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 نخست خنس

 جامعه بر آن تاثیرات و فرزندان و ما

 

 میگردد خانواده های پایه استحکام باعث تنها نه دارد وجود خانواده یک اعضای بین که عمیقی و  عاطفی  ارتباط

 که میشود باعث یگریکد به نسبت والدین اخالقی و انسانی های کرامت رعایت.   دارد جامعه  بر مثبت ی  آثار بلکه

 . کند سرایت نیز جامعه به سازنده و گرم انرژی این و کنند عمل گونه این هم فرزندان

 ، دارد فرزندان ینوجوان و کودکی دوران و خانواده در ریشه هستیم روبرو آن با جامعه در که مشکالتی از بسیاری

 و ندارد درستی تاررف خانه از بیرون در باشد خانواده در مستمر گیری در و تنش شاهد همواره که نوجوانی یا کودک

 .  ودب نخواهد موفق دیگران با تعامل در و دارد کمی نفس به اعتماد ، بوده خاشگر پر و عصبی همواره

 است گی بزر هاشتبا خود حال به فرزندان کردن رها ، است خانواده محیط داشتن نگه گرم دینوال وظایف از یکی

 او کار کوچکترین رد که نیست معنا بدین این البته کرد خواهد گم را راه نباشیم او مواظب اگر که است طوری زماته

 فرود و فراز در و مباشی کنارش در دوست یک مانند باید ،بلکه کنیم دار خدشه اورا استقالل واقع در و کرده دخالت

 . باشیم او راهنمای زندگی های

 تشویق و اسالمی ایرانی فرهنگ به فرزندان آشنائی است مربوط هم معلمین به نوعی  به که والدین دیگر وظائف از

 .  است فرهنگ این مطالعه به آنها

 است والدین و معلمین وظیفه که است مجازی فضای و همراه تلفناز  نادرست استفاده نوجوانان روزهای این آفت

 .   کنند گوشزد آنها به آنرا خطرات و مطلب این که

 آنها دوری باعث که میباشد مطالعه فرهنگ وایجاد خواندن کتاب به نوجوانان ترغیب والدین و معلمین دیگر وظیفه

 . شد خواهد مجازی ی فضا از

 داخ از و شوند مغرور زهافرا در نه ایشان دارد فرودهائی و فراز زندگی که بیاموزند فرزندان به باید والدین و معلمین

 .   شوند امید نا خدا فضل از و شده مایوس  ها فرود در نه و غافل

 به را انسان عالمت خدای به توکل و  شادمانی و نشاط حفظ ، استقامت ، تالش:   کنیم گوشزد فرزندان به بایستی

 ( سردبیر)          . میرساند مقصود منزل سر
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 اتحادیه رئیس پیام

 هیچ دونب که شما همه زحمات از تشکر و ریاضی معلمان های انجمن محترم اعضای خدمت ادب عرض و سالم با

 در جمنان تشکیل از خوشوقتی اظهار و هستید خود استان انجمن در خدمت مشغول صادقانه داشتی چشم گونه

 شده کند آنها یکار روند که ها انجمن از بعضی شدن فعال همچنین و بوده انجمن فاقد قبال که استانها از بعضی

 .بود

 مقدس دمشه در انتخابات که 95 ماه دردی اتحادیه اجرائی شورای هشتم دوره هستید مستحضر که طور همان

 :  میرسانم اطالع به را بازرسی و اجرائی شورای های فعالیت از ای خالصه است کرده بکار شروع گرفت انجام

 جلسه رتبهم دو که است ذکر به الزم.  بار یک ماه دو هر متوسط طور به اجرائی شورای جلسات برگزاری – 1

 حمیدی دکتر ایآق حضور با اطالعات فناوری و انسانی منابع ریزی نامه بر مرکز در تهران در را اجرائی شورای

 ها انجمن التمشک جلسات این در و کردیم گزار بر هستند ها انجمن امور مسئول که احمدی خانم و مرکز معاونت

 این که گردید لک ادارت به ای بخشنامه صدور به منجر که کردیم مطرح نامبردگان با مشروح طور به را اتحادیه و

 . اند کرده چاپ نامه خبر شماره همین در شکوریان آقای را بخشنامه

 برگزاری در که است آوری یاد به الزم. شانزدهم و پانزدهم ریاضی آموزش های کنفرانس گزاری بر در همکاری – 2

 نماینده وریانشک آقای و جانب این شد برگزار بوشهر در 96 ماه بهمن در که ایران آموزشی کنفرانس پانزدهمین

 کنندگان ر گزا رب وراهنمائی کمک برای  مرتبه چندین شکوریان اقای و بودیم کنفرانس برگزاری ستاد در اتحادیه

