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  چگونگی تشکیل اتحادیه انجمن هاي معلمان ریاضی ایران 
از سالهاي اولیه دهه هفتاد که انجمن معلمان ریاضی در استان هاي فارس ، اصفهان ، خراسان ، کردستان و بدنبال آن در سایر استان ها به 

جود آورده و احیانا ایده هائی به انجمن ها جهت در امور انجمن ها هماهنگی بوتدریج تشکیل گردید  ، نیاز به تشکیالتی بود که بتواند 
  . فعالیت بیشتر بدهد 

در راستاي این مهم به پیشنهاد آقاي دکتر علی رجالی مقرر شد اتحادیه انجمن هاي معلمان ریاضی ایران تشکیل گردد  ، براي تحقق این 
  :کار هیات موسس اتحادیه با ترکیب زیر تشکیل گردید  

ی از استان اصفهان ، آقاي محمد ربیعی از استان خراسان ، خانم نسترن اسدي از استان کردستان ، آقایان حسین آقاي دکتر علی رجال
  . سلطانی مقدم و خلیل شکوریان از استان فارس 

 که در ه اتحادیولین جلسه شوراي نمایندگان را تنظیم کردند و در ا اتحادیه هیات موسس با تشکیل جلسات متعدد پیش نویس اساسنامه 
  .د اصالح و مورد تصویب قرار گرفت و اتحادیه رسما کار خود را شروع کرد  در شیراز برگزار ش80اردیبهشت  14

  اهداف اتحادیه 
  .لمی انجمن هاي ریاضی استان ها   هماهنگ کردن فعالیت هاي ع– 1
  .همکاري و ارتباط با انجمن هاي علمی داخل و خارج  – 2
  .اي معلمان ریاضی و تشویق محققان و صاحبان آثار علمی  حمایت از انجمن ه– 3
  . تشویق و ترغیب معلمان ریاضی براي تشکیل انجمن هاي ریاضی در استان ها – 4
  . همایش ها و مسابقات ریاضی – حمایت از برگزاري کنفرانس هاي آموزش ریاضی – 5
  . شناسائی و تشویق چهره هاي شاخص معلمان و دانش آموزان – 6
  . انتشار نشریات و تالیف کتب تحقیقاتی و آموزشی ریاضی – 7

  ارکان اتحادیه 
   بازرس– شوراي اجرائی –شوراي نمایندگان : ارکان اتحادیه عبارتند از 

مان  ریاضی هر استان دو نفر به اتحادیه معرفی میشوند که مجموع این افراد طبق  انجمن معلاز: شوراي نمایندگان اتحادیه 
  . اتحادیه شوراي نمایندگان نامیده میشود اساسنامه

شوراي نمایندگان حد اقل سالی یک بار به میزبانی یکی از ادارات کل آموزش و پرورش در مرکز آن استان به صورت دو روزه بر گزار اجالس 
میباشد معموال در اجالس از ........که شامل سخنرانی هاي علمی ، کارگاه هاي آموزشی ، میزگرد بررسی مشکالت انجمن ها و میشود 

آموزش و پرورش یا یکی از معاونین ایشان در جلسه حضور پیدا میکنند در مسئولین وزارت خانه هم دعوت به عمل میاید و بعضا وزیر 
 پرورش  قبل از شیوع کرونا در قم بر گزا رگردید آقاي محسن حاج میرزائی وزیر محترم آموزش و98در دي ماه ه آخرین اجالس حضوري ک

  .در جلسه حضور پیدا کردند ودر حمایت از انجمنها و اهمیت ریاضی مطالبی بیان داشتند که در گزارش اجالس مالحظه خواهید کرد
 شهر – ساري – زاهدان – یزد –تهران  – شیراز  :  اجالس به ترتیب در27شوراي نمایندگان از بدو تاسیس اتحادیه تا قبل از شیوع کرونا 

 تهران – سمنان – تهران – تبریز - کرمان  – اصفهان – اهواز – قزوین – تهران – اردبیل – قم – تهران – اصفهان – قزوین –ن  همدا–کرد 
برگزار کرده است ، با شیوع کرونا چون امکان بر گزاري اجالس حضوري وجود نداشته  قم  – کرمان – شهریار – مشهد – شیراز – شیراز –

  . بر گزار گردیده است 1/3/1400به صورت مجازي در تاریخ بیست و هشتمین اجالس 
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  شوراي اجرائی اتحادیه و بازرس
  . نفر از اعضاي شوراي نمایندگان و یک نفر از انجمن ریاضی ایران یا انجمن آمار ایران میباشند 6 نفر میباشد که 7شوراي اجرائی 

