
 

 

 

 

 

 

 

 

. بشنویم ها سوال این ی درباره رو شما پاسخ میشیم خوشحال ما که داشتن شما از سوال سری یه ها بچه استاد  +

 بورسیه المپیاد، مدال ؟بوده زندگیتون مسیر از بخش کدوم توی شما زندگی عطف ی نقطه که بود این سواالت از یکی

 ؟ایران به بازگشت حتی یا وینستون دانشگاه به رفتن یا شدن

 ولی سخته خورده یه خُب سوالتونم جواب. مجدد کنم می تشکر و کنم می سالم اوال من. الرحیم الرحمن اهلل بسم  -

 گذاشت که تاثیری میزان نظر از بودم سمپاد مدارس در که هایی سال شاید خودم نظر به من یعنی. کدوم هیچ شایدم

 تو ای دیگه جدی مسیرهای تغییر اینکه نه حاال !بوده دیگه موارد از تر مهم خیلی شاید داد زندگیم تو که جهتی تغییر و

 االن که اولی ی دوره مثال مثل سابق راهنمایی دوران خصوص به که تجربیاتی از خیلی واقعا ولی !نیوفتاد اتفاق زندگیم

 ریاضیات با ترم جدی برخوردای از خیلی. شدم آشنا جدی طور به ریاضی با اونجا. بود موثرتر خیلی کنند می تجربه ها بچه

 نمی فکر خیلی مثال قبلش یعنی. شد تر پررنگ خیلی اونجا عالقم که کنم عرض. افتاد اتفاق موقع اون تر پیشرفته

 لفت وقت تقریبا المپیاد. بود مفید مدرسه خیلی خب جهت ازین. داد ادامه حرفه یه عنوان به میشه رو ریاضی که کردم

 خیلی جمع اینکه خاطر به دانشگاه کارشناسی دوره رفتن. بود المپیاد شاید تاثیرترینش بی نظرم به یعنی. بود کردن

 دوران. بود خوبی خیلی دوران گرفتیم یاد هم از زیادی چیزای و خوندیم می درس دیگه هم با که بودن دوستان از خوبی

 واقعا یعنی جهت ازین. بود تر مهم همشون از مدرسه شاید واقعا ولی بودند مهم دو هر ایرانم به برگشت و تحصیلی

 دوران در کنم می فکر واقعا که اینه !باشم داشته حضور آموزی دانش های جمع توی دارم عالقه اینکه علت یک من

 از درست بدن، انجامدرست  زندگیشونو ریزی برنامهانجام بدن،  درست رو چیزا خیلی و هستند زندگیشون از مهمی

 .باشه داشته مهمی تاثیر شونه آیند در میتونه خیلی کنند استفاده ها فرصت

 

 

 

 ریاضی عصرانه اولین در مصاحبه این

 .است شده انجام 4 فرزانگان دبیرستان

 عصرانه ریایض



 

 

 ؟ایران به برگردین گرفتین تصمیم چرا که بود این ها بچه ی دیگه سوال. تون گویی پاسخ از ممنونم  +

 این در مثال گاهی ام دیگه بار چند اینو شاید من. گرفت شکل مرور به که بود چیزایی اون از این خورده یه واال -

 آینده که بود این روی تمرکزم خیلی خب رفتم می ایران از که وقتی. گفتم بوده ای مصاحبه یا کردم صحبت موضوعات

 و کرد کار متمرکز طور اون میشد که جایی خُب. باشم داشته ریاضی ی زمینه همین توی خصوص به موفق شغلی ی

. کرد می فعالیت آدم اول سطح دانشگاه یک در مثال باید. نبود ایران داخل هم آورد دست به هارو موفقیت بهترین

 خب موقع اون گذره؛ می ازش سال 18-17 به نزدیک تقریبا االن یعنی ،2004 سال دکترا ی دوره تحصیلی فارغ از بعد

 هدف این با متناسب خوام می رو زندگیم جهات ی همه واقعا آیا که شد جدی برام یواش یواش مسئله این خورده یه

 ابعاد کنه می ایفا داره نقشی چه واقع در آدم اینکه و مهمه زندگیم تو ام دیگه چیزای حاال اینکه یا بکنم تنظیم گیری

 !بگیره شکل خواد می چطور زندگیش غیرکاری و غیرعلمی

 خیلی هم خب جهت ازین بود کاریم تجربه اولین واقع در و بودم هاروارد دکترام ی دوره از بعد واقع در که سالی سه

