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 مقدمه:

بشیییی ررانییششه زرزی بر،شر،    بیعی تفکر بشری، نقش  بشی   یک جریان طریاضیات ازیک سو به عنوان        

، تجزیه زتحییل ررست تررزییارها زمواجره آگاهانه ز عقالنشی بشا یییشیا هشای اج،مشاعی رر سش رر       عمیق تر

جامعه را رارر. زاز سوی ریگر به عنوان عیم یایه رر جرت توسعه عیوم ریگر ز توسعه یاییار کشور بسیار موثر 

کشورها بویژا ایران، توجه به کیفیت آموزش ز یارگیری ریاضیات، است از این رز از گذش،ه رر نظام آموزشی 

از ازلویت برخوررار بورا است. م،اسفانه رر حال حاضر ایران بشا اشال  هشای مرمشی رر زمینشه ریاضشیات رر       

عالی مواجه است، که اگر ززرترمورر توجه قرار نگیرر، خسارات زیان آموزش سطوح آموزش رسمی عمومی ز 

 نایذیر رر توسعه ی کشور یییی می آزرر.بار ز جبران 

اگر اه معیمان، اس،اران، آموزشگران زعالقه منیان به ران  ز آموزش ریاضیات کشور عیی رغم مواجرشه        

با مشکالت عمومی زحرفه ای خور، رر قالب تشکل های عیمی ز آموزشی از جمیه اتحاریه انجمن های ایرانی 

من های عیمی زآموزششی معیمشان ریاضشی کششور ، انجمشن هشای ریاضشی ز        عیوم ریاضی کشور، اتحاریه انج

آمارایران ز شورای خانه های ریاضیات ایران، رر جرت بررسی ز انعکاس به مسشوولین زاقشیام رر حشی تشوان،     

اه،مام می زرزنی، اما بییری است اثر گذاری زاقعی آن زابس،ه به انییشه زرزی، تامل ز تمرکز اصحاب انییشه 

زا ران  ز آموزش ریاضیات ز نمایه کررن آن رر جامعه ز سرانجام  نگرش، گرای  ز تیبیرحاکمیت از رر حو

 مجاری قانون گذاری زمصیحین توسعه زاع،الی کشور است، 

نخس،ین سمینار عیوم ریاضی ز اال  ها به اه،مام فرهنگس،ان عیوم جمروری اسالمی  4931رر مرر ماا 

ضی ایران ، انجمن آمار ایران زرانشگاا تربیت میرس برگزار گرریی، این سمینار ایران زبا همکاری انجمن ریا

فرص،ی مناسب برای نقی زبررسی ز ارائه راهکارهای برخورر با اال  های موجور رر عیوم ریاضی را رر سطح 

                                    میی با حضور م،خصصان زآموزشگران حوزا ریاضی فراهم آزرر.                                   

نخس،ین سمینارتوانست توصیف زتحییل قابل قبولی از زضعیت عیوم ریاضی را ررعرصه های آموزش       

عمومی ز آموزش عالی ارائه رهی، اما به رالئیی از جمیه عیم رخنمون شین اال  های عیوم ریاضی به 
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زاقعی بین رس،گاهرای م،ولی، انجمن ها ز تشکل های  عنوان یک رغیغه میی زفقیان انسجام زمشارکت

رزمین سمینار عیوم ریاضی ز اال    "، ضرزرت  برگزاری   4931عیمی مرتبط با عیوم ریاضی، رر مرر ماا 

 کمی مورر تاکیی قرار گرفت .                           –با تمرکز بر راهکار های ارتقای کیفی  "ها 

خیازنی سبحان را بسیار شاکریم رزمین  سمینار عیوم ریاضی ز اال  ها با اه،مام آموزش ز یرزرش      

خراسان رضوی، مشارکت رانشگاا فررزسی مشری، همکاری فرهنگس،ان عیوم ج.ا.ا ز اتحاریه انجمن های 

انی ها عیی ابن موسی  ایرانی عیوم ریاضی کشور ز حمایت برخی رس،گاا ها رر مجازرت حرم مطرر امام مررب

 الرضا عییه السالم برگزار گرریی. 

