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 هب انم خدا 
 و تشریح اهداف آن های ایرانی علوم ریاضیاتحادیه انجمنتشکیل گزارش 

 

و ذاران گاندیشی و مشارکت فکری جمعی از اندیشمندان ریاضیات کشور و با پیگیری برخی از پایهبا هم

فرهنگستان های کمیسیون پیشبرد ریاضیات به دنبال بحث ، ودر این حوزه مرتبطهای علمی انجمنفعاالن 

های علوم ریاضی و پیروی از روند وحدت موجود افزایی انجمنجاد وحدت و یکپارچگی و همای در راستای علوم،

ط های مرتبموضوع ایجاد یک اتحادیه علمی با حضور همه انجمنهای مختلف ریاضی، شاخهای بینرشتهو بین

مطرح شد و در نهایت، اولین مجمع عمومی این  3131اعتالی ریاضیات کشور در سال  برایبا علوم ریاضی 

 . در این زمانمدیره آن انتخاب شدند اولین هیئت اعضای وتشکیل  3131اسفندماه  13اتحادیه در تاریخ 

ز ایران، های علمی آموزشی معلمان ایران، انجمن آمار ایران، انجمن رمانجمن ریاضی ایران، اتحادیه انجمن

 ،ایران اتهای ریاضیهای فازی ایران و شورای خانهانجمن ایرانی تحقیق در عملیات، انجمن علمی سیستم

 دند.کرهایی بودند که همکاری خود را برای تحقق اهداف این اتحادیه اعالم و آغاز ها و تشکلانجمن

ل این از تشکی ری اسالمی ایرانوجمهعلوم فرهنگستان گروه علوم پایه خه ریاضی با پشتیبانی و حمایت شا

انی با پشتیبهای دفتر اتحادیه در محل این گروه آغاز شد و در اولین گام، اتحادیه توانست فعالیت ،اتحادیه

ارکت مشریزی و امور برنامهکمیسیون پیشبرد ریاضیات کشور در فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران، 

در  رسمدبه میزبانی دانشگاه تربیت را ها ن سمینار علوم ریاضی و چالشدر برگزاری نخستیهای عضو انجمن

 به انجام رساند. 3131مهرماه 

عمدتاً اقدامات خود را مدیره در کنار انجام امور اداری و حقوقی ثبت رسمی اتحادیه،  هیئتپس از این رویداد، 

ور اندیشی با حضاز جمله نشست همو مستمر جلسات الزم با برگزاری و  آن نمودمعطوف به پیگیری نتایج 

های هدفمند اتحادیه را برنامهو تدوین بررسی ، 3131در تاریخ هیجدهم آذرماه  عضو هاینمایندگان انجمن

 .در دستور کار خود قرار داد

و به انجام رسید  12/33/3132ها و مؤسسات تجاری کشور در تاریخ ثبت قانونی اتحادیه در اداره ثبت شرکت

اعضای دوره دوم هیئت مدیره اتحادیه انتخاب  12/21/39با تشکیل دومین مجمع عمومی اتحادیه در تاریخ 

 شدند.

انجام  واست  های زیر در دستور کار قرار گرفتهاتحادیه، فعالیت هیئت مدیره با تشکیل منظم جلسات ماهانه

 : اندشده

آموختگان ای، کنکورها و اشتغال دانشمدرسهمشکالت ریاضیات همکاری برای بررسی  وهم اندیشی  -3

و مشارکت در برگزاری میزگردهای کارآفرینی در کنار ایران ریاضی به عنوان مسایل اصلی جامعه ریاضی 

 های ریاضی کشور،کنفرانس
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ه ب ایشان ، بدون دخالت در مسایل صنفیارتقاء جایگاه معلمان ریاضیتالش در جهت بررسی مسائل و  -1

 ،های مشکالت ریاضی کشورحلز راهعنوان یکی ا

 ،های آموزش و پرورش، علومها به وزارتخانههای نخستین سمینار علوم ریاضی و چالشانعکاس یافته -1

 تحقیقات و فناوری و شورایعالی انقالب فرهنگی،

تدوین  انجمن ریاضی ایران برای تالشحمایت از ریزی درسی و هماهنگی تشکیل کمیته برنامه -1

-انجمن ریاضی ایران و اتحادیه انجمن های علمیهمکاری ای ایران با استانداردهای ریاضیات مدرسه

 آموزشی معلمان ریاضی ایران،

طرح و تصویب موضوع برگزاری یک کنگره ملی در حوزه ریاضیات به منظور حرکت پایدار در مسیر تحقق  -1

 ،اهداف اتحادیه ) به صورت هر چهارسال یک بار(

بررسی سند نقشه جامع علمی کشور و انعکاس موارد قابل همکاری اتحادیه برای بازنگری و اجرایی نمودن  -2

این نقشه در جهت بهبود وضعیت آموزش و پژوهش ریاضیات در سطوح مختلف به ستاد راهبری اجرای 

 ،نقشه جامع علمی کشور

های هیئت مدیره و بیان مستقیم دغدغهوزارت آموزش و پرورش در جلسه  یدعوت از معاون محترم آموزش -9

