
  

  سمه تعالیبا
 ن اجالس شوراي نمایندگان اتحادیهکوتاهی ازبرگزاري بیست وششمی گزارش

   ایران ریاضیمعلمان انجمن هاي
 

  :مقدمه 

انجمن هاي معلمان ریاضی ایران از دهه هفتاد به تدریج در استان هاي مختلف تاسیس و شروع 
ا لیت هاي انجمن ها و ارتباط بین آنها نمودند به منظور هماهنگی بین فع علمی آموزشی به فعالیت هاي

تاسیس و مجوز آن طی شماره  1380 دراردیبهشت سالن ریاضی ایرااتحادیه انجمن هاي معلمان 
  . صادر شد26/3/80 به  تاریخ 16/2917/610

مطابق اساسنامه اتحادیه از هر انجمن معلمان ریاضی استانها دو نفر در اتحادیه عضو هستند که 
شوراي اجرائی اتحادیه هر سه سال یک بار از بین . شوراي نمایندگان اتحادیه نامیده میشود مجموع آنها 

 نفر از منتخبین شوراي نمایندگان و یک 6 این شورا مرکب از  .میشوند اعضاي شوراي نمایندگان انتخاب
  .باشد   مینفر بازرس منتخب از اعضاي شوراي نمایندگان نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه ها و یک

شیراز، تهران، یزد، زاهدان، ساري، :  شهرهاي اجالس به ترتیب در26شوراي نمایندگان تاکنون 
اصفهان، تهران، قم، اردبیل، تهران، قزوین، اهواز، اصفهان، کرمان، تبریز، تهران، ، شهر کرد، همدان، قزوین

 گزارش اجالس  بیست و ششم  . استگزار کرده و کرمان برمشهد، شهریارشیراز،  سمنان، تهران، شیراز،
  :در کرمان برگزار شده به اختصار چنین است  97  ماه دي28 و 27که در روزهاي 

  27/10/97پنج شنبه  
  :مجید و سرود جمهوري اسالمی ایران، این اجالس به شرح زیر آغاز شد...  آیاتی از کالم اقرائتپس از     

ایشان ضمن خیر مقدم   سسین انجمن ریاضی استان کرمان؛ مو خیر مقدم آقاي احمد سیف الدینی از– 1
مرحومه بتول   با کمک آقاي دکتر رجبعلی پور و 70انجمن معلمان ریاضی کرمان از سال  داشتنداظهار 

سپس ایشان به نقش . انجمن هاي فعال کشور بوده است  همکاران عالقه مند تاسیس و همواره ازباقري و 
  .همایش تشکر نمودند  اره کل جهت بر گزارياره کرده و از ادجمن ها در آموزش اشان

خیرمقدم به عرض ان ضمن  ایشرئیس انجمن معلما ن ریاضی استان؛آمد  سخنان آقاي محمد کار– 2
هاي  ده و به نقش مهم کنفرانسه کل به جهت برگزاري همایش تشکر نمومسئولین ادار ازشرکت کنندگان 

  .تایج آن اعالم شود ها ارزش یابی و ن د بایستی کنفرانسداشتن هارآموزش ریاضی اشاره کرده واظ
ایشان بیان داشتند  ه انجمن هاي معلمان ریاضی ایران؛ سخنان آقاي محمد باقر منزوي رئیس اتحاذی– 3

گزاري چنین همایشی تشکر ویژه دارد که از مسئولین اداره کل و  کل بربا توجه به مشکالت مالی ادارات
ایشان در ادامه . وجناب آقاي کارآمد سپاسگزاري کردند من مخصوصا سرکار خانم ماهرياعضاي انج

  . ارائه دادند ارشی از فعالیت هاي اتحادیهگز



 ایشان ضمن ؛نامه ریزي اداره کل آموزش و پرورش دکتر دعاگوئی معاونت پژوهش و بر سخنرانی آقاي– 4
 که این واري کردندا اشاره کرده و اظهار امیدنجمن هحضور شرکت کنندگان به نقش مهم ا تشکر از

  .همایش به اهداف خود برسد
  . از اعضاي انجمن معلمان ریاضی کرمان آقاي حمیدرضا مؤمنی ارائه کارگاه معماهاي ریاضی توسط – 5
اري سمینار علوم ریاضی و  از برگز عضو شوراي اجرایی اتحادیه گزارش آقاي سید نعمت عبدي– 6

  .ریاضی که در فرهنگستان علوم تشکیل گردیده است  ادیه انجمن هاي ایرانی علوم و اتحچالشها
  . خیر مقدم خانم حمیده احمدي از اعضاي انجمن معلمان ریاضی کرمان – 7
 گزارش آقاي رحمان رزمی اصل قائم مقام دبیر کمیته علمی هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی – 8

  .قداماتی که تا کنون انجام گرفته است  و ا کنفرانسبرگزاري ایران از روند
  استان برگزاري کارگاه طراحی و تحلیل آزمون توسط آقاي جابر عامري رئیس انجمن معلمان ریاضی– 9

  .خوزستان 
اداره کل و انجمن معلمان ریاضی کرمان  سخنان آقاي خلیل شکوریان؛ ایشان ضمن تشکر از – 10

