
 

 

 به نام خدا

 

 هاچالش و یاضیر علوم ناریسم نیسوم یۀاطالع نیدوم

 1401ماه آبان 12تا  11

 

 نظام مدیران و مسئوالن ریاضی، جامعه متوجه را مهمی و حساس وظیفه توسعه در ریاضی علوم نقش 

 پی در کشور پیشرفت مسیر در را ناپذیریجبران خسارات تواندمی آن به توجهیبی و است کرده آموزشی

 آوردمی فراهم را فرصت این پایدار توسعه  برای پایه علوم المللیبین سال اعالم دیگر سوی از.  باشد داشته

 .گیرد قرار بیشتر توجه مورد پایدار توسعه در ریاضی علوم کننده تعیین نقش که

 و ارائه مشکالت توصیف به  1398 و 1394 هایسال در هاچالش و ریاضی علوم دوم و اول سمینارهای 

 و معلمان پژوهشگران، استادان، توجه هرچند و پرداختند ریاضی علوم مختلف هایزمینه در هاکارراه

 اقدامات تاکنون اما نمودند، جلب کشور در ریاضی علوم نامناسب وضعیت به را تربیت و تعلیم دلسوزان

 با که ایناخواسته شرایط از رفتبرون برای را موثری مسیر ملی، سطحی در است نتوانسته گرفته صورت

 بیماری گیریهمه دوران از ناشی هایآسیب که است حالی در این. بگشاید و تعیین هستیم، مواجه آن

 -ریاضی علوم رشته تدریجی شدن تعطیل. دهدمی سوق بحران سوی به را وضعیت آموزش، فرآیند در کرونا

 در پایه علوم هایرشته دانشجویان کاهش و کشور آموزشی مناطق برخی در متوسطه دوم دوره در فیزیک

 .هستند نامناسب شرایط این عینی شواهد از ها،دانشگاه

 سمینار سومین برگزاری عضو، هایانجمن پشتوانه با همکاری و ریاضی علوم ایرانی هایانجمن اتحادیه  

 ایران، ریاضی جامعه واقعی مشارکت با است وار امید و دانست ضروری گرامأموریت سمینار یک عنوانبه را

 سال با همزمان 1401 سال در سمینار این برگزاری ذیربط، مدیران و مسئوالن و تربیت، تعلیم دلسوزان

 حل جهت در گامی زیر، محورهای و هدف با (2022) پایدار پیشرفت برای پایه علوم المللیبین

 . باشد مشکالت

و  خدمت ضمن ، آموزش ارتقاء حفظ، تربیت، جذب، بر تمرکز با ریاضی علوم هایرشته در معلم تربیت* 

 معلمان ارزشیابی 

 ریاضی علوم در ایرشتهمیان هایفعالیت تقویت جهت در دانشگاهی درسی هایبرنامه پژوهیآینده* 



 

 

 

 

 هادانشگاه و مدارس در ریاضی علوم با مرتبط دروس مجازی آموزش هایچالش و هافرصت بررسی* 

 تحصیالت و کارشناسی هایدوره در ریاضی علوم هایرشته به  ورودی دانشجویان علمی کیفیت بررسی* 

  تکمیلی

  کاربستی و گراییمأموریت ماهیت اساس بر ها،چالش و ریاضی سمینار علوم سومین ریزیکمیته برنامه    

 مطالعه انجام با هاکارگروه این که است، داده مذکورتشکیل محورهای عناوین با کارگروه چهار  این سمینار،

 سخنرانی، صورت به سمینار در ارائه برای پژوهشی و مطالعاتی موضوع 15 از بیش  تدوین حال در و پژوهش

 التیدانشگاه تحص یاعالم آمادگ با.  هستند پژوهشی و آموزشی کارگاه و سند انتشار تخصصی، میزگرد

 12و  11 یروزها در ناریسم نیا یبرگزار برای یزیردر حال برنامهکمیته  ، زنجان هیعلوم پا یلیتکم

 در آن دانشگاه است.  1401آبان ماه  

 هایپیشنهاد و نظرات و مرتبط با اهداف سمینار پژوهشی و مطالعاتی مقاالت پذیرای مشتاقانه سمینار 

 طریق از کشور، آموزشی نظام و مدیران مسئوالن و تربیت، تعلیم معلمان، دلسوزان پژوهشگران، استادان،

 .    است uisms1396@iran نشانی به اتحادیه ایمیل

                                                                                            

 سمینار ریزیکمیته برنامه                                                                                           

 هاچالش و ریاضی علوم سمینار سومین                                                                                     


