کاًدیدای دٍرُ سیام (اٍل هْر  7931تا پایاى شْریَر )7011
شَرای اجرایی اًجوي ریاضی ایراى

خاًن دکتر زّرا گَیا

ّدف از ًاهسد شدى برای عضَیت در شَرای اجرایی اًجوي ریاضی ایراى ٍ برًاهِ پیشٌْادی
زّرا گَیا -استاد آهَزش ریاضی -داًشکدُ علَم ریاضی -داًشگاُ شْید بْشتی
پیشدرآهد
اهشٍص ٍ -ثی اغشاق ّویي اهشٍص -ثؼذ اص اتوبم والسّبین ،هیخَاستن اسٌپ ثگیشم وِ اص داًطگبُ ،ثِ خبًِ ثبصگشدمٍ .لی
هتَجِ ضذم ایٌتشًتن ٍصل ًویضَد .اص پسشم خَاّص وشدم ثشاین هبضیي ثگیشد .پسشم اص عشیك اسسبل پیبهه ،ضوبسُ تلفيِ
ّوشاُ آلبی ساًٌذُ ٍ ضوبسُ پالن ٍ هطخصبت هبضیي سا ثشاین فشستبد .دٍ ضوبسُ سوت ساست پالن 66 ،ثَد ٍ ًویداًن چشا
ثیجْت ،ایي دٍ ػذد دس رٌّن 22 ،سلن خَسدُ ثَد! دس ایي ثیي ،هبضیٌی جلَی پبین تَلف وشد ٍ فبهیلی پسشم سا گفت .هي
ّن دس حبلی وِ سَاس هیضذم ،ضوبسُ پالن سا دیذم ٍ ثِ ایطبى گفتن وِ «ًویداًن چشا اضتجبُ وشدم»! آلبی ساًٌذُ گفت وِ
«داًطىذُ سیبضی است! ضوب ّن استبدیي»؟ گفتن «ثلِ» .گفت « 66سا تمسین ثش سِ وشدیي!» ٍ اداهِ داد وِ «وبس ثب اػذاد،
خیلی ضیشیي است! هي ػبضك سیبضی ثَدمٍ ،لی هسئَلیت صًذگی ًگزاضت دسس ثخَاًن! ٌَّص اص سیبضی خیلی خَضن
هیبد!»

