها رد روی
به ویژه ای توجه که م کنیم اشاره مؤسسه و نهاد چند به ادامه در
را مسأله این باید نیز ما کارشناسان و متخصصان دارند. مباحث این
انتخاب کشور، سیاست های تنظیم ضمن بتوان تا دهند قرار توجه مورد
و کارآفرین ایجاد و فناورانه اقتصادی، موفقیت های برای الزم مسیر

ساخت. فراهم را نوآوری

مؤسسه منظر از (ICT) فناوری های دسته بندی
ETSI اروپایی استاندارد

دنبال دقت به را ICT فناوری های همیشه سازی استاندارد مؤسسات
برای کنند. تهیه را الزم استانداردهای آنها برای بتوانند تا م کنند
از کل تقسیم بندی ی ETSI اروپایی استاندارد مؤسسه نمونه

ایمن امنیت، حوزه، ١٠ شامل که دارند ICT فناورانه حوزه های
سامانه های نقل، و حمل چیزها، اتصال اری، هم قابلیت ، عموم
اداره و خانه و ICT با بهتر زندگ محتوا، انتقال ه ها، شب بی سیم،
مورد ۶٠ با تقسیم بندی ی مورد ده این ذیل در م شوند. شامل را

.(١۴ ل (ش است شده معرف نیز فناوری

ETSI استاندارد مؤسسه نگاه از ICT فناوری حوزه های تقسیم بندی ل١۴: ش  

گارتنر مؤسسه منظر از ICT فناوری های دسته بندی
زیاد دقت با که است غیرانتفاع مؤسسه ی گارتنر مؤسسه
اطالعات این و م  کند تحلیل و پایش را ICT حوزه فناوری های
تحلیل ی م فروشد. شرکت ها و سرمایه گذاران به را ارزشمند
چرخه نام به م کند ارائه ICT فناوری های رشد روند از کل ساالنه
مشاهده ل ش این در که همانطور .(١۵ ل (ش گارتنر هایپ فناوری
تولید و ساخت تا توسعه و تحقیق ابداع، زمان از فناوری ها م شود،
متخصصان و ران پژوهش و م شوند معرف نمودار این روی بر

تکامل چرخه در آنها ورود یا خورد بر نحوه که یرند ب تصمیم م توانند
تکامل از بخش کدام به ورود به عالقه مند و باشد ونه چ فناوری ها
فناوری های پیشرفت رویه م توان ١۶ ل ش در هستند. فناوری ی
مرحله چه در فناوری کدام که نمایید مشاهده را ٢٠١٧ سال برای ICT

دارد. قرار رشدی و تکامل

فناوری ها رشد روند معرف در گارتنر چر خه های :١۵ ل ش  

 ٢٠١٧ سال برای فناوری ها رشد روند معرف در گارتنر چرخه های :١۶ ل ش
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ثبت تحلیل منظر از ICT فناوری های دسته بندی
اختراعات

اکثر که دارند وجود دنیا در زیر شرح به جهان اختراعات ثبت اداره پن
م گردند. ضبط و ثبت اداره پن این در جهان موجود ابداعات

اروپایی اختراعات ثبت اداره . ١
ژاپن اختراعات ثبت اداره . ٢

ا امری اختراعات ثبت اداره . ٣
کره اختراعات ثبت اداره . ۴

چین اختراعات ثبت اداره . ۵
رویه ها بررس برای خوبی بسیار منبع اختراعات ثبت اداره پن این
که چرا است. ICT فناوری های خصوصاً فناوری ها، رشد و روال و
را ران پژوهش و شرکت ها ICT فناوری اقتصاد حوزه در شدید رقابت
اداره پن این در را ابداعات کل ترین تا جزئ ترین از است نموده وادار
کنند. استفاده ابداعات این اقتصادی مزایای از بتوانند تا نمایند ثبت
طبقه بندی زیر شرح به را ICT فناوری های ژاپن اختراعات ثبت اداره

است. نموده
1. High speed network

2. Mobile communication

3. Security

4. Sensor and device network

5. High speed computing

6. Large-capacity and high speed storage

7. Large-capacity information analysis

8. Cognition and meaning understanding

9. Human interface

10. Imaging and sound technology

11. Information communication device

12. Electronic measurement

اداره پن در اختراعات ثبت در گرفته صورت مطالعات اساس بر
سوئد، آلمان، تایوان، چین، کره، ژاپن، ا، امری کشورهای مطرح،
در که هستند اختراع ثبت دارای کشورهای صدر در کانادا و فرانسه
مرتبط ICT فناوری های و کاری های زمینه از بعض ١٧ ل ش

فناوری های است. شده مشخص کشورها این کاری تجربه با
، پزش فناوری ، اپتی ، ترونی ال ماشین های نظیر مختلف
پوشش، و سط تصویر، و صوت نقل، و حمل ، زیست فناوری
و مبلمان کنترل، ، شیم مهندس عمران، مهندس ، لجستی
متالوروژی، نانو، فناوری های پلیمرها، ، ماشین ابزاراالت بازی ها،
فناوری با مرتبط فناوری های رئوس در داروسازی ، ارگانی شیم
ل (ش باشد حوزه این ران پژوهش توجه مود م تواند که است ICT
مشترک مشارکت های نظر از اختراع ثبت صاحب کشورهای .(١٨
فناوری های مرتبط پتنت های حوزه در بین الملل مشارکت های ه شب
ندارد ه شب این در اه جای ایران متأسفانه که داده اند یل تش را ICT

.(١٩ ل (ش

ICT مطرح فناوری های در اختراع ثبت صاحب و برتر کشور ٩ :١٧ ل ش  

مختلف برتر فناوری ٢۵ میان در ICT با مرتبط فناوری های :١٨ ل ش  

فناوری های  مرتبط پتنت های حوزه در بین الملل مشارکت های ه شب :١٩ ل ش
مختلف برتر فناوری ٢۵ میان در ICT
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٢٠١۵ سال در کلیدی کشورهای در تحقیق و توسعه هزینه به اگر
ا امری که درحال م یابیم. دست جالبی اطالعات به کنیم توجه
تحقیق و توسعه زمینه در ساالنه دالری میلیارد ۴٠٠ هزینه چین و
به نسبت را ر پژوهش تعداد بیشترین اسرائیل و کره کرده اند، هزینه
ثبت هزینه میزان همچنین .(٢٠ ل (ش دارند خود شاغل جمعیت
است. توجه قابل اختراعات ثبت زمینه در پیشرو کشورهای اختراع
در م توان نیز را آنها علم انتشارت به ارجاعات بیشترین با اقتصادها
منبع ی عنوان به ما کشور دهد م نشان که کرد مشاهده ٢١ ل ش
خود ران پژوهش انرژی و عمر دادن هدر مشغول عمال مقاله، تکثیر

جهان ران پژوهش ارجاع مورد که م کند تولید مقاالت زیرا است،
ندارند. چندان علم ارزش و نیست

پیشرو کشورهای در ران پژوهش تعداد و پژوهش سرمایه گذاری میزان :٢٠ ل ش  

آنها علم انتشارت به ارجاعات بیشترین با اقتصادها :٢١ ل ش  
یت مال زمینه در تحقیق و توسعه برتر شرکت ٢٠٠٠ جهان در
ثبت اداره پن در تجاری عالمت و صنعت طراح اختراع، ثبت
در جهان اختراعات اکثر صاحب که دارند وجود معنوی یت مال
ونه چ که م دهد نشان این و هستند دنیا اختراع ثبت اداره پن

اقتصادی رشد و نوآوری اختیار پرتوان صورت به قدرتمند شرکت های
نقل، و حمل تجهیزات ، ترونی ال و کامپیوتر گرفته اند. دست در را
و مهم حوزه پن شیمایی صنایع ، ترونی ال تجهیزات ماشین سازی،

.(٢٢ ل (ش است شرکت ٢٠٠٠ این توجه مورد

طراح  اختراع، ثبت یت مال زمینه در تحقیق و توسعه برتر شرکت ٢٠٠٠ :٢٢ ل ش
معنوی یت مال ثبت اداره پن در تجاری عالمت و صنعت

از خانواده هر برای ICT حوزه برتر کشورهای میانگین طور به
برای مبل این و کرده اند سرمایه گذاری دالر میلیون ١١ مبل پتنت ها
اختراعات ثبت در تخصص است. بوده دالر میلیون ٣٣ اسراییل ها
افزایش درصد ۵٠ از بیش چین در و برابر دو از بیشتر هند در ICT

کره و ژاپن آلمان، چین، کشورهای در تولیدی صنایع است. یافته
م دهند. انجام را توسعه و تحقیق در کار و کسب از درصد ٨۵ از بیش
فناوری های در ابداعات درصد ٨٠ تا ٧٠ بین ا آمری و کره ژاپن، چین،
و فناورانه مشخصه های بین جالب رابطه هستند. مال را ICT

در توسعه و تحقیق زمینه در جهان برتر سرمایه گزاران برای صنعت
توسعه و تحقیق در صنعت و فناوری که است شده مشخص ٢٣ ل ش
است برتر صنعت پشتیبان پیشرو فناوری (یعن هستند آیینه همانند

بالعکس). و

برتر  سرمایه گزاران برای صنعت و فناورانه مشخصه های بین جالب رابطه :٢٣ ل ش
توسعه و تحقیق زمینه در جهان
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نتیجه گیری
ریاض آموزش کیفیت ،١٠٨ رتبه ایران آموزش سیستم کل کیفیت

نظر از و ٩۴ رتبه اختراع و ابداع ظرفیت ،۴۴ رتبه ایران در علوم و
است. دارا را کشور ١۴٣ میان از ١٠۵ رتبه ایران اختراعات ثبت
ندارد، وجود میانبری دانش، شدن جهان مسیر در که بدانیم باید
استفاده بشری تجربیات از کرد، تعامل جهان با اندیشید، جهان باید
گرفت. کار به را دانش محل فرهنگ بر منطبق و محل و کرد
انگیزه و دانش بنیان شرکت های از گرفته صورت خوب حمایت های
وجود ول دارد وجود حوزه این در کار برای کشوری ارشد مدیران
شرکت های از حمایت حوزه در موازی یا متول چندگانه سازمان های
میزان از دقیق تحلیل عدم و انات ام دادن هدر و کشور در دانش بنیان
شرکت های کالفگ و فرآیندها پیچیدگ ، متول نهادهای پیشرفت
واقعاً است. شده پیچیده ای و غامض مسأله فعالیت، برای دانش بنیان
کشور در جهان مقیاس در و واقع نوآوری و اختراع ثبت میزان چه
تولید، در شایان خروج چه حوزه این مل برنامه متول دارد؟ وجود
شده حساب حمایت میزان چه است؟ داشته اشتغال و صادرات ساخت،
بنیادین تحول چه است؟ گرفته صورت اختراع ثبت سپس و ابداع از
نمود برای حرفه ای و فن مراکز و اه ها دانش پرورش، و آموزش در
فارغ التحصیل هزار ۵٠ به نزدی داده ایم؟ انجام نوآوری و خالقیت
رها حال چه به را آنها و کرده ایم تربیت چه برای را کشور در دکتری
مقاالت کننده تولید یا نوآور؟ خالق؟ آموخته ایم؟ چه آنها به کرده ایم؟!
فقط ایران بنیان دانش شرکت های اکثر چرا بی ارجاع!! و بی خواننده
مسأله این اگر و م کنند؟ کپی برداری خارج شرکت های نمونه از
شرکت های چرا بپذیریم، رشد حال در کشور ی برای را کپی برداری
خود از خالقیت جهان بازارهای کسب برای و ادامه در دانش بنیان
ارائه به که هستند موفق آنهایی فقط متأسفانه چرا و نم دهند؟ بروز
.( س تپ کاال، دیج اسنپ، بازار، کافه (نظیر م پردازند سرویس
بازار وارد خود برنوآوری های مبتن دانش بنیان، شرکت (درصد) چند
به را مصطف دالری هزار ۵٠٠ جایزه اعطای شده اند؟ کار و کسب
در آنها دانش و زندگ که غرب در کرده تحصیل مسلمان دانشمندان
نکته م کند؟ ایجاد ایرانیان ذهن در معنایی چه م شود هزینه آنجا
حرفه ای نوآوری خاطر به صرفاً را جایزه این ما که است این جالب
است این دریغ و بی شمار! مقاالت تولید نه و م کنیم اعطا آنها به
نیز جایزه ای چنین دهم ی کشور داخل نوآور ران پژوهش برای که

در کشور بیماری و آفت درمان از بخش م رسد نظر به نداریم.
دادن نخست اولویت ، جهان تعامل با بتوان را فناورانه پیشرفت مسیر
و ریشه ای توجه صنعت، و تولید محرکه عنوان به اختراع و ابداع به
نیروی آموزش پیشرو، فناوری عنوان به ICT فناوری های به واقع
تحقیق سرمایه گذاری، هدفمند، صورت به آنها کارگیری به و انسان
به دادن اولویت اختراع، ثبت و فکری یت مال ، (R& D) توسعه و

اساس بازنگری ساخت، و تولید در مل فرهنگ ایجاد تولید، و ساخت
در اه ها دانش و حرفه ای و فن مراکز پرورش، و آموزش مأموریت در
به کامپیوتر و ریاض علوم جدی ورود لزوم نوآوری، و خالقیت ایجاد
مؤسسات از گسترده ای ه شب مدیریت و ایجاد کاربرد، و ICT حوزه

کرد. حل پیشرو صنایع ایجاد نوآور،
زمینه در سطرها این نگارنده و سخنران تخصص به عنایت با
اطالعات فناوری حوزه در کنون حرفه ای کاری زمینه و ریاض علوم
آینده نوین فناوری های ویم ب م توانم قطعیت و جرات به ارتباطات، و
حوزه سایر در کامپیوتر و ریاض علوم متنوع کاربردهای به مبرم نیاز
، بلوک زنجیره های ، مصنوع هوش گسترده بحث اکنون هم دارند.
رو این از است. گردیده اضافه مباحث سایر به نیز غیره و رمزها ارز
هوشمندانه ورود با تا دارند عهده بر خطیری وظیفه حوزه این استادان
ایجاد انگیزه، ایجاد ، ریاض علوم گسترش زمینه فناورانه، حوزه های به
خود برای را سرمایه و ثروت تولید و کشور الت مش رف ، شغل زمینه

آرزوها. به رسیدن و موفقیت امید به سازند. فراهم آیندگان و
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ایران آینده و میرزاخان مریم
منصوری∗ رضا
(١٣٩۶ آبان ماه ٣٠ شریف، صنعت اه دانش در میرزاخان مریم بزرگداشت همایش در شده ایراد (سخنران

فراهم ان ام که رم متش میرزاخان خانوادۀ و شریف اه دانش از
عال آموزش در خودم سالۀ ۵ تقریباً تجربۀ جم این در من تا کردند

کنم. بیان مراسم این با متناسب را
ایران در شد، متولد ایران در ، جهان ریاضیدان ، خان میرزا مریم

زندگ ا درامری شد، برجسته ریاضیدان ا امری در دید، خوب آموزش
خودش اجدادی فرهنگ به و ایران به هیچ گاه و ماند ایران اما کرد
و داشت ایران در ریشه او نداشت. کار ان ام ایران در و نکرد، پشت
این نکند م دانیم؟ قدر را ریشه این ما آیا اما کرد. حفظ را ریشه این
تاریخ که کشوری است. بی ریشه بی تاریخ کشور کنیم؟ نه را ریشه
بسازد؛ نم تواند را خود آیندۀ نشناسد، را خود ریشۀ و نداند، را خود

م سازند! برایش ران دی
خواهیم ما آیا است. تاریخ در بزرگ امتحان آستانۀ در ما ایران
نه ما دارد. تاریخ سال ٣٠٠٠ ایران بسازیم؟ را خود آیندۀ توانست
امپراتوری چندین ه بل کردیم تأسیس را جهان امپراتوری اولین تنها
اکنون اسالم. از بعد چه و اسالم از قبل چه سرگذاشته ایم، پشت را
مهم ری بازی به ایران قاجار، دوران در تاریخ حضیض از پس نیز،
در را خود سازندۀ نقش باید هنوز البته که است شده تبدیل منطقه در
عظمت که م بینیم را دوران کمتر حال، هر در بدهد. نشان جهان
در اما، اکنون باشد؛ همراه علم ان نخب حضور و برکشیدن با ایران
است؛ پذیر تصور پایدار علم با فقط پایدار قدرت مدرن، پیچیدۀ جهان

ن! نامم اجتماع فرایندهای در ان نخب جذب بدون پایدار علم و
هجری ٣۵٠ سال حدود از هستیم؟ پایدار علم دنبال به ما آیا
از دوران کردند؛ ومت ح ایران بر بودند، مذهب شیع که بویه، آل
رقابت به هم تر کوچ دربارهای همزمان و افتاد راه به آزاداندیش
نام های آزاداندیش این نتیجۀ پرداختند. فلسفه و علم از حمایت در
فارابی، م درخشند: جهان تفکر و علم تاریخ در که است بسیاری
اسالم طالیی دوران این ر. دی بسیاری و بیرون و ابن سینا ، خوارزم
ومت ح که نهاده اند نام اسالم روشنگری دورۀ جهان فرزانگان را
تأسیس امپراتوری آل بویه است. بوده کننده تعیین آن در ایران شیع
اینکه گذاشتند؛ جای به ایران تاریخ در بی بدیل نمونه ای اما نکردند
علم و خالقیت در نخب کشورداری، در نخب بر عالوه ایرانیان،

دادند. نشان خود از نیز

آن از پس سال سیصد حدود نباشد؟ چنین این ایران آیندۀ چرا
جغرافیایی عظمت دوباره که داریم را صفوی شیع ومت ح دوران
از جزم تر خردگرایی و علم زمینۀ در اما کرد احیا کمابیش را ایران
صفوی دربار بزرگان که نیست بی جهت کرد. عمل سلجوق دوران
دوربین اولین گالیله از پس سال ۵٠ غربی ران گردش که هنگام
کردند، درک را آن نه و کردند توجه آن به نه آوردند ایران به را نجوم
انحطاط ماند. دور کامل صورت به نوین خرد و علم غافلۀ از ایران و
شده شروع سلجوقیان جزم اندیش سایۀ در که بود مدت ها ما علم
دوران سه از ی هیچ در نبود. چشم انداز در آن از رهایی و بود
نتوانست ایران صفویه و سلجوقیان و ساسانیان دین ومت های ح
یادگار به جهان علم تاریخ در سهم آل بویه، آزاد اندیش دوران همانند
در خودمان سهم از که هنگام باشد عبرت ما برای باید این ذارد. ب
و علم در پایدار دوران فقدان نگران باید م کنیم؛ صحبت دنیا علم
شده هم پیچیده تر بسیار لحاظ این از جدید دنیای باشیم. خردگرایی

است.
باشند. داشته پایدار علم که ساخت خواهند کسان را ایران آیندۀ
خواهد خودش که است مدرنیت نوع به گذار دوران در ما ایران
خودمان را آینده مصمم ایم ما که دارد این از ایت ح شواهد ساخت.
بسپاریم. ران دی به را آینده مان ساختن کار این نیست قرار و بسازیم
نشده ایم؛ خارج خود خردگریزی دوران سایۀ از هنوز تالش این در اما
گریزی خرد در که بویه آل خردگرایی در نه را اسالم طالیی دوران
و مدرن جهان درک به موفق هنوز و م پنداریم؛ بویه ای پسا‐آل
همین م کنیم. زندگ تاریخ در هنوز و نشده ایم؛ آن سازوکارهای
هم را تروریست لفظ م نامند. «مداخله گر» را ما ران دی که است
نیستیم! «تروریست» م دانیم که ما کرد. درک بافتار همین در باید
همین در را تناقض این تروریست؟ ما اما است ارجو پی «داعش»
نکرده ایم. درک را مدرن دنیای زبان هنوز ما کرد. درک باید چارچوب
سودای که حاال و سال، هشتصد از پس تاریخ ایم بیدارشدگان ما

