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 انجمن اخبار

ایران ریاض انجمن بیانیۀ
ریاض علوم دانش آموختگان اشتغال برای ارهایی راه

مل سط در ل مش ی دانش آموختگان، اشتغال معضل ، کل به طور
م طلبد. را وزارت خانه و نهاد چندین مساع تشری آن حل که است
تمام جدیت با که م داند خود وظیفۀ ایران، ریاض انجمن حال این با

نماید. کم آن رف به
بنیادی ترین و مهم ترین از ی کشور هر در پژوهش و آموزش
نظام مستمر استانداردسازی و بازنگری است. کشور آن ارکان
از درس برنامه های و متخصص تربیت معلم، تربیت ، آموزش
توجه به نیاز که ری دی بخش هستند. توسعه اصل شاخص های
آن در که است توانمند انسان منابع استانداردسازی و سامانده دارد،
افراد کارآمدترین و شایسته ترین به كارگیری برای مناسب زمینه های
این به بی توجه م شود. تعیین شغل فرصت های ایجاد به همراه
آیندۀ در فرهنگ و سیاس ، اجتماع جدی بحران های موجب مهم

شد. خواهد کشوری هر
ریاض جامعۀ واالی ظرفیت های بر تکیه با ایران ریاض انجمن

نحوۀ و برنامه ها تدوین خصوص در را زیر ارهای راه کشور،
م دهد: ارائه مستعد افراد ارگیری ب

و تجزیه قدرت ، ریاض دانش آموختگان توانایی مهم ترین . ١
درس برنامۀ است الزم است. آن ها حل و مسائل تحلیل
بازطراح به گونه ای مختلف، تحصیل مقاط در ریاض

دانشجویان، در توانمندی این افزايش بر عالوه که شوند
شود. فراهم نيز آنان کاربردی بینش و ناب تفکر رشد ان ام
تحصیالت مقاط در میان رشته ای و جدید گرایش های ایجاد
متنوع کهادهای قالب در به روز آموزش بسته های و تکمیل
معیارهای مطابق جدید، دروس ارائۀ و کارشناس دورۀ در
مهارت های افزایش موجب کشور، نیازهای البته و بین الملل
م تواند و شده رشته این دانش آموختگان در کاربردی و نظری
نظیر دروس ارائۀ همچنین سازد. مرتف را جامعه روز نیازهای
داده، علم ، ماتریس آنالیز ، زیست ریاضیات ، مال ریاضیات
هوش کامپیوتری، شبیه سازی ، موج نظریه بهینه سازی،

غیره و مقدمات تابع آنالیز پیشرفته، برنامه ریزی ، مصنوع
به ویی پاسخ به قادر که شوند تربیت افرادی تا م شود باعث

مهندس و علوم رشته های سایر متخصصین علم نیازهای
باشند.

پسادکتری دوره های گسترش کنار در اه ها دانش است الزم . ٢
دستیابی و دانش مرزهای گسترش راستای در محض ریاض
و صنعت مراکز با را الزم رایزن های ، علم مرجعیت به
پذیرش تا دهند انجام ، خصوص و دولت از اعم ، خدمات
در پسادکتری گذراندن متقاض ریاض علوم دانش آموختگان
پایان نامه های شود. تسهیل کشور داخل در جامعه و صنعت

بزرگ ظرفیت های دکتری رساله های و کارشناس ارشد
مختلف واحدهای هماهنگ با شود تالش باید که هستند
جامعه و صنعت الت مش رف جهت در خدمات و صنعت
کشور تا شوند انجام واحدها آن مال حمایت با و شده تعریف
الت مش رف جهت در خود، ارزشمند محققان علم دانش از

گردد. بهره مند ، آت و فعل
وزارت خانه ها ، باالدست نهادهای با علوم وزارت که است الزم . ٣
فراهم شدن جهت در کشور استخدام و اداری امور سازمان و
به بنا به ویژه ، ریاض توانمند دانش آموختگان استخدام ان ام
دبیر و معلم به عنوان فرهنگیان، اه دانش اساسنامۀ ٢٨ ماده
در تصمیم گیری) و (مال مشاور یا پرورش، و آموزش در
به عمل را الزم اقدامات و نموده رایزن مربوطه سازمان های

آورد.
گذراندن از پس م توانند، ریاض رشتۀ دانش آموختگان
تصمیم گیری های در کارشناس به عنوان کوتاه مدت، دوره های
سازمان جمله از مختلف سازمان های و ارگان ها در راهبردی
وزارت فناوری، و ارتباطات وزارت برنامه ریزی، و مدیریت
استانداری ها نیز و ترابری و راه وزارت نفت، وزارت کشاورزی،

نمایند. ایفا کلیدی نقش
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 بسمه تعالی

 

  عبدالرسول پورعباسجناب آقای دکتر 

 سازمان سنجش آموزش کشورمحترم  رئيس

 

 با اهدای سالم،

 

ریاضی ایران رصد وضعيت آموزش ریاضيات در های انجمن رساند یكی از اهداف و مأموریتاحتراماً به استحضار می

های مهمی است که در مقاطع مختلف تحصيلی به چشم کشور و ارائه پيشنهادهای سازنده در خصوص چالش

ای این پایه و پيشرفت پایدار، بيانيه آموزش ریاضی مدرسهالمللی علومدر این راستا و همزمان با سال بين خورد.می

نظران تهيه شده است، جهت که توسط جمعی از صاحب «یسطح یهاچالش کنكور و آموزش»انجمن در خصوص 

 شود. بهره برداری تقدیم حضور می

 خواهشمند است دستور فرمایيد در خصوص پيشنهادات ذکر شده اقدام مقتضی معمول فرمایند.   

 

 ای:بیانیه انجمن رياضی ايران در آموزش رياضی مدرسه

 «یسطح یهاچالش کنکور و آموزش»

ها، یعنی کنكور سراسری، گره آموزش ریاضيات در دبيرستان، بخصوص دوره دوم متوسطه، با آزمون ورودی دانشگاه 

اضی ندارند و فقط و مفهومی ری یبا هيچ رغبتی به یادگيری عميقآموزان دوره دوم متوسطه تقردانش. خورده است

در حقيقت یادگيری . های تست زدن مبتنی بر آموزش حافظه محور، جهت ورود به دانشگاه هستندبه دنبال مهارت

ای از افراد نيز این فرصت به دنبال این نوع تقاضا، عده. است مفهومی در دبيرستان تحت تاثير تست زنی کنكور شده

هر چند این فعاليت به ظاهر علمی است، . اندمت کنكور شدهسب درآمد از خوان پرنعرا غنيمت شمرده و مشغول ک

، آموزش اشتباه مفاهيم ریاضی، و حتی تخریب نگری در ریاضياتاما باعث تضعيف تدریس ریاضی، تشویق به سطحی

زنی ه در آموزش تستهایی کتوان گفت، شعبده بازیمی. آموزان و در واقع آینده مملكت شده استجسم و روح دانش

 .گيرد یادگيری ناب ریاضيات را به حاشيه رانده استصورت می

متاسفانه، فعاليت در این حيطه، با توجه به منافع اقتصادی آن، بعضی از آموزشگران ریاضی را از مسير درست  

دانش آموزان به شدت  آموزش مفهومی مبتنی بر رشد خالقيت، ارتقای تفكر انتقادی و گسترش توانایی حل مسأله در
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لمان راستين کشورند، در مقابل هجمه کنكور به علم کشور، یا سكوت اختيار گروه دیگر، که مع. دور ساخته است

ها از کنكور باعث شده است که تالش معلمان عالوه بر آن، نگرانی خانواده. رسداند یا صدایشان به جایی نمیکرده

