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

٢٩

• 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.

خبرنامه انجمن ریاض

٣٠

ایران

بهار و تابستان ١۴٠٠

شد و پس از بحث و تبادل نظر در این جلسه ،اقدامهای زیر

برای شرکت در دومین جلسه در تاریخ  ١۴٠٠/۵/٢به منظور

مرحله دوم :از آقای دکتر عباس سالم

پاریزی دبیر کمیتۀ

مرحله هفتم :پس از دریافت اطﻼعات تکمیل  ،معلوم شد که

که با مشورت استادان دانش ده ریاض

و کامپیوتر دانش اه

از فعالیتهای خود اشاره کرده بودند .مجدداً و برای

ط

ی

علم

بازۀ زمان  ،صورت گرفت.

۴

پنجاه و دومین کنفرانس ریاض

شهید باهنر ،انجمن علم

انتخاب دومین برندۀ جایزه ،دعوت نمود.

آموزش

ایران ،درخواست شد

معلمان ریاض

با تواض و ش ستهنفس
به بعض

کرمان

آخرین مرحله ،با هر سه نامزد توسط هم اران ریاض مدرسه و

)ادراک( ،خانه ریاضیات کرمان و پیشکسوتان بنام و مورد

وثوق جامعه ریاض

کنند.

دانش اه در کرمان ،تماس گرفته شد و آنها نیز از طریق ارسال

کرمان ،نامزدهای این جایزه را معرف

مرحله پنجم :با بررس

خواسته شد که بر اساس

آقای دکتر سالم

تش یل شد و تنها آقای دکتر عل رجال که قبل از این جلسه،

برای حضور در جلسه دی ری دعوت شده بودند ،از طریق

سوابق و شرححال علم  ،برای

ریاضیات کرمان از طریق واتساپ درخواست

واتساپ با جلسه همراه کردند .در این جلسه ،اعضای هیئت

مدیر خانۀ

امنای جایزه به اجماع ،آقای »عبدالحمید مومنایی« را برندۀ

ارسال شد مبن

بر اینکه برای قضاوت منصفانهتر ،به اطﻼعات کیف

جایزه پروفسور تق

بیشتری

مرحله نهم :ط

کارنامۀ علم سه نامزد نهایی ،بیشتر شامل اطﻼعات فردی از

فاطم

قبیل »مدرک«» ،دانش اه محل تدریس« و »تعداد سالهای

انجمن ،به اطﻼع دبیر کمیتۀ علم

نبود .بدین سبب بههمراه این نامه ،شاخصهای دی ری برای

ریاض

معنادارتر کردن ضوابط اولیه ارسال شد تا در اختیار سه نامزد

شد .این انتخاب به تأیید
پنجاه و دومین کنفرانس

کشور رسید تا این جایزه در روز افتتاحیۀ کنفرانس ،به

آقای عبدالحمید مومنایی اهدا گردد و لوح تقدیر تهیه شده نیز

قرار ب یرد و با تکمیل آنها توسط خودشان ،انتخاب نهایی

ارسال گردید.

تسهیل شود.

مرحله ششم :بعد از دریافت اطﻼعات تکمیل  ،دبیرخانه

 ۴اعضا از طریق ایمیل و واتساپ ،با هم در ارتباط بودند.

برای معلم برتر ریاض  ،به رئیس انجمن ریاض ایران

شورای اجرایی )دوره  ١٣٩٧تا  (١۴٠٠رسید و از طرف رئیس

نشده بود .در نتیجه ،تمایز بین نامزدها از منظر کیف  ،میسر

انجمن ریاض

ایمیل  ،دومین برندۀ جایزۀ پروفسور تق

و اعضای شورای اجرایی ،معرف

آنها پرداخته

در تاریخ  ،١۴٠٠/۴/٣٠از هیئت امنای جایزه

از طریق واتساپ ارسال شده

بود که به اعضای جلسه ،اعﻼم شد.

ارسال  ،توضیح داده شد که موارد ارائهشده در

تدریس ریاض « بود و به ویژگ های معلم

فاطم

اعﻼم کردند .ذکر این نکته ﻻزم

است که نظر آقای دکتر رجال

بر اساس ضوابط جایزه ،نیاز است .در این نامه با اشاره به
کارنامه علم

فایل ،قبل از دومین جلسه ،برای

مرحله هشتم :در جلسۀ  ٢مرداد  ،١۴٠٠جلسه با تمام اعضا

کنند.

و آقای دکتر محمد رضوان

دادند ،نهایت هم اری را

اعضای هیئت امنای جایزه ارسال شد.

برای این جایزه ،از بین  ١٣نفر ،سه نامزد را

همراه با شرححال علم آنان ،معرف

نمودند .در نهایت ،همه دادهها در سه جدول و به تفکی

هر

نامزد ،تنظیم شد و در ی

در سط استان کرمان انتخاب شدند.
ضوابط ارسال

فایلهای صوت  ،تصویر دستنوشتهها ،فرستادن پیام

ها و

پاس هایی که به سؤالهای تکمیل

مرحله سوم :با مساعدت جامعۀ ریاض کرمان ١٣ ،دبیر ریاض
مرحله چهارم :از دبیر کمیتۀ علم

که سه نامزد بزرگوار داشتند ،تنها

∗

دانش اه شهید بهشت

