خبرنامه انجمن ریاض

٢۶

ایران

بهار و تابستان ١۴٠٠

سخنران رئیس وقت انجمن ریاض ایران
در افتتاحیۀ پنجاه و دومین کنفرانس ریاض ایران
مورخ ١۴٠٠/۶/٨
عرض سﻼم و ادب و احترام دارم خدمت پیش سوتان ،استادان،

رئیس کمیسیون آموزش مجلس ،اعضای کمیسیون آموزش مجلس،

افتتاحیۀ پنجاه و دومین کنفرانس ریاض .

فرهنگ  ،قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ،صندوق حمایت از

دانشجویان محترم ریاض

کشور و تمام شرکتکنندکان در جلسه

معاون علم

و فناوری ریاست جمهوری ،مسئولین شورای انقﻼب

عرض تش ر و سپاس دارم از مسئولین محترم دانش اه شهید

پژوهش ران ،رئیس دانش اه فرهنگیان و دی ر مسئولین داشته باشیم

کنفرانس جناب آقای دکتر محمدعل یعقوبی ،دبیر کمیتۀ علم جناب

و

باهنر کرمان ،ریاست محترم دانش اه ،معاون محترم دانش اه ،دبیر
آقای دکتر عباس سالم

و تمام دستاندرکاران و برگزارکنندگان این

کنفرانس که تﻼش نمودند در این دورۀ سخت کرونایی ،کنفرانس

با باﻻترین کیفیت برگزار شود و از مدعوین خارج
بهره ببرند .اینجانب شاهد بودم که کمیتۀ علم

وسواس

مقاﻻت رسیده را مورد بررس

بسیار زیادی

با چه دقت و

و ارزیابی قرار م دادند و

بهترین مقاﻻت را برای ارائه انتخاب نمودند و همچنین تﻼش زیادی

در دعوت استادان مدعو تراز اول جهان
این آخرین سخنران

داشتند.

من در سمت ریاست انجمن ریاض

ایران

در خدمت شماست و انشاءالله از اول مهرماه شورای اجرایی جدید
با ریاست آقای دکتر محمد صالمصلحیان و خزانهداری آقای دکتر
احمد صفاپور شروع به کار خواهد کرد که برای این عزیزان آرزوی

موفقیت دارم .در اینجا عﻼقهمندم چند نکته را خدمت شما عزیزان
عرض کنم.

نکته اول در مورد انجمن ریاض
انجمن ریاض

در جامعۀ علم

ایران و جای اه آن.

کشور و در بین مسئولین اجرایی کشور دارد که از

این جای اه بهخوبی م توان در جهت پیشبرد ریاضیات کشور نهایت
استفاده را برد .البته شرط این کار ،تماسهای مداوم با مسئولین

و تصمیمگیران کشوری است .با نشستن در جلسات پشت درهای

بسته و بحث کردن نم توان کاری از پیش برد؛ باید به صورت مداوم
با مسئولین کشور تماس برقرار کرد و در مورد چالشهای علم

آنها راه ار ارائه داد.

و

کشور با آنها بحث و تبادلنظر کرد و به

در این دورۀ شورای اجرایی افتخار داشتیم که  ٢٢جلسه با

مسئولین؛ از جمله وزیر محترم علوم ،قائم مقام وزیر علوم ،معاون
نظارت و ارزیابی ،معاون پژوهش

و مدیر کل پژوهش

پایه شامل انجمن فیزی

 ،شیم  ،زیستشناس  ،زمینشناس

آمار داشته باشیم و در کمیتههای مختلف تش یلشده در وزارتخانه

پیرامون دﻻیل افت علوم پایه فعاﻻنه شرکت داشته باشیم.

خوشبختانه ،اثرات خوبی از این نشستها حاصل شد که م توان

به اصﻼح کنکور کارشناس که منت از طرح مشترکِ ارائهشده توسط
انجمن ریاض

ایران ،شاخۀ ریاضیات فرهنگستان علوم و آقای دکتر

رجال بود ،تصویب طرح »تدوین استاندارهای ریاض مدرسهای« در
صندوق حمایت از پژوهش ران ،چالش دانش اه فرهنگیان که نهایتاً

منجر به نامۀ وزیر محترم علوم به مقامات عال

نظام گردید و اثر آن

در مصوبات شورای عال انقﻼب فرهنگ هویدا شد ،و همچنین طرح
تأسیس خانۀ علم در تهران با هم اری انجمنهای علم

اشاره کرد.

نکته دوم
ریاض

علوم پایه،

که م خواهم اشاره کنم چالشهای پیش روی جامعه

ایران است.

اولین چالش :عدم استقبال از رشته ریاض چه در دورۀ دبیرستان ،چه

ایران با بیش از پنجاه سال قدمت جای اه واﻻیی

بهویژه پیش روی ریاض

و عﻼوه بر این ،جلسات مشترک با رؤسای انجمنهای علم

علوم

وزارت علوم،

در دورۀ دانش اه و عدم استقبال دانشآموزان بهخصوص دانشآموزان
مستعد در دورۀ دبیرستان از رشته ریاض است .از نظر بنده ضررهایی
همچون موارد زیر را متوجه علم و جامعه خواهد کرد:
 .١رشتههای دانش اه

بهخصوص رشتههای مهندس  ،علوم

پایه ،اقتصاد ،مدیریت و دی ر رشتههای مرتبط که از دیپلمهای

مستعد ریاض

دانشجو پذیرش م کردند شدیداً دچار افت

م شوند و در آینده کشور با کمبود متخصصین مستعد روبرو

خواهد شد.
 .٢هدف اصل

در رشتههای علوم پایه بهویژه ریاض

گسترش

مرزهای دانش است و نیاز به ورود نخب ان به این رشتهها

دارد که با این روند این مورد نیز دچار اش ال م شود.

