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سخن سخت

امام صادق (ع) می فرمایند «راستگویی ،امانت داری ،صله رحم ،کمک به نیازمندان ،گرامی
داشتن مهمان دوری از آزار همسایگان ،حیا و تالفی نیکی ها از مکارم اخالقی محسوب می
شود».
کسی که صاحب مکارم اخالقی است ،بزرگوار ،بخشنده و جوانمرد است.
امروز ضرورت توجه به اخالق و مکارم آن بیش از پیش احساس می شود :در قرون حاضر
گمشده بشر اخالق است .اگر اندکی توجه به اخالق وجود داشت این قدر جرم و جنایت در
جهان رخ نمی داد و دروغگویی خیانت حق و ناحق کردن و بی عدالتی غوغا نمی کرد.
وظیفه ما در این دنیای آلوده این است که اخالق مدار باشیم به طرف محاسن اخالقی و مکارم
آن برویم دگرگون شویم و این نیازمند عزم و اراده پوالدین و قوی است.
شرط اول؛ دگرگونی اینست که صفات رذیله و پست را از خود دور و سپس صفات مثبت و
روحانی را جایگزین آن کنیم.
شرط دوم؛ آن است که حق الناسی به گردن نداشته باشیم چه از لحاظ مادی و چه معنوی.
باید روحمان را صیقل دهیم تا آینه وار بتوانیم خورشید وجود حضرت دوست را پذیرا باشیم.

سردبیر

پیام تسلیت
جناب آقای علی انجیلی مدیر محترم وب سایت کنفرانس
ارتحال پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض کرده ،برای جنبعالی و خانواده محترم صبر و برای آن
مرحوم غفران الهی آرزو می کنیم.
شورای اجرایی اتحادیه

1

خالصه ای از فعالیتهای دوره هفتم شورای اجرایی اتحادیه

شروع فعالیت های دوره هفتم شورای اجرایی از مهر ماه  92می باشد.
در آخرین جلسه شورای نمایندگان دوره ششم اتحادیه که در مهر ماه  92در تهران با حضور وزیر
اسبق آموزش و پرورش تشکیل گردید انتخابات شورای اجرایی دوره هفتم انجام و اعضای شورای
اجرایی بشرح زیر انتخاب شدند.
 -1آقای خلیل شکوریان رئیس اتحادیه
جهانگیر توکلی خزانه دار
مسئول روابط عمومی

-2آقای سید نعمت عبدی قائم مقام رئیس

-4آقای محمد ابراهیمی مطلق عضو اصلی
-6خانم فاطمه هانی عضو اصلی

-3آقای

-5خانم حمیده احمدی

-7آقای محمد باقر منزوی بازرس

 -8خام دکتر سهیال غالم آزاد نماینده حقوقی
اهدافی که مورد نظر شورای اجرایی جدید بود عبارت بودند از:
)1ایجاد روحیه پژوهش و تحقیق
مالی

 )2شناساندن بیشتر اتحادیه

)3خود کفایی اتحادیه از لحاظ

 )4حضور بیشتردر مجامع ریاضی )5کمک به تشکیل انجمن در استانهایی که فاقد انجمن

بودند و فعال کردن انجمن بعضی از استانها که در آنها رکود بوجود آمده بود.

بر این اساس اهم فعالیت ها در دوره هفتم بشرح زیر می باشد:
-1تشککلیا اولککین جلوککه شککورای اجرایککی اتحادیککه در تککاری  99/9/11در
خانه ریاضیات اصفهان.
در این جلسه تحویل و تحول بین رئیس اسبق و جدید اتحادیه بعمل آمد و از آقای سید رضا حسینی
مدیریت سایت اتحادیه با اهداء لوح تقدیر قدردانی بعمل آمد و برنامه ریزی دوره هفتم شورای اجرایی
انجام گردید و تقویم زمانی جلسات شورای اجرایی و شورای نمایندگان اتحادیه مشخص شد.

-9دومین اجالس شورای اجرایی
این اجالس در روزهای  92/12/8و  92/12/9در شیراز برگزار گردید .در جلسه پنجشنبه 92/12/8
آقای آذری مدیر کل آموزش و پرورش فارس در جلسه حضور پیدا کردند .ضمن بیان اهمیت کار
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انجمنها و اتحادیه اظهار داشتند که آماده هرگونه همکاری با اتحادیه انجمنهای معلمان ریاضی ایران
که دفتر آن در شیراز است می باشم .در ادامه جلسه مواد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
*بحث در موورد پیشونهاد فعالیتهوای چنود سواله اتحادیوه کوه توسوط آقوای دکتور رجوایی و خوانم
هانی ارسال شده بود.
*گزارش آقای عبدی ای پیگیری تشکیل دفتر اتحادیه در تهران و تشکیل کمیته های اتحادیه جلسه
جمعه 92/12/9
این جلسه که با مشارکت انجمن معلمان ریاضی استان فارس برگزار شد آقای دکتر رجالی استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان که به دعوت اتحادیه به شیراز آمده بودند .سخنرانی علمی ایراد نمودند و از
پیشکسوت ریاضی استان فارس آقای علی محمد توکلی با اهدای لوح تقدیر از طرف اتحادیه و انجمن
معلمان ریاضی فارس قدردانی به عمل آید.

-3اجالس شورای نمایندگان اتحادیه
اولین اجالس شورای نمایندگان دوره هفتم که در واقع بیست و دومین اجالس شورای نمایندگان
اتحادیه می باشد در روزهای  5و  6خرداد  93به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش فارس در شیراز
تشکیل گردید.
این اجالس که با خیر مقدم رئیس اتحادیه آقای شکوریان شروع گردید با سخنرانی مدیر کل آموزش
و پرورش فارس ادامه پیدا کرد و سخنرانی علمی توسط آقای دکتر پارسیان -بیان رویکرد کتابهای
جدید التألیف توسط آقای میر شهرام صدر ،اجراء برنامه  ITتوسط آقای انارکی -میزگرد بررسی مسائل
انجمن ها -و بازدید نمایندگان استانها از نقاط فرهنگی و تاریخی و زیارت سومین حرم اهل بیت انجام
شد .مشروح این اجالس در خبر نامه  22اتحادیه قبالً چاپ شده است.

-1سومین جلوه شورای اجرایی اتحادیه
این جلسه از ساعت  14روز پنجشنبه  93/10/18در تهران دفتر شورای خانه های ریاضیات ایران
تشکیل شد در موارد زیر توافق به عمل آمد.
 )1در مورد چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران چون تاکنون از استان آذربایجان شرقی اقدامی
انجام نشده مقرر شد آقای شکوریان پیگیری کرده با سایر استانها جهت برگزاری مکاتبه کنند.
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 )2چون مقرر است جلسه شورای نمایندگان با کمک شهرداری تهران در اسفند  93برگزار شود.
کمیته ای مرکب از آقایان دکتر پارسیان -انجیلی -فرزان -علوی تشکیل که سخنرانان و محتوای
کارگاه ها را مشخص کنند و برنامه کامل همایش توسط رئیس اتحادیه تنظیم گردد.
) 3در رابطه با ارسال مقاله جهت سمینار علوم ریاضی و چالشها مقرر شد کمیته ای مرکب از خانم
هانی و آقایان عبدی و خانپور و منزوی تشکیل و در تهیه مقاله جهت سمینار کمک کنند.
)4در رابطه با تشکیل کمیته های اتحادیه مقرر شد آقای عبدی فرم عضویت در کمیته ها را به انجمن
ها ارسال که عضو گیری انجام شود.
-5در رابطه با تعیین دفتر اتحادیه در تهران آقای عبدی گفتند با رئیس زیبا سازی شهرداری تهران
مذاکره کرده اند.
-6در رابطه با تنظیم تفاهم نامه در یک مورد علمی با وزارت خانه مقرر شد کمیته ای از آقایان دکتر
رجالی و عبدی تشکیل موضوع را پیگیری کنند.
-7در مورد تکمیل هیأت تحریریه نشریه اتحاد آقای دکتر ابوالفضل رفیع پور انتخاب شدند همچنین
مقرر شد هزینه های مربوطه به نشریه اتحاد به آقای حسینی پرداخت شود.
-8در مورد اصالح ماده  15اساسنامه که در جلسه شورای نمایندگان شیراز تغییر کرده آقای منزوی
بازرس رئیس اتحادیه توضیح دادند و مقرر شد آقای علی اکبر پژهان بجای آقای جهانگیر توکلی عضو
شورای اجرایی باشند.
 -9با توجه به اینکه آقای توکلی خزانه دار در جلسه حضور نمی یابند آقای محمد ابراهیمی مطلق به
عنوان خزانه دار جدید اتحادیه انتخاب شدند.
 -10جهت ثبت مجدد اتحادیه قرار شد مدارک الزم در اختیار آقای عبدی قرار گیرد و ایشان اقد ام
کنند.