 یی ازانجمن ها، اعضاي جدید شوراي نمایندگان را معرفی کرده،مدخانم ماهري و آقاي کارآ باالخص سرکار
ي چاپ در صورت گفتند با توجه به  افزایش هزینه هاتوجه داشته اند نام برده و که اخیرا فعالیت هاي قابل

ترونیکی منتشر شده و خبر نامه اتحادیه و نشریه اتحاد به صورت الک ،ي نمایندگانموافقت اعضاي شورا
ب ویا ارسال به ادارات به صورت کاغذي چاپ شود که مورد تصوی رشیو اتحادیهآدودي جهت فقط تعداد مع

، سعی شود ته ها ي اتحادیهبه اهمیت فعالیت کمی ایشان همچنین تقاضا کردند که با توجه. قرار گرفت
  .ائه شود گزار شود و نتیجه به شوراي اجرائی ارجلسات آنها بیشتر بر

 گزارش آقاي ولی اهللا خان پور نایب رئیس اتحادیه از اقدامات انجام شده جهت ثبت اتحادیه و – 11
  .شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران وچگونگی رفع این مشکالت  مسائل مالی

اي ، امور فضد ثبت اتحادیهخواجه مسئول روابط عمومی اتحادیه از رون گزارش آقاي سید امیر– 12
  . برنامه هاي آتی روابط عمومی وب سایت کنفرانس و ،مجازي

ائی پیشین انجمن؛ ایشان ضمن خیر مقدم به  سخنان سرکار خانم حمیده ماهري رئیس شوراي اجر– 13
وین خوش ین دو روز به مدعواري کردند که در اضاي انجمن را معرفی و اظهار امیداع ،کنندگان کتشر

  .رمان داشته باشند و آرزو کردند که اجالس پربار باشد بگذرد و اوقات خوبی در ک
  .ه ریشه ها توسط خانم فلورا فرید از اعضاي انجمن معلمان ریاضی کرمان کارگاه آموزشی نظری – 14
کسوت استان کرمان دررابطه با چگونگی برخورد با دانش  سخنان آقاي محمدي از معلمان پیش– 15

  .....ن از ریاضی وا از بین بردن ترسش و آن ها در بیشترانگیزه  ایجاد،آموزان
  .رابطه با بدفهمی هاي ریاضی  هادي رستمی نماینده استان قم در سخنرانی کوتاه آقاي محمد– 16
در  ؛وسط آقاي دکتر ابوالفضل رفیع پورها و انجمن هاي ریاضی سایر کشور ها ت  کارگاه کنفرانس– 17

 سپس آقاي دکتر ،هاي آموزش ریاضی بیان کردند  در مورد کنفرانسحاضرین نظر خود را ابتدااین کارگاه 
با نشان دادن اسالیدهائی نحوه برگزاري کنفرانس در بعضی از کشورها را بیان کردند وگفتند باید  رفیع پور



ها به  ها استفاده گردد و در برگزاري کنفرانس اتحادیه در برگزاري بهتر کنفرانس ها و از پتانسیل انجمن
  :ارد زیر توجه شود مو
 از افراد باال دستی نظر – 3 خودمان را دست کم نگیریم    – 2 استفاده از تجربیات پیش کسوتان    – 1

گزاري جلسات نقد و بررسی کتب درسی توسط  بر– 5 با نظر اتحادیه    ، دعوت از اساتید– 4     بگیریم
  .معلمان ریاضی و درس پژوهی  ارائه تجربه هاي تدریس – 6      نه مولفین،معلمین

:                                     رار گرفت اي شورا دو مسأله زیر مورد تصویب ق به پیشنهاد چند تن از اعض مصوبات جلسه؛– 18
 خبر نامه اتحادیه و نشریه اتحاد به صورت الکترونیکی منتشر شود و ، با توجه به زیاد شدن هزینه چاپ)الف

                                                      .ارات به صورت کاغذي چاپ شودرشیو و ارسال به اد آودي براي نگهداري درمحد تعداد
 هر یک از انجمن هاي ریاضی استان ها سالیانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان حق عضویت به اتحادیه )ب

  .بپردازند 

  28/10/97صبح جمعه  
  ؛ده و آرامگاه شاه نعمت اهللا ولیازه بازدید از باغ شا،کرمانگري تور گردش

 محترم آموزش و پرورش در پایان الزم است از جناب آقایان احمد اسکندري نسب مدیرکل
 و حسین میرزائی معاون پشتیبانی، اداره کل رضا دعاگوئی معاون پژوهش و برنامه ریزيکرمان، حمید

لمان ریاضی  و اعضاي انجمن مع ي اداره کل انجمن ها امور، حسین موحدي کارشناستوسعه مدیریت
 ،مدآمحمد کار: خسروي و آقایانتهمینه امیر ،دفلورا فری حمیده احمدي، ،حمیده ماهري: ها  کرمان خانم

، تشکر و  محمد بهرام نژاد ومحمد ذوالفقارنسب ،، محسن امیريمنیرضا مؤ حمید،محمد محمدي نسب
  ..قدردانی گردد

  
  محمد باقر منزوي                                                  

  رئبس اتحادیه انجمن هاي معلمان ریاضی ایران                                                          

  
  