 اهلل ولی آقایان و اسدی طاهره خانم سرکار کنفرانس علمی کمیته در اتحادیه نمایندگان.  نمودند عزیمت بوشهر به

 کمیته به قبل کنفرانس علمی کمیته دبیر عنوان به هم شکوریان خلیل آقای.  بودند خواجه امیر سید و پور خان

                                                             .                                                                 بودند شده دعوت علمی

 عضو شکوریان قایآ برگزاری ستاد عضو جانب این شد گزار بر بابلسر در 97 ماه مرداد در که شانزدهم کنفرانس در

 عبدی و  خواجه و پور خان آقایان و اسدی خانم علمی کمیته در اتحادیه نمایندگان و بوده کنفرانس اجرائی کمیته

 . اند بوده

 . دارم را تشکر کمال شانزدهم و پانزدهم های کنفرانس برگزاری در فوق عزیزان همه زحمات از
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 آموزش کنفرانس هفدهمین برگزاری جهت شرقی بایجان آذر استان پرورش و آموزش کل اداره با رایزنی – 3

 از است زمال. است شده گذاشته کنفرانس سایت روی مورد این در شده انجام های فعالیت اهم که ایران ریاضی

 ندا شده متحمل را زیادی زحمات مورد این در که اتحادیه اجرایی شورای عضو رزمی رحمان آقای جناب

 . نمایم سپاسگزاری

 در اتحادیه گاننمایند عنوان به( عبدی نعمت سید آقای و اینجانب)  اجرائی شورای اعضای از نفر دو معرفی – 4

 مذکور اتحادیه یاجرائ شورای عضو نفر دو این شده انجام انتخابات در و ریاضی علوم ایرانی های انجمن اتحادیه

 . اند شده انتخاب

 ، ،عبدی پور رفیع ،دکتر رجالی دکتر آقایان همکاری با ریاضی آموزش کنفرانسهای جامع نامه آئین تدوین – 5

 در 97 شهریور 20 تاریخ در که اتحادیه اجرائی شورای جلسه در که است تذکر به الزم. گویا دکتر خانم و شکوریان

 اجرائی شورای ویبتص مورد و گرفته قرار بررسی مورد بند بند اساسنامه مواد تمام گردید برگزار علوم فرهنگستان

 . است گرفته قرار

 . کرمان و شهریار در نمایندگان شورای اجالس دو برگزاری – 6

 و ماهری حمیده و اسدی طاهره ها خانم  اتحادیه بازرسی و اجرائی شورای محترم اعضای از میدانم الزم پایان در

 ، زاده شهاب عفرج سید ، شکوریان خلیل ، سروی علی ، رزمی رحمان ،  خواجه امیر سید پور خان اهلل ولی آقایان

 علی دکتر قایآ جناب از همچنین. کنم سپاسگزاری و تشکر اند داشته بنده رابا الزم همکاری که عبدی نعمت سید

 ارزوی با.  دارم را اسسپ و تشکر کمال اند بوده اتحادیه امور اعتالی باعث همواره خود ارشادات و یاری با که رجالی

 .       شما همه برای بهروزی

 . باشید سربلند و شاد 

  منزوی باقر محمد
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 96 بهمن 6 تا 3 ایران آموزشی کنفرانس پانزدهمین برگزاری از کوتاهی گزارش

 آقای یلفنت تماس در شدیم برگزار شیراز در ایران آموزشریاضی کنفرانس دهمین چهار که  95ماه  شهریور در

 کل اداره نمسئولی با ایران آموزشی کنفرانس چهاردهمین علمی دبیرکیته و اتحادیه وقت رئیس شکوریان خلیل

 قرار آنها الاستقب مورد که آمد عمل به بوشهر در کنفرانس پانزدهین گزاری بر تقاضای بوشهر پرورش و آموزش

 ن معاو غالمی صرالنا عبد و  متوسطه آموزش معاون تاج در حسین اقایان کنفرانس گزاری بر روز دومین در و گرفت

 ریاضی وهسرگر حیدری الرضا عبد انآقای اتفاق به بوشهر پرورش و آموزش کل اداره ریزی نامه بر و پژوهش

 گزاری بر جریان در نزدیک واز عزیمت شیراز به استان ریاضی معلمان انجمن رئیس سلیمی یوسف و متوسطه

 . کردند اعالم کنفرانس برگزاری برای را بوشهر آمادگی شفاهی طور به و گرفتند قرار کنفرانس

 در را خود وافقتم استان آن و م اعال بوشهر به اتحادیه توسط 13/7/95  تاریخ در کنفرانس برگزاری رسمی تقاضای