زندگ دنیا این در مستقل ایده هایی با م خواهیم یا داریم امپراتوری
اجتماع و ژئوپلیتی چالش های جنگ به منسوخ مفاهیم با کنیم،

و جدیت و صداقت نم دهد! جواب این م رویم. محیط زیست و
نباید را آنها اما باارزش اند بسیار مفاهیم که البته گذشتگ جان از
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گنجاند! پیش سال هشتصد اجتماع مصداق های و مفاهیم بافتار در
امروزه ما م دهد. جواب حدودی تا فقط ارزش ها از برداشت نوع این
ارزش ها همین مدیون را خودمان امنیت و منطقه در ایران اقتدار
را ما راه ادامۀ نم تواند تنهایی به ارزش ها این اما بی تردید! هستیم؛
بیاورد. ارمغان به رفاه و عزت و امنیت و کند تضمین جهت همین در
درک این کنیم. درک را مدرن دنیای مفاهیم و زبان باید ما
ما غافلیم. آنها از که است آن زیرساخت های و آزاداندیش نیازمند
سر در را اسالم طالیی دوران احیای اسالم جمهوری در اکنون
انگان بی بویه؟ آل یا صفویه، سلجوقیان، دوران؟ کدام م پرورانیم.
صدر از بی تأمل، خودمان ها، برخ م نامند. جیش الصفوی را ما سپاه
وی ال از م کنند؛ صحبت و ال عنوان به آل بویه پسا دوران یا اسالم
در ما نیست. خبری آورد پدید را اسالم طالیی دوران که اما آل بویه
متوجه اما م کنیم، صحبت آزاداندیش کرس های از اه هایمان دانش

یعن کرده ایم؛ «سنگ» تهران ها قول به را آزاداندیش کار که نیستیم
برابر سال ۴٠ بربندد! رخت جامعه از آزاداندیش که کرده ایم کاری
نهادهای ایجاد در حرکت است. آل بویه ومت ح دوران سوم ی
است. بوده بی نظیر مقیاس هر در سال ها این در ایران در مدرن علم
دوران در دارد. منافات آزاداندیش با آنها مبنایی سازوکارهای اما
مدرسه های ساخت آن دنبال به و نظامیه ها، ساخت با هم آل بویه پسا
همزمان اما شد، ساخته فراوان علم اصطالح به نهادهای بی شمار،
اسالم، طالیی دوران تفکر بانیان و شد تعطیل بنیان در آزاداندیش
م کنیم، افتخار آنها به جهان احساسات همراه از ناگزیر امروزه که
بر و شد، قلمداد الصریح» فر «ال آنها نوشته های و شدند، تلق کافر

باشند. برحذر آنها آموزش از که شد اعالم واجب شیخ االسالم ها
دارد زیادی شباهت هم ساله ۴٠ دوران این در ما اه سازی دانش
را آزاداندیش معن ما آل بویه. از پس مدرسه سازی اوج دوران به
ما م فهمیم. اخالق قید در را علم نخب ما داده ایم. دست از
در اگر او م بینیم. ظاهری هنجارهای قید در را میرزاخان مریم
م کرد؛ پیدا ل مش اه دانش استخدام در بی ش بود مانده ایران
به را او نه و کنیم تربیت جهان ریاضیدان او از م توانستیم نه
چون پرداختیم، او بزرگداشت به سرناچاری از ما م گرفتیم. کار
کتمان را آن نم شد ر دی که شدند واقف چنان او بزرگ به ران دی
تهیۀ برای اما کرده ایم فراهم را شدن و بودن متعبد اسباب ما کرد؛
ران دی برداشته ایم؛ را گام ترین کوچ کشور در خالقیت رشد اسباب
م کنند. فراهم را بزرگ اسباب همین و ما جوانان وفایی ش راه
او و کردند، فراهم ران دی هم را میرزاخان مریم بزرگ اسباب
مشابه و او ما نم خواهیم. بزرگ را او مشابه و او ما شد. بزرگ

مذهب از خاص قرائت ی که م خواهیم ظواهری قید در را او
قیود تحت تنها را تفکر نوع هر سلجوقیان که همان گونه م خواهد،
صفویه که همانگونه و م کردند، تحمل سنت اهل مذهب چهار
محل ما نهادهای نم خواستند. و نم پنداشتند بزرگ را مالصدرا

اردستان و مالصدرا صفوی شیخ االسالم های اگر نیست. خردگرایی
ما کردند تبعید و نکردند تحمل بودند نهاده آزاداندیش در گام که را
مهاجرت هم آنها و نم کنیم تحمل را بسیاری مریم های همه ساله هم

م کنند.
است. فرهنگ ن ناهم فقط نه و چندگن شرایط در ما ایران
تالطم پر دنیای در هم زمان است. زمانبر فرهنگ چندگن این رف
که اسالم صدر مانند نه است؛ اهمیت پر بسیار کنون تحرک پر و
اما نسبی. تحرک در ما و بودند تاریخ قعر در و خواب در شرق و غرب
قبل ‐ دریابیم را این زودتر هرچه باید است. بی  بدیل دنیا امروز تحرک
دولت های ، کنون شرایط در کنند. ترسیم را ما آیندۀ ران دی اینکه از
مرکزهای در آن انعکاس و فرهنگ ساختار در چندگن این دلیل به ما
ندارند. را ایران ماندگاری برای اساس نیازهای به توجه توان قدرت
در و است بیرون حدی تا جدال این از خوشبختانه ما دفاع بخش
طور به کشور بخش این است. بوده موفق تاکنون کشور امنیت حفظ

علم و اقتصادی و سیاس ان نخب فقط و است زیادی فشار زیر قط
جنگ در فشار نوع از ر دی فشار این بشتابند. یاری اش به م توانند
بخش این گذاشت نباید است. ین تر سهم بسیار نیست. تحمیل
و فرهنگ چندگن چالش های دلیل به ما، سالۀ ۴٠ تاریخ در موفق
جز چاره ای هیچ فشارها این رف بپاشد. درون از قدرت، مرکزهای
ما تاریخ غفلت همان این و ندارد مدرن آزاداندیش و خردگرایی
احتیاج چندگن این رف م شود. زده دامن آن به متأسفانه که است
دفاع آزاداندیش این از توان حد در که نهادهایی تنها دارد. زمان به

خصوص بخش م کنند درک استخوان و پوست با را آن و م کنند
موضوع و باشیم تاریخ شرایط متوجه باید ما ما. دفاع نهاد و است
همین در علوم وزارت کرس بودن خال ماه سه از بیش کنیم. درک را

است. اجتماع اجتناب ناپذیر چالش همین بیانگر اخیر ماه های
ایرانیان ما وفایی ش داد نشان خود زندگ در میرزاخان مریم
م تواند ایران زن داد نشان خود زندگ در میرزاخان است. ن مم
زن متأسفانه ما فره جامعۀ از بخش باشد. انسان چیز هر از قبل
مرد اول را مرد هم ما زنان نتیجه در انسان؛ بعد م بیند زن اول را
آموخت خواهد ما به خالقیت و خرد به توجه انسان. بعد و م بینند
قرآن از ر م زن. نه و مرد نه باشند انسان اول ما زن و مرد که
متمایز مالئک از را انسان که است فکر، یعن کلمه، که نیاموخته ایم
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انسان وشیم ب کند. سقوط مالئک حد در انسان که نخواهیم م کند.
دوران جنسیت. از مستقل بیندیشد مرد، چه زن چه باشد، انسان ایران
آمده سر به کامل انسان تربیت برای اجتماع برنامه ریزی و فردیت
اشتباه این شده. فروکاهیده مالئک به که کامل انسان هم آن است؛
جمهوری در خودمان برنامه ریزی های با ما نیم. ب درک را تاریخ
تربیت بر اصرار از نامنظور» «نتایج که باشیم شده متوجه باید اسالم

است. بوده فاجعه بار چقدر کامل انسان

ایران تاریخ در عطف نقطۀ البد میرزاخان مریم استاد مورد
ما علم نظام بدهد نشان توانست خود بزرگ با او شد. خواهد
او بودن زن است. طبیع که تاریخ از عقب فقط نه است، معیوب
و وفایی ش به او نیازهای و انسان، تعریف در که داد نشان ما به
را محیط میرود انتظار مطلوب جامعۀ از م کنیم. اشتباه خالقیت،
و بیانیه ها به نم توان را آرامش کند. بخش آرامش انسان ها برای
حس باید است انسان نیاز اولین که آرامش فروکاهید. بخشنامه ها
نیستند کامل بله انسانند. باشند جوان که این از قبل آنها بشود.
اینکه از قبل باشند کامل نم خواهند و ندارند بودن کامل ادعای و
کشور علم بخش ناآرام اند. آنها باشند. داشته آرامش و باشند آرام
بخش در ما البته، نیست. بی تقصیر جوانان بودن ناآرام این در هم
آرام فضایی به نیاز اجتماع جوانب همه وی پاسخ نم توانیم علم
و فرهنگ چندگن جو این در نم توانیم ما باشیم. جوانان برای
انتظاری دولت فرهنگ و اقتصادی بخش های از قدرت چالش های
همراه م توانند کشور بخش دو من دید از باشیم. داشته این از بیش
خالقیت جویای جوانان برای آرامتری محیط وشند ب اهیان دانش با

. خصوص بخش و دفاع بخش آورند: پدید آرامش و

کلمه و شعار در نم توان که دارد واقع نیازهای دفاع بخش
اخالق موعظه های با نم توان هم را بخش این کرد. خالصه اش

ما اهیان دانش م خواهد. نتیجه دفاع بخش نگه داشت. راض
دفاع نیازهای رف از روشنفکری توهمات تأثیر تحت گاه متأسفانه

از ابتدایی بسیار درک تاکنون اما خصوص بخش م زنند. سرباز
شده خالصه ساختمان سازی در کمابیش که داشته علم از حمایت
است. نیازمند دو هر بخش دو این هوشیاری به اکنون ما ایران است.
واقف خود تاریخ نقش به بخش دو هر این که امیدوارم بسیار من
اهیان دانش ما کنند. یاری مهم تاریخ گردنۀ این در را ایران و شوند
نقش اکنون باید هم اه دانش باشیم. خود تاریخ نقش متوجه باید هم
و یرد ب عهده به اجتماع پیچیدگ های این در را خود بودن مرج
آرام، محیط به احتیاج اه دانش جوانان و اه دانش درآید. به توهم از
به روزها این چیز هر از بیش باید ما دارند. صل اندیش و خردگرا،
وفایی ش برای بیشتر چه هر را شرایط وشیم ب و وبیم، ب صل طبل

نیم. ب فراهم جوانانمان خالقیت
خطابش پروفسور انۀ بی لفظ با که است آن از بزرگتر میرزاخان
یادآور را اسالم آموزه ای ما به خود مرگ با میرزاخان کنیم.
از بیش اسالم جمهوری در ایرانیان ما است الزم اینکه شد؛

صل و آرامش و وفایی ش برای خود انسان نیازهای به چیز هر
نه و اوست تفکر در چیز هر از بیش انسان انسانیتِ بپردازیم.

نخب که است خالقیت بروز و تفکر ان ام این او! ظواهر در
م تواند آورد پدید جوانانش برای آرامش که هم جامعه ای م آفریند.
بیافریند. مطلوب آینده ای و باشد امیدوار پایدار توسعۀ و پایدار علم به
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ۶٠

انتحال! ستایش در
علم غفلت یا دستبرد

صال مصلحیان∗ محمد
(١٣٩۶ آبان ماه ١٧ مشهد، فردوس اه دانش ریاض علوم ده دانش در شده ایراد سخنران (خالصه

ول م شود، نوشته بار ی مقاله يا کتاب ی که گفته اند همیشه
نوشت. درست و دقیق را آن باید پس شود؛ خوانده بارها است ن مم
حول ر پرسش و اوانه کنج نگاه با مقاله ی نگارش برای ایده یافتن
یا مقاالت نقادانه مطالعه طریق از خود که م افتد اتفاق مسأله ی
بر (مبتن تفکر با همراه خوب ران پژوهش سخنران های در شرکت
فرد که آنجا و ایده، داشتن بدون م آید. حاصل ( کاف اطالعات
دست شغل ارتقا یا مادی منفعت به زحمت، بدون و آسان م خواهد
کتابی یا مقاله شخص اگر آورد. م روی فکری دستبرد به بعضاً یابد،
کند، استفاده تغییر) بدون یا تغییر (با ران دی آثار از آن در و منتشر را
را آنها یا نماید، اجتناب صریح و دقیق ل ش به منابع به اشاره از اما
داده انجام ناصواب عمل نماید، قلمداد خود شخص تفکرات حاصل

م گویند. فکری دستبرد یا انتحال آن به که است
از: عبارتند انتحال مصادیق مهمترین

مقاالت از بخش هایی تغییر) بدون یا تغییر (با کپی‐پیست •
و کاف شرح بدون افراد ر دی یا خود) از (دستبرد خود قبل

دقیق. ارجاع
خود. نام به ران دی آثار ترجمه •

شرکت ها و مؤسسات یا افراد ر دی داده های و ال اش از استفاده •
. مراج دقیق ذکر بدون و اجازه بدون تغییر) بدون یا تغییر (با
نام صریح ذکر بدون مقاله، در ران دی ایده های از استفاده •

ایده. صاحب

(و نمایند بیان خود واژگان با را نظرشان مورد مطالب باید نویسندگان
جایی از آنها اگر دهند). بهبود را خود انگلیس زبان است، الزم اگر
البته دهند. دقیق ارجاع آن به باید م گیرند، قرض را ران دی عبارات

ندارند. ارجاع به نیاز عام شده شناخته حقایق
نیست این انتحال از اجتناب که معتقدند صاحب نظران از بسیاری
ه بل باشیم، داده انجام کامل و صحیح به صورت را ارجاعات همه که
و جالب، نوآوری)، (دارای اصیل مقاالت نگارش با انتحال از اجتناب

م پذیرد. صورت آثارمان کیفیت افزایش راستای در مهم
متفاوت توانائ هایشان و استعدادها م کنند. فرق هم با آدم ها
باشند. نقاش یا موسیق دان داشت انتظار همه از نم توان است.
برای جسمشان حت باشند. نوآور و خالق داوینچ یا بتهون مثل

روحشان. به رسد چه باشد نشده ساخته است ن مم کار این
ساده. شغل ی نه است حرفه ی بودن اه دانش علم هیأت
عضو دو. هر یا و خوب، محقق ی یا باشد، خوب معلم ی باید او
سه در مثال که این باشد؛ داشته (کارراهه) برنامه باید علم هیئت
که این داشت. خواهد دستاوردی چه و کند چه م خواهد آینده سال
محقق که آدم بر فشار تحقیق. یا تدریس کجاست: در تواناییش
ارتحال واق در و انتحال به منجر م تواند کردن، تحقیق برای نیست

باشد. توانشان در که بخواهیم چیزی آدم ها از شود. او شخصیت
است: مشاهده قابل زیر لینک در ارتحال متعدد نمونه های

moslehian/Plagiarism.pdf http://profsite.um.ac.ir/
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۶١ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

 برگزارشده گردهمایی هاي

قفقاز ریاض همایش دومین از CMC-II رئیس تانبای بتول گزارش
اعظم∗ سعید برگردان:

تاریخچه:

آرشوس اه دانش در اروپا ریاض انجمن های رؤسای دیدار خالل در
انجمن ریاست ،٢٠١٣ آوریل ۶ در (Aarchus) دانمارک کشور
پیشنهاد (Betul Tanbay) تانبای بتول خانم (TMD) ترکیه ریاض
گردآوری او ایده داد. ارائه را (CMC) قفقاز ریاض همایش راه اندازی
آذربایجان، ارمنستان، همسایه، کشورهای و قفقاز حوزه ریاضیدانان
مارتا استقبال با پیشنهاد این بود. ترکیه و روسیه ایران، گرجستان،
،(EMS) اروپا راض انجمن رئیس (Marta SanzSole) سانسوله

آرمن ،EMS اجرایی کمیته عضو و و مس ریاض انجمن نماینده
(Donald Dadachava) داداچاوا رونالد و (Armen Sergeev) سرگ
از پس شد. مواجه (GMU)، گرجستان ریاض اتحادیه رئیس
پایتخت تفلیس همایش اولین برای ان م بهترین اولیه، بحث های
همه شد. تصمیم گیری ٢٠١۴ سپتامبر زمان ترین مناسب و گرجستان

ارمنستان، یعن همسایه کشورهای و قفقاز حوزه ریاض انجمن های
برگزاری در شرکت برای ترکیه و روسیه ایران، گرجستان، آذربایجان،
استفاده اجازه و مال حمایت ، EMS طرف از شدند. دعوت همایش
انجمن های همه نمایندگان ،٢٠١۴ ژانویه در شد. اعطا آن لوگوی از
به TMD توسط CMC-I همایش جزییات مورد در بحث برای درگیر
روسیه و گرجستان نمایندگان فقط عمل در شدند. دعوت استانبول
برگزار ٢٠١۴ ژانویه ١١ در که جلسه این در شدند. شرکت به موفق
انجمن ۶ از شد. تعیین آن اولیه قالب و CMC دقیق زمان گردید،
راهبری کمیته اولین برای خود اسام نمایندگان تا شد خواسته عضو
هر که شد پیشنهاد کنند. ارسال EMS توسط تأیید برای را همایش
کنگره مدعو سخنرانان سط (در نفر ی عضو کشورهای از کدام
را سال) ۴٠ (زیر جوان دان ریاض نفر دو و ( ریاض بین الملل

ی داد پیشنهاد EMS بعدا کنند. تعیین مدعو سخنران عنوان به
،CMCاولین پایان در شود. معرف EMS طرف از هم مدعو سخنران
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
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تعیین ترکیه کشور سال دو زمان فاصله به CMC دومین بعدی محل
اصل سخنرانان از ل متش علم  مشورت کمیته اولین شد مقرر و

شود: یل تش کردند سخنران تفلیس در که مدعو

• Garib N. Murshudov (MRC Laboratory of Molecular

Biology, Cambridge),

• Dmitri Orlov (Steklov Mathematical Institute,

Moscow),

• Samson Shatashvili (Trinity College, Dublin),

• Leon Takhtajan, (University of Stony Brook),

• Cem Yalçın Yıldırım (Boğaziçi University, Istanbul),

Maria Esteban (Paris-Dauphine University,، EMS مدعو سخنران و
Paris).

شود، تا ٨٠ از بیشتر سخنران ها تعداد چنانچه شد مقرر همچنین
هزینه اینکه و شود، اضافه هم پوستر بخش ، CMC قالب حفظ ضمن

یابد. افزایش دالر ٣٠ به دالر ٢٠ از همایش
در Yil Yuzuncu اه دانش را همایش محل  TMD کم فاصله به
،٢٠١۶ اوت همایش، اولیه تاریخ کرد. اعالم ترکیه کشور Vanشهر
سال در CMC دومین و افتاد تعویق به ترکیه داخل مسائل دلیل به
بنیانگذار عضو سه که شد مقرر همایش انتهای در شد. برگزار ٢٠١٧
مدت اینکه و دهند، ادامه خود کار به کماکان CMC راهبری کمیته
زیر افراد باشد. همایش دوره دو برای راهبری کمیته عضو هر خدمت

شدند: اضافه کمیته به
• Saeid Azam (Institute for Research in Fundamental

Sciences),

• Alexander I. Bufetov (Steklov Mathematical Institute

and CNRS),

• Tigran Harutyunyan (Institute of Mathematics of Nat.

