خبرنامه انجمن ریاض

شماره پیاپی ١۶٧و ١۶٨

ایران

٣۵

میزگرد

گزارش نهایی میزگرد
»چالشهای پیش رو در توسعۀ رشتههای علوم ریاض در ایران«
١۶:٣٠تا١۴٠٠/۶/١١ ،١٨:٣٠
هماهنگکننده :امیر دانش ر

اعضای میزگرد:

مطرح هستند که نه تنها در دسترسترند ،بل ه به نظر م رسد که

• دکتر امیر دانش ر )عضو هیئت علم

دانش اه صنعت

• دکتر حبیب شریف )عضو هیئت علم

دانش اه شیراز و رئیس

و هماهنگکنندۀ میزگرد(؛

بنیاد نخب ان استان فارس(؛

• دکتر احمد عرفانیان )عضو هیئت علم
مشهد و رئیس کارگروه تخصص

شریف

دانش اه فردوس

علوم ریاض وزارت عتف(؛

• دکتر میثم نصیری )عضو هیئت علم
بنیادی(؛

∗

پژوهش اه دانشهای

• دکتر ملیحه یوسفزاده )عضو هیئت علم دانش اه اصفهان و
محقق ارشد پژوهش اه دانشهای بنیادی(.

میزگرد »چالشهای پیش رو در توسعۀ رشتههای علوم ریاض
ایران« طبق برنامۀ از پیش تعیینشده و بهعنوان ی

در

از برنامههای

پنجاهودومین کنفرانس ریاض کشور ،در ساعت  ١۶:٣٠با حضور بال

بر صد نفر از عﻼقهمندان و اعضای میزگرد به صورت مجازی تش یل
شد .در ابتدا ،گزارش هماهنگکنندۀ میزگرد در ارتباط با اهداف اصل

با توجه به توانمندیهایی که در جامعۀ علم

از قدیم ترین و باسابقهترین جوام علم

ی

رف مش ﻼت و حذف چالشها از ی
این جامعه علم برداشت.

به این منظور ،و با توجه به اینکه ی

میزگرد استخراج فهرست
ارسال پرسشنامۀ طراح

نوعاً از راه حلهای سادهای برخوردار نیستند و معموﻻ تﻼش برای حل

آنها زمان و انرژی زیادی را م طلبد .در مقابل ،از آنجا که در حال
حاضر چالشهای متنوع در ارتباط با توسعۀ رشتههای علوم ریاض

از چالشهای پیش رو تعیین شده بود ،با

شده به همۀ شرکتکنندگانِ در کنفرانس،

جامع

از چالشهای حال و پیش رو تهیه و بهعنوان ی

از نتایج

میزگرد به استحضار شرکتکنندگان رسانده شده و به شرح پیوست
این گزارش و با کسب نظرات شرکتکنندگان در کنفرانس و همچنین
هم اران متخصص که به لحاظ تجربۀ کاری یا مسئولیتهای شغل

م توانستند در این خصوص اظهار نظرهای مفیدی داشته باشند،

نهایی شود.

در ادامه ،برای حصول مشارکت حداکثری حضار و تمرکز مذاکرات

میزگردهای گذشته که با موضوعات مشابه تش یل شدهاند ،اصوﻻ به

هماهنگ و رایزن با نهادهایی متنوع و خارج از جامعۀ ریاض کشور،

از اهداف اصل

عﻼقهمندان ،متخصصین و دستاندرکاران ،تﻼش شد تا فهرست

آیندۀ شغل

تاکید شد که اینگونه چالشهای کﻼن به دلیل گسترۀ وسیع و لزوم

سو و بهرهگیری از فرصتهای

موجود از سوی دی ر ،قدمهای موثری را در راستای ارتقا و سرآمدی

و اقدامات بهعمل آمده از زمان تصویب تا تش یل جلسه میزگرد خطاب

چالشهای کﻼن که از اثرگذاری بیشتری برخوردار بودند پرداختهاند؛

کشور سراغ داریم،

بتوان با همافزایی و همدل همۀ اعضای این جامعه علم در راستای

بر ی

به حضار ارائه شد .در این گزارش با اشاره به اینکه عمدۀ همایشها یا

علوم ریاض

بهعنوان

محور مشخص ،محور پرسش و پاس

چالشهای مهم جامعۀ ریاض
و متنوع

کشور ،یعن

میزگرد به ی

از

»چالشهای مرتبط با

دانشآموختگان« ،که با ابعاد و جنبههای بسیار مختلف

از فعالیتهای حرفهای و علم

این جامعۀ علم

مرتبط

است ،اختصاص داده شد و اعضای میزگرد و همچنین حضار به بحث
و اظهارنظر فعال در این زمینه دعوت شدند.

