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 سالهرنامه راهبردی پنجب

 های ایرانی علوم ریاضیاتحادیه انجمن

(1403 –  1398) 

 

 معرفی اتحادیه:

و منبعث از  علوم ریاضیهای علمی مرتبط با افزایی انجمنهای ایرانی علوم ریاضی با هدف ایجاد هماهنگی و هماتحادیه انجمن

ری جمهودر راستای اهداف کمیسیون پیشبرد ریاضیات فرهنگستان علوم  ،بدون قصد دخالت در امور داخلی آنها ها،این انجمن

 .است تشکیل شدهتحقیقات و فناوری  های علمی وزارت علوم،زیر نظر کمیسیون انجمناسالمی ایران و 

 نداز:اچشم

بدیل گرا تمند، پیشرو و مرجعی قابل اعتماد و تعاملهای ایرانی علوم ریاضی در پنج سال آینده به کانونی نظاماتحادیه انجمن

 بندی موضوعات و مسائلشناسی، تحلیل و الویتالمللی، در آسیبخواهد شد که با آگاهی از تحوالت جهانی و ارتباطات بین

ئول در این حوزه های اجرایی مسهموده و مشاوره، پیشنهادها و راهکارهای الزم را به دستگاحوزه علوم ریاضی مشارکت فعال ن

 ارائه خواهد داد.

 اهداف کالن:

 به منظور:  های عضو اتحادیه،، از طریق مشارکت و اقدامات انجمنمند و نهادی قابل اعتماد در کشورایجاد کانونی نظام

 لیل موضوعات و مسائل کالن در حوزه علوم ریاضی،شناسی و تحالف( توانمندی در آسیب

 های راهبردی برای بازگردانیدن کشور به دوران سرآمدی گذشته در علوم ریاضی،ب( توانایی در ارائه مشاوره

 ،سازی کارآفرینی در علوم ریاضیبخشی، تحصیل و زمینههای علمی عضو برای جذابیتافزایی انجمنج( قابلیت هماهنگی و هم

 مرجعیت علمی برای ارائه راهکارهای پیشبرد علوم ریاضی در کشور، د(

 علوم ریاضی.حوزه  بهنسبت تربیت کشور  ه ( تقویت وتوسعه نگرش بین ارکان سهیم در نهادهای تعلیم و

 



 

 

 

 

 راهبردها:

 تحقق اهداف کالن،های علمی، نهادها و خبرگان علوم ریاضی برای همکاری در جهت جلب مشارکت واقعی و فراگیر انجمن .1

ت با مشارک شناسی، تحلیل، حل مسئله و ارائه مشاوره در حوزه علوم ریاضیهای آسیبسازی به منظور ایجاد نظامظرفیت .2

 ،های عضوانجمن

 سازی، آموزش، پژوهش و کارآفرینی،های فرهنگهای علمی عضو در حوزهتمرکز بر اقدامات و هماهنگی بین انجمن .3

برای هدایت صحیح های عضو به نمایندگی از انجمنگیری و اجرایی کشور گذاری، تصمیمز سیاستحضور مؤثر در مراک .4

 ،کشور های آموزش و پژوهش ریاضیاتبرنامه

 های حقیقی و حقوقی نسبت به گسترش دانش و اندیشه ریاضی در کشور،ایجاد گرایش و جلب مشارکت بخش .5

 .سیاستگذاری، تصمیم سازی و اجرایی در راستای رسیدن به اهداف فوقحمایت از اعضا برای ایجاد ارتباط با مراکز  .6

 برنامه راهبردی:

 الف( حوزه آموزش، پژوهش و تولید علم:

 های عضو،تشویق، ترغیب و حمایت از هدفمندسازی پژوهش در حوزه علوم ریاضی از سوی انجمن .1

های علمی وزارت علوم، تحقیقات و کمیسیون انجمنکمک به پیشبرد اهداف برقراری ارتباطات الزم و تالش در جهت  .2

 های علمی وزارت آموزش و پرورش در حوزه علوم ریاضی، فناوری  و کمیسیون راهبری انجمن

دستاوردهای علمی، آموزشی و پژوهشی  ازکسب اطالع های عضو، ها و تبادل تجربیات میان انجمنکمک به توسعه همکاری .3

 ،اوردهاآنها و کمک به نشر این دست

 ها،های عضو، برای تقویت، حمایت و توسعه فعالیت آنبرقراری ارتباط و تبادل اطالعات و تجارب بین انجمن  .4

-های عضو برای کمک به امر سیاستهای انجمنآوری و بررسی پیشنهادجمع توسعه علمی کشور از طریق در امورهمکاری  .5