 اهداف : -1

  ایجار فضای هم انییشی ، گف،گو ز تعامل بین م،خصصین، آموزشگرا ن ز عالقه منیان به ریاضی 

  کمی ریاضیات رر جامعه –ایجار انگیزا زمشارکت موثر رر رفع موانع توسعه کیفی 

  رر مقاطع مخ،یف تحصییی کمی  ریاضی –بررسی رالیل افت کیفی 

  کمک به رس،یابی اس،انیارر های آموزش ریاضیات رر برنامه ررسی 

 تبیین زضعیت آموزش ریاضیات زرش،ه های عیوم ریاضی 

    جامعهتبیین نق  ریاضیات رر توسعه 

 محورها : -2

 کمی ریاضیات  رر آموزش زیرزرش، رالیل ز راهکارها -افت کیفی 

  زرزری رر مقاطع مخ،یف تحصیییتاثیر سنج  زآزمون های 

 کمی ریاضیات رر رانشگاهرا، رالیل ز راهکارها -افت کیفی 

 کمی عیوم ریاضی -بررسی هیایت تحصییی رر رزنی کیفی 

 اال  های آموزش ریاضیات ز رش،ه های عیوم ریاضی 

  راهکارهای توسعه گرای  به رش،ه های عیوم ریاضی 
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 عوامل مخرب ز موانع جریان آموزش ریاضی  

    روند برگزاری سمینار -3

رر ازلین جیسه کمی،ه عیمی یک سخنران میعو برای هر کیام از محور های فوق تعیین گرریی. عالزا بر آن  -

 تعیار ارار مقاله نیز از طریق فراخوان یس از ارزیابی کمی،ه من،خب رازری یذیرش گرریی.

کمی عیوم  -سمینار به صورت زیر برنامه ریزی گرریی : رر رزز ازل سمینار،  سخنرانان به  اال  های کیفی -

ریاضی  یرراخ،ه  ز یس از آن میزگرر موضوعات االشی توسط صاحب نظران من،خب ز شرکت کننیگان 

ار رانشگاا امیرکبیر ز ارزیابی ز جمع بنیی شی.مییریت این میزگرر به عریا جناب آقای رک،ر زاعظ یور اس،

 رئیس انجمن ریاضی ایران بورا است. 

کمی عیوم ریاضی  ارائه  -یس از میز گرر ازل ز عمیتا رر رزز رزم سخنرانی های مرتبط با  راهکارهای کیفی -

کمی تحت مییریت جناب آقای  –شی. ز رر ان،رای آن،  میزگرر بررسی ز ارزیابی  راهکارهای ارتقای کیفی 

 ی اس،ار مح،رم رانشگاا اصفران برگزار گرریی.رک،ر رجال

رر نرایت ز رر جیسه اخ،،امیه سمینار ، قطعنامه جمع بنیی شیا سمینار جرت اطالع حضار  قرائت خواهی  -

 شی.

 عناوین سخنرانی ها ومیزگرد ها -4

  و ارائه راهکارهای اجرایی علوم ریاضیدر  هاچالشضرورت بررسی 

   های ایرانی عیوم ریاضی ز رانشگاا تربیت میرساتحاریه انجمن -  محسن محمیزارا      

 نقش سنجش در آموزش با تأکید بر آموزش ریاضی 

 رانشگاا خوارزمی - عییرضا کیامن 

 یا بحرانی پیش بینی واقعیتی گریز اپذیر مدرسه و دانشگاهکاهش اقبال به رشته ریاضی در           

 رانشگاا شریی برش،ی -زهرا گویا                                    نشده؟!

  اینجا دو راهی است : ریاضی یا تجربی؟ 

 * ، زهرا مجیی ، فائزا آقایان گل کاشانی  امیرحسین آشنا

    اس،اریار گرزا آموزش ریاضی رانشکیا رفاا ترران، رانشجوی کارشناسی ارشی رزانشناسی، رانشگاا    

 رانشجوی کارشناسی ارشی رزانشناسی، رانشگاا تررانخوارزمی، 

 توجهی به آموزش، مخصوصاً آموزش ابتداییبی: ترین چالش آموزش ریاضی کشور مهم 

 سییا آزارا یرزانه، عیی رجالی
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 ریاضی )نمونه مورد بررسی شهر مشهد( رشته به آموزان دانش گرایش عدم دالیل بررسی 

 غالمرضا بابایی –سعیی سیطانی  –رضا صابری توالیی 

 بررسی هدایت تحصیلی در روند کیفی کمی علوم ریاضی 

 ک،ابخانه میی -  عیی زرافشان

 افت کمی و کیفی ریاضی در آموزش عمومی 

 رانشیار بخ  آموزش ریاضی رانشگاا شریی باهنر کرمان -ابوالفضل رفیع یور 

 راهکارهایی جهت  توسعه گرایش به رشته ریاضی 

  رانشگاا ییام نور، ترران -نژارهانیه حاجی

 کارامدی و اموزش در علوم ریاضی و امار در قرن بیست و یکم 

 گرزا آمار، رانشکیا عیوم ریاضی، رانشگاا فررزسی مشری - غالمرضا مح،شمی برارران

 دانشگاه سطح در ریاضی ارتقای علوم جهت هایی راهکار 

 کاربرری رانشکیا عیوم ریاضی، رانشگاا فررزسی مشری. اس،اریار گرزا ریاضی - فرزار رارمرر

  تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی شهرستان طارم از دالیل افت تحصیلی دانش آموزان

 (1در درس ریاضی؛ مطالعه به روش پدیدار شناسی )محور 

 1، رسول حییری9، رضا لطفی2، فاطمه ابراهیمی4سیی تقی محمیی*

  : کمی علوم ریاضی -های کیفی چالشمیزگرد 

 ،  سیی نعمت عبییجناب ، رک،ر مگرریچ تومانیان ، ر ک،ر سیی منصور زاعظ یور )مسوول(

 رک،ر عبیالرسول عماری ز محمور امانی تررانی رک،ر
 میزگرد راهکارهای ارتقا کیفی کمی علوم ریاضی 

 ، رک،ر معماریانی رک،ر عیی رجالی) مسوول(، رک،ر محمیرضا آهنچیان، مرنیس نویی ارهم

 ز رک،ر محمور مررمحمیی میرزاززیری مجییرک،ر 
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 راهبرد ها ی سمینار -5

 :الف( چالش ها

ناشی ازکاس،ی یا فقیان عناصر محیثه ) عوامل ررزنی ( است ز از زز اال  ها رر یک موضوع ازیک سوبر

سوی ریگر م،أثر از نگرش ها، گرای  ها ز سیاس،گذاری های حاکمی،ی ) عوامل برزنی ( است. ز مشکالت 

                                                                                   عیوم ریاضی رر رزنی های کمی زکیفی نیزاز این قاعیا مس،ثنی نیس،ی.                                            

                                                                                                                          عوامل درونی :  -1

ل معیم ، ران  آموز ز برنامه ررسی ز به طور مشابه از سوی ریگر طبق گزارشات مس،نی، از یک سو سه عام

 اس،ار، رانشجو ز برنامه رانشگاهی راار آسیب شیا انی.                                                           

 : معلم 

انگیزا آنان رر ایفای به رالئل صنفی، صالحیت های حرفه ای ز عیم رخالت معیمان ریاضی رر برنامه ررسی،  -

 نق  مؤثر کم شیا است.

 ز یرزرش عیم توجه به کیفیت آموزگاران ز بی توجری به مقطع اب،یایی رر آموزش -

عیم توجه کافی به آمارا سازی معیمان ) آموزش های ضمن خیمت مؤثر زبا کیفیت(، عیم اس،فارا از تجربه   -

 ن با رانشگاهیان ز محیط های رانشگاهیمعیمی رر بین جوانان تازا کار ز عیم ارتباط معیما

مسائل آینیا مرتبط با عیم کیفیت بسیاری از زاحیهای رانشگاا فرهنگیان، برنامه ررسی رانشجویان ز  -

میرسان غیر آمارا این رانشگاا ها ) نه برای معیم سازی ز نه برای یار رارن مفاهیم ریاضی به رانشجویان این 

 رانشگاا رانشگاا( ز توسعه بی رزیه این

یکی از مصاریق اس،فارا از معیمان ناکارآمی )آموزش نیییا ( ز فقیان عیالت آموزشی ز توسعه طرح خریی  -

 خیمات آموزشی ) میارس حمای،ی ( رر مناطق محرزم ز به زیژا رر میارس اب،یایی می باشی.
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 :استاد 

یی مقاله ز یا فعالیت بی  از حی عیم توجه اساتیی رانشگاا ها به اهمیت آموزش ) به رلیل نیاز به تول -

 اس،انیارر رر سطح تحصیالت تکمییی توسط اساتیی(

رر حال حاضر نق  فرا آموزش ز ارتباط طبیعی اس،ار ز رانشجو کاه  یاف،ه است ز رانشجو یس از فارغ  -

 ال،حصییی الگوی عینی رر ایفای نق  مؤثر کم،ری رر مقایسه با گذش،ه رارر.