 -5چهارمین جلوه شورای اجرای اتحادیه.
این جلسه از ساعت  14روز پنجشنبه  94/5/8در تهران دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.
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در این جلسه آقای شکوریان موافقت استان فارس را جهت برگزاری چهاردهمین کنفرانس آموزشی
ریاضی ایران اعالم نمودند و خانم ها حمیده احمدی و فاطمه هانی و آقایان منزوی و شکوریان به
عنوان نمایندگان اتحادیه در کمیته علمی کنفرانس انتخاب گردیدند.
آقای دکتر رجالی توصیه هایی برای برگزاری بهتر کنفرانسها نمودند.
آقای عبدی در رابطه با پیگیری تشکیل کمیته ها و تعیین مکانی برای اتحادیه در تهران مطالبی را
بیان کردند .
آقای شکوریان دبیر اتحادیه در رابطه با تفاهم نامه امضاء شده بین اتحادیه و دانشگاه فرهنگیان
توضیحات الزم را به اطالع اعضای شورا رساندند و در رابطه با کمک شهرداری به اتحادیه اطالعات
الزم را به اعضای شورا دادند.
آقای خانپور در رابطه با برگزاری اولین کنفرانس استانی آموزش ریاضی و فناوری در استان مازندران
مطالبی اظهار داشتند که مورد توجه اعضای شورا واقع شد و همگی بر این اتفاق داشتند که اگر همه
استانها می توانند چنین کنفرانسهایی را برگزار کنند ،خیلی خوب است.

-6دومین اجالس شورای نمایندگان اتحادیه
دومین اجالس دوره هفتم که در واقع بیست و سومین اجالس شورای نمایندگان اتحادیه می باشد در
روزهای  30و  31اردیبهشت  95به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش فارس در مرکز فرهنگی رفاهی
فرهنگیان شیراز برگزار گردید که اهم برنامه ها بشرح زیر بود.
صبح پنجشنبه 95/92/33
-1تالوت کالم ا ...مجید و سرود جمهوری اسالمی
-2خیر مقدم رئیس اتحادیه و تشکر از مدیر کل آموزش و پرورش فارس به جهت برگزاری شورای
نمایندگان.
-3سخنرانی آقای حمید رضا آذری مدیر کل آموزش و پرورش فارس ایشان ضمن خیر مقدم به
شرکت کنندگان در اجالس در رابطه با اهمیت  NGOها صحبت کرد و از برگزاری چهاردهمین
کنفرانس آموزش ریاضی ایران در شیراز اظهار خرسندی کردند.
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-4سخنرانی علمی توسط آقای سیروس نادریان از دبیران ریاضی شیراز تحت عنوان «کاربرد اپلیکیشن
های اندروید در آموزش ریاضی».
-5شرکت نمایندگان در جلسه بررسی کتابهای جدید التألیف که با حضور مسئولین دفتر تألیف برگزار
گردید .الزم به تذکر است که از طرف اتحادیه نمایندگان دفتر تألیف به شیراز دعوت شده بودند و در
جلسه ای با سر گروههای ریاضی استان فارس به مدت  3ساعت نقد و بررسی انجام پذیرفت.
عصر پنجشنبه 95/20/30
بازدید از پژوهشکده معلم.
صبح جمعه .95/2/31
-1تالوت کالم ا ..مجید و سرود جمهوری اسالمی
-2سخنرانی علمی توسط آقای مسعود رضا مهر پور از دبیران ریاضی شیراز تحت عنوان «بررسی تعداد
روابط با ویژگیهای معلوم به چند طریق».
-3کارگاه هندسه توسط آقای علی انجیلی
-4میزگرد بررسی مسائل انجمن ها -ابتدا آقای شکوریان گزارش کوتاهی از برگزاری چهاردهمین
کنفرانس آموزش ریاضی ایران و فعالیتهای انجام شده را ارائه دادند .سپس نمایندگان استانها نقطه
نظرات مشکالت و پیشنهادات خود را بیان داشتند.

-7چهارمین جلوه شورای اجرایی اتحادیه
این جلسه در جوار اجالس شورای نمایندگان در تاریخ  95/2/31در شیراز تشکیل و موارد زیر مورد
تصویب قرار گرفت.
 )1در خبر نامه بعدی اتحادیه کلیه فعالیتهای انجام شده در دوره سه ساله اتحادیه درج گردد.
2گزارش وضعیت مالی اتحادیه توسط آقای شکوریان به اطالع اعضای شورا رسانده شد.
)3نامه ای به معاونت متوسطه و پشتیبانی وزارت خانه نوشته شود و تأمین اعتبار برای جلسات شورای
نمایندگان و ایاب و ذهاب نمایندگان گردد (که تنظیم بعهده آقای عبدی است).
)4یک گروه تلگرام برای اتحادیه ایجاد شود که ادمین آقایان شکوریان و انجیلی باشند.
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)4نامه ای به دفتر فن آوری و اطالعات وزارت خانه نوشته شده تقاضای قرار دادن مکانی مستقل
جهت برگزاری جلسات اتحادیه در آن گردد.
)5مقرر شد آقای عبدی پیگیری ثبت اتحادیه را بنمایند.
)6جلسه شورای نمایندگان بعدی در مشهد برگزار گردد.

-2پنجمین جلوه شورای اجرایی
این جلسه از ساعت  8/30روز جمعه  95/8/21در دفترخانه ریاضیات اصفهان در جوار سمینار آسیب
شناسی برگزار گردید.
*در ابتدای جلسه آقای شکوریان آخرین وضعیت مالی اتحادیه را همراه با فاکتورهای مربوطه به اطالع
اعضاء شورا رساندند.
*مقرر شد جلسه شورای نمایندگان اتحادیه در روزهای  16و  17دیماه  95در مشهد برگزار گردد.
*محتوای برنامه تصویب آیین نامه کمیته ها -سخنرانی علمی-انتخابات شورای اجرایی.

-9برگزاری کنفرانوهای آموزش ریاضی ایران
با توجه به اینکه متولی برگزاری کنفرانسهای آموزش ریاضی ایران اتحادیه می باشد .باعث خوشوقتی
است که اتحادیه در این دوره موفق به برگزاری دو کنفرانس گردیده است.
*سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران
با مکاتباتی که از طرف اتحادیه با وزارت خانه و استانهای کشور انجام گردید .سیزدهمین کنفرانس
آموزش ریاضی ایران توسط اداره کل آموزش و پرورش تهران با تالش انجمن معلمان ریاضی شهر
تهران و همکاری اتحادیه از  17تا 20شهریور  93در تهران برگزار گردید که خالصه ای از برگزاری
کنفرانس در خبرنامه شماره  22چاپ شده است.
*چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران
این کنفرانس توسط اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران و همکاری اداره کل آموزش و پرورش
فارس و انجمن معلمان ریاضی استان فارس از  16تا  18شهریور  95در مرکز فرهنگی رفاهی
فرهنگیان شیراز برگزار شد .خالصه ای از برگزاری کنفرانس در همین شماره خبرنامه چاپ گردیده
است.
7

باسمه تعالی
گزارش کوتاهی از برگزاری چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران
چهاردهمین کنفرانس آمووزش ریاضوی ایوران توسوط اداره کول آمووزش و پورورش اسوتان فوارس و
اتحادیه انجمن هوای معلموان ریاضوی ایوران از  16توا  18شوهریور  95بوا شورکت حودود  700نفور
در شوویراز برگووزار گردیوود .محوول برگووزاری جلسووات سووخنرانی و ارائووه مقوواالت و کارگاههووا و
نمایشووگاهها مرکووز فرهنگووی رفوواهی فرهنگیووان شوویراز و محوول اقامووت شوورکت کننوودگان دانشووگاه
فرهنگیان (پردیس شهید باهنر) بود  .خالصه ای از برنامه های کنفرانس چنین می باشد .

