
 

 

 به نام خداوند جان وخرد

 هاچالش و ضی ریا علوم سمینار سومین اطالعیۀ برگزاری نخستین

نقش علوم ریاضی در توسعه مستمر کشور وظیفه حساس و مهمی را متوجه جامعه ریاضی ایران، مسئوالن نظام      

مسیر پیشرفت و توسعه  تواند خسارات جبران ناپذیری را درتوجهی به آن میآموزشی و مدیران نموده است، که بی

با  1398و  1395های در سال هاعلوم ریاضی وچالشدومین سمینار کشور در پی داشته باشد. برگزاری اولین و 

های علوم ریاضی، گرچه توجه  استادان، پژوهشگران، معلمان و ها در زمینهتوصیف مشکالت، موانع و ارائه راهکار

دلسوزان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرد، ولی تاکنون آثار آن و اقدامات صورت گرفته در این خصوص، به طور 

های موجود و پیش روی علوم ریاضی رسد که به یک انسجام ملی در مواجهه با چالشمشهود نبوده و به نظر می کامل

 های مرتبط نیازمندیم.                                    گذاریهای علمی و فرهنگی و سیاستدر برنامه

های انجمنهمکاری با تأمل و هم اندیشی و ، با های ایرانی علوم ریاضی کشوراتحادیه انجمناز این رو     

را با هدف ایجاد گفتمان رایج ملی  هاعلوم ریاضی و چالشسومین سمینار ، برگزاری این اتحادیه علمی عضو

های علوم ریاضی، به عنوان یک های اساسی در حوزهو ارائه راهکارایجاد فرصتی مناسب برای بحث و تبادل نظر و 

گرا، ضروری دانست و امیدوار است با مشارکت واقعی جامعه ریاضی ایران، دلسوزان تعلیم و تربیت سمینار مأموریت

سال بین المللی علوم پایه برای "همزمان با  1401و مسئوالن و مدیران ذیربط برگزاری این سمینار در سال 

هاى پیش شناسى چالششناسائى و آسیبف و راهبردهای محوری زیر در جهت با اهدا "(2022توسعه پایدار )

 محقق گردد. و ارائه راهکار های متناسب ایرانریاضى  ۀروى جامع

 

هاى ضمن آموزش، جذب، حفظ، ارتقا ت،یبا تمرکز بر ترب یاضیعلوم ر یهامعلم در رشته تیترب  *

 ی معلمانابیو ارزش خدمت

 در علوم ریاضی ایهای بین رشتهتقویت فعالیت در جهت دانشگاهی درسی هایبرنامهپژوهی آینده*  

 ها ریاضی در مدارس و دانشگاهمرتبط با علوم  دروسآموزش مجازی  یهاها و چالشفرصتبررسی  * 

های کارشناسی و دورهریاضى در  های علومبه رشته یوروددانشجویان کیفیت علمى بررسی   *

هایی برای اصالح ساختار انجام شده و تدوین طرحتحقیقات  تکمیلی، براساس مستندات و تحصیالت

 ها شگاههای ورودی دانآزمون

ذب داوطلبان برتر های علوم ریاضی و ج*  ارائه راهکارهایی در جهت ایجاد جاذبه بیشتر برای رشته

 هابه این رشته

خصوص ها، بهچالش این تدریجى رفع تدر جه مرتبط، نهادهاى بهراهبردهاى علمى ها و راهکار هارائ* 

 ی علوم ریاضی در بازار کار هاآموختگان رشتهمعضل جذب دانش
 

های استادان، مشتاقانه پذیرای نظرات و پیشنهاد  هاچالش علوم ریاضی وسومین سمینار ریزی کمیته برنامه    

  است. uisms1396@uisms.ir  طریق ایمیل اتحادیه به آدرسپژوهشگران، معلمان و دلسوزان تعلیم و تربیت از 