در این گفتگو ،ابتدا اعضای میزگرد به ارائه نظرات خود دربارۀ

موضوع میزگرد پرداختند .در این بخش سرکار خانم دکتر یوسفزاده

افرادی را که برای تحصیل به رشتههای علوم ریاض

روی م آورند

خبرنامه انجمن ریاض
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ایران

بهار و تابستان ١۴٠٠

به چهار دسته تقسیم کردند .دستۀ اول از نظر ایشان افرادی بودند

ایشان از حضار درخواست کردند که در این موارد به ارائۀ نظرات

قوانین خاص خودشان م بینند و به دنبال کشف آن موجودات و

وزارت عتف اشاره

که برای اشیاء ریاض

موجودیت قائل هستند؛ آنها را موجودات

قوانین مابین آنها هستند .این افراد یا ذهن
و یا دوست دارند ذهن
پیچیدۀ ریاض

با

بسیار خﻼق دارند

خﻼق داشته باشند ،فکر کردن به مسائل

را ورزش ذهن م دانند ،در حیطۀ کاری خودشان ،در
که

کشفیات خودشان ،آنچنان لذت را تجربه م کنند که حت زمان

در دفتر کارشان نیستند در ذهنشان در پی یافتن و کشف این موجودات

هستند .ایشان این دسته را »ریاض دانان بنیادی« لقب دادند .دستۀ
که توسط

دوم را افرادی برشمردند که به فلسفۀ وجودی موجودات

دستۀ اول مورد مطالعه قرار م گیرند ،عﻼقهمند هستند و به نوع

تا

به یقین عین نرسند و به ماهیت اصل این موجودات پی نبرند ،وقت

خود را صرف حل مسایل پیچیدۀ ریاض

نم کنند .ایشان این دسته

را »ریاض دانان بنیادی‐فلسف « نامیدند .دستۀ سوم در نگاه ایشان
افرادی بودند که به کاربرد ریاض در اقتصاد ،برق ،کامپیوتر ،صنعت و

غیره واقف هستند و به دنبال حل مسائل در این حیطهها هستند و این
دسته را »ریاض دانان کاربردی« خواندند .در نهایت دستۀ چهارم را

افرادی دانستند که به اجبار وارد رشته ریاض م شوند و معموﻻ هم به

ریاض

عﻼقهای ندارند .در ادامه ایشان با تأکید بر اینکه خصوصیات

و انگیزههای این چهار دستۀ بسیار متفاوت و راه موفقیت برای این
چهار دسته از افراد نیز با هم فرق دارد به تشریح جزئیات و بررس این

چهار گروه از جامعه ریاض
با ی

پرداختند.

آقای دکتر نصیری با تأکید بر اینکه باید به جامعه ریاض
نگاه سیستم

نگریست و رفتارهای دینامی

کشور

آن را در هر

مورد در نظر داشت بر این موضوع تأکید کردند که تﻼشهای

فردی ول

هماهنگ در این جامعه برای حل بسیاری از مش ﻼت

و چالشهای موجود م تواند با ایجاد همافزایی مناسب راهگشا
باشد .در ادامه ایشان به برخ

معضﻼت در ارتباط با چالشهای

اشتغال دانشآموختگان ،جذب اعضای هیئت علم
منسجم برنامههای درس

جدید و طراح

اشاره داشتند و در مورد چ ونگ

برخورد

با آنها از طریق برنامهریزی صحیح صحبت کردند .آقای دکتر
عرفانیان با تأکید بر نقش برنامههای درس

دانشآموختگان به دو مورد اصل

منعطف در تواناییهای

زیر اشاره کردند:

• چ ونگ فراهم آوردن شرایط و ایجاد مهارتافزایی در طراح
و بازنگری برنامههای درس

علوم ریاض ؛

• توجه به زمینههای بینرشتهای در برنامههای درس
ریاض .

