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بهار و تابستان ١۴٠٠

سخنران رئیس انجمن ریاض ایران )دوره (١۴٠٠‐١۴٠٣
در پنجاه و دومین کنفرانس ریاض ایران
شهریور ١۴٠٠
با سﻼم و عرض ادب ،باعث افتخار است که به عنوان رئیس انجمن

ریاضیات محض و کاربردی دو حوزۀ تفکی

اجرایی جدید )متش ل از دکتر مسعود آریننژاد ،دکتر عل ایرانمنش،

حوزه در تعامل با ی دی ر در مسئله پیچیدۀ کارآفرین

ایران از مهر  ١۴٠٠به همراه هم اران ارجمندم در شورای

ریاض

خانم دکتر فائزه توتونیان ،دکتر محمد جلوداریممقان  ،دکتر داود
خجستهسال ویه ،دکتر رشید زارعنهندی ،دکتر احمد صفاپور )خزانهدار

محترم انجمن( ،دکتر فرشید عبدالله  ،دکتر امیدعل شهن کرمزاده،
 ،و دکتر مجید میرزاوزیری( در خدمت شما

خانم دکتر فرشته مل

باشیم.

اجرایی همراه به خاطر تﻼشهای مؤثرشان در پیشبرد اهداف انجمن

صمیمانه سپاس زاری نمایم .انجمن ریاض

در سال  ١٣۵٠با تﻼش

جمع از ریاض دانان بزرگ ایران و با ریاست آقای دکتر مهدی بهزاد

تأسیس گردید .از آن زمان تاکنون ،انجمن از نظرات و فعالیتهای
در زمینههای گوناگون بهرهمند شده است .به

حق باید گفت که جای اه کنون

انجمن ریاض

در کشور مرهون

تﻼشهای این عزیزان است .ﻻزم است گفته شود که کتابی تحت
عنوان »بهزاد« توسط آقای دکتر شاهرضایی مدیرکل محترم تکریم
و ال وسازی بنیاد مل نخب ان کشور به رشتۀ تحریر درآمده است که

ی

ی دی ر تأثیر و تأثر متقابل دارند .انتظار م رود ریاض دانان این دو
و اشتغال با

حمایت از رشتههای نوظهور و بینرشتهای در 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 دولت

اعم

از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان سنجش آموزش کشور،

ابتدا ﻻزم م دانم از آقای دکتر سیدمنصور واعظپور و شورای

پیشکسوتان ریاض

ناپذیرند که بر

از ثمرههای هم اری این بنیاد با انجمن ریاض

ط

دو سال

گذشته بوده است .این کتاب زندگ نامه مستند دکتر مهدی بهزاد

است.

انجمن ریاض ط سالیان متمادی در روند توسعه ریاضیات کشور

در حوزههای پژوهش  ،آموزش

و نیز ترویج ریاض

نقش مهم

ایفا

نموده است .در این راستا ،انجمن به حمایت همه ریاض دانان 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 ریاض دانان جوانِ دارای ایدههای نو و اجراشدن

با انجمن

باشیم .در این میان نقش نمایندگان انجمن بهعنوان رابط انجمن

و دانش اهها انکارناپذیر است .بهخصوص ،نقش آنها در معرف افراد
صاحبنظر در مورد ریاضیات کشور و عﻼقهمند به رشد آن بیشتر از

قبل احساس م شود.

