خاوٍ ریاضیات اصفُان

ریاضیات  ،رکه اساسی تًسعٍ اقتصادي کرٌ 
وًضتٍ ضدٌ تًسط کمًومً چًوگ ( ،)KunMo Chungيزیر سابق علًم ي فىايري کرٌ 
هتطخن  :حويسضضب نبًؼي
ٍیطایف  :هطین لبئوي

همسهِ
هطحلِ اٍّل  .زِّ  : 0951 – 0961ضیبضيبت ثؼٌَاى اؾتبًساضز تؼبلي آهَظقي 
همسهِ 
 0-0خؿتدَي اؾتبًساضزّبي ظًسگي ثْتط 
 2-0ظیطثٌبي آهَظقي غيط ثؿٌسُ 
 3-0ضیبضيبت ،اثعاض اًساظُگيطي هَفميت آهَظقي فطز 
ًتيدِ 

هطحلِ زٍم  .زِّ  : 0971 – 0981ضیبضيبت ثِ ػٌَاى یىي اظ اضوبى تَؾؼِ التهبزي 
همسهِ 
 0-2ثبظگكت زاًفآهَظاى فطؾتبزُ قسُ ثِ ذبضج اظ وكَض 
 2-2افعایف زض تؼساز ضقتِّبي هٌْسؾي 
 3-2قىَفبیي آهَظـ ضیبضي 
ًتيدِ 

هطحلِ ؾَم  .زِّ  : 0991-2111ضیبضي ثِ ػٌَاى هٌجؼي ثطاي التهبز پيكطفتِ 
همسهِ 
 0-3تمَیت ػلَم ضیبضي 
 2-3خْف ويفي ضیبضيبت 
 3-3ثْجَز چكوگيط اػتجبض ٍ لسض ٍ هٌعلت ضیبضيبت زض وطُ
ًتيدِ 
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مقدمٍ 
ثب تكىط اظ همسهِ هحجت آهيع .زضٍز ثط ضیبضيساًبى ػعیع حبضط اظ وكَضّبي ًَظَْض ،ؾرٌطاًبى ثطخؿتِ ٍ
هْوبًبى هحتطم ،ثٌسُ نبزلبًِ اظ قوب ثِ ػٌَاى پػٍّكگط ٍ ثبظزیسوٌٌسُ اظ وطُ ،وكَض ػعیعهبى ،لسضزاًي
وطزُ ٍ ثِ گطهي ثِ ّوِ قوب ذَـآهس هيگَین .
ّوبًغَض وِ ثؿيبضي اظ قوب قٌيسُایس ،زض اٍایل لطى اذيط وطُ تَؾظ غاپي ثِ هست  36ؾبل اقغبل قسُ
ثَز ٍ ثؼس اظ خٌگ خْبًي زٍم ثَاؾغِ لغؼٌبهِ ؾبظهبى هلل هتحس ،تجسیل ثِ زٍلتي هؿتمل گطزیس .
گطچِ ،خٌگ زٍ وطُ ذيلي ظٍز ثؼس اظ اؾتمالل وكَضهبى اتفبق افتبز ٍ ول وطُ تَؾظ خٌگ ترطیت ٍ
ٍیطاى گطزیس .ثط اؾبؼ آهبض ،اظ لحبػ ؾطاًِ تَليس ًبذبلم زاذلي ( ،)GDPوطُ یىي اظ فميطتطیي وكَضّبي
خْبى زض زِّ  0951ثَز .ثؼس اظ  61ؾبل اظ آى ظهبى ،وطُ خٌَثي تجسیل ثِ وكَض وبهالً خسیسي قسُ اؾت.
اگط قوب ًين لطى پيف وطُ ضا ثبظزیس وطزُ ثَزیس ،ثبیؿتي زگطگًَي لبثل تَخِ وكَض هب ضا زض عَل ایي 6
زِّ هالحضِ وطزُ ثبقيس.
زض ؾبل  ،2102وطُ ثؼٌَاى ّفتويي ػضَ گطٍُ  21-51وِ قبهل ليؿتي غيط ضؾوي اظ وكَضّب ثب ؾطاًِ
تَليس ًبذبلم هلي ثبالي  21/111زالض ٍ خوؼيت ثبالي  51هيليَى ًفط اؾت ،قس .زض ًتيدِ خوَْضي وطُ
زّويي ثعضگتطیي التهبز زض زًيب قس.
زض ّوبى ظهبى ،وطُ ثِ ؾطػت ثِ زهَوطاؾي ؾيبؾي زؾت یبفت ٍ حطوت ًَپبي فطٌّگي ثِ ًبم " ّبى-
ضیَ" ضا ضّجطي وطز وِ ثِ هؼٌبي هَج فطٌّگ وطُاي ًبهيسُ هيقَز  .
وطُ زض حبل ظَْض ٍ پيسایف اظ یه هلت ٍاضز وٌٌسُ فطٌّگ ثِ وكَض نبزض وٌٌسُ فطٌّگ اؾت. .ذَاًٌسُ
ضپط هب آلبي  Mr . Psy ‘s1ثيف اظ  2هيليبضز ثيٌٌسُ زاقتِ ٍ تبضید خسیسي ضا زض  YouTubeضلن ظز.
ایي هىبًي وِ هب زض آى هيعثبى  ICMاهؿبل ّؿتين ،هٌغمِ گبًگٌبمّ ؿت .چٌيي تَؾؼِ التهبزي وطُ ،
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تحَل ٍ زگطگًَي ؾيبؾي ٍ اًمالة فطٌّگي تٌْب ثَاؾغِ ثهيطت ضّجطاى هلي هب ،ضلبثتّبي پط ضًگ
قطوتّبي هب ،زاًكگبُّبي زض حبل ظَْض ٍ وبض ؾرت هطزم وطُ اهىبى پصیط قسُ اؾت .