علوم

خود بپردازند .ایشان همچنین به برخ
بازنگری برنامههای درس

اقدامات صورتگرفته در

در کارگروه تخصص

نمودند.

آقای دکتر شریف بهطور خاص به رشد بیرویه و کنترلنشده
مختلف رشتههای علوم ریاض

دانشآموختگان در مقاط

تأکید

کردند و در این باره به ارائۀ آمار و اطﻼعات موجود پرداختند .ایشان

همچنین به وجود استعدادهای زیادی در بین دانشجویان و جامعه

ریاض

کشور اشاره و به لزوم برنامهریزی صحیح و هدفمند برای به

ثمر رسیدن این توانمندیها تأکید کردند.
بعد از پرسش و پاس

حضار ،که گاه

نیز با اختﻼف نظرهایی

همراه بود ،و جم بندی مجدد مباحث توسط آقایان دکتر شریف ،دکتر
عرفانیان ،دکتر نصیری و در نهایت دکتر یوسفزاده ،این میزگرد در

ساعت  ١٨:۴٠به کار خود پایان داد .رئوس مطالبی که مورد توجه

قرار گرفت به شرح زیر بود:

• تأکید بر تنوع دانشجویان رشتههای علوم ریاض

از نظر

توانمندی ،عﻼیق و انگیزهها و لزوم داشتن برنامههای
مناسب و منعطف برای بهرهگیری از توانمندیهای موجود
در دستههای مختلف این جم کثیر و گسترش تواناییهای

حرفهای دانشآموختگان رشتههای علوم ریاض ؛
• لزوم طراح

و اعمال روشهای کنترل

برای تعیین و تثبیت

تعداد دانشآموختگان با مشارکت همه اعضا ،گروهها و نهادها
در جامعه ریاض کشور با هدف حفظ کیفیت و تضمین فضای

کار و فرصتهای شغل

دانشآموختگان؛

• لزوم فعالیت بیشتر گروهها ،نهادها در جامعۀ ریاض
و انجمن ریاض

کشور

ایران برای ایجاد ارتباط با نهادهایی که

بالقوه و بالفعل م توانند ارتباط مؤثری با جامعۀ ریاض

کشور داشته باشند ،با هدف شناساندن ریاضیات و تواناییهای
دانشآموختگان رشتههای علوم ریاض

به جامعه ،بازار کار

و مسئولین و به جهت گسترش فرصتهای شغل
دانشآموختگان رشتههای علوم ریاض ؛

• لزوم توجه به تحوﻻت جهان

برای

در رشتههای علوم ریاض

و

پیشرفت علوم و فناوری و هدایت صحیح جامعۀ ریاض کشور

با توجه به فرصتهای موجود و پیش رو در داخل و خارج از
رشتههای علوم ریاض ؛

• لزوم توجه به مسئولیتهای فردی ،علم

و اجتماع

با ی

خبرنامه انجمن ریاض
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نگاه جام به تحوﻻت جامعه ریاض

کشور و با تأکید بر لزوم

داشتن تحلیلهای نظاممند و کﻼن همراه با در نظر گرفتن

همۀ عوامل مؤثر در اقدامات و تصمیمات فردی و گروه .

در خاتمه و حسب وظیفه ،ﻻزم م دانم از همه افرادی که با ارائۀ

نظرات خود از طریق تکمیل پرسشنامه ،شرکت فعال در میزگرد یا

به طرق دی ر موجب پربارتر شدن این میزگرد شدند ،صمیمانه تش ر

کنم .نقش دبیرخانۀ کنفرانس ،دبیر محترم کمیتۀ علم

کنفرانس و

همچنین مساعدت خانۀ ریاضیات اصفهان در اقدامات انجامشده برای
جم آوری نظرها از طریق پرسشنامه بسیار پررنگ و تعیینکننده بود،