 پرورش و آموزش لک اداره در 24/3/96 تاریخ در برگزاری ستاد جلسه اولین و اعالم اتحادبه به 23/01/1396تاریخ

 اریبرگز محل با رابطه در و شد مشخص کنندگان تعدادشرکت جلسه این در.  گردید تشکیل بوشهر استان

 . گردید گفتگو و بحث ها هزینه و کنفرانس

 مشخص همم های تاریخ همچنین و مقاالت  محورهای و شد برگزار 8/4/96 تاریخ در علمی کمیته جلسه اولین

 . گردید

  افتتاحیه جلسه

 شروع المیاس جمهوری سرود و مجید اهلل کالم تالوت با 3/11/96 روز 15  ساعت از کنفرانس افتتاحیه جلسه

  بود چنین ها برنامه اهم و گردید

 ضمن یشانا ، کنفرانس گزاری بر ستاد رئیس و بوشهر پرورش و آموزش کل مدیر کرمی ناصر آقای سخنرانی – 1

 ریاضی رسد مشکالت و مسائل رسی بر کنفرانس گزاری بر از هدف داشتند اظهار  کنندگان شرکت به مقدم خیر

 .  است معلمین سازی توانمند روو پیش چالشهای بررسی

 . گردد تقویت آموزان دانش بین درس این جایگاه باید گفتند علوم سایر در ریاضی تاثیر به اشاره با ایشان ادامه در

 پایه محور توسعه نگاه یک اساس بر داشتند اظهار ایشان ، بوشهر استاندار راوندگ الکریم عبد آقای سخنرانی – 2

 .است توسعه ایبن سنگ و انسانی علوم و فلسفه پایه ریاضی زیرا است نهفته ریاضی رشته در کشور پیشرفت واساس

 نخبگان جذب با و کنند تدبیر مسئولین باید داشتند اظهار کشور سطح در ریاضی به توجهی بی از انتقاد با ایشان

 . باشند کشور توسعه فکر به ریاضی

 پر استقبال داشتند اظهار ایشان ، پرورش و آموزش وزیر متوسطه آموزش معاون افشان زر علی آقای سخنرانی – 3

 کرد نشان خاطر وی است کنفرانس این بخشی اثر گویای که هستیم شاهد را کنفرانس از معلمین نظیر بی و شور

 تاثیر که گیرد قرار عموم اختیار در پرورش و آموزش علمی نشریات طریق از کنفرانس این علمی های یافته که

 آموزش در تغییراتی شاهد اخیر سال دو یکی در داشتند اظهار ادامه در.  باشد داشته کشور ریاضی رشد در بیشتری
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 روش تغییر موجب که کرد اشاره آموزشی محتوای در تغییر آموزشی ساختار تغییر به میتوان که ایم بوده پرورش و

 .  است شده ریاضی آموزش

 و آموزش وجیخر که این به اشاره با ایشان ، کنفرانس علمی کمیته دبیر کریمی سعید دکتر آقای سخنرانی – 4

 ه شد ضعیف شدت هب دانشجویان علمی بنیه تاسف کمال با امروزه افزود میگیرد قرار علوم وزارت اختیار در پرورش

 . دارد آموزی دانش دوران در ریشه این و

 .شود برگزار فرانسکن این شده باعث و دارد ارتباط دیگر علوم سایر با که ست ا ای رشته بین علوم جمله از ریاضی

 26 داوری از پس که بود شده ارایه کنفرانس سایت وب طریق از کارگاه 30 مقاله 297 تعداد افزودند ادامه در ایشان

 انتخاب ارائه جهت مه کارگاه 9 تعداد و ه شد پذیرفته پوستر قالب در مقاله 66 و ای دقیفه 20 سحنرانی برای مقاله

 . شد خواهد ارائه ریاضی آموزش حوزه در اساتید توسط عمومی سخنرانی 7  تعداد گردیده

 ایران ریاضی موزشآ کنفرانسهای گذاران بنیان از و بهشتی شهید دانشگاه استاد گویا زهرا دکتر خانم سخنرانی – 5

 تفاوتی دروس یرسا با ریاضی گفتند میگیرد صورت ریاضی درس به نسبت که سازیهائی افسانه به اشاره با ایشان ،

  ای ویژه خاص هیتما درس هر کرد بیشتری تالش باید یقین به بگیریم یاد مفهومی شکل به آنرا بخواهیم اگر ندارد

 . است آن بودن ملموس و انتزاعی ریاضی دادن جلوه سخت دالئل از ویکی دارد

 ،کشف یآموزش جامعه در جدید های ظرفیت ایجاد ، گفتند ریاضی آموزش کنفرانسهای اهمیت باره در ایشان

 افزایش و مکارانه سایر ارتقای برای آن انتشار و ،شوق معلمان اجرائی و علمی قدرت افزایش ، جدید استعدادهای