هؼْصا زاؾتبًي ًبقٌبذتِ زض پكت هَفميت وطُ لطاض زاضزّ .وبىعَض وِ زض ػٌَاى ایي ؾرٌطاًي شوط قسُ
اؾت ،ایي ضیبضيبت اؾت وِ ضوي اؾبؾي زض ؾبذتبض هلي وطُ ،ثَاؾغِ آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ ػلَم ٍ فٌبٍضي
زاقتِ اؾت .هي یه هٌْسؼ ٍ زاًكوٌس ّؿتنٍ ،لي اػتمبز زاضم وِ هٌْسؾي ،ػلَم ٍ التهبز ٍ ثؿيبضي اظ
حَظُّبي زیگط ،ضیبضيبت ضا ثِ ػٌَاى هجٌبي اؾبؾي ذَز زاضًس .ظهبًي وِ زاقتن ایي ؾرٌطاًي ضا آهبزُ
هيوطزم ،هَضَػي هٌحهط ثِ فطز وِ اؾبؼ ؾبذتبض هلي وطُ زض عَل قهت ؾبل گصقتِ ضا فطاّن آٍضزُ
اؾت ،پيسا وطزم .آى هَضَع ایوبى ٍ اػتمبز هب ثِ آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ ػلن ٍ فٌبٍضي ثَز .ؾتَى ایي ایوبى
ًمف ٍ اضظـگصاضي ثِ ضیبضيبت اؾت .اخبظُ زّيس اوٌَى تدطثِ ذَزهبى ضا ثب قوب لؿوت ًوبین.

مرحلٍ ايل  .دٍَ  : 0691 – 0691ریاضیات بعىًان استاودارد تعالی آمًزضی 
مقدمٍ 
تب زِّ  ،0951وطُ ًوًَِ یه وكَض وكبٍضظي ثَز .ظهبًي وِ خٌگ وكَض ضا ٍیطاى ٍ ذبن آى ضا ًبثَز
ؾبذت ،ؾطاًِ تَليس ًبذبلم هلي وكَض فمظ  76زالض ثَز .آًچِ پبؾد وطُ ثطاي غلجِ آى ثَز ،چبلكي ثِ
ظبّط تبضیه ٍ زلگيط " ثيبیيس وطُ ضا ثِ وكَضي هسضى تجسیل ًوبیين ".ثَز.
 0-0جستجًي استاوداردَاي زودگی بُتر 
ثيكتط هطزم وطُ وِ فمط ضا ثطاي هست عَالًي تدطثِ وطزُ ثَزًس ،تحت قطایظ ؾرتتطي ثَاؾغِ خٌگ
غناًگيع وطُ ،لطاض گطفتٌس .اظ عطف زیگط ،ثيساض قسُ اظ ههيجت ،هطزم وطُ للت ذَز ضا ثب ایسُ" ثيبیس
اؾتبًساضز ظًسگي ثْتط ضا پيگيطي ًوبیين" ضٍقي ؾبذت .قؼبض ًباهيساًِ "ثيبیيس اؾتبًساضز ظًسگي ثْتط ضا
خؿتدَ وٌين" ،ول خوؼيت وطُ خٌَثي ضا هتحَل ٍ ههون ؾبذت .زض اثتسا ثَاؾغِ پكتىبض.
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تحميمي زض هَضز تؼساز لسمّبي ثلٌس زض ّط زليمِ زض آى ظهبى ٍخَز زاقت .آهطیىبیيّب  25لسم،
اًگليؽّب  29لسم ٍ غاپٌيّب  35لسم ضاُ هيضفتٌس ،زض حبليوِ هطزم وطُ  56لسم ضاُ هيضفتٌس.
نطف ولوِ " ضاُ ضفتي " ثطاي تَنيف ؾجه ظًسگي هطزم وطُ وبفي ًيؿت .ؾجهّبي ظًسگي آًْب ثيكتط
ًعزیه ثِ "زٍیسى" ثَز .ایي توثيلي اظ وبض وطزى ؾرت هطزم وطُ اؾت" .پكتىبض" ٌَّظ فضيلت قوبضُ
یه هب اؾت .انغالح هؼطٍف وطُايّب 빨리빨리ثِ هؼٌبي تٌس ٍ ؾطیغ اؾت .
 2-0زیر بىاي آمًزضی غیر بسىدٌ 
ثب ًگبّي ثِ گصقتِ ،آهَظـ ٍ پطٍضـ هٌبؾت ثِ قست هَضز ًيبظ ثَزٍ ،لي زض وطُ ووجَز قسیس
ظیطؾبذتّبي هسضؾِ ،هؼلنّبي وبضآظهَزُ ٍ زٍضُ زیسُ ٍ وتبةّبي آهَظقي ثيكتط ثَز .ؾپؽ ٍظیط
آهَظـ ٍ پطٍضـ آى ظهبى زوتط ًبن خَى ثبیه ( ،)NakJun Baekزض حيي ثبظزیس اظ آهطیىب ،ووه ٍ
یبضي ثطاي ضفغ ایي هَضَع ضا آغبظ ًوَز  .اٍ توبم  100000زالضي وِ هَفك قسُ ثَز اظ عطیك UNESCO
ثسؾت آٍضز ضا نطف اهىبًبت چبپي ثطاي تْيِ وتبةّبي زضؾي ًوَز .ثربعط هحيظّبي ؾرت ٍ ذكي
زضؼ ذَاًسى ،ثطذي اظ زاًفآهَظاى هدجَض ثَزًس تب ثطاي ؾبلّب ظیط چبزض زضؼ ثرَاًٌس .هي ؾبلّبي
ضاٌّوبئي ٍ زثيطؾتبى ذَز ضا زض ؾط والؼّبي چبزض گصضاًسم .ثب ایي حبل ،ضیبضيبت ضا ثطاي تثجيت
اؾتؼساز ٍ ثطتطي تحهيلي ذَزهبى هغبلؼِ وطزین .هؿبثمبت ضیبضي ظیبزي ٍخَز زاقت ٍ پيكطفت ػلوي،
هْبضتّب ٍ لبثليتّبي ضیبضي اًساظُ قٌبذت ٍ تكريم ثَز .قطایظ زض وبلحّب ٍ زاًكگبُّب ثْتط ًجَز  .