و به این وسیله و به نمایندگ
دکتر عل

از آقایان دکتر عباس سالم

رجال  ،بسیار سپاس زارم .در طراح

پاریزی و

میزگرد و جم بندی

نظرات افراد ،متخصصین زیادی دخیل و تاثیرگذار بودند که ﻻزم است
از همۀ این عزیزان تش ر و قدردان

فضا از ارائۀ فهرست

شود ،گرچه به دلیل محدودیت

از نامهای همۀ این عزیزان معذورم .هر چند به

طور خاص ،ﻻزم م دانم از همۀ اعضای محترم میزگرد که دعوت را

پذیرفتند و از آقایان دکتر سعید اعظم ،دکتر عل

سالم

رجال  ،دکتر عباس

پاریزی و دکتر محمد صالمصلحیان که با عﻼقه در جلسات

همفکری برای اجرای این میزگرد شرکت کردند و وقت گرانبهایشان
را در اختیار گذاشتند تش ر و نهایت قدردان

و سپاس خود را ابراز

کنم .در پایان ،ﻻزم است تأکید کنم که هر نوع کاست

و کوتاه

دربارۀ برگزاری این میزگرد متوجۀ شخص اینجانب است و امیدوارم
تﻼشهای صورتگرفته قدم کوچ

کشور رقم بزند.

در جهت اعتﻼی جامعۀ ریاض

ایران
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دبیرستان( برای حصول اطمینان از فراگیری صحیح و عمیق
مطالب در رشتۀ ریاض توسط دانشآموزان؛

• آزمونهای سراسری ورودی دانش اهها ،آزمونهای ورودی
مدارس خاص و اثرات مختلف آنها بر کیفیت یادگیری
ریاض ؛

• فرایند تربیت ،جذب ،جای اه و منزلت ،بهروز نگهداشتن و
ارتقای شغل

کشور؛

در سط

و حرفهای معلمان ریاض

مدارس

• جذب دانشآموزان مستعد و باانگیزه به رشتههای علوم
ریاض ؛

• چالشها و فرصتهای مرتبط با بهرهگیری از فضای مجازی
و آموزش ال ترونی

تا دبیرستان(.

در آموزش ریاضیات در مدارس )ابتدايي

◦ چالشهای درون
• آیا م توان با جذب معلمان بهمنزلۀ اعضای فعال انجمن
ریاض

ایران و تش یل شاخۀ »پیش از دانش اه« در انجمن

از توانمندی مربوط سود جست و انجمن به صورت فعال نقش

ستادی در ایجاد هماهنگ
»تحصیﻼت دانش اه

بین »ریاض

پیش از دانش اه« و

در رشتههای علوم ریاض « ایفا کند

)بهعنوان تكيهگاه که هر دو گروه بهطور طبیع در کنار هم

همافزایی داشته باشند و هماهنگ عمل کنند(.

فهرست نهایی

»چالشهای پیش رو در توسعۀ رشتههای
علوم ریاض در ایران«

مستخرج از میزگرد مورخ١۴٠٠/۶/١١

در پنجاه و دومین کنفرانس ریاض ایران

محور موضوع  (١چالشهای مربوط به آموزش ریاض

پیش از دانش اه

ریاض در مقاط دانش اه
◦ چالشهای کﻼن
• طراح

و اجرای برنامههای درس

• استانداردهای آموزش ریاض پیش از دانش اه و استانداردهای
ریاض

مدارس )ابتدایی تا

رشتههای علوم ریاض

و

ایجاد گرایشهای بینرشتهای در همۀ مقاط تحصیل با توجه
به تحوﻻت جهان و شرایط و نیازهای جامعه ریاض

• حفظ کیفیت و ارتقای سط
رشتههای علوم ریاض

◦ چالشهای کﻼن
محتوای کتابهای درس

محور موضوع

 (٢چالشهای مربوط به آموزش علوم

کیف

کشور؛

دانشجویان ورودی به

در همۀ مقاط تحصیل

دانش اه ؛

• حفظ و ارتقای انگیزه و مهارت استادان در ارائۀ باﻻترین کیفیت
در امر آموزش در مقاط مختلف تحصیل
ریاض ؛

رشتههای علوم

خبرنامه انجمن ریاض
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• بررس راه ارهای جذب و تأمین هیئت علم مناسب و بهروز
در رشتههای علوم ریاض .