Ac. of Sc. of Armenia),

• Eugene Shargorodsky (Kings College),

• Ali Ülger (Boğaziçi University, İstanbul).

آماده سازی:
فهرست راهبری کمیته EMS و عضو انجمن های با مشورت از پس

کرد: تأیید را مدعو سخنرانان از زیر

• Tigran Harutyunan (Institute of Mathematics of Na-

tional Academy of Science of Armenia),

• Saeid Azam (Institute for Research in Fundamental

Sciences),

• Alexander Igorvich Bufetov (Steklov Mathematical

Institute and CNRS),

• Yalchin Efendiev (Texas A & M University),

• Pavel Exner (Doppler Institute for Mathematical

Physics and Applied Mathematics),

• Eugene Shargorodsky (Kings College) and Ali lger

(Bogaziçi University),

زير شرح به را سال ۴٠ زير رياضيدان نفر ١٢ نيز عضو انجمن های
کردند: پيشنهاد

• Aynur Bulut (University of Michigan),

• Besik Chikvinidze (Tbilisi Ivane Javakhishvili State

University and Ilia State University),

• George Chkadua (King’s College London),

• Alexander Efimov (Steklov Mathematical Institute),

• SMBATGOGYAN (National Academy of Sciences of

RA),

• Hossein Jafari (University of Mazandaran),

• Çagri Karakurt (Bogazici University),

• Linda Khachatryan (Institute of Mathematics of Na-

tional Academy of Science of Armenia),

• Behnam Khosravi (Institute for Advanced Studies in

Basic Sciences),

• Roman Palvelev (Steklov Mathematical Institute and

Moscow State University),

• Sabina R. Sadigova (NAS of Azerbaijan),

• Aydin Shukurov (NAS of Azerbaijan).

از: بودند عبارت CMC-II برگزاری کمیته
• Peyami Battal (Honorary, Rector),

• Ayşe Berkman (Vice- chair),
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۶٣ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

• Zeynep Kayar (local), Betül Tanbay (Chair),

• Ali Hakan Tor (local), Cemil Tunç (Den),

• Ayberk Zeytin (Scientific Secretary).

م رفت آنها شرکت احتمال که کسان همه برای بیانیه نخستین
www.euro.math-soc.eu/cmc:شد راه اندازی همایش اه منزل و شد ارسال
را احتمال شرکت کنندگان نام ثبت ، محل برگزاری کمیته همزمان،
دوم اطالعیه بعدها کرد. آغاز ترونی ال پست و آنالین صورت به
منتشر گان، کنند شرکت برای الزم اطالعات حاوی CMC، نهایی و
است، شده تهیه ترکیه ریاض انجمن توسط که همایش لوگوی شد.
همایش پوستر و برنامه یده، چ گرفت. قرار استفاده مورد همچنان

شد. تهیه محل برگزاری کمیته توسط

: مال تأمین
ییل یوزونک اه دانش توسط عمده بطور CMC-II مال تأمین
یورو) ٣٠٠٠ (حدود ٢٠١۶ همایش اولیه هزینه های گرفت. صورت
توسط سخاوتمندانه افتاد، تعویق به ترکیه داخل بحران دلیل به که
خود انجمن های توسط مدعو سخنرانان اکثر شد. داده پوشش EMS

شدند. مال تأمین

شر کت کنندگان:
در شرکت برای درخواست ٢٠٠ از بیش همایش برگزاری کمیته

همایش در توانستند نفر ٢٠۶ تعداد، این از کرد. نام ثبت را CMC-II

ایران، از نفر ٣٧ گرجستان، از نفر ١۵ ارمنستان، از نفر ١ کنند: شرکت
جمهوری ر: دی کشورهای از نفر ٩ و ترکیه از نفر ١۴٠ روسیه، از نفر ۴
در ا. آمري متحده ایاالت انگلستان، اسپانیا، عراق، اندونزی، ، چ

کل شرايط گرفت: قرار بحث مورد توازن عدم اين راهبری کميته
داليل حال اين با است. شده بدتر دوم و اول CMC بين منطقه

دارد. وجود همايش هایی چنين ادامه برای بيشتری

کنفرانس:
اه دانش همایش تاالر در ،٩:٣٠ ساعت اوت، ٢٢ تاریخ در CMC-II

خوش آمد با برنامه شد. تانبی افتتاح بتول رییس توسط Yıl Yüzüncü

سپس یافت. ادامه اشارک آتلیه و پویام بتال اکسنر، پائول گویی
افتتاحیه، مراسم از پس گفت. تبری را همایش برگزاری وان شهردار
نفر سه توسط ۴۵دقیقه ای سخنران های با همایش علم برنامه
از نفر سه توسط ٣٠دقیقه ای سخنران های و مدعو سخنرانان از
موازی جلسه ١٠ بعدازظهر در یافت. ادامه مدعو جوان سخنرانان
شد آغاز آختامار جزیره به اه صبح سفر ی با بعد روز شد. برگزار
سخنران های برنامه یافت. ادامه موازی سخنران های بعدازظهر و
سخنرانان همه بود. اول روز برنامه مشابه آخر، روز روز، سومین
نیم از تنها اما داشتند حضور همایش در M. Efendief بجز مدعو

کردند. شرکت جوان سخنرانان

بعدی: CMC همایش
آخر روز بعدازظهر راهبری کمیته جلسه بعدی: CMC همایش
پاول دووداچوا، روالند از: بودند عبارت شرکت کنندگان شد. یل تش
اعظم سعید تانبی. بتول و سرگوف آرنی هاروتونیان، ران تی اکسنر،
انجمن کرد. شرکت جلسه در ایران ریاض انجمن از نمایندگ به

نداشت. نماینده ای آذربایجان ریاض
شد: اتخاذ زیر تصمیم های

اوت سوم دردهه روسیه روستوف در بعدی CMC برگزاری . ١
. ٢٠١٩ سال

ریاض انجمن های جدید رؤسای راهبری، کمیته جلسه هر در . ٢
م شوند. انتخاب کمیته در عضویت برای آنها نمایندگان یا

و Duduchava، Sergeev یعن ، CMC بنیان گذار عضو سه . ٣
م مانند. باق راهبری کمیته دائم اعضای عنوان به ،Tanbay

خدمت همایش دوره دو برای علم  مشورت کمیته عضو هر . ۴
کرد. خواهد

قابل http://euro-math-soc.eu/cmc/ طریق از همایش اه منزل
است. دسترس

اصفهان اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ۶۴

قفقاز ریاض کنفرانس دومین
∗ جهانشاه محمد

کشور ریاض انجمن پیشنهاد به ٢٠١٣ سال در قفقاز ریاض کنفرانس
ریاض انجمن های و اروپا ریاض انجمن تصویب و موافقت با و ترکیه

ارمنستان، ایران، آذربایجان، کشورهای شامل قفقاز منطقه کشورهای
قفقاز کنفرانس نخستین گردید. تأسیس گرجستان و روسیه ترکیه،
شد. برگزار گرجستان کشور پایتخت تبلیس شهر در ٢٠١۴ سال در
شهر ایل یوزونج اه دانش در امسال قفقاز ریاض کنفرانس دومین
استادان از نفر ٢٠۶ شرکت با اگوست ٢۴ لغایت ٢٢ تاریخ از ترکیه وان
از نفر ٣٧ کنفرانس این در گردید. برگزار دانشجویان و محققان و
١۴٠ روسیه، نفراز ۴ گرجستان، از نفر ١۵ ارمنستان، از نفر ی ایران،
، انگلستان اسپانیا، عراق، اندونزی، کشور های از نفر ٩ و ترکیه از نفر

داشتند. شرکت چ و ا امری
وان اه دانش رئیس خوش آمدگویی با کنفرانس افتتاحیه مراسم
اولین صبح ٩ ساعت در ترکیه کشور ریاض انجمن رئیس و ترکیه

انجمن رییس نر اس پاول پرفسور ادامه در و شد آغاز کنفرانس روز
تقدیر مراتب کرد. عرض خیرمقدم شرکت کنندگان به اروپا ریاض
هر در ر تش و خوش آمدگویی رایج عبارت های شامل ایشان ر تش و
مراسم به گرم خاص ایشان کار این و بود. عضو کشورهای از ی

گرفت. قرار شرکت کنندگان تقدیر مورد و بخشید
۴۵دقیقه ای عموم سخنران شامل۶ کنفرانس علم  برنامه های
١٨٠ و جوان ریاضیدانان توسط ساعته نیم سخنران ۵ و مدعوین برای
بود. پوستر بصورت ارائه مورد ٣٠ و ٢٠دقیقه ای تخصص سخنران
سخنران های ی برگزار علم کنفرانس و مهم ویژگ های از
آنها بودن موق به و نظم و کنندگان شرکت همه شرکت عموم با
برنامه ریزی ی با ٢٠دقیقه ای تخصص سخنران های حت بود.
رئیس موق به حضور و دقیق نظارت با که شد برگزار منسجم و دقیق
توسط آن ارائه گواه ، سخنران هر پایان در بود. همراه بخش هر

م شد. سخنران تقدیم مربوطه بخش رئیس
افتخار مایه اعظم، سعید عموم دکتر سخنران میان، این در
مورد داشتند که خاص آرامش با که بود کشورمان ریاض جامعه

ریاض انجمن طرف از ایشان گرفت. قرار همه استفاده و استقبال
روز آخرین در کنفرانس مرکزی کمیته جلسه و میزگرد در ایران
کاندیداتوری تصویب آن مصوبات از که داشتند شرکت کنفرانس
سال در قفقاز ریاض کنفرانس سومین برگزاری برای روسیه کشور

سیاحت و تفریح برنامه کنفرانس جالب اتفاقات از بود. ٢٠١٩
در ایسلند آکدامار بنام محل از کنفرانس روز دومین در که بود آن
بود همراه تاریخ صبحانه ی با که شد انجام وان دریاچه داخل
همه تحسین و تقدیر مورد استثنا بدون مراسم این معتقدم بنده و

گرفت. قرار شرکت کنندگان
رئیس از مخصوصاً ایران ریاض انجمن تالش های از پایان در
و کنفرانس این تأسیس و یل تش در دهقان دکتر آن محترم
کنفرانس برگزاری برای عضو کشورهای با مستمر هماهنگ های
کشورمان مؤثر عضویت به توجه با م رود انتظار نموده ر تش فوق
استان ها مادر اه های دانش از ی کنفرانس این مرکزی کمیته در

نماید. آمادگ اعالم ٢٠٢١ سال در چهارم کنفرانس برای

آذربایجان مدن شهید اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۶۵ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

در میرزاخان مریم دکتر بزرگداشت مراسم
شریف صنعت اه دانش

محمودی∗ غالمزاده محمد

آبان ماه ٣٠ تاریخ در میرزاخان مریم دکتر شادروان بزرگداشت مراسم
مراسم این حاشیۀ در شد. برگزار شریف صنعت اه دانش در ١٣٩۶
روابط همت به رسانه» آیینه در جهان ریاض «بانوی کتاب از
مریم تصویر به منقوش سنت کاش کاری طرح از و اه) دانش عموم

شد. رونمایی ریاض علوم دۀ دانش در نصب شده میرزاخان

و اه دانش مدیریت سط باالترین هماهنگ با که رویداد این در
نفر ٢٠٠٠ به قریب حضور با و عموم روابط خوب بسیار پوشش با

آیات تالوت و مل سرود پخش از پس پیوست، وقوع به شرکت کننده
دکتر آقای برنامه، مجری توسط حضار به مقدم خیر و مجید کالم الله از
خود سخنران شریف صنعت اه دانش رئیس فیروزآباد فتوح محمود
عالم مقام و علم از تجلیل ضمن سخنران این در ایشان کردند. ارائه را
سرمایه ای به عنوان ان نخب به توجه و کشف، حمایت لزوم بر تأکید و
ریاضیات، به محض، و پایه علوم به اه دانش در «ما کردند: تأکید ، مل
م دهیم بها انسان خود به همه از بیش و انسان علوم به ، فیزی به

کرد.» نخواهیم زیان و سود محاسبۀ آنها به پرداختن در قطعاً و

دۀ دانش استادان از منصوری رضا دکتر آقای بعدی سخنران
کشور در علم تحول تاریخ جنبه های به که بود اه دانش فیزی
ایشان پرداختند. ایران در علم افول و صعود و مختلف دوره های در
رشد برای مناسب بستری آن در که دوره ای به عنوان را آل بویه دوران

دادند. قرار تأکید مورد بود شده تأمین علم
بهشت شهید اه دانش استادان از گویا زهرا دکتر خانم آن از پس

صحبت به میرزاخان مریم زنده یاد فضائل و شخصیت خصوص در
مورد مختلف زوایای از را برجسته دانشمند این ویژگ های و پرداختند

دادند. قرار توجه
ریاض علوم ده دانش استاد جعفری امیر دکتر آقای درنهایت

دکتر دست آورد های از بخش هایی تشریح به شریف صنعت اه دانش
حد در کردند تالش و پرداختند حضار برای ساده زبان به میرزاخان
به صورت حضار به را ایشان شاخص دستاورد های اثرات ابعاد ان، ام

کنند. ارائه عموم
احمد مهندس آقای حضور با میزگردی مراسم بعدی بخش
آقای ، مشایخ علینق دکتر آقای ،( میرزاخان مریم (پدر میرزاخان

معرف جهت به حائری زاده مهندس خانم و آسرایی اسداله دکتر
مریم وکاری نی «بنیاد عنوان با تأسیس حال در مردم نهاد بنیاد ی
از معنوی و مادی حمایت و شناسایی و کشف هدف با و « میرزاخان
اعضای بود. آنها رشد بستر آوردن فراهم و کشور در علم ان نخب
آن معرف و بنیاد این اهداف از بخش هایی تشریح به میزگرد این

پرداختند.

مورد در کلیپ ی جمله از ویدئویی کلیپ چندین سخنران ها بین در
پخش ان نخب مهاجرت مورد در کلیپ ی و میرزاخان مریم زندگ

قربان علیرضا استاد رهبری با فاخری بسیار زندۀ موسیق اجرای شد.
بود. مراسم این پایان بخش

شریف صنعت اه دانش در انجمن نماینده ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ۶۶

در میرزاخان مریم دکتر بزرگداشت مراسم
فارس خلیج اه دانش

∗ رسول سعید

ایران ریاض نابغه برای بزرگداشت تا شدیم برآن ریاضیات هفته در
عنوان به گویا دکتر از و کنیم برگزار ، میرزاخان مریم دکتر جهان، و
صبح ٩ ساعت رأس مراسم آوردیم. عمل به دعوت ویژه میهمان
و گاز و نفت ده دانش همایش های سالن در ٩۶/٨/٣ چهارشنبه روز
هر به ( میرزاخان مریم (ویژه نامه رشد مجله ی اهدا از پس پتروشیم
و دیانت دکتر توانمند، قاری توسط قرآن قرائت با میهمانان از ی

مجری سپس گردید. آغاز ایران اسالم جمهوری مل سرود پخش
از مراسم میهمانان به خوش آمدگویی از بعد صداقت جو، دکتر برنامه،

گزارش ارایه و خیرمقدم عرض برای ریاض گروه مدیر کریم دکتر
بعد و آوردند عمل به دعوت فارس خلیج اه دانش ریاض گروه از
به تا شد دعوت اه دانش فرهنگ معاونت گلستانه دکتر از ایشان از
آن از بعد بپردازند. فارس خلیج اه دانش علم دستاوردهای معرف
دستاوردهای و زندگ با رابطه در ریاض انجمن طرف از که نماهنگ
ادامه در گردید. پخش مراسم سالن در بود شده تهیه میرزاخان دکتر
را خود سخنران تا شد دعوت مراسم، ویژه میهمان گویا، دکتر از
از بعد نمایند. ارائه حضار برای ریاضیات» انسان «چهره عنوان با
و استادان حضور با ر تش و یادبود رسم به گویا دکتر سخنران اتمام

آمد. عمل به تقدیر ایشان از میهمانان
در تا شد دعوت آنها از مراسم میهمانان از پذیرایی از پس
دکتر نام به علوم پایه ده دانش سالن های از ی نام گذاری مراسم
حضور بود رسیده اه دانش رئیسه هیأت تصویب به که میرزاخان

سخنران سالن میهمانان، و استادان مسئولین، حضور با آخر در یابند.
شد. نام گذاری میرزاخان مریم دکتر نام به پایه علوم ده دانش

خلیج فارس اه دانش در انجمن نماینده ∗

در میرزاخان مریم دکتر بزرگداشت مراسم
ارومیه اه دانش

پیش بین∗ سعید

گروه طرف از میرزاخان مریم پروفسور بزرگداشت برای مراسم

ساعت تاریخ٩/٢٠/٩۶ به دوشنبه روز در ارومیه اه دانش ریاض
برگزار ارومیه اه دانش علوم ده دانش آمف تئاتر در ١٢:٣٠ ال ١٠:٣٠
دانشجو ١۵٠ حدود و اه دانش مسئوالن برخ مراسم این در گردید.
طول در متنوع برنامه های داشتند. شرکت مختلف رشته های از
و مریم زندگ به مربوط ویدویی کلیپ های جمله از مراسم این
اران هم و اه دانش مسئولین توسط کوتاه سخنران چند همچنین
مریم، بود یاد به پایان در گردید. ارائه ریاض گروه علم هیأت
که ریاض غیر دانشجوی نفر دو و ریاض دانشجوی نفر سه به
جوایزی بودند داده صحیح پاس مراسم این در شده طرح سؤال به
صدا از ٢٣ و ٢٠ ساعت های در مراسم این همچنین شد. اهدا
گردید. پخش کوتاه خبر صورت به ارومیه استان ه شب سیمای و

ارومیه اه دانش در انجمن نماینده ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۶٧ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

ریاضیات خانه در جبر روز همایش شش
اصفهان

برگزاری) بهبودی∗(دبیر محمود

و است جبری ساختارهای مطالعۀ جبر، مبحث م دانیم همه
فضای و مدول، حلقه، گروه، شامل کالسی جبری دستگاه های
جبری ساختارهای روز، نیازهای و علوم پیشرفت با ول است. برداری
جبرهیتینگ، ه، مشب گروه، شبه تکواره، نیم گروه، همچون ری دی
گرفتند. قرار مطالعه مورد و شده معرف ... و اتوماتا، ، ل جبر بول، جبر
ویی پاسخ برای جدید جبری ساختارهای مطالعه و معرف امروز
، فیزی ، رمز) و (کد کامپیوتر علوم ریاضیات، جدید سؤال های به
دارد. ادامه همچنان قبیل این از و اقتصاد، ، شناس زیست ، شیم
روش های ارائه در توب م منبع نخستین موجود، اطالعات اساس بر
خوارزم با موس بن محمد جعفر ابو کتابی از جبر علم در اصول
در که این و فوق مطالب به توجه با است. مقابله و جبر عنوان
جهان کشورهای برخ آموزش مؤسسات و اه ها دانش از برخ
اصفهان ریاضیات خانه لذا دارد، وجود جبر» «روز عنوان تحت روزی
و دانشمند این خدمات پاس به که گرفت تصمیم ١٣٩١ سال از
جبر روز نام به را ریاضیات دهه از روز ی ایران عالیقدر یم ح
کند. برگزار جبر» «روز عنوان با همایش سال هر و کند نام گذاری