 . است همه مشارکت

 آمد خوش ضمن ایشان ، ایران ریاضی معلمان های انجمن اتحادیه نماینده شکوریان خلیل آقای سخنرانی – 6

 ، آموزشی لوژیتکنو مسئول ، آموزشی های گروه سر ، معاونین ، کل مدیر از کنفرانس در کنندگان شرکت به گوئی

 دانشگاه کارکنان و رئیس ، استان پرورش و آموزش کل اداره کارکنان وسایر عمومی روابط کارکنان و رئیس

 و کرده شکرت اند کرده کمک کنفرانس برگزاری در که هائی نهاد سایر و کنفرانس کنندگان حمایت ، فرهنگیان

 کنفرانسها برگزاری از نظیر بی استقبال وگفتند کرده بیان ریاضی آموزش کنفرانسهای برگزاری در را اتحادیه رسالت

 یافته ارتقا سهاکنفران مطالب کیفی سطح زمان گذر با که میباشد آن در شده ارائه مطالب بودن آمد کار دلیل به

 یک عنوان هب آموزش شدن کیفی امروزه افزودند آموزش در وکیفی کمی توسعه اهمیت به اشاره با ایشان.  است

 .است مطرح جامعه در مطالبه

 . محلی موسیقی اجرای – 7
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  اختتامیه مراسم

 خالصه گردید شروع اسالمی جمهوری سرود و مجید اهلل کالم تالوت با 6/11/96 جمعه صبح 9 ساعت از مراسم این

 :  ها برنامه

 ، مروارید میشی پترو ، جنوبی پارس ویژه منطقه)  کنفرانس کنندگان حمایت از تشکر ضمن کرمی ناصر آقای – 1

 نامه بر از و اشدب گذشته خوش کنندگان شرکت به کنفرانس روزه سه این در است امید داشتند اظهار( اتمی نیروگاه

 . ببخشند برما بوده کاستیهائی اگر و باشند راضی ها

 شناخت با اخیر سالهای رد داشتند اظهار ایشان ، کنفرانس اجرائی کمیته دبیر تاج در حسین آقای گزارش - 2 

 تدوین ختلفم های بخش حمایت با را علمی بنیه تقویت طرح ، قوت و ضعف ،نقاط چالشها ، ها تهدید و ها فرصت

 بموازات و اشدمیب آن توانمندی و انسانی نیروی به توجه ما موفقیت از بخشی که یافتیم در و کردیم اجرائی و

 سرعت برای را بزرگی علمی رویداد شد گرفته تصمیم خدمت ضمن های دوره و آموزشی های کارگاه برگزاری

 رئیس یانشکور خلیل آقای تقاضای با 96 ماه مهر در اساس این بر دهیم سامان شده ایجاد حرکت به بخشیدن

 . آمد عمل به موافقت بوشهر در کنفرانس این برگزاری با ایران ریاضی معلمان های انجمن اتحادیه وقت

 بهتر هرچه گزاری بر یبرا دادند  ادامه کنفرانس  اجرائی بخش در  گرفته صورت اقدامات به اشاره با ایشان ادامه در

 :  دادیم تشکیل را زیر گانه هفت های گروه کار کنفرانس

 ، امانتظ و تامین ، آوری فن ، تشریفات ، تدارکات و پشتیبانی ، تبلیغات و عمومی روابط ، هماهنگی و خانه دبیر

 . نظارت و ارزشیابی

 درون های بخش مشارکت ، پرورش و آموزش محترم کل مدیر جانبه همه حمایت بر عالوه گفتند ادامه در ایشان

 دیگر از یرانا ریاضی معلمان های انجمن اتحادیه همکاری و کمک ، اجرائی و علمی کمیته بین اتحاد ، سازمانی

 ویژه منطقه جمله از بودند کنفرانس حامی که اجرائی های دستگاه از پایان در. بود کنفرانس این ممتاز های جنبه

 . مینمایم دانی قدر اتمی ،نیروگاه مروارید پتروشیمی ، جنوبی پارس

 گزار بر از کوتاهی نانسخ ضمن ،ایشان کنفرانس در کنندگان شرکت نماینده جاسمی بهنام آقای دانی قدر  - 3

 همکاری جهت هب ایران ریاضی معلمان های انجمن اتحادیه از همچنین و آنها نوازی ممهمان و کنفرانس کنندگان

 . باشد داشته تداوم تر بار پر کنفرانسها این که کردند آرزو و کردند تشکر ریاضی آموزش ی کنفرانسها  برگزاری در

 استان پرورش و ش.آمو کل اداره موافقت با ، ایران ریاضی آموزش کنفرانس شانزدهمین گزاری بر محل اعالم – 4