 منابع خور تألیفی ز فرعی، به جای تمرکز به مراجع اصیی هیایت رانشجویان به   -

 اشکال رر فرآینی های جذب هیوت عیمی  به طور کیی که رر موارری نقض غرض رخ می رهی.  -

  : دانش آموز 

ازال عوامیی ماننی، عیم لذت بررن ران  آموزان از جنبه های مخ،یف ریاضی ) زیبا شناخ،ی، کاربرری،  -

قالنیت (، ناکار آمیی رزش های تیریس ز عیم توجه به نظرات ران  آموزان رر خالقیت، اس،یالل ز ع

مح،وای ررزس ریاضی موجب برزز مشکالت رر جریان آموزش ریاضی شیا انی باالخص، عیم زجور انگیزا رر 

ران  آموزان برای ارامه تحصیل رر رش،ه های عیوم ریاضی ) ح،ی عیم شناخت آنان از توانمنیی های 

ز ارامه تحصیل رر رش،ه های عیوم ریاضی ، عیی رغم نیاز جامعه به افرار توانمنی رر حل مسائل به حاصل ا

رزش ریاضی از یک سو ز نیاز به فارغ ال،حصیالن توانمنی رر رش،ه های ریاضی زرش،ه های زابس،ه برای ارارا 

 امور کشور.(

 :دانشجو 

شناخت جامعه ز مییران از توانمنیی های فارغ ال،حصیالن عیم انگیزا رر رانشجویان به رالییی از قبیل عیم  -

ریاضی، س ررن کارهای ریاضییانان ز آماررانان به افرار غیر م،خصص ) به رلیل نبور سیس،م هایی مثل نظام 

آمارشناسی(، حذف امکان اس،خیام معیمان ریاضی از میان فارغ ال،حصیالن ریاضی رانشگاا ها )به رلیل ایجار 

رهنگیان ز قانون اس،خیام معیمان فقط از میان فارغ ال،حصیالن رانشگاا فرهنگیان(، عیم انطباق رانشگاا ف

برنامه های رانشگاا ها با رنیای رزز کاربرری ریاضی، اذیرش بی  از حی رانشجو رر رش،ه های عیوم ریاضی 

 زرر مقاطع مخ،یف تحصییی.
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گاا فرهنگیان انجام می گیرر ز به لحاظ اس،ار، برنامه الف ( کنکور سراسری که اجبارا تحصیل آن ها رر رانش -

ررسی ز ارزیابی تک محصولی ) یرزرش یاف،ه رر یک نوع رانشگاا( ز نام،عارف با اس،انیاررهای جرانی مورر 

 اشکال جیی است.

هف،ه آموزش مرارت  2ز از بین فارغ ال،حصیالن رانشگاا ها که یس از گذرانین  22ب ( از طریق مارا  -

می به عنوان معیم اس،خیام می شونی، که آموزش فشررا به لحظ زمانی ز مح،وای برمبنای تجربیات معی

               شخصی اس،اران راار اشکال است.   

  : برنامه درسی مدرسه ای 

مشکالت ساعات ررزس ریاضی، تنوع ررزس، مح،وای ررزس )ک،ب ررسی( ز سنج  ز ارزشیابی )آزمون  -

های مصوب، ییشرفت تحصییی ز کنکور( که نشانگر فقیان اس،انیارر ریاضیات میرسه ای است  ز ناسازگاری 

ه افت کمی ز بین برنامه ررسی ریاضیات ز سایر ررزس ، باعث برزز مشکالت رر جریان آموزش ز رر ن،یج

 کیفی شیا انی. 

جیا شین الم یارهای ریاضی از بینه آموزش ز یرزرش ز تغییر اهیاف آن از گس،رش فرهنگ حل مساله رر  -

 بین ران  آموزان ز معیمان به نخبه یرزری ظاهری.

 اییکم رنگ شین ررزسی ماننی هنیسه ، انشا که می توانست ران  آموزان توانمنی  را برای جامعه آمارا نم -

زجور کنکور برای زرزر به رانشگاا هاز گس،رش فرهنگ کنکوری از ازل ربس،ان جرت شرکت رر کنکورهای  -

زرزری میارس ز تیریس برای تست رر میارس از رزرا های اب،یایی زگس،رش ک،اب های ناسالم کنکوری رر 

ررسی، نحوا تیریس  میارس به حیی که تحت تأثیر این ک،اب ها ز این رزش های یارگیری، برنامه های

زح،ی سوال های آزمون های زرزر به رانشگاا ها جرت رهی شیا انی )که این رزش ها زاین نحوا یارگیری 

باعث موفق شین ظاهری بیزن ایجار ررک ز فرم مفاهیم ریاضی ز یارگیری حل مسأله ز ان،قال خالقیت به 