اصل شاخه  های «معرف از است عبارت همایش این در اصل هدف
کاربردهای و شاخه هر در پژوهش روز به موضوع های بیان جبر،
خانه میرزاخان تاالر سالیانه همایش این برگزاری محل چه گر آن»
انجمن حمایت با را آن ریاضیات خانه ول م باشد اصفهان ریاضیات
با یا و اصفهان) (شعبه بنیادی دانش های اه پژوهش یا ایران ریاض
برگزار اصفهان استان اه های دانش در علم موجود قطب های حمایت

دانشجویان ، علم هیأت اعضای آن اصل مخاطبین و م نماید
تحقیقات شاخه های با عالقه مندان و محققان ، تکمیل تحصیالت

دانش آموزان و معلمان همچنین و م باشند جبر زمینه در کشور فعال
ماند. نخواهند بی نصیب نیز عالقه مند

‐ ١ شامل عمده بخش دو از معموال همایش این ساله هر برنامه
م باشد عموم صورت به ترجیحاً و جبر محوریت با سخنران ها
رابطه در کشور سراسر استادان و کارشناسان حضور با میزگرد ‐ ٢
آموزش با مرتبط کشور سط در اساس دغدغه های و موضوعات با
غیره) و فارغ التحصیالن ، پژوهش امور ، آموزش امور (شامل عال
صورت به همایش این ١٣٩۶ تا ١٣٩١ سال از خوشبختانه م باشد.
شد برگزار ١٣٩١ آبان ۴ در همایش اولین است. شده برگزار متوال

است. بوده زیر صورت به سخنران ها و
صنعت اه دانش اعداد، جبری (نظریه جعفری امیر دکتر . ١

شریف)
معلم) تربیت اه دانش تعویض پذیر، (جبر دیبایی محمدتق . ٢

اه دانش شرکت  ناپذیر، (جبرهای رکن زاده رسول دکتر . ٣
اصفهان)

اصفهان) اه دانش گروه ها، (نظریه عبداله عل رضا دکتر . ۴
شریف) صنعت اه دانش آمار، در (جبر علیشاه کسری دکتر . ۵
لوراند اوتووش اه دانش ، ل (جبر فیالووس آلیس دکتر . ۶

مجارستان)
اصفهان) صنعت اه دانش ، محاسبات هاشم (جبر امیر دکتر . ٧

فعالیت های اه عنوان«جای با ١٣٩١ سال به مربوط میزگرد همچنین
سعید دکتر حضور با « جهان وضعیت با مقایسه در کشور جبر پژوهش
اه (دانش زارع نهندی رحیم دکتر شریف)، صنعت اه (دانش اکبری
اهواز)، چمران شهید اه (دانش کرم زاده شهن امیدعل دکتر تهران)،

شد. برگزار تهران) اه یاسم (دانش سیام دکتر
اصفهان شعبه اری هم با ١٣٩٢ آبان ٩ در جبر روز همایش دومین
باناخ جبر قطب و بنيادی دانش های اه پژوهش رياضيات ده پژوهش
میزگرد همایش این البته شد. برگزار زیر سخنران با اصفهان، اه دانش

نداشت.
( IPM ‐ (رمزنگاري احمدی عمران دکتر . ١

نجوم) و رياض نگار تاريخ ‐ علم (تاريخ باقری محمد دکتر . ٢
الزهرا) اه دانش شرکت ناپذير‐ (جبرهای خرم محمد دکتر . ٣

( IPM جبری‐ (هندسه ستايش ايمان دکتر . ۴
رياضيات شرکت پذير‐خانه (جبرهای معتمدی منصور دکتر . ۵

اصفهان)
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ۶٨

اه دانش تعويض ناپذير‐ (جبرهای ممتحن احسان دکتر . ۶
ياسوج)

اه پژوهش اری هم با ١٣٩٣ آبان ٨ در جبر روز همایش سومین
زیر سخنران های با ایران ریاض انجمن و (IPM) بنیادی دانش های

شد. برگزار
اه پژوهش اهواز‐ چمران شهيد اه (دانش آذرپناه فریبرز دکتر . ١

پيوسته) توابع (حلقه های توپولوژی بنيادی)، دانش های
اه پژوهش اصفهان‐ صنعت اه (دانش امیدی غالمرضا دکتر . ٢
با مشترک بصورت ‐ گراف و ترکيبيات بنيادی)، دانش های

اصفهان) صنعت اه دانش (دانشجوی باهنر هدی خانم
اعداد جبری نظريه مدرس)، تربیت اه (دانش رجایی عل دکتر . ٣

اسالم جمهوري علوم (فرهنگستان رجبعل پور مهدی دکتر . ۴
جبرخط ايران)،

بنیادی)، دانش های اه (پژوهش سیدفخاری سیدامين دکتر . ۵
ترکيبيات جابجايی جبر

اه پژوهش اصفهان‐ اه (دانش نصراصفهان علیرضا دکتر . ۶
جبرها نمايش نظريه بنيادی)، دانش های

آقایان: حضور با آن» چالش های و «پژوهش عنوان با آن میزگرد و
اه پژوهش اهواز‐ چمران شهيد اه دانش ‐ آذرپناه فربیرز دکتر
دانش های اه پژوهش ‐ افتخاری ایمان دکتر بنيادی، دانش های
دکتر بنيادی، دانش های اه پژوهش ‐ پورمهدیان مسعود دکتر بنيادی،
اه دانش سالم ‐ عباس دکتر و تهران اه دانش ‐ زارع نهندی رحیم

شد. برگزار کرمان باهنر شهيد
انجمن اری هم با ١٣٩۴ آبان ٧ در جبر روز همايش چهارمین
با سخنران با معتمدی منصور دکتر مرحوم یاد به ایران ریاض
دکتر سخنران با جبر» مختلف شاخه های نمایش «نظریه محوریت
شد برگزار یاسم  سیام دکتر عزیزی، کمال دکتر ، اسدالله جواد
و فعل پژوهش های از حال آموزش پذیری «اثر عنوان با میزگرد و و
اه (دانش آرین نژاد مسعود دکتر حضور با « آت پژوهش های بر آن تأثیر
ریاضیات خانه اصفهان‐ صنعت اه (دانش رجال عل دکتر زنجان)،
دکتر و شریف) صنعت اه (دانش شهشهان سیاوش دکتر اصفهان)،
بنیادی) دانش های اه پژوهش ‐ تهران اه (دانش یاسم  سیام

شد. برگزار
برگزار زیر سخنران های با ١٣٩۵ آبان ۶ در جبر روز همایش پنجمین

شد.

نوین جبر پیدایش اصفهان) صنعت اه (دانش حقان احمد دکتر . ١
آن بنیادی دستاوردهای مهمترین از برخ و

2. Pierre Cartier (I.H.E;S.,Bures-sur-Yvette, France)

Representation of groups and Hopf algebras

ریاضیات خانه محل در ١٣٩۶ آذرماه ٩ جبر روز همایش ششمین
چهار برنامه این در شد برگزار ایران ریاض انجمن اری هم با اصفهان

توسط: سخنران

( شهیدبهشت اه (دانش محمودی مژگان دكتر . ١
( الزهرا اه (دانش ديوان آ ذر كامران دكتر . ٢

Dualities in Algebra

كلر برنهارد دكتر . ٣
Quiver mutation and duster algebras: New structures

in algebra:

اصفهان) اه (دانش يوسف زاده ملیحه دکتر . ۴
Representation Theory of Lie Algebras

گردید. ارائه
فرصت های از «آنچه عنوان تحت میزگردی همایش این در همچنین
هیأت عضو پورمهدیان مسعود دکتر حضور: با م آموزیم» مطالعات
اه پژوهش ریاضیات ده پژوهش رئیس و امیرکبیر اه دانش علم 
اه علم دانش هیأت هاشم  عضو امیر دکتر IPM، بنیادی دانش های
اه علم دانش هیأت عضو یوسف زاده ملیحه دکتر اصفهان، صنعت
به ) یاسوج اه دانش علم  هیأت عضو ممتحن احسان دکتر اصفهان،

گردید. برگزار کنفرانس) ویدئو صورت
و فوق همایش شش از تصویری و توب م گزارش های
اجرایی علم و کمیته های محترم اعضای مشخصات همچنین
آدرس به اصفهان ریاضیات خانه سایت در همایش هر برگزاری
رسانده اطالع به دارد. وجود http://www.mathhouse.org
برگزار ماه آذر ١۵ در ١٣٩٧ سال در جبر روز همایش هفتمین م شود
کیفیت کمیت، «بررس موضوع با رابطه در آن در میزگرد و م گردد
آماری داده همراه (به ایران در دکتری فارغ التحصیالن کارآفرین و
چنین برگزاری م رود آن امید م باشد. جبر)» فارغ التحصیالن تعداد

شود. واق مفید کشور کیف سط ارتقاء در همایش هایی

اصفهان صنعت اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۶٩ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

بهینه سازی و کنترل سمینار اولین
اجرایی) گ پزان∗(دبیر مرتض

صاحب نظران و متخصصان ، هم اندیش و هم فکری مدت ها از پس
که رسیدند توافق این به بهینه سازی و کنترل گرایش در ریاض رشته
آخرین ارائه و تبادل نظر جهت مناسب بستری ساختن فراهم منظور به
این در تخصص سمینارهای گرایش، این با علم مرتبط دستاوردهای
مشهد فردوس اه دانش ریاض علوم ده دانش که گردد برگزار زمینه
در بهینه سازی و کنترل سمینار اولین برگزاری و میزبان به مفتخر
اه دانش در الحج ثامن وت مل جوار در ١٣٩۶ مهرماه ٢٠ و ١٩ تاریخ

گردید. مشهد فردوس
، پزش در کنترل ، رياض کنترل شامل سمینار اصل محورهای
و خط بهينه سازی پروژه، کنترل ، تصادف کنترل فازی، کنترل

دبیرخانه به مقاله ٧۵ از بیش بودند. عصبی ه های شب و غيرخط
نهایی تصمیم و داوران هیأت نظر به توجه با که گردید ارسال سمینار

سخنران ارائه برای مقاله ۴٣ ، زمان محدودیت و علم سمینار کمیته
پذیرفته پوستر ارائه صورت به مقاله ١٧ و دقیقه ای ٢٠ تخصص

فردوس اه دانش (استاد وحیدیان کامیاد عل دکتر آن بر عالوه شد.
نصیرالدین خواجه اه دانش (استاد خاک صدیق عل دکتر مشهد)،
سخنرانان منچستر) اه دانش (استاد جامع مسعود دکتر و ( طوس
برگزار را ساعته عموم ی سخنران های که بودند سمینار مدعو
و «بررس عنوان تحت میزگردی سمینار این در همچنین نمودند.
سمینار روز اولین بعدازظهر در بهینه سازی» و کنترل رشته راه اندازی

گردید. برگزار
و کنترل سمینار افتتاحیه مراسم در که است توضیح به الزم
کامیاد وحیدیان عل دکتر سوت پیش و برجسته استاد از بهینه سازی
فعالیت های مدت طول در ایشان زحمات از و آمد عمل به تقدیر

گردید. قدردان پژوهش و آموزش
سمینار)، (دبیر عفت سهراب دکتر سمینار، اختتامیه مراسم در
خواستار سمینار در آنان فعال حضور و کنندگان شرکت از ر تش ضمن
ر دی اه های دانش توسط گرایش این در ادواری سمینارهای برگزاری

شد.

مشهد فردوس اه دانش ∗

پیام نور اه دانش ریاض مل همایش نهمین
همایش) رضایی∗(دبیر اکبر

انجمن های و انجمن آن اری هم با کرمان استان پیام نور اه دانش
مل همایش نهمین ایران هوشمند سیستم های و فازی سیستم های

اه دانش در ١٣٩۶ مهرماه ٢٧ و ٢۶ تاریخ در را پیام نور اه دانش ریاض
چند فراخوان با راستا این در است. نموده برگزار کرمان مرکز پیام نور
اعالم محورهای در همایش دبیرخانه طریق از مقاله ۴۵٨ تعداد ماهه
١۶۵ آمده عمل به داوری های و بررس  ها به توجه با و دریافت شده
و شده پذیرفته پوستر بصورت مقاله ١٢۴ و سخنران بصورت مقاله
این در است ذکر به الزم نگرفت. قرار ارائه الویت در مقاالت سایر
ری گردش تور ی و زی پرشین افزار نرم با آشنایی گارگاه همایش
گردید. برگزار کرمان تاریخ بازار و ماهان شاهزاده باغ از بازدید و
زمینه های در برجسته استادان حضور همایش، این بارز مشخصه های
استنادی اه پای مجوز با مذکور همایش ضمناً بود. ریاض مختلف
فهرست حال در اه پای این در آن مقاالت و برگزار اسالم جهان علوم

م باشند. شدن
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ٧٠

گراف نظریه کنفرانس دهمین
جبری ترکیبیات و

کنفرانس) ∗(دبیر علیخان سعید

٢٨ و ٢٧ روزهای در جبری ترکیبیات و گراف نظریه کنفرانس دهمین
شد. برگزار یزد اه دانش ریاض علوم ده دانش در ١٣٩۶ سال دی ماه
رسید کنفرانس دبیرخانه به مقاله ١٠٠ بر بال کنفرانس از دوره این در
به مقاله ٨۴ علم کنفرانس کمیته اعضای توسط بررس از پس که
چهارشنبه که کنفرانس این افتتاحیه در شد. پذیرفته سخنران صورت
ابتدا شد، برگزار اه دانش آمف تئاتر سالن فرهنگ تاالر در دی ماه ٢٧
ارائه کنفرانس از را گزارش کنفرانس، دبیر ، علیخان سعید دکتر
اکبری سعید دکتر را کنفرانس علم این کمیته اعضای او نمودند.
دکتر یزد)، اه (دانش انوریه سیدمحمد دکتر شریف)، صنعت اه (دانش
ایرانمنش محمدعل دکتر مدرس)، تربیت اه (دانش ایرانمنش عل
دکتر شاهرود)، صنعت اه (دانش جعفری راد نادر دکتر یزد)، اه (دانش
اه (دانش دواز بیژن دکتر تهران)، اه (دانش درفشه محمدرضا دکتر
عرفانیان احمد دکتر اصفهان)، اه (دانش عبدالله علیرضا دکتر یزد)،
دکتر یزد)، اه (دانش علیخان سعید دکتر مشهد)، فردوس اه (دانش

میمن حمیدرضا دکتر امیرکبیر)، صنعت اه (دانش کیان داریوش
هوشمنداصل محمدرضا دکتر و رجایی) شهید دبیر تربیت اه (دانش
داوری و سرداوری جهت ایشان زحمات از و برشمرد یزد) اه (دانش
مورد در سخنران به سپس علیخان دکتر نمودند. ر تش مقاالت
این سوتان پیش از و پرداختند ایران در ترکیبیات شاخه و ریاضیات
توجه مورد که بردند، نام بعد نسل های برتر ران پژوهش و شاخه
برای است ذکر به الزم گرفت. قرار کنفرانس خارج میهمانان
نام های با خارج سخنران دو کنفرانس ها، از دوره این در بار اولین
کنفرانس مدعو ایتالیا از بالردو و فرانچس و اتریش از ایمریخ ویلفرد

قربان ابراهیم دکتر و کاشان اه دانش از اشرف علیرضا دکتر بودند.
تهران بنیادی دانش های اه پژوهش و نصیر خواجه صنعت اه دانش از
از نفر ۵ همچنین بودند. کنفرانس این داخل مدعو سخنرانان نیز
باعث عوامل همین که نمودند، شرکت کنفرانس این در لبنان کشور
کتابچه در انگلیس زبان به شده، پذیرفته مبسوط یده های چ تمام شد
انتشار بود، رسیده چاپ به کنفرانس آغاز از قبل که کنفرانس مقاالت

است: بوده زیر صورت به مدعو سخنران های عناوین یابد.

• W. Imrich, Automorphism Breaking of Finite and In-

finite Graphs,

• F. Belardo, Spectral Determination of Signed Graphs,

• A.R. Ashrafi, On the spectrum of 2-type bicirculants,

• E. Ghorbani, Cographs, Eigenvalues and More.

صنعت اه دانش استاد اکبری سعید دکتر از افتتاحیه مراسم در
ایران ترکیبیات و گراف نظریه شاخه برتر ران پژوهش از که شریف
آمد. عمل به تجلیل ساله ده کنفرانس این مؤسس عنوان به هستند،
نظریه شاخه داشتند، تجلیل از پس که کوتاه سخنران در ایشان
در موجود شاخه های فعال ترین از ی را جبری ترکیبیات و گراف
در برتر مقاالت وجود به آن دالیل از و کردند ذکر ایران ریاضیات
همچنین نمودند. اشاره ایرانیان توسط شاخه این اعتبار با نشریات
در ایشان فو ق العاده استعداد و میرزاخان مریم مرحوم از ایشان
٢٠ سخنران های بود. توجه جالب بسیار که گفتند گسسته ریاضیات
موازی طور به یزد، اه دانش ریاض علوم ده دانش سالن ۴ در دقیقه ای
داشت. ادامه ١٣ ساعت پن شنبه تا و آغاز چهارشنبه بعدازظهر از
رستوران ی در شام صرف و یزد شهر تاریخ ناحیه چند از بازدید
چهارشنبه که بود کنفرانس جانبی این برنامه های از سنت قدیم و
روز ١۵ تا ١۴ ساعت از کنفرانس اختتامیه مراسم شد. انجام شب
و شد برگزار ریاض علوم ده دانش ۶ سالن در دیماه ٢٨ پن شنبه
خود ایده های و ضعف نقاط قوت، نقاط نظرات، ایراد به شرکت کنندگان
پرداختند. آینده سال های در کنفرانس این بهتر هرچه برگزاری برای
و رد نظرات و بحث ها که کرد امیدواری ابراز کنفرانس دبیر پایان در
و گراف نظریه علم اعتالی باعث روزه، دو کنفرانس این در شده بدل

شود. ایران در جبری ترکیبیات
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧١ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

ایران ریاض آموزش کنفرانس پانزدهمین
نامداری∗ مهرداد

اتحادیه مشارکت با ساله همه ایران ریاض آموزش کنفرانس
انجمن پرورش، و آموزش وزارت کشور، ریاض معلمان انجمن های
م شود. برگزار اه ها دانش استادان و ایران آمار انجمن ایران، ریاض
بهمن ماه ۶ لغایت ٣ تاریخ از ریاض آموزش کنفرانس پانزدهمین
بوشهر پرورش و آموزش کل اداره اری هم با روز ۴ مدت به ١٣٩۶
کنفرانس این در شد. برگزار بوشهر در فارس خلیج اه دانش و

علم استان های هیات اعضای و ریاض معلم های از نفر ۶١۴ حدود
بوشهر استان از تعداد این از نفر ٢٠٣ که کردند شرکت مختلف
تهران (۵١نفر)، اصفهان استان های از شرکت کنندگان تعداد بودند.
خوزستان نفر)، ۴٧) فارس نفر)، ٣٧) رضوی خراسان نفر)، ۵۴)
توجه قابل نیز نفر) ٢۵) کرمان و نفر) ٢۶) کردستان نفر)، ٢٨)
٢۶ ساعته، عموم ی سخنران ٧ کنفرانس برگزاری طول در بود.
تعدادی شد. ارائه پوستر توجه قابل تعداد و دقیقه ای ٣٠ سخنران
استقبال مورد که شد برگزار سخنران ها به موازات نیز مفید کارگاه های
کنفرانس این در ذکر قابل موارد از ی گرفتند. قرار شرکت کنندگان
توجه با است بهتر م رسد بنظر که بود، برگزاری زمان بودن طوالن
برگزار روز سه حداکثر یا دو در را آن همایش، این بودن تخصص به
(به افتتاحیه برگزاری به روز ی عمال بوشهر کنفرانس در کرد.
شده داده اختصاص اختتامیه برگزاری به روز ی و نام) ثبت همراه
را مورد این بعدی کنفرانس در م توان بهتر برنامه ریزی با که بود
خوبی نیز بسیار تفریح برنامه های کنفرانس طول در ضمناً نمود. رف
نقاط با افراد آشنایی در که بود شده دیده تدارک کنندگان شرکت برای

