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دارند. دروس این آموزش در زیادی چالش های نیز ، شیم و فیزی
و سیاست ها و دانست ریاض آموختن و آموزش الزمۀ را صبر ایشان
و جلسات یل تش او دانست. مهم این مغایر را امروزی نگرش های
کرد. ارزیابی مفید را ایران ریاض برتر استادان توسط بیشتر مناظرات

برخ تدریس شیوۀ به ، ریاض دبیران از ر دی ی ، کریم آقای
دروس باالی حجم و کرد اشاره تکمیل تحصیالت دورۀ در استادان
را ریاض عمیق تدریس و دانست اساس چالش را دوره ها این در

داد. پیشنهاد
مفاهیم کاربردهای تدریس پیشنهاد پور مسلم دکتر آقای
اما دانست، سودمند اه دانش ریاض پایه ای دروس در را ریاض
ان پذیر ام تقریباً کار این دروس باالی حجم به توجه با داشت عقیده

نیست.
صاحب نظران و استادان بین بیشتر تعامل خواستار الیوردی خانم
را نرم افزارها برخ آموزش و شد درس کتب مؤلفین و ریاض برتر

دانست. مناسب دانش آموزان و معلمان دبیران، برای

است، غیرانتفاع مدارس ابتدایی مقط معلم که ، نعمت خانم
مقایسۀ و آموزان دانش برخ زندگ رفاه و کیفیت باالی سط
نوع این توسط معلمان، زندگ سط با والدین درآمد سط و زندگ
دروس یادگیری برای تالش و سع بی انگیزگ عامل را دانش آموزان

دانست.
دروس برخ حذف کاشان، اه دانش از ری، عس دکتر آقای
بین دروس تدریس و ریاض دبیری کارشناس دورۀ از تخصص

کرد. پیشنهاد را جدید نرم افزارهای و جدید رشته ای
رياض علوم دۀ دانش در ارانم هم از م دانم الزم پايان در

ميزگرد اين برگزاری از حمايت جهت يزد رياضيات خانۀ و يزد اه دانش
اعضای همۀ از م دانم  الزم برخود همچنين كنم. زاری سپاس
اختيار در را گران بهايشان وقت و پذيرفتند را دعوت، كه ميزگرد محترم
اين اميدوارم كنم. ابراز را خود قدردان نهايت و نمایم ر تش گذاشتند،

باشد. كشور رياض آموزش اعتالی جهت در كوچ گام تالش،

یزد اه دانش ∗

نشست اولین گزارش
« یزد اه دانش در ٢٠٢٢ پایه علوم بین الملل سال مورد در «هم اندیش

١۴٠٠/١٢/١١
∗ علیخان سعید

توسعۀ و پایه علوم بین الملل سال مورد در همفکری نشست اولین

یزد، اه دانش ریاض علوم دۀ دانش دعوت به (٢٠٢٢ (سال پایدار
علوم دۀ دانش جلسات سالن در ١۴٠٠ اسفند ١١ چهارشنبه روز
عبارت نشست این دعوت شدگانِ شد. برگزار یزد اه دانش ریاض
دکتر ،( ریاض علوم دۀ دانش ممتاز (استاد دواز بیژن دکتر از بودند
برید قاسم دکتر ،( شیم دۀ دانش (استاد اردکان مظلوم محمد
(رئیس علیخان سعید دکتر ،( ریاض علوم دۀ دانش (استاد لقمان
و ایران ریاض انجمن نمایندۀ ، ریاض علوم دۀ دانش استاد و

برهان محمود دکتر پایه)، علوم بین الملل سال استان نماینده
شاهزاده فاضل سیدابوالفضل دکتر ،( فیزی دۀ دانش استاد و (رئیس
توسل محمدکاظم دکتر علوم)، پردیس پژوهش و آموزش (معاون

علوم بین الملل سال استان نمایندۀ و فیزی دۀ دانش (استاد
دکتر ،( فیزی ده دانش (استاد نژاد موسوی محمد سید دکتر پایه)،
حداد عل محمد دکتر ،( فیزی دۀ دانش (دانشیار پاک طینت سعید
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دکتر اه)، دانش بین الملل امور مدیر و فیزی دۀ دانش (استادیار
،( ریاض علوم دۀ دانش کامپیوتر علوم بخش (دانشیار فرش محمد
دکتر ،( ریاض علوم دۀ دانش (دانشیار مشتاقیون محمد سید دکتر
دکتر ،( ریاض علوم دۀ دانش آمار بخش (استادیار دست برآورده عل
دکتر ،( زیست شناس گروه مدیر و (دانشیار حیدری مهدی محمد
دکتر خانم و ( شناس زمین گروه (استادیار موسوی زاده سیدمحمدعل

