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

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۶٩و ١٧٠

)اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸ ﺪۀ ﻓﯿﺰﯾ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺷ

و ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸ ﺎه( ،دﮐﺘﺮ

اﯾﺮان

٣٣

ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺖدادن ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه ﯾ

وﻗﺘ

اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ

)داﻧﺸﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸ ﺪۀ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ (،

ﮐﺮدم در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘّﻘﯿﻦ ،ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺜﻞ آن

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻮن )داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸ ﺪۀ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ ( ،دﮐﺘﺮ

ذﺧﯿﺮۀ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ در ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؛ ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی

دﺳﺖﺑﺮآورده )اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﺨﺶ آﻣﺎر داﻧﺸ ﺪۀ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ ( ،دﮐﺘﺮ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﯿﺐﺗﺎن ﻣ ﮔﺬارﯾﺪ ﺧﺮج ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻻزم

ﻋﻠ

ﻣﺜﻞ آن ﭘﻮﻟ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺣﯿﺪری )داﻧﺸﯿﺎر و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳ ( ،دﮐﺘﺮ

اﺳﺖ؛ ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی را ﻧﻤ ﺷﻮد از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ داد

ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠ ﻣﻮﺳﻮیزاده )اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳ ( و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ

ﻟ ﻦ اﺳﺎس ﮐﺎر ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻗﻮل داﻧﺸﻤﻨﺪان

ﻣﻬﻨﺎز ﺧﺪاﻣ

)اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳ (.

در اﺑﺘﺪای ﻧﺸﺴﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧ

ﻣﺘﺨﺼﺺ و وارد ‐ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ از آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ،ﯾﻌﻨ

ﭘﺲ از ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ و ﺗﺸ ﺮ

از ﺣﻀﻮر ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻧﺎمﮔﺬاری ﺳﺎل  ٢٠٢٢ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎل
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ

ﺑﻨﺪه از

آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑ ﯿﺮم‐ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ«.

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺻﺤﺒﺖ

ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗ
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در درک و ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺰﺷ

 ،ﺻﻨﻌﺖ،

ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻧﺮژی ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه ﺟﻬﺎﻧ
ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻓﻌﻠ

و آﯾﻨﺪه داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ٢٠٢٢

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﺳﺎﻟ
ﻓﯿﺰﯾ

ﺑﺮای

ﺟﺎﯾﺰۀ ﻧﻮﺑﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٢٢ﺑﻪ ﻧﯿﻠﺰ ﺑﻮر،

دان داﻧﻤﺎرﮐ  ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وی در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻢﻫﺎ و

ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻧﺎﺷ

از آنﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ

ﺳﺎﻟ ﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻓﯿﺰﯾ
ﺑﻪﻣﯿﺰﺑﺎﻧ

ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾ

ﻣﺤﺾ و ﮐﺎرﺑﺮدی )(IUPAP

در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ داﻧﺸ ﺪۀ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ داﻧﺸ ﺎه
ﯾﺰد ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ را ﻫﻤﻔﮑﺮی در ﻣﻮرد ﭼ ﻮﻧﮕ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و

ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸ ﺎه ﯾﺰد در ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد و از ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدﯾﺲ
ﻋﻠﻮم ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻮن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺒﻮده و اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪدﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدد و درواﻗ اراده و ﭘﺸﺘﮑﺎر
ﺟﻤﻌ

ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﺑﺮﺧ

از آنﻫﺎ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ.

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻠﻮم ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در داﻧﺸ ﺎه ﯾﺰد را ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ
ﺻﻨﻌﺘ

از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی

و ﮐﺸﺎورزی دﻋﻮت ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠ

ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﮐﻮد

و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﮥ
اﯾﻦ دﻻﯾﻞ را ﺟﺪا ﺷﺪن آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ

و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از وزارت

ﻋﻠﻮم در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،آﻗﺎی

ﺳﭙﺲ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺪاد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی

دﮐﺘﺮ دواز ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻋﻤﻠ ﺮدﻫﺎی وزارت ﻋﻠﻮم و داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ،ﺑﻪ

ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ و ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﺳﺎل،

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽروﯾﮥ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋ

و

ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣ ﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ

ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺟﺰو ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺮﺑﻪﺧﻮردن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ

ﮐﻪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،

و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ،در ﮐﺸﻮر

ﺳﺨﻨﺎﻧ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮیﻧﮋاد ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی

داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم

ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘ

ﭘﺎﯾﻪ در اﺳﺘﺨﺪام دﺑﯿﺮان آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺟﺰو اﺷ ﺎﻻت اﺳﺎﺳ