 اینکه هم و کردم فکر بیشتر زندگی مختلف های جنبه به هم. شد زیادتر غیرریاضیم مطالعات خیلی هم و بود اثرگذار

 یک توی شغلی موفقیت ترین بزرگ یا بشی میتونی که دانی ریاضی ترین شاخص بکنید فرض مثال بخواد اینکه بین

 اجتماعیش مسئولیت باشه داشته تر جدی اثرگذاری وقتایی یک مثال اینکه با مقابل در بیاره دست به تر باریک مسیر

 خب. شد تر پررنگ زمانی فضای اون تو راهی دو این بکنه توجه بیشتر خانوادگیش فرهنگ به واقع در. بکنه فکر بیشتر

 چیزی تا دو بین گیری تصمیم این بکنید فرض مثال که نیست اینجوری یعنی. بود این هم گیریم تصمیم اصلی علت

 ابعاد در واقع در طرف دو محاسن و مزایا. میکنه برآورد داره آدم راستا و جهت یک در رو هردوشون مثال که باشه

  .بود مختلفی

 

 

 

 درسته؟ ،نیستید ناراحت ایران به بازگشت از شما واقع در پس  +

 میخواسته آدم که همونطوری چیز همه مثال و نداشته سختی اینکه نه. ایران به برگشت از هستم راضی خیلی من نه  -

 بعضی. رفت پیش کردم می فکر که اونی از بهتر حتی چیزا از بعضی شاید که میکنم رفک مجموع در ولی !رفته پیش

 ولی نمیشه ولی میشه محقق کنه می فکر آدم چیزا بعضی. داره خودشو های دشواری زندگی باالخره یعنی ...نه هم چیزا

 نیستم مطمئن حتی یعنی برگردم؛ که اگر مثال شایدم. کنم می شکر رو خدا و راضیم خیلی گرفتم که تصمیمی کلیت از

 .رو موندن یا کردم می انتخاب رفتنو ،کارشناسی دوره پایان به بکنید فرض مثال گشتم برمی اگر که



 

 

 بین که باشید داشته انتخاب حق که برگردید زمانی به شما اگر که بود همین ها بچه سواالی از دیگه یکی اتفاقا  +

 .کنید می انتخاب کدومو کنید انتخاب رو یکی ایران تو موندن و آمریکا وینستون هادانشگ به رفتن

 های قله تو. دارند جامعه نرمال از بیشتر توانایی که هایی بچه برای که بهتون بدم جواب اینطوری اینو شاید من -

 خیلی مثال شاید که چیزیه یه 1 درجه علمی های محیط و غرب محیط ی تجربه من نظر به. هستند جامعه استعدادی

 وقت خیلی نیست مهاجرت تجربه این آوردن دست به راه تنها که کنم می فکر االن مثال منتها. کنم می توصیش جدی

 فرصت قالب در میشه ور تجارب ازین بعضی که اینجوریه حاضر حال در دنیا سطح در اومده وجود به که شرایطی ها

 اینه کنم می توصیه خیلی که چیزی من. آورد دست به مجازی های برنامه توی کردن شرکت قالب در مطالعاتی، کوتاه

 تجربه. باشه مناسب آدما دانشگاه برای که ای توصیه شاید این. دبیرستان دوره در لزوما حاال نه زندگی، مسیر در که

 مثال کنم می فکر. کنم می توصیه رو بلند چندان نه زمانی های فاصله با چندگاه از هر حضور معنی به غرب محیط کردن

 و علمی های فعالیت چه که بدونه اینکه برای خبره، چه دنیا در بدونه اینکه برای که باشه این شه برنام کسی یه

 که چیزاییه اینا. چطوریه مختلف کشورهای اجتماعی فضای چطوره دنیا سیاسی فضای. افته می اتفاق داره ای فرهنگی

 صورت به رو ها تجربه این ما استعدادهای بهترین واقع در که مهمه خیلی و جذابه خیلی ها بچه برای کنم می فکر

 ی مسئله کنید زندگی دیگه کشور یک در سال چندین برید شما اینکه معنی به مهاجرت البته. باشند داشته اول دست

 ی تجربه و گرفتم یاد که زیادی چیزایی یعنی ،من برای داشته که محاسنی ی همه مثال واقع در وجود با که ایه پیچیده

 می مقایسه بعد یک توی رو اینا ی همه دارم که نیست اینجوری کنم می مقایسه که وقتی ،داشت که خوبی خیلی

 می کنم می فکر زندگی به هم هایی آسیب باالخره خب ولی داشته تجربه این هم مثبتی خیلی جهات یک باالخره. کنم