سش روبرو شود که آیا این نوع آموزش قبولی فرزندانشان در کنكور را تضمين صدیق ما در آموزش درست، با این پر

 کند؟می

. شود که کنكوری فكر کند و کنكوری تدریس کنددیدگاه عموم، کسی معلم قلمداد میبا این اوصاف، از  

يت محور بر سيل سهمگين کنكور باعث شده است که قطار آموزش ریاضی که از دوره اول ابتدایی با آموزشی فعال

 . روی ریل قرار گرفته است، در دوره دوم متوسطه از ریل خارج شود

های اخير، از تاثير سوابق تحصيلی دانش آموزان در شيوه پذیرش سخن به ميان آمده است هرچند در سال 

آزمون کنكور که هایی برای کاهش تأثير آزمون کنكور ارائه داده است، اما جدای از نمره و سازمان سنجش برنامه

های پر طرفدار دارد، نباید از تأثيرات منفی اقتصادی، ها و رشتهتأثير زیادی در محاسبه نمره نهایی داوطلبان دانشگاه

 .ها غافل شدروانی و اجتماعی کنكور بر خانواده

وی رسد بهترین پيشنهاد قابل اجرا جهت حذف کنكور در گروه فنی و ریاضی و حرکت به سبه نظر می 

های نهایی استاندارد در دوره متوسطه آموزش دقيق و مفهومی ریاضيات در مدارس، جایگزینی تدریجی آن با آزمون

بدین صورت که برای شروع فرایند حذف کنكور، آزمون پایانی دروس ریاضی پایه دوازدهم دوره متوسطه . دوم است

مرات کسب شده توسط دانش آموزان با ضریب شصت دوم به صورت نهایی در خرداد ماه برگزار شود و ميانگين ن

سپس طی یك دوره دو ساله و با برگزاری آزمون نهایی . درصد و نمره آزمون کنكور با ضریب چهل درصد لحاظ شود

های نهایی به صد درصد افزایش یابد و جایگزین آزمون ریاضی های یازدهم و دهم، ضریب آزموناستاندارد در پایه

آموزان در خارج از کالس درس، مانند جوایز و های علمی و اجتماعی دانشچنين، باید به دستاوردهم. کنكور شود

 .ها دخالت دادها را در نحوه پذیرش دانشجو برای دانشگاهافتخارات، توجه کرد و آن

 

 

 

 

 

 ديم احترامات فائقهبا تق

 محمد صال مصلحیان

 
 رئیس انجمن رياضی ايران
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 جناب آقاي دکتر یوسف نوري 

 وزیر محترم آموزش و پرورش 

 با اهداي سالم،

در کشور و ارائه پیشنهادهاي سازنده در رساند در راستاي رصد وضعیت آموزش ریاضیات احتراماً به استحضار می

خورد، بیانیه مشترك دو انجمن فیزیک و هاي مهمی که در مقاطع مختلف تحصیلی به چشم میخصوص چالش

فهوم انتگرال در دوره دوم ضرورت آموزش م «پایه هستند در خصوص هاي اصلی در علومریاضی کشور که انجمن

 شود. ن تدوین شده است، جهت بهره برداري تقدیم حضور مینظراکه توسط جمعی از صاحب» متوسطه

 خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص پیشنهادات ذکر شده اقدام مقتضی معمول فرمایند.   

 

 اي:آموزش مدرسه بیانیه مشترك انجمن ریاضی ایران و انجمن فیزیک ایران در مورد

 »متوسطه ضرورت آموزش مفهوم انتگرال در دوره دوم  «

ئه هاي جدید ارااي در کتابهاي ریاضی نظام آموزشی پیشین با تغییر رویکرد قابل مالحظهمفاهیم موجود در کتاب

ید آموزان و عدم تأکشده است. خوشبختانه این تغییر رویکرد، در اکثر موارد با تمرکز بر ایجاد درك مفهومی در دانش

به این  زنیهاي تستت. هرچند الزم به ذکر است کنکور سراسري و آموزشبر یادگیري الگوریتمی و ماشینی بوده اس

 هاي جدي وارد کرده است.  رویکرد آسیب

با پیشرفت علم، الزم است تغییرات اساسی در مباحث درسی در تمام سطوح تحصیلی داده شود. بسیاري از  

اند و مباحثی که قبالً در دانشگاه تدریس همفاهیم نوپدید در عالم ریاضیات به سرفصل دروس دانشگاهی اضافه شد
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یابند. متأسفانه اخیراً با حذف انتگرال از آموزش ریاضی ها انتقال میشده است، با زبانی ساده ولی دقیق، به مدرسهمی

 اي این اصل مهم نادیده گرفته شده است.مدرسه

هاي حل مسأله و آموزان مهارته دانشطبق استانداردهاي جهانی، هدف از آموزش ریاضی در مدرسه این است ک

تجزیه و تحلیل آنها، استدالل و همچنین مهارت به کارگیري ریاضیات در حل مسائل دنیاي واقعی را کسب کنند. 

ي و اآموزان نباید همه مطالب ریاضی را در مدرسه بیاموزند اما سرفصل دروس باید مباحث پایهروشن است که دانش

  اساسی را پوشش دهد. 

ت اي اسشده هاي جزئی، داراي ساختار نسبتاً منسجم و شناختهاي با وجود تفاوتسرفصل ریاضیات مدرسه 

، 1هاي آموزشی کشورهاي توسعه یافتهتوان آن را دستخوش تغییر کرد.  با مقایسه تطبیقی نظامکه به راحتی نمی

انه است. متأسف» انتگرال«هاي آنها مفهوم صلتوان مشاهده کرد که یکی از مفاهیم ریاضی مشترك در بین سرفمی

بدلیل کاهش ساعات اختصاصی دروس ریاضی در دوره دبیرستان، مؤلفین کتب درسی ریاضی مجبور به حذف برخی 

ی نظران ریاضاند که مفهوم انتگرال یکی از آنهاست. به نظر اکثریت صاحبمفاهیم ریاضی از دوره دبیرستان شده

تواند یشک میرکارشناسی و ناشی از عدم شناخت کافی و مناسب از مفهوم آن بوده است که بیکشور، حذف انتگرال غ

 هاي فراوانی در آموزش ریاضی کشور به وجود آورد. در آینده، چالش

دهد که مفهوم انتگرال از جایگاه مهمی برخوردار است و حذف آن از بررسی تاریخ تکوین ریاضیات نشان می 

اي خواهد شد.  روند ان، منجر به ایجاد حفره عمیقی در روند آموزش حسابان در ریاضیات مدرسهکتب درسی دبیرست

اي است که چرایی تدریس آنها با مفهوم انتگرال در آموزش مفاهیم تابع، حد و مشتق در مقطع متوسطه دوم به گونه

گیري و عمل ند، زیرا عمل مشتقکهم تنیده است.  آموزش مفهوم انتگرال کمک زیادي به درك مفهوم مشتق می

گیري پاد یکدیگرند و ارتباط دو طرفه دارند. این مبحث نگاهی ژرف و بدیع به مسایل ساده دارد و پاسخی به انتگرال

نشده در درس هندسه است که  در آن مفاهیم طول یک منحنی، آموزان دربارة سواالت حلذهن پرسشگر دانش

شود. از بُعد تاریخی نیز، ابداع مفهوم انتگرال منجر به حل مسائل مهمی ح میقاعده مطرسطح و حجم اجسام بی
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آید. از طرف دیگر همچون محاسبه مساحت اشکال هندسی پیچیده شده است که پیشرفت بزرگی به حساب می