از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت را ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ» :از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺎﺳ

ﺑﻨﺪه ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدم و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ

رﺷﺘﻪای ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺨﺒﻪ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﻣﺠﺪداً ﻗﻮت ﺑ ﯿﺮد و

اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دو

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

٣۴

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻋﻤﻠ ﺮد وزارت ﻋﻠﻮم

ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﻮد .اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧ
را در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻌﺪی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ
ﻋﻠﻤ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺮﯾﺪﻟﻘﻤﺎﻧ  ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺪۀ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ  ،در
ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮑﺎﺗ

اﯾﺮان

را ﻣﻄﺮح و ﺗﻀﻌﯿﻒ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ١۴٠٠

ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ

در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

ﭘﺎﯾﻪ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ را درواﻗ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن از

در اداﻣﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮﻫﺎﻧ  ،ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ در

ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ را ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽروﯾﻪ

ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﻤﺒﻮد دروس ﻣﻬﺎرﺗ

رﺷﺘﻪﻫﺎی

ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷ و اﯾﺠﺎد داﻧﺸ ﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮف ﭘﺮدﯾﺲ

از ﯾ

ﻃﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن راﺣﺖﺗﺮ ﺷﺪ و از

را ﺟﺰء ﻣﺸ ﻼت اﺳﺎﺳ

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺸ ﺎه ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ.

ﻃﺮف دﯾ ﺮ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺪام در

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ دﺳﺖﺑﺮآورده ،آﻣﺎری را از ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

از دﺳﺖ دادﻧﺪ .در

ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﮥ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪاﺗﻔﺎق داﻧﺶ

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ

از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻐﻠ

اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺎﺳ داﻧﺸ ﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ

آﻣﻮزان ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﯾ

اﺳﺘﺎد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺎﻓ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷ  ،اداری و

در ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ٣ﺗﺎ  ۴ﻫﺰار ﺻﻨﺪﻟ

ﺧﻮاﺑ ﺎﻫ

ﻻزم و ﺑﻮرﺳﯿﻪﻧﻤﻮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺑﺪو ورود ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ

از دﺳﺖرﻓﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ
داﻧﺸ ﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ
وﺿ و اﺣﯿﺎ ﻣﺠﺪد رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

 .١ﺑﻮرﺳﯿﻪﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺪادی از رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮب ﮐﻨﮑﻮر ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ
اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ.
 .٢ارﺗﻘﺎی

ﺗﻮان

و

ارﺗﻘﺎی

داﺷﺘﻨﺪ در ﺳﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ  ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی

ﺟﻬﺖ ﺟﺬب داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪﻣﯿﺰان  ۵٠درﺻﺪ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ.

از ﻃﺮف اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸ ﺎه ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
را ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﻫﻨﮓ ،ﭘﺎدﮐﺴﺖ،

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻣﻮزﺷ

و ﺑﺮﮔﺰاری وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ

در اداﻣﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺗﻮﺳﻠ

را

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎزی ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰاری دو

ﻫﻤﺎﯾﺶ را در ﺳﺎل  ٢٠٢٢از ﻃﺮف ﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸ ﺎه ﯾﺰد اراﺋﻪ دادﻧﺪ
و دﻋﻮت از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺖ را در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺷ  ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺣﺪود  ۵٠داﻧﺸﺠﻮی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ رزوﻣﮥ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ را دادﻧﺪ.

 .۴ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺳﺎﺗﯿﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺻﺪی از

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮیزاده و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺧﺪاﻣ
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در داﻧﺸ ﺎه و ﻣﻌﺮﻓ

در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ
رﺷﺘﻪﻫﺎ.

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و

را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮﮔﺰاری

ﻋﻠﻤ  ،و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧ
ﻃﺮاﺣ

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ.

داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ.
 .٣اﯾﺠﺎدﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻄ

و دﻧﺪانﭘﺰﺷ

ﺧﺎﻟ

ﺑﺮای

وﺟﻮد دارد و ﺑﻘﯿﮥ داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﺎﯾﯽ را در

اﯾﻦ داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ و ﺑﺮای رﺷﺘﮥ ﭘﺰﺷ

ﺟﻠﺴﺎﺗ

ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ:

اﺷﺘﻐﺎلﭘﺬﯾﺮی

رﺷﺘﮥ ﭘﺰﺷ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اﺷﺘﺒﺎه و ﺿﻌﻒ ﺧﻄﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘ

∗

داﻧﺸ ﺎه ﯾﺰد

ﺗﺸ ﯿﻞ ﻣﻮزۀ داﺋﻤ

ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ.