 چیزایی معیاراشون و. کنه می فرق خیلی همدیگه با گیرند می قرار مهاجرت معرض در که وقتی  افراد نگاه البته. زنه

 متفاوته. میدونن ارزش با رو چیزی یک واقع در اساسش بر که

 بفرمایید؟ رو ها آسیب این از تا چند میشه  +

 تاثیر تحت هستند درش که ای جامعه به نسبت افراد پذیری مسئولیت کلی طور به که کنم می فکر من ببینید  -

 می تغییر شدت به شون اعتقادی و فرهنگی های دیدگاه که بکنید فرض مثال یا. بینه می آسیب شدت به مهاجرت

 خودشون ی جامعه در اثرگذرای برای فرصتشون. باشن نپرداخته ها حوضه این به جدی طور به قبلش واقع در که اگر کنه؛

 که میده نشون هم تجربه. میگیره قرار تاثیر تحت باشند داشته شونه جامع آینده برای نقشی یک واقع در اینکه و

 نهایتا دارند خودشون جامعه برای کردن کار و کردن خدمت و برگشتن برای پررنگی های انگیزه اینکه با افراد از خیلی

 تحت هاشون انگیزه هاشون، دیدگاه مثال و میشه عوض رنگش چیزها این ی همه گیرند می قرار فرایند این در که وقتی

 این ی حوصله در ترشون مفصل واقع در تغییره، این ها جنبه واقع در از بعضی اینا. کنه می تغییر و میگیره قرار تاثیر

 .هنمی گنج کنیم می داریم که گویی و گفت



 

 

 

 

 

 

 !متشکرم درسته  +

 پر دیگه ی پیشرفته کشورهای و ما کشور صنعتی و اقتصادی علمی ی فاصله شما نظر به که بود این دیگه سوال 

 دیگه کشورهای علمی سطح به رسیدن در ونیمت یم هایی نقش چه آموز دانش یک عنوان به ما نظرتون به ؟شدنیه

 ؟باشیم علمی جامعه برای مفیدی فرد تونیم می طوری چه واقع در و. باشیم داشته

 مثال که ممکنه بعضیا. چقدره کار این سختی از مون تخمین ما که اینه مسئله. شدنیه پر بودنش پرشدنی نظر به  -

 پر اصال که میکنند ادعا که بعضیا. میرسیم و میکنیم تالش سال 5 مثال. راحتیه راهکار خیلی که کنند ریتعب اینطور

 قابل فاصله واقع در یک ما که اینه مسئله واقعیت ولی. نداریم کردنم پر به احتیاج دیگه یعنی. رفت شد تموم کردیم

 اون این ولی برداشتیم بدیم پوشش رو خودمون های ضعف نقطه از بعضی اینکه برای هم اییهقدم یه. داریم توجهی

 می فکر من که باشه ای دهه چند ساله، 100 حداقل یا باشه ساله صد چند فرایند یک اثر ممکنه که ای افتادگی عقب

 ای اجتماعی اقتصادی فرهنگی فاصله این با شده ایجاد که ای فاصله این کردن پر تره، درست سال صد چند همون کنم

 می که اتفاقی. میشه حل ساله 20 یا ساله 10 یا ساله 5 کنیم فکر ما که تساه انگاران ساده خیلی خب داره، وجود که

 کوتاهی های فرصت همون و کنه می براش غلطی ریزی برنامه که اینه کنه می فرض آدم رو مسئله این که وقتی فتها

 اعتقاد اول وهله در آدم اینه مسئله ترین مهم کنم می فکر من. کنه نمی استفاده درست رو هست اختیارش در که

 اون به رسیدن ارزش و داره دشواری. کردنه طی قابل ولی سخته. کرد ش طی میشه که مسیریه این که باشه داشته

 شه دیگ بخش یه. باشه داشته رو ایمان و اعتقاد این آدم که تماجراس از بخش یه خب این. داره رو مطلوب نقطه

 شماهایی هم نشستیم، مختلف جاهای در که ماهایی تک تک که اگر مثال لذا. کرد تالش براش باید خیلی بدونه که اینه

 به مثال حاال دیگه داشتم شغلی و دانشجویی و آموزی دانش فعالیت مدتی یک مثال که ای بنده هم آموزین دانش که

 ما اگر. کنند ایفا درستی به ور خودشون نقش باید افراد ی همه واقع در اینا ی همه رسیدم، بگیم زندگی سرازیری

 ی همه از و نکنه لفت وقت کنیم می مقایسه باهاش داریم خودمونو که دنیایی و باشیم کردن لفت وقت مشغول