یبفتي پطٍفؿَضّبي ٍاخس قطایظ ثؿيبض ؾرت ثَز ٍ ّيچ آظهبیكگبّي ٍخَز ًساقت .تٌْب ضاُ اذص هسضن
وبضقٌبؾي اضقس ایي ثَز وِ زض ذبضج اظ وكَض زضؼ ثرَاًي ٍ فمظ تؼساز ثؿيبض ووي اظ هطزم هيتَاًؿتٌس
اظ ػْسُ زضؼ ذَاًسى زض ذبضج ثطآیٌس .
ثِ ػلت ووجَز اًسٍذتِ اضظي زض وطُّ ،ط زاًكدَي وطُاي فمظ ثب  011زالض هيتَاًؿت وكَض ضا تطن
ًوبیس .زاًفخَیبى ثِ چبلف وكيسُ اظ ًظط هبلي وطُاي ،حبل هدجَض ثَزًس زض زٍ خٌجِ هجبضظ ُ ًوبیٌس،
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آًْب هدجَض ثَزًس زض عَل ضٍظ زضؼ ثرَاًٌس ٍ ثطاي پكتيجبًي ذَزقبى زض عَل قت وبض وٌٌس .تب ،0961
ووتط اظ ً 61فط ٍخَز زاقت وِ هسضن زوتطایكبى ضا اظ هؤؾؿِّبي ذبضخي گطفتِ ثبقٌس .
 3-0ریاضیات ،ابسار اودازٌ گیري مًفقیت آمًزضی فرد 
ٌّسضیه ّبهل ( )Hendrick Hamelثَاؾغِ وتبثف "ؾفط ٌّسضیه ّبهل "2زض اٍاذط لطى ّفسّن ،وطُ
ضا ثِ اضٍپب هؼطفي وطز .اٍ زض ایي وتبة ًَقتِ اؾت " :ثچِّبي وطُاي ّوَاضُ ضٍظ ٍ قت وتبة هيذَاًٌس.
ایي تؼدت آٍض اؾت وِ ثچِّب وتبةّب ضا ثِ ایي ذَثي هيفْوٌس .".
زاؾتبى زیگط اظ وتبة " اظ ؾطاؾط خْبىًَ "3قتِ قسُ تَؾظ خيي ٌّطي ظٍثط ()Jean Henri Zuber
افؿطًيطٍي زضیبئي فطاًؿَي زض اٍاذط لطى  09ام اؾت .زض ایي وتبة  ،اٍ گفتِ " ایي لبثل تحؿيي اؾت وِ
وتت زض ّط ذبًِاي هَخَز ّؿتٌس ،حتي زض فميطتطیي آًْب .ایي چٌيي ثِ غطٍض هب لغوِ هيظًس" ایي ؾٌت
وطُ هجٌي ثط ووه ّعیٌِّبي تحهيلي ،وطُ ضا ثِ قىَفبئي ؾطیغ اظ یه وكَض ٍیطاى لبزض ؾبذت .
زض زِّ  ،0961تؼساز لبثل تَخِتطي اظ ذبًَاضّب ثَزًس وِ ظهيي ٍ گبٍّبیكبى ضا وِ هٌبثغ انلي وكبٍضظي
آًْب ثَز ضا ثِ هٌظَض پطزاذت ّعیٌِ تحهيل فطظًساًكبى ثطاي آهَظـ ػبلي هيفطٍذتٌس.
ایي هطزم توبم ظًسگيكبى ضا ٍلف آهَظـ ًوَزًس تب فطظًساًكبى ظًسگي ثْتطي اظ آًچِ آًبى زاقتٌس ،ضا
ثسؾت آٍضًس  .چيعي هؿتحىنتط اظ ایي ػميسُ وِ فطظًساًكبى ثَاؾغِ آهَظـ هَفك ثكًَسٍ ،خَز ًساقت.
ٍ زٍثبضُ ،ضیبضيبت زض هطوع آهَظـ لطاض زاقت .
ثطاي هسضؾِ اثتسایي ،وطُ تَؾؼِ هْبضتّبي هحبؾجبتي شٌّي ٍ هحبؾجِ چطتىِ آهَظـ زیسُ قسُاًس.
ثسیيتطتيت زاًف پبیِاي اظ ضیبضيبت ضا ثطاي ثؿيبضي اظ هطزم وطُ فطاّن هيوٌس .حتي لجل اظ ضاُاًساظي
الوپيبز ثييالوللي ضیبضيبت ،وطُ هؿبثمبت هلي ضیبضيبت ثطاي هساضؼ ضاٌّوبئي ٍ زثيطؾتبى زض زِّ 0951
زاقت .زض پبیِ ؾَم یىي اظ ؾؤالّبي اهتحبى ضیبضي وِ ثيبز هيآٍضم ،اثجبت لضيِ فيثبغَضؼ ثَز .ایي
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ثؼسّب ایسُ ذَثي اظ ؾغح آهَظـ ضیبضي زض وطُ ضا زض آى ظهبى ثيبى هيزاضز .زض هساضؼ ضاٌّوبئي ثيكتط
زاًفآهَظاى هوتبظ خصة ثبقگبُّبي ضیبضي هيقسًس.
احطاظ ًوطُّبي ذَة ضیبضي قطط ٍضٍز ثِ هساضؼ هؼتجط ثَز .ضیبضيبت زاًفآهَظاى ضا اظ ّن هتوبیع
هيًوَز ٍ اظ ایي ضٍ زاًفآهَظاى هدجَض ثَزًس تب ظهبى ثيكتطي ضا نطف ضیبضيبت ًوبیٌس .
وتیجٍ
چكن اًساظ تجسیل وطُ ثِ وكَضي هسضى ٍ اّويت آهَظـ ٍ پطٍضـ ثؿيبض ثِ ّن هطتجظ ثَزًس .آهَظـ ٍ
پطٍضـ ٍ آهَظـ هْبضتّبي ضیبضي ثِ ػٌَاى ّؿتِ ثطتطي ػلوي ٍ اؾتؼساز تحهيلي ثِ ضؾويت قٌبذتِ
قسُ ثَز .