◦ چالشهای درون
• بهرهگیری مؤثر از فضای مجازی و آموزش ال ترونی
آموزش رشتههای علوم ریاض

در

و همچنین استفاده از این

ام انات در فراگیری بیشتر و بهتر دانشجویان؛
• بازنگری مناسب برنامههای آموزش

با اهداف هماهنگ و

مشخص در همه مقاط با توجه به شرایط موجود؛

• بررس

چ ونگ

موجود در سط

مورد نظر با استفاده از جای اه انجمن ریاض
ی

از قدیم ترین انجمنهای علم

محور موضوع

در

کشور برای تحقق استانداردهای علم
بهصورت فراگیر؛

دانشآموختگان
◦ چالشهای کﻼن
• ایجاد

و تعداد دانشآموختگان این رشتهها در سط

راه ارهای مم ن و تدوین اقدامات اجرایی برای ارتقای کیف

ریاض

محور موضوع

آموزش ریاض
دانش اه

و بررس

در کشور.

 (٣چالشهای مربوط به هماهنگ

پیش از دانش اه با آموزش ریاض

مؤثر در سط

دانش اههای

جامعه و مسئوﻻن

درخصوص توانمندیهای دانشآموختگان رشتههای علوم
و ارائۀ راه ارهای مناسب برای حفظ استانداردهای
که نقش تعیینکننده در آموزش ریاض

کشور دارند )نظیر دانشآموختگان دانش اه فرهنگیان(؛

• ایجاد فضای ﻻزم برای بهکارگیری پژوهش ران و متخصصان
در رشتههای علوم ریاض

در مراکز پژوهش ؛

• جلب حمایت نهادهای مختلف دولت و خصوص مربوط برای

• هماهنگ کردن دروس دو سال اول دوره کارشناس و دو سال
آخر دبیرستان و بازنگریهای ﻻزم؛

• ام ان ایجاد همفزایی یا هماهنگ

جدی و مؤثر بین جامعۀ

کشور و جامعۀ استادان ریاض

کشور ،برای

استفاده بهینه از توانمندیهای موجود و ارتقای کیف
ریاض .

علوم

◦ چالشهای درون
• تنوعبخش

به برنامههای آموزش

برای جذب دانشجویان

متنوع و مستعد و خروج متنوع و متناسب با بازار کار حرفهای؛

• همافزایی بیشتر و مؤثرتر بین رشتههای علوم ریاض

و

• ام ان ایجاد فرصتهای خروج یا ورود به رشتههای علوم

ام ان فعالیت عمیقتر انجمن ریاض

ایران در این

حوزه با تعامل جدی با معلمان ،انجمنهای علم

معلمان،

خانههای ریاضیات و وزارت آموزش و پرورش و استفاده از

ام انات موجود در هردو وزارتخانههای عتف و آموزش و

پرورش برای ایجاد ی

تشویق و بهکارگیری دانشآموختگان رشتههای علوم ریاض .

برنامههای مربوط در مقاط و رشتههای مختلف علوم ریاض ؛

◦ چالشهای درون
• بررس

اطﻼعسان

دانشآموختگان

◦ چالشهای کﻼن

معلمان ریاض

یا خصوص مرتبط؛

کشور؛

رشتههای علوم ریاض

دورههای مختلف علوم ریاض

شغل

مناسبتر

• تعیین وض مطلوب و کنترل گسترش رشتههای علوم ریاض

• جذب استعدادهای شاخص و دانشجویان توانمند در ورودی
همۀ مقاط

فرصتهای

بیشتر

و

برای

دانشآموختگان رشتههای علوم ریاض  ،با تعامل مناسب با

• چ ونگ

تحصیل

کشور.