-1

از پون تون از آموزشوگران ریاضوی جهوت ارائوه سووخنرانی دعووت بوه عمول آموده بوود کووه

هوور روز صووبح و بعوود از ظهوور یووک سووخنرانی تخصصووی ارائووه گردیوود اسووامی سووخنرانان عبارتنوود
بودنوود از  :خووانم دکتوور زهوورا گویووا – خووانم دکتوور سووهیال غووالم آزاد – آقووای دکتوور علووی رجووالی-
آقای دکتر ابوالفضل رفیع پور – آقای محمدرضا سپهری
-2

از سه تن اساتید ریاضوی سوایر کشوورها جهتوه ارائوه سوخنرانی و کارگواه دعووت بوه عمول

آمووده بووود کووه عبارتنوود از  :پرفسووور  Ferdinando Arzarelloاز کشووور ایتالیووا –آقووای
 Allan Tarpاز کشور دانمارک و خانم دکتر نور الشریف از کشور لبنان
-3

حوودود  535مقالووه توسووط شوورکت کننوودگان در کنفوورانس بووه دبیرخانووه کنفوورانس ارسووال

گردیوود کووه پووس از داوری حوودود  80مقالووه جهووت سووخنرانی و  200مقالووه بصووورت پوسووتر
پذیرفته شد که در طی سه روز کنفرانس ارائه گردید.
-4

تعووداد  35کارگوواه جهووت ارائووه ارسووال شووده بووود کووه  5کارگوواه توسووط داوران انتخوواب

گردید و ارائ ه آنهوا موورد اسوتقبال شورکت کننودگان قورار گرفوت و بوه تقاضوای شورکت کننودگان
ارائه بعضی از کارگاهها تکرار گردید.
8

-5

تعداد  3میز گرد برگزار گردید که عبارتند بودند :

میزگورد مقالووه نویسووی – میزگورد بررسووی کتووب جدیود التووالیف -میزگوورد بررسوی مسووائل انجموون
های ریاضی
-6

برگزاری  10نمایشگاه از دست ساخته های معلمین و خانه های ریاضیات کشور .

-7

بازدیوود شوورکت کننوودگان در کنفوورانس از پژوهشووکده معلووم و آرامگاههووای حوواف و

سعدی عصر چهارشنبه 95/6/17
-8

اجراء موسیقی سنتی عصر سه شنبه 95/6/16

جلوه افتتاحیه کنفرانس
جلسووه افتتاحیووه کنفوورانس از سوواعت  2:33روز سککه شککنبه  96/6/16آغوواز گردیوود کووه شووامل
برنامه های زیر بود :
-1

تالت کالم ا ...مجید و سرود جمهوری اسالمی ایران

-1

سخنرانی آقکای حمیدرضکا آدزی مکدیر ککا آمکوزش و پکرورش و راکیس سکتاد

برگککزاری کنفککرانس – ایشووان ضوومن خیوور مقوودم بووه معلمووین ریاضووی شوورکت کننووده اسوواتید
دانشووگاهها – کارشناسووان دفتوور تووألیف – نماینوودگان گروههووای آموزشووی و مهمانووان خووارجی و
عذر خواهی از کاستیهائی کوه ممکون اسوت وجوود داشوته باشود  .اظهوار داشوتند کوه ریاضوی پایوه
علوم است درتمام علوم مودل سوازی وجوود دارد کوه بوه کموک ریاضوی امکوان پوذیر اسوت .کشوور
ما از لحاظ مقالوه مقوام بیسوت و هفوتم را دارد و ازلحواظ تولیود علوم ریاضوی سوهم  %7را دارد کوه
عدد قابل قبولی است .
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در مورد آموزش و پرورش کشورمان باید به چند کلمه اشاره کنم .
الف -نقش کلیدی معلم
ب -تحول در روشهای تدریس و دانش آموز محوری کردن تدریس
ج -بووا توجووه بووه ارتبوواط درس ریاضووی در کالسووهای مختلووف بایوود طوووری برنامووه ریووزی کوورد کووه
دانش آموز برای فراگیری در کالس بعد آمادگی داشته باشد.
هو -در محتوای کتابهای درسی بایود بوه کیفیوت توجوه بیشوتری کورد نوه کمیوت ای کواش میشود
بجای تدریس 300صفحه کتاب  150صفحه آنرا تدریس کنیم ولی با کیفیت باال
در پایان ضومن تشوکر از اتحادیکه انجمکن هکای معلمکان ریاضکی ایکران – انجمکن ریاضکی
استان فارس – آقای دکتور قجوری و همکواران ایشوان کوه دربرگوزاری کنفورانس زحموات زیوادی
کشوویدند کمووال تشووکر را دارم و مجوودداً از نارسووائیهای احتمووالی پیشوواپیش عووذر خووواهی مووی
کنیم .
-9

اجرای برنامه موسیقی توسط گروه « فریاد گران بی صدا»

-3

سخنرانی آقای خلیا شلوریان دبیر کمیته علمی کنفرانس

در این جوا الزم میودانم توضویح مختصوری در رابطوه بوا نحووه داوری مقواالت بوه ،اطوالع برسوانم :
با توجه به این کوه بورای مقواالت  6محوور وجوود داشوت بورای هور محوور یوک سور گوروه انتخواب
شد که توسط آنها داوران مشخص و مقواالت ازطریوق سوایت بوه داوران ارسوال و بوا توجوه بوه فورم
نمره گذاری که در اختیو ار آنهوا قورار گرفوت داوری را انجوام و بوه سور گوروه هوا برگرداندنود و سور
گروهها بوا توجوه بوه نظور داوران و بوا اعموال نظور خودشوان مقواالت رابصوورت پوسوتر یاسوخنرانی
پذیرفتند و در پایان برای بنده ارسال و نتیجه اعوالم شود  .قابول ذکور اسوت کوه هور مقالوه حوداقل
توسووط دو داور ارزیووابی شووده اسووت در رابطووه بووا سووایت کنفوورانس هووم بووه اطووالع مووی رسووانم کووه
11

همزمووان بووا برگووزری سوویزدهمین کنفوورانس آموووزش ریاضووی ایووران ایوون سووایت توسووط اتحادیووه
انجموون هووای معلمووان ریاضووی ایووران بصووورت دائمووی برقوورار شوود  .اطالعووات کنفرانسووهای قبلووی –
فعلووی و آینووده بوور روی آن قوورار مووی گیوورد  .درایوون جووا الزم اسووت بووه اطووالع برسووانم کووه
چهاردهمین کنفرانس از محاسن زیر برخوردار بوده است.
-1

شوورکت  3سووخنران از سووایر کشووورها کووه پروفسووور  Ferdinando – Arzarelloاز

کشوور ایتالیوا میهموان کنفورانس بودنود  .و دو نفور دیگور آقوای Allan Tarpاز کشوور دانموارک و
خانم دکتر نورالشریف ازلبنان با هزینه خود در کنفرانس شرکت کرده اند .
-2

ایراد سخنرانی توسط  5تن از اساتید داخلی

-3

شوورکت حووداکثری معلمووین درتمووام موووارد – ازجملووه ارسووال مقالووه – داوری مقوواالت و

حتی در یکی از محورها به عنوان سر گروه
 -4پاسووخگو بووودن مسووئولین ازطریووق دبیرخانووه – تلفوون همووراه دبیوور کمیتووه علمووی – گووروه
تلگرامی کنفرانس .
معمول است که در هور کنفورانس محول کنفورانس بعودی مشوخص موی شوود بوا رایزنیهوای انجوام
شووده قوورار اسووت پککانزدهمین کنفککرانس آمککوزش ریاضککی ایککران زموککتان  96در اسککتان
بوشهر برگزار می شود .
در پایان مراتب تشکر خوود را از مودیر کول آمووزش و پورورش – رئویس کمیتوه اجرائوی کنفورانس
جناب آقوای دکتور قجوری هیوأت محتورم داوران و سورگروهها -شوورای اجرائوی اتحادیوه و انجمون
معلمان ریاضی استان فارس اعالم می نمایم .
-5آخکککرین قیمکککت برنامکککه افتتاحیکککه سکککخنرانی پروفوکککور – Ferdinardo
Arzarelloبود .