شد. واق مفید بسیار بوشهر باستان آثار و ری گردش

کنفرانس در انجمن نماینده اهواز، چمران شهید اه دانش ∗

گروه ها نظریه کنفرانس دهمین
∗ الیاس نیره

١٣٩۶ بهمن ۴ ‐ ۶ تاریخ در گروه ها نظریه ساالنه کنفرانس دهمین
گردید. برگزار تهران پردیس خوارزم  اه دانش در روز سه مدت به

ترکیبیات و هندس نظریه کنفرانس این تخصص محورهای از
گروه های نظریه آنها، نمایش های و متناه گروه های نظریه گروه،
هندسه صوری، زبان های و گروه ها وریتم در ال مسائل ، نامتناه
مدل نظریه ، ل حلقه های روش و ل جبر گروه ها، روی جبری
گروه های فناوری، و علوم شاخه های سایر در کاربردها گروه ها،
، کوانتوم گروه های گروه، نظریه مبنای بر رمزنگاری کریستال،
همایش هایی مجموعه از کنفرانس این کوانتوم م باشد. محاسبات
برپا ایران گروه های نظریه انجمن اری هم با ساله هر که است

م شود.
به گروه ها نظریه کنفرانس دهمین اجرایی علم و دبیر
هیأت (عضو عرف رضا دکتر علم : دبیر بود: زیر شرح
بابلیان(عضو اسمعیل دکتر اجرایی: دبیر ،( خوارزم اه علم دانش
دبیرخانه به شده ارسال مقاالت تعداد و ( خوارزم اه علم دانش هیأت
سخنران های جهت مقاله ۴٢ میان این از که بود مقاله ۶٧ کنفرانس
قرار پذیرش مورد پوستر صورت به ارائه جهت مقاله ٣ و دقیقه ای ٣٠

گرفت.
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ٧٢

سخنران ایراد به مدعو سخنران سه کنفرانس این در همچنین
زیر شرح به سخنران شان عنوان و ایشان نام که عموم پرداختند

است:

• Professor Bettina Eick , Institute ComputationalMath-

ematics, Fachbereich Mathematik und Informatik,

Technische Universität Braunschweig, Germany:The

classification of p-groups

• Professor Sophie Morel, Department of Mathematics ,

Princeton University, USA: Artin’s conjecture

• Professor Mohsen Parvizi, Department of pure Mathe-

matics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran: A his-

tory of the order of the multipliers of p-groups and Lie

algebra

Prof. Robert Curtis کرتیس پروفسور یعن مدعوین از تن دو

پروفسور و ویزا صدور عدم دلیل به انگلستان بیرمنگهام اه دانش از
در و بیاورند تشریف ایران به نتوانستند کسالت علت به موری جمشید

کنند. پیدا حضور کنفرانس
تبادل نظر و بحث عنوان با میزگردی کنفرانس این روز اولین در
و متخصصان حضور با ایران در گروه ها نظریه وضعیت مورد در
جایزه کنفرانس این در گردید. برگزار گروه ها نظریه عالقه مندان

قبل کنفرانس در شده ایراد سخنران بهترین به که درفشه دکتر آقای
سیدحسن دکتر آقای به مشترک طور به م گردد، اعطا گروه ها نظریه
خاتم از مریم دکتر خانم و همدان سینای بوعل اه دانش از علوی

گردید. اهدا اصفهان اه دانش
در سوت پیش و سابقه با استاد چهار از کنفرانس در ضمن در
گروه های نظریه انجمن طرف از هدیه و لوح اعطاء با گروه ها نظریه
حسین دکتر ، جمال علیرضا دکتر از: عبارتند که گردید تقدیر ایران

مقدم. رجب زاده محمدرضا دکتر و بهروش هوشنگ دکتر ، دوست

خوارزم اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده ∗

علوم منطقه ای کنفرانس اولین
کاربردها و ریاض

کنفرانس) ∗(دبیر قریش سیدمحسن

آوردن فراهم منظور به اهواز چمران شهید اه دانش ریاض گروه
و بحث ، علم دستاوردهای آخرین ارائه برای مناسب فرصت
آمار و ریاض علوم عرصه ران پژوهش و اهیان دانش بین تبادل نظر

علوم منطقه ای کنفرانس اولین برگزاری به اقدام کشور غرب جنوب در
آمار و ریاض محورهای در ١٣٩۶ ماه آذر ٢٩ در کاربردها و ریاض

است. نموده گرایش ها تمام در
بیشتر رایی هم و ارتباط کنفرانس این برگزاری از اصل هدف
گرایش های در آمار و ریاض رشته های دانشجویان و استادان
حوزه های یافتن م باشد. غربی کشور جنوب منطقۀ در مختلف
آخرین از اطالع ، اه دانش بین روابط برقراری و تحقیقات مشترک
مورد در گفتگو و تبادل نظر منطقه، در اران هم پژوهش فعالیت های
ر دی از منطقه در آمار و ریاض حوزه در پژوهش و آموزش الت مش

م باشد. کنفرانس این برگزاری اهداف
مقاله ١١٩ و گردیده ارسال کنفرانس این به مقاله ١۵٠ از بیش
که شده پذیرش فارس زبان به مقاله ۴۵ تعداد است. شده پذیرش
پوستر صورت به مقاله ٣٧ و سخنران صورت به مقاله ٨ تعداد این از
شده پذیرش انگلیس زبان به مقاله ٧۴ همچنین است. شده ارایه
صورت به مقاله ٢۶ و سخنران صورت به مقاله ۴٨ تعداد که است

است. شده ارایه پوستر

اهواز چمران شهید اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧٣ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار ششمین
سمینار) ∗(دبیر مقدس غالمرضا

گسترده حضور با کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار ششمین
در ١٣٩۶ بهمن ١٢ و ١١ روزهای در آنالیز شاخه به عالقه مندان
برگزار سبزواری یم ح اه دانش کامپیوتر علوم و ریاض ده دانش

صادق قدیر دکتر علم و دبیر جمال عارف اکبر عل دکتر گردید.
به شده ارسال مقاالت تعداد داشتند. عهده به را سمینار اجرایی دبیر
تعداد داوری فرآیند از پس که بود مقاله ٨٠ از بیش سمینار دبیرخانه
جهت مقاله ۵ و ٢٠دقیقه ای تخصص سخنران ارائه جهت مقاله ۵٢
این برجسته نکات از ی شد. داده پذیرش پوستر صورت به ارائه
آسیب خصوص در دبیران ویژه قاسم هنری دکتر سخنران سمینار
در همزمان دانشجویان و دانش آموزان ارزشیابی نمرات شیوه شناس
در گرفت. قرار نیز شرکت کنندگان توجه مورد که بود افتتاحیه مراسم
زیر شرح به مدعوین توسط عموم نیز سخنران شش سمینار این

گردید: ارائه
با امیرکبیر) صنعت اه (دانش پورعباس عبدالرسول دکتر •

On character notions of Banach homology عنوان:
Frame عنوان: با مشهد) فردوس اه (دانش جانفدا محمد دکتر •

of Translates, a different point of view

با کرمان) باهنر شهید اه (دانش جباری شاهزاده عل دکتر •
عنوان:

Compact right topological groups, where to from

here?
با مشهد) فردوس اه (دانش صال مصلحیان محمد دکتر •

ریاض پژوهش مقاالت نگارش در نوپدید چالش های عنوان:

عنوان: با ( خوارزم اه (دانش قاسم هنری طاهر دکتر •
The Historical Development of Continuity of Homo-

morphisms, n-Homomorphisms and Almost Multi-

plicative Maps

• Prof. Marat Pliev (Southern Mathematical Institute of

the Russian Academy of Sciences, Russia): Domina-

tion problem for narrow orthogonally additive opera-

tors in vector lattice

سمینار، معنوی و مال حامیان از م دانم فرض خود بر پایان در
ر تش سبزواری یم ح اه دانش اجرایی مسئولین و علم سمینار کمیته

نمایم. ویژه

سبزواری یم ح اه دانش ∗

اجرایی: شورای ١٣٩۶ بهمن ١١ مصوبه

انجمن در متقاض اه دانش حقوق عضویت ایران، ریاض انجمن کنفرانس های و سمینارها برگزاری میزبان پذیرش شرایط از ی
است.
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آن كاربردهای و غيرخط آناليز سمينار نهمين
همایش) ∗(دبیر اويس ها مرتض

٩ روزهای در (ره) خمين امام بين الملل اه دانش محض رياض گروه
تحصيالت دانشجويان و ران پژوهش پذيرای ١٣٩۶ سال اسفند ١٠ و
اولين بود. آن كاربردهای و غيرخط آناليز سمينار نهمين در تكميل
برگزار اميركبير صنعت اه دانش در ١٣٨٩ خرداد در سمينار اين دوره
ارسال سمينار دبيرخانه به مقاله ١٣٠ از بيش سمينار اين در گرديد.
از شركت كنندگان با ٢٠دقيقه ای ارائه صورت به مقاله ٨۵ كه شد

شد. ارائه دقيقه ای ۴٠ كليدی سخنران ۵ و كشور از خارج و داخل
سمينار اين كليدی سخنران های
آفريقای از Prof. Mujahid Abbas (University of Protoria)

Prof. Eberhard Malkowsky (State University of جنوبی،
اصفهان، اه دانش از زعفران جعفر دکتر صربستان، Navi Pazar)

از سليمان دامنه مجيد دكتر و كرمان اه دانش از محبی حسين دكتر
دكتر سمينار اين دبيران پرداختند. سخنران ايراد به تهران اه دانش
دكتر و علم دبير ار آب عل دكتر سمينار، دبير رازان عبدالرحمن
برنامه های جمله از بودند. سمينار اين اجرايی دبير اويس ها مرتض
دانش آموز ۴٠ برای روزه يك كارگاه برگزاری سمينار اين جانبی

رياض رشته در تحصيل در انگيزه ايجاد و آشنايی جهت شهر ممتاز
صنعت اه دانش از واعظ پور سیدمنصور دكتر كارگاه اين مدرس كه بود

گرفت قرار آنها دبيران و دانش آموزان استقبال مورد كه بودند اميركبير
بودند. رياض گروه و پرورش و آموزش بين بيشتری تعامل خواستار و
پيشينه و قزوين شهر با شركت كنندگان آشنايی جهت همچنين
جمله از شهر تاريخ ان های م از بازديد برنامه آن تاريخ
ان م اين در سمينار اين اول روز شام كه بود سعدالسلطنه كاروانسرای

گرديد. سرو

(ره) خمين امام بين الملل اه دانش در انجمن نماينده ∗

رها عمل نظریه سمینار چهارمین
سمینار) کیان∗(دبیر محسن

آن کاربردهای و رها عمل نظریه سمینار چهارمین اله قوه و حول به
اه دانش در ریاض گروه میزبان به ١٣٩۶ اسفندماه و١٧ ١۶ تاریخ در

گردید. برگزار بجنورد
مقاله ۶٢ تعداد شده ارسال مقالۀ ٩٧ میان از روزه دو سمینار این در
به ١٩مقاله و تخصص سخنران صورت به مقاله ۴٣ که شد پذیرفته
صبح ٨:٠٠ ساعت که افتتاحیه مراسم در گردید. ارائه پوستر صورت
ضمن کیان محسن دکتر سمینار دبیر ابتدا شد آغاز چهارشنبه روز
ارائه را رو پیش برنامه های از خالصه ای خوش آمدگویی، و خیرمقدم
خیر مقدم عرض ضمن اه دانش ریاست محقر احمد دکتر سپس دادند.
ارائه علم را کنفرانس های برگزاری از هدف سمینار، این میهمانان به
این به همچنین و کرد قید دیدگاه ها بررس و نقد ، علم دستاوردهای
صورت به چه کنفرانس ها این برگزاری اصول که کردند اشاره موضوع
عرصه در را ما جهان سازی زمینه بین الملل صورت به چه و مل
مهدی دکتر کرد. خواهد فراهم فرهنگ حت و آموزش علم و

بودند. سمینار این در افتتاحیه مراسم سخنرانان از نیز رجبعل پور
گردید برگزار سمینار این در نیز تابع آنالیز جایزه اهدای مراسم
،٢٠١٨ سال برنده عنوان به اصفهان اه دانش از سلیمان مریم دکتر و
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧۵ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

عموم  سخنران سه مراسم این در کرد. دریافت را خود جایزه
برگزار ذیل خارج مدعوین توسط رها» عمل «جبر کارگاه قالب در

گردید:
جنوبی)، سئول(کره مل اه دانش از هیوک ک سئونگ پروفسور
پروفسور روسیه)، و( مس ایالت اه دانش از منویلف والیمیر پروفسور

چین). (شانگ های نرمال اه دانش از شیانگ شو شین
اه پای در آن کاربردهای و رها عمل نظریه سمینار چهارمین

است. شده نمایده ISC اسالم جهان علوم استنادی

بجنورد اه دانش ∗

هرمزگان اه دانش در ریاضیات دهه
مقدری∗ مجید

هدف با متنوع های برنامه آبان دهم تا م ی با همزمان امسال
علوم ده دانش در نشاط و شور ایجاد و ریاضیات کردن ان هم
ششم از که برنامه ها اصل قسمت گردید. برگزار هرمزگان اه دانش
توسط که بود کارگاه هشت بر مشتمل گردید انجام آبان دهم تا
در همچنین رسید انجام به دانشجویی مختلف گروه های و تیم ها
گروه علم هیأت عضو ی توسط علم سخنران ی روز هر
و ریاضیات موضوعات با سخنران ها این م گردید ایراد ریاض
در ریاضیات ریاضیات، انفجار بخوانیم، ریاض ونه چ روزمره، زندگ

ان هم یعن همایش اصل هدف با همه که بودند اسالم معماری
گردید. ایراد ریاضیات کردن

بود: زیر صورت به همایش زمان بندی
سخنران با همراه آمار روز مراسم برگزاری آبان: م ی •
ریاض و هنر کارگاه آمار، علم اهمیت موضوع با تخصص

مرادی لیال خانم ریاض دکتری دانشجوی توسط
محمد دکتر توسط SPSS آموزش کارگاه آبان: سوم و دوم •

هاشم پور مجید دکتر و امیری

راهروهای و کالس ها سازی آماده آبان: ششم و پنجم •
کارگاه مختلف، کارگاه های برگزاری برای علوم ده دانش
، کریم مجید دکتر توسط ریاضیات انفجار کتاب معرف

فتح جواد دکتر توسط ریاضیات و فرزندانمان کارگاه

مهدی دکتر توسط مسأله حل کارگاه آبان: هشتم و هفتم •
مصطف دکتر توسط ریاض دنیای کارگاه و سبزواری

زنگ آبادی

روزمره زندگ در آن کاربرد و ریاضیات کارگاه آبان: نهم •
هنر و ریاضیات کارگاه و محمدی فخرالدین دکتر توسط
ردی ده استادهادی سهراب دکتر توسط اسالم معماری
برنامه های ابان نهم تا ششم از فوق کارگاه های بر عالوه
گردید؛ برگزار دانش آموزان و معلمان ویژه زیر شرح به مهیج

سازه ، ام اوری کارگا ه های برگزاری آبان: نهم تا ششم •
، ریاض و نقاش ، چین لیوان ، ریاض و بازی ، ماکارون
است ذکر به الزم . روبی عب م و دومینو خالقیت، میز
مدارس از دانش آموز ٧٠٠ قریب روز چهار این طول در که
این در کردند. شرکت کارگاه ها در بندرعباس شهر مختلف
انجام نیز ریاض گروه علم هیأت اعضای سخنران های ایام

گرفت.

اه دانش در یاحق بامداد دکتر آقای حضور آبان: دهم •
سخنران . عموم و تخصص سخنران های ایراد و هرمزگان
جبرخط در تحویل پذیری عنوان با یاحق دکتر تخصص
روایت «ریاضیات، عنوان با یاحق دکتر عموم سخنران و

دریافتم» که آنگونه ، شخص

هرمزگان اه دانش در انجمن نماینده ∗

شده
زار

برگ
ای

ی ه
مای

رده
گ



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ٧۶

کرمان باهنر شهید اه دانش در ریاضیات دهه
∗ تاج الدین آزیتا

مراسم ١١:٣٠ ال ٩:٣٠ ساعت ١٣٩۶ ماه آبان ٨ دوشنبه تاریخ در
زنده یاد ، ریاض نابغۀ خاطرۀ و یاد با همراه ریاضیات دهۀ بزرگداشت
کرمان باهنر شهید اه دانش وحدت تاالر در میزاخان مریم پروفسور
رئیس فدایی محمدرضا دکتر ابتدا مراسم، این در گردید. برگزار
سه سپس و کرمان باهنر شهید اه دانش کامپیوتر و ریاض ده دانش

دکتر رجبعل پور، مهدی دکتر ده، دانش این سوت پیش استادان از نفر
پرداختند. سخن ایراد به اسالم اسفندیار دکتر و رضوی اسدالله

دانش آموخته میرزاخان مریم پروفسور اینکه زنده یاد به توجه با
بر عالوه مراسم این در است، بوده درخشان استعدادهای مدارس
دبیرستان دانش آموزان دانشجویان، از تعدادی و استادان از جمع

داشتند. حضور نیز کرمان حل عالمه درخشان استعداد

کرمان باهنر شهید اه دانش در انجمن نماینده ∗

اشتراك حق و ريال ١۵/٠٠٠/٠٠٠ مبل ٩٨ مهر ال ٩٧ مهر دوره در عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش حقوق عضويت حق
م باشد. ريال ۴۵/٠٠/٠٠٠ كتابخانه ها

:١٣٨٩/ ١٠ /٢ مورخ انجمن اجرايی شورای مصوبه طبق
در پيوسته عضويت به ايران، رياض انجمن توسط ، فارغ التحصيل از پس سال يك مدت به ، رياض دكتری فارغ التحصيالن كليه

آمد. خواهند
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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

ه ها
یانی

ب



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ٧٨

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

ه ها
یانی
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 کتاب یک از بخشی

باشم ریاضیدان دارم دوست
هالموس پال

اصل∗ وحیدی قاسم محمد برگردان:

خودحال نوشت «ی فرع عنوان با باشم» ریاضیدان دارم «دوست کتاب
مجار پرآوازۀ ریاضیدان (٢٠٠۶ ‐ ١٩١۶) هالموس پال مشهور آثار از ی « ریاض
تحوالت و احوال و روزگار سرگذشت کتاب این در هالموس است. ایی آمری تبار
بازگو حرفه ای ریاضیدان ی عنوان به را خود دوران ریاضیات و خود زندگ
ریاضیات شاخه های از خیل در بسیاری برجستۀ پژوهش های هالموس م کند.
(پس خود عالئق از چهارم ردیف در را آثارش این گونه وی که است جالب اما دارد،