 علوم ریاضی،حوزه  پژوهشدر جهت بهبود وضعیت آموزش و گذاری 

اضی حوزه علوم ری ردهای آموزشی، علمی، پژوهشی و فنیاها و استاندنامهتهیه و تدوین آئین به منظور پیشنهاد و ارائه مشاوره .6

 با مشارکت انجمن های عضو،

ه ببخشی هرچه بیشتر های عضو و ایجاد فضای رقابت سازنده بین اعضاء برای جذابیتتالش برای اعتالء جایگاه انجمن .7

 ، پژوهش و کارآفرینی در حوزه علوم ریاضی،آموزش

 

 



 

 

 

 

 

 

 های عضو در جهت تحقق اهداف کالن،های انجمنحمایت، تقویت و توسعه فعالیت .8

 .المللی حوزه علوم ریاضیهای الزم به منظور عضویت اعضا در مجامع علمی بینکمک، تشویق و ایجاد هماهنگی .9

  ب( حوزه حاکمیت

 های علمی عضو،واقعی و تقویت انجمنشناساندن جایگاه  .1

 های عضو،حمایت از حقوق انجمن .2

گذاری و اجرایی کشور در های الزم به منظور حضور فعال در مجامع تخصصی برای تأثیرگذاری بر روند قانونایجاد زمینه .3

 حوزه علوم ریاضی،

آموزش و پژوهشی کشور، مجامع ملی و سایر ها، مؤسسات گانه، دانشگاههای عضو با قوای سهکمک به ارتباط انجمن .4

 های دولتی و غیردولتی،بخش

های علمی ایران، کمیسیون راهبری انجمن های علمی وزارت آموزش و پرورش و با کمیسیون انجمن همکاری و هماهنگی .5

 های عضو،های علمی ایران به منظور رفع موانع و مشکالت انجمنشورای انجمن

 های علمی،اء و ارائه راهکارهای الزم در جهت حکمیتارائه مشاوره به اعض .6

 های علمی برای پیشبرد علوم ریاضی در کشور،همکاری با نهادها و تشکل .7

 و ارتقای کیفی و کمی علوم ریاضی. اصالح، بهبود گذاری و اجرایی کشور به منظورگذاری، قانونبا نهادهای سیاستمکاری ه .8

 ج( حوزه نوآوری و کارآفرینی:

 ور،گذاری و اجرایی کشهای علمی عضو با مراکز آموزشی، پژوهشی، صنعتی، قانونبه برقراری و تسهیل ارتباط انجمن کمک .1

های مشترک اعضاء در تخصصی و اجرایی الزم به منظور هماهنگی و انجام فعالیت -های علمیها و کمیتهتشکیل کارگروه .2

 یاضی،مسیر هدایت تحصیلی و کارآفرینی در حوزه علوم ر

های تخصصی مشترک برای های عضو به منظور برگزاری نشستای انجمنهای سالیانه و دورهدهی و هماهنگی همایشجهت .3

 بررسی مسائل حوزه نوآوری و کارآفرینی در حوزه علوم ریاضی،

 های عضو،اعطای جایزه ملی نوآوری و کارآفرینی در علوم ریاضی با همکاری انجمن .4

 

 

 



 

 

 

 

 

 سازی:فرهنگد( حوزه 

ع پیگیری تأمین منابها و ها در امر مطالعات و تحقیقات از طریق اعطاء جوایز، نشانهای علمی عضو و اعضاء آنتشویق انجمن .1

 های آموزشی کوتاه یا بلندمدت،های تحصیلی و دورهکمک هزینهمالی الزم برای پرداخت 

ر حوزه د محققان جوانو به پیسکسوتان  ژهای خاص به ویسبتایجاد تسهیالت جهت تقدیر، تجلیل و اعطای جوایز در منا .2

 ،با استفاده از منابع موجود در کشور علوم ریاضی

های مجازی با هدف های عضو به منظور چاپ و انتشار نشریات و کتب و ایجاد سامانهماهنگی و استفاده از همکاری انجمنه .3

 دانشجویان در مسیر تحصیل و کارآفرینی در علوم ریاضی،آموزان و ها، دانشآموزش و ترغیب خانواده

 های علمی اثرگذار در علوم ریاضی،های عضو برای شناسایی و شناساندن چهرهجلب همکاری انجمن .4

 های علمی، پژوهشی و فناورانه در راستای عمومی سازی و ترویج فرهنگ و اندیشه ریاضی در جامعه،حمایت از فعالیت .5

 های عضو.با مشارکت انجمن اسالمی در حوزه علوم ریاضی –دایره المعارف دانشمندان ایرانی  همکاری در تدوین .6

 


