گزارش اولين جلسه ستاد برگزاري پانزدهمين كنفرانس آموزشي رياضي ايران

اين جلسه از ساعت  01روز چهارشنبه  69/3/42با تالوت آياتي از كالم ا ..مجيد در تاالر اجتماعات
اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر شروع گرديد.
 -0در ابتداي جلسه آقاي عبدالناصر غالمي معاون پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش و پرورش
به حاضرين خير مقدم گفته از حضور نمايندگان اتحاديه انجمن هاي معلمان رياضي ايران كه از خارج
استان در جلسه شركت كرده بودند و از سایر شرکت کنندگان و از مديركل به جهت قبولي برگزاري
كنفرانس تشكر كردند.
 -4در ادامه جلسه آقاي ناصر كرمي مديركل آموزش و پرورش ضمن تسليت ايام شهادت حضرت
علي (ع) از حضور اعضاي ستاد چه نهادهاي داخلي استان و چه نمايندگان اتحاديه كه از خارج
استان در جلسه حضور داشتند تشكر كردند و ضمن تاكيد بر كلمه آموزش كه در عنوان كنفرانس
وجود دارد از تاثير آن بر بهبود و پيشرفت آموزش رياضي و تقويت بنيه علمي آموزگاران و دبيران
سخن گفتند و با اشاره به آسيب هايي كه در زمينه مسائل آموزشي وجود دارد اظهار اميدواري
كردند كه اين كنفرانس منجر به كارآمدي و ارتقاء بيشتر استانداردهاي آموزشي شود و آرزو كردند
كه اين استان بتواند ميزبان خوبي براي صاحب نظران و كارشناسان در سطح ملي باشد.
 -3پس از آن آقاي خليل شكوريان نماينده اتحاديه انجمن هاي معلمان رياضي ضمن تسليت ايام
شهادت مولي الموحدين علي (ع) از مديركل و معاونين و كارشناسان اداره كل به جهت قبولي
برگزاري پانزدهمين كنفرانس آموزش رياضي تشكر كردند و اظهار داشته اهداف كلي اين كنفرانس
توسعه حرفه اي معلمين -آموزش شيوه هاي جديد يادگيري ياددهي -ارزش يابي -آموزش روشهاي
نوين تدريس مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات -آموزش فضاي پژوهشي و تحقيق مي باشد.
ايشان در ادامه به تاريخچه برگزاري كنفرانسهای آموزش ریاضی اشاره كرده اظهار داشتند اولين
كنفرانس در سال  57در اصفهان به همت آقاي دكتر علي رجايي برگزار شد و به دنبال آن 03
كنفرانس بعدي در كرمانشاه -كرمان -تهران -مشهد -شيراز -سنندج -شهركرد -زاهدان -يزد-
مازندران -سمنان -تهران -شيراز برگزار و امروز شاهد شروع برگزاري پانزدهمين كنفرانس در بوشهر
هستيم.
باتوجه به اهداف متعالي كنفرانس هميشه مورد اقبال معلمين و دانشجويان و اساتيد محترم بوده
است ايشان در ادامه اظهار داشتند از سال  01كه اتحاديه تشكيل شد مسئوليت برگزاري كنفرانس
به اتحاديه واگذار شد و سعي شده در حد توان در ارتقاء كيفيت برگزاري كنفرانس كوشش شود.
در ادامه ايشان به بيان نيازها براي برگزاري كنفرانس اشاره كرد -همچنين به نيازهاي مالي و منابع
تامين هزينه ها اشاره كرد اظهاراميدواري كردند كه بتوانيم كنفرانس پرباري داشته باشيم.
 -2آنگاه آقاي محمد باقر منزوی رئيس اتحاديه -ضمن تشكر از مسئولين اداره كل به جهت قبولي
ميزباني كنفرانس -اظهار داشتند كنفرانس هر ساله به ميزباني يكي از استانهاي كشور برگزار مي
شود و شعار ما در كنفرانس آموزشي رياضي است هدف ارتقاء كيفي آموزش رياضي مي باشد و
پيشنهاد كردند مصوبه ا ي از شوراي آموزش و پرورش استان گرفته شود كه تمام نهادهاي استان
موظف به همكاري با كنفرانس باشند.

ايشان در ادامه اظهار داشتند اطالع رساني جهت برگزاري كنفرانس در تاريخ دوم خرداد  69به دفتر
وزارت انجام شده است.
در ادامه ايشان اظهار داشتند با هماهنگي صدا و سيما در قالب يك مصاحبه خبر برگزاري كنفرانس
به اطالع همه رسانده شود.
در ادامه ايشان به تشكيل دبيرخانه كنفرانس اشاره كردند كه همكاران در صورت لزوم دسترسي
داشته باشند ايشان همچنين اظهار داشتند كه ابالغ جهت اعضاي كميته علمي -توسط مديريت كل
صادر گردد.
همچنين مكان مناسب جهت برگزاري جلسات كميته علمي مشخص گردد.
در پايان ايشان به مصوباتي كه در اين جلسه پايه اجرا شود اشاره كردند كه مصوبات جلسه بشرح
زیر می باشد
 -0تعداد پذيرش جهت شركت در كنفرانس بين  711يا  911نفر
 -4زمان برگزاري كنفرانس از  42تا  45بهمن ماه 69
 -3دعوت از يك نفر مهمان خارجي كه اقدامات الزم از طريق اتحاديه انجام خواهد شد.
 -2تاريخ تشکيل اولين جلسه كميته علمي پنجشنبه 69/2/0
 -7محل برگزاري جلسات كميته علمي تاالر اداره كل يا پژوهشگاه معلمان
 -9محل برگزاري كنفرانس دانشگاه خليج فارس يا دانشگاه فرهنگيان كه پس از برگزاري اولين
جلسه كميته علمي با نظر اعضا مشخص خواهد شد.
 -5در مورد آرم كنفرانس و پوستر مقرر شد اداره كل اقدام الزم را انجام و به اطالع اعضاي كميته
علمي رسانده شود كه تائيد گردد.