 پایه دانشگاه ضروري است. مفهوم انتگرال براي مفاهیم اصلی در دروس مهندسی و علوم

آموزان متوسطۀ دوم، مشکالتی جدي را در دروس سال اول هاي درسی دانشل از کتابحذف مبحث انتگرا 

هاي اولیه هاي مختلف دانشگاهی ایجاد کرده است، زیرا وقتی دانشجویان، انتگرال معین ندانند و با روشرشته

ز که در بسیاري ا توانند مباحث مطرح شده در دروسی مانند فیزیک و شیمی راگیري آشنا نباشند، نمیانتگرال

ا ب شوند به درستی درك کنند و این موضوع، فرآیند یادگیري آنان راهاي دانشگاهی در نیمسال اول ارائه میرشته

 سازد.نشدنی روبرو می هاي مهم و تعویقی جبرانچالش

 عمقطبه این ترتیب و از نظر استانداردهاي آموزشی، بازگرداندن مبحث انتگرال به کتب درسی ریاضی  

 ناپذیر است. متوسطه دوم ضروري و اجتناب 

 
 مرجع:

1 .The California Common Core State Standards: Mathematics, 2014, ISBN 978-0-

8011-1748-8, https://www.cde.ca.gov./ 
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ایران» ریاض انجمن بولتن «سردبیر گزارش
١۴٠١ خرداد آخر تا ١٣٩٨ مهر ابتدای دورۀ

سلیمان دامنه∗ مجید

ریاض انجمن بولتن سردبیر به عنوان اینجانب خدمت دورۀ که اینک
تقدیم را گزارش انجمن، پسندیدۀ روال مطابق است، پایان به رو ایران
و اجرایی شورای محترم اعضای ایران، ریاض انجمن محترم رئیس

م نمایم. ایران ریاض جامعۀ ارجمند اعضای کلیۀ
نخست نکتۀ

آغاز (٢٠١٩ سپتامبر ٢٣) ٩٨ مهر ١ از را بولتن سردبیری اینجانب
خدمت سه ساله، دورۀ ی در ،١۴٠١ شهریور پایان تا بود قرار و نمودم
و همراه مساعدت، اینجانب، پیشنهاد با دوره، این ط ول نمایم.
آیین نامۀ انجمن، اجرایی شورای تأیید و بولتن تحریریۀ هیئت تصویب
ضوابط به جدید مقررات برخ و گرفت قرار بازنگری مورد بولتن
تحریریه هیئت اعضای جدید، آیین نامۀ مطابق شد. اضافه آن اجرایی
انجمن اجرایی شورای از دوره هر کار آغاز از پس ماه» «شش حداکثر
اعضای به کار شروع زمان ، قبل آیین نامه در م کنند. به کار شروع
اجرایی شورای از دوره هر کار آغاز از پس سال» «ی تحریریه، هیئت
برای یافت. کاهش ماه شش به زمان این جدید، آیین نامه در و بود،

هماهنگ با شود، ن مم ان ام حد تا جدید، قانون این اجرای اینکه
بازۀ گردید مقرر اجرایی، شورای و انجمن، ریاست تحریریه، هیئت
سه کدام هر بعدی، تحریریۀ هیئت و کنون تحریریه هیئت خدمت
٣ همراه، تحریریۀ هیئت و اینجانب خدمت دورۀ لذا باشد. کوتاه تر ماه
م یابد. پایان ،١۴٠١ خرداد ٣١ تاریخ در ، قبل مقرر موعد از زودتر ماه

آماری کوتاه گزارش
١٩ پنجشنبه گزارش»، این تهیه «تاریخ از منظور متن، این ادامۀ در

زمان «بازۀ از منظور به عالوه، است. (٢٠٢٢ ژوئن ٩) ١۴٠١ خرداد

است. ١۴٠١ خرداد ١٩ تا ١٣٩٨ مهر ١ گزارش»، تهیه
تاریخ تا را مقاله ٣۵۵۶ بولتن، تحریریه هیئت اعضای و اینجانب
٧٩ ارسال تاریخ البته که نموده ایم، ( (بررس هندل گزارش، این تهیه
و بوده اران هم و بنده شروع به کار از قبل به مربوط آن ها از مورد
انجام تحریریه هیئت قبل تیم و سردبیر توسط آنها کارهای از بخش
تحریریه هیئت و اینجانب به کار شروع تاریخ از ، واق در بود. شده
گردیده ارسال بولتن به مقاله ٣۴٧٧ گزارش، این تهیۀ تاریخ تا همراه،
سال در مقاله ١٢٨٧ یعن ماه، در مقاله ١٠۶ متوسط تقریباً، که است،
است شده نهایی و تکلیف تعیین مورد ٣۴٣١ مقاله، ٣۴٧٧ این از است.
شده، تکلیف تعیین مقاله ٣۴٣١ از است. بررس دست در مقاله ۴۶ و
حدود پذیرش نرخ بیانگر که است، شده پذیرفته چاپ برای مورد ٣٢٧
این محاسبۀ در ، بررس دست در (مقاالت است درصد نیم) و (نه ٩/۵
نویسنده توسط یا شده اند، رد یا مقاالت، سایر نشده اند). لحاظ نرخ
شده انتخاب آن ها برای transfer desk گزینۀ یا و شده اند، گرفته پس
دارند. را (reject) شدن رد  مفهوم نوع به گزینه هرسه البته که است،
جمعاً شماره، شش ،٢٠٢٠ سال در ایران، ریاض انجمن بولتن
شمارۀ شش ،٢٠٢١ سال در است. نموده منتشر مقاله، ١٢١ حاوی
١۴٣ شامل جمعاً ،( (تکمیل ویژه شمارۀ ی به همراه بولتن عادی
کنفرانس و مدرسه به مربوط ویژه، شمارۀ است. شده منتشر مقاله،
(CIMPA) سیمپا حمایت با که جبرهاست نمایش نظریۀ بین الملل
در بنيادی دانش های اه پژوهش ریاضیات دۀ پژوهش اری هم با و
به بنا ،٢٠٢٢ سال برای بولتن برنامۀ شد. برگزار اصفهان اه دانش
شماره شش در مقاله ١۴٠ چاپ اشپرینگر، با گرفته صورت توافق
به مقاله ٧٠ حاوی جمعاً شماره سه ،٢٠٢٢ سال در تاکنون، است.
در پذیرش شده مقالۀ ١٣٠ تعداد حاضر، حال در است. رسیده چاپ

هستند. چاپ نوبت
مقاله کنندۀ ارسال کشور به عنوان را مسئول نویسنده آدرس اگر
کشور ٨۵ از اشاره، مورد بازۀ در دریافت شده مقاالت نماییم، فرض
به را مقاله تعداد بیشترین که کشوری بیست است. بوده جهان
ایران، هند، چین، از: عبارتند به ترتیب، نموده اند، ارسال بولتن
سعودی، عربستان پاکستان، مصر، الجزایر، تونس، مراکش، ترکیه،
، رومان اردن، صربستان، تایلند، ا، آمری عراق، جنوبی، کره ویتنام،
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فرانسه. و بنگالدش،
کشور ٧ از ی هر از ارسال مقاالت تعداد باال، کشور بیست بین از
درصد ٨٠ حدود است. ١٠٠ از بیشتر گزارش، تهیه زمان بازۀ در اول،
درصد ١۵ حدود است. شده دریافت کشور ٧ این از ، ارسال مقاالت
از درصد ٨۵ و ایران، از گزارش، تهیه زمان بازۀ در ارسال مقاالت