 ریاضیات است ، می شور.(ران  آموزان که الزمه یارگیری ز عالقمنیی  زلذت بررن از 

نبور اس،انیاررهای ریاضی میرسه ای ز رر ن،یجه تألیف ک،ب ررسی به صورت سییقه ای ز نه به منظور  -

 تربیت فارغ ال،حصیالن ماهر زتوانمنی ربیرس،انی 
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 چالش هدایت تحصیلی 

ز عامل اج،ماعی هیایت تحصییی که بایی مکانیزمی برای ایجار تعارل بین عامل فرری )اس،عیار ز عالقه(  -

)نیازهای جامعه( باشی به رلیل تبییل شین آن به رارا های کمی ز مشابرت با تکنیک های ان،خاب رش،ه 

 باعث برزز مشکالت رر زرزر ران  آموزان به رش،ه های ریاضی شیا است.

                                                   عوامل برونی :                                                                      -2

  : عدالت آموزشی 

فقیان عیالت آموزشی ناشی از کمبور منابع انسانی، مالی ز تجریزات آموزشی، موجب شیا است که فرصت  -

 شکوفایی بسیاری از اس،عیارهای ریاضی از بین برزنی.       

 هی :توسعه و نحوه پذیرش نامناسب رشته های دانشگا 

توسعه بی رزیه آموزش عالی رر رش،ه های غیر ضرزری که منجر به افزای  فاقی شغل فارغ ال،حصیالن رش،ه  -

 های عیوم ریاضی شیا است.   

نبور فرهنگ ارائه برنامه های بین رش،ه ای رر رانشگاا ها ز فقیان آینیا شغیی ران  آموخ،گان رر رش،ه  -

 های عیوم ریاضی

 

  دانشجویان و اساتید دانشگاهینحوه پذیرش نامناسب 

عیم اس،قالل رانشگاا های بزرگ رر جذب اساتیی، یذیرش رانشجو زتیزین برنامه های ررسی )زرر ن،یجه  -

عیم امکان نوآزری زرقابت سالم بین رانشگاا ها( از یک سو ز گس،رش بی رزیه یذیرش رانشجوی ریاضی رر 

 س،انیاررهای حیاقیی رر آن رانشگاا ها(رانشگاا های مخ،یف ) بیزن نظارت رقیق زرعایت ا

یذیرف،ه شین رانشجویان بسیار ضعیف رر رانشگاا ها زرر مقاطع کارشناسی زبیتر از آن رر کارشناسی ارشی  -

زرک،ری عیوم ریاضی ) بیزن رعایت کف اطالعات زتوانمنییرای ریاضی آنان ز ح،ی عیم رعایت یی  

فارغ ال،حصیالن رش،ه های ریگر ماننی زبان زیرس،اری بیزن آمارا نیازهای مورر نیاز } به طور مثال یذیرش 
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شین برای ارامه تحصیل رر ریاضی{ از یک سو ز محیزریت رزرا تحصیالت عالی }که امکان تحصیل یی  

 نیازها را به رازطیب نمی رهی{(.

زجور کنکور برای زرزر به رزرا های تحصیالت تکمییی ز گس،رش فرهنگ کنکوری رر رانشگاهرا ) آمارا  -

شین ران  جویان ز تیریس به آنان فقط برای مرارت جوابگویی به سواالت  انی گزینه ای، بیزن ایجار 

 ررک زفرم مفاهیم ریاضی ز یارگیری حل مساله ز ان،قال خالقیت 

 

 ههای متولی : عدم انسجام دستگا 

عیم زجور سیاست یک اراه بین آموزش ز یرزرش ، ززارت عیوم ز ززارت بریاشت به عنوان  رس،گاهرای   -

 رسمی م،ولی تعییم زتربیت عمومی ز تخصصی .                                

  : عملکرد متقابل 

ان آموزشی ) موسسات ترزیج نگرش تک بعیی  یا منفی نسبت به هیف آموزش ریاضی توسط صنع،گر -

آموزشی(  ز رسانه های رسمی ) صیا زسیما ( ز تبییغات رسانه ها برای جذب ران  آموزان به رش،ه های 

 غیر ریاضی ماننی عیوم تجربی

عیم ارتباط رانشگاا ها با صنعت ) شامل صنعت خیمت ز برنامه ریزی ها ( ز عیم تعریف یرزژا های عیوم  -

 ریاضی رر حل مسایل کشور

 م پیگیری و کاربست یافته های پژوهشی : عد 

کنفرانس آموزش  41کنفرانس آمار  41کنفرانس ریاضی توسط انجمن ریاضی ایران ،  13آیا یس از برگزاری  -