خبرنامه انجمن ریاض

شماره پیاپی ١۶٧و ١۶٨

از اهداف اصل

 .٣ی

در مدارس ،آموزش

و فعالیتهای بسیاری انجام شد؛ از جمله مجوز ترجمۀ جلد دوم انفجار

حل مسئله است که با توجه به فراری شدن دانشآموزان از

طرح بودجهبندی انجمن ،راهاندازی سایت جدید ،راهاندازی نسخۀ

منطق

تدریس ریاض

ایران

٢٧

فکر کردن ،باﻻبردن قدرت تجزیه و تحلیل و قدرت

درس ریاض

م شود.

در آینده در تربیت شهروندان خوب دچار مش ل

ریاضیات ،راهاندازی ژورنال ریاض  ،تأسیس جایزۀ مریم میرزاخان ،
انجمن به آنها پرداختیم

آنﻼین واژهنامه که چون در مجم عموم
در اینجا از ذکر آنها خودداری م کنم.

از علتهای وجود چالش اول است میزان

در انتها ،خواهش که از عزیزان و بزرگواران دارم ،توجه و اهمیت

که آیندۀ معلمان ابتدایی را تش یل م دهد اغلب از رشتههای علوم

که داریم ،تﻼش م کنیم که به نحو احسن آنها را انجام دهیم،

دومین چالش :شاید ی
دانش ریاض

انسان

معلمان ابتدایی ماست .در رشتههای آموزش ابتدایی

پذیرفته م شوند و در دورۀ دانش اه فقط دو درس ریاض

نام آموزش ریاض
ابتدایی کاف

دارند که به هیچوجه برای تربیت معلم ریاض

به

نیست و باید این موضوع در دستور کار قرار گیرد که در

آموزش و پرورش کﻼسهای دانشافزایی ریاض

عزیز ب ذارد.

جهت این معلمان

به »مسئولیت اجتماع « است .هرکدام از ما عﻼوه بر شغل و وظایف

وظیفهای به نام »مسئولیت اجتماع « داریم ،به این مفهوم که برای

اجتماع خود چهقدر تأثیرگذار هستیم؟ از همۀ هم اران بهخصوص
قشر جوان ریاض

اجتماع

جهت

کشور تقاضا دارم که در جهت انجام مسئولیت

خود با انجمن ریاض

ایران هم اری داشته باشند و از هر
کنند .منتظر اینکه انجمن به

که م توانند به انجمن کم

است.

سراغ شما بیاید نباشید شما سراغ انجمن بروید .انجمن از آن شماست

که متأسفانه پس از تصویب قانون که معلمان فقط از طریق دانش اه

شما در جهت تقویت انجمن تبدیل به گامهای

سومین چالش :آیندۀ شغل

ی

فارغالتحصیﻼن رشته ریاض

از شغلهای مورد انتظار فارغالتحصیﻼن شغل مقدس معلم بود

فرهنگیان باید استخدام شوند و تعبیر آن به اینکه باید دانشجو از ابتدا

در دانش اه فرهنگیان آموزش ببیند عمﻼ این آینده شغل از بین رفت.
که در تمام دنیا کال های تربیت معلم وجود دارد و از بین

در حال

فارغالتحصیﻼن دی ر دانش اهها انتخاب م کنند و به آنها آموزش

معلم

م دهند نه اینکه انحصاری معلم تربیت کنند.

چهارمین چالش :رشد بیرویۀ رشتههای کارشناس

ریاض

در برخ

سازمانده

نکرد .گامهای کوچ

بزرگ

در جهت ارتقای انجمن خواهد شد.

در انتها برخود ﻻزم م دانم که از همه کسان

که در طول

این دورۀ شورای اجرایی با انجمن هم اری داشتند تش ر و

قدردان

کنم؛ بهخصوص خانم صادق

مسئول دبیرخانه انجمن و

هم اران ایشان در دبیرخانه ،مدیران مسئول نشریات و اعضای

ارشد و دکتری

هیئت تحریریه نشریات ،رؤسای هیئت امنای جوایز و اعضای هیئت

برای آنها متصور نیست و باید این موضوع

انجمن بهویژه کمیتۀ بانوان ،کمیسیونهای تخصص انجمن ،دبیران

از تخصصهای خاص است که بیش از نیاز کشور

است و آینده شغل

و باید در جهت تقویت انجمن ریاض

ایران از هرگونه هم اری دریغ

و جهتده

شود و جهت آنها به سمت

باشد که مورد

نیاز آیندۀ کشور باشد و رشتههای بروز دنیا مورد توجه قرار گیرد.

عﻼوه بر اینها ،در این دوره از شورای اجرایی نوآوریهایی داشتیم

امنا ،مسئولین برگزاری مسابقات دانشجویی ،کمیتههای مختلف

کنفرانسها و سمینارها و اعضای کمیتههای علم
∗

دکتر سیدمنصور واعظپور

و اجرایی آنها.