است. بوده ایران از خارج
(تعداد پذیرش شده مقاالت درصد باالترین که کشوری بیست 
کشور)، هر نهایی شده دریافت مقاالت تعداد به پذیرش شده مقاالت
پرتغال، از: عبارتند به ترتیب، دارند، گزارش تهیه زمان بازۀ در را
آرژانتین، ژاپن، فرانسه، برزیل، انگلستان، کانادا، سوئد، آذربایجان،
ایتالیا، اسپانیا، صربستان، ، زی م ویتنام، نروژ، ، شیل استرالیا،

جنوبی. آفریقای و لهستان، اتریش،
۶۶/۶ (با پرتغال کشور به متعلق مقاله، پذیرش درصد باالترین

پذیرش هیچ مقاله، ارسال کنندۀ کشور ٨۵ از کشور ۴۶ و است درصد)
نکرده اند. دریافت گزارش تهیه زمان بازۀ در

باال لیست دو هر در فرانسه و صربستان ویتنام، کشور سه تنها
بیست همۀ که است این است اهمیت حائز که نکته ای دارند. حضور
گزارش، تهیه زمان بازۀ در ویتنام، به جز باال، پذیرش درصد با کشور
در آن ها نام گرفتن قرار دلیل ی و کرده اند ارسال مقاله ٢٠ از کمتر
مقاله های کم تعداد م تواند باال پذیرش درصد با کشورهای لیست

زمان بازۀ در مقاله ۵٠ ویتنام، کشور از باشد. آن ها از شده ارسال
۵٠ حداقل که کشورهایی بین در است. شده دریافت گزارش تهیه
ویتنام، مقاالت پذیرش نرخ نموده اند، ارسال زمان بازۀ این در مقاله
است. سوم تا اول درصد، ٩/٩ و ،١٧/۵ ،٣٢/۶ اعداد با چین، و ایران،
که است فرض این با کشورها، با مرتبط باال آمار که م شود تأکید
نماییم. فرض مقاله فرستندۀ کشور به عنوان را مسئول نویسندۀ کشور

پیشنهادات و نکات
باال، به متوسط سط از تحقیقات دارای محقق ی . ١
ارسال برای نشریه، ی انتخاب برای را متعددی شاخص های
اه جای شامل م تواند عوامل این م گیرد. نظر در خود، مقالۀ
(IF)، تأثیر ضریب (مانند علم سنج شاخص های نظر از نشریه
، کل به طور نشریه علم شهرت و اه جای ،(… و h‐ایندکس
صاحب انجمن مرکز/ و کشور علم اه جای ناشر، علم اه جای
پذیرش نرخ تحریریه، هیئت اعضای علم اه جای نشریه،
باشد. ،… و نشریه توسط مقاله بررس کیفیت و سرعت نشریه،
ایران، ریاض انجمن اختیار در شاخص ها این از برخ بهبود
آن ها از ر دی برخ ول است، بولتن تحریریه هیئت و سردبیر

است. خارج مجموعه این کنترل و اختیار از
اخیر، دهۀ دو در به ویژه بولتن، پیدایش ابتدای از ‐
بهبود برای توجه قابل و هدفمند منظم، تالش های
شوراهای و رؤسا توسط باال، در اشاره مورد شاخص های
بولتن تحریریۀ هیئت های و سردبیران و انجمن اجرایی
تحریریه هیئت اران هم و بنده است. گرفته صورت
برداریم. گام بولتن اعتالی مسیر در کردیم تالش نیز
یری چشم رشد ٢٠٢٠ سال در بولتن تأثیر ضریب
به و شد برابر ٢ تقریباً آن، از قبل سال به نسبت و داشت
ضریب تعریف به بنا که م دانیم البته رسید. ٠/۶۴۴
داده ارجاعات به مربوط بهبود، این از بخش تأثیر،
تحریریه هیئت قبل دورۀ در که است مقاالت به شده
٢٠٢١ سال در صعودی سیر این بود. رسیده به چاپ
به ٠/٧٧۶ تأثیر ضریب کسب با بولتن و یافت ادامه نیز
اطالعات یافت. ارتقا JCR نمایه در (Q3) سوم چارک
و SJR نمایه های اه وب در نشریه این صفحۀ در مندرج
اطالعات، این مبنای بر است. امیدوارکننده بسیار JCR

به آت سال های در بولتن که امیدوارم بسیار اینجانب
شود. منتقل نیز بهتر چارک  های

، بین الملل سط در نشریه اه جای بهبود به منظور ‐
توجه قابل تعداد عضویت بر عالوه اخیر، دورۀ در

هیئت به عنوان کشور داخل ارزندۀ ریاض دانان از
بین الملل سرشناس ریاض دانان از تعدادی تحریریه،

شدند. اضافه (editorial board) تحریریه هیئت به نیز
عنوان با ممتاز ریاض دانان مقاالت چاپ طرح به عالوه،
اجرایی و مصوب تحریریه هیئت توسط ،invited paper

منتشر اول تراز محققین از مدعو مقالۀ تعدادی و شد
هیئت کردن بین الملل تر استراتژی دو هر گرچه شد.
مقاله، چاپ برای سرشناس محققین از دعوت و تحریریه
جدید آیین نامه در و گردید مصوب تحریریه هیئت توسط
اجرا به محدودی نسبتاً سط در اما شد، اضافه نیز بولتن
این اجرای به بخشیدن وسعت که است بدیه درآمد.
نشریه اه جای اعتالی به منجر م تواند استراتژی دو

شود.
اینجانب، اعتقاد به مقاالت، بررس سرعت درباره ‐
به بنا است. شده حاصل یری چشم بسیار پیشرفت
اشپرینگر، در نشریه اصل صفحه در مندرج اطالعات
نویسندگان توسط تصمیم اولین دریافت زمان میانۀ
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گزارش)، این تهیه زمان (در بولتن به ارسال مقاالت
اشپرینگر نظرسنج اساس بر عالوه، به است. روز ٧
،(٢٠٢٢ سال در شده (اعالم خود مجالت نویسندگان از
مجالت باالی درصد ٢۵ جزء ایران ریاض انجمن بولتن
قرار تحریریه هیئت رد عمل کیفیت حیث از اشپرینگر

است. گرفته
تأکید بولتن، در مقاالت ارزیابی و داوری کیفیت دربارۀ ‐
پذیرش بر سردبیر و بخش ها، دبیران تحریریه، هیئت
، علم داوری گزارش دو حداقل مبنای بر مقاله هر
مصوبه این است. بوده جزئیات دارای و استناد قابل

سع و است آمده نیز (اشپرینگر) ناشر دستورالعمل در
معتقدم، اینجانب کنیم. رعایت را آن ان ام حد تا کردیم
این بر تأکید بولتن، پیرامون شرایط جمیع کردن لحاظ با

است. نشریه این نف به آن، اجرای و اصل
رفته باال بسیار بولتن به مقاله ارسال حجم اخیر، سال های در . ٢
تهیه زمان بازۀ در مقاله ارسال سالیانۀ متوسط اگرچه است.
تاریخ تا ٢٠٢٢ سال در ول است، مقاله ١٢٧٨ حدود گزارش،
است. شده ارسال بولتن به مقاله ٧۴۵ تعداد گزارش، این تهیۀ
در بولتن به ارسال مقاالت تعداد عبور اینجانب پیش بین
یر چشم افزایش این است. مقاله ١۴٠٠ مرز از ٢٠٢٢ سال
محققان توجه افزایش از نشان گرچه ، ارسال مقاالت تعداد

دریافت مقاالت بین از اینکه (به ویژه دارد بولتن به بین الملل
شده ارسال ایران از خارج از درصد ٩٠ حدود ،٢٠٢٢ سال در
تأمل و توجه مورد باید که است مهم نکات بیانگر ول است)،

گیرد: قرار بیشتری
هیئت اعضای و سردبیر کار حجم مقاالت، تعداد افزایش الف.

