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باسمه تعالی
بیست و چهارمین اجالس شورای نمایندگان اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران
آخرین اجالس دوره هفتم شورای نمایندگان اتحادیه در روزهاای  61و  61دیماا  59با یزبباانا اداره ام آیاوز

و

پرور خراسان رضوی با همکاری انجمن یعلمان ریاضا آن استان در جوار بارگاه یلکوتا ایام رضا (ع) در انون فرهنگا
فارابا برگبار گردید .خالص ای از برنای های همایش ب شرح زیر است :
جلسه صبح پنجشنبه 59/61/61
این جلس از ساعت  8صبح شروع و تا ساعت  21ادای داشت و اهم برنای ها چنزن بود.
 -2تالوت الم ا  ...یجزد و سرود جمهوری اسالیا
 -1بخش صلوات خاص ایام رضا (ع)
 -3پخش لزپ از فعالزت های انجمن یعلمان ریاضا استان خراسان رضوی
 -4خزر یقدم جناب آقای عبدی قائم مقام اتحادیه و مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان
ایشان ضمن خوشایدگویا ب شر ت نندگان اظهار داشتند خروجا این اجالس دو ار یهم است :
یکا شروع بکار مزت های چهارگان اتحادی و دیگری پزگزری یسئل آسزب شناسا انجمن ها
 -5سخنرانا آقای دکتر سیدکمال حسینی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
ایشان ضمن خزر یقدم ب شر ت نندگان در اجالس با تشریح فعالزت های حوزه یعاونات اجتمااعا اساتانداری
دررابط با تقویت  NGOها و راهکارهائا انجام شده توضزحات الزم را ارائ نمودند .
 -6سخرانا آقای خلیل شکوریان رئیس اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران
ایشان ضمن تشکر از اداره م آیوز

و پرور

و انجمن یعلمان ریاضا استان

این اجالس را برگبار ردند ب

شر ت نندگان خزر یقدم گفت و خالص ای از فعالزت های دور هفتم شورای اجرایی را ب اطالع رساندند.
و اظهار داشتند در این دوره از شورای اجرائا دو یسئل یهم یورد توج اتحادی بوده است .
یکا حضور بیشتر در مجامع ریاضی و دیگری استفاد بیشتر از فضای مجازی جهت پیشرفت ایور بر این
اساس در بعد اول در کمیسیونهای مختلفی که در فرهنگستان علوم تشکزم شده با دعوت قبلا  ،نمایندگان
اتحادی شر ت رده -نماینده اتحادی در نشست تخصصی جایگا معلمان و ارتقای منزلت آنان که ازطرف
یونسکو تشکیل شده شر ت رده است – با دانشگا فرهنگیان تفاهم نامه امضاء کرد است و ...
دربعاد دوم – دو شمار از نشریه اتحادیه را بصورت الکترونیکی منتشر و بر روی سایت کنفارانس هام
قرار داد شد –اکثر امور سیزدهمین و چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران که توسط اتحادیاه
برگزار شد از طریق سایت کنفرانس انجام یافته است .
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ردناد ا در یاورد آیاوز

در ادای ایشان ضمن تشکر از فعالزت های انجمن ها ب رؤسای انجمن هاا توصاز
ابتدایا نزاز یبرم یا باشد اقدایاتا را انجام دهند .
در پایان از اعضای شورای اجرائا دوره هفتم ب جهت همکاری و فعالزت آنها سپاسگباری ردند .
 -7خزر یقدم جناب آقای نوری رئیس انجمن معلمان ریاضی استان خراسان رضوی

