
 

 

 28/7/1394چهارشنبه 

 مسوول برگزاری مسوول علمی محل برگزاری ارائه دهنده)گان( شرح نام برنامه  ساعت

 خانم دکتر باغفلکی  البی شهید چمران   ثبت نام  8:30-7:30

 افتتاحیه 10:00-8:30

 تالوت قرآن مجید
 سرود جمهوری اسالمی  پخش

 خیر مقدم رئیس دانشگاه 
 سمینار گزارش دبیر 

 سخنرانی رئیس فرهنگستان علوم
سخنرانی رئیس اتحادیه انجمن های مرتبط با  

 ریاضی

 
 آقای دکتر احمدی 

 محمدزاده  آقای دکتر
 آقای دکتر داوری اردکانی 

 آقای دکتر مهدی بهزاد

 آقای نصرتی  آقای شاهین آرپناهی سالن شهید چمران 

10:30-

10:00 
 آقای نصرتی      پذیرایی

12:15-

10:30 

میزگرد مسائل و مشکالت  
مبتال به آموزش علوم  

 ریاضی

 اهداف میزگرد
 مسائل آموزش ریاضی مدرسه ای

مسائل آموزش در دوره های کارشناسی، کارشناسی 
 ارشد و دکتری 

مسائل برگزاری کنفرانس ها و عدم بهره وری مناب 
 از آن ها 

 رجالی  علیآقای دکتر 
 خانم دکتر گویا  

 دکتر قاسمی آقای 
 دکتر واعظ پور آقای 

 رجالی  آقای دکتر  سالن شهید چمران 
 زادهعلی آقای دکتر گل 

 دانشجو 2و 



13:30-

12:15 
 آقای نصرتی      نماز و ناهار 

13:50-

13:30 
 سالن شهید چمران  آقای دکتر علی رجالی  دالیل  افت وبرگزاری سمینار  گزارش 

 تومانیان آقای دکتر 
 
 تومانیان آقای دکتر 
 

 زادهعلی دکتر گل آقای 
-14:20 دانشجو 2و 

13:50 
 سالن شهید چمران  آقای دکتر منصوری قدرت زبان ریاضی در مقابل زبان کالمی سخنرانی

14:40-

14:20 
  تومانیان آقای دکتر  سالن شهید چمران  نژادآقای دکتر مسعود آرین  چالش های رو در روی علوم ریاضی در کشور سخنرانی

16:35-

14:40 

میزگرد مسائل و مشکالت  
آموزش آمار د رمقاطع 

 مختلف دانشگاهی

نقدی بر برنامه کارشناسی رشته تحصیلی آمار و  
 کاربردها

بررسی برنامه درسی کارشناسی ارشد و دکتری  
 آمار

برنامه دسی کارشناسی آمار از نگاه آینده و چالش  
 های آن 

 آموزش آمار ایران مروری بر تاریخچه 
مروری بر قرایند تدوین برنامه آموزشی رشته آمار  

 و کاربردها

آقای دکتر محمدرضا  
 مشکانی 

 حمید پزشکآقای دکتر 
آقای دکتر بیژن ظهوری 

 زنگنه 
 آقای دکتر عادل محمدپور

آقای دکتر محمدقاسم  
 وحیدی اصل 

 آقای دکتر علی دولتی 

سالن شهید 
 مطهری 

آقای دکتر محمدقاسم  
 وحیدی اصل 

زاده علی دکتر گل آقای 
 دانشجو 2و 

16:35-

14:40 
میزگرد ریاضیات مدرسه 

 ای

کتاب های درسی -استانداردهای ریاضیات مدرسه ای
 و غیر درسی 
 تنوع مدارس

 مانی رضایی آقای دکتر 
 خانم دکتر غالم آزاد 

 آقای دکتر طاهر قاسمی  
 آقای دکتر بابلیان

 آقای دکتر بابلیان شهید چمران سالن 
زاده علی آقای دکتر گل 

 دانشجو 2و 

17:05-

16:35 
  خانم دکتر باغفلکی    پوسترها 

17:30-

17:05 
 آقای نصرتی      پذیرایی

19:15-

17:30 

میزگرد نقش علوم ریاضی 
در صنعت، جامعه و 

 چالش های آن 

هدف میزگرد و بیان اهمیت ریاضی در مسائل  
 مهندسی 

 تقش ریاضیات در مهندسی شیمی و صنعت نفت 
چالش های تدریس ریاضی به دانشجویان غیر 

 ریاضی
 چالش های تدریس آمار به دانشجویان غیرآماری

دار  آقای دکتر پرویز جبه
 ماراالنی 

 آقای دکتر وطنی
 تومانیان آقای دکتر 

 آقای دکتر بهرامی سامانی

 سالن شهید چمران 
آقای دکتر پرویز جبه 

 دار ماراالنی

زاده علی آقای دکتر گل 
 دانشجو 2و 

 

 

 



 

 1394/ 29/7پنجشنبه 

 ارائه دهنده)گان( شرح نام برنامه  ساعت
محل 

 برگزاری
 برگزاری دیریت م

 آرین نژاد آقای دکتر   آقای مهندس نوید ادهم  سخنرانی 8:30-8:00

آقای دکتر  
 زادهعلی گل

 سخنرانی 9:00-8:30
انداز  چشم دانش ریاضی در 

 آموزش دو فرهنگی
 نژادآقای دکتر آرین   راد آقای دکتر قانعی

 مسائل مبتال به آمار سخنرانی 9:30-9:00
آقای دکتر محمدقاسم وحیدی  

 اصل 
 آقای دکتر آرین نژاد  

  خانم دکتر باغفلکی    پوسترها  10:00-9:30

 آقای نصرتی      پذیرایی  10:30-10

12:30-10:30 

های میزگر چالش
پژوهشی علوم  

 ریاضی در کشور 

 ارائه آمار وضعیت موجود
 بحث میزگرد

دکتر هاشمی یا دکتر یوسف  
 زاده

 آقای دکتر آذرپناه
آقای دکتر حاجی آقای  

 ابوالحسن 
 پور آقای دکتر رجبعلی 

آقای دکتر رحیم زارع  
 نهندی 

سالن شهید 
 چمران

آقای دکتر رحیم  
 زارع نهندی

آقای دکتر  
 زادهعلی گل

میزگرد تربیت معلم 
ریاضی در دانشگاه 

 فرهنگیان 
 

پور و آقای  آقای دکتر موسی
 دکتر ریحانی 

خانم دکتر گویا و آقای دکتر 
 صدری 

آقای دکتر تومانیان، آقای  
دکتر مهرمحمدی و آقای  

 دکتر عامری

سالن شهید 
 مطهری 

آقای دکتر مهر 
 محمدی

آقای دکتر  
 زادهعلی گل

 آقای نصرتی  دکتر باغفلکی ودریافت گواهی شرکت  نماز و ناهار 14:00-12:30

 