م برد. باال را تحریریه
سال، هر در چاپ شده مقاالت تعداد اینکه به توجه با ب.
م کند رشد کم بسیار نرخ با و باشد، اشپرینگر توافق با باید
ورودی حجم افزایش است)، طبیع و مرسوم کامال البته (که
تحلیل مورد باید که م برد باال را مقاله ت ریج نرخ مقاالت،

گیرد. قرار توجه و
چاپ نوبت در پذیرش شده مقاله ١٣٠ حاضر، حال در پ.
حداکثر که است، مانده باق ٢٠٢٢ سال از شماره سه و هستند
برای ٢٠٢٣ سال بنابراین، داشت. خواهند بر در را مقاله ٧٠
پذیرش مقاله ۶٠ حداقل که شد خواهد آغاز حال در بولتن
اگر که است این اعداد این معنای دارد. چاپ نوبت در شده
باید بولتن، در آن چاپ برای شود، پذیرش امروز فردی مقالۀ

مقاالت صف طوالن بودن این نماید. صبر ماه ١٠ دست کم
کمتر پذیرش سمت به را سیستم چاپ، نوبت در شده پذیرش
مقاالت ورودی حجم یر چشم افزایش با که م برد، مقاالت
گزارش، تهیه زمان بازۀ در ت ریج نرخ است. تعارض در
دنیا، علم مجالت اغلب در است. بوده درصد ٩٠/۵ حدود
ورودی، مقاالت علم کیفیت بر عالوه ت، پذیرش/ریج نرخ
تعداد مقابل در ورودی مقاالت (تعداد تقاضا و عرضه مقوله به
همین به است. وابسته نیز سال) هر در چاپ برای الزم مقاالت
مختلف، سال های ط مجالت، ت پذیرش/ریج نرخ دلیل،

دارد. توجه) قابل (گاه نوسانات
بیش به سال، در بولتن ورودی مقاالت تعداد گرچه ت.
چاپ سال هر در نشریه این که مقاالت تعداد برابر ١٠ از
تراز محققین از مقاله جذب در بولتن و است، رسیده م کند،
داشته موفقیت هایی ریاضیات، در صاحب نام کشورهای اول
این ویم، ب صادقانه نیست؛ کاف موفقیت ها این ول است،
بولتن اجرایی بدنۀ معتقدم است. کوچ بسیار موفقیت ها
هیئت کردن بین الملل تر استراتژی دو پیاده سازی در باید
مقاله چاپ برای ممتاز ریاض دانان از دعوت و تحریریه،
دنیا، روز ریاضیات با ام هم به عالوه، نماید. عمل جدی تر
و نو موضوعات در مقاله چاپ سمت به سیاست هایی، اتخاذ با

بردارد. گام ریاضیات جدید
کار و ساز و آیین نامه بولتن، ضعف نقاط مهم ترین از ی . ٣
منحصربه فرد خود نوع در آیین نامه این است. آن اجرایی
گرچه نیست. بین الملل نشریۀ هیچ شبیه تقریباً و است
بهبود و کرده فراوان تغییرات اخیر، بازنگری در بولتن آیین نامه
و بنیادی ضعف نقاط همچنان ول است، داشته یری چشم
دارد. بیشتری اساس بازنگری به نیاز و دارد متعددی اجرایی
ندارد موضوعیت گزارش این در آیین نامه، این ضعف نقاط ذکر

رسید. خواهد انجمن محترم رئیس اطالع به موارد این و
استخراج قابلیت اشپرینگر سیستم م رسد، نظر به متأسفانه . ۴
را (classification) موضوع رده بندی حسب بر مقاالت آمار

ندارد.
ر تش و تقدیر

هیئت عضو و سردبیر عنوان به خدمت توفیق که شاکرم را خدای
بدون بود خدمت نمود. ارانم هم و بنده نصیب را بولتن تحریریه
اینگونه صدآفرین! و نمره امتیاز، به چشمداشت بدون و منت و مزد
community service قالب در آکادمی عرف در که فعالیت ها
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م دهد. آدم به خوبی حس و بوده دلنشین م شوند، دسته بندی
بخش ها، ارجمند دبیران و تحریریه هیئت در ارجمندم اران هم از
مسیر در که صادقانه ای تالش های و ام هم ، همراه خاطر به
شما، همۀ با اری هم زارم. سپاس بی نهایت داشتند، بولتن اعتالی
است. افتخار باعث بنده برای فکری، افتراق های و اشتراک همۀ با
دکتر دیبایی، محمدتق دکتر آقایان بخش ها، دبیران ممتاز نقش
محمدرضا دکتر و ، هاشم بهنام دکتر آرمندنژاد، عل دکتر گازر، مجید
است. ویژه تقدیر شایستۀ و ستودن بولتن، اه جای ارتقای در کوشش،
به بولتن، اجرایی محترم مدیر حجازیان، شیرین دکتر خانم از
نشریه شماره های و مقاالت انتشار در که فراوان دقت و تالش خاطر

به موق و درست انتشار در بولتن نظم زارم. سپاس بسیار داشتند،
است. ایشان ساله چندین زحمات حاصل شماره ها،

نقش نام، بدون داور عنوان به که بزرگواری محققین همه از
قدردان صمیمانه نمودند، ایفا بولتن موفقیت های در بی بدیل

و واعظ پور سیدمنصور دکتر آقایان انجمن، اخیر رئیس دو از م نمایم.
دو در انجمن اجرایی شوراهای همچنین و صال مصلحیان محمد دکتر
اصل به احترام حال عین در و ارزشمند مشورت های به دلیل اخیر، دورۀ
زارم. سپاس بسیار بولتن، تحریریه هیئت اعضای و سردبیر استقالل
جامعۀ سوتان پیش از زیادی تعداد دانش و تجربه از ماه، ٣٣ این در
عزیزان این همه از بردم. بهره بولتن، قبل سردبیران و ایران ریاض
دکتر زارع نهندی، رحیم دکتر آقایان از مایلم ول دارم. فراوان ر تش

دکتر و اعظم، سعید دکتر دیبایی، محمدتق دکتر ، سالم عباس
نمایم. ر تش ویژه به طور ، ابراهیم ویش حمیدرضا

و بیات خانم به ویژه انجمن، دبیرخانه محترم کارکنان زحمات از
دارم. فراوان ر تش اشپرینگر کارکنان و مدیران البته و ، صادق خانم
زارم. سپاس بسیار ایران، ریاض جامعه اعضای همه همراه از

پایان سخن
برای را خود تالش و توان حداکثر بولتن، تحریریه هیئت و اینجانب

اثربخش میزان درباره قضاوت بستیم. کار به بولتن ارتقای و اعتال
و قصور امیدوارم است. ریاض جامعۀ با تالش ها، این ثمرده و
آقای بولتن، بعدی سردبیر برای ببخشایند. بنده بر را کوتاه ها
خوش فکر اعضای از و پرتالش دبیران از ی (که گازر مجید دکتر
ایشان، ار هم تحریریۀ هیئت برای همچنین و بودند) تحریریه هیئت

ریاض انجمن بولتن دارم. سربلندی و موفقیت آرزوی صمیمانه
سردبیر تالش های سایۀ در انشاءاللّه و است موفقیت مسیر در ایران،

ریاض جامعه کل همراه و اری هم البته و بعدی تحریریه هیئت و
بود. خواهیم آن پیش از بیش پیشرفت های شاهد ایران،

کلیه برای انگلیس زبان به گزارش این از خالصه ای
ادیتورهای و تحریریه هیئت اعضای شامل بولتن، دست اندرکاران