ریاضی توسط اتحاریه انجمن های معیمان ریاضی ز رهرا سمینار مرتبط آیا به تعیار قابل قبول یا ف،ه هایی 

 شیا انی؟     به عنوان سنی من،شر ز عمییاتی

مقاله محور شین یژزه   زعیم توجه رقیق به کیفیت تولییات به اصطالح یژزهشی ز قرار رارن مبنای ارتقا  -

ز مم،از بورن زغیرا به فرمولرای صوری بیزن توجه به کیفیت یژزه  ز تاثیر گذاری اساتیی رر رنیای 

 ریاضیات ز یا جامعه خور
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  : عدم توجه به نقش و کارآمدی انجمن های مربوط به علو م ریاضی 

با توجه به اینکه انجمن های عیمی زابس،ه به ززارت عیوم زآموزش زیرزرش با هیف راهبرری کارزیژا رزلت  -

رهه با بی مرری هایی از سوی رس،گاهرای م،ولی ز زابس،ه مواجره رارنی.  5میت تشکیل شیا انی، بعی از  –

ت تشییی یاف،ه آن رر آموزش زیرزرش رر مواجره با خانه های ریاضیات قابل مالحظه است ز این ز حال

                   .موضوع یک اال  جیی است

بی توجری زایجار فرهنگ نظارت بر انجمن ها ی عیمی به جای حمایت ز زاگذاری تصمیم سازی ها به  -

 انجمن های عیمی زاتحاریه های انجمن ها 

 هکارهاب( را

 راهکارهای حذف مشکالت ناشی از عوامل درونی: -1

 معلم و استاد 

 آموزش معیمان با نگاا کارآمیی ز توسعه حرفه ای -

 توجه به جایگاا ز منزلت اج،ماعی معیمان -

 اصالح فرآینی جذب هیوت عیمی رانشگاا ها  -

 اساتییمعیمان ز نرارینه سازی یژزهشگری رر بین  -

 دانش آموز و دانشجو 

 توجه به تفازت های فرری ران  آموزان ز رانشجویان رر جریان آموزش -

توجه به هوش ز اس،عیار تحصییی ران  آموزان ز رانشجویان عیوم ریاضی برای جذب ز شکوفایی ز یرزرش  -

 خالقیت آنان رر حوزا عیوم یایه

 شیا ب میتربیت فراگیر ران  آموزان ز رانشجویان که رر کارآمیی ز اش،غال آنرا مؤثر  -

 توجه به شرایط بومی ز محیی رر برنامه ررسی ز آموزش -

 برنامه درسی 

 توجه به اییا های ریاضیات ناب برای ران  آموزان، ازلیا ز مربیان -
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 عمومی کررن ریاضی ز آگاهی رارن به جامعه رر ارتباط با جایگاا ز ارزش های ریاضی ز عیوم یایه -

 برنامه ی ررسی ریاضی میرسه ای ز رانشگاهیتوجه به ریاضی زمینه رار ز قوی رر  -

احیای ررزس هنیسه، امال ، انشا ز ارائه آنرا با نگاهی جییی، ارا که ضعف رر اربیات می توانی رر رزنی رشی  -

 خالقیت ها ز به زیژا آموزش ریاضی تأثیرات منفی بگذارر

 تیزین اس،انیارر ررس ریاضی میرسه ای ز ریاضیات رانشگاهی -

 ر مناسب ز مؤثر رر ررزس ریاضیاتسنج  عمیکر -

 هدایت شغلی -هدایت تحصیلی 

 هیایت تحصییی بایی بصورت فرا ینیی ییوس،ه رر جرت شناسایی زهیایت اس،عیار ها ی ران  -

 آموزان زفراتر از قالب موجور انجام گیرر.  

 توجه قرار گیرر.هیایت شغیی رانشجویان بایی رر قالب یک هاب بین رش،ه ای ز کار آفرینی مورر  -

 برنامه هیایت تحصییی ز شغیی با توجه به اهمیت آن زق،ی کارامی است که زیر نظر م،خصصین این -

 رش،ه زبر مبنای زاقعیت های حال ز آینیا تیزین زاجرا گررر. 