در سخنان وتااها از

حضور اعضای شورای نمایندگان ابراز خشنودی ردند .
 -8سخنرانی جناب آقای دکتر محمدصال مصلحیان دررابطه با پروفسورتقی فاطمی :
ایشان ضمن شرح حال پروفسور فاطما ویدئوهائا دررابط با ایشان از زبان اساتزد یختلف نشان دادند ا یاورد
توج قرار گرفت .
 -5بررسی مسائل آسیب شناسی انجمن ها و اتحادیه
با یدیریت آقای د تر علا رجالا ب یدت  1ساعت برگبار شد نمایندگان انجمن ها و اتحادی نقط
این جلس
نظرات خود را بزان داشت و یوارد زیر پزشنهاد شد .
-9-2یعضم عمده ریاضا شور افت است انجمن ها و اتحادی باید در دستور ار خود قرار دهند .
 -9-1اتحادی ریاضا با مک سایر اتحادی ها مزسزون انجمن ها در وزارت خان را فعال ند.
ارهای ارشناسا وزارت خان ب اتحادی و ارهای ارشناسا ادارات م ب انجمن ها واگذار
 -9-3اتحادی تال ند
شود .
 -9-4اتحادی و انجمن ها باید در زیزن های یختلف یرتبط با آیوز ریاضا فعاالن شر ت نند .
 -9-5در زیزن آیوز ابتدائا انجمن ها تال بزشتری بنمایند .
 -9-6ایور تبلزغاتا و اطالع رسانا اتحادی و انجمن ها گستر یابد .
 -9-7اتحادی سعا ند در جراید یطالبا علما ینتشر ند .
جلسه عصر پنجشنبه 59/61/61
 -6جلسه بررسی مسائل انجمن ها :
درابتدای جلس آقای شکوریان رئزس اتحادی بار دیگر از یهمان نوازی انجمان یعلماان ریاضاا اساتان خراساان
رضوی ب جهت برگباری همایش تشکر ردند و از نمایندگان انجمن ها تقاضا ردند نقط نظرات خود را در یورد
انجمن ها ب اختصار بزان ند  .بدنبال آن از هر استان یکا از نمایندگان صحبت ردند و جمع بندی نظارات آن
بشرح زیر است .

 فعال تر شدن سایت نفرانس با توج ب این
 الکترونزکا شدن خبرنای اتحادی

قابلزت آن خزلا زیاد است

 علما تر شدن گروه تلگرام اتحادی

 تعایم بزشتر انجمن ها با گروههای آیوزشا ریاضا استانها

 برگباری یرتب نفرانسهای آیوزشا زیرا یحلا است برای تبادل نظر یعلمزن .
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 با توج ب افت تعداد دانش آیوزان رشت ریاضا و عمالً تعطزم شدن رشت ریاضا در بعضا از شهرستانها بایاد
در این یورد چاره اندیشا شود .
 رتب بندی انجمن ها توسط اتحادی

 واگذاری دوره های ضمن خدیت ب انجمن ها.
 -2زیارت حرم مطهر آقا امام رضا(ع) و صرف شام در مهمانخانه حضرت
جلسه صبح جمعه 59/61/61
 -6تشکیل جلسات کمیته ها
با توج ب اینک چهار مزت  – IT :تألزف و پژوهش –توسع حرف ای یعلمزن – استاندارد ساازی آزیونهاا – در
اتحادی وجود دارد  .جلس این چهار مزت ب طور جداگان با شر ت اعضای هر مزت بصورت یوازی هر برگابار
شد و آئزن نای هر مزت یورد بررسا قرار گرفت و پزشنهادات الزم در یورد آئزن نای ارائ شد و رئزس یوقت هر
مزت انتخاب گردید و یقرر شد ظرف س هفت آینده نقط نظرات اعضای هر مزت توسط رئزس آن ب شاورای
اجرایا اتحادی اعالم شود رئزس دائما هر مزت از طرف شورای اجرایا یعزن شده ابالغ صادر شود .
 -1انتخابات شورای اجرایا
چون یدت خدیت هفتمزن دوره شورای اجرائا پایان یافت است انتخاب دوره هشتم برگبار گردید ریاست جلسا ریی
گزری را آقای حسزن سلطانا یقدم بر عهده داشت و ینشا ها خانم یحبوب عطاران و خانم طاهره بالزن پر و نااظرین
آقایان یحمدحسن عطارپور و علا انجزلا بودند .
ابتدا هر یک از داوطلبزن خود را یعرفا ردند سپس ریی گزری ب عمم آید و حائبین ا ثریت آراء عبارت بودند :
شورای اجرایی  -2 :آقای یحمد باقر ینبوی  -1آقای سزدنعمت عبدی  -3خانم طاهره اسدی  -4آقاای سازد ایزار
خواج

 -5آقای ولا ال خانپور  -6آقای رحمان رزیا اصم

اعضای علی البدل شورای اجرایی  -2 :آقای علا سروی همپا  -1خانم حمزده یاهری
بازرس  :آقای خلزم شکوریان و بازرس علا البدل  :آقای سزد جعفر شهابباده
عضو حقوقی :آقای د تر یجزد یزرزا وزیری و عضو علا البدل:آقای ابوالفضم رفزع پور
شورای اجرایی جدید  :در اولزن جلس
-2
-1
-3
-4

بعد از انتخابات برگبار ردند یسئولزت افراد را بشرح زیر یعزن ردند .

رئزس اتحادی  :آقای یحمدباقر ینبوی
قام یقام رئزس اتحادی  :آقای ولا ال خانپور
خبان دار  :خانم طاهره اسدی
یسئول راوبط عمویا  :آقای سزد ایزر خواج

خلیل شکوریان
رئیس شورای اجرایی دور هفتم اتحادیه