مرحلٍ ديم  .دٍَ  : 0691 -0691ریاضیات بعىًان یکی از ارکان تًسعٍ اقتصاد 
مقدمٍ
اظ زِّ  ،0971وبضذبًدبت اتَهجيلؾبظي ،وكتيؾبظي ،فَالز ٍ الىتطًٍيه قطٍع ثِ پسیساض قسى ًوَزًس.
قَن ًفتي ،قطوتّبي وطُاي ضا ثِ تَؾؼِ زض ذبضج اظ وكَض ،زض حيي ضًٍك ؾبذت ٍ ؾبظ قتبة زاز .اظ
زِّ  ،0981زٍلت وطُ ،هطزم وطُ ضا ثِ ؾوت نٌؼتي قسى وكبًسًس .ثِ ذهَل ،ؾيبؾتگصاضاى وطُاي
ًيبظ ثِ هٌبثغ اًؿبًي ثؿيبض آهَظـ زیسُ ٍ حطفِاي ضا ثِ هٌظَض ضفتي ثِ ؾَي نٌؼت نبزضات گطا هكبّسُ
ًوَزًس .آًْب ّن چٌيي هتَخِ اّويت وبض تحميك ٍ تَؾؼِ ( ٍ )R&Dلبثليت ثَهي گطزیسًس ،وِ ؾغح
ثبالي ضیبضيبت ضا هيعلجيس.
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 0-2بازگطت داوصآمًزان فرستادٌ ضدٌ بٍ خارج از کطًر 
ذَقجرتبًِ ،هي تَاًؿتن ًمف هْوي ضا زض ایي حَظُ ایفب ًوبین .زض اٍاذط زِّ  ،0961زوتط یَّبى .اّ .بًب
( )John A. Hannaضئيؽ زاًكگبُ ایبلتي هيكيگبى ثِ ػٌَاى هتهسي  USAIDثؼس اظ اًتربة ًيىؿَى
ثِ ػٌَاى ضئيؽ خوَْض زض ایبلت هتحسُ ،اًتربة قسّ .بًب پيكٌْبز هي ضا ثطاي تأؾيؽ هطوعي پيكطفتِ
ثطاي ػلن ٍ فٌبٍضي ثِ هٌظَض ثبال ثطزى ًيطٍّبي اًؿبًي زض ػلَم ٍ هٌْسؾي پصیطفت .هي هدجَض ثَزم تب ثط
چٌسیي هكىل فبیك آین اهب زض ًْبیت تَاًؿتن تب ( KAIST4هؤؾؿِ ػلَم ٍ فٌبٍضي پيكطفتِ وطُ) ضا زض
ؾبل  0970تأؾيؽ وٌن وِ ثؼس اظ  MITعطاحي قسُ ثَز ٍ لطاض قس تب زض حَظُ تحهيالت تىويلي ػلَم ٍ
فٌبٍضي ضلبثت ثييالوللي زاقتِ ثبقس .
ثط اؾبؼ تحميمبت ؾفبضت خوَْضي وطُ زض ایبلت هتحسُ 261 ،پطٍفؿَض وطُاي زض آهطیىب ٍخَز زاقتٌس.
حسٍز ًيوي اظ آًْب خصة ػلَم عجيؼي ٍ هٌْسؾي قسُاًس .هي توبم آهطیىب ضا ثِ هست  6هبُ ثِ هٌظَض
اؾترسام اػضبي ّيئت ػلوي ثطاي هؤؾؿِ خسیسم خؿتدَ وطزم .هي  51پطٍفؿَض هترهم زض ػلَم
وبضثطزي ٍ هٌْسؾي ضا ثِ ػٌَاى اٍليي پطٍفؿَضّبي  KAISTزػَت وطزم .ثِ ًظط هي ایي هْن وِ ثط ضٍي
حَظُّبي وبضثطزي ثطاي ضؾيسى ثِ ًتبیح التهبزي زض ظهبى وَتبُ توطوع وٌن.
ّنچٌيي قطوتّب ّوىبضاًي ضا اؾترسام وطزًس زض حبل تحهيل زض ؾغح فَق ليؿبًؽ زض ذبضج اظ وكَض
ثَزًس .ثب آهبزُ قسى فضب ثطاي افطاز ذبضج اظ وكَض زض هكبضوت ٍ ّوىبضي زض وكَضقبى ،هْبخطاًي وِ
تحهيالت پيكطفتِ زض ذبضج اظ وكَض زاقتٌس ،ثِ وكَض ثطگكتٌس .
اظ عطف زیگطٍ ،لتي وِ همطضات زٍلت ثطاي زضؼ ذَاًسى زض ذبضج اظ وكَض آضام گطزیس ،تؼساز ظیبزي اظ
زاًفخَیبى تهوين ثِ تحهيل زض ذبضج اظ وكَض گطفتٌس .ایي هَضَع آهَظـ ضیبضيساًبى ،زاًكوٌساى،
هٌْسؾيي ٍ التهبززاًبى آیٌسُ زض تَؾؼِ التهبز وطُ ثؼس اظ زِّ ً 1۹۹0مف ایفب ًوَزًس ضا فطاّن ًوَز.
ثسیي تطتيت ،ثؼس اظ ثبظگكت ثِ وطُ ،آهَظـ ثب ويفيت ثبال ضا ثطاي ًؿل ثؼس زاًفآهَظاى یب نٌبیغ
Korea Advanced Institute of Science and Technology
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تَؾؼِیبفتِ فطاّن ًوَزًس .ثَاؾغِ قجىِّبي خْبًي ،تحميك ثييالوللي ًيع نَضت گطفت .زض ًتيدِ،
زاًفآهَذتگبى ذبضج اظ وكَض ضوٌي اؾبؾي ثطاي تَؾؼِ ضیبضيبت ٍ نٌؼت  ITوطُ ضا فطاّن ًوَزًس.
