ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۶٩و ١٧٠

اﯾﺮان

٢٩

ﻣﯿﺰﮔﺮد



ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰﮔﺮد
ﻣﯿﺰﮔﺮد »ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ «
ﺑﻌﺪارﻇﻬﺮ١۴٠٠/١٠/٩ ،
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه :ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧ

∗

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﻼن و دروﻧ

ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد و

اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﺮح ﺑﺮﺧ

از

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و اراﺋﮥ راﻫ ﺎرﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ .وی ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد:

ﻣﯿﺰﮔﺮد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ  ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸ ﺪۀ
ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ

داﻧﺸ ﺎه ﯾﺰد و ﺑﺎ ﻫﻤ ﺎری اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان و ﺧﺎﻧﮥ

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﺰد ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز ﭘﻨ ﺷﻨﺒﻪ  ٩دیﻣﺎه  ١۴٠٠از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﯿﻨﺎر
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

اﻋﻀﺎی ﻣﯿﺰﮔﺮد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ

 .١ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آﻣﻮزﺷ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ از داﻧﺸ ﺎه،

 .٢ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آﻣﻮزﺷ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ

رﯾﺎﺿ ،

 .٣ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آﻣﻮزﺷ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ ،

 .۴ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آﻣﻮزﺷ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ
ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ

در داﻧﺸ ﺎه ﯾﺰد در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی

ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و

ﻣﺠﺎزی ﺷﺪن آﻣﻮزشﻫﺎ ،ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻋﺪم ﺣﻀﻮر

ﺻﺎلﻣﺼﻠﺤﯿﺎن )رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ اﯾﺮان و اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺎه ﻓﺮدوﺳ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﻼس و ﻧﺒﻮد زﻣﯿﻨﮥ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ در

ﻣﺸﻬﺪ( ،دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﺮزاوزﯾﺮی )ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﻣﻮرد ﺳﻮالﻫﺎی اﺳﺘﺎد و ﻣﻌﻠﻢ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﺘﻌﻠﻤﯿﻦ

و اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺎه ﻓﺮدوﺳ ﻣﺸﻬﺪ( ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬ )ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای
اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ
ﻋﻠﯿﺨﺎﻧ

اﯾﺮان و اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺎه ﺷﯿﺮاز( ،دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ

)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان ،ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯿﺰﮔﺮد و اﺳﺘﺎد

و ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼ ﻮﻧﮕ
ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﮔ

رﯾﺎﺿ ﺧﻮاﻧ

و رﯾﺎﺿ ﻧﻮﯾﺴ ،

زﯾﺎد ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﻮزشدﻫﻨﺪه و آﻣﻮزشﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻋﺪم

اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺘﺎدان و ﻣﻌﻠﻤﺎن از اﻣ ﺎﻧﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺳﺨﺖاﻓﺰاری

داﻧﺸ ﺎه ﯾﺰد( و آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﻨﺘﻈﺮی )دﺑﯿﺮ ﭘﯿﺶﮐﺴﻮت رﯾﺎﺿ

ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ

ﯾﺰد و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ ﺧﺎﻧﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﺰد(.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﯽ‐ﻣﻌﻠﻢ ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر‐ﻣﻌﻠﻢ ،داﻧﺸﯿﺎر‐ﻣﻌﻠﻢ

در اﺑﺘﺪای ﻣﯿﺰﮔﺮد ،دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧ

از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ و

و اﺳﺘﺎد‐ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﻣﺼﻮبﺷﺪه از دﯾ ﺮ

ﺗﺸ ﺮ از ﺣﻀﻮر ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ و ﺣﻀﺎر ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻌﻠﻢ

 ١٣۵ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ دارد .دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ

ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺒﻮده و اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻠﮥ ﻓﮑﺮی ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﺑﺎﺷﺪ و او ﺑﺎﯾﺪ روی

اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدد؛ و در واﻗ اراده و

اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاش در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط

از آنﻫﺎ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ «.وی

اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰء

ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ
ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺟﻤﻌ

ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﺑﺮﺧ

ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧ

ﮐﻪ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

٣٠

اﯾﺮان

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ١۴٠٠

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ

ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺳﻄﺤ

ﺑﺮوز ﻣﺸ ﻼﺗ ﭼﻮن ﺑﯽاﺧﻼﻗ و ﺑﺪرﻓﺘﺎریﻫﺎی ﻋﻠﻤ در ﭘﮋوﻫﺶ در

ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺳﺎدۀ ﺑﺮﺧ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد دﯾ ﺮان اﺳﺖ اﻧﺠﺎم

اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد.