.( شناس زمین گروه (استادیار خدام مهناز
ر تش و خوش آمدگویی از پس علیخان دکتر نشست، ابتدای در
سال به عنوان ٢٠٢٢ سال نام گذاری مورد در مدعوین حضور از
صحبت ملل سازمان توسط پایدار توسعۀ برای پایه علوم بین الملل

حیات نقش به بیشتر توجه را نام گذاری این از هدف ایشان کردند.
صنعت، ، پزش با مرتبط چالش های حل و درک در پایه علوم
ارتباطات زیست، محیط انرژی، برنامه ریزی آب، منابع کشاورزی،
برای جهان رفاه بهبود در پایه علوم تأثیر و اهمیت و فرهنگ
٢٠٢٢ سال که کردند بیان ایشان دانستند. آینده و فعل نسل های
بور، نیلز به ١٩٢٢ سال در که نوبل جایزۀ صدسال مناسبت به
و اتم ها ساختار در وی تحقیقات به خاطر ، دانمارک فیزی دان
صدمین مناسبت به همچنین و گرفت تعلق آن ها از ناش تشعشعات
(IUPAP)کاربردی و محض فیزی بین الملل اتحادیۀ تأسیس رد سال

بین الملل سال نام به سال، همین در بلژی کشور به میزبان
اه دانش ریاض علوم دۀ دانش رئیس است. شده نام گذاری پایه علوم
و فعالیت ها ونگ چ مورد در همفکری را نشست این از هدف یزد
بیان سال این گرامیداشت در یزد اه دانش علوم پردیس تالش های
پردیس که فعالیت هایی و پایه علوم مورد در خواست مدعوین از و کرد

نمایند. نظر اظهار باشد، داشته م تواند علوم
چالش های که کردند اشاره مشتاقیون دکتر آقای جلسه ادامه در
این که نیست این طور و نبوده جدیدی مسئله پایه علوم در موجود
پشتکار و اراده درواق و گردد حل نفر چند به دست بتواند چالش ها

آمد. فائق آن ها از برخ بر بتوان که است نیاز جمع
اقتصادی اوضاع به توجه با که کردند تأکید حداد دکتر آقای سپس،
سال، این گرامیداشت برای پیشنهاد مورد و مدنظر برنامه های کشور،
فعالیت هایی مورد در ایشان باشد. داشته را هزینه کمترین ان ام حد تا
دهد، انجام پایه علوم سال برای بین الملل امور دفتر است مقرر که
صحبت های به موسوی نژاد دکتر آقای سپس کردند. ارائه را سخنان

قسمت و کردند اشاره پایه علوم اهمیت مورد در رهبری معظم مقام
که چیزهایی جمله «از نمودند: بیان زیر به صورت را بیانات این از
تأیید را همین متخصصین هم امروز و کردم توجه آن به هم قبال بنده

تشبیه اینجا وقت ی بنده است. پایه علوم به اهمیت دادن م کنند،
آن مثل پایه علوم گفتم محقّقین، و دانشمندان از جمع بین در کردم
کاربردی علوم است؛ شما زندگ پشتوانۀ که بانک در است شما ذخیرۀ
الزم م کنید، خرج م گذارید جیب تان در که است پول آن مثل
داد اهمیت آن به باید انداخت، قلم از نم شود را کاربردی علوم است؛
دانشمندان قول از است شده گفته است. پایه علوم کار، اساس ن ل
از بنده یعن یریم، ب یاد باید آن ها از هم ما ‐که وارد و متخصص
به هم کاربردی علوم نباشد، پایه علوم اگر که یرم‐ ب یاد باید آن ها

رسید.» نخواهد جایی

پیشنهاد که بودند نشست این بعدی سخنران مظلوم محمد دکتر آقای
تأکید و دانسته مفید را یزد اه دانش در پایه علوم همایش برگزاری
نهادهای پرورش، و آموزش جمله از مختلف سازمان های که کردند
این برای پایه علوم اهمیت و آید به عمل دعوت کشاورزی و صنعت
رکود باعث که عوامل به ایشان گردد. بیان پیش از بیش سازمان ها
جملۀ از و پرداختند است، شده کشور در پایه علوم از استقبال عدم و
وزارت از بهداشت وزارت و پزش آموزش شدن جدا را دالیل این
آقای نشست، این بعدی سخنران دانستند. قبل سال های در علوم
به اه ها، دانش و علوم وزارت ردهای عمل از برخ که بودند دواز دکتر
و غیرانتفاع اه های دانش تأسیس و رشته ها بی رویۀ گسترش مانند
پایه علوم رشته های ضربه خوردن عوامل مهم ترین جزو را کیفیت بی
کشور در رشته ها، این به دانشجویان و آموزان دانش استقبال عدم و
علوم رشته های فارغ التحصیالن از استفاده عدم همچنین، دانستند.