 2-2افسایص در تعداد رضتٍ َاي مُىدسی 
خَاة ایي ؾؤال وِ"چگًَِ وطُ ثِ تَليس ثْتطیي ًيوِ ضؾبًبّبي خْبى زؾت یبفت ،زض حبليوِ آًْب
همبالت تحميمبتي چٌساًي زض ایي ثبة چبح ًىطزُ ثَزًس؟" تَؾظ زاًكوٌس آلوبًي ،پطٍفؿَض ؾئَوگي هيي
( )SeokGi Minاظ زاًكگبُ ويًَگي ایي چٌيي پبؾد زازُ قس وِ " زض وطُ تؼساز ثؿيبض ظیبزي اظ
هٌْسؾيي خَاى ّؿتٌس وِ تحهيالت پيكطفتِ زضیبفت ًوَزُ ٍ زض حبل وبض وطزى زض زٍ ثرف ذظ تَليس
ٍ زض ظهيٌِ تحميمبت ّؿتٌس ".چَى ضضبیت زض ًيبظّبي پبیِاي اظ هْوتطیي هَضَػبت آى ظهبى ثَز،
هٌْسؾي هحجَةتطیي ضقتِ ثَز ،چطا وِ ًطخ ثبالي اقتغبل ثؼس اظ تحهيل آى تضويي قسُ ثَز .عجيؼتب،
تؼساز زاًفخَیبى زاًكگبُّب ثطاي هغبلؼِ ػلَم ٍ فٌبٍضي افعایف یبفت .
اظ اٍاؾظ زِّ ً ،0981ؿجت هساضن زوتطاي هٌْسؾي ثغَض هؼٌبزاضي افعایف پيسا وطز .هكبّسُ قس وِ
ًؿجت زاًفآهَذتگبى هٌْسؾي ثؼس اظ ؾبل ً ،2111ؿجت ثِ ؾبیط وكَضّبي زیگط ثؿيبض ثبالتط اؾت .چَى
زاًفخَیبى هٌْسؾي ثيكتطي ٍخَز زاقتٌس ،یبفتي افطاز ضطٍضي زض ّط ضقتِ ػلوي ٍ فٌبٍضي آؾبى
گكت .
ّن چٌيي ،هيبى زاضًسگبى ً ،PHDؿجت ثِ افطاز زاضاي  PHDزض ضقتِّبي ػلوي فٌبٍضي افعایف یبفت ٍ
ایي ضًٍس زض اٍاؾظ زِّ  0981آقىبض گطزیس .
 3-2ضکًفایی آمًزش ریاضی
افطازي وِ زض ضیبضيبت ػولىطز ذَثي زاقتٌس ،هيتَاًؿتٌس ٍاضز زاًكىسُّبي هٌْسؾي قسُ ٍ ثطاي ٍضٍز
زض زاًكگبُّبي ثبالتط ًيبظ ثِ زاقتي ؾبثمِ ضیبضي زضذكبى ثَز .ایي یه ضوَضزي اؾتثٌبئي اؾت وِ ًكبى
هيزّس چگًَِ زاًفآهَظاى وطُاي ضٍي ضیبضيبت توطوع وطزُاًس .اظ زِّ  ،0951وتبة همسؼ هغوئٌبً
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هْوتطیي فطٍـ زض وطُ ضا زاقتِ اؾت .ضتجِ ثؼسي فطٍـ یه وتبة ضیبضي ثطاي زاًفآهَظاى زثيطؾتبى
اؾت .ایي وتبة ثيف اظ  41هيليَى ًؿرِ فطٍذتِ قسُ اؾت .تمطیجبً ّط زاًفآهَظ زثيطؾتبى هغبلت ایي
وتبة ضا آهَذتِ اؾت .ایي هَضَع ًكبى هيزّس وِ چمسض آهَظـ ضیبضيبت زض وطُ هْن ثَزُ اؾت .
ثب ایي حبل آهَظـ ضیبضيبت زض زاًكگبُ ،تهَیط هتفبٍتي اظ ًوًَِ آى زض زثيطؾتبى زاضز .زض زِّ 0971
تمطیجبً ّط زاًكگبُ یه زاًكىسُ ضیبضي زاقت ،اهب پطٍفؿَضّبي وبفي وِ ثتَاًٌس ثِ تسضیؽ زاًفخَیبى
پطزاذتِ ٍ آًْب ضا ثِ ؾوت تحميك ػبلي ؾَق زٌّس ٍخَز ًساقت ،چطا وِ افطاز زاضاي هسضن  PHDثِ
تؼساز وبفي زض وطُ ًجَز .ثؼالٍُ ذطیس وتبةّبي زضؾي انل هكىل ثَز .ثط اؾبؼ گفتِ پطٍفؿَض زًٍگ
پيَخي ( )Dong-Pyo Jiضئيؽ  ،UNIST5ظهبًي وِ اٍ هسضن  PHDذَز ضا زض زاًكگبُ هلي ؾئَل ،ثؼس
اظ تحهيل زض آهطیىب قطٍع وطز ،زاًفخَیبى زض تْيِ وتبةّبي انل هكىل زاقتٌس .زاًفخَیبى اٍ
وتبةّبئي وِ ٍي زض ثبظگكت ثِ وطُ اظ آهطیىب آٍضزُ ثَز ضا وپي هيگطفتٌس .ایي ًكبى هيزّس وِ تب چِ
اًساظُ تْيِ هٌبثغ ٍ اهىبًبت هٌبؾت ضیبضيبت پيكطفتِ زض آى ظهبى زض وطُ ؾرت ثَزُ اؾت .هتؼبلجبًّ ،وطاُ
ٍ ّوگبم قسى ثب آذطیي تَؾؼِ ٍ پيكطفت زض ضیبضيبت ذبضج اظ وكَض ،ثؿيبض ؾرت ٍ تؼبهل ٍ اضتجبط ثب
زاًكگبُّب ،هؤؾؿبت ٍ وٌفطاًؽّبي ذبضج اظ وكَض ًبزض ثَز .