دﻫﻨﺪ.

از دﯾ ﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺎه ﯾﺰد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد،
ﻣﺸ ﻼت ﻋﺪﯾﺪۀ ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸ ﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﮥ آنﻫﺎ
ﻣ ﺗﻮان ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺗﺮ رﯾﺎﺿ

داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی

ﻣﻌﯿﻦ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﺳﺘﺎن ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ و ﺳﻄ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﯾﺲﺷﺪۀ رﯾﺎﺿ

در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و ﮐﻢرﻧﮓ

ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﻮاری،
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،آزﻣﺎﯾﺸ ﺎهﻫﺎی رﯾﺎﺿ

و ﻏﯿﺮه( را ﻧﺎم ﺑﺮد.

در اداﻣﮥ ﻣﯿﺰﮔﺮد ،دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﺮزاوزﯾﺮی ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ
اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻣﻮرد

اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺖ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮزاوزﯾﺮی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺻﻮرت ﯾ

ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﺎﻓ ﻏﯿﺮﻻزم ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮدد .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آرزوی ﭘﺮواز ﻧﺰد آدﻣ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﺧﺘﺮاع
وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﭘﺮواز ﮐﺮدن ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ
اﻧﺠﺎم ﭘﺮواز از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎل زدن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ازاﯾﻦرو ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺎﺳﺨ

ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠ ﻪ اﻓﺮادی ﻧﯿﺰ ﺟﺎن ﺧﻮد را

در اﯾﻦ راه از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .وی ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸ ﻞ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ

در ﺟﺬاب

ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ﺟﺬاب ﻧﺒﻮدن اراﺋﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗ

ﮐﻪ در

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠ ﭼﯿﺰ دﯾ ﺮی اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻠ

ﻏﯿﺮﺟﺬاب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺴﺪ ،اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ

در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺷﺐﺑﯿﺪاریﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮای ﯾ
ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﺰﮔﺮد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ  ،دیﻣﺎه ١۴٠٠

در اداﻣﻪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎلﻣﺼﻠﺤﯿﺎن ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ
اﯾﺮان ،در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ

دورۀ

ﺟﺬاب اﺳﺖ؟ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﺰﺷ

را ﻋﻠ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸ ﻼت ﺑﺮای

داﻧﺶآﻣﻮزان ﺟﺬاب ﻣ ﮐﻨﺪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠ
ﺿﺮوری زﻧﺪﮔ

داﻧﺶآﻣﻮز،

و ﻓﺮاﻫﻢآﻣﺪن ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی

از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ اﺳﺖ«.

ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮد .ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و

دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮزاوزﯾﺮی در اداﻣﻪ اﻓﺰود» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﺎ از

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻋﺪم وﺟﻮد

ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕ  ،اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﯽﭼﺸﻢداﺷﺖ ،اﯾﺜﺎر و ﺗﺮوﯾﺞ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر

داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ،

ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ،ﭼﻮن ﺷﻤ ﻣ ﺳﻮزﯾﻢ ﺗﺎ آﯾﻨﺪهای روﺷﻦ را ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮد

ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،

ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ ،اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ

ورود داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﻄ ﻋﻠﻤ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دورهﻫﺎ و ﺣﺘ ورود

ﺷﺎﮔﺮداﻧﻤﺎن ،ﻣﺎ را اﻟ ﻮی زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﻧﺴﺎزﻧﺪ و از اداﻣﻪدادن راﻫ ﮐﻪ ﻣﺎ

ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ !( ﺑﻪ

رﻓﺘﻪاﯾﻢ اﺟﺘﻨﺎب ورزﻧﺪ .او ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ راه ،ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻦ

دﻻﯾﻞ از

اﺳﺖ و ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠ ﺑﻪ ﺷ ﻠ ﮐﻪ او ﻣ ﭘﺴﻨﺪد در رﯾﺎﺿﯿﺎت

ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮار از ﺳﺮﺑﺎزی( ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن

ﻓﻌﻠ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎً در راﺳﺘﺎی ﺑﺮداری ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺎ

در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﺣﺎﻓﻈﻪﻣﺤﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪم

ﺧﻼف ﺑﺎ

اﻧﺪازۀ داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ

ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ
ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﯾﺎ ﮐﻤ
ﺑﺮﺧ

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﺣﺘ

دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ

ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ

)ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧ

وﺟﻮد ﺗﺪرﯾﺲﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﯾ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ

از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺖ

داﻧﺴﺖ.