 باتوجه به موثر بورن رارا های کمی زکیفی بایی اع،بار زرزایی آنرا کامالمورر توجه قرار گیرر. -

 

 راهکارهای حذف مشکالت ناشی از عوامل بیرونی: -2

 عدالت آموزشی 

 کاه  نابرابری ها رر آموزش عیوم ریاضی -

 توجه عمومی به شکوفایی اس،عیارهای ریاضی رر تمام سطوح -

 تخصیص منابع با نگاا تعارل بخشی رر محیط های آموزشی -

 توسعه و پذیرش مناسب رشته های دانشگاهی 

ز رش،ه های میان رش،ه ای ، کاربرری  ز فرصت های شغیی مح،مل ز نیز فرهنگ توسعه ز ترزیج گرای  ها  -

 سازی ز تغییر رر شیوا ی نگرش افکار عمومی نسبت به آن ها رر رش،ه های عیوم یایه
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 رانشگاا های مع،بر بازنگری ررجذب معیمین زسامان رارن به رانشگاا فرهنگیان با تمرکزبه اس،فارا ازظرفیت  -

 نگرش ها و گرایش های ناروا نسبت به علوم پایه کاهش و حذف 

 جیوگیری از تبییغات سوء مؤسسات ز رسانه ها  -

 ترزیج نق  عیوم ریاضی رر توسعه یاییار کشور  -

 آگاهی رارن عمومی، به زیژا جامعه عیمی به منظور تبیین جایگاا، ازلویت ها ز ارتقا سطح عیوم یایه  -

مسوولین نسبت به عیوم ز فنازری رر عصر حاضر ز بنیان نرارن مفرومی تالش برای اصالح ارتقای بین   -

 کامل ز جامع از عیوم یایه رر بین مسوولین کشور

بازنگری ررسنی تحول بنیارین آموزش زیرزرش ز برنامه اجرایی آن با تمرکز به نق  عیوم یایه به زیژا ریاضی  -

 رر تحقق موقعیت نخست رر منطقه ز جران

 ین دستگاه ها و نهاد هاانسجام بخشی ب 

 حمایت، تقویت ز توسعه انجمن های عیمی رر عیوم یایه رر آموزش ز یرزرش ز آموزش عالی -

ایجار هماهنگی میان نرار هایی که نق  موثر رر سامان بخشی عیم رر کشور رارنی، ماننی شورای انقالب  -

یرزرش، کمیسیون آموزش ز تحقیق فرهنگی، شورای عالی عیوم تحقیقات ز فنازری، شورای عالی آموزش ز 

 مجیس ز فرهنگس،ان عیوم 

ایجار ارتباط ، تعامل ز هم افزایی بین رس،گاا های م،ولی تعییم ز تربیت: ززارت های آموزش ز یرزرش، عیوم  -

 تحقیقات ز فنازری ز بریاشت ز ررمان

ن عیوم یایه رر همه یای  ز ارائه ی گزارش ساالنه ی شاخص های آموزش ز زضعیت همه ی ران  آموخ،گا -

 ی سطوح تحصییی رر حوزا ی عیوم یایه 

 ایجار فرآینی های مؤثر رر ارتباط بین ران  آموخ،گان عیوم ریاضی ز جامعه -

 توسعه منابع 

 هیایت ررست منابع مالی رر جرت کارآمی سازی رش،ه ها ز ترزیج ز سرمایه گذاری رر عیوم یایه -

 انسانی آموزش ز یرزرشایجار منابع مالی برای توسعه منابع  -
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 سرمایه گذاری مس،مر رزلت رر حوزا ی عیوم ریاضی ز ایجار شغل یژزهشگری برای ران  آموخ،گان آن -

 

 سید نعمت عبدی  – احترامبا                                                             

 دومین سمینار علوم ریاضی وچالش هااجرایی دبیر                                                                   
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 کمی(-ها )راهکارهای ارتقای کیفییانیه پایانی دومین سمینار علوم ریاضی و چالشب

 ۸۹ماه اردیبهشت ۶و  5

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ها با حضور انییشمنیان، م،خصصین ران  ز اال با یاری خیازنی سبحان رزمین سمینار عیوم ریاضی ز     

الرضا عییه موسیابنها عییآموزش ریاضی ز اهالی تعییم ز تربیت طی رز رزز رر جوار حرم مطرر امام مرربانی

بینی شیا شامل ارائه تمام کننیگان، برنامه یی السالم برگزار شی که با اه،مام ز مشارکت جیی تمام شرکت

 کننیگان بر این بازرنی که:شرکتز  رگزاری رز میزگرر محقق گرریی.ها ز بسخنرانی

 : های علوم ریاضی عبارتند ازچالش اهم -4

 های عیوم ریاضی؛آموزان ز رانشجویان به رش،هعیم اقبال ران  -

ای ز کنکور رر تمام مقاطع تحصییی از اب،یایی تا های انی گزینهمشکالت ز ییامیهای نامناسب آزمون -