 در  ایران ریاضی آموزش کنفرانس شانزدهمین شده مقرر ایران ریاضی معلمان های انجمن اتحادیه و مازندران

 برگزاری عالما ضمن کنفرانس علمی کمیته دبیرسازگار دکتر آقای شود گزار بر بابلسر در کنفرانس 97 تابستان

 . رساندند کنندگان شرکت اطالع به را مورد این در شده انجام قداماتا  خالصه

 . اسدی طاهره خانم سرکار توسط کنفرانس پایانی بیانیه قرائت – 5

 .  دگان نامبر به هدیه و تقدیر لوح اهدای و استان ریاضی کسوتان پیش از نفر 25 از سپاس و تقدیر مراسم – 6

 . محلی مزسیقی اجرای – 7
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  1397 مردادماه 15 الی 12 بابلسر -مازندران ایران ریاضی آموزش کنفرانس شانزدهمین از گزارشی

 بابلسر در ایران ریاضی آموزش کنفرانس شانزدهمین برگزاری برای جلسه اولین 1396 سال ماه فروردین در 

 و آموزشی علمی ابعاد کلیه شهرستان داخل علمی نظرانصاحب و دبیران حضور با جلسه دو طی در و لیتشک

 در سپس و گرفته قرار نظر تبادل بحث، و بررسی ایران ریاضی آموزش هایکنفرانس هایچالش و محاسن و اجرائی

 آموزش کل اداره متوسطه آموزش محترم معاونت نظری آقای جناب حضور با رسمی جلسه سومین 24/4/96 مورخه

 تعدادی و استان ریاضی معلمان انجمن شورای اعضای و علمی کمیته دبیر سازگار دکتر و مازندران استان پرورش و

 استان مجاور شهرهای و بابلسر شهرستان از نظران صاحب دیگر و دوم و اول متوسطه ریاضی دبیران و آموزگاران از

 مراحل چگونگی مجدداً نیز جلسه این در که گردید تشکیل بابلسر میزبان هتل تفریحی آموزشی، علمی مجتمع در

 از اعم هاکنفرانس هایچالش و محاسن و ایران گذشته ریاضی آموزش هایکنفرانس پانزده برگزاری روند سیر

 آموزش علمی هایانجمن اتحادیه رئیس نایب پورخان... اولی آقای توسط غیره و مالی اجرائی -آموزشی علمی،

 توسط نیز کاملی اجرائی و مالی گزارش آنگاه و شد ارائه کنفرانس علمی کمیته مقام قائم و ایران ریاضی معلمان

 پرورش و آموزش اداره نهایتاً  و.نمودند  مطرح جلسه در مجدداً کنفرانس اجرائی کمیته دبیر عظیمی آقای جناب

 شانزدهمین برگزاری میزبانی درخواست استان کل اداره از 28/4/96 خیتار   500/2885    نامه طی بابلسر

 و کل اداره معاونین شورای در مطرح و نظری دکتر آقای جناب پیگیری با و نموده را ایران ریاضی آموزش کنفرانس

 اداره و اعالم را کنفرانس برگزاری دستور و بابلسر اداره به  31/5/96 خیتار 504/35994/2000  نامه طی آن مصوب

   1/6/96 خیتار 500/3766 نامهی ط کل اداره معاونین شورای الذکرفوق کتبی نامه و مصوبه به استناد با نیز بابلسر

 آموزش کنفرانس شانزدهمین برگزاری درخواست مجوز ایران ریاضی معلمان آموزشی علمی هایانجمن اتحادیه از

 اساتید توانمندی و وافر عالقه  و جوانب کلیه بررسی ضمن نیز اتحادیه که نموده 97 تابستان در را ایران ریاضی

 نامه طی آنگاه گذشته هایکنفرانس سابقه و آموزشی علمی، هایبرنامه برگزاری در مازندران استان علمی

 با را کار شروع و 97 تابستان در ایران ریاضی آموزش کنفرانس شانزدهمین برگزاری با   س4/6/97 خیتار 207/121

 ریاست با کنفرانس برگزاری ستاد تشکیل به منوط ایران ریاضی آموزش هایکنفرانس برگزاری نامهآئین به توجه

 و ابتدایی از اعم معلمین کلیه و ریاضی معلمان انجمن بکارگیری و همکاری و استان پرورش و آموزش کل مدیر

 شهرستان پرورش و آموزش اداره و نموده موافقت اعالم استان دانشگاههای و دوم و اول متوسطه ریاضی دبیران

 هایکمیته ایران ریاضی آموزش هایکنفرانس نامهآئین طبق و مدیرکل نظر زیر برگزاری ستاد تشکیل با نیز بابلسر

 تاریخ در.  نمود آغاز رسماً را کار و داده تشکیل 96 مهر اول هفته همان در کنفرانس دبیرخانه و  اجرائی و علمی

 علمی مجتمع اجتماعات سالن در ایران ریاضی آموزش کنفرانس شانزدهمین علمی کمیته جلسه اولین 28/10/96

 نامهآئین چارت طبق) که علمی کمیته اعضای قاطع اکثریت حضور با بابلسر میزبان هتل تفریحی و آموزشی

 مجدداً شده مرتب هاعنوان 15 تک تک روی خصوص به و رسیده هایعناوین کلیه روی ابتدا شد تشکیل( کنفرانس

 عنوان تحت زیر فراخوان 9 جلسه، آن از حاصله بندیجمع از پس گردید ارائه پیشنهاداتی و نظر تبادل و بحث

 آموزش برای معلمان انتخاب معیارهای( 1. اندنموده انتخاب ایران ریاضی آموزش کنفرانس شانزدهمین محورهای

 آموزش هایچالش( 3 ریاضیات یادگیری -یاددهی فرایند در مؤثر هایشیوه( 2 آنان ایحرفهدانش ارتقای و ریاضی

 در ارزشیابی و سنجش جایگاه( 5 مختلف هایپایه در ریاضی درس هایکتاب محتوای بررسی( 4 ایمدرسه ریاضی
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 در هادانشگاه و ریاضیات هایخانه -ریاضی معلمان علمی هایانجمن آموزشی، هایگروه نقش( 6 ریاضی آموزش

 تهدیدهای و هافرصت( 8 ریاضی آموزش ی پایه عنوان به ابتدایی ریاضی آموزش( 7 ایمدرسه ریاضی، آموزش

 به آموزاندانش گرایش هایجنبه بررسی( 9 ریاضی آموزش در درسی کمک هایکتاب و غیررسمی آموزش

 ایدقیقه 45 و ساعته یک تخصصی و عمومی هایسخنرانی کلیه همچنین و نموده انتخاب ریاضی رشته و ریاضیات

 تهیه دستور و نمودند مصوب محورها این حول ریاضی آموزش تخصصی هاینمایشگاه ها،کارگاه و ریاضی آموزش

 ریاست از عظیمی آقای جناب جدی پیگیری با و نمودند صادر را بعدی اقدامات و علمی کارهای دیگر و پوستر

 اتحادیه به  1/11/96 تاریخ به   5041/72153/2000نامه طی کل اداره آنگاه( مدیرکل) برگزاری ستاد محترم

 کنفرانس شانزدهمین محورهای عناوین فراخوان اعالم ضمن ایران ریاضی معلمان آموزشی علمی هایانجمن

 قائم) اتحادیه رئیس نایب پورخان... اولی ،(علمی کمیته دبیر) سازگار الهعنایت دکتر آقایان و ایران ریاضی آموزش

 نمایندگان عنوان به را استان دوم متوسطه ریاضی آموزش سرگروه زادهقاسم منصور آقای و( علمی کمیته مقام

 قرائت و کنفرانس پانزدهمین برگزاری روند از تجربه کسب جهت و کنفرانس شانزدهمین برگزاری در استان

 که بوده ایران ریاضی آموزش کنفرانس تنها و نمودند معرفی بوشهر کنفرانس اختتامیه در کنفرانس محورهای

 در و شده توزیع خود از ماقبل کنفرانس کنندگان شرکت بین در کنفرانس محورهای عناوین از برگ هزار به نزدیک

 کشور سراسر کل ادارات و هادانشگاه و آموزشی و علمی مختلف هایگروه و اتحادیه علمی هایسایت و هاکانال کلیه

 مسئولین تبلیغات و زحمات این حاصل که طوری به. گردید روبرو حضار گرم استقبال با که شده کامل رسانیاطالع

 هاینمایشگاه چندین و ریاضی آموزش کارگاه 50 به نزدیک و مقاله 450 شده موجب بابلسر در کننده برگزار

 فرهنگیان، دانشگاه پرورش، و آموزش مختلف قشرهای از و بابلسر در کنفرانس دبیرخانه به ریاضی آموزش تخصصی

 در علمی کمیته محترم اعضای از مشاوره با گردد، ارسال کشور سراسر ریاضی آموزش دکترای دوره دانشجویان

 ریاضی اساتید تعداد و تعیین و  داوری فرم بندهای عناوین و داوری چگونگس روی 23/1/97 مورخه جلسه دومین

 آموزش هایکارگاه و مقاالت داوری فرم آنگاه است شده نظر تبادل و بحث ایدقیقه 45 و ساعته یک سخنرانان