  .نمایندگان انتخاب میشوند  سال یک بار توسط شوراي 3اعضاي شوراي اجرائی و بازرس هر 
 یک نفر به – یک نفر به عنوان خزانه دار – یک نفر به عنوان قائم مقام رئیس –اعضاي شوراي اجرائی از بین خود یک نفر به عنوان رئیس 

  .عنوان مسئول روابط عمومی انتخاب میکنند 
 .ل فعالیت هستند اعضاي نهمین دوره مشغو انتخاب گردیده اند وراي اجرائی دوره ش9تا کنون  ) 1380اردیبهشت ( از بدو تاسیس اتحادیه 

   اجرائی اتحادیه اعضاي نهمین دوره شوراي
  آقاي   محمد باقر     منزوي                     از استان چهار محال بختیاري           رئیس اتحادیه   - 1
  ن فارس                                 قائم مقام رئیس  آقاي   خلیل           شکوریان                 از استا– 2
   طاهره         اسدي                      از استان تهران                                  خزانه دار  خانم  – 3
  مسئول روابط عمومی  خانم دکتر مریم    عبدالملکی              از استان کردستان                              – 4
  قاي  ولی اهللا      خان پور                    از استان مازندران                              عضو اصلی  آ– 5
   آقاي  سید امیر    خواجه                     از استان خراسان جنوبی                    عضو اصلی – 6
                   از دانشگاه صنعتی اصفهان                 نماینده انجمن آمار ایران  آقاي دکتر علی    رجالی    – 7
   آقاي دکتر ابوالفضل  رفیع پور            از دانشگاه شهید باهنر کرمان            نماینده انجمن ریاضی ایران – 8
                                     بازرس  آقاي  محمد       کار آمد                     از استان کرمان– 9

  نشریات اتحادیه 
  خبر نامه اتحادیه و   اتحاد    نشریه تخصصی    : نشریات اتحادیه عبارتند از 

 نشریه تخصصی ریاضی است که داراي هیات تحریریه میباشد و به صورت گاهنامه منتشر میشود و از مقاالت ارسالی توسط اعضاي »اتحاد«
  . شماره آن منتشر شده است 10تا کنون . علمی دانشگاه ها و معلمین ریاضی در آن استفاده میشود هیات 

،اخبار  شامل مقاالت کوتاه ، گزارش فعالیت هاي اتحادیه ، گزارش فعالیت هاي انجمن هاي معلمان ریاضی استان ها »خبر نامه اتحادیه«
  . شماره آن منتشر شده است 25شود ، تاکنون میباشد و به صورت فصل نامه منتشر می.... علمی و

 به تصویب شوراي نمایندگان اتحادیه از این به بعد نشریات فوق به صورت کاغذي چاپ نمیشود و به صورت الکترونیکی منتشر و – 1تذکر 
  .روي سایت اتحادیه قرار داده خواهد شد 

  .سایت قرار داده شود  سعی میشود  فایل شماره هاي قبلی نشریات فوق هم روي –2تذکر
  )کارگروه ها ( کمیته ها 

  :از اوایل تاسیس اتحادیه چهار کمیته زیر در اتحادیه تشکیل گردید 
نقش اطالع رسانی در عرصه علم و آموزش بسیار مهم است از طرفی توسعه فن آوري اطالعات بستري را فراهم می  - کمیته آي تی  – 1

آموزشی تالش نماید از تکنو لوژي هاي روز در پیشرفت خود بهره گیرد ، اتحادیه با تشخیص ضرورت و نماید که هر نهاد و تشکل علمی و 
این کمیته منشا خدمات مختلفی بوده است که مختصري از این خدمات به . اهمیت این کار اقدام به تشکیل کمیته  آي تی نموده است 

  :شرح زیر است 
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 – ساري – قزوین – اهواز – اصفهان – اردبیل – کرمان – یزد –مینه فن آوري اطالعات در شهر کرد  برگزاري کار گاه هاي آموزشی در ز– 1
  . سمنان  

در ) سمنان (دوازدهم ) مازندران ( یازدهم ) یزد (دهم ) سنندج ( ر ویژه کنفرانس هاي آموزش ریاضی هفتم  تهیه محتوا وتولید نرم افزا– 2
  .تیراژهاي بیش از هزار نسخه 

 درج اخبار و تقویم کنفرانس ها ي ریاضی ایران و سایر – تهیه محتوا و مدیریت وب سایت اتحادیه بر محور هاي بروز رسانی محتوا – 3
  . و موضوعات متنوع دیگر –الت اتحاد  تالش در ایحاد بانک اطالعات مج–کشور ها 

 برگزاري جلسات و همایش ها ي –بر نامه اتحادبه روي سابت ل پایگاه نشریه اتحاد  و خ  تشکی: بر نامه هاي آینده کمیته آي تی  
  .......... و– ارائه مقاالت و کارگاه هاي آموزشی به صورت مجازي - سازي کالسها  د مقوله هوشمن- ریاضی به صورت مجازي  