11

ایشووان رئوویس کمیسوویون بووین المللووی توودریس ریاضووی هسووتند و عنوووان سووخنرانی ایشووان برنامووه
درسوی در هوزاره سوووم بوود  .در ابتوودای سوخنرانی از ایوون کوه نمووی تواننود فارسووی صوحبت کننوود
اظهار تأسوف کردنود و اظهوار داشوتند از کوودکی یکوی از آرزوهوای مون دیودار پرسوپولیس بووده و
خوشحالم کوه در شویراز هسوتم و و م وفوق بوه ایون کوار خوواهم شود  .سوپس بوه ایوران سوخنرانی
پرداخته که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت .
« برنامه اختتامیه»
-1

تالوت کالم ا ...مجید و سرورد جمهوری اسالمی

-2

سخنرانی آقای دکتکر ناصکر قجکری معکاون آمکوزش متوسکره اداره ککا و دبیکر

کمیتککه اجرااککی کنفککرانس ایشووان ضوومن خیوور مقوودم بووه شوورکت کننوودگان و عووذر خووواهی از
کمبودهای بوجود آمده اظهار داشوتند  .علوم ریاضوی در تموام علووم نقوش بوی بودیل دارد بوه رقوم
ایون هموه اهمیوت متأسوفانه درنظووام آموزشوی موا آنطوور کوه بایوود موورد عنایوت واقوع نشووده و دو
دلیل دارد .

الووف -الگوهووای موجووود نمووی توانوود معلمووین مووا را آنچنووان کووه بایوود تربیووت کنوود درنتیجووه نمووی
توانیم مطالب را خوب به دانش آموزان انتقال دهیم .
ب -روش ها و متدها :
خوشبختانه با توجوه بوه درس ملوی و سوند تحوول بنیوادین کتابهوای جدیود ایون رویکردهوا را دارد
ریاضویات صوورف نظوور از اهمیتووی کوه دارد ذهوون را تقویووت مووی کنود و بووه کمووک آن شووخص مووی
توانوود مطالووب را تجزیووه و تحلیوول کنوود  .امیوود اسووت دسووتاورد ایوون کنفوورانس بوور ای معلمووین

12

سودمند باشود و مقواالتی کوه ارائوه شود توانسوته باشود ذهون هموه را روشون کنود و بورای توسوعه
حرفه ای معلمین مفید باشد .
در پایان از زحمات همه تشکر می کونم  .بوویژه بورادر عزیوزم آقکای شکلوریان راکیس اتحادیکه
انجمن های معلمان ریاضی ایکران کوه از خورداد  94پیگیور کوار بووده انود  .و زحموات زیوادی را
برای برگزاری کنفرانس متقبل شدند .
-3

سووخنرانی آقووای سوولطانی مقوودم دبیوور انجموون ریاضووی اسووتان فووارس – ایشووان سووخنان

خووود را بووا شووعری در رابطووه بووا معلووم شووروع کردنوود و اظهووار داشووتند کووه تمووام امووور کنفوورانس
توسط خود معلمین انجام شوده و انتظوار داریوم نوواقص را عنووان کنیود کوه در آینوده رفوع شوود و
ال کموک کردنود در ایون کنفورانس توفیوق کوه هوم سوخرانیها و هوم پوسوترها را
اعضای انجمون کو ً
بر رسی کنویم و نظور سونجی کنویم و نتیجوه را اعوالم خوواهیم کورد  .از هموه عزیوزان کوه حضوور
یافتنوود و همچنووین از حضووور مهمانووان خووارجی تشووکر مووی کوونم از اداره کوول و اتحادیووه انجموون
های معلمان ریاضی سپاسگزاری می کنم و دست همه عزیزان را می بوسم .
-4

اجرای برنامه هنری توسط آقایان خانی و نجفی از استانهای مرکزی و اصفهان

-5

سخنرانی آقای خلیا شلوریان دبیر کمیته علمی کنفرانس

ایشووان ضوومن عووذر خووواهی از نارسووائیها مراتووب تشووکر و سووپاس خووود ار از اداره کوول آموووزش و
پوورورش – آقووای دکتوور قجووری و دبیوور کمیتووه اجرائووی و همکوواران ایشووان در مجموعووه معاونووت
آموووزش متوسووطه – آقووای حمیدرضووا شووعبانی رئوویس روابووط عمووومی اداره کوول و آقووای رزمجووویی
که مسئولیت فویلم بورداری را عهوده دار بودنود  .مسوئولین باشوگاه فرهنگیوان آقوای انجیلوی مودیر
سووایت کنفوورانس و بوواالخص اعضووای انجموون معلمووان ریاضووی اسووتان اعووالم داشووتند و بووا قرائووت
شعر زیر کنفرانس را به اتمام رساندند .
به پایان آمد این دفتر حلایت هچنان باقی است
به صد دفتر نشاید گفت حوب الحال مشتاقی
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-13امضاء تفاهم نامه بین اتحادیه و دانشگاه فرهنگیان (اصا تفاهم نامه در دفتر اتحادیه موجود
است).

نظر به نقش بسزای انجمن های علمی و آموزشی معلمان و جایگاه سازنده دانشگاه فرهنگیان در
ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی ،پرورشی و پژوهشی و با عنایت به تأکید مسئوالن محترم آموزش
و پرورش مبنی بر توجه ویژه به ظرفیت بالقوه انجمن ها و بمنظور مشارکت در زمینه های علمی و
ایجاد تعامل سازنده بین اجزای بدنه نظام تعلیم و تربیت کشور تفاهم نامه ای بین دانشگاه فرهنگیان
به نمایندگی آقای دکتر محمود مهر محمدی (رئیس دانشگاه) از یک سو و رئیس اتحادیه انجمن های
معلمان ریاضی ایران ( آقای خلیل شکوریان ) از سوی دیگر در تاریخ  93/2/2منعقد گردید .خالصه
ای از مواد تفاهم نامه بشرح زیر است:
ماده  )1موضوع تفاهم نامه :انجام همکاری و تعامل مشترک در حوزه های علمی ،آموزشی پژوهشی
و اجرایی مرتبط با زمینه کاری طرفین تفاهم.
ماده  )9مدت تفاهم نامه :اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضاء چهارسال می باشد که با موافقت
طرفین قابل تمدید است.
ماده -3زمینه های هملاری:
 -3-1همکاری در شناسایی اولویت ها ،مسئله یابی ،طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه
های مرتبط با آموزش و پرورش.
 -3-2همکاری دربرگزاری همایش ها ،کارگاه ها و دوره های دانش افزایی.
 -3-3همکاری در شناسایی منابع روز آمد ،تجهیز ،توسعه و تکمیل کتابخانه ها و آرشیوهای نرم
افزاری منابع الکترونیکی اتحادیه و دانشگاه فرهنگیان.
 -3-4همکاری علمی و مالی در تألیف و انتشار مجالت ،کتابها ،جزوات و نرم افزارهای آموزشی.
 -3-5همکاری در تأمین فضای فیزیکی و سایر تجهیزات اداری مورد نیاز اتحادیه و انجمن های زیر
مجموعه آنها در پردیس ها و مراکز استانی دانشگاه فرهنگیان به منظور تعامل نزدیک با دانشجو
معلمان و ارائه فعالیت های علمی و آموزشی به آنها در حد مقدورات دانشگاه.
 -3-6همکاری در پذیرش و عضویت دانشجو معلمان در انجمن های ریاضی.
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 -3-7همکاری و تعامل علمی اعضای اتحادیه ها و اساتید دانشگاه در سخنرانیها و سایر خدمات
آموزشی.
 -3-8همکاری در استفاده اعضاء اتحادیه از امکانات کتابخانه ای ،آموزشی و رفاهی دانشگاه در استانها.
 -3-9همکاری اتحادیه به عنوان معلم راهنما در پذیرش ،هدایت و راهبری دانشجو معلمان در درس
کارورزی.
 -3-10همکاری علمی در تدوین و تألیف کتب و سرفصل های تخصصی دانشگاه فرهنگیان.
 -3-11همکاری و مشارکت اعضای اتحادیه در طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی تربیتی دانشگاه.
*حوزه گوترش تفاهم نامه
با تصویب کمیته مشترک اجرای مفاد این تفاهم نامه به پردیس ها و مراکز استانی دانشگاه و
انجمن های ریاضی زیر مجموعه اتحادیه نیز تسری می یابد.

