پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران
گزارش دومین جلسهی کمیتهی علمی کنفرانس
دومین جلسهی کمیتهی علمی پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
روز پنجشنبه  32شهریورماه  6231و با حضور آقای ناصر کرمی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان
بوشهر و رئیس ستاد برگزاری کنفرانس و آقای حسین درتاج معاون محترم آموزش متوسطه و دبیر کمیتهی
اجرایی کنفرانس ،در تالار اجتماعات خانهی معلم بوشهر برگزار شد.
این جلسه از ساعت  3صبح آغاز و تا ساعت  61به طول انجامید.

اهم مباحث مطرح شده در این جلسه و مصوبات آن ،به شرح زیر است:
 -6در ابتدای جلسه ،آقای خلیل شکوریان ،دبیر کمیتهی علمی کنفرانس چهاردهم و نماینده اتحادیه
انجمنهای علمی آموزشی معلمان ریاضی ایران ،ضمن تشکر از حضور اعضای کمیته وآقایان کرمی و درتاج،
اظهار داشتند :در جلساتی که قبلا با آقای مدیرکل داشتیم ،ایشان برای برگزاری با شکوه کنفرانس ،قول
مساعدت داده و فرمودهاند که از هر کوششی که در توانشان باشد ،در این مورد دریغ نخواهند کرد.
همچنین ایشان ضمن معرفی اعضای کمیته ،خطاب به مدیرکل گفتند :حضور جنابعالی باعث آشنایی بیشتر
با اعضای کمیته ،استفاده از نقطه نظرات شما و بیان پیشنهادهای اعضای کمیته به جنابعالی خواهد بود.
 -3آقای ناصر کرمی مدیر کل نیز ضمن خوشآمدگویی به اعضای کمیته و اظهار خوشوقتی از برگزاری
کنفرانس در بوشهر اظهار داشتند :برگزاری این نوع کنفرانسها باعث جنب و جوش در معلمان ریاضی و
آموزگاران شده و موجب فراهم شدن زمینهای برای کاهش مشکلات آموزش ریاضی خواهد شد.

ایشان همچنین گفتند :برای برگزاری هرچه بهتر این کنفرانس ،همهی امکانات و بضاعتی را که داریم ،از
اداره کل و سایر نهادهای استان ،در اختیار کنفرانس قرار میدهیم .موضوع کنفرانس را در شورای آموزش و
پرورش استان مطرح کردهام و از سوی شورا نیز در این مورد قول مساعدت و همکاری داده شده است.
 -2پس از سخنان مدیر کل محترم ،آقای محمد باقر منزوی رئیس اتحادیه انجمنهای علمی آموزشی
معلمان ریاضی ایران ،به اقدامات لازم جهت برگزاری کنفرانس ،اشاره کردند و به دنبال آن خانم دکتر گویا و
آقایان دکتر ریحانی و دکتر یزدان پناه نقطه نظرات خود را بیان کردند و آقای کرمی نیز در پاسخ ،مطالبی را
بیان کردند.
سپس جلسه وارد دستور شد و موارد زیر مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت:
 -4آقای شکوریان گزارشی را از اولین جلسهی کمیته و اقداماتی که بعد از آن جلسه انجام گرفته ،ارائه
دادند( .از جمله تهیه فراخوان اول کنفرانس ،اطلاع رسانی از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر
به سایر استانها و پاسخ گویی به متقاضیان ثبت نام و شرکت در کنفرانس و )...
 -5مقرر شد مقالاتی برای ارائه در کنفرانس پذیرفته شود که با آموزش ریاضی مرتبط باشند .به عنوان
نمونه ،مقالهای که عنوان آن به نحوی مرتبط با ریاضی باشد ولی اهداف و کلیات آن مرتبط با حوزهی علوم
تربیتی باشد ،یا ترجمهی مقالات (حتی مرتبط با آموزش ریاضی) پذیرفته نمیشوند.
 -1فرم امتیاز دهی مقالات و معیارهای داوری ،پس از بحث و بررسی کافی به تصویب رسید.
 -1در مورد داوری مقالات مقرر گردید از داورانی استفاده شود که با مقاله نویسی آشنایی داشته باشند.
همچنین در داوری از فرم امتیاز دهی که کمیته علمی تدوین کرده ،استفاده شود.
 -8در مورد دعوت از سخنران خارجی ،خانم دکتر گویا فرمودند که بعد از تعطیلات تابستان ،پیگیری این
کار را ادامه میدهند و احتمالاً مدعو خارجی از یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی یا شبه قاره هند ،خواهد
بود.
 -3چند نمونه آرم پیشنهادی و طرح پوستر به نمایش گذاشته شد و توسط اعضای حاضر مورد بحث و
بررسی قرار گرفت و هیچ یک به تصویب نرسید .در نهایت مقرر شد تا آخر شهریور ،نمونهی مناسب توسط
کارگروه استانی انتخاب و آماده گردد.
 -61در مورد مکان برگزاری کنفرانس ،اکثریت اعضای کمیتهی علمی با دانشگاه خلیج فارس موافقت
داشتند و آقای دکتر یزدان پناه ،معاون محترم پشتیبانی دانشگاه هم برای همکاری ،اعلام آمادگی کردند.
 -66در مورد سخنرانان تخصصی داخلی مقرر شد که سخنرانان پیشنهاد شده و مدعو ،متن سخنرانی خود
را بدون محدودیت در تعداد صفحه ،حد اکثر تا آخر آذرماه  6231به کمیته علمی ارسال کنند.
همچنین در این جلسه آقایان دکتر ابراهیم ریحانی ،دکتر علی برهمند ،دکتر فرزاد رادمهر،