است. شده ارسال اشپرینگر، در مربوطه

تهران اه ∗دانش
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WOS شاخص های اساس بر ایران ریاض انجمن بولتن ارتقای

تأثیر ضریب مورد در Web of Science اه پای اطالعات اساس بر
از ریاض انجمن بولتن است، شده منتشر تازگ به که نشریات١
Q3 چارک به (٢٠٢٠ سال در ٠٫۶۴۴ تاثیر ضریب (با Q4 چارک
تأثیر ضریب است. یافته ارتقا (٢٠٢١ سال در ٠٫٧٧۶ تاثیر ضریب (با

سال دو ط در را نشریه ی مقاالت به ارجاعات تعداد متوسط که
است. نشریات ارزیابی شاخص های از ی م دهد، نشان

نویسندگان از اشپرینگر انتشارات نظرسنج براساس همچنین،
باالی درصد ٢۵ جزء ایران ریاض انجمن بولتن خود، مجالت
است گرفته قرار تحریریه هیئت رد عمل کیفیت در اشپرینگر نشریات

دارد. نشریه این توانمند دست اندرکاران اشتیاق و تعهد از نشان که
سلیمان دامنه دکتر آقای تالش های مرهون موفقیت، این
بولتن تحریریۀ هیئت در ایشان محترم اران هم و وقت) (سردبیر
ر تش صمیمانه ایشان از ایران ریاض انجمن اجرایی شورای است.
اران هم و بولتن) جدید (سردبیر گازر مجید دکتر آقای برای و نموده

م نماید. موفقیت آرزوی ایشان گرام

پناهنده و آواره، خطر، معرض در دانشمندان از انجمن حمایت

تبعید در علم اعالمیۀ ایران ریاض انجمن اجرایی، شورای تصویب با
فراخوان پناهنده: و آواره، خطر، معرض در دانشمندان از «حمایت
سط در الزم کلیدی تعهدات اعالمیه این کرد. امضا را اقدام» برای
دانشمندان و محققان از بلندمدت و فوری حمایت برای را جهان

آیندۀ تا م کند ترسیم پناهنده اند، یا و آواره خطر، معرض در که
انجمن لوگوی و نام شود. ساخته جامعه و علم آن ها، برای بهتری
https://scienceinexile.org/sign-declaration پیوند طریق از

است. مشاهده قابل

انجمن اه وب در ریاض دوماهانه مسائل بخش راه اندازی

مجموعه ١۴٠١ خرداد از که م رساند به اطالع مسرت، کمال با
بیژن دکتر آقای زیرنظر ماهانه به طور حل برای ریاض سؤاالت
اه وب در عالقه مند ریاض دانان از گروه به همراه کاکاوندی احمدی
و آن ها پاس م توانند عالقه مندان است. شده منتشر انجمن

برای دقیق) مأخذ و منبع ذکر با (همراه را خود جذاب ریاض سواالت
ایمیل آدرس به سؤال ها جواب ها/ مجموعۀ در درج جهت بررس

نمایند. ارسال mathproblem.iran@gmail.com

1Journal Impact Factor

https://scienceinexile.org/sign-declaration
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ایران معاصر ریاضیات شفاه تاریخ تدوین و تهیه طرح
ایران ریاض انجمن شفاه تاریخ کمیتۀ

کمیته) (مسئول ∗ جلوداری ممقان محمد

مقدمه
مستندسازی ایران، ریاض و علم جامعۀ فرهنگ نیازهای از ی
تاثیرگذار عموم و علم فعالیت های مشروح گزارش ضبط و ثبت و
کمیتۀ است. اکنون و گذشته سال های ط جامعه این در گرفته انجام
است ایران ریاض انجمن تازه تأسیس نهادهای از ی شفاه تاریخ
به طور است قرار و است شده ایجاد نیاز این به پاس گویی برای که
تاریخ کند. منتشر را خود کار گزارش و دنبال را هدف این مستمر
بخش همواره تاریخ و است ایران ریاضیات تاریخ از بخش شفاه
آن حفظ و است نهادی و فرد هر تجربیات مجموعۀ و هویت از مهم

است. الزم بعدی مراحل به تجربیات انتقال برای

کمیته اهداف
فعالیت هایی و سوابق آن ضبط و ثبت ، شفاه تاریخ تدوین از هدف
نیست، دسترس در آن ها از چندان مستند و تفصیل گزارش که است
یا و علم صحنه در حاضر گذشتۀ یا امروز ران بازی خاطرۀ و یاد در اما
خاطره های مشروح ضبط و ثبت بنابراین است. موجود کشور عموم
و فعالیت ها مورد در آن ها بی واسطه دریافت های و تجربه ها از افراد
به طور و است شفاه تاریخ نگاری اصل اهداف از رخ داده تحوالت
مقوم شواهد و مدارک مستندسازی و جم آوری مسیر، این در معمول
بود. خواهد اهتمام مورد هم شفاه گزارش های و خاطره ها مل م و

اقدام دست در برنامه های
این از باید که افرادی و عنوان ها موضوع ها، ردیف ها، تعیین . ١
با کمیته گیرند. قرار تاریخ توجۀ و مطالعه مورد نظر
به بیرون تکمیل مشورت های و خود اعضای درون مشورت
خود توجه مورد مضمون های و مصادیق و شخصیت ها تعیین
بازنشستۀ و سوت پیش ریاض دانان عمدتاً ازجمله و م پردازد
و مصاحبه برای را کشور ریاضیات اخیر دهۀ چند در فعال

م کند. دعوت شفاه تاریخ انشای در اری هم
افراد دستاوردهای و سوابق از دسترس در اطالعات تهیۀ . ٢
مربوط اطالعات و اجرایی، سوابق ، علم آثار شامل تعیین شده

آن ها. دانشجویان به

شخصیت های با تصویری احیاناً و صوت مصاحبه های انجام . ٣
تعیین به ویژه و ، پیش بین برنامه ریزی، با باید که انتخاب شده،
تداوم و تکرار حّت المقدور و گفت وگو هدایت در خطّ ِمش
مورد خاطرات و اطالعات تکمیل برای دوره، چند در مصاحبه

پذیرد. صورت نظر،
با احیاناً مصاحبه ها، محتوای تکمیل و ویرایش پیاده سازی، . ۴

مصاحبه شونده. فرد اری هم
نامه هایی بزرگداشت به عنوان مصاحبه ها این از بعض انتشار . ۵
تصاویر و اسناد و ران دی تکمیل مستندات و نوشته ها حاوی
این همۀ نهایت در مستقل. مجموعه های به صورت متناسب،
منتشر شفاه تاریخ مستقل دفترهای به صورت مصاحبه ها

شد. خواهند
که اه وب در انجام شده مصاحبه  های از بریده هایی انتشار . ۶
اختیار در و کرده ایجاد خود تارنمای در ایران ریاض انجمن
کمیتۀ که شد خواهد موجب کار این داد. خواهد قرار کمیته
را ریاض جامعۀ اعضای دیدگاه های و نظرات شفاه تاریخ
عالوه بر این، بخشد. تکامل را خود کار حاصل و دریافت
بهبود جهت را ایران ریاض جامعۀ نظرات دارد آمادگ کمیته

بپذیرد. باز روی با خود کار فرایندهای بخشیدن

هزینه ها

به مانند شفاه تاریخ کمیتۀ اعضای فردی فعالیت های کلیۀ . ١
افتخاری صورت به ایران ریاض انجمن فعالیت های ر دی

م شوند. انجام
از هری برای تصویر و صوت ضبط مانند فعالیت هایی . ٢
سازند ضروری را هزینه هایی پرداخت است ن مم مصاحبه ها