و وزارت آموزش و پرورش ،بهویژه در استح ام پیوند بین آموزش

مدرسهای و آموزش دانش اه  ،از طریق معرف

نمایندگان آگاه و

عﻼقهمند پررنگتر کند .به عبارت دی ر ،انجمن باید خواستههای

مهم جامعۀ ریاض دانان و ریاض ورزان را به سازمانهای قانونگذار
و تصمیمگیرنده انتقال دهد و بهعنوان نمونه از دغدغههای اساس

آموزش معلمان و اعضای هیئت علم در رشتۀ ریاض حمایت کند.
همینجا باید به دوره سخت کرونا اشاره کرد؛ دورهای که نگرش

همۀ ما را در مورد رسانههای اجتماع  ،روش تدریس ،کتابهای
درس  ،امتحانات ،و بهخصوص نقش معلمین و متعلمین تغییر داده

است .نقش

که درآن مدرسین باید ،با تکیه بر توانمندیها ،اعتماد

به نفس ،و خﻼقیتهای محصلین ،به تقویت مهارتهای خودآموزی

آنها و استفاده از منابع گستردۀ ال ترونی

در رشد تفکر نقادانه آنها

انجمن باید به رشد جای اه بینالملل

از طریق گسترش روابط و

کم

نمایند.

تعامﻼت خود از جمله کم

به برگزاری سخنران های ریاض دانان

برجسته ،برگزاری همایشهای بینالملل  ،و بهویژه ارتقای کیف

انتشارات خود بپردازد .بولتن انجمن با تﻼش سردبیر آن آقای دکتر

مجید سلیمان دامنه به همراه هیئت تحریریه حرفهای آن ،همچنان
رو به رشد است ،و مجله انجمن ریاض

ایران که به همت جمع

از

ریاض دانان صاحبنام کشور ش ل گرفته است به سردبیری آقای

دکتر علیرضا عبدالله

مراحل تکوین

را م پیماید .امیدواریم این

مجله با جذب مقاﻻت خوب بتواند به عنوان ی

مناسبی در سط بینالملل

بیابد.

مجلۀ وزین جای اه

امور جاری انجمن از جمله همایشها ،مسابقات ،جوایز ،و … رو به

خبرنامه انجمن ریاض

شماره پیاپی ١۶٧و ١۶٨

رشد هستند و جا دارد از مسئولین آنها ،و بهویژه خانم اکرم صادق
و سایر کارشناسان دفتر انجمن ریاض

تش ر نمایم .بهطور خﻼصه،

به نظر م رسد که موارد زیر نیاز به توجه بیشتر داشته باشند:

• تعامل و مشارکت بیشتر انجمن در سیاستگذاریها و
تصمیمات وزارت ،

• جهتده و ایجاد بستر مناسب برای پژوهش در تراز جهان ،
• کم

به ارتقای آموزش ریاض

مدرسهای و دانش اه ،

ایران
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• ایجاد فضایی بازتر برای فعالیت ریاض دانان عﻼقهمند در
انجمن.

در پایان ،ضمن دعوت از همه ریاض دانان و ریاض ورزان برای

همراه

با انجمن و ارسال پیشنهادات سازنده ،برای برگزارکنندگان

و شرکتکنندگان این کنفرانس بزرگ آرزوی سﻼمت  ،موفقیت ،و
کامیابی دارم.

∗دکتر محمد صالمصلحیان

گزارش »انتخاب دومین برندۀ جایزۀ پروفسور تق فاطم «
زهرا گویا ∗ )رئیس هیئت امنای جایزه * در شورای اجرایی انجمن ریاض ایران ،دورۀ  ١٣٩٧/٧/١تا (١۴٠٠/۶/٣١
ساﻻنه ریاض

کشور است ،اهدا بشود.

٣

بر اساس این سه مصوبه ،در سال  ١٣٩٨و در مراسم افتتاحیۀ
پنجاهمین کنفرانس ریاض

حاج عل محمد توکل
پروفسور تق

فاطم

کشور به میزبان

از استان فارس ،بهعنوان اولین برندۀ جایزۀ

معرف

شدند .همچنین دومین جایزه به آقای

عبدالحمید مومنایی معلم برتر ریاض

میزبان پنجاه و دومین کنفرانس ریاض
در سال  ،١٣٩٨هیئت امنای جایزۀ پروفسور تق
به »آییننامه جایزۀ پروفسور تق