دکتر

محمدرضا سپهری ،دکتر علی رجالی ،دکتر طاهر یزدان پناه ،دکتر مهرداد کاروان ،دکتر مجید میرزاوزیری

برای بخش استانی و دکتر سهیلا غلام آزاد معر فی و پیشنهاد داده شدند و مقرر شد از این اساتید دعوت به
عمل آید.
 -63خانم دکتر مژگان مقرب ،ارائه یک کارگاه در زمینه منطق جهت معلمان ریاضی را پیشنهاد دادند که
با آن موافقت شد.
 -62آقای سعید حقجو از طرف انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان بوشهر نیز برگزاری مجموعه-
ی کارگاههای آموزشی در حاشیه کنفرانس ،برای معلمان این استان پیشنهاد دادند که پس از تشریح طرح و
توضیح پیرامون اقدامات انجام شده ،این پیشنهاد به تصویب رسید .آقای دکتر ریحانی هم در این مورد اعلام
همکاری نمودند.
 -64آقای اسماعیل فولادی طرح و پیشنهاد خود را برای برگزاری نمایشگاههای جانبی با همکاری بعضی از
ناشران کتابهای آموزشی مطرح کردند که کلیات آن مورد توافق قرار گرفت.
 -65خانم فاطمه پاپری مقدم طرح و پیشنهاد خود را برای برپایی غرفههای خانههای ریاضیات استان بوشهر مطرح
کردند که علاوه بر موافقت با آن ،مقرر شد با خانههای ریاضیات فعال سایر استانها نیز ارتباط برقرار شود و برای این
موضوع هماهنگی صورت پذیرد.
 -61پیشنهاد داشتن یک بخش دانشآموزی در حاشیه کنفرانس هم داده شد که ضمن موافقت با آن
مقرر شد که در جلسه آینده ،راهکار آن توسط کمیته علمی مشخص گردد.
 -61جلسه سوم کمیته علمی کنفرانس روز پنجشنبه  31مهرماه  6231به میزبانی دانشگاه خلیج فارس
در محل این دانشگاه برگزار خواهد شد.

دبیر کمیته علمی
دکتر سعید کریمی

