ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان )دوره (١۴٠٠-١۴٠٣
در ﭘﻨﺠﺎه و دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان
ﺷﻬﺮﯾﻮر ١۴٠٠
ﺑﺎ ﺳﻼم وﻋﺮض ادب،
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان از ﻣﻬﺮ  ١۴٠٠ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﮑﺎران ارﺟﻤﻨﺪم در ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ
)ﻣﺘﺸﮑﻞ از دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد آرﯾﻦﻧﮋاد ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﯾﺮاﻧﻤﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﺋﺰه ﺗﻮﺗﻮﻧﯿﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﻮداریﻣﻤﻘﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ داود
ﺧﺠﺴﺘﻪﺳﺎﻟﮑﻮﯾﻪ ،دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ زارعﻧﻬﻨﺪی ،دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺻﻔﺎﭘﻮر )ﺧﺰاﻧﻪدار ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ( ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ،دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪﻋﻠﯽ
ﺷﻬﻨﯽﮐﺮمزاده ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻠﮏ ،و دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﺮزاوزﯾﺮی( در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺑﺘﺪا ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻣﻨﺼﻮر واﻋﻆﭘﻮر و ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮﺷﺎن در ﭘﯿﺸﺒﺮد
اﻫﺪاف اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ در ﺳﺎل  ١٣۵٠ﺑﺎ ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ از رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺑﺰرگ اﯾﺮان و ﺑﺎ
رﯾﺎﺳﺖ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺑﻬﺰاد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ،اﻧﺠﻤﻦ از ﻧﻈﺮات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶﮐﺴﻮﺗﺎن رﯾﺎﺿﯽ
در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼشﻫﺎی
اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان اﺳﺖ .ﻻزم اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﻬﺰاد« ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﺎﻫﺮﺿﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﮑﺮﯾﻢ و
اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺛﻤﺮهﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﻃﯽ
دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺑﻬﺰاد اﺳﺖ.
اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺮوﯾﺞ رﯾﺎﺿﯽ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز دارد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﭼﻪ ﭘﯿﺶﮐﺴﻮت و ﭼﻪ ﺟﻮان ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺎﻧﻮان اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ﻓﻌﺎلاﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺟﻮانِ دارای اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮ و اﺟﺮاﺷﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان راﺑﻂ اﻧﺠﻤﻦ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪﺧﺼﻮص ،ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺤﺾ و ﮐﺎرﺑﺮدی دو ﺣﻮزۀ ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن
ﻦرﺷﺘﻪای در
اﯾﻦ دو ﺣﻮزه در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﺑﯿ 
ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ،و وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺑﻪوﯾﮋه
در اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪای و آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آ ﮔﺎه و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن و رﯾﺎﺿﯽورزان را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
١

ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوره ﺳﺨﺖ ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد؛ دورهای ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را در ﻣﻮرد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روش ﺗﺪرﯾﺲ،
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ .ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ درآن ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮدآﻣﻮزی آنﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮدۀ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در رﺷﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی
رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻮﻟﺘﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻼش
ﺳﺮدﺑﯿﺮ آن آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽداﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺣﺮﻓﻪای آن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ ،و ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ
رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺟﻤﻌﯽ از رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻠﮥ وزﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
اﻣﻮر ﺟﺎری اﻧﺠﻤﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﺟﻮاﯾﺰ ،و … رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎ دارد از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آنﻫﺎ ،و ﺑﻪوﯾﮋه
ﺧﺎﻧﻢ اﮐﺮم ﺻﺎدﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
• ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت وزارﺗﯽ،
• ﺟﻬﺖدﻫﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺮاز ﺟﻬﺎﻧﯽ،
• ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺪرﺳﻪای و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،
• اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺗﺮ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ در اﻧﺠﻤﻦ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺿﻤﻦ دﻋﻮت از ﻫﻤﻪ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن و رﯾﺎﺿﯽورزان ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ و ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه ،ﺑﺮای
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺰرگ آرزوی ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ دارم.
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎلﻣﺼﻠﺤﯿﺎن

٢