آقاي سید رضا حسینی پس از آن تا  کمیته به عهده این  مسئولیت 1395آوري است که از ابتداي تشکیل این کمیته  تا سال الزم به یاد 
  . به عهده آقاي علی انجیلی و از این تاریخ به بعد به عهده آقاي سید امیر خواجه میباشد 1397سال 

   کمیته استاندارد سازي و آزمون ها – 2
 نهائی سال سوم دبیرستان با توجه به پیشنهاد حذف کنکور ورودي دانشگاه ها و جایگزین شدن سابقه تحصیلی به جاي کنکور ، آزمونهاي

  . توسط این کمیته آسیب شناسی شده و براي بهتر برگزار شدن این آزمونها پیشنهاداتی به اداره کل امتحانات داده شده است 
دعوت شد که در جلسه این کمیته در حاشیه هشتمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران در شهر از آقاي کریمی مدیر کل وقت اداره امتحانات 

  .کرد شرکت کرده و مشکالت آزمونهاي نهائی با حضور ایشان مورد بررسی قرار گرفت 
  .توسط این کمیته پیشنهاد شد در وزارت آموزش و پرورش سازمان سنجش بوجود آید که خوشبختانه عملی گردید 

انات نهائی بر گزار ازدهم میز گرد هائی جهت بر رسی مشکالت امتحهشتم ، دهم ،ی: یته در حاشیه کنفرانس هاي آموزش ریاضی  این کم
  .کرده و نتیجه بررسی را به اداره کل سنجش و ارزش یابی تحصیلی ارسال کرده است 

  .مسئو لیت این کمیته به عهده آقاي خلیل شکوریان میباشد 
  کمیته تالیف و پژوهش  – 3

ها و مولفین با سابقه میباشند تشکیل گردیده و  و بعضی دیگر از اساتید دانشگاه تحادیهاین کمیته با شرکت صاحب نظران که بعضی عضو ا
این کمیته . داده است ف به دفتر تالیف کتاب هاي در سی پیشنهاداتی جهت چند تالیفه کردن کتب درسی و همچنین کتابهاي جدید التالی

  .داشته است در حاشیه بر گزاري کنفرانس هاي آموزش ریاضی ایران جلساتی 
  .مسئولیت کمیته به عهده آقاي حسین سلطانی مقدم میباشد 

   کمیته ارتقاي حرفه اي معلمین ریاضی – 4
 شروع به فعالیت کرده است مسولیت کمیته به عهده خانم فاطمه هانی طبائی میباشد  ، مشروح فعالیت این کمیته 1394این کمیته از سال 

  .را در صفحات بعد خواهید دید 
   کارگروه آموزش ا بتدائی– 5

 با شرکت تعدادي از اساتید و 1400با توجه به مشکالت و نارسا ئیهائی که در آموزش دوره ابتدائی وجود دارد این کار گروه از اردیبهشت ماه 
ست که در این جلسات با مدیریت آقاي دکتر علی رجالی شروع به کار کرده و تاکنون چند جلسه مجازي بر گزار کرده امعلمین صاحب نظر 

  .مشالت مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی براي بهبود ارائه شده است 
  .صورتجلسات را در زیر مالحظه خواهید کرد 
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  بر گزاري کنفرانسهاي آموزش ریاضی ایران 
ه اتحادیه با ادارات کل آموزش و ، شیوه کار این است کبکی از وظایف مهم اتحادیه برگزاري کنفرانس هاي آموزش ریاضی ایران میباشد 

پرورش استان ها رایزنی کرده هر استان که آمادگی بر گزاري کنفرانس را داشته باشد اتحادیه راهنما ئیهاي الزم را انجام داده با کمک 
به صورت مجازي بر گزار  کنفرانس بر گزار شده و کنفرانس بعدي 17انجمن معلمان ریاضی آن استان کنفرانس را بر گزار میکند ، تا کنون 

  . خواهد شد 
  .در بخش کنفرانسها توضیحات بیشتري داده خواهد شد و گزارش بر گزاري بعضی از کنفرانسها ارائه خواهد شد 

  اسامی اعضاي شوراي اجرائی اتحادیه در دوره هاي قبل 
اسامی اعضاي دوره نهم را زار شده انتخاب گردیده اند  دوره شوراي اجرائی توسط شوراي نمایندگان که در استانهاي مختلف بر گ9تا کنون 

  : دوره قبل به شرح زیر است  8که مشغول فعالیت هستند مالحظه کردید اسامی اعضاي 
   در شهر کرد انتخاب شدند 82دوره دوم که در سال  در شیراز انتخاب شدند                     80دوره اول که در سال 

