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مدرس، انجمن رياضي ايران و انجمن آمار دانشگاه تربيت ،نگستان علوم جمهوري اسالمی ايرانکميسيون پيشبرد رياضيات فره

ان علوم رياضی، متخصصان آموزش، آموزشگر رياضی، علومبه مندان هو عالق متخصصانبا مشارکت  ندايران قصد دار

، یاجتماعمتخصصان علوم، یز علوم رياضگير ابهره يو مديران نهادها، کارشناسان ی، معلمان رياضدانانرياضيدانان، آمار

عه پايدار و توس یرياض ، توسعه علومیدلسوزان مسايل آموزش یطورکلريزان و کارشناسان مرتبط و به، برنامهیتربيتعلوم

 .ندبرگزار نماي دانشگاه تربيت مدرسدانشگاه تربيت مدرس  را دررا در  يياادو روزهدو روزه  ييراهبردراهبرد  نارنارييسمسم ،کشور

ها و مشکالت آموزش و چالش یوضعيت مطلوب و کنونی علوم رياضی، شناساي یبازنماي اين سمينار یبرگزار هدف از

 توسعه پايدار است. برها در ايران و تأثير آن اضیعلوم ري پژوهش
 

 عبارتند از: شيهما لياص یمحورها

 ای و دانشگاهي در ايرانمدرسه اتيوضعيت کنوني رياض -4

 نقش علوم رياضي در توسعه پايدار -9

  اتييادگيری رياضو  پيش روی ياددهي ملي و جهاني هایچالش -0

 رشد آن و فرهنگي اقتصادی، های اجتماعينهيزمعلوم رياضي و  -1

 علوم رياضي  حوزةتربيت نيروی انساني در  -5

 کشور و توسعه علمي رياضي دانش -6

  کالن نظام آموزشي های گذاریسياستاضي ويعلوم ر -7
 

ملي از تجارب  ریيگبهرهدر کشور با  يعلوم رياضمتنوع  یهاچالشي با يرودررودر  قيارائه طرو  يشناساي برای ناريسمن ياچون 

 ک ازيهر نظر دران صاحبيو دردآشنا محققان معرفي درشود يدرخواست ممندان از همه عالقه ،شده است یريزطرح جهاني و

های افت مقالهيدر مندان وهم همه عالقيمشارکت مستقل و مستقاز  ناريسمرخانه يدب  .اری دهنديرا  يکميته علم فوق یمحورها

 ها،ونيسيکم شامل ناريسمحورهای ها و مبرنامه زماندهيسا .کنداستقبال مي هانهين زميا ک ازيهر در تخصصي و عمومي 

های وآگهيدرج  http://www.scms1394.ir نشانيبه  ناريسموبگاه   درج يبه تدر های مدعوو سخنران ها، سخنرانيزگردهايم

 .ديبه اطالع خواهد رسبعدی 
 

ها و گزارشي اجمالي از بحران ،گانکنندشرکت تمامي هایدگاهيبندی دری و جمعيگبتوانند با بهرهاميدوارند  ناريسم برگزارکنندگان

 ارائه دهند.     ييشنهادهايو پ هاحل راه با همراه را در کشور اضييهای مهم توسعه علوم رمسئله
 

   هاو چالش یعلوم رياضناريسم                                                   

http://www.scms1394.ir/