 هامون فرصت از ما اگه اما. شد خواهد زیاد نمیشه که کم فاصله این خب کنه، استفاده پیشرفت برای ها فرصت

 که چیزی اون از بهتر خیلی واقعا که کنم می فکر من بکنیم کمک مونه هم و منابعمون از بکنیم، استفاده درست

 باید فضا این در که دیگه ی نکته یک. گرفت خواهد قرار بعدی های نسل اختیار در داره قرار مونه جامع اختیار در االن



 

 

 هیچ که ممکنه این خب بگیرند ور درست های تصمیم دیگران که باشید منتظر که شمایی که اینه کرد توجه بهش

 گیرین می یاد دارین ولی گیرین می یاد دارین امروز. کشورین ی آینده های بهترین واقع در شماها. نیفته اتفاق وقت

 ی همه وجود در استعداد این !نباشید یا !آینده در باشید ما ی جامعه افراد ترین فعال ترین، شاخص اثرگذارترین، که

 می. نیستند ما کشور مثال که دیگرانی. بدینش قرارش دیگران اختیار در که بکنید انتخاب تونید می ولی داره وجود شما

 بکنید انتخاب هم تونید می. دیگه کس هیچ نه کنید استفاده خودتون نه یعنی. بدید هدرش که بکیند انتخاب تونید

 که اینه .سته مسئل این اصلی حل راه و کلیدی هست که چیزی اون کنم می فکر من. باشید اثرگذار مسیر این در که

 از بکنند، استفاده توانشون تمام از که بکنیم قانع رو کشورمون درخشان استعدادهای بتونیم ما طوالنی زمان یک در

 اینم ایور حاالی. بکنند هزینه مردمشون آینده برای کشورشون، ی آینده برای رو اون و بکنند استفاده ظرفیتشون تمام

 باالخره ولی نیست مثبت اثرگذار راه یک هم این گم نمی من. گردن برمی جایی یه یا گیرن می یاد چیزی یه میرن که

 برای کنه، می بازی دیگه یکی برای میره. دیگه میشه جدا مسیر این در اثرگذرای از کرد فراموش رو وظیفه اون که اونی

 می شما دیگه سال 20 مثال و شد تر خواهد تر مونده عقب و مونده عقب ما کشور و. بود خواهد اثرگذار دیگه جای یک

 .بشه درست شرایط که قراره کی از که ناامید جوری همین هم اونا کنید می صحبت ای دیگه کس برای رید

 

 

 

 

 

 به آموزان دانش کردن مند عالقه مسیر این االن شما نظر به سوالی یه و .تون عالی گویی پاسخ از ممنونم خیلی  +

 میشه؟ انجام درستی به داره علم درکل و تحصیل و ریاضی

 واقعا که کنم می فکر من و نیست باشه باید که ای یبوخ اون به اتفاقاتم بعضی فتها می مثبت اتفاقات بعضی  -

 وقتی آدم خیلی. انگیزن هیجان خیلی نهست خواستنی خیلی جذابن خیلی جنس این از چیزای و فناوری یادگیری، علم،

 درستی مسیر در داره اینکه احساس زندگیش، از کردن استفاده خوب احساس ،داره شادی احساس پردازه می بهشون

 بشه ارائه درست اگه انگیزه هیجان العاده فوق. خوشایند احساس ازین ها بچه باشن محروم که حیفه. کنه می حرکت

 انقدر بگیره یاد خوب تونه نمی که کسی نمیگم مثال. داریم فاصله خیلی مطلوبمون نقطه اون با ما خب معنی این به

 مدرسه تو که هایی بچه ی همه هستند فرزانگان ی مدرسه در که هایی بچه ی همه نظرم به ولی میشه زده هیجان

 دانش، فضای علم، فضای درستی به اگه اونا دارند خاص و ویژه ذهنی توانایی خیلی که اونایی ی همه هستند حلی عالمه



 

 

 االن مثال ها بچه که همین. بکنند جدا ازش رو خودشون نمیتونن اصال بشه ارائه براشون نوآوری فناوری، فضای

 !خبره چه الاص ندیدند اصال که میده نشون علمی نظر از جذابه چی اینکه تا کنند می فکر بیشتر پول به بعضیاشون

 جذب رو ها آدم ای دیگه چیزای ممکنه مثال. میگم مثال. داره وجود دنیای تو پول از تر جذاب چیزای چقدر نفهمیدند

