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 بسم هللا الرحمن الرحیم

زش خداوند قادر و حکیم را بسیار شاکریم که هفدهمین کنفرانس آمو       

و آموزشگران عزیز در پژوهشگران  ،اساتید ،با حضور معلمان ایرانریاضی 

وز در شهر تاریخی تبریز برگزار رطی سه  اتآموزش و دانش ریاضی یحوزه

علمی برنامه های کنندگان گان و مشارکتبا اهتمام برگزار کنند وشد 

گاههای ها و نمایشاجرای کارگاه ،هابینی شده شامل سخنرانیپیش

حضار مسئولین ستاینک به ا .گردید قتخصصی با کیفیت مناسب محق

شرکت  ،رساندتعلیم و تربیت کشور می هایاهگمحترم و نهادها و دست

 کنندگان بر این باورند که :

آموزش ریاضی کشور با تمرکز و اقدام کارا و  ءو ارتقابهبود  ،اصالح -1

آموز و پیرامون مجموعه عوامل درونی به ویژه دانشاثربخش 

در دو سطح تربیت معلم و استاد و برنامه های آموزشی ، دانشجو

ش کاه ،الی و نیز عوامل برونی از جملهرسمی عمومی و آموزش ع

 عملکرد ،انسجام بین دستگاه های متولی و های آموزشینابرابری

ناروای صنعتگران آموزشی مانند موسسات آموزشی و رسانه ملی 

 .میسر خواهد بود

 

ر خصوص نقش دآموزش و پرورش  ید نظر مقام عالی وزارتئأت با  -2

که در پیام آیین در توسعه پایدار کشور  دانش  و آموزش ریاضی 

رود در مواجهه انتظار می ،ت گردیده استئه کنفرانس قرایافتتاحی

حمایت مادی و  ،با کنفرانس های آموزشی در استانهای کشور

و کاربست نتایج آنها در جریان در فرایندهای برگزاری  معنوی وزارت

 .محقق گردد و ای مدونآموزش مدرسه 

 



های ایفای یکی از عرصه ،با توجه به ماهیت دانشگاه فرهنگیان -3

آموزشگران و متخصصان  ،تعامل مستمر با معلماننقش موثر آن 

یق آن مشارکت دیکی از آشکارترین مصا وتعلیم و تربیت است 

 .کشور می باشداین دانشگاه در کنفرانس های آموزشی واقعی 

رود هدایت به طور جد از مدیریت این دانشگاه انتظار می رو،از این 

ها و واحد های دانشگاهی پردیسهای الزم را در خصوص مشارکت 

  با این رویکردهای علمی و آموزشی معمول دارند. هدر مواجه

 

این باورند که برای رفع  شرکت کنندگان در این کنفرانس بر  -4

تمام هستادی با ا باید ،های جدی علوم ریاضی کشورچالش

تعلیم و تربیت کشور متشکل از آموزش و های رسمی دستگاه

و درمان تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت  ،وزارت علوم ،پرورش

تشکیل گردد و با استفاده از ظرفیت قانونی و آموزش پژشکی 

شورای انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی و مشارکت 

بهبود و ارتقاء علوم  ،در جهت اصالح ،عالی آموزش و پرورش شورای

  های موثر برداشته شود.ریاضی کشور گام

 

 یبدیل انجمن ها و تشکل های علمی، آموزشنقش بی با توجه به  -5

مرتبط با علوم ریاضی کشور مانند اتحادیه انجمن های  یپژوهشو 

، انجمن های ریاضی و آمار ریاضی ایران آموزشی معلمان-علمی

شورای خانه و  فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایرانایران، 

دستگاههای متولی می رود که اکیدا انتظار  ،ایرانهای ریاضیات 

تقویت و توسعه آنها در تصمیم  ،حمایت تعلیم و تربیت ضمن

دانش و آموزش ریاضی کشور ریزی های پیرامون ها و برنامهیساز

نخبگان است مورد توجه جدی قرار مده از تجربه آدیدگاه آنان را که بر

 . دهند

 

های علمی و فرهنگی با تشکر از حمایتهای کمیسیون انجمن -6

 و فن آوری از شورای خانه های ریاضیات توزارت علوم، تحقیقا

، با توجه به نقش خانه های ریاضیات در همگانی نمودن ایران

ریاضیات و فرصت آفرینی برای انجام پژوهش های علمی مرتبط با 



با مشارکت طیف های مختلف سنی بویژه دانش آموزان و ریاضی 

و پرورش درخواست معلمان، مجدانه از مقام عالی وزارت آموزش 

با  هامکاری استانمی گردد مقرر فرمایند، تدوین شیوه نامه ه

شورای خانه های ریاضی ایران در جهت حمایت، تقویت و توسعه 

  آنها در شهرهای میهن اسالمی محقق و ابالغ گردد.

 

ای حرفهبا توجه به نقش کلیدی آموزش معلمان و ارتقای دانش   -7

استانداردسازی ریاضیات مدرسه ای و هدایت تحصیلی، به و  آنان

و پرورش درخواست می گردد، ترتیبی  شزطور اکید از وزارت آمو

های تخصصی جداگانه در کمیته ،اتخاذ فرمایند که در اولین فرصت

مرتبط با  یهاانجمن و هاسطح ستاد با حضور نمایندگان اتحادیه

ت به تدوین برنامه های مشخص و بسنحوزه ریاضیات تشکیل و 

 های پژوهشی اقدام مناسب انجام گیرد. مبتنی بر یافته

های انگبا تشکر از اهتمام برگزارکنندگان و مشارکت ار ،در پایان      

برنامه  مدر کنفرانس و قدردانی از اعضای محترم کمیته های محتر مسهی

امیدواریم دبیرخانه کنفرانس با استفاده  ،ریزی، برگزاری، اجرایی و علمی

ی ت کمیته علمیمدیرهای استانی و کشوری و از ظرفیت ها و حمایت

کتاب گزارش کامل کنفرانس به صورت نسبت به تدوین  ،کنفرانس

الکترونیکی یا مکتوب اقدام و در اسرع وقت در اختیار شرکت کنندگان قرار 

نتایج و دست آوردهای آن به صورت سریع در اختبار دستگاه  ،بعالوه. دهد

 ها و نهادهای متولی دانش و آموزش ریاضی کشور قرار گیرد.

 

 دبیرخانه علمی کنفرانس                                 

  به نمایندگی از شرکت کنندگان در کنفرانس                                  

 