 مقطع رک،ری؛

ای رر برنامه ررسی میی شامل مح،وا با فرآینی تألیف ک،ب، ساعت ررزس، فقیان اس،انیارر ریاضیات میرسه -

 سنج  ز ارزشیابی؛

  توجری به زضعیت منزل،ی ز جایگاا معیمان؛آموزان ز بیفقیان عیالت آموزشی رر بین ران  -

 ز تیزین برنامه ررسی؛ ها رر جذب رانشجو، اس،ارعیم اس،قالل رانشگاا -

 عیم کارآمیی ساخ،ار رانشگاا فرهنگیان؛ -

های های تعالی انسانی ز سرمایهترزیج نگرش ز گرای  خیماتی ز صنع،ی به جای رزیکررها ز رزیه -

 ها.اج،ماعی نسبت به موضوع تعییم ز تربیت از سوی مؤسسات ز برخی رس،گاا

 تند از:کمی عبار-اهم راهکارهای ارتقای کیفی  -2

 توجه به آموزش، مح،وای ررسی ریاضی غنی ز اس،انیارهای آموزشی نوین؛ -

 ال،حصیالن ریاضی رر عیوم مخ،یف ز مسائل اج،ماعی ز معرفی آنرا؛توجه به توانمنیی فارغ -

 های کالن عیمی کشور؛ریزیریزی ز تعیین نقشه راا برای توسعه ریاضیات برای برنامهلززم برنامه -

 ارتباط سیس،ماتیک بیش،ر بین آموزش ز یرزرش ز آموزش عالی؛ لززم -

     های کاربرری، خالقیت، زیباشناخ،ی ز عقالنی آنتوجه به ایس،ی ز ماهیت ران  ریاضی به زیژا جنبه -

 بازنگری ز توسعه گرای  آموزش ریاضی رررزرا تحصیالت تکمییی رانشگاهرای رزل،ی -

های جشذب  که این رانشگاا رر شیوا  ،،ن رانشگاا فرهنگیان بر این بازرنیکننیگان با ضرزری رانسشرکت -9

باشی نیاز به اصالح سشاخ،اری اساسشی   ( که رر حال اجرا می22تربیت معیم )یذیرش از طریق کنکور ز مارا ز
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های رر خصوص جذب رانشجو، اس،ار، برنامه ررسی ز همچنین اس،فارا از ظرفیت رانشگاارارر ز الزم است، 

 برنامه ز اقیامات زیژا ای را مورر توجه قرار رهی. سایر کشورها هسازی تجربزل،ی ز بومیر

ها ز سیاس،گذاری حاکمی،ی ها، گرای های عیوم ریاضی م،أثر از نگرشبا توجه به این که برخی از اال   -1

نمایشی،  ششور ایجشار مشی   رر فرآینشی توسشعه ک   ی را نایشذیر های جبشران زیان ،است ز اگر مورر توجه قرار گیرر

های رسمی تعییم ز تربیت کشور م،ششکل از  که بایی س،اری با اه،مام رس،گاا، کننیگان بر این بازرنی شرکت

ز بشا اسش،فارا از    ،آموزش ز یرزرش ز ززارت عیوم، تحقیقات ز فنازری ز ززارت بریاشت تشکیل گشررر  ززارت

اصشالح، بربشور ز    جرشت شورای انقالب فرهنگشی، رر  های تقنینی مجیس شورای اسالمی ز مشارکت ظرفیت

 ارتقای عیوم ریاضی کشور اقیامات مؤثر برراش،ه شور.

ها سمینار عیوم ریاضی ز اال رزمین ریزی ز کمی،ه عیمی نماینیگانی از شورای برنامه شامل ای کمی،ه -5

هشای ایرانشی عیشوم    ، فرهنگس،ان عیوم ز اتحاریشه انجمشن  زری، آموزش ز یرزرش، ززارت عیوم، تحقیقات ز فنا

کمی عیوم -ها ز راهکارهای ارتقای کیفیاال  رر زمینه رفع تبیین ز ییگیری معرفی شونی ز ریاضی کشور، 

 نماینی.ها ارائه رر سومین سمینار عیوم ریاضی ز اال را هان،ایج ز رهیافترا رنبال نمورا ز ریاضی 

                                                

 هاکنندگان دومین سمینار علوم ریاضی و چالششرکت -حترام ابا                                                 

 

 

 