م شمارد. ری) آموزش علم و ویراستاری ، نویسندگ از
آغاز پاورق صورت به را کتاب این انتشار خود س ام شمارۀ از ریاض نشر مجلۀ
منتشر را کتاب این از فصل شش (٣ ‐ ٣٠۵) خود پایان شماره های در و کرد
را کتاب این انتشار تداوم پیش شمارۀ دو از ایران ریاض انجمن خبرنامۀ ساخت.
از پس که بخش کرد. آغاز پاورق صورت به ریاض نشر مجلۀ سب همان به

است. کتاب این هفت فصل ادامۀ م آید، این

جنگ در برنده
نقد و داوری

بزنم، خروج و ورود کارت پرتو اه آزمایش در که نبودم مجبور من
واقعاً ما کار که بودیم دریافته اداری، چه علم و کادر چه ما، همۀ اما
کم کارهای مقدار آنکه با هفته. در ساعت ۴٨ ‐ است وقت تمام
بیرون را غذا اغلب اینکه عل رغم و داشتم خانه داری روزمرۀ جزئ
و خوردن کردن، کار جز چیز هیچ برای زیادی وقت م خوردم،

حت نبود. میان در تحقیق از حرف هیچ تقریباً نبود‐ خوابیدن
باید من نداشتم. را کار این حوصلۀ و توان م داشتم، هم وقت اگر
چهارشنبه روز در را تحقیق کار ان ام تا باشم آرام داشته سه شنبۀ

نداشتم. بی دغدغه ای و آرام سه شنبۀ هیچ و کنم‐ پیدا
روزهای و شب ها در اندک، اندک و ذره ذره نحوی، به حال، این با

ی نوشتم. کوچ مقالۀ دو ی دادم؛ انجام کم تحقیق هفته، آخر
تمام (در مقاله ای سه از ی این، بود. آمار به مربوط نوع به آنها، از
این کرده ام. منتشر ١ ریاض آمار سالنامۀ در که است عمرم) طول
دارم وظیفه که م رسید نظرم به شد‐ خلق عامدانه آگاهانه، مقاله
در (گرچه آمار و کنم فکر « واقع «دنیای دربارۀ پرتو) اه آزمایش (در
دنیای به بیشتر م آمد) حساب به اندازه نظریۀ از شاخه ای من نظر
همین به شاید توابع. فضای روی توپولوژی ها تا است شبیه واقع
شد، پرورده ذهن در پرتو اه آزمایش در آنکه آمار، مقالۀ که بود دلیل
این حال، عین در است. داشته مقاله سه هر بین در را موفقیت کمترین
که قضیه هایی بدون حال، هر به ‐یا قضیۀ بدون است مقاله ای مقاله،
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ٨٢

«٢ تصادف «صدقات مقاله این عنوان باشند. شده رسم بیان طور به
تعدادی بین را طال خاکۀ پوند ی تصادف توزیع مسألۀ و داشت نام

م کرد. بررس گدایان از را شما اما نامتناه
قضیه ای به دستم وقت که بود هم ری دی حرفه ای فعالیت های
کارهای دهم: انجام خود وجدان آرامش برای م توانستم نم شد، بند

م شد. ارجاع من به که نقد و داوری زمینۀ در بیشتری و بیشتر
[داوری] «to referee» کلمۀ چرا نیست؟ غریبی و عجیب بیان آیا
باشد کتابی یا مقاله دربارۀ نام) بدون (محرمانه، قضاوت معنای به باید
[نقد] «to review» که حال در است، شده ارسال چاپ برای که
باشد کتابی یا مقاله دربارۀ داور) نام قید با ، (علن قضاوت معن به
که شد ونه چ عجیب تر، هم این از و است؟ شده منتشر جدیداً که
با کردم) توصیفش االن که علم (موردی محیط در کلمه این کاربرد

وقت است؛ همین امر واقعیت کرد؟ پیدا تفاوت آن تجاری کاربردهای
آن چاپ فکر در که را نوشته ای م خواهد (محرمانه) شما از ناشری
دارد. را آن نقد تقاضای شما از که م گوید شما به کنید، ارزیابی است،

ی به و کردم آغاز را کتاب ها نقد و مقاله ها داوری من حال هر به
کردن داوری از منظور شدم. تبدیل ریویوز٣ ال متمتی ار هم صدها از
خوب مطالبِ اینکه از کردن حاصل اطمینان به کم جواب: چیست؟
چیست؟ MR در نقد از منظور نشوند. چاپ بد مطالب و شوند چاپ
فرد هر دسترس در که نوشتگان از کسری آن کردن گسترده تر جواب:
است ن مم دو هر و پرمسئولیت اند و ل مش کار دو هر عالم باشد.
هیچ به کردم، شروع را کار این من وقت اما یرند، ب شما از زیادی وقت
خواسته من از کار این که م بالیدم خود به بودم‐ نشده مغرور عنوان
مسائل جوانبِ همۀ به تاکنون من شدم. کار این درگیر اشتیاق با و شده
داوری مقاله نوشته ام، مقاله من پرداخته ام. ریاض آثار انتشار با مرتبط
هیأت عضو عنوان به مقاله ها چاپ دربارۀ و کرده ام نقد مقاله کرده ام،
چقدر کند؟ داوری خواست باید کس چه (از داده ام. نظر تحریریه
درخواست یا پذیرش داشت؟ اعتماد او به و کرد باور را داور حرف باید
در آنها دربارۀ نقدهایی کرده ام، نقد کتاب نوشته ام، کتاب من بازنگری؟
بسیار کاری نشریه دو این در نویس (نقد نوشته ام. MR در و بولتن۴
حوزۀ (آیا گرفته ام. تصمیم داور عنوان به آنها دربارۀ و است.) متفاوت
خواهد فروش کتاب، آیا رساست؟ مطالب پردازش آیا است؟ مهم کار
و شود، خواسته من از کارهایی چنین که ندارم تمایل ر دی کرد؟)
و بیم (و احتیاط با م آید، عمل به من از درخواست این که وقت
م پردازم. کار این به قبل سال چهل با مقایسه در بیشتری هراس)
توش و شوق و شور م کنم؛ عمل قبل از بهتر پس که نشده ام متقاعد

باشد. ارزشمندتر پیرانه سر عقل؟ و تجربه از شاید جوان توان و

که م کنم گمان کنم، داوری شد خواسته من از که باری نخستین
تضمین را مقاله درست داور، نیست الزم که دریافتم غریزی طور به
دارد، بازنویس به نیاز مقاله م کند فکر اگر که نیست ملزم یقیناً و کند
نوشتۀ هر مورد در باید که است گفته هاردی دهد. انجام را کار این
کنید: مطرح سئوال سه است، شده ارائه چاپ برای که ریاض تحقیق
باشم داور من اگر حتماً. بله، است؟ جالب است؟ جدید است؟ درست
که است چیزی از خاص حالت فعل شدۀ ارائه کار که ببینم اگر و
از را نویسنده و سردبیر صورت این در است، شده چاپ قبل سال پن

م کنم. مطل موضوع
ی دادن با نتوانم من و برسد نظر به کم آشنا فقط نتیجه اگر اما

بتوانم و است نادرست ٢ قضیۀ که ببینم اگر چه؟ کنم رد را آن مرج
قضیه صرفاً اگر اما حتماً. م کنم‐ را کار این کنم، ارائه نقض مثال
چه؟ نفهمم را ادعایی برهان و باشم نداشته باور کامل طور به را ٢
که کند تضمین است مجبور نه داور ندارد. اهمیت م گویم خودم به
عنوان به او از نیست. که کند ثابت است مجبور نه و است درست مقاله
«بو» را مقاله باید او بدهد‐ را نظرش که است شده خواسته خبره، ی
را آن رد یا پذیرش م دهد، بد یا خوب بوی مقاله اینکه مطابق و کند

راض کامال موضوع این دربارۀ گفتن سخن طرز این از کند. توصیه
منظورم و کند قضاوت عجوالنه داور که نیست این منظورم نیستم.
منظورم ه بل نخواند. م کند داوری که را مقاله ای نباید که نیست این
غلط کار نوع ی را داوری امر نباید مقاله ها نویسندگان که است این
مقاله اش در که است چیزی هر مسئول نویسنده کنند. تلق یابی
برای مقاله ای اگر ویند. ب چه سردبیر و داور اینکه از فارغ دارد، وجود
از که نباشد متقاعدکننده و جذاب آنقدر مربوط حوزۀ در متخصص فرد
حدی، تا حداقل نویسنده، صورت آن در برسد، مشام به خوبی بوی آن
مقاله اگر است. نیامده بر گرفته، نظر در خود برای که هدف عهدۀ از
مقاله با داور اگر نباشند، متخصص آن خوانندگان بیشتر و شد چاپ
داوران البته بود. خواهد بیشتر بس آن ل مش باشد، داشته ل مش
نتوانند آنها دارد هم ان ام و کنند اشتباه است ن مم سردبیران و
بر غیرحرفه ای عوامل سایر و شخص احساسات تأثیرگذاری از مان
هیچ کس ندارم‐ آن برای چاره ای هیچ من شوند. قضاوت هایشان
پیش داوری با که را داوران م تواند دقیق سردبیر اما ندارد. هم ر دی
بدترین در و کند مراجعه ر دی افراد به و کند شناسایی م کنند عمل
من فرستاد. ر دی مجله ای به م توان را شده رد مقالۀ ی حالت،

م کند. عمل خوب کل در داوری سیستم که دارم ایمان
اصل اهداف م کند. کار مشابه نحو به MR برای نقد سیستم

دربارۀ من به آنکه از عبارتند من، نظر در دست کم MR نقدهای
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وقت کردن تلف از مرا و نم دانم را آنها من که ویند ب چیزهایی
بدیه اول دارند. باز بدانم، نم خواهم که چیزهایی گرفتن یاد برای

دربارۀ جالبی مقالۀ دربارۀ م توانم من MR وجود، بدون ونه، چ است:
اطالع شده، منتشر ۵ لینچئ آت در که باناخ فضای در واحد گوی های
که را مجله هایی همۀ نفر ی که ندارد وجود راه هیچ کنم؟ حاصل
دریافت را آنها همۀ کارش محل کتابخانۀ اگر حت م رسند، MR به
سودمند اندازه همان به تقریباً نیز MR سلبی هدف کند. مرور کند،
به ظاهر و طوالن مقالۀ آن عمدۀ بخش که وید ب من به نقد اگر است:
مورد در و است نویمان فون جبرهای بر متمرکز ۶ اوسپخ در جالب
اعمال قابل دارم کم به نیاز آنها در من که کل جبرهای −C∗

کنم. صرف نظر آن از فعل وض در م توانم صورت این در نیست،
هدف ها این کردم سع کردم، آغاز را MR برای نقد نوشتن وقت
درست مقاله که کنم تضمین نیستم مجبور من باشم. داشته ذهن در را
که کاری ذارم‐ ب انگشت آن در نقص هر بر که ندارم الزام  و است
چیست. دربارۀ مقاله که ویم ب خواننده ام به که است این نم ب باید
.«... قضیه صرفاً یا » ... که م کند بیان نویسنده اینکه نوشتن از اگر
تصادفاً اگر یا است، نادرست نویسنده م ح که بدانم قط طور به اگر
(در شاید مانده، پنهان نویسنده چشم از که باشم داشته خبر مرجع از
گذاشته عهده ام به که وظیفه ای اما شوم، متذکر را آن که) موظفم واق
بازگو را واقعیت ها باید تنها و ردم ب دردسر دنبال که نیست این شده

کنم.
باشد. هم جالب واقعیات گزارش کنیم سع که ندارد ضرری
کنم، اضافه نقد به کم چاشن خواستم که دارم یاد به را موردی
درست کاری و ماهارام٧ دوروت آنِ از مقاله نبودم. آن به مجاز اما
اندازه های تعریف حوزه های بود. اندازه مجرد نظریۀ در حسابی و
و بودند کلیتری بول جبرهای عناصر ه بل نبودند مجموعه زمینه ای،
مجرد ارزی هم رده های برخ ه بل و منف اعداد نه آنها مقادیر حوزۀ
٨ بی مقدار اندازه های «مؤلف بود: این پیشنهادی ام اول جملۀ بودند.

م دهد». قرار بحث مورد ٩ بی نقطه فضاهای در را
من به را جمله این از استفاده اجازۀ MR سردبیر ، بواس١٠ رالف
با ناآشنا اشخاص که بود این آن علیه بر او استدالل های از ی نداد،

کم به باید را انگلیس که اشخاص کلمات، اصطالح کاربردهای
کنم. مزاح م خواهم که شد نخواهند متوجه بخوانند، لغت فرهنگ

م کنم. شوخ دارم م کردم فکر شدم‐ دلسرد
آن از خواندم بار اولین برای را آن وقت که هست مشخص نقد
آن م شدم. مشعوف بسیار آن یادآوری از بعد به آن از و بردم لذت

مقاله «این م شد: شروع اینگونه و بود نوشته تروزدل١١ کلیفورد را
آن اصل خطای اما م دهد. بدیه مسأله ای به غلط راه حل های

.(۵۶١ صفحۀ ،١٢ سال ، MR ) ندارد». تازگ
اصل دو بیان با را نقدها و گزارش ها از خود خاطرات این من
که زمان اصل دو این به من م برم. پایان به حرفه ای ام مرام از

درست بر به شدت شدم، سردبیر وقت و کردم شروع را نقد و داوری
وقت اینکه: ری دی و باش بول است: این ی فشردم. پای آنها
اما نیست، مقاله سرنوشت تعیین نهایی مسئول داور شناس باش.
کاری مطلق خالء در نم تواند دارد، را مسئولیت این که سردبیری

مثبت نکات و دارد را خود کاست های مقاله بله، بله، ببرد. پیش از
گرفته اید، قرار مشورت مورد که خبره ای فرد عنوان به شما و دارد هم
نیست، سفید و سیاه چیز هیچ م گویید، شما کنید. توجه آنها همۀ به
دفعه هزار خیر، م گویم، من دارد. وجود هم زیادی بینابین نقاط
اصالحات آوردن با نباشید، چه باشید مردد چه سرانجام خیر. م گویم
است، آن بررس حال در که مجله ای در چاپ برای مقاله پیشنهادی،
یا مثبت خیر، یا بله ی به تصمیم شد. نخواهد یا شد خواهد چاپ
که است آن داور اصل کار و شد‐ خواهد منجر سفید یا سیاه ، منف
و است ١ یا ٠ یا رأی این کند‐ اعالم قاط بول شیوۀ به را خود رأی

ندارد. وجود آنها بین تزلزل برای دلیل هیچ
نقل را لیتل وود بی نهایت صفر‐ قانون من ، وقت شناس اما
برای درخواست یا نامه وقت او که است گفته لیتل وود م کنم.
اقدام بوده، نیازمند که ری دی چیز هر یا م کرده، دریافت داوری
نوع از این آیا است: م کرده رده بندی را آن خود از شناخت مبنای بر
پس است، چنین اگر بدهم؟ انجام باید روزی من که هست کارهایی
بنویس پست کارت ی پس نیست اگر بده، انجامش حاال همین
چند با کنید داوری باید که مقاله هایی نه. و ب و بردار را تلفن یا
و شد نخواهد بهتر شما سر روی کار ها از انبوه زیر در ماندن ماه
وقت در نه م دهید منف پاس که روزی انداختن تعویق به با شما
از را مجالت سردبیران تنها نه شما انرژی. در نه م کنید صرفه جویی
را خود وقت ه بل م پاشید نویسندگان زخم بر نم و م رنجانید خود
صفر باشد. آویزان سرتان باالی در شمشیری نگذارید م کنید. تلف
که را کدام هر و هرگز یا دهید انجام حاال همین را کار بی نهایت. یا

ویید. ب اکنون هم دارید، دوست

اگو شی به سیراکیوز از
فکر و سیراکیوز در تدریس به را ١٩۴۶ ‐ ١٩۴۵ سال اعظم بخش من
توسط Surveys Russian Mathematical عنوان با آن انگلیس ترجمۀ و شد گذاشته بنیاد ١٩٣۶ سال در که Uspekhi Matematchesikikh Nauk ماهانۀ دو مجلۀ ۶منظور

م شود. منتشر غرب در روسیه علوم هنگستان فر و لندن ریاض انجمن Turpoinمؤسسۀ
5Atti Lincei 7Dorothy Maharam 8Valueless 9Pointless 10Ralph Boas 11Clifford Truesdell
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رضایت نحو به تحقیق و تدریس گذراندم. بعد سال دربارۀ کردن
(دربارۀبرآورد آماری مقالۀ ی من به خصوص و م رفت پیش بخش
م کردند، کار زمینه این در که کسان بعداً که دادم انتشار نااریب)
ما به مارتین تد سال، اوایل در حال این با دادند. ارجاع آن به بسیار
آی. ام. اه دانش در گروه مدیر تا است سیراکیوز ترک حال در که گفت
گسترش در زیادی بسیار تأثیر شد، آن عهده دار که (سمت شود . ت
برای این و داشت) طوالن سال های برای . ت آی. ام. ریاض گروه

بمانم. آنجا نم خواهم ر دی هم من که بود معن بدان من
کشور اقتصاد بود. داغ ریاضیدانان بازار جنگ، از بعد درست دورۀ
دانشجویان و بودند گسترش حال در اه ها دانش داشت، خوبی وض
حمایت از آنها از بسیاری و بودند اه دانش به ورود منتظر فوج فوج
آدم ر دی من من، مورد در اما م شدند. برخوردار آی١٢ . ج قانون
چند و کتاب ی داشتم، تدریس تجربۀ مقداری نبودم. تازه کاری
از نبود. کار تقاضای نامۀ صدها به نیازی ر دی بودم‐ کرده چاپ مقاله
م شناختم کم  را کالین١٣ بودم، منظم بروی همایش ی که آنجا
را سال سه اینکه به توجه با و بود) ا آمری ریاض انجمن دبیر (او
آدم های و آن جا مهم آدم های بودم، گذرانده پرینستون مؤسسۀ در
مارشال مانند داشتند، مهم قرار موقعیت های در که را ری دی متعدد
رسید نظرم به م شناختم. هاروارد در لین١۵ م ساندرز و استون١۴
قصد که ویم ب و بنویسم غیررسم  نامۀ دوجین ی است کاف که
دیده تا دهم ادامه همچنان همایش ها به رفتن به و دارم ان م نقل

نروم. یادها از و شوم
دارم، بیشتری اطالعات سال ها آن دربارۀ گذشته نگری با حاال من
تا آورد دست به کاف اطالعات که بود ن مم هم موق آن حت اما
که کردم پیش بین من داد. انجام را درست ویی های پیش برخ
آوردم. دست به آنها از تا ده و کنم دریافت کار پیشنهاد «چندین»
تا بود. کجا از پیشنهادها که بیاورم یاد به م توانستم کاش ای
بود. اگو شی از تا دو سوارت مور از ی م آورم یاد به قطعاً که آنجا
آنجا گروه مدیر من بود. من تحسین مورد همیشه ١۶ سوارت مور
م شناختم را بذله گو و بشاش هلندی بابانوئل ی ( ١٧ درسدن (آرنولد
بهترین از ی عنوان به کال این شهرت از و م آمد خوشم او از و
به رفتن بودم. خبر با کشور در کارشناس دورۀ آموزش مؤسسات
به (نه بود تحقیق جای به تدریس شغل کردن انتخاب معن به آنجا
انتخاب معنای به کار این تدریس). بر عمده تأکید با اما مطلق، طور
وسوسه من و م شد عرضه اگو شی در که بود آن با متفاوت زندگ ای
باید آیا که: تردیدم در هم امروز به تا و نبود آسان انتخاب شدم.
نمونۀ اگو شی از کاری پیشنهاد دو دریافت م رفتم؟ سوارت مور به