اساس االت اش جزو را پرورش و آموزش دبیران استخدام در پایه
دو تحصیل که بود این ایشان اساس پیشنهاد جمله از و دانسته اند
و یرد ب قوت مجدداً اه ها دانش در نخبه آموزان دانش برای رشته ای
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علوم وزارت رد عمل قوت نقاط برخ همچنین ایشان شود. پررنگ
نمودند. بیان اخیر سال های در را

در ، ریاض علوم دۀ دانش استاد ، بریدلقمان قاسم دکتر آقای
علوم رشته های تضعیف و مطرح را نکات پایه علوم اهمیت خصوص
از ایشان دانستند. رشته ها سایر تضعیف درواق را اه ها دانش در پایه
بی رویه گسترش را پایه علوم رشته های به استقبال عدم دالیل جمله
گسترش این با زیرا دانستند، فرهنگیان اه دانش ایجاد و آموزش مراکز
از و شد راحت تر متقاضیان برای رشته ها سایر انتخاب طرف ی از
در استخدام شانس پایه علوم رشته های دانش آموختگان ر دی طرف
در دادند. دست از شغل مقاصد از ی به عنوان را پرورش و آموزش
نداشتن جمله از فرهنگیان اه دانش اساس معضالت از برخ به ادامه
و اداری ، آموزش ساختمان های ، کاف باتجربۀ و متخصص استاد
باعث که ورود بدو از دانشجویان بورسیه نمودن و الزم اه خواب
این دانش آموختگان از زیادی تعداد کیفیت و انگیزه دست رفتن از
این از برون رفت برای پایان در نمودند. اشاره است، شده اه دانش
پیشنهاد چند اه ها دانش در پایه علوم رشته های مجدد احیا و وض

شد: مطرح زیر به شرح ایشان توسط
اولویت که کنکور خوب رتبه های از تعدادی بورسیه نمودن . ١

م دهند. قرار پایه علوم را خود رشته انتخاب
مهارت های ارتقای و اشتغال پذیری توان ارتقا ی . ٢

اه ها. دانش در پایه علوم رشته های دانش آموختگان
رشته های دانش آموختگان جذب جهت شرایط ایجاد نمودن . ٣
درصد ۵٠ به میزان دست کم پرورش و آموزش در پایه علوم

مستخدمین.
از درصدی تغییر به پایه علوم رشته های اساتید تشویق . ۴
مطالعه مورد پدیده های مدل سازی برای خود پژوهش های
سایر اساتید با مشترک پژوهش های انجام و علوم سایر در

رشته ها.

هیئت اعضای ارتباط که بودند حیدری دکتر آقای بعدی سخنران
مطلب این بیشتر تأکید خواستار و دانسته مفید را صنعت با علم
برای پایه علوم استادان ظرفیت طریق این به تا شدند اه ها دانش در

شود. شناسانده بیشتر صنعت توسعۀ
در اه ها دانش به اعتماد عدم ، برهان محمود دکتر آقای ادامه در
رشته های اساس الت مش جزء را مهارت دروس کمبود و صنعت
پردیس طرف از همایش هایی برگزاری به و دانستند ایران در پایه علوم

داشتند. تأکید اه دانش پایه علوم
شرکت کنندگان زیاد حجم از را آماری دست برآورده، دکتر آقای
دانش به اتفاق اکثریت رشتۀ انتخاب و کردند بیان تجربی کنکور

شناخت خطای ضعف و اشتباه نتیجه گیری ی را تجربی آموزان
برای خال صندل هزار ۴ تا ٣ حدود تنها که چرا دانستند، مردم در
در را جایی داوطلبان بقیۀ و دارد وجود دندان پزش و پزش رشتۀ
تأکید ایشان داشت. نخواهند پزش رشتۀ برای و اه ها دانش این
و رادیویی برنامه های است بهتر پایه، علوم بین الملل سال در داشتند
برگزاری همچنین، باشند. داشته زمینه این در را تبلیغات ، تلویزیون
انجمن های پرورش، و آموزش با اه دانش اساتید طرف از جلسات
پادکست، نماهنگ، تهیه دانستند. مفید را استان مسئولین و ، علم
را عموم وبینارهای برگزاری و آموزش پلتفرم های مسابقه، طراح

دانستند. مفید نیز
دو برگزاری پیشنهاد توسل کاظم محمد دکتر آقای ادامه در
دادند ارائه یزد اه دانش علوم پردیس طرف از ٢٠٢٢ سال در را همایش
با ارتباط فعاالن و دانش بنیان شرکت های مؤسس اساتید از دعوت و

دانستند. مفید همایش این در را صنعت
دانشجوی ۵٠ حدود بورسیه پیشنهاد ، فرش محمد دکتر آقای

دادند. را پایه علوم رشته های در خوب کیفیت و رزومۀ با بین الملل
دائم موزۀ یل تش خدام دکتر خانم و موسوی زاده دکتر آقای
دادند. پیشنهاد را پایه علوم مشاهیر معرف و اه دانش در پایه علوم

یزد اه دانش ∗