-11استفاده از کمک مالی شهرداری تهران
معاونت فرهنگی شهرداری تهران و اداره کل آموزشهای شهروندی آن می توانند کمکهایی جهت چاپ
کتاب یا برگزاری همایش هایی که برای شهروندان مفید باشد بنمایند به این منظور با معرفی اتحادیه
به شهرداری توسط آقای دکتر علی رجالی و پیگیریها و مراجعات متعدد دبیر اتحادیه به تهران و
مالقات با مسئولین اداره کل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران توانستیم دو مرتبه جهت چاپ
کتاب و برگزاری همایش از حمایت مالی آن اداره کل بهره مند شویم.

-19هملاری با کمیته علمی سمینار علوم ریاضی و چالش ها:
به دعوت آقایان دکتر علی رجالی دبیر کمیته علمی سمینار و آقای دکتر محسن محمدزاده دبیر
اجرایی سمینار دو نفر از اعضای اتحادیه آقایان محمد باقر منزوی و محمد رضا انتظاری به عنوان
نمایندگان اتحادیه به کمیته علمی سمینار معرفی گردیدند که با حضور در تمام جلسات کمیته
همکاری الزم را با سمینار داشته اند.
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-13هملاری با کمیویون پیش برد ریاضیات کشور
به جهت پیشبرد ریاضیات کشور کمیسیونی در فرهنگستان علوم به ریاست آقای دکتر محمد رضا
عارف تشکیل گردیده است .به دعوت رئیس کمیسیون از طرف اتحادیه آقای میر شهرام صدر
کارشناس ارشد ریاضی جهت عضویت در این کمیسیون به فرهنگستان علوم معرفی شده اند.

-11هملاری با اتحادیه انجمن های ایرانی مرتبط با ریاضی
به منظور پیشبرد ریاضیات و جلوگیری از افت ریاضی و گسترش فعالیتهای پژوهشی ریاضی
اتحادیهای مرکب از انجمن هایی که به نوعی با ریاضیات مرتبط هستند در فرهنگستان علوم تشکیل
شده از اتحادیه انجمنهای معلمان ریاضی ایران  4نفر در این اتحاد عضو هستند .که عبارتند از آقایان
علی اکبر پژهان -حسن نجفی -محمد ابراهیمی مطلق -خلیل شکوریان .که آقای ابراهیمی مطلق
عضو کمیته اجرایی اتحادیه فوق هم می باشند .اخرین جلسه اتحادیه فوق در تاریخ  98/9/18در
فرهنگستان علوم تشکیل گردید که نمایندگان اتحادیه نقطه نظرات خود را در مورد مسائل مطرح
شده ارائه دادند.

-15هملاری در برگزاری همایش های استانی
اتحادیه بنا به رسالتی که بر عهده دارد در برگزاری همایش های استانی هم با انجمن ها مساعدت
می نمایند که بعضی از آنها بشرح زیر است.
* همکاری با انجمن معلمان ریاضی فارس در تاریخ  92/12/9با دعوت از جناب اقای دکتر رجالی
جهت ارائه سخنرانی.
* همکاری با انجمن معلمان ریاضی استان مازندران جهت برگزاری اولین کنفرانس آموزش ریاضی و
فن آوری با ارسال لوح تقدیر جهت برگزار کنندگان کنفرانس و همچنین ارسال پیام از طرف رئیس
اتحادیه به کنفرانس.
* همکاری با انجمن معلمان ریاضی استان گیالن در پاسخ تقاضای مورخ  92/11/2آن استان با ارسال
موافقت نامه شماره  121/137مورخ  92/11/13جهت برگزاری سمینار یک روزه «آموزش و پژوهش
ریاضی».
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-16راه اندازی وب سایت داامی کنفرانس
تا قبل از این دوره شورای اجرایی برای برگزاری هر کنفرانس آموزش ریاضی وب سایتی توسط استان
برگزار کننده راه اندازی می شد که پس از پایان برگزاری کنفرانس عمالً بال استفاده بود.
جهت دسترسی معلمین ریاضی به مقاالت کنفرانسهای قبل و همچنین اطالع از کنفرانسهای آینده در
فروردین ماه  93یک وب سایت دائمی بنام «کنفرانس های آموزش ریاضی ایران».Uimecedu.ir :
با هزینه اتحادیه راه اندازی گردید که برای تمام کنفرانسها مورد استفاده واقع گردد .الزم به یادآوری
است ک ثبت نام ،داوری مقاالت و  ...کنفرانس از طریق این سایت انجام می گردد.

 -17ارتباط با دفتر فن آوری اطالعات منابع انوانی وزارت خانه
جهت اعزام یک نفر به مالزی با مکاتباتی که با دفتر فوق داشتیم مقرر شد یکی از همکاران ریاضی
جهت بازدید از مراکز علمی به مدت  15روز در تابستان  95به مالزی اعزام شود.
با رایزنی که با انجمن استانها انجام شد اسامی  4نفر از افراد واجد شرایط به دفتر فن آوری اعالم شد
که از بین آنها یک نفر انتخاب و اعزام گردد.

 -12انتشار دو شماره از نشریه اتحاد
این دو شماره به صورت الکترونیکی چاپ شده و بر روی وب سایت کنفرانس قرار داده شده است

 -19شرکت در نشوت تخصصی «بررسی جایگاه معلمامن و ارتقای شرکت آنان
در ایران :چالش ها و فرصت ها».
این نشست توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران به مناسبت روز جهانی معلم ( 5اکتبر) با حضور
جمعی از معلمان و صاحب نظران ،نمایندگان اتحادیه انجمن های معلمان کشور و فعاالن حوزه تعلیم
و تربیت در تاریخ  14مهر ماه  95در محل کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد .
آقای میر شهرام صدر دبیر انجمن معلمان ریاضی استان تهران به عنوان نماینده اتحادیه در این
نشست شرکت کردند.
در مراسم افتتاحیه به تربیت آقای دکتر سعداله نصیری قیداری دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در
ایران -خانم انه مونوسون نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در ایران ،آقای دکتر محمود مهرمحمدی
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رئیس دانشگاه فرهنگستان ،آقای اسفندیار چهار بند مدیر کل برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش
و پرورش ،آقای دکتر حمید رضا عظمتی رئیس دانشگاه شهید رجایی خانم دکتر گلنار مهران استاد
دانشگاه الزهرا و خانم دکتر محب حسینی رئیس گروه آموزشی کمیسیون ملی یونسکو به سخنرانی
پرداختند و پیام وزیر آموزش و پرورش توسط آقای دکتر کچوئیان قرائت شد.
پس از آن آقایان دکتر :شیبانی رئیس اتحادیه فیزیک  -کمالی نهاد رئیس اتحادیه ادبیات و میر شهرام
صدر نماینده اتحادیه ریاضی سخنرانی کردند متن سخنرانی آقای صدر نماینده اتحادیه ریاضی
ایشان به چالشهای تحقق منزلت معلمان در ایران اشاره کرده و اظهار داشتند از چالشهای موجود عدم
توجه به منزلت معلمان در ساختار وزارت آموزش و پرورش است .وزارت خانه باید شغل معلمی را یک
هنر بداند چون هنر معلم انسان سازی است .چالش دیگر ایجاد بستری برای حف معلمان در شغل
معلمی است.
ایشان عدم آموزش ضمن خدمت مستمر معلمان ،عدم تجهیز معلمان به فناوری جدید ارتباطی و
اطالعاتی ،عدم توجه به انجمن های معلمان ،فقدان برنامه جامع ،عدم توجه به معلمان پیشکشوت را از
دیگر دالیل عدم تحقق منزلت واقعی معلمان در ایران ذکر کردند.