خبر راست دست از چپ دست م گویند که بود مواردی از غریبی
و بوده بزرگ اه دانش تأسیسش اول روز از اگو شی اه دانش ندارد.
کیفیت ، هاچینز١٨ مینارد رابرت ،١٩٣٧ سال از اه دانش این رئیس
هماهنگ، و جدید آموزش برنامه های شروع با همراه را آن باالی
م نامیدند، ١٩ کال دِ را آن محل مردم که را چیزی او کرد. حفظ
سنت ارسطو، آثار مبنای بر را آنجا در آموزش کار و گذاشت بنیان

کال سازمان داد. قرار کبیر٢١ کتاب های باق و آکویناس٢٠ توماس
ساده، زبان به بود. بغرن حدی تا اه ها دانش بقیۀ با آن رابطۀ و
گروه  های از مرکب بخش ها٢٢ و بود کارشناس دورۀ مؤسسۀ کال
داشت، وجود اجتماع علوم بخش ی بودند‐ تکمیل تحصیالت

آنها. مانند و انسان علوم بخش ی
ی داشت: وجود گروه دو رشته ها) سایر اغلب در (و ریاضیات در

نورت جین . کال در ی و مربوط بخش رئیس سرپرست تحت
مدیر سابقاً قهار، اری سی پاپیون، با مؤدب، و آرام (مردی روپ٢٣
جین ی تقریباً از (مرکب کال ریاض گروه مدیر یس) هاچ مؤسسۀ
سیراکیوز به من با مصاحبه برای رئیس معاونان از ی و او و بود آدم)
به را آنها ذارم، ب آنها روی مثبت اثر که بودم مشتاق خیل البته آمدند.
بعداً برسم. نظر به آرام هم خودم که کردم سع و کردم دعوت چایی
بهترین به را خال مارتین ، کال آرام آدم های آن که شد دستگیرم
که نکشید طول بود‐ چه هر نم دهند. ترجیح گری٢۴ ارل چایی
دعوت علم کال هیأت در عضویت به مرا که کردم دریافت رام تل
«گروه رسم تر، بیان به یا ریاض گروه حال، همان در م کرد.
گروه این بود. سازمان تجدید حال در ،« طبیع علوم بخش ریاض
حساب دوران بعداً و مور٢۵ نظر زیر را عموم خود آنالیز وه پرش دوران
اواخر در اما بود گذارده سر پشت بلیس٢۶ نظر زیر را خود تغییرات
شده درون خانوادگ و تخصص اندازه از بیش دوم، شخص مدیریت
موقت سرپرست ی ١٩۴۵ سال در بود. شده خدشه دچار شهرتش و
آقای دیفرانسیل. هندسۀ در متخصص پیرمردی داشت. لین٢٧ نام به
دوران بود. قدیم تب م به متعلق جنوب اهال از نجیب زاده ای لین
نسل افراد از برخ بود. کار محافظه بسیار و شده سپری او ریاض
در که کند استخدام را سم آیلینبرگ٢٨ که کردند پیشنهاد او به جوان
مشهور و جاافتاده علم  لحاظ به و عمرش سوم دهۀ اوایل در زمان آن
سم  (ضمناً، کیست؟ آیلینبرگ بود: سئوال ی لین آقای جواب بود.
برای سپس و ماند آنجا سال ی تنها اما رفت ایندیانا به اینجا جای به

کرد.) ان م نقل کلمبیا به سال ٣۵ دست کم مدت
آرزوی در حداقل یا خواهان اه ها دانش علم در هیأت اعضای
هستند آنها یرند. ب تصمیم خود گروه دربارۀ خودشان که هستند این

م کرد. مقدور جهان دوم جنگ از بازگشته سربازان برای را حرفه ای آموزش یا مؤسسه یا اه دانش در تحصیل که قانون ، - G. I. Bill١٢
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و کنند کار کس چه هدایت تحت و کس چه با یرند ب تصمیم باید که
در حداقل م رسد، نظر به درست قضیه این بله، آنها. ناآگاه رؤسای نه

عال کیفیت با گروه های برای قطعاً امر این است. درست موارد اغلب
آندره کرد؟ م توان چه م رود غلط راه به گروه ی وقت اما است.
اشخاص دارد: وجود کار در اریتم  ل قانون ی که است گفته ویل
اشخاص اما م کنند، جذب را ر دی ی درجه اشخاص ، ی درجه
اشخاص و کنند استخدام را سه درجه اشخاص دارند دوست دو درجه
رئیس یا ده دانش رئیس ی اگر را. پن درجه اشخاص سه درجه
داشته کیفیت با اه دانش ی حفظ و ساختن به اعتقاد خالصانه اه دانش
مختاری خود نباید او صورت این در چنین اند) آنها از بعض (و باشد
خود اجرایی قدرت از باید ه بل بدهد، دو درجه گروه های به کامل
کارکردهای از ی این کند. استفاده امور تصحیح و دخالت برای
حال به وای و اه هاست دانش رؤسای و ده ها دانش رؤسای صحیح
علم و هیأت اعضای اعظم بخش هم آن در که بیچاره ای اه دانش
که است آن اه دانش چنین سرنوشت باشند. ٢ درجه مدیریت هم

شود. واگرا بی نهایت منهای سمت به
خوبی نسبتاً رئیس ٢٩ بارتک والتر بود. شانس خوش اگو شی

هاچینز البته بود. خوبی بسیار رئیس هم هاچینز و بود گروه برای
« «کال که م کردند فکر بسیاری افراد داشت. هم کاست هایی
نم برد، جایی به راه که اوست برهم و درهم و رومانتی افکار زاییدۀ
ندارد. افراد دربارۀ درست قضاوت او که م کردند فکر عده ای حت و
م داد فرا گوش خوب اندرزها به اغلب و بود پر انرژی و خوش فکر او اما
دخالت ریاض گروه کارهای در بارتک و او م کرد. عمل آنها به و
استون مارشال از و دادند را لین آقای استعفای ترتیب آنها کردند.
که افرادی از ی عنوان به من یرد. ب را او جای که کردند دعوت
از پیشنهادی نیز و بخش رئیس از پیشنهادی بود، کرده کاندیدا استون
رام های تل دریافت معمای که کشید طول مدت و کردم دریافت کال
از نورت روپ نه و بارتک نه کنم. بازگشایی را اگو شی از متعدد
داده رخ آنچه از وقت و نداشتند خبر بود فرستاده ری دی که رام تل

ل مش شدند. شرمنده کم  کردند، پیدا اطالع من) طریق (از بود
پذیرفتم‐ اگو شی در را شغل من و شدیم رفیق هم با همه نهایتاً نبود،

. کال در نه و بخش در

بهشت شهید اه دانش ∗

عضویت تمدید
به انجمن عضويت پرتال طريق از را خود عضويت م توانيد ٩٨ مهر ال ٩٧ مهر عضويت دوره به شدن نزديك با م شود يادآوری

نماييد. تمديد http://imsmembers.ir نشان
و نموده كليك « حقیق عضویت های «نمایش روی بر رنگ نارنج منوی از و شويد خود شخص پروفايل وارد عضويت تمديد (جهت

نماييد.) انتخاب را جديد» «عضويت
خانه های شورای انجمن عملیات، در تحقیق ایران انجمن ایران، آمار انجمن ایران، ریاض معلمان و علم انجمن های اتحادیه اعضای
برای تخفیف درصد پنجاه از فازی سیستم های انجمن فرانسه، ریاض انجمن ا، آمری ریاض انجمن ایران، رمز انجمن ایران، ریاضیات

م باشند. برخوردار ایران ریاض انجمن عضویت
نماييد. حاصل تماس انجمن دبيرخانه با ابهام هرگونه بروز صورت در است خواهشمند

29Walter Bartky
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کتاب معرفی
مسئله طرح هنر

آی. ماریون براون، آی. استیون
والتر

بهزاد طباطبایی فر، طبیه برگردان:
نجف

فاطم انتشارات ناشر:
اول،١٣٩۶ چاپ: نوبت

نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

معلم یا ریاض استاد «اگر است: آمده کتاب جلد پشت معرف در
م توانید ونه چ که داد خواهد نشان شما به کتاب این هستید، مدرسه
برای واگرا تفکری درگیر را خود کالس دانش آموزان یا دانشجویان
ترغیب گروه فعالیت های انجام به را آنها نیز و کنید مسأله طرح
عمیق تر الیه ای به م خواهید و نیستید معلم یا استاد اگر حت کنید.
چشم اندازی کتاب این مطالعۀ برسید، ریاض مسائل درک و لذت از

گشود». خواهد شما روی پیش جدید

ریاض عاشقانه یادگیری

ویلیز جودی
حسین پور نیلوفرالسادات برگردان:
حسین پور مژده السادات و کاشان

کاشان
بیداران تب م انتشارات ناشر:

١٣٩۶ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

م دهد، نشان اعصاب علوم «تحقیقات است: آمده کتاب مقدمه در
وجود ارتباط بلندمدت حافظه و مشارکت یادگیری بردن، لذت بین
یادگیری برای شخص انگیزه و هدف دانش آموزان که زمان دارد.
م کنند کار سخت تر صورت این در باشند، داشته علم موضوع ی

« م دهند. نشان خود از بیشتری استقامت چالش ها انجام در و
عالقه مندی و جذب شیوه های کتاب این متعدد فصل های در

است. گرفته قرار مطالعه و بحث مورد ریاضیات به دانش آموزان

ریاض واژۀ هزار

آمار و ریاض واژه های مجموعه
فارس ادب و زبان فرهنگستان

نو ناشر:کاری
١٣٩۵ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

ریاض واژه گزین گروه مصوب واژه های مجموعه کتاب این
سال از آمار و ریاص حوزه های در فارس ادب و زبان فرهنگستان

است. حال به تا ١٣٧٩

حقیق ظهر تعیین و قبله یابی

محاسبه و مشاهده روش با
مصحف عبدالحسین

عسجدی غالمرضا مقدمه با
کریمیان زینب کوشش به

آبی نقره ناشر:
و بهار ششم، سال چاپ: نوبت

١٣٩۶ تابستان

است. مصحف عبدالحسین مرحوم آثار از ی نشر باز کتاب این
از آراسته ای  و پیراسته نسخه ایران» و اسالم علم «میراث فصلنامه
کرده منتشر خود شمار ه های از ی ضمیمۀ عنوان به را کتاب این

است.
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٨٧ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

 اجرایی شواري  مصوبات

نشست مین ی و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩۶ مهرماه ٧

در که کشور) (داخل ایران ریاض انجمن نمایندگان آئین نامه •
امضای به و شد تصویب بود، گرفته قرار بحث مورد قبل جلسات

رسید. شورا اعضای
تصویب کشور) از (خارج ایران ریاض انجمن نمایندگان آئین نامه •

رسید. شورا اعضای امضای به و شد
ریاض انجمن نمایندگان آئین نامه سازی اجرایی نحوه خصوص در •

مسئولیت دبیرخانه اری هم با رجال دکتر آقای شد مقرر ایران،
تهران در دی ماه ٧ تاریخ در انجمن نمایندگان همایش برگزاری،

باشند. داشته برعهده را
آقای کمیته رئیس توسط جوایز کمیته فعالیت های گزارش •
از خالصه ای ایشان همچنین شد، ارائه زارع نهندی رحیم دکتر
برگزار جوایز امنای هیأت حضور با که ٩۶/۴/٢٨ مورخ صورتجلسه
مقرر صورتجلسه این بندهای از ی طبق نمودند. بیان بود شده
امنای هیأت به دبیرخانه از جایزه، هر اهدای از پیش شش  ماه شد

شود. رسان اطالع جایزه
دکتر آقای شد قرار شد. مطرح بهزاد جایزه امنای هیأت اسام •
شورای به آت جلسه برای را امنا هیأت نفرات برابر دو زارع نهندی

شود. تصمیم گیری خصوص این در تا نمایند معرف اجرایی
آذرپناه دکتر آقای هشترودی جایزه امنای هیأت اعضای مورد در •
قرار و شدند انتخاب جایزه امنای هیأت اعضای از ی عنوان به

نمایند. معرف بعد جلسه در را اعضا سایر شد
محمد دکتر آقای نجوم جایزه امنای هیأت اعضای مورد در •
جایزه امنای هیأت اعضای از ی عنوان به جلوداری ممقان
نمایند. معرف بعد جلسه در را اعضا سایر شد قرار و شدند انتخاب
طاهر دکتر آقای فاطم جایزه امنای هیأت اعضای مورد در •
انتخاب جایزه امنای هیأت اعضای از ی عنوان به قاسم هنری

نمایند. معرف بعد جلسه در را اعضا سایر شد قرار و شدند
محمدرضا دکتر آقای مصاحب جایزه امنای هیأت اعضای مورد در •
شدند انتخاب جایزه امنای هیأت اعضای از ی عنوان به درفشه

نمایند. معرف بعد جلسه در را اعضا سایر شد قرار و
شد موافقت و مطرح زی پرشین به خبرنامه افزار نرم تبدیل مسالۀ •
اختیار در تومان میلیون ٢/۵ سقف تا کار شدن نهایی و انجام برای

گیرد. قرار دبیرخانه
همایش در ندری اس و سلیمان مهندس آقای از شد مصوب •
تقدیر ایشان از مراسم ط تا شوند دعوت ١٣٩۶ سال نمایندگان

شود.
اعضای و نمایندگان نشست دی ماه ٧ پنجشنبه شد مقرر •
ودکتر رجال دکتر آقایان برنامه ریزی با تخصص کمیسیون های

گردد. برگزار قاسم
منظور به هنری قاسم دکتر آقای از آبان ٢۴ جلسۀ در شد مقرر •

شود. دعوت دی ماه ٧ نشست برنامه ریزی
مقرر و مطرح انتشارات کمیته به مال فرید دکتر آقای پیشنهاد •

ترونی ال به راج تا شود اتبه م نامه واژه تحریریه هیأت با شد
شود. ان سنج ام اه دانش نشر مرکز توسط نامه واژه کردن
نویس application خصوص در فیض دکتر آقای شد مقرر •

نمایند. ارائه را عمل پیشنهادات
شد مقرر و مصوب ایران ریاض انجمن و IPM مابین تفاهم نامه •
اعظم سعید دکتر و مدرس تربیت اه دانش از رجائ عل دکتر آقای

شوند. معرف انجمن نمایندگان عنوان به اصفهان اه دانش از
اه دانش در تیر  ماه دوم نیمه در ریاض مسابقه امین ۴٢ برگزاری با •

شد. موافقت مازندران فناوری و علم
عل البدل بازرس از کناره گیری بر مبن دانشخواه دکتر خانم نامه •
جهت شد پیشنهاد و مخالفت ایشان تقاضای با و مطرح انجمن

نمایند. شرکت جلسات در ایشان تجارب از استفاده
و شدند انتخاب بانوان کمیته دبیر عنوان به محمودی دکتر خانم •

نمایند. شرکت جلسات در شد مقرر
علوم انجمن های به فرهنگستان بودجه اختصاص یری پی موضوع ایی•
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ٨٨

در ٩۶/٧/٢٧ جلسه در آذرپناه دکتر آقای شد مقرر و مطرح پایه
نمایند. یری پی خصوص این در فرهنگستان

بین اتحادیۀ در شود تالش شد مقرر رجال دکتر آقای پیشنهاد طبق •
معرف IMU به را فعال نمایندگان و باشیم فعال تر ریاض الملل

کنیم.
شماره به کاربردها و عددی آنالیز همایش هفتمین نامه •
و مطرح نماینده معرف خصوص در ٩۶/٧/١٠ مورخ ۴/٢/٣٠٣/آس
خانم و کرمان باهنر شهید اه دانش از الدین تاج آزیتا خانم شد مقرر
شوند. معرف رفسنجان عصر ول اه دانش از بی پنجعل دکتر

دهمین خصوص در یزد اه دانش از علیخان دکتر آقای نامۀ •
دی  ماه ٢٨ و ٢٧ تاریخ در جبری ترکیبیات و گراف نظریه کنفرانس
به کاشان اه دانش از اشرف علیرضا دکتر آقای شد مقرر و مطرح

شوند. معرف نماینده عنوان
زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش از قربانعل زاده دکتر آقای نامۀ •
سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار چهاردهمین خصوص در
غالمرضا دکتر آقای شد مقرر و مطرح آن کاربردهای و دینامی

صنعت اه دانش از رزوان دکتر آقای و تبریز اه دانش از حجت
شوند. معرف انجمن نمایندگان عنوان به شریف

کنفرانس اولین خصوص در پرداز چین رحیم دکتر آقای نامۀ •
اهواز چمران شهید اه دانش در کاربردها و ریاض علوم منطقه ای
آقایان: و شود رسان اطالع گردهمایی ها سایت در شد قرار و مطرح

معرف انجمن نمایندگان عنوان به آذرپناه دکتر و زاده کرم دکتر
شوند.

در اردبیل محقق اه دانش ٩۶/۶/١٢ مورخ ٩۶/١/٨٩١۴ نامهٔ شماره •
ایشان از شد پیشنهاد و مطرح ریاض مسابقات برگزاری خصوص

نمایند. برگزار را مسابقه ۴٣امین تا شود خواسته
در امیرکبیر اه دانش ٩۵/۶/٢٨ مورخ ١٠١٠٨/٢٢۶/د شماره نامه •
دی  ماه ٣٠ و ٢٩ تاریخ در فینسلر هندسه کارگاه اولین خصوص
عنوان به میرمحمدرضایی مرتض دکتر آقای شد مقرر و مطرح

شوند. معرف انجمن نماینده
کمیته اعضای عنوان به بانوان کمیته نامه آئین تدوین قبل اعضای •

شود. صادر ایشان م ح شد مقرر و شدند انتخاب
دکتر آقای از کشور خارج در انجمن نمایندگان آئین نامه مورد در •
روابط کمیته در را آن اجرایی سازی زمینه تا شد درخواست رجال

نمایند. فراهم بین الملل

نشست دومین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩۶ آبان ماه ٢۴

ریاض علوم آینده پنل موضوع معماریان دکتر آقای حضور با •
اهمیت خصوص در شد، خواهد برگزار آینده ماه در   که ایران در
اجرایی شورای اعضای شد. صحبت نیز میزگرد بودن اثربخش
آموزش نقش و کنیم نگاه مسائل به ریشه ای تر که نمودند اشاره
دکترای موضوع همچنین شود. دیده خصوص این در پرورش و
شد. مطرح نیز است بحث مورد چالش های از ی که ریاض
عبارت اند معماریان دکتر آقای پیشنهادی میزگرد های موضوعات
ریاضیات نقشه و اداری نظام بحث (٢ ایران در ریاض آینده (١ از:

شهری. مدیریت در ریاضیات نقش (٣

برگزاری خصوص در درفشه دکتر آقای پیشنهاد •
دکتر آقای شد. موافقت آن کلیات با و مطرح همایش های  ماهانه
اجرایی شورای اعضای توسط تام االختیار نماینده عنوان به رجال

شود م تعیین ایشان توسط که برنامه هایی شد قرار و شدند معین
از شد قرار همچنین شود. اجرا و مطرح اجرایی شورای جلسۀ در
و میزگردها این اهداف با مرتبط نوع به که مقامات و نمایندگان

شود. دعوت نیز هستند برنامه ها
بحث مورد و مطرح اتحادیه در انجمن نمایندگان انتخاب مسألۀ •
به گویا دکتر خانم و شهیدی دکتر آقای شد قرار گرفت. قرار
درفشه، دکتر دهقان، دکتر آقایان: و شوند معرف نامزدها عنوان
انجمن نمایندگان عنوان به دانشخواه دکتر خانم و ایرانمنش دکتر

شوند. معرف
کردند. مطرح را دی ماه ٧ همایش برنامه ریز رجال دکتر آقای •
انجمن آرم ندری؛ اس آقای و سلیمان مهندس آقای از تجلیل
ایشان به اهدا جهت صادق خانم یری پی با تندیس صورت به ایی

اجر
ری

شوا
ات

صوب
 م



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٨٩ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

محمودی دکتر خانم و صادق خانم سایت، خصوص در شود آماده
دکتر آقای با جلسه ای آینده هفتۀ  شد قرار و نمودند ارائه گزارش
به و شود گذاشته انجمن سایت خصوص در مدن دکتر و سامع

بیاید. در اجرا مرحله
پیشنهاد IMU از استفاده ارهای راه بین الملل کمیته در شد قرار •

شود
مشترک کنگره «ششمین خصوص در چ ماشین دکتر آقای نامه •
لوگوی از استفاده و مطرح ایران» هوشمند و فازی سیستم های

شد. موافقت انجمن
اه دانش از شد قرار دانشجویی ریاض مسابقه امین ۴٢ خصوص در •
نیمه در ان ام صورت در که شود درخواست مازندران فناوری و علم

شود. برگزار ٩٧ تیرماه دوم
قاسم دکتر آقای حضور با تخصص کمیسیون های اعضای •

اضافه کمیسیون هر به جدید عضو تعدادی و شد بررس هنری
شد.