اﻧﺘﻈﺎرات او ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣ روﯾﻢ .اﻣﺮوزه او ﯾ
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﺿﺮوری ﺣﯿﺎت را در زﻧﺪﮔ ﯾ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،دﮐﺘﺮ ﺻﺎلﻣﺼﻠﺤﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮا
ﮔﻤﺎن ﻣ ﺑﺮد ﮐﻪ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺪرك دﮐﺘﺮا اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی دﮐﺘﺮا ،ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮادی
ﺧﻼق و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ

از ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮔﺎم ﺑﺮﻣ دارﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ در ﺟﻬﺘ

اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﺗﺎ در زﻧﺪﮔ

زﻧﺪﮔ

ﺑﯽ دردﺳﺮ ﻫﻤﺮاه

ﺳﻠﺒﺮﯾﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ

ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻫﻞ داﻧﺶ و ﺧﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ

ﺗﺸ ﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴ ﻦ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮای ﯾ
ﺟﻮان دارد«.

زﻧﺪﮔ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۶٩و ١٧٠

او در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ در اﻣﺮ
آﻣﻮزش ﮔﻔﺖ» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﺬاب ﺑﻮدن

اﯾﺮان

آﻣﻮزﺷ

٣١

ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓ اﯾﻦ ﻣﺸ ﻞ ﻻزم اﺳﺖ

ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰاشﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰاﻫﺎی

ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺟﺬاب رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﻠ ﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ راﻫ

آﻣﻮزﺷ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  Matlab ،Maple ،CDF Wolfram ،Geogebraو ﻏﯿﺮه

ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺧﺮد ،آﯾﻨﺪۀ ﺷﻐﻠ و زﻧﺪﮔ

ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮاﮔﯿﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ

ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷ

و اﺟﺘﻤﺎﻋ

ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔ
ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرﻣ

ﻧﺮماﻓﺰاﻫﺎ ﮐﻤ

ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧ

ﭘﺮداﺧﺖ ،آﻗﺎی

زﯾﺎدی ﺑﻪ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ

ﻣ ﮐﻨﺪ.

در اداﻣﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻨﺘﻈﺮی ،دﺑﯿﺮ ﭘﯿﺶﮐﺴﻮت رﯾﺎﺿ

اﯾﺸﺎن ارﮐﺎن

ﯾﺰد ،ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻫﺶ اﻗﺘﺪار ﻣﻌﻠﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺷﺎره

دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ» :اﻧﮕﯿﺰه ،ﻣﺤﺘﻮا ،ﺗﻌﺎﻣﻞ،

ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ را دو ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻌﻠﻤﺎن

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ «.اﯾﺸﺎن اﻧﮕﯿﺰش را از دو ﻧﻮع داﻧﺴﺖ» :اﻧﮕﯿﺰش

و اﺳﺘﺎدان داﻧﺴﺖ .از ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖِ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ

ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟ ،

ﻋﻨﺎﺻﺮی ﭼﻮن دﻟﺴﻮز ﺑﻮدن ،ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘ  ،ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮب و

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺮه ،ﭘﻮل ،ﺟﺎﯾﺰه و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻓﺮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺧﺎص

ﭼﻮن

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬ  ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺎه ﺷﯿﺮاز ،ﺑﻮد.
آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﭘﻨ

و اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧ  .در اﻧﮕﯿﺰش دروﻧ

دروﻧ

ﯾ

ﺑﺮﻣ اﻧﮕﯿﺰد .در اﻧﮕﯿﺰش دروﻧ  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و از ﻧﯿﺎزﻫﺎی
روانﺷﻨﺎﺧﺘ  ،ﮐﻨﺠ ﺎوی و ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد .وﻗﺘ
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری

ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎری و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺳﻮاد ﺧﻮب ،ﺑﻪروز ﺑﻮدن و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺎﻓ
اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧ

اﺳﺖ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ

آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻨﮑﻮر و ﺣﺘ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻄﺤ

ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ”اﯾﻦﮐﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ“” ،اﯾﻦﮐﺎر ﺗﻔﺮﯾﺢ اﺳﺖ“ و ﯾﺎ ”ﻣﻦ

ﺧﻮاﻧﺪن رﯾﺎﺿ

از اﻧﺠﺎم دادن آن ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم“ اﻧﮕﯿﺰش دروﻧ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣ ﮐﻨﻨﺪ«.