 -93هملاری با ا داره کا آموزش و پرورش استان اصفهان و خانه ریاضیات
اصفهان جهت برگزاری سمینار آسیب شناسی انجمن ها و کنفرانوهای آموزش
ریاضی ایران که روزهای  93و  91آبان  95در اصفهان خانه ریاضیات برگزار شد.
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گزارش فعالیت انجمن ها
*استان آذربایجان غربی
-1برگزاری مجمع عمومی ساالنه در تاریخ  95/3/13و انتخابات شورای اجرایی.
-2برگزاری کارگاه تخصصی با عنوان مقاطع مخروطی در جوار مجمع در تاریخ .95/3/13
-3شرکت دبیر انجمن در جلسات و میز گردهای تخصصی اتحادیه و دفتر تألیف در شیراز شهریور .95
-4شرکت دبیر انجمن در اجالس شورای نمایندگان  31/30اردیبهشت شیراز.
-5همکاری در خصوص دوره های ضمن خدمت کتاب ریاضی دهم به عنوان مدرس شهریور .95
-6بروز رسانی وبالگ انجمن.
-7راه اندازی گروه تلگرام جهت انجمن.
-8نقد و بررسی کتاب ریاضی دهم
-9شرکت نماینده انجمن در اجالس آسیب شناسی انجمن ها در آبان  95اصفهان
-10برگزاری جلسات متعدد جهت انتشار اولین شماره مجله الکترونیکی انجمن با عنوان «منشور
ریاضی».

*استان ایالم
-1انتخاب مدرسین دوره های ضمن خدمت جهت آموزش کتابهای درسی جدید التألیف پایه دهم
-2برگزاری جلسه مشترک با اعضاء شورای مرکزی انجمن های استانهای کرمانشاه و کردستان جهت
انجام همکاریهای بیشتر در جهت باالبردن سطح کیفی کار انجمن ها.
-3برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی برای همکاران.
-4ایجاد کانال تلگرامی مشترک بین اعضای انجمن های کردستان -کرمانشاه و ایالم.
-5برگزاری جلسه آموزشی با مسئولین اداره کل آموزش و پرورش.
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-6تشکیل جلسه هم اندیشی با حضور مسئولین آموزشی دانشگاه فرهنگیان و اساتید دروس ریاضی
پردیس های دانشگاه و مسئولین گروه های آموزشی.

*استان خوزستان
-1تشکیل  3جلسه شورای اجرایی انجمن.
-2برگزاری کارگاههای آموزشی برای معلمان ( 2جلسه برای دوره ابتدایی و  8جلسه برای دوره اول
متوسطه و  8جلسه برای دوره دوم متوسطه)
-3شرکت در جلسه مشترک با مسئولین اداره کل و نمایندگان انجمن ها (دو جلسه)
-4برگزاری همایش ریاضی با حضور اعضاء هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز.
-5نقد و بررسی کتب نو نگاشت پایه دهم و انعکاس به دفتر تألیف.
-6برگزاری دوره ضمن خدمت برای اعضاء انجمن.
-7شرکت در کنفرانس آموزش ریاضی شیراز.
-8شرکت در اجالس اتحادیه در شیراز و اصفهان.
-9نشست مشترک با اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت هفته پژوهش.

*استان مازندران
-1برگزاری جلسات شورای اجرایی
-2برگزاری دو کنفرانس استانی :الف :آموزش ریاضی جدید التألیف پایه ششم.

ب :آموزش ریاضی و

فن آوری.
-3پیش بینی برگزاری چهارمین کنفرانس آموزش ریاضی مازندران در  28بهمن سال جاری.
-4برگزاری  15کارگاه آموزشی مقاله نویسی.
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-5برگزاری  4کارگاه آموزشی ریاضیات پایه نهم با همکاری سرگروهای آموزشی استان
-6برگزاری  8کارگاه آموزشی ریاضیات پایه دهم با همکاری سرگروهای آموزشی استان
-7عضویت دبیر انجمن در کمیسیون راهبری انجمن ها
-8ارتباط نزدیک با دانشگاه فرهنگیان و عضویت حداکثری دانشجویان این دانشگاه در انجمن
-9برگزاری جلسات پرسش و پاسخ علمی با دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
-10شرکت نمایندگان انجمن در جلسات اتحادیه
-11برگزاری دو دوره همایش مقاالت دانش آموزی.
-12ارتباط نزدیک با خانه های ریاضیات استان
-13بروز آوری دانش معلمان ریاضی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزاری

*استان آذربایجان شرقی
-1اطالع رسانی در مورد کنفرانس آموزش ریاضی و اجالسیه اصفهان به سراسر استان
-2برگزاری کارگاه آموزش ریاضی با کمک خانه ریاضیات در رابطه با کاربرد حد در زندگی انسان با
سخنرانی آقای دکتر جهانشاهی
-3پیش بینی انجام انتخابات دوره بعدی شورای اجرایی انجمن

*استان چهارمحال و بختیاری
-1فعال و بروز رسانی سایت انجمن با استفاده از مطالب علمی دبیران ریاضی سراسر کشور و اطالع
رسانی سریع در رابطه با کنفرانسهای آموزش ریاضی ایران و سایر کنفرانسها.
-2ارتباط نزدیک با خانه ریاضیات شهر کرد و گروههای آموزشی دوره اول و دوم استان
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-3برنامه ریزی جهت برگزاری سه کارگاه تخصصی جهت دبیران ریاضی با حضور آقای دکتر رجایی و
خانم ها دستجردی و هانی که اطالعات آن در سایت موجود است.
-4فعال بودن کانال تلگرامی انجمن و خانه ریاضیات و مقبولیت آن بین همکاران استان و کشور.
-5تشکیل جلسات با معاونین آموزشی اداره کل جهت برنامه ریزی آموزشی جهت معلمان
-6اعزام دبیران ریاضی جهت چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران به شیراز
-7شرکت دو نفر از دبیران ریاضی استان در سمینار آموزشی چالش ها که در دانشگاه تربیت مدرس
تهران برگزار گردید.

*استان خراسان جنوبی
انجمن خراسان جنوبی از سال  1387شروع به فعالیت نموده است با توجه به این که تاکنون
فعالیت های انجمن در خبرنامه اتحادیه درج نشده اهم فعالیت ها از بدو تأسیس تاکنون بشرح زیر
می باشد.
-1تهیه آرم و مهر انجمن -طراحی نرم افزار ثبت اطالعات -افتتاح حساب -در بانک ملی -طراحی
سربرگ نامه
-2انجام مراحل عضو گیری در مهر ماه هر سال
-3برگزاری هشت جلسه سخنرانی علمی چهار کارگاه آموزشی
-4برگزاری  10دوره آموزشی ضمن خدمت بمدت  202ساعت
-5برگزاری هفت اردوی علمی و تفریحی و زیارتی برای اعضای انجمن
-6ایجاد وبالگ و سپس طراحی سایت انجمن به آدرس .www.Skhmath.ir
-7شرکت در یازدهمین ،دوازدهمین و چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی تهران
-8برگزاری نمایشگاه دست سازه های ریاضی بمدت  4روز
-9برگزاری جلسات شورای اجرایی
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-10ثبت نام جهت کالسها و سایر فعالیت های انجمن بصورت اینترنتی
-11تشکیل مجمع عمومی هرساله و انتخابات شورای اجرایی
-12اعضای شورای اجرایی انجمن :عبارتند از:
احمدرضا رضایی -مهدی قسوره -علیمراد سبزه کار -سید علی حسینی -سید امیر خواجه -عصمت
حمیدی -محبوبه صفایی پور -سید علی خراشادی زاده -سید احمد قاریزاده