نیست. پیش بین قابل به دقت که

شفاه تاریخ دستاوردهای انتشار و ویرایش پیاده سازی، . ٣
باید که هستند محصول تولید یا دستمزد هزینه های نیازمند

شوند. پرداخت و تأمین
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درخواست اعتبار
درخواست خود فعالیت سال دو برای بودجه ای شفاه تاریخ کمیتۀ
پیش بین  شده ضروری هزینه های از ی هر معمول طبق م کند.
مصرف به ایران ریاض انجمن خزانه دار نظارت با پیش بین نشده یا
را خود ضروری هزینه های مستندات و گزارش کمیتۀ و رسید خواهد

داد. خواهد ارائه انجمن خزانه دار به

شفاه تاریخ کمیتۀ اعضای

حسن کمیته)، (مسئول ممقان جلوداری محمد آرین نژاد، مسعود
. کاظم سیام ، حقیق

طباطبائ عالمه اه دانش ∗

شد تعیین سه ساله دورۀ ی برای ریاض اندیشۀ و فرهنگ سردبیر

اسفندماه ١٠ شنبه سه روز در که انجمن اجرایی شورای جلسۀ در
جاری تحریریۀ هیئت اعضای آرای به توجه با شد، برگزار ١۴٠٠
هیئت عضو مقصودی، سعید دکتر آقای ، ریاض اندیشه و فرهنگ
برای ریاض اندیشه و فرهنگ سردبیر به عنوان زنجان، اه دانش علم

گردید. تعیین (١۴٠١ از (شروع سه ساله دورۀ ی

در اصفهان اه دانش از ١٣٨۵ سال در را خود دکترای وی
در وی پژوهش مقاالت است. کرده اخذ هارمونی آنالیز گرایش

zbMATH و Scholar Google
‐ترویج علم مقالۀ چندین ایشان همچنین، است. مشاهده قابل

اندیشه و فرهنگ در ایشان مقاالت است. درآورده تحریر رشته به
آدرس با نشریه پیوند طریق از ریاض

http://mct.iranjournals.ir

است. مشاهده قابل
، ریاض اندیشۀ و فرهنگ نشریۀ تحریریۀ هیئت در عضویت
آموزش رشد و جامعه، و ریاضیات ایران، ریاض انجمن خبرنامۀ
کتاب سه ترجمۀ تاکنون، است. بوده وی فعالیت های ر دی از ریاض

است. شده منتشر ایشان از نیز ریاض

ایران ریاض انجمن ماهانۀ سخنران های

اسفند ١۵ مدرس، تربیت اه دانش ، امین سیدمسعود دکتر . ١
: سخنران عنوان ،١۴٠٠

A brief history of functional analysis

٢٠ ،UPMC-Paris VI اه دانش والداشمیت١،  ل مای دکتر . ٢
: سخنران عنوان ،١۴٠١ فروردین

Is the Euler constant a rational number, an algebraic

irrational number or else a transcendental?

عنوان ،١۴٠١ تیر ٨ پردو)، اه (دانش نریمان سام دکتر . ٣
: سخنران

Bounded and unbounded cohomology of diffeomor-

phism and homeomorphism groups
1Michel Waldschmidt

https://www.zbmath.org/authors/?q=Saeid+Maghsoudi
https://scholar.google.com/citations?user=ASKJ7LQAAAAJ&hl=en
http://mct.iranjournals.ir
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رئیس با ایران ریاض انجمن اعضای از جمع نشست
جمهوری ریاست استراتژی بررس های مرکز

مرکز رئیس خیاطیان، محمدصادق دکتر بین که نشست در
تومانیان ردیچ م دکتر و جمهوری، ریاست استراتژی بررس های
سلطانخواه نسرین دکتر علوم)، فرهنگستان ریاض شاخۀ (رئیس
محمد دکتر جمهوری)، ریاست فناوری و علم پیشین (معاون
ایرانمنش عل دکتر ایران)، ریاض انجمن (رئیس صال مصلحیان
(رئیس کاکاوندی احمدی بیژن دکتر و انجمن)، اجرایی شورای (عضو
محل در ١۴٠١/٠٣/٢۵ تاریخ در انجمن) دانشجویی مسابقات کمیتۀ

عمل راهبردهای و پایه علوم وضعیت بررس به شد، برگزار مرکز این
شد. پرداخته آن ارتقای و پایدار توسعۀ برای

پایه علوم حوزۀ به توجه لزوم به خیاطیان دکتر جلسه، این در
به توجه پیشنهادات، جملۀ از گفت: و کرد اشاره باالدست اسناد در
این کل وض م تواند که است توسعه هفتم برنامۀ در پایه علوم حوزۀ
علوم محوریت با تحول پروژه های تعریف کند. تحول دچار را حوزه
کار دستور در هفتم برنامۀ در م تواند که است مواردی جمله از پایه
انقالب عال شورای در مسئله این به توجه حال عین در یرد. ب قرار
این در حوزه این الت مش رف قانون ارهای راه بررس و فرهنگ

است. بهره برداری قابل ظرفیت ر دی نیز شورا
ضمن جمهوری ریاست استراتژی بررس های مرکز رئیس
بررس های مرکز در پایه علوم تخصص میز یل تش پیشنهاد ارائۀ
پایه علوم حوزۀ در فعال انجمن های نمایندگان حضور با استراتژی
جمله از م تواند هفتم برنامۀ قانون تدوین برای پیشنهاد ارائۀ گفت:
مرکز هدف شود. دنبال تخصص میز این در که باشد مباحث

محتوا تولید اول وهلۀ در تخصص میزهای چنین یل تش از بررس ها
ه شب توسعۀ آن از مهم تر و راهبردی و سیاست گزارش های قالب در

است. ان نخب
پیشنهادات بیان به انجمن این اعضای سایر نشست، این ادامۀ در
و مسائل به روزافزون توجه خصوص در خود ارهای راه و
توان به کارگیری ضرورت پرداختند: ایران در پایه علوم الت مش
برای پرورش و آموزش وزارت در پایه علوم رشته های دانش آموختگان
و دانش آموختگان نگهداشت و حفظ ضرورت دانش آموزان، تربیت
ممانعت برای برنامه هایی اجرایی کردن و پایه علوم رشته های ان نخب
مطرح مسائل جمله از کشور از خارج به حوزه این ان نخب مهاجرت از

بود. جلسه این در شده

ضمن ایران، ریاض انجمن رئیس صال مصلحیان، محمد دکتر
متول نهاد اصل ترین را آن انجمن، این سالۀ ۵٠ قدمت به اشاره
بین الملل اتحادیۀ در ایران نمایندۀ تنها که دانست کشور در ریاضیات
ریاض انجمن آمادگ از خود صحبت های در وی است. ریاضیات

علوم جام سند تنظیم برای مل پروژۀ ی اجرای برای ایران
به دستیابی راستای در زمان بندی شده عملیات برنامه های و پایه
آموزش به کیفیت بخش و بین الملل تعامالت ارتقای ، علم مرجعیت
را برنامه ها سرفصل کلیاتِ راستا این در و داد خبر کشور در ریاضیات

کرد: بیان
کاهش با حوزه این در ما است. آموزش موضوع سرفصل، اولین
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دبیرستان ها در فیزی و ریاض رشتۀ انتخاب در دانش آموزان اقبال
آینده در ماهر و متخصص نیروی تأمین خطر زنگ هستیم. مواجه
است درآمده به صدا اه دانش مقاط در پایه علوم رشته های در
و آموزش وزارتخانه های سط در مسئوالن ویژۀ توجۀ به نیاز که