وتیجٍ
تَؾؼِ ًويِ ضؾبًبّب ٍ فٌبٍضي  CDزض عَل زِّ  ٍ 0981ثؼسّب پيكطفت نٌؼت  ،ITتٌْب ثَاؾغِ وبضگطاى
ٍ هٌْسؾبًي اهىبىپصیط ثَزُ اؾت وِ ثِ عَض فؼبل هْبضتّبي ضیبضي قبى ضا زض هحل وبض ثىبض ثؿتٌس.
ظهبًي وِ نٌؼت وطُ ثِ ضهع ًگبضّب ٍ هترههبى اهٌيت زیديتبلً ،يبظ زاقت ،ضیبضيساى وطُاي ،ایي
وبضقٌبؾبى ٍ هترههيي ضا پطٍضـ زازًس .ثِ ػجبضت زیگط ،ضیبضيبت ًمف ٍ ضوي اؾبؾي ضقس وطُ ضا
زاقتِ اؾت .
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مرحلٍ سًم  .دٍَ  ، 0661-2111ریاضیات بٍ عىًان مىبعی براي اقتصاد پیطرفتٍ 
مقدمٍ 
هطزم وطُ ثِ ایي ًتيدِ ضؾيسًس وِ اگطچِ ثِ زًجبل پيكطفت فٌبٍضي وكَضّب ،تَؾؼِ التهبز هَفميت آهيع
ثَزُ اؾت هثل وطُ زض لسین ،اهب ازاهِ پيكطفت ثسٍى اذتطاع فٌبٍضي خسیس تَؾظ ذَز افطاز وكَض غيط
هوىي اؾت .ثِ ٍاؾغِ ایي ًيبظ ،زٍلت وطُ اؾتطاتػي خسیسي ضا ثِ هٌظَض اضتمبء ٍ تطٍیح ػلَم پبیِ ثٌب ًْبز.
هي افتربض زاقتن وِ زٍ هطتجِ زض زِّ ٍ 1۹۹0ظیط ػلَم ٍ فٌبٍضي وكَض ثبقن.
ّوطاُ ثب ضقس نٌؼتي ٍ التهبزي ،ثب ؾطهبیِگصاضي ٍؾيغ زٍلت ٍ قطوتّب زض ثرف تحميك ٍ تَؾؼِ ثب
افعایف تحميمبت نٌؼتي ،افعایف تؼبهل ٍ ّوىبضي ثيي نٌؼت ٍ زاًكگبُ اذتهبل زازُ ،زٍلت تَاًؿت
تحميمبت ثرف ػلَم پبیِ ضا اضتمب ثركس .ؾطهبیِگصاضي ثرف تحميك ٍ تَؾؼِ ( )R&Dتب  % 4336اظ تَليس
ًبذبلم هلي زض ؾبل  2102افعایف یبفت وِ ًؿجت ثِ ؾبیط وكَضّب ٍضؼيت لبثل هالحظِ ٍ هؼٌيزاضي
زاضز.
 0-3تقًیت علًم ریاضی
زض زِّ  NRF6 ،0981ووه هبلي ضا ثِ ( SRC7هطاوع تحميمبتي ػلَم) تحت ثطًبهِ هطوعي ثطتطيؾٌدي
تطٍیح زاز .ثدبي ووهّبي هبلي هتؼبضف ثط ضٍي هحمميي اًفطازي ،ایي پطٍغُ زض حسٍز یه هيليَى زالض
زض ؾبل ثطاي هطاوع تحميمبتي ثب ثيف اظ  21هحمك ثطتط زض حَظُ ػلَم پبیِ اًتربة قسُ ؾطهبیِگصاضي
هيوٌس .وطُ ثيف اظ  011پطٍغُ  SRCضا حوبیت هبلي وطزُ اؾت .ثَاؾغِ ایي ووه هبلي ،تؼساز همبالت
چبح قسُ ٍ زاًكوٌساى پيكطفتِ ثهَضت چكوگيطي افعایف یبفتِ اؾت.
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خبهؼِ ضیبضي اظ ایي پطٍغُ ثِ هٌبفغ ظیبزي زؾت هيیبثس .ثب قطٍع اظ هطوع تحميمبت تَپَلَغي ٍ ٌّسؾِ زض
زاًكگبُ هلي ويًَگ ثَن ( )KyungBook national universityزض ؾبل  ،0991هطاوع  SRCثؿيبضي
زض وطُ تأؾيؽ قسُ اؾت وِ تحميمبت ضیبضي ضا زض وطُ تَؾؼِ زازُاًس.
هطوع تحميمبت خْبًي آًبليع زض زاًكگبُ هلي ؾئَل زض ؾبل  ،0990هطوع تحميمبت ؾبذتبضّبي خجطي ٍ
وبضثطز آى زض  KAISTزض ؾبل  ٍ PDE ،2117هطوع تحميمبت هكتمبت خعئي ٍ آًبليع تبثؼي زض  SNVزض
ؾبل ٌّ ٍ 2119سؾِ ٍ وبضثطزّبي آى زض هطوع تحميمبت  POSTECHزض ؾبل  .2100ایي هطاوع زض
پيكطفت فَقالؼبزُ تحميمبت ضیبضي زض وطُ ًمف هؤثطي زاقتِاًس.
 KAISTوِ زض ؾبل  0996تأؾيؽ قسُ اؾتً ،مف اؾبؾي زض ضیبضيبت هحض ،فيعیه تئَضي ٍ ػلَم
هحبؾجبتي زاقتِ اؾت NIMS8 .وِ زض ؾبل  2115تأؾيؽ گطزیسُ اؾت ،ثغَض فؼبل هحمميي ضیبضيبت ضا
ثِ ؾوت فؼبليتّبي ثييالوللي ّسایت هيوٌسّ .ن چٌيي ثؿيبضي اظ هؤؾؿِّبي تحميمبتي ضیبضيبت زض
زاًكگبُّب تأؾيؽ قسُ ٍ افعایف ووه هبلي زٍلت ثطاي پطٍضـ هٌبثغ اًؿبًي ثَاؾغِ پطٍغُ هغع وطُ 20

9

تَؾؼِ ٍ پيكطفتّبي تحميمبت ضیبضي ضا حبنل وطزُ اؾت  .