*استان اردبیا
-1برگزاری دوره ضمن خدمت بمدت  24ساعت و ارائه گواهی به همکاران ناحیه  1و  2اردبیل
-2برگزاری  15کارگاه آموزشی در موضوعات مختلف آموزشی به طور منظم در روزهای دوشنبه با
همکاری خانه ریاضی اردبیل
-3برگزاری نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان
-4برگزاری دومین همایش روز ریاضی با همکاری خانه ریاضی و دانشگاه آزاد اردبیل همراه با
سخنرانی خانم دکتر زهرا گویا و تنی چند از اساتید و دبیران

*استان کرمانشاه
-1اطالع رسانی برنامه ها از طریق سایت انجمن و کانال تلگرام به آدرسهای زیر:
http://kermanshahmath. Ir

telegram. Me/kermanshahmath

-2شرکت دبیر انجمن در جلسه شورای نمایندگان اتحادیه در شیبراز اردیبهشت 95
-3تهیه وسیله ایاب و ذهاب جهت شرکت  15نفر از معلمان ریاضی استان در چهاردهمین کنفرانس
آموزش ریاضی ایران که در شهریور  95در شیراز برگزار شد.
-4شرکت دبیر انجمن در همایش آسیب شناسی انجمن ها در اصفهان آبان 95
-5برگزاری دوره ضمن خدمت  16ساعته تحت عنوان «طبقه بندی و تعیین هدف های آموزشی».
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-6همکاری با گروههای آموزشی جهت رفع مشکالت کتابهای ریاضی پایه دهم مهر -آبان -آذر .95
-7همکاری با واحد بررسی و تحلیل محتوای اداره کل در انعکاس نظرات معلمان در خصوص کتابهای
ریاضی پایه دهم.

*استان کردستان
-1برگزاری اولین همایش استانی دانش آموزی (ریاضیات از نگاهی دیگر)
این همایش توسط دبیرستان دخترانه فرزانگان ناحیه یک سنندج با همکاری انجمن در محل
دبیرستان در تاریخ  94/12/20برگزار شد 12 .مقاله از دانش آموزان استان دریافت شد که هیأت
علمی متشکل از انجمن و دبیران ریاضی سنندج  10مقاله را بصورت سخنرانی پوستر پذیرفتند و در
جوار همایش نمایشگاهی از دست سازه های دانش آموزان نیز برقرار گردید.
-2برگزاری چهارمین جشنواره عدد پی
با کمک دوره اول دبیرستانهای فرزانگان و شهید بهشتی ناحیه یک سنندج این جشنواره بمدت  3روز
از  24تا  26اسفند  94در سالن پژوهش سرای باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد اهم برنامه ها:
سخنرانی آقای دکتر جنتی و آقای ناظمیاجراء موسیقی های متنوع به سرپرستی آقای امین رحیمیافتتاح نمایشگاه پیشکسوتان انجمن ریاضیبرگزاری مسابقه هوش و خالقیت ریاضیبرگزاری مسابقه حل مکعب روبیکبرگزاری مسابقه حف اعداد اولبرگزاری مسابقه تولید محتوای الکترونیکی-3برگزاری دوره های ضمن خدمت جهت معلمان ریاضی
دوره ضمن خدمت با نام «مدرسه مجازی» با مدیریت خانم سرور ظاهری و مدرسی خانم دکتر
شجاعی و آقای پندار با شرکت حدود  120نفر
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دوره ضمن خدمت  12ساعته در روز  95/8/6با شرکت  95نفر تحت عنوان «تغییرات و نوآوری علمی
درس ریاضی» به مدرسی آقایان سید رضا حسینی -مظفر غربی و جمال الدین مسعودی
-4بازدید از مدارس شهر و روستا:
بازدید از مدرسه دخترانه متوسطه اول روستای ننله توسط آقای جمال الدین مسعودی و خانم سرورظاهری جهت تشویق خانم هلیا محمدی که با ابتکار خود مطالب مفیدی به انجمن ارسال کرده اند.
بازدید از مدرسه متوسطه دوره اول روستای سرخه دزج جهت اهداء کیت کامل وسایل کمکآموزشی از طرف انجمن و معرفی دبیر جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان.
-5اولین گردهمایی اعضای شورای اجرایی علمی معلمان ریاضی غرب کشور
این گرد همایی در روز  95/8/14در شهر ایالم برگزار گردید.
از استان کردستان آقایان سید رضا حسینی ،فریدون نوذری ،جمال الدین مسعودی ،علی اشرف فتحی
زاده شرکت داشتند.
در ابتدای جلسه هر یک از انجمن ها گزارشی از عملکرد و تجربیات خود را در چند سال گذشته بیان
کردند و پیشنهاداتی جهت همکاری انجمن های سه استان در زمینه علمی ارائه گردید.
و سپس بر همکاری بیشتر در زمینه چاپ نشریه ریاضی معتبر منطقه ای -تشکیل کانال تلگرامی
مشترک -نقد و بررسی کیفیت درسی -تولید کتابهای مولتی مدیا و الکترونیکی و برگزاری همایش
های منطقه ای تأکید شد.

*استان گلوتان
-1برگزاری کارگاه حسابان در اردیبهشت ماه  95با حضور  70نفر از معلمین بمدت  3ساعت در کانون
طاها شهرستان گرگان که مدرس آقای حمید تاجیک بوده اند.
-2برگزاری کارگاه آموزشی ریاضی دهم با شرکت حدود  110نفر در کانون حکمت آموزش و پرورش
گرگان در آذرماه  95بمدت  4ساعت مدرسین آقایان عباس فغانی و محمد علی تیموری و خانم
قدیمی.
-3پیش بینی جلسه بررسی کتاب ریاضی دهم در بهمن ماه آینده با حضور مولفین.
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*استان مرکزی
-1برگزاری کارگاه آموزشی نقد و بررسی کتاب ریاضی نهم در محل اداره کل آموزش و پرورش استان
در تاریخ 94/4/20
-2جلسات هم اندیشی و هماهنگی تدریس کتاب جدیدالتألیف ریاضی نهم در سطح استان
-3برگزاری همایش ریاضی با شرکت همکاران سه مقطع و همکاری دانشگاه آزاد اراک در دهه ریاضی
اوایل آبان ماه  94در محل دانشگاه آزاد اسالمی اراک.
-4ارتباط با دانشگاه های اراک و استفاده از نظرات علمی آنها جهت بهبود روند فعالیت های انجمن
ریاضی
-5تشکیل کارگاه آموزش نرم افزارهای  Geogebra , Mapleبرای دبیران ریاضی در پژوهشگاه
ناحیه  2اراک
-6شرکت اعضای انجمن در کارگاه مقاله نویسی انگلیسی با حضور پروفسور مهریار نوری افشار استاد
دانشگاه کوئیزلند استرالیا (اردیبهشت )95
-7شرکت اعضای انجمن در چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران شهریور  95شیراز.
-8شرکت نمایندگان انجمن در جلسه شورای نمایندگان اتحادیه در شیراز  30و  31اردیبهشت .95

*استان اصفهان
-1شرکت دبیر انجمن در دو جلسه با مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و اعالم آمادگی
انجمن جهت برگزاری دوره های ضمن خدمت و سایر برنامه ها که موجب ارتقاء کیفیت آموزش
می باشد.
-2شرکت دبیر انجمن در جلسات شورای اجرایی خانه ریاضیات و تعامل انجمن با خانه ریاضیات در
جهت توسعه حرفه ای معلمان و بهبود کیفیت آموزشی.
-3همکاری انجمن با خانه ریاضیات و اداره کل آموزش و پرورش اصفهان در برگزاری سمینار دو روزه
آسیب شناسی انجمن ها و کنفرانسهای اموزشی ریاضی ایران.
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-4همکاری جهت برگزاری دوره های آموزشی معلمان برای بررسی کتاب های جدیدالتألیف در مرکز
تحقیقات معلمان