اه دانش و مدرسه ای ریاضیات سط ارتقای برای علوم و پرورش
ضرورت دروس، نوین و کارآمد سرفصل های تدوین با کار این دارد.
داده، علوم (مانند روزمره زندگ در بین رشته ای رشته های به توجه
ترویج معلمان، آماده سازی و…)، مال ریاضیات ، زیست ریاضیات
بورس مانند مختلف تشویق های ارائۀ ریاضیات، عموم سازی و

است. تحقق قابل پیوستۀ دکتری یا تحصیل
به رغم است الزم است. پژوهش بخش موضوع، دومین

دولت که حمایت با منطقه، در علم تولید اول رتبۀ به نزدی شدن
هم کیف شاخص های نظر از را تولیدات این دهد، انجام م تواند
ناخالص تولید از پژوهش سهم افزایش با نیز کار این دهیم. افزایش
در علم مراودات توسعۀ ، انسان سرمایه های نگهداری و جذب ، مل
علم اصل جریان در حرکت و پژوهش ها تعمیق برای بین الملل سط
قابل بین الملل تراز در فاخر تحقیقات از حمایت سرانجام و فناوری و

است. دستیابی
چهار با تماس ضمن ایران ریاض انجمن شد مقرر پایان، در
به نسبت فیزی و شیم ، زیست شناس ، زمین شناس انجمن

نماید. اقدام پایه علوم تخصص میز یل تش

ریاض گروه رئیس و ایران ریاض انجمن رئیس دیدار
آموزش برنامه ریزی و پژوهش سازمان

ریاض انجمن رئیس صال مصلحیان، محمد دکتر بین که دیداری در
سازمان ریاض گروه رئیس ، سیدصالح محمدرضا دکتر و ایران،
روز در پرورش، و آموزش وزارت آموزش برنامه ریزی و پژوهش
سازمان این ریاض گروه محل در ١۴٠١ خرداد ٢۵ چهارشنبه
بحث مورد ریاض آموزش به مربوط چالش های پذیرفت، صورت
دورۀ در ریاض آموزش از ناش الت مش به ویژه، قرارگرفت.
حوزۀ در تخصص بدون و غیرعالقه مند نیروهای توسط ابتدایی
متوسطه، دورۀ در ریاض درس ساعات تعداد کاهش ، ریاض آموزش
به جای کنکور برای تست زن فنون آموزش برای خانواده ها درخواست
کمرنگ شدن و دوم متوسطه دورۀ آخر سال های در مفهوم آموزش

ریاض کتب رد روی تغییر عل رغم مقط این در ریاض استدالل
کاهش ‐یادگیری، یادده فرایند در دانش آموزان فعالیت به سوی
دانش آموزان تعداد کاهش تجربی، رشتۀ کنکور در ریاض درس ارزش
به سوی دانشجویان اقبال کاهش و کشور، در ریاض فیزی رشتۀ

گرفت. قرار بررس مورد پایه علوم رشته های

آموزش برنامه ریزی و پژوهش سازمان ریاض گروه پایان، در
نقطه نظرات دریافت از همواره که کرد اعالم پرورش و آموزش وزارت
چالش های با ارتباط در ریاض انجمن محترم اعضای ارهای راه و

م استقبال ریاض درس کتاب های و ریاض آموزش گوناگون
نماید.



ایران ریاض انجمن خبرنامه
بهار١۴٠١ ٣٨

اختتامیۀ مراسم در ایران ریاض انجمن رئیس سخنان
کشور ریاض مسابقۀ چهارمین و چهل

چهارمین و چهل اختتامیۀ مراسم در شرکت کنندگان همۀ خدمت
مسابقات موق هر م کنم. عرض سالم دانشجویی ریاض مسابقۀ
سال در ریاض مسابقۀ سیزدهمین به یاد فرا  م رسد، دانشجویی
من به کشوری سوم عنوان افتخار با آن در که م افتم ١٣۶٨
و بود انگیزه بخش خیل من، مانند دانشجویی برای که شد اعطا
این داد. افزایش چالش مسائل حل و ریاضیات به مرا عالقۀ
م داده سوق ناب ریاضیاتِ مطالعۀ به را دانشجویان همیشه مسابقات،
شناسایی برای کشور، دلسوز ریاض دانان روش های از ی و است
امسال است. بوده آن ها وفایی ش به کم و ریاض استعدادهای
مسابقه، علم کمیتۀ همت و اجرایی شورای حمایت و به  پیشنهاد
دکتر دربیدی، حمیدرضا دکتر ، ابراهیم جواد دکتر آقایان از ل متش
و ، طاهرخان دکترعل ، صلوات عرفان دکتر رجب زاده، حسام الدین
کاکاوندی، احمدی دکتر آقای ریاست به و ودادی محمدرضا دکتر
نظارت ضمن شد. برگزار دانشجویی ریاض مسابقۀ چهارمین و چهل
برای کمیته این جلسۀ در ساعت دو برای قبل روز مسابقات، روند بر
، ریزبین و دقت با چه طور که دیدم و داشتم حضور مدال آوران تعیین
رعایت با تا کردند بحث تمام، جدیت با علم کمیتۀ در ما دوستان

نمایند. تعیین را برندگان مسابقه، اعتبار و کیف سط
گذراندن از بعد دانشجو ١٢٢ با اه دانش تیم ٢٨ حضور
استثنایی به طور امسال است. خوشحال باعث کرونا سخت دورۀ

ظهور و بروز جهت را دانش آموختگان شرکت ان ام اجرایی شورای
فراهم کرونا دورۀ در مسابقه برگزاری عدم به علت را استعدادهایشان
آن ها حضور برای را الزم زمینۀ گشاده رویی با هم علم کمیتۀ و نمود

بود. نفر ٢٢ امسال مسابقۀ در عزیزان این تعداد کرد. فراهم
اه های دانش در امتحان حوزۀ ١٨ در شرکت کنندگان امسال
مسابقه موفقیت ش بدون کردند. شرکت مسابقه در کشور سراسر
و علم هیئت اعضای از کثیری جم صمیمانۀ اری هم مرهون
است بوده کشور اقصانقاط در ایران ریاض انجمن محترم نمایندگان
دکتر خانم به را خودم ویژۀ سپاس زارم. سپاس آن ها همۀ از که

ریاض انجمن از تمام عیار حمایت و توجه به خاطر سلطانخواه نسرین
دکتر خانم ایشان، اران هم از را خود امتنان مراتب و م کنم تقدیم
تالش های به خاطر تجویدی ترانه دکتر خانم و گنج صفار زیبا

اصل یاور م نمایم. ابراز انجمن دانشجویی مسابقۀ در موثرشان
تصحیح را برگه ها همۀ دقت با مصححان، کمیتۀ یعن ، علم کمیتۀ
خانم بختیاری، زهرا خانم انجمن، دفتر اعضای میان این در نمودند.
بسیار صادق اکرم خانم انجمن دفتر رئیس به ویژه و بیات مولود
همۀ از که نمودند کم مسابقه برگزاری به درایت با و فعاالنه
خانم الزهرا، اه دانش محترم ریاست از م کنم. ر تش عزیزان این
را اه دانش این در مسابقه برگزاری ان ام که حق بین، فریده دکتر
از مهم بخش سخاوتمندانه که ان نخب مل بنیاد از و نمودند فراهم
از به خصوص نمودند، تقبل را جوایز هزینه های شامل ما، هزینه های
ان، نخب مل بنیاد آینده سازان معاون موحد، صادق محمد دکتر آقای

م کنم. زاری سپاس
مسابقه مدال آوران به ویژه و شرکت کنندگان همه برای سرانجام،
موفقیت های آرزوی افزودند، آن غنای به خود شرکت با که

دارم. بیش از پیش

صال مصلحیان محمد
ایران ریاض انجمن رئیس