لوگوی از استفاده خصوص در اصفهان ریاضیات خانه درخواست با •
م گردد، برگزار ٩۶/٩/٩ پن شنبه تاریخ در که جبر روز در انجمن

شد. موافقت

ورودی های خصوص در هنری قاسم دکتر آقای پیشنهاد شد قرار •
گیرد. قرار بررس مورد بعد جلسه برای ارشد کارشناس

کانال و سایت در شد قرار و مطرح ایران انرژی انجمن دبیر نامه •
شود. رسان اطالع انجمن

خصوص در خوارزم اه دانش ٩۶/٨/٢٣ مورخ ٧۵/٣۵٨ شماره نامه •
گروه های نظریه کنفرانس دهمین از ایران ریاض انجمن حمایت
از معنوی حمایت با و شد مطرح ٩۶ بهمن  ماه ۶ ‐ ۴ تاریخ در ایران

آمد. عمل به موافقت کنفرانس این
همایش خصوص در ٩۶/٨/١۴ مورخ ۵٠١٠١/٢٠۶٢ شماره نامه •
اه دانش در « ریاض آموزش در محتوا دانش «آموزش کشوری

ریاض آموزش کمیسیون نظر به توجه با و مطرح تبریز فرهنگیان
همایش این نماینده عنوان به رضایی مان دکتر آقای شد مقرر

م شوند. معرف
کنفرانس از حمایت خصوص در ٩۶/٧/١٩ مورخ ٢۵ شماره نامه •
کاربردی» مطالعات در آمار و ریاضیات «مدل سازی عنوان با مل
با و گردید مطرح شد،  خواهد برگزار ١٣٩۶ اسفند ٢ تاریخ در که
رسیده دبیرخانه به جلسه از پیش روز چند نامه این که این به توجه
به قادر انجمن کنفرانس، برگزاری تا کم فرصت دلیل به است،

نم باشد. نظر اعالم

نشست سومین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩۶ دی ماه ۶

مل سمینار «چهارمین برگزاری خصوص در بجنورد اه دانش نامۀ •
قرار موافقت مورد و مطرح آن» کاربردهای و رها عمل نظریه
اه دانش از صال مصلحیان محمد دکتر آقایان شد مقرر و گرفت
کرمان باهنر شهید اه دانش از سالم عباس دکتر و مشهد فردوس

شوند. معرف سمینار این در انجمن نمایندگان عنوان به
معماریان دکتر آقای حضور با کارآفرین گروه رد عمل گزارش •

شد. ارائه
ارائه تخصص کمیسیون های از گزارش هنری قاسم دکتر آقای •
٧ جلسۀ در دانشجویان سنجش موضوع دادند پیشنهاد و نمودند

شود. مطرح دی
کمیته ای شد مقرر ریاض آینده نگری پروژه تنظیم یری پی به راج •

و آرین نژاد دکتر ، رجال دکتر ، معماریان دکتر آقایان از ل متش
مجری تعیین و روندکار به راج و یل تش میرفرح دکتر خانم

نمایند. گیری تصمیم
مریم خانم کرس شرایط ریاض انجمن دبیرخانه شد مقرر •
کلیۀ اطالع به ایمیل طریق از را راموناجان جایزه و میرزاخان

برساند. اعضاء
ریاض مسابقه مین ی و چهل از گزارش قیراط دکتر آقای •

عالقه مندان برای راه که دادند پیشنهاد همچنین نمودند. ارائه
شرکت برای م کنند تحصیل ریاض غیر رشته های در که ریاض
تیم شد مقرر نظر تبادل و بحث از پس لذا شود، ایجاد مسابقه در
آن ریاض گروه یا ده دانش توسط اه دانش هر از کننده اییشرکت
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ٩٠

شود. انتخاب رشته محدودیت بدون اه دانش
دانشجویی ریاض مسابقات دوره دومین و چهل برگزاری تاریخ •
ثبت حق تومان هزار ۵٠٠ مبل و تیر  ماه١٣٩٧ ٢٢ ال ١٩ کشور

شد. تعیین نام
کنفرانس علم سخنران های از گزارش دانشخواه دکتر خانم •
بابت از که مبلغ فیض دکتر آقای شد مقرر و نمودند ارائه همدان
نشده پرداخت تاکنون همدان اه دانش از ریاض کنفرانس ۴٨امین

شود. پرداخت تا نمایند یری پی است،
دفتر از وقت شد قرار میرزاخان مریم به مربوط بند خصوص در •
مطرح حضوری طور به درخواست تا شود گرفته تهران شهردار

شود.
مقدم محمد دکتر آقای ٩۶/٩/٢۵ مورخ ٣٣٢٨/ص شماره نامه •
خصوص در تبریز اه دانش فناوری و پژوهش محترم معاون واحد
کاربردها» و مرزی مقدار مسائل بین الملل «کنفرانس برگزاری
آئین نامه و انجمن همایش های آئین نامه اجرای بر تأکید با و مطرح

مرتض دکتر آقایان و شد موافقت بین الملل کنفرانس های
از حجت غالمرضا دکتر و مشهد فردوس اه دانش از گ پزان
این در ایران ریاض انجمن نمایندگان عنوان به تبریز اه دانش

م شوند. معرف کنفرانس

معرف بهزاد دکتر آقای ابتدا در نوری مقدم، دکتر آقای حضور با •
که اری هایی هم از صحبت هم ایشان و داشتند ایشان از اجمال
خاطراتشان و بولتن سردبیری و ایران ریاض انجمن با گذشته در
در را مشابه نهادهای سایر با انجمن تفاوت و داشتند بیان انجمن با
شده، صرف انجمن این در مختلف دوران در که انرژی ای و نیرو
١۴٠٠ گذاشتن اختیار در خصوص در ایشان خوشبختانه دانستند.
دارای که تهران پاسداران خیابان در واق پدری شان خانه زمین متر

آمادگ اعالم ایران ریاض انجمن به م باشد زیربنا متر ١۴۵٠
برای را خود تالش نهایت انجمن اجرایی شورای شد قرار و نمودند

برساند. انجام به مهم این پوشاندن عمل جامۀ

به ٩۶/٩/٢٧ مورخ بین الملل روابط کمیته جلسۀ سومین گزارش •
رسید. اجرایی شورای اعضای اطالع

ایشان نمودند. ارائه بانوان کمیته از گزارش محمودی دکتر خانم •
فرشته دکتر خانم و بود خواهند کمیته این دبیر سال ی مدت به
ارتباطات مسئول دانشخواه اشرف دکتر خانم و مال مسئول مل
دوم پن شنبه های بانوان کمیته جلسات شد قرار شده اند. داخل
معلمان برای منطق آموزش برای بانوان کمیته و شود برگزار هر  ماه

کنند. شروع گرگان شهر از و نمایند اقدام دبیرستان  دبیران و

نشست چهارمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩۶ بهمن  ماه ١١

نفره ٣ کمیته ایران، ریاض انجمن همایش های آیین نامه طبق •
محمدرضا دکتر آقایان: سال دو مدت برای همایش ها برنامه ریزی
انتخاب صاف محمدرضا دکتر و رشیدی نیا جلیل دکتر درفشه،
کمیته اعضای نفره سه کمیته این روز ١٠ ظرف شد (مقرر شدند
کلیه به ایمیل طریق از و معرف را ۴٩ام کنفرانس برنامه ریزی

نمایند). اعالم اجرایی شورای اعضای

در کره ریاض انجمن دبیر به انجمن دبیر طرف از نامه ای شد قرار •
درخواست و شود نوشته کره ریاض انجمن تفاهم نامه خصوص

معرف کنفرانس امین ۴٩ در شرکت جهت را ریاضیدانان شود
نمایند.

اجرایی شورای نشست بیستمین صورتجلسه ٧ شماره مصوبه پیرو •

آقای سال، امین ۵٠ کمیته اعضای خصوص در ٩۶/۴/١۴ مورخ
نیز محمودی مژگان دکتر خانم و بهزاد دکتر آقای و کرمزاده دکتر

داشت. خواهند نظارت آن بر و اری هم فعالیت این با

امین دکتر آقایان کشور از خارج در انجمن نمایندگان شد پیشنهاد •
مهدی دکتر احمدی، حسین محمد دکتر سوئیس، در راله ش
موری دکتر سوئد، در شاهقلیان دکتر کانادا، شرق در رجبعل پور
دکتر ا، آمری پردوی در شهیدی فریدون دکتر جنوبی، آفریقای در
دکتر وفا، کامران دکتر رجوی، حیدر دکتر انگلستان، احمدی حامد
برزیل، در مواسات حسین دکتر ، قهرمان سعید دکتر نوری مقدم،
بریتیش در دباغیان وحید دکتر کالیفرنیا، در رضاخانلو فریدون دکتر
بین الملل کمیته توسط آنها بیشتر که عدالت دکتر و کانادا کلمبیای ایی
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩١ ١۵۴ ١۵٣و پیاپی شماره

آنها از شد قرار و شدند مصوب اند شده معرف اجرایی شورای به
نمایند. آغاز را خود نمایندگ فعالیت های شود دعوت

درفشه دکتر آقای رزومه های میرزاخان مریم کرس خصوص در •
مقرر همچنین است. شده دریافت تاکنون ذاکری دکتر آقای و
دکتر کرمزاده، امیدعل دکتر ، شهشهان سیاوش دکتر آقایان: شد
کمیته عنوان به محمودی مژگان دکتر خانم و سالم عباس
شماره نامه موضوع میرزاخان مریم کرس برای فردی انتخاب
ی  ماه ظرف جلسات یل تش با ٩۶/٨/٢٣ مورخ ۵٣٠۶۶/ص/٩۶

نمایند. انتخاب منظور بدین را نفر پن
ممیزه هیأت دبیرخانه به نامه ای انجمن رئیس طرف از شد مقرر •

ریاض جامعه در که نماید یادآوری و شود نوشته علوم وزارت
است. الفبا ترتیب به مقاله ها نویسندگان اسام بین الملل،

آموزش سنجش سازمان ١٣٩۶/١١/٣ مورخ ٨۵٩٨٣ شماره نامه •
غیر المپیاد سومین و بیست برگزاری زمان خصوص در کشور
١٣٩٧ سال اردیبهشت  ماه ١۴ و ١٣ روزهای در دانشجویی متمرکز
دانشجویی ریاض مسابقه امین ۴٢ برگزاری زمان شد مقرر و مطرح

شود. اعالم سازمان این به ١٣٩٧ تیر  ماه ٢٢ تا ١٩ کشور
در بعدازظهر و دبیرخانه در صبح ٩۶ اسفند ٩ آت جلسه شد مقرر •
چهارشنبه های آن از بعد جلسات و گردد برگزار فناوری و علوم موزه

باشد. دوره) این آخر (تا هر  ماه آخر
گالری خصوص در ٩۶/١١/٣ مورخ ص /١٣۶٢/٩۶ شماره نامه •
ضمن و شد مطرح فناوری و علوم موزه ( میرزاخان (مریم ریاض
به ریاض انجمن نماینده عنوان به صادق خانم شد قرار موافقت

شوند. معرف موزه
فعالیت های از گزارش دهقان دکتر آقای دوره این پایان تا شد مقرر •

نمایند. آماده اجرایی شورای جاری دوره
دستور در افراد از انجمن تقدیر برای شایسته ای لوح ساخت شد مقرر •

یرد. ب قرار کار
بوعل اه دانش علم هیأت عضو سامع دکتر آقای از شد مقرر •

را سمینارها مخصوص استایل که شود درخواست همدان سینای
دهند. قرار انجمن اختیار در

باید کند برگزار همایش هرگونه بخواهد اه دانش هر شد مصوب •

باشد. انجمن حقوق عضو
،٩٨ مهر ‐ ٩٧ مهر آینده سال برای حقوق عضویت شد مقرر •

باشد. ریال ١۵/٠٠٠/٠٠٠
انجمن به دهقان دکتر آقای طریق از کامپیوتر کیس دو شد قرار •

شود. اهدا
ریاض انجمن با ایران ریاض انجمن اری هم تفاهم نامه شد مقرر •

تنظیم نامه ای سوابق، بررس از پس تا ارجاع رجال دکتر به فرانسه
تفاهم نامه مطابق اری هم ادامۀ بهزاد دکتر تصحیح از پس و

ریاض انجمن جدیدالتالیف کتاب های خصوصاً شود. یری پی
شود. تقاضا ریاض ترویج زمینه در فرانسه

پیوست شرح به انتخابات آئین نامه و مطرح مستقیم دکتر خانم نامه •
شد. تصویب

هیأت موسس، هیأت عضو باال، به سال ۶٠ افراد کلیه شد مقرر •
تا شوند لیست انجمن اجرایی شورای اعضای و مجالت تحریریه

شوند. اعالم ریاض انجمن فرهیختگان عنوان به
انتخابات جلسه در نماینده عنوان به دهقان دکتر آقای شد مقرر •
به بهزاد دکتر آقای و نمایند شرکت عتف شورای برای نماینده

شوند. معرف کاندیدا عنوان
سومین خصوص در ١٣٩۶/١٠/٣٠ مورخ ٢ /٢۵١۵۶١ شماره نامه •
به رسان اطالع جهت شد مقرر و مطرح آموزش مل همایش

رجال عل دکتر آقایان و شود ارسال انجمن نمایندگان به اعضاء،
یا طرح چنانچه هستند کننده هماهنگ عنوان به معماریان دکتر و

شود. ارسال ایشان ایمیل به هست مقاله ای
دکتر آقای ٩٧ تابستان ریاض آموزش کنفرانس در شد مقرر

صنعت اه دانش از واعظ پور دکتر آقای و مازندران اه دانش از تقوی
شوند. معرف انجمن نماینده عنوان به امیرکبیر

خصوص در ٩۶/١٠/٣ مورخ ١٠٠/٣٩٣/۵١۵٠٠ شماره نامۀ •
آموزش (دانش تربیت موضوع «دانش کشوری همایش برگزاری
١٣٩۶ اسفند  ماه دوم تاریخ در ابتدایی» در ریاض آموزش محتوا)
حمایت به قادر انجمن کاف فرصت نبودن به توجه با و مطرح

نم باشد. معنوی
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ زمستان و پاییز ٩٢

نشست پنجمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩۶ اسفندماه ٩

مدرسه ای ریاضیات فعل شرایط از گزارش بابلیان دکتر آقای •
باید ریاض آموزش فرمودند رجال دکتر آقای همینطور دادند،

ی انجمن باشد. داشته تدریس استاندارد و محتوایی استاندارد
سیاست های خصوص در و باشد داشته محتوی خصوص در فایل
چرا نماید مشخص را خود موض انجمن نیز پرورش و آموزش روز
آموزش سیستم مدرسه ها خاص آزمون های برای آماده سازی که
دکتر آقای و رجال دکتر آقای شد مقرر است. کرده مختل را فعل
طرح تکمیل ونگ چ خصوص در گویا دکتر خانم همراه به بابلیان
این در و باشند داشته جلسه ای مدرسه ای ریاضیات نویس پیش
، فرهنگ انقالب شورای به نامه ها شود. تصمیم گیری خصوص
، رجال دکتر آقایان نفره سه کمیته شد مقرر برود. رسانه ها و وزیر
نامه ای پیش نویس روز دو ظرف میرزاوزیری دکتر و بابلیان دکتر

شود. ارسال و تهیه مدارس ورودی آزمون های حذف منظور به
گرفت. قرار بحث مورد و مطرح میرزاخان مریم کرس موضوع •
دکتر ، شهشهان دکتر بهزاد، دکتر آقایان توسط نامه ای شد مقرر
با (انجمن رسان اطالع و صندوق از ر تش مضمون با کرمزاده
خوب خیل و گرفته جایزه ای چنین و کرده اتبه ای م چنین IMU
انجمن شود. ارسال صندوق به کند)، حمایت صندوق که هست
در کند. فراهم را کرس کسب برای الزم شرایط که دارد آمادگ
انجمن که ارج به توجه با ‐ ١ شود: پیشنهاد کرس خصوص
گرفته نظر در جایزه این برای مبلغ است قائل کرس این برای

شود. هزینه ایشان نظر با و واگذار انجمن به که شود
باب دکتر آقای ٩۶/١١/١۴ مورخ ٣٠٩۶/۶٠٠/د شماره نامه •

شهید اه دانش فناوری و پژوهش معاونت سرپرست ری ش
و هارمونی آنالیز سمینار هفتمین برگزاری خصوص در بهشت
و مطرح ١٣٩٧ سال در دینامی سیستم های کارگاه کاربردها‐
بعدی یری های پی انجام جهت شد مقرر گرفت. قرار موافقت مورد

شود. ارسال همایش ها برنامه ریزی نفرۀ سه کمیته به
حسین حسین دکتر آقای ٩۶/١٢/٧ مورخ ١٨٣٣/۴٠ شماره نامه •

در امیرکبیر صنعت اه دانش فناوری و پژوهش معاون تودش
در کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار نهمین برگزاری خصوص
جهت شد مقرر گرفت. قرار موافقت مورد و مطرح ١٣٩٩ بهمن  ماه
همایش ها برنامه ریزی نفرۀ سه کمیته به بعدی یری های پی انجام

شود. ارسال
و سیستان اه دانش ٩۶/١٢/٧ مورخ ٢۶۶٢٧/٨٠٢/٩۶٢ نامهٔ شماره •
رها عمل نظریه دوساالنه سمینار «پنجمین خصوص در بلوچستان
و مطرح ١٣٩٩ اسفند  ماه ٢١ و ٢٠ تاریخ در آن» کاربردهای و

شد. موافقت
در اراک اه دانش ٩۶/١١/١١ مورخ ١۴۴۵٧/٩۶ شماره نامۀ •
آن» کاربردهای و ریاض آنالیز سمینار سومین و «بیست خصوص

گرفت. قرار موافقت مورد و مطرح ١٣٩٧ سال در

توجه

این در عضویت فرم های و انجمن نشریات معرف جوایز، آگه صفحه چهار خبرنامه، مطالب فشردگ و فضا محدودیت دلیل به
نیامده اند. شماره
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