 مدارس مثال وضعیت باالخره خب ولی. داریم فاصله ما مطلوب ی نقطه به نسبت خب نظرم به جهت ازین. بکنه

 که بدونند ها بچه که خوبه که کنم می فکر و جهت این از سته دیگ های مدرسه از بهتر کنم می فکر من فرزانگان

 ببیند. کنند می پیدا اشوه راه حتما خودشون وقت اون هستند جالب چیز یک بدونند وقتی. داره وجود جالبی چیزای چقدر

 .آورد دستش به میشه جوری چه گرفت یادش میشه جور چه هستند کجا

 

 زمینه در ها نوجون ما برای شما پیشنهاد که بود این داشتند ها بچه که آخری سوال آخر در و. ممنونم درسته کامال +

 چیه؟ فرهنگ و علم های

 ور وقتتون چطوری اینکه. میگیره شکل سال و سن این در که هست آدم های عادت از بعضی که میکنم فکر من  -

 توجه کمتر چی به باشه ارزشمند براتون چی باشه چی تونه سلیق بپردازید ییها هحوز چه به جوری چه بکنید استفاده

 مثال که بگیرید یاد چقدر اجتماعی نظر از بگیرید یاد گروهی کار چقدر باشه چطوری دوستاتون مثال با ور تون روابط کنید

 شما با باشن داشته دوست افراد بکنین عمل خوب خیلی بتونید گروه یک در مثال که باشید داشته دلپذیری شخصیت

  من. میگیره شکل خصوص به شما سال و سن تو چیزا جور این. باشید داشته ور گروه یک ریبره توانایی چقد بکنند کار

 توانایی واقع در و خصوصیات اون اینکه جای به که اینه سن این در بکنه تونه می آدم که انتخابی بدترین کنم می فکر

 کنم نمی حساب کردن لفت وقت چیزارو خیلی من. کردن لفت وقت سراغ بره بکنه اضافه خودش به ور مثبت های

 یا بگذرونید تونه خانواد با ور وقتتون از بخشی شما اینکه. نیست کردن طلف وقت من نظر به کردن ورزش مثال. البته

 اییه جک نباشه نامتعارف که ای اندازه به حتی یا مختلف موضوعات مورد در کنید بحث بکنید صحبت دوستاتون با

 وقت من نظر به اینا بگذرونید دوستاتون با خوبی ساعت که بکنید فرض مثال و بهتون بگذره خوش که باشید داشته

ر و الکترونیک وسایل با زیاد کردن نگاه زیونیتلو زیاد. باشه کردن لفت وقت میتونه اینا در افراط. نیست کردن فتل

 ادی چیزی اینکه بدون خودتون کردن خسته. نباشه کرد لفت وقت میتونه اینا گشتن اجتماعی های شبکه تو زیاد رفتن

 مسیر در رو خودش و بکنه استفاده درست وقتش از که بگیره یاد آدم اگه. نباشه نکرد لفت وقت تونه می بگیرید

 10 مثال از بعد و رسید خواهد زندگیش تو درخشانی هایی نقطه به خیلی نظرم به داره نگه ای پیوسته طور به پیشرفت

 از بعد ولی نکردم پیدا دوستام با زیادی خیلی ی فاصله زمانی کوچیک های بازه در مثال من که بینه می بگذره که سال

 جای در کرده انتخاب درست که کسی اون بینید می و میده نشون یواش یواش خودشو انتخاب اختالف این سال 10

 در دارید شما که میکنم فکر من بنابراین. نداده انجام درستی انتخابای که کسی اون به نسبت گرفته قرار باالتری خیلی



 

 

 هزینه نحوه برای خصوص به انتخاباتون که ایه چیز ترین مهم. شید می غلط و درست های انتخاب فضای وارد واقع

 بیوفته اتفاق بتونه این اگه برگرده درستش شکل اون به داره وجود درش اشتباهی اگه بشه تصحیح باید وقتتون کردن

 می احساس و داشت خواهدی زیادی رضایت خیلی میارید دست به که ای آینده به نسبت کنم می فکر من وقت اون

 یه در باشه هگرفت قرار تاثیر تحت براتون زندگی بودن دلپذیر مثال اینکه بدون بدید دست از زیادی چیز اینکه بدون کنید

 و خودتون همتون که شااهللان حاال. آوردن دست به دوستاتون که اونیه از تر مطلوب خیلی که گرفتید قرار جایی

 .بیارید دست به رو ها بهترین اون واقع در دوستاتون

 استاد ازتون متشکرم  +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 برخی از افتخارات استاد ایمان افتخاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