 2-3جُص کیفی ریاضیات 
ثط اؾبؼ  PISA10وِ اؾتؼساز آهَظـ زاًفآهَظاى زض ّط وكَض ضا هيؾٌدس  ،زض ؾبل % 30 ،2102
زاًفآهَظاى وطُاي زض ؾغح  ٍ 5ثبالتط زض ضیبضيبت لطاض زاضًس ،زض حبليوِ هيبًگيي آى زض OECD
وكَضّب  %03ثَزُ اؾت .
وطُ زض ثبالتطیي ضتجِ زض زؾتِثٌسي ایي هغبلؼِ لطاض زاقت .ایي هَضَع ثيبًگط اضتمب آهَظـ ضیبضي زض وطُ
اؾت .زض حبل حبضط ،وطُ تالـ ذَز ضا ثِ افعایف زاًفآهَظاى ثب اؾتؼساز زض ضیبضي ٍ ػلَم ،ثَاؾغِ
تأؾيؽ زثيطؾتبىّبي ػلَم ٍ هطاوع آهَظقي ثطاي زاًفآهَظاى ثب اؾتؼساز زض زاًكگبُّب اذتهبل زازُ
8
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اؾتً ،تبیح ایي تالـّب زض هساضن ًتبیح  IMOوطُ هكبّسُ هيقَز  .ثب قطوت زض  IMOثطاي ًرؿتيي
ثبض زض ؾبل  ،0988وطُ زض خبیگبُ  22ام ؾبل لطاض گطفت ٍ ًتيدِ اذيط وطُ ثبالتطیي خبیگبُ زض ضزیف TOP
ثَزُ اؾت .هيعثبًي  IMOوطُ زض ؾبل  ،2111تأويس ثط اّويت ،تَؾؼِ ٍ ًمف ضیبضيبت زض هيبى ػوَم
هطزم زاقت ٍ ثَاؾغِ ایي تالـّب آگبّي ػوَهي ٍ هلي ًؿجت ثِ ایي هَضَع ضا اضتمب ثركيس.
ثب ازاهِ ایي ضًٍس ،تؼساز ظیبزي اظ زاًفآهَظاى ثب اؾتؼساز ثِ زاًكىسُّبي ضیبضي ٍاضز هيقًَس .اذيطاً زض
ثطذي هساضؼ ذَة ،ضقتِّبي ضیبضي ثب ضقتِّبي پعقىي ثطاي ضؾيسى ثِ نفَف ثبالي حَظُّبي ػلن –
فٌبٍضي ضلبثت هيوٌٌس .
زض هيبى ٍ 611ضٍزي والؼ  0994زض KAISTفمظ  % 21ضیبضيبت ضا ثِ ػٌَاى ضقتِ تحهيليقبى
اًتربة وطزًس .ایي ًؿجت ثِ عَض ثبثتي ثِ  % 01زض ؾبل  % 03 ٍ 2115زضؾبل  2101افعایف یبفت .اذيطا
ثَاؾغِ هحجَثيت ثبال ٍ ضلبثت تٌگبًگ ،هسضن  PHDزض ضقتِ ضیبضيبت زض وطُ ،ضلبثت هرهَل ثِ ذَز
ضا زض همبیؿِ ثب هؤؾؿبت هؼتجط ثييالوللي زاضز .
 3-3بُبًد چطمگیر اعتبار ي قدر ي مىسلت ریاضیات در کرٌ 
وطُ  ،ثِ ػٌَاى آذطیي ػضَ  ،IMUثطاي  01ؾبل اظ  0980زض گطٍُ  0لطاض زازُ قس ٍ ؾپؽ ایي ضتجِ زض
ؾبل  ،0993ثِ گطٍُ  2اضتمب یبفت .ثؼس اظ آى ثغَض ثبثتي ًتبیح لبثل تَخْي هٌتكط وطز وِ تَخِ خَاهغ
ثييالوللي ضیبضي ضا ثِ ذَز خلت ًوَز .ؾبل  ،2111هجسا تبضیري هْوي زض افعایف تؼساز همبالت ضیبضي
وطُ ٍ تؼساز چكوگيط اًتكبضات  SCIEثَز.
زض ؾبل  ،2117ثب تَخِ ثِ تَؾؼِ ٍ پيكطفتّب ،وطُ اظ گطٍُ  2ثِ گطٍُ  4اضتمبء یبفت .ایي هَضَع زض تبضید
 IMUثيؾبثمِ اؾت .ثِ زليل وؿت ایي ًتبیح ،اتحبزیِ ثييالوللي ضیبضي ثطضؾي ٍیػُاي ضا ثِ ضیبضيبت
وطُ ًوَز ٍ تؼساز پطٍفؿَضّبي غيط ضیبضي ٍ هترههيي زض وطُ وِ اّويت ضیبضيبت ضا زضن هيوطزًس ،ضٍ
ثِ افعایف اؾت .اگط چِ هي یه ضیبضيساى ًيؿتنٍ ،لي ثِ چٌيي پيكطفت چكوگيطي زض ضیبضيبت وطُ
افتربض هيوٌن .
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وتیجٍ  :
ثط اؾبؼ گعاضـ "اًساظُگيطي فَایس التهبزي تحميمبت ػلَم ضیبضي زض ؾبل  "210111چبح قسُ تَؾظ
اًدوي ضیبضيبت اًگليؿي زض ؾبل  ،2102تمطیجبً  % 05توبم هكبغل ثطیتبًيب هطثَط ٍ زض اضتجبط ثب ضیبضيبت
اؾت ٍ ضیبضيبت زض  % 06اضظـ افعٍزُ زض التهبز هكبضوت زاقتِ اؾت .اگط ایي هَضَع ضا ثِ توبم هكبغل
ثطیتبًيب ثؿظ زّين ،آًگبُ  % 45اضظـ افعٍزُ ثِ تحميمبت ضیبضي ثِ نَضت هؿتمين یب غيط هؿتمين هطثَط
اؾت .
