بسمه تعالی

فراخوان سمينار

علوم رياضی و چالشها
 92و  03مهر ماه  -4021دانشگاه تربيتمدرس
کميسيون پيشبرد رياضيات فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ايران ،دانشگاه تربيتمدرس ،انجمن رياضي ايران و انجمن آمار
ايران قصد دارند با مشارکت متخصصان و عالقهمندان به علوم رياضی ،متخصصان آموزش ،آموزشگران علوم رياضی،
رياضيدانان ،آماردانان ،معلمان رياضی ،کارشناسان و مديران نهادهاي بهرهگير از علوم رياضی ،متخصصان علوماجتماعی،
علومتربيتی ،برنامهريزان و کارشناسان مرتبط و بهطورکلی دلسوزان مسايل آموزشی ،توسعه علوم رياضی و توسعه پايدار
کشور ،سمينار راهبردي دو روزهاي را در دانشگاه تربيت مدرس برگزار نمايند.
هدف از برگزاری اين سمينار بازنمايی وضعيت مطلوب و کنونی علوم رياضی ،شناسايی چالشها و مشکالت آموزش و
پژوهش علوم رياضی در ايران و تأثير آنها بر توسعه پايدار است.
محورهای اصلي همايش عبارتند از:
 -4وضعيت کنوني رياضيات مدرسهای و دانشگاهي در ايران
 -9نقش علوم رياضي در توسعه پايدار
 -0چالشهای ملي و جهاني پيش روی ياددهي و يادگيری رياضيات
 -1علوم رياضي و زمينههای اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي رشد آن
 -5تربيت نيروی انساني در حوزة علوم رياضي
 -6دانش رياضي و توسعه علمي کشور
 -7علوم رياضي وسياستگذاریهای کالن نظام آموزشي
چون اين سمينار برای شناسايي و ارائه طريق در رودررويي با چالشهای متنوع علوم رياضي در کشور با بهرهگيری از تجارب ملي
و جهاني طرحريزی شده است ،از همه عالقهمندان درخواست ميشود در معرفي محققان و دردآشنايان صاحبنظر درهر يک از
محورهای فوق کميته علمي را ياری دهند .دبيرخانه سمينار از مشارکت مستقل و مستقيم همه عالقهمندان و دريافت مقالههای
تخصصي و عمومي در هريک از اين زمينهها استقبال ميکند .سازماندهي برنامهها و محورهای سمينار شامل کميسيونها،
ميزگردها ،سخنرانيها و سخنرانهای مدعو به تدريج در وبگاه سمينار به نشاني  http://www.scms1394.irدرج وآگهيهای
بعدی به اطالع خواهد رسيد.
برگزارکنندگان سمينار اميدوارند بتوانند با بهرهگيری و جمعبندی ديدگاههای تمامي شرکتکنندگان ،گزارشي اجمالي از بحرانها و
مسئلههای مهم توسعه علوم رياضي در کشور را همراه با راه حلها و پيشنهادهايي ارائه دهند.
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