   حسین سلطانی مقدم                      رئیس اتحادیه– 1                   رئیس اتحادیه                               حسین سلطانی مقدم – 1
  م مقام رئیس  محمد     ربیعی                               قائ– 2 محمد      ربیعی                            قائم مقام رئیس                           – 2
   علیرضا  عین اللهی                        خزانه دار – 3 علیرضا   عین اللهی                    خزانه دار                                      – 3
                             مسول  روابط عمومی خلیل   شکوریان– 4 فاطمه  شاه مبرزائی                    مسول روابط عمومی                      – 4
  ی ي                        عضو اصل محمد باقر   منزو– 5 علی      مقدس                           عضو اصلی                                     – 5
   عضو اصلی     دکتراسماعیل    یزدانی             – 6                     محمد      حسینی                       عضو اصلی                 – 6
                           بازرس احمد   هدایت پناه– 7 احمد   هدایت پناه                      بازرس                                           – 7
   دکتر علی    رجالی                       عضو  حقوقی– 8 حقوقی                                   دکتر محمد تقی دیبائی              عضو– 8
  

   در قزوین انتخاب شدند 86 در تهران انتخاب شدند                 دوره چهارم که در سال 84دوره سوم که در سال 
   سید جعفر  شهاب زاده                        رئیس اتحادیه  - 1                             دکتر اسماعیل  یزدانی                رئبس  اتحادیه  – 1
   احمد   هدایت پناه                               قائم مقام  رئیس – 2 خلیل     شکوریان                     قائم مقام رئیس                             – 2
   محمد رضا انتظاري                             خزانه دار – 3  منزوي                   خزانه دار                                         محمد باقر– 3
   مسول روابط عمومی  مهین     الزمی                                   – 4 سید محمد حسن  حسینی     مسول روابط عمومی                        – 4
   سید محمد حسن  حسینی                  عضو  اصلی – 5 احمد  هدایت پناه                   عضو اصلی                                      – 5
                               عضو اصلی  سید رضا    حسینی– 6 سید جعفر  شهاب زاده           عضو اصلی                                      – 6
   دکتر اسماعیل  یزدانی                         بازرس – 7 حسین  سلطانی مقدم            بازرس                                             – 7
   دکتر علی    رجالی                               عضو حقوقی – 8    دکتر اسمعیل بابلیان              عضو حقوقی                                – 8
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   در تهران انتخاب شدند 90در کرمان انتخاب شدند               دوره ششم که در سال 88دوره پنجم که در سال 
  محمد باقر   منزوي                   رئیس اتحادیه  – 1 دکتر اسماعیل  یزدانی                رئیس اتحادیه                             – 1
   ولی اهللا     خان پور                   قائم مقام رئیس – 2 محمد باقر   منزوي                    قائم مقام رئیس                           – 2
   خلیل    شکوریان                     خزانه دار – 3                     محمد رضا  انتظاري                  خزانه دار                 – 3
  انسیه    شاهدانی                      مسول  روابط عمومی – 4 مهین       الزمی                        مسول روابط عمومی                   – 4
   جهانگیر     توکلی                     عضو اصلی – 5و اصلی                                   بهرام      آروین                        عض– 5
   احمد  هدایت پناه                     عضو اصلی – 6 سید رضا    حسینی                  عضو اصلی                                  – 6
   مهین     الزمی                          بازرس – 7       بازرس                                          احمد  هدایت پناه             – 7
   دکتر احمد    پارسیان               عضو حقوقی – 8 دکتر علی     رجالی                 عضو حقوقی                                – 8
  
  

   در مشهد انتخاب شدند 95 در تهران انتخاب شدند               دوره هشتم که در سال 92دوره هفتم که در سال 
   محمد باقر    منزوي                    رئیس اتحادیه – 1 خلیل    شکوریان                   رئیس اتحادیه                               – 1
   ولی اهللا     خان پور                     قائم مقام رئیس – 2ئم مقام رئیس                             سید نعمت   عبدي                قا– 2
   طاهره        اسدي                       خزانه دار – 3 محمد ابراهیمی مطلق          خزانه دار                                      – 3
   سید امیر      خواجه                    مسول روابط عمومی – 4              مسول روابط عمومی                       حمیده       احمدي– 4
   سید نعمت      عبدي                   عضو اصلی – 5 فاطمه    هانی طبائی           عضو اصلی                                     – 5
   رحمان     رزمی اصل                   عضو اصلی – 6      زینلی               عضو اصلی                                      ناهید    – 6
   خلیل       شکوریان                    بازرس – 7 محمد باقر    منزوي            بازرس                                            – 7
   دکتر ابوالفضل  رفیع پور             عضو حقوقی – 8 دکتر سهیال  غالم آزاد        عضو حقوقی                                  – 8
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