اظ عطف زیگط ،تحميمي ثط ضٍي " ثْتطیي حطفِ" اضائِ قسُ تَؾظ  Careercastزض آٍضیل اهؿبل تَخِّب
ضا ثرَز خلت ًوَز .ثط اؾبؼ هحيظ وبضي ،زضآهس ٍ هيعاى اؾتطؼ ،ضیبضيساًبى زض ضتجِ ثْتطیي هكبغل
ثَزًس .زض وٌبض ضیبضيساًبى ،آهبضزاًبى زض ضتجِ ؾَم ،آهبض ثيوِ زض ضتجِ چْبضم ،هٌْسؾي ًطمافعاض زض ضتجِ
ّفتن ٍ تحليلگط ؾيؿتن وبهپيَتط زض ضزُ ّكتن ثَزًس .ثيف اظ ًيوي اظ  01قغل ثطتط زض آهطیىب هطتجظ
ثب ضیبضي ثَزًس وِ ًكبى هيزّس ضیبضيساًبى حميمتب ثْتطیي قغل ضا زاضًس  .تأثيط خبضي ضیبضيبت ثب خبهؼِ
ٍ قغل ،ثب آًچِ زض لطى  21ام ثَزُ اؾت ،لبثل همبیؿِ ًيؿت.
پبیِ اؾبؾي ػلَم ٍ فٌبٍضي ضیبضيبت اؾت .زض ثؿيبضي اظ هطاحل تَليس ًيوِ ضؾبًبّب ،ثرهَل زض فطآیٌس
عطاحي ،ضیبضيبت الظم اؾتّ .ؿتِ وٌتطل اتَهبتيه زض هٌْسؾي الىتطًٍيه ضیبضيبت اؾتّ .وچٌيي ثط
اؾبؼ تَاًبیي ضیبضي هٌْسؾبى الىتطًٍيىي زض  ETRIوطُ ثَز وِ  CDMAوِ تَؾظ  Qualcommثِ
ثجت ضؾيس ،تدبضي قس .تَؾؼِ ؾطیغ  ٍ ITهٌْسؾي هبلي زض وطُ هسیَى ضیبضيساًبى وطُاي اؾت وِ
تحميك زض ضهع ًگبضي ٍ ّن چٌيي زض اهٌيت زیديتبل ضا ضّجطي ًوَزًس.
زض التهبز ذالق لطى  20ام ،افطاز ثب هْبضت ٍ لبثليت یبزگيطي ػلَم ٍ زاًف خسیس ثيكتط هَضز ًيبظ ّؿتٌس
تب افطازي وِ فمظ زاًف زایطُالوؼبضفي زاضًس .آهَظـ ضیبضيبت ثطاي ایي ّسف ثىبض گطفتِ هيقَز.
ضیبضيساًبى ،هؿبئل هْن خسیس ضا وِ ثطاي آیٌسُ هٌجغ التهبز ذالق ذَاّس ثَز ،ضا هغطح هيًوبیٌس .زض
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حبليوِ نٌؼت ثِ ؾوت فٌبٍضي ًَآٍضزُ پيف هيضٍزً ،يبظ ثِ ضیبضيبت ثيكتط احؿبؼ هيقَز ٍ ؾْن
ضیبضيساًبى ثغَض هتٌبؾت ثيكتط ذَاّس قس .

وگاٌ پیطري 
زض لطى 09ام ،ثطیتبًيبي وجيط ،وكَضي پيكطٍ ٍ همسم ثَاؾغِ اًمالة نٌؼتي ثَز .زض لطى ثيؿتن ،ایبلت
هتحسُ وِ خْبًي قسى التهبز ضا ّسایت هيًوَز ،وكَض پيكطٍ ٍ همسم ثَز .زض لطى 20ام ،هي اػتمبز زاضم
وِ ضًٍك التهبزي هحض ثطاي یه وكَض وِ ثرَاّس ثطتط ٍ پيكطٍ ثبقس ،وبفي ًيؿت .هي هؼتمسم وِ
ّوسضزي ،هكبضوت ٍ ؾْين قسى ٍ ذسهبت زاٍعلجبًِ اؾت وِ یه وكَض ضا ثِ عَض حميمي همسم ٍ پيكطٍ
ذَاّس ؾبذت .
هطزم وطُ اضظـ ولوِ  NANUMوِ ثِ هؼٌبي هْطثبًي ٍ ؾْين قسى ثي ليس ٍ قطط اؾت ضا ثرَثي
هيزاًٌس .هب زض هيبى ؾرتيّب لطاض زاقتين ،اهب آى هكىالت ٍ هَاًغ ضا عي وطزین ٍ حبال اظ وبهيبة ثَزى
التهبزي لصت هيثطین .ایي همهس ًْبیي هب ًيؿت .هب ثطاي ؾْين قسى ضٍیبّبیوبى ثطاي ّوگبى ثِ خلَ
ذَاّين ضفت .
زض ایي ضاثغِ MENAOهحهَلي اظ ّؿتِ اضظقي وطُ اؾت .هب ثسًجبل ازاهِ  NANUMهبى ّن زض آیٌسُ
ذَاّين ثَز .اهيسٍاضم وِ قوب ظهبى هفيسي ضا زض ایي  ICMثطاي ثحث زضثبضُ تَؾؼِ ضیبضيبت ٍ ًمف آى
زض آیٌسُ زاقتِ ثبقيسّ.وچٌيي نبزلبًِ اهيسٍاضم وِ زاؾتبى وطُ زض هَضز تَؾؼِ التهبزیف ،ؾبذتبض هلي
ٍ ًمف ضیبضيبت زض تَؾؼِ التهبز ثتَاًس هثبل وبثطزي ٍ هفيسي ثطاي زیگط وكَضّب وِ ثسًجبل آى ّؿتٌس
ٍ یب قطایغي هكبثِ ٍضؼيت ؾبثك وطُ زاضًس ،ثبقس  .
اظ تَخِ قوب هتكىطم