 مور مربوط به وضعیت آموزش ریاضی در مدارس کشور،ااتحادیه به ایشان در 

انعکاس مکتوب مسائل مرتبط با ریاضیات کشور و ارائه راهکارهای پیشنهادی در نامه رسمی اتحادیه به  -8

 وزارت آموزش و پرورش، یمعاونت آموزش

ره ادا به میزبانی «هاچالش علوم ریاضی و»کت در برگزاری دومین سمینار و مشار ریزی، برنامههماهنگی -3

 ،3138ماه در اردیبهشت  ، دانشگاه فردوسی مشهد کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و

های اتحادیه و بیان موارد قابل پیگیری از طریق بازنگری و اجرای نقشه جامع انعکاس مجدد دغدغه -32

 مجدد به ریاست جدید ستاد راهبری اجرای سند نقشه جامع علمی کشور،علمی کشور در نامه 

 هایالذکر به دفتر مقام معظم رهبری و پیگیری دریافت نظرات و توصیهارسال رونوشت نامه فوق -33

 ،ایشان

های مرتبط با علوم ریاضی مانند انجمن کامپیوتر ایران، انجمن فیزیک ارسال درخواست از سایر انجمن -31

 ،نجمن فرماندهی و کنترل ایران برای عضویت حقوقی در اتحادیهایران و ا

و حضور رسمی در جلسات این  عضویت حقوقی اتحادیه در کمیسیون پیشبرد ریاضیات کشور -31

 ،یری امور مرتبط با اهداف اتحادیهکمیسیون برای طرح مباحث و پیگ

آمار ایران تدوین شده است و حمایت از اجرای طرح ایجاد نظام آمارشناسی کشور، که توسط انجمن  -31

 ،جلب حمایت مرکز آمار ایران و شورای عالی آمار برای تصویب این طرح

های آموزش و پرورش، علوم، ها به وزارتخانههای دومین سمینار علوم ریاضی و چالشانعکاس یافته-31

 ،تحقیقات و فناوری ، شورایعالی انقالب فرهنگی وکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

  .های ملی ومنطقه ای مرتبط با علوم ریاضیهمکاری و حضور در کنفرانس -32

های عضو در محل نمایندگان انجمنبا حضور  12/21/38سومین مجمع عمومی اتحادیه در تاریخ در ادامه، 

ه ساله اتحادیرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران برگزار شد و در این مجمع کلیات برنامه راهبردی پنجف
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انداز، اهداف کالن، راهبردهای اصلی و برنامه راهبردی اتحادیه منطبق چشم ،به تصویب رسید. در این برنامه

بر اساسنامه آن در چهار حوزه الف( آموزش، پژوهش و تولید علم، ب( حاکمیت، ج( نوآوری و کارآفرینی و د( 

اتحادیه  3138اند. متعاقب این مصوبه در مجمع عمومی اتحادیه، برنامه عملیاتی سال سازی بیان شدهفرهنگ

 مدیره به تصویب رسید.  هیئتنیز در 

های این برنامه در دستور کار ریزی و اجرای فعالیت، برنامه3138بر اساس برنامه عملیاتی اتحادیه در سال 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  یبا معاونت آموزش  13/23/38اند که نشست مورخ مدیره قرار گرفته هیئت

به وزیر  21/21/38متعاقب آن ارسال نامه مورخ ها و صیات کشور در سطح دانشگاهبرای بررسی مسائل ریا

ی اد ویژه برای بررسی افت کمی وکیفمشتمل بر ارائه پیشنهاد تشکیل ست محترم علوم، تحقیقات و فناوری

ی رمکاتبه با معاونت علمی ریاست جمهوها است. ر از جمله این فعالیتریاضی در سطوح مختلف آموزش کشو

به منظور بیان اهداف اتحادیه و اعالم آمادگی آن برای تقویت توانمندی حل مسائل از منظر ریاضیات در 

که پیگیری موضوع آن در  بوده است 28/32/38نیز از دیگر اقدامات اتحادیه در تاریخ  بنیانهای دانششرکت

 دستور کار اتحادیه قرار دارد.

مدیره اتحادیه و همچنین تشکیل  هیئتنظران حوزه ریاضیات کشور برای حضور در جلسات دعوت از صاحب

بوده است  3138های اتحادیه در سال های عضو از دیگر برنامهمدیره انجمن هیئتجلسات مشترک با اعضای 

برای دریافت اند. این جلسات های موجود برای تحقق اهداف اتحادیه انجام شدهکه به منظور نزدیکی دیدگاه

  های اتحادیه تداوم خواهند داشت.نظرات و پیشنهادهای راهگشا در مسیر توسعه فعالیت

با  از یک سوکه رود در شرایط فعلی امید می و می باشد به شرح پیوستاتحادیه پنج ساله راهبردی برنامه 

به  ،جانبه کشورتوسعه همه سازی ودیگر برای توانمند یاز سو مواجه هستیم و در کشور افت شدید ریاضی

 بایسته هایموجبات حمایت، نیاز مبرم داریمای های این رشته پایهجامعه از مهارتمندی و بهرهآگاهی 

 آنعضو برای تحقق اهداف علمی های انجمن توانمندی و استفاده از این برنامهوالن کشور برای اجرای مسئ

فراهم شود.