*استان خراسان شمالی
گزارش برگزاری همایش و مجمع عمومی انجمن
در راستای ادامه فعالیت انجمن و جهت انسجام بخشیدن و جذب همکاران عالقه مند و شایسته در
شورای اجرایی انجمن تصمیم به برگزاری مجمع گرفته شد و جلسات مقدماتی در روزهای  9و  21و
 28آبان  95و  2و  28آذر  95تشکیل و مقرر شد جلسه در تاریخ  95/10/2در محل سالن همایش
درمانگاه فرهنگیان برگزار گردید.
جلسه از ساعت  9صبح با حضور  150نفر از معلمین ریاضی سراسر استان و رئیس اداره نیروی انسانی
و کارشناس اداره کل و آقای دکتر ضمیریان برگزار شد .برنامه های همایش بشرح زیر بود:
-1تالوت کالم ا ...مجید و سرود جمهوری اسالمی
-2سخنرانی آقای دکتر محمد ضمیریان تحت عنموان «ریاضیات و کاربرد آن».
-3سخنرانی آقای ایمانی رئیس اداره تأمین نیروی انسانی اداره کل در رابطه با ضرورت تشکیل انجمن
ها.
-4سخنرانی آقای حسن حسین پور دبیر انجمن ایشان در رابطه با تاریخچه تشکیل انجمن و دلیل
برگزاری مجمع صحبت کرده و از عالقه مندان عضویت در شورای اجرایی دعوت کردند که تمایل خود
را اعالم کنند.
-5انتخابات شورای اجرایی پس از اعالم اسامی کاندیداها رأی گیری بعمل آمد و حائزین اکثریت آراء
بشرح زیر بودند.
اعضاء اصلی شورای اجرایی :حسن حسین پور -یدا ..وحدانی -مهین ابراهیمیان -سمیه قربانی راد-
شکوفه مهدی پور -عباس اکبری -مارال زارعی.
اعضاء علی البدل شورای اجرایی :مهدی ملکشی -رضا محمد زاده -حسین باقرنژاد.
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بازرسین اصلی :علیرضا آرین نژاد -فاطمه رمضانی
بازسین علی البدل :محمد رضا خاوری -حسین خسروی
در اولین جلسه شورای اجرایی انجمن ،آقای حسن حسین پور به عنوا دبیر انجمن -آقای یداله وحدانی
نایب دبیر خانم شکوفه مهدی پور مسئول امور مالی و آقای عباس اکبری به عنوان منشی انتخاب
گردیدند.

*استان کرمان
-1چهاردهمین مجمع عمومی انجمن -این جلسه در تاریخ پنجشنبه  94/5/1با شرکت بیش از 250
نفر از معلمین از ساعت  8/30تا  17با حضور خانم دکتر تاتا از اساتید دانشگاه شهید باهنر آقایان
دکتر ابراهیم ریحانی و محمد رضا سید صالحی از دفتر تألیف و مسئولین اداره کل آموزش و پرورش
برگزار شد.
ابتدا پیام آقای دکتر رجبعلی پور قرائت شد ،سپس خانم ماهری دبیر انجمن ضمن خوشامدگویی و
قدردانی از مهمانان اهمیت وظایف انجمن که بسط و توسعه دانش ریاضی در سطح استان می باشد را
برشمردند.
سپس آقای آریا حالوتی دانش آموز دبیرستان عالمه حلی که صاحب طالی المپیاد ریاضی جهانی می
باشند ،سخنان دلنشینی ایراد کردند.
در پایان دبیران دوره اول و دوم در جلسات پرسش و پاسخ با مولفین شرکت کردند.
-2پانزدهمین مجمع عمومی انجمن -این همایش در تاریخ پنجشنبه  95/2/23از ساعت  8الی 16
در تاالر اجتماعات دانشگاه خواجه نصیر با حضور  200نفر از همکاران -پروفسور رجبعلی پور -معاونین
محترم آموزش متوسطه و پژوهش و برنامه ریزی اداره کل و اساتید دانشگاه با برگزاری کارگاه های
متنوع برگزار و انتخابات شورای اجرایی دوره هشتم نیز انجام گرفت.
-3خالصه ای از فعالیتهای دوره هفتم و هشتم شورای اجرایی.
برگزاری مجمع عمومی سالیانه.
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برگزاری کمیسیون های تخصصی دوره اول و دوم متوسطه.
برگزاری کالسهای ضمن خدمت طرح درس توسط سرکار خانم حمیده احمدی در سراسر استان.
اعزام اعضاء به کنفرانسهای آموزشی و همکاری در برگزاری همایش آمار با دانشگاه شهید باهنر کرمان.
دعوت از مدرسین و معلمین کشور هلند جهت ارائه کارگاه.
به ثبت رساندن انجمن در تیر ماه 95
پیگیری گرفتن مجوز از سازمان مدیریت دولتی

*استان فارس
-1همکاری در برگزاری چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران که از  16تا  18شهریور  95در
شیراز برگزار گردید .الزم به یادآوری است که هم در ستاد برگزاری و هم در کمیته علمی کنفرانس و
هم در کمیته اجرایی نمایندگان انجمن حضور داشتند و در سه روز برگزاری هم اکثر امور اجرایی
بعهده اعضای انجمن بوده است.
-2نقد و بررسی سواالت امتحانات نهایی خرداد و شهریور  95توسط کمیته علمی انجمن و انعکاس آن
به اداره کل سنجش وزارت خانه
-3نقد و بررسی سواالت کنکور 95
-1برگزاری همایش روز ملی ریاضیات:
به مناسبت سالروز تولد حکیم عمر خیام و روز ملی ریاضیات همایش علمی توسط انجمن در تاالر
اجتماعات مجتمع آموزشی احسان برگزار گردید  .برنامه های همایش بشرح زیر بود:
*تالوت کالم ا ...مجید و سرود جمهوری اسالمی
*خیر مقدم دبیر انجمن
*سخنرانی علمی توسط آقای دکتر سعید یار محمودی
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*سخنرانی علمی توسط آقای عنایت اله راستی زاده تحت عنوان «محاسبه کوتاهترین مسیرها و
بررسی مسائل احتمالی در مسیر شبکه ها به کمک مثلث خیام پاسکال».
*گزارشی از وضعیت آموزشی کره جنوبی توسط آقای صفری از دبیران ریاضی استان که به عنوان
معلم مدرسه ایرانیان در آن کشور خدمت کرده بودند:
-5برگزاری همایش دهه ریاضیات
این همایش از ساعت  16تا  19روز پنجشنبه  95/8/6در تاالر هنرستان نمونه دولتی مهر شیراز برگزار
شد برنامه های همایش:
-1تالوت کالم ا ...مجید و سرود جمهوری اسالمی
-2معرفی دست ساخته های موثر در آموزش ریاضی توسط خانم مریم گوگردی از پژوهشکده معلم
-3گزارش فعالیت های انجمن.
-4سخنرانی علمی توسط آقای دکتر محمد نمازی از اساتید دانشگاه شیراز.
-5میزگرد بررسی مطالب مهم از کتابهای ریاضی نهم و دهم با حضور آقایان غالمرضا روئین تن-
مزبان حبیبی و محسن صفائیان از گروههای آموزش متوسطه دوم و اول
-6ارائه چند پوستر نمونه از مباحث مختلف ریاضی.

*استان تهران
-1مکاتبه با دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی جهت قرار دادن مکانی در اختیار انجمن.
-2تشکیل جلسه در دفتر آقای سلیمی جهرمی معاون نیروی انسانی وزارت خانه برای بیان مشکالت
انجمن.
-3تشکیل جلسه با مسئول ضمن خدمت منطقه  7شهر تهران و تعیین مکان برای دفتر انجمن و
جابجایی وسایل انجمن به مکان جدید.
-4تشکیل مجمع عمومی و انتخابات جدید شورای اجرایی در آذرماه 95
31

-5برگزاری کارگاه آموزشی دروس ریاضی پایه چهارم تجربی و ریاضی
-6برنامه ریزی جهت تشکیل کارگاه دروس ریاضی پایه دهم
-7شرکت دبیر انجمن (آقای صدر) در نشست تخصصی «بررسی جایگاه معلمان و ارتقاء منزلت آنان
در ایران :چالش ها و فرصت ها» به مناسبت روز جهانی معلم که از طرف کمیسیون ملی یونسکو در
ایران تشکیل شده بود.
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