کارگاه و مقاالت کلیه دبیرخانه، توسط آنگاه شدند انتخاب سخنرانان و گردید تنظیم داوری جهت و تکمیل ریاضی

 جهت توانمند افرادی معرفی با و گردید کدبندی نهائی امتحانات هایبرگه مثل دقیقاً و شده سربرگ برگ تک ها

 آموزشی علمی اساتید ترینبرجسته از نفر 50 تعداد به کشور سراسر از علمی کمیته محترم اعضای توسط داوری

 کمیته اعضای فرهنگیان دانشگاه و کشور هایدانشگاه و دوم و اول متوسطه ابتدائی، مقطع سه در کشور ریاضی

 مرکز در 7/4/97و 6 و 5 هایتاریخ در آنگاه کنفرانس فراخوان طبق داور سر 9 تعیین ضمن و گرفته شکل داوری

 گاهاً و بررسی نفر سه حداقل توسط مقاله هر که طوری به و حضوری صورت به بابلسر( ع)علی حضرت معلم تربیت

 176 و ایدقیقه 20 سخنرانی عنوان به مقاله 107 محور، 9 از و شده داوری و بررسی نفر 5 توسط مقاالت از بعضی

 به و شدند انتخاب 97 ماه مرداد 12 الی 9 در ارائه جهت ریاضی آموزش کارگاه 23 و پوستر صورت به مقاله

 بررسی جهت الزم فرصت و داوری نتایج اعالم از پس آنگاه و نمودند صادر را نتایج اعالم مجوز ذیربط مسئولین

 و شده داده جواب و بررسی مجدداً بودند کرده اعتراض که هاییکارگاه و مقاالت و شده داده داوری اعتراضات

 توسط ایدقیقه 45 و ساعته یک ریاضی آموزش تخصصی و عمومی سخنرانی 10 کنفرانس این در اینکه خالصه

 ابوالفضل دکتر( 3 تقوی علی پروفسور( 2 زادهکرم شهنی پروفسور( 1: شدند انتخاب ذیل اسامی به علمی کمیته
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 ابراهیم دکتر( 8 آزادهغالم سهیال دکتر خانم سرکار( 7 رادمهر دکتر( 6 وحیدی دکتر( 5 پورحسن دکتر( 4 پوررفیع

 مقاله 102 و نمودند ایراد شده اعالم محورهای حول ایزدی آقای( 10 کالهدوز فهیمه دکتر خانم سرکار( 9 ریحانی

نمایشگاه چندین و ریاضی آموزش کارگاه 23 و پوستر عنوان تحت مقاله 167 و ایدقیقه 20 سخنرانی صورت به

 شرکت از نفر 1500 تا 1300 روزانه استقبال مورد که گردید ارائه مؤلفان توسط ریاضی آموزش تخصصی های

 97 ماه مرداد 12 الی 9 در محبت و مهر از پر و علمی کامالً فضای یک در بابلسر مازندران دانشگاه در کنندگان

 و اطالعات جهت ضمناً. است گرفته قرار کنفرانس در کنندگان شرکت حضار بهینه استفاده مورد و گردید برگزار

 چاپ ایران ریاضی کنفرانس شانزدهمین هایسخنرانی و مقاالت راهنمای چکیده دفترچه به علمی بیشتر مطالعات

 .نمائید مراجعه شده

 مدیر از اعم ازندران،م استان پرورش و آموزش کل اداره مسئولین و پرورش و آموزش وزارت از اوالً دارد جا اینجا در

 و معاونین دیگر و برگزاری ستاد مقام قائم عنوان به نظری آقای جناب و برگزاری ستاد رئیس عنوان به محترم کل

 به نژاداجریمه آقای جناب بابلسر شهرستان پرورش و آموزش اداره محترم مسئولین و کل اداره ذیربط مسئولین

 عظیمی سنح آقای جناب و اجرائی کمیته رئیس و بابلسر شهرستان پرورش و آموزش اداره محترم ریاست عنوان

 بودجه زشیابی،ار حراست، محترم مسئولین و معاونین دیگر و اجرائی کمیته دبیر و متوسطه آموزش محترم معاونت

 رانسکنف شانزدهمین سایت مسئول عنوان به درزی نجف مهدی آقای جناب و نقلیه و عمومی روابط خدمات،

 امام از اعم شهری مسئولین همه و بابلسر شهرستان پرورش و آموزش اداره ذیربط مسئولین دیگر و ایران ریاضی

 برگزاری در را زمال همکاری که بابلسر شهرستان ادارات رؤسای دیگر و شهردار شهر، شورای فرماندار، محترم، جمعه

