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 های ایرانی علوم ریاضی اتحادیه انجمن  0011برنامه عملیاتی سال 

  

های عضو برای دریافت نظرات، های تخصصی مشترک با انجمناندیشی و نشستبرگزاری جلسات هم .1

سازی، آموزش، پژوهش،  های فرهنگاقدامات پیشنهادی در حوزههای اجرایی و هماهنگی طرح

 علوم ریاضی در کشور، فرارویهای  کارآفرینی مرتبط با علوم ریاضی و بررسی چالش

در زمینه ارتقاء آموزش و  ا وزارت آموزش وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوریهمکاری ب .2

 های کشور، در مدارس و دانشگاه علوم ریاضیپژوهش 

 ها،ریزی برای برگزاری سومین سمینار علوم ریاضی و چالشبرنامه .3

کشور در سال  علوم ریاضیسازی مقدمات الزم برای برگزاری کنگره بررسی راهکارهای تعالی فراهم .4

 های عضو،و تشکیل دبیرخانه آن با همکاری انجمن 1442

کننده علوم، فناوری و کارآفرینی از جمله معاونت علمی و فناوری حمایتبرقراری ارتباط با نهادهای  .5

 های حمایت از اقدامات اتحادیه برای تعالی ریاضیات در کشور، ریاست جمهوری به منظور ایجاد زمینه

با هدف ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مسائل این حوزه حوزه ریاضیات کشور در مسئوالن  ارتباط با .6

 آموختگان علوم ریاضی، ای و اشتغال دانش ت علوم ریاضی، ریاضیات مدرسهاف مانند

پیگیری پیشنهادهای اتحادیه برای بهبود وضعیت علوم ریاضی از طریق مشارکت در اصالح و اجرای  .7

 ،یا مسیرهای دیگر و مفاد سند نقشه جامع علمی کشور

ساز ربط و تصمیم ها و سایر مراجع ذی خانهبرای ارتباط با نهادها، وزارتنامه عقد تفاهم و تالش مستمر .8

شناسی، تحلیل و حل های الزم در امور مربوط به آسیب کشور به منظور مشارکت مؤثر و ارائه مشاوره

 مسائل مربوط به علوم ریاضی در سطح ملی،

های با همکاری انجمن علوم ریاضیبررسی و تدوین برنامه اعطای جایزه ملی نوآوری و کارآفرینی  .9

 عضو،

های علمی ایران برای پیگیری و های علمی ایران و شورای انجمنتقویت ارتباط با کمیسیون انجمن .14

 های عضو،اعتالی جایگاه انجمن

 



 

 

 

های علمی ایران، شورای  ی عضو، کمیسیون انجمنها شده به انجمن های انجام رسانی فعالیتاطالع .11

 کشور،مرتبط در نیز مسوالن  های علمی ایران و انجمن

خصوص ه و ب عمومی رسانیآگاهی ای در کشور برایاستفاده از امکانات رسانه در جهت ریزیبرنامه .12

راهکارهایی برای و ارائه  ریاضی افت بیش از حد علوم وضعیت کنونیبرون رفت از به منظور  هاخانواده

 آموزان و دانشجویان در کشور،دانشهدایت تحصیلی 

 ،علوم ریاضیالمللی در حوزه  با مجامع بینارتباط  برقراری .13

ها علمی، همایش های های شرکت در برنامه هزینه استفاده از تسهیالت و تخفیف هایی برای تدوین رویه .14

 های عضو اتحادیه،های عضو توسط سایر انجمنهای آموزشی انجمنو کارگاه

 ،افزایش تعداد اعضای اتحادیه برایتالش  .15

 اتحادیه،( گاهوب)رسانی اطالعاندازی پایگاه راه .61

 ،های عضوسازی مکانی مستقل و مشترک برای دفاتر انجمنفراهم برایریزی و تالش  برنامه .61

 ،1444ماهه دوم سال  رگزاری مجمع عمومی اتحادیه در سهاقدامات الزم برای ب هماهنگی .18

 ه،ریزی برای تهیه و انتشار خبرنامه یا فصلنامه الکترونیکی اتحادی برنامه .19

 اتحادیه،های  فعالیتمستندسازی تقویت دبیرخانه، ایجاد پایگاه داده و  .24

 

 

 