اﻗﺘﺪار ﻣﻌﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪارس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ

از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﺪ  ،١٩ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﻣﻌﻠﻤﺎﻧ ﺗﻮﺟﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﺗﺴﺖزﻧ و ﺳﻄﺤ ﺧﻮاﻧ را ﯾﺎد

 ،ﮐﻢرﻧﮓﺷﺪن اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧ در اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش

ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن

ﯾ

آﻣﻮزش اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

داده و ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤ

ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧ

ﻣﻮارد ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ

ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ

اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ

ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪراﺣﺘ ﭘﺎﺳ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد

ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮنﻫﺎی

اﺳﺖ .ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻤ

ﻣﺪﯾﺮۀ ﺧﺎﻧﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﺰد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻄ

و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﻧﻤﺮۀ ﺧﻮﺑﯽ از درس ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

درونﻣﺪرﺳﻪای و داﻧﺸ ﺎﻫ

اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧ در اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش اﺛﺮﮔﺬاری ﮐﻤﺘﺮ دارد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد

ﺑﺪﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﺪارس و وﺟﻮد ﻣﺪارس ﺧﺎص را از

در ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣ ﺷﻮد .وی ﺑﯿﺎن

دادن

اﻧﮕﯿﺰش دروﻧ

دﯾ ﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ دﺑﯿﺮ ﭘﯿﺶﮐﺴﻮت ،آﮔﺎﻫ

وﺟﻮد

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن

از آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻸﻫﺎی

ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ آﻣﻮزش،

ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی دروﻧ  ،راهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ
دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀ

ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و روزﺑﻪروز

)ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻌﻠﻤﺎن دﺑﺴﺘﺎن( ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ اﺻﻮﻟ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﮕ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺑﻪ

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﯿﻮۀ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای

ﮐﺸﻒ اﻟ ﻮﯾﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺳﻮق دﻫﺪ ،اﯾﺠﺎد ﭼﺎﻟﺶ در ﻓﺮاﮔﯿﺮ،

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و اﻣ ﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺠﺎزی

ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺠﯿﺐ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ از دروس رﯾﺎﺿ ،

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾ
اراﺋﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠ

اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤ  ،ﺑﯿﺎن ﯾ

داﺳﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ

ﺣﺲ ﮐﻨﺠ ﺎوی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ درسﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰشﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧ
اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣ آﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد

ﺷﻮد اﻣ ﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻧﯿﺰ اﻣ ﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ .از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
دﻳ ﺮی ﻛﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺎه ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
دروس دو ﺳﺎل اول دورۀ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ

و دو ﺳﺎل آﺧﺮ دورۀ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻮد

و ﺑﺎزﻧﮕﺮی آنﻫﺎ را ﻻزم داﻧﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﻧﻮﺷﺘﻦ
رﯾﺎﺿ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺘﻦ دﯾ ﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ

دﯾ ﺮ از ﻣﺸ ﻼت اﺳﺎﺳ

ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن را از ﺟﻤﻠﻪ راﻫ ﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺑﺮﺧ
داﻧﺴﺖ.
ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﺳﺨﻨﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﯿﺰﮔﺮد ،ﺑﺮﺧ

از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺳﺆاﻻت و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ
ﻣ ﺷﻮد :آﻗﺎی آﻗﺎﯾﯽ ،دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿ

از آنﻫﺎ اﺷﺎره

ﺷﻬﺮ اﻟﺒﺮز ،ﺧﻮدﺧﻮان ﻧﺒﻮدن ﮐﺘﺐ

رﯾﺎﺿ دورۀ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ،از ﺟﻤﻠﻪ
رﯾﺎﺿ

ﺳﺎل ﻧﻬﻢ و دوازدﻫﻢ را از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ

ﻗﺒﻞ از داﻧﺸ ﺎه ﺑﺮﺷﻤﺮد.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨ

ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺤﺚ

ﻣﺤﺘﻮا ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾ ﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

٣٢

و ﺷﯿﻤ  ،ﻧﯿﺰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎدی در آﻣﻮزش اﯾﻦ دروس دارﻧﺪ.

ﻓﯿﺰﯾ

اﯾﺸﺎن ﺻﺒﺮ را ﻻزﻣﮥ آﻣﻮزش و آﻣﻮﺧﺘﻦ رﯾﺎﺿ

داﻧﺴﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و

اﯾﺮان

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ١۴٠٠

ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻌﻤﺘ  ،ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻘﻄ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋ
ﺳﻄ

ﺑﺎﻻی ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻓﺎه زﻧﺪﮔ

ﻧﮕﺮشﻫﺎی اﻣﺮوزی را ﻣﻐﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ .او ﺗﺸ ﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت و

زﻧﺪﮔ

و ﺳﻄ درآﻣﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﻄ زﻧﺪﮔ

ﻣﻨﺎﻇﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺗﺮ رﯾﺎﺿ اﯾﺮان را ﻣﻔﯿﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.

داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﮔ ﺳﻌ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی دروس

آﻗﺎی ﮐﺮﯾﻤ  ،ﯾ
در اﯾﻦ دورهﻫﺎ را ﭼﺎﻟﺸ

اﺳﺎﺳ

اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی دروس

داﻧﺴﺖ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻤﯿﻖ رﯾﺎﺿ

را

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤ
رﯾﺎﺿ

ﭘﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

را در دروس ﭘﺎﯾﻪای رﯾﺎﺿ

داﻧﺸ ﺎﻫ

داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﻮع

داﻧﺴﺖ.

دﯾ ﺮ از دﺑﯿﺮان رﯾﺎﺿ  ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮﺧ

اﺳﺘﺎدان در دورۀ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ

ﺑﺮﺧ

اﺳﺖ،

ﺳﻮدﻣﻨﺪ داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ

ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی دروس اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﻣ ﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ.

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺴ ﺮی ،از داﻧﺸ ﺎه ﮐﺎﺷﺎن ،ﺣﺬف ﺑﺮﺧ
ﺗﺨﺼﺼ

دﺑﯿﺮی رﯾﺎﺿ

از دورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ

دروس

و ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﺑﯿﻦ

رﺷﺘﻪای ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد.
در ﭘﺎﻳﺎن ﻻزم ﻣ داﻧﻢ از ﻫﻤ ﺎراﻧﻢ در داﻧﺸ ﺪۀ ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿ
داﻧﺸ ﺎه ﻳﺰد و ﺧﺎﻧﮥ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻳﺰد ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻳﻦ ﻣﻴﺰﮔﺮد
ﺳﭙﺎﺳ ﺰاری ﻛﻨﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣ داﻧﻢ از ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺰﮔﺮد ﻛﻪ دﻋﻮت ،را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ و وﻗﺖ ﮔﺮانﺑﻬﺎﻳﺸﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺸ ﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺪرداﻧ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻛﻨﻢ .اﻣﻴﺪوارم اﻳﻦ

ﺧﺎﻧﻢ اﻟﯿﻮردی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎدان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
ﺑﺮﺗﺮ رﯾﺎﺿ

و ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﮐﺘﺐ درﺳ

ﺷﺪ و آﻣﻮزش ﺑﺮﺧ

ﺗﻼش ،ﮔﺎم ﻛﻮﭼ

در ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻼی آﻣﻮزش رﻳﺎﺿ

ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ را
∗ داﻧﺸ ﺎه ﯾﺰد

ﺑﺮای دﺑﯿﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ.

ﮔﺰارش اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ
»ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸ در ﻣﻮرد ﺳﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ  ٢٠٢٢در داﻧﺸ ﺎه ﯾﺰد «
١۴٠٠/١٢/١١
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧ

∗

ﭘﺎﯾﺪار )ﺳﺎل  (٢٠٢٢ﺑﻪ دﻋﻮت داﻧﺸ ﺪۀ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ

داﻧﺸ ﺎه ﯾﺰد،

روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ١١اﺳﻔﻨﺪ  ١۴٠٠در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت داﻧﺸ ﺪۀ ﻋﻠﻮم
رﯾﺎﺿ

داﻧﺸ ﺎه ﯾﺰد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎنِ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺒﺎرت

ﺑﻮدﻧﺪ از دﮐﺘﺮ ﺑﯿﮋن دواز )اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز داﻧﺸ ﺪۀ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ ( ،دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻠﻮم اردﮐﺎﻧ
ﻟﻘﻤﺎﻧ

)اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺪۀ ﺷﯿﻤ ( ،دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺮﯾﺪ

)اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺪۀ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ ( ،دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧ

و اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺪۀ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ  ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧ

ﺳﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ

)رﺋﯿﺲ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺪۀ ﻓﯿﺰﯾ
)ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷ

و ﭘﮋوﻫﺸ

)اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺪۀ ﻓﯿﺰﯾ

)رﺋﯿﺲ
اﯾﺮان و

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ( ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮﻫﺎﻧ
( ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﺎﻫﺰادهﻓﺎﺿﻠ

ﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻠﻮم( ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﺗﻮﺳﻠ
و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﺳﺘﺎﻧ

ﺳﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ

ﭘﺎﯾﻪ( ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﮋاد )اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺪه ﻓﯿﺰﯾ
اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﻔﮑﺮی در ﻣﻮرد ﺳﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ

ﺳﻌﯿﺪ ﭘﺎکﻃﯿﻨﺖ )داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸ ﺪۀ ﻓﯿﺰﯾ

( ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠ

ﻋﻠﻮم
( ،دﮐﺘﺮ
ﺣﺪاد

