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ی انر ری مراسمیافتتاحیهیسخنر فتیپایداریسالیبی  یالملیلیعلومیپایهیبراییپیشر

 

ام،   ییو عرض تشکر از حضور وزرای ارجمند و مهمانان گرایم در مراسم افتتاحیه  با سالم و احتر ر سالیبی 

فتیپایدار الزم است مطالبی را در رابطه با اهمیت علوم پایه و نقش آن  ،  الملیلیعلومیپایهیبراییپیشر

فت و توسعه پایدار کشور از طرف انجمن تحقیقات و فناوری و  های علوم پایه وزارت علوم،  در پیشر

م  -های علیمهای انجمناتحادیه  یک ایران به عرض مسئوالن و حضار محتر ی آموزشر معلمان ریاضی و فت 

 برسانم: 

مستقیم هر    آثار و پیامدهایاکوسیستم نگاه شود،  یک  اگر به جامعه علیم به مثابه   درازمدت و غت 
و از این منظر، اهمیت نقش علوم پایه در توسعه علیم    گذاری بهتر قابل مشاهده خواهد بود سیاست 

و  دانشمندان  تاریخی  ی  ایران، رسزمی  ما  عزیز  میهن  شد.   خواهد  نمایان  بیشتر  و  بهتر  بسیار  کشور 
ه کشفیات علیم است و اگر این روند ادامه نیابد، با کاهش روزا  تاریخی فزون ذخت 

ی
های علیم و گسستگ

فت و توسعه علیم کشور مواجه خواهیم شد.   در پیشر

پایه در بسیاری از زمینه  ها، بازدیه ها، به جز مواردی مانند آمار و علم دادهدرست است که علوم 
رای حل رسی    ع و قابل لمیس را برای مردم ندارد، ویل تحقیقات و دستاوردهای این علوم در دراز مدت ب

ی سالمت و بهداشت جامعه بسیار موثر هستند.    مسایل اجتمایع، فناوری و همچنی 

ها و تحقیقات در علوم کاربردی از های علوم پایه به عنوان زیر بنای فعالیتگذاری در پژوهش رسمایه 
های علوم پایه در سطوح مختلف تحصییل و جذب افراد مستعد یک سو و نگرش یکپارچه به آموزش 

فته نشان داده است و   به کار در این زمینه از سوی دیگر، تاثت  خود را در توسعه پایدار کشورهای پیشر
 یم
ً
ی مسلما ی باشد. در کشور ما نت   تواند چنی 

 آموزش در علوم پایه، توجه به شغل موثر معلیم و جذب افراد   از این
ی

ورت یکپارچگ رو، به دلیل ضی
هایی از قبیل بورس تحصییل برای  ر عرصه آموزش، ایجاد جاذبه مند و نگهداشت آنها دمستعد وعالقه 

ی هزینه گذاری در مدارس و دانشگاه دانشجویان مستعد علوم پایه، رسمایه  های آموزشر و  ها برای تامی 
ی آنها به  در رشد وشکوفایی نسل جوان   پژوهیسر و تجهت 

ً
امکانات آموزشر و پژوهیسر علوم پایه، مطمئنا

 زان کشور بسیار موثر خواهد بود.   ساو آینده 
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ی رشته ورت ارتباط بی  ی اکنون با توجه به ضی الملیل و نیاز به انجام مطالعات و تحقیقات ها در سطح بی 
ی  بسیار  رشته بی  تحقیقات،  نوع  از  علیم  پشتیبایی  و  مشارکت  برای  پایه  علوم  دانشمندان  نقش  ای، 

ی د بستر صحیح و پویا برای ارائه برنامه ها باید ایجاپیدا کرده است و دانشگاه اهمیت   ای،  رشته های بی 
 های مختلف علوم پایه را مورد توجه جدی قرار دهند. با مشارکت بخش 

 در علوم پایه، تصحیح روند ها در زمینه برنامه استقالل دانشگاه 
ً
ریزی و جذب اساتید توانمند، خصوصا

ل رشد یی پذیرش در دانشگاه
های  های علوم پایه و دورهفیت، مخصوصا در رشتهکیرویه و یی ها، کنتر

ی از حذف امکان جذب تحصیالت تکمییل، توجه به آینده شغیل دانشجویان علوم پایه، به ویژه جلوگت 
یف معلیم، توجه به کیفیت مقاالت و پژوهش های علیم به جای نگرش کیم به این آنان به شغل رسر

 در توسعه علوم پایه به  
ً
فت کشور در دراز مدت بسیار مقوله، مطمئنا طور مستقیم و توسعه و پیشر

 موثر خواهد بود. 

ش مرزهای دانش انجام   از سوی دیگر، به دلیل آنکه تحقیقات در علوم پایه بیشتر در جهت گستر
ی یم وری است. رفع تنگناها و آزاد  الملیل در زمینه شوند، ارتباطات تنگاتنگ بی  های علوم پایه بسیار ضی

ها و تسهیل امکان تبادل با دنیای خارج برای دانشمندان، اساتید و دانشجویان  ر این زمینهاندییسر د
های علوم پایه، علوم پایه، همراه با فراهم آوردن امکانات جذب و نگهداری جوانان محقق در زمینه 

های  یر رشته تسهیل در امکان تغیت  رشته و ادامه تحصیل در علوم پایه برای افراد مستعد و عالقمند سا
ی اسالم  تحصییل، و باز گرداندن جایگاه واقیع معلمان و محققان علوم پایه به آنچه که در دین مبی 

ی استانداردسازی برنامه  های آموزشر علوم پایه  توصیه و در ایران از قدیم مورد توجه بوده است، و نت 
ف در مدارس، الزامات فوق  ت پایدار کشور باید مورد توجه العاده مهیم هستند که برای توسعه و پیشر
ند.  ی امر قرار گت   مسئولی 

امید است با همفکری، همکاری و حمایت مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، و وزارت علوم، تحقیقات   
و فناوری، و پشتیبایی معاونت علیم و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و مشارکت  

ی توان از فرصتعلیم کشور بهای  انجمن  شود، در جهت الملیل علوم پایه ایجاد یمهایی که در سال بی 
ش و ارتقای کیفی علوم پایه و بازگشت ایران عزیز به دوران پرافتخار گذشته استفاده نمود.   گستر
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امید است با همفکری، همکاری و حمایت مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، و وزارت علوم، تحقیقات 
فناوری، و پشتیبایی معاونت علیم و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و مشارکت  و  

ی های علیم کشور بتوان از فرصتانجمن  شود، در جهت الملیل علوم پایه ایجاد یمهایی که در سال بی 
ش و ارتقای کیفی علوم پایه و بازگشت ایران عزیز به دوران پرافتخار گذشته استفاد  ه نمود. گستر

های آموزشر معلمان عزیز رشته -های علیمهای علیم علوم پایه به همراه انجمنها و انجمن اتحادیه
 دارند در این جهت، همراه مسنوالن کشور گام بردارند و برای تحقق اهداف متعایل 

ی
علوم پایه، آمادگ

 ایران اسالیم از هیچ تالشر فروگذار نخواهند کرد. 

 
 
 محمدزاده محسن  
 های ایرایی علوم ریاضی اتحادیه انجمن
 1400اسفند  17

 