ایي هىبلوِ ،ثیطتش ثشاین حبلت «هىبضفِ» داضت ٍ سؤالّبی ثسیبسی دس رٌّن ایجبد ًوَد .ثؼذ ،هي ساجغ ثِ وتبثی وِ تبصُ
ضشٍع ثِ خَاًذى وشدُام ٍ ثِ ًظشم خیلی ضیشیي است ،ثب ایطبى صحجت وشدم تب ثِ خبًِ سسیذمً .بم وتبة« ،خذهتىبس ٍ
پشٍفسَس» است ٍ ساجغ ثِ سیبضیداًی است وِ ثش احش یه تصبدف ،ضشثِ هغضی ضذُ ٍ ثمبی ّش چیضی دس رٌّص 08 ،دلیمِ
است .ایي پشٍفسَسّ ،وِ چیض سا دس لبلت صیجبییّب ٍ ضگفتیّبی اػذاد هیثیٌذ ٍ دائن دس حبل تَلیذ سیبضی ثب اػذاد است ٍ
ثشای ایي وِ آًْب سا فشاهَش ًىٌذ ،یبفتِّبی ّش سٍصش سا سٍی ثشگِّبی وَچه هیًَیسذ ٍ ثب سٌجبق ،ثِ لجبسص هیصًذ تب
دیگش سٍص ،وبسش سا اداهِ دّذ!
ضبیذ خَاًٌذُ هحتشم اص خَد ثپشسذ «خَة وِ چی»؟! ایي ثَد ّذفی وِ ثشای ًبهضد ضذًت داضتی ٍ ایي است ثشًبهِای وِ
ثشای آیٌذُ اًجوي سیبضی ایشاى اسائِ هیدّی؟! چشا ٍلت هب سا تلف وشدی ٍ ًبهشثَط ًَضتی؟!
اهب  ! . . .صجش وٌیذ! ػجلِ ًىٌیذ ٍ صٍد ثِ لضبٍت ًٌطیٌیذ! آیب ّویي یه اتفبقً ،ویتَاًذ ًطبى دّذ وِ جبهؼِ هؼوَلی
ایشاى یب حذالل ثخطی اص آى ،اص «سیبضی» ٍ ضگفتیّبیص لزت هیثشدٍ ،لی ثِ دالیل صیبدی ،ایي ضبدی اص جبهؼِ؛ وِ چِ
ػشض وٌن؛ حتی اص ثچِ هذسسِایّبی هب ًیض ،دسیغ ضذُ است؟! آیب ثِ ػٌَاى اػضبی جبهؼِ سیبضی ،هیتَاًین ًسجت ثِ
ثالیی وِ ثش سش سیبضی وِ ثِ ٍالغ ،ثخص ثب اسصضی اص هیشاث گشاًجْبی فشٌّگی هبست ،ثیتفبٍت ثبضین؟ هگش هیضَد ضبّذ
ًبدیذُ گشفتي ایي گٌجیٌِ گشاًجْب ٍ پیشایِ ثستي ثِ آى ثبضین ٍ اص وٌبس آى ،ثیتفبٍت ثگزسین؟ هٌظَس اص پیشایِ ،گشفتبس ضذى
سیبضی دس چٌجشُ تَلیذّب ٍ تجلیغّبیی است وِ ثبػج ایجبد تشس اص سیبضی ،اوشاُ پیذا وشدى داًصآهَصاى اص سفتي ثِ سوت
آى دس داًطگبُ ٍ ،سفتِ سفتِ هتٌفشضذى اص سیبضی ٍ سفتي ثِ سَی سضتِّب ٍ گشایصّبی دیگش است.
ثب ایي داستبى ٍالؼی ثِ ػٌَاى پیصدسآهذ ،اجبصُ دّیذ ٍاسد اصل هَضَع ضَم.
ّدف از ًاهسد شدى
احسبس خغش هیوٌن! ٍ ثِ تجغ آى ،احسبس هسئَلیت هیوٌن .دس ایي احسبس ،جذی ٍ ٍالغثیي ّستن! تبسیخ ػلن ًطبى
هیدّذ وِ سیبضی دس ایشاى ،هٌحصش ثِ خَاظ ًجَدُ ٍ دس ثیي الطبس هختلف هشدم ،حضَس داضتِ است .اهب ثِ ًبگْبى دس
سبلّبی اخیش دس ایشاى ،سیبضی دس هذسسِ ٍ داًطگبُ ،دچبس ثحشاى ضذُ است ٍ هٌصفبًِ ًیست وِ توبم تمصیشّب ،ثِ گشدى
هسئلِ «اضتغبل» ٍ ثشدى گَی سیبضی تَسظ سلیجبى خیبلی آى اًذاختِ ضَد .ایي ثحشاىً ،یبصهٌذ هغبلؼبت جذی ٍ ًظبمٍاس ٍ
ٍالغثیٌبًِ است .ساُ حل ًبة ،اص دل ضٌبخت هَلؼیت ٍ اًجبم پژٍّصّبی هتوشوض پیذا هیضَد.

برًاهِ پیشٌْادی
 تَجِ ثِ جبیگبُ سیبضی دس آهَصش ػوَهی ٍ آهَصش ػبلی ٍ ،فشاتش ًگشیستي ثِ هسبئل هشتجظ ثب سیبضی؛
 تَجِ ثِ اّویت ًمص سیبضی دس ایجبد «سَاد ضْشًٍذی» دس آهَصش ػوَهی ٍ ًمص سیبضی دس تَسؼِ سضتِّبی
«ػلَم ،فٌبٍسی ،هٌْذسی ٍ سیبضی» ( )STEMدس آهَصش ػبلی؛
 پشسًگتش وشدى حضَس اًجوي سیبضی ایشاى دس ػشصِ جْبًی؛
 استفبدُ اص ظشفیتّبی وٌفشاًسّب ٍ ّوبیصّب ٍ سویٌبسّبی سیبضی ثشای ثحج دس هَسد ًمبط لَت ٍ ضؼف اّذاف
ٍ هحتَای ثشًبهِّبی دسسی سیبضی؛
 تَجِ ٍیژُ ثِ هسئلِ آهَصش هذسسبى جَاى دس تذسیس دسسّبی سیبضی داًطگبّی؛
 تسْیل سفشّبی هغبلؼبتی ثشای گطَدى پٌجشُّبی جذیذ ثِ سٍی داًطجَیبى ثب استؼذاد ٍ ػاللِهٌذ سیبضی ،اص
عشیك افضایص تؼبهلّبی ػلویِ سغح ثبالی ثیيالوللی؛
 جذی گشفتي ثشًبهِ دسسی سیبضی هذسسِای ٍ پزیشش ثخطی اص هسئَلیت آى تَسظ اًجوي ،ثِ ػٌَاى هتَلی اصلی
سیبضیبت دس ایشاى؛
 جذی گشفتي تشثیت هؼلن سیبضی ٍ هطبسوت هؼٌبداس ثب ًْبدّبیی وِ ثِ تشثیت هؼلن سیبضی هطغَل ّستٌذ.