 محترم سئولم بردیده رحیم آقای جناب و علمی کمیته محترم دبیر سازگار دکتر آقای جناب و داشتند کنفرانس

 دانشگاه مسئولین و مازندران استان ریاضی معلمان آموزشی علمی انجمن و دبیرخانه در آنها اجرایتیم و دبیرخانه

 محترم معاونت لبیطا یحیی دکتر آقایان و مازندران دانشگاه محترم ریاست میرنیا خالق دکتر آقای جناب مازندران

 میرزانژاد سعید دکتر و ریاضی دانشکده محترم ریاست چراتی یزدانی بخشاهلل دکتر و دانشگاه پشتیبانی و توسعه

 ایران ریاضی منانج نماینده و دانشگاه ریاضی محترم گروه مدیر تقویی علی دکتر و فیزیک دانشکده محترم ریاست

 خدماتی، امپیوتر،ک و ایرایانه مسئولین و علمی کمیته در آمار انجمن نماینده اصغرزاده دکتر و علمی کمیته در

 عزیز دانشجویان و ضیریا محترم دبیران و آموزگاران مازندران، دانشگاه هایخوابگاه امور و( سلف)پذیرایی مسئولین

 علی دکتر ایانآق علمی کمیته مشاورین اجرائی، و داوری علمی، هایکمیته محترم اعضای و اجرائی عوامل همه و

 پورآقاسی و رجیانگ دکتر بابل، شهرستان ریاضیات خانه مدیر پورحسن دکتر پرایی، یزدانی اسماعیل دکتر -رجالی

 خصوص به شپرور و آموزش وزارت درسی کتب تألیف دفتر و فرهنگیان دانشگاه دانشجویان دیگر و گرجی میثم و

خان منزوی، ایانآق و ایران ریاضی معلمان آموزشی علمی هایانجمن  ایزدی مهدی و ریحانی ابراهیم دکتر آقایان

 موزشیآ علمی هایانجمن محترم اعضای همه و رزمی رحمان شکوریان، اسدی، خانم امیرخواجه، عبدی، پور،

 شورای و رانای ریاضی آموزش هایکنفرانس سایت مسئول انجیلی علی آقای و کشور کل هایاستان ریاضی معلمان

 تفریحی جتمعم محترم مدیریت کشور سراسر و استان ریاضی آموزش محترم هایسرگروه ایران، ریاضیات هایخانه

 مردم مومع و میزبان هتل تفریحی و آموزشی مجتمع محترم مدیریت و بابلسر عظیمی شهید بهزیستی آموزشی، و

 «التوفیق اهللمن». آیدمی عمل به فراوان تشکر و تقدیر مجدداً کنندگانشرکت کلیه از و بابلسر شهرستان شریف
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  شهریار نمایندگان شورای اجالس  گزارش
 پرورش و آموزش کل هادار میزبانی به 96 ماه دی 8و7 روزهای در ایران ریاضی معلمان های انجمن اتحادیه نمایندگان شورای اجالس

  شهرستانهای

 :   همایش های برنامه خالصه گزارگردید بر شهریار منتظری شهید اردوگاه در

  7/10/96 شنبه پنج صبح

 .  اسالمی جمهوری سرود و مجید اهلل کالم تالوت – 1

 میزبانی زا سپاس همچنین و جلسه در پرورش و آموزش کل اداره معاونت حضور از تشکر و شکوریان خلیل آقای مقدم خیر – 2

 .  پرورش و آموزش کل اداره توسط اجالس

 پرورش و موزشآ کل اداره از کنندگان شرکت به گوئی آمد خوش ضمن ایشان:  اتحادیه رئیس منزوی باقر محمد آقای  سخنان – 3

 . رساندند اطالع به را اتحادیه یکساله های فعالیت و کرده تشکر اجالس برگزاری حهت به

 بر جهت به پرورش و آموزش کل اداره معاونین و کل مدیر از ایشان:  اتحادیه اجرائی شورای عضو عبدی نعمت سید آقای  سخنان – 4

 .  کردند سپاسگزاری همایش گزاری

 ها انجمن نقش هب کنندگان شرکت به مقدم خیر ضمن ایشان:   پرورش و آموزش کل اداره پژوهشی معاونت سنجری آقای بیانات – 5

 . میطلبیم پوزش داشته وجود کاستیهائی پذیرائی در اگر گفتند و کرده اشاره آموزش د پیشبر در

 :  ها انجمن مسائل بررسی میزگرد – 6

 اجالس مهم های امهبرن از یکی  ها انجمن مشکالت و مسائل بررسی که این به توجه با داشتند لظهار منزوی آقای جلسه ابتدای در

 نمایندگان از یکی اناست هر از  میشود درخواست نمایندگان از دادیم اختصاص مطلب ای به