فاطم

١

با توجه

فاطم « و در تﻼش برای اجرایی

کردن آن ،که از سال  ١٣٨٣تأسیس شده بود ،مواردی که در آئیننامه
بهطور ضمن

آمده بود شفاف شدند و به منظور عملیات کردن این

جایزه ،سه مصوبه صریح از آن استخراج شد:
• مخاطب جایزه ،معلمان برتر ریاض

٢

• جایزه ،ساﻻنه اهدا بشود.
• جایزه به ی

از معلمان اثرگذار استان

که میزبان کنفرانس

استان کرمان اهدا شد که
کشور در سال  ١۴٠٠بود.

برای نهادینه شدن و استمرار این جایزه ،گزارش روند انتخاب دومین

برنده این جایزه ارائه م شود.

مرحله اول :ابتدا ایمیل

توسط رئیس هیئت امنای جایزه

پروفسور فاطم  ،برای آقای دکتر رحیم زارعنهندی مسئول
جوایز انجمن ریاض

هستند.

دانش اه شیراز ،آقای

در دوره شورای اجرایی  ١٣٩٧تا ١۴٠٠

ارسال شد تا پس از مشورت با آقای دکتر سیدمنصور واعظپور

رئیس محترم وقت انجمن ریاض ایران ،نظر خود را برای فعال
نمودن جایزه اعﻼم کنند .سپس با تأیید رئیس و مسئول جوایز
انجمن ،اولین جلسه هیئت امنا با حضور اکثریت اعضا تش یل

* اتمام اح ام رئیس و اعضای هیئت امنای این جایزه تا اردیبهشت  ١۴٠٠بود .این مسئله با مسئول جوایز انجمن و از طریق ایشان با رئیس انجمن درمیان گذاشته شد و
بهطور شفاه به ما اطﻼع داده شد که کمیته هیئت امنا ،مسئولیت برعهده گرفته را به پایان برساند.
 ١زهرا گویا )دانش اه شهید بهشت ( رئیس هیئت امنای دوره  ١٣٩٧تا  ١۴٠٠شورای اجرایی انجمن ریاض ایران و اعضای هیئت امنا بهترتیب الفبایی ،عبارت بودند از :آقای
دکتر اسفندیار اسﻼم )دانش اه شهید باهنر کرمان( ،آقای محمدرضا انتظاری )معلم پیشکسوت ریاض استان یزد و عضو اتحادیه انجمنهای علم معلمان ریاض ایران ،آقای
دکتر عل رجال )دانش اه صنعت اصفهان( ،خانم دکتر سهیﻼ غﻼمآزاد )پژوهش اه مطالعات آموزش و پرورش( ،آقای دکتر طاهر قاسم هنری )دانش اه خوارزم ( ،آقای دکتر
بهمن هنری )استاد بازنشسته دانش اه فردوس مشهد(.
 ٢آقای دکتر رحیم زارعنهندی مسئول جوایز انجمن نیز بدون حق رأی ،در اکثر جلسهها یا حاضر بودند یا صورتجلسهها برایشان ارسال م شد.
 ٣به دلیل شیوع همهگیری کوید  ١٩و تعطیل دانش اهها و مراکز آموزش و برگزاری تمام فعالیتهای علم ‐آموزش بهصورت مجازی ،پنجاه و ی مین کنفرانس ریاض
کشور به جای شهریور  ،١٣٩٩در بهمن  ١٣٩٩در دانش اه کاشان برگزار شد .به دلیل تغییر زمان ،فرصت کاف برای فرایند انتخاب دومین برنده این جایزه وجود نداشت .البته با
عنایت به اینکه کاشان از نظر تقسیمبندی جغرافیایی ،جزو استان اصفهان است و این استان فرصتهای بیشتری برای میزبان کنفرانسهای ساﻻنه ریاض کشور دارد ،فرصت
این استان ،همچنان محفوظ است.