ایران در مقام

 (۴چالشهای مربوط به آیندۀ شغل

بازار کار هدف یا نهادهای دولت

تعامل با دانش اهها یا اعضای هیئت علم

رشتههای علوم ریاض

ایران

بهار و تابستان ١۴٠٠

ستاد هماهنگ علم و نیل به اهداف

ریاض در مقاط مختلف تحصیل متناسب با عﻼئق و اهداف
دانشجویان با بازنگری مناسب برنامههای آموزش
گرایشهای بینرشتهای؛

• چ ونگ

و ایجاد

تعیین وضعیت مطلوب و کنترل نرخ تولید

متخصصان علوم ریاض

در کشور؛

خبرنامه انجمن ریاض

شماره پیاپی ١۶٧و ١۶٨

• تبیین جای اه رشتههای علوم ریاض
علم

کشور در دنیا و در جامعه

• بررس

و حرفهای داخل و خارج رشتههای علوم ریاض ؛

• هدایت صحیح و ایجاد اجماع در جامعه ریاض
نیل به اهداف عال
کشور؛

• آیندۀ شغل

پژوهش در رشتههای علوم ریاض

محور موضوع

علوم ریاض

• چ ونگ

نهادینه

کردن

سازوکارهای بررس

در

و ارتقای
کیف

در کشور و حصول اطمینان از

فرایند روبهجلو کیفیت پژوهش در رشتههای علوم ریاض ؛

کشور.

• تعریف درست و تبیین مفهوم صحیح و روش تشخیص
»کیفیت« در پژوهشهای علوم ریاض .

 (۶چالشهای مربوط به همافزایی در

محور موضوع

جامعه ریاض کشور و انجمن ریاض ایران

◦ چالشهای کﻼن
• تبعات آییننامههای ارتقا بر فعالیتهای علم
رشتههای علوم ریاض ؛

◦ چالشهای کﻼن

استادان در

• ام ان بهرهگیری بیشتر و مؤثرتر از توانمندی دانش اههای
موجود در سط

• اعمال قوانین ی سان برای تمام دانش اههای کشور و بررس
• لزوم توجه به تعامﻼت علم

ﻻینفک پژوهش در علوم ریاض
فعالیتهای آزمایش اه

نیز انجام تحقیقات تیم
بینالملل .

یا صنعت

بینالملل

کشور و استفاده از جنبههای مثبت هر ی

برای ارتقای جامعه ریاض

یا یافتن راه ارهای مناسب برای رف این مش ل؛

نهادهای مرتبط؛

بهعنوان بخش

کشور با هم اری وزارتخانهها و

• ارتباط مؤثر و گستردهتر انجمن ریاض

)مثﻼ در مقایسه با لزوم

ایران با وزارتخانهها،

مؤسسات یا نهادهای شاخص و تعیینکننده در خارج از انجمن

برای رشتههای دی ر( و

بهمنظورِ ایجاد هماهنگ یا انعکاس نظرات کارشناس یا ایجاد

و بینرشتهای در داخل یا مجام

ارتباط برای ارتقای جای اه جامعه ریاض

کشور یا رف برخ

مش ﻼت از نوع ارتباط با بازار کار و نظایر آن.

◦ چالشهای درون

◦ چالشهای درون

• راه ارهای جذب استعدادهای برتر در رشتههای علوم ریاض
در همۀ مقاط تحصیﻼت تکمیل

• تضمین مشارکت فعال و مؤثر همۀ اعضای جامعۀ ریاض

و پس از آن؛

• تدوین و اجرای روشها یا اطﻼعرسان

مرتبط با استانداردهای فعالیت پژوهش

کشور در انجمن ریاض

گسترده و عموم
در علوم ریاض

جهان.

این استانداردها در تمام ارکان انجمن و فعالیتهای حرفهای
کشور؛

ایران؛

• گسترش ارتباطات بینالملل انجمن ریاض در سط عال در

بهویژه توسط انجمن ریاض ایران و حصول اطمینان از رعایت
در جامعۀ ریاض

کشور در سط

پژوهشهای علوم ریاض

دکترا و تأثیرات آن بر

 (۵چالشهای مربوط به پژوهش در

بینالملل

جای اه جامعۀ ریاض کشور در تراز عال جهان ؛

کشور جهت

و جامعه ریاض

راه ارهای مم ن برای ایجاد م تبهای علم

رشتههای علوم ریاض

تعیینشده بههمراه سرآمدی در جامعه و

دانشآموختگان مقط

ایران

٣٩

∗

دانش اه صنعت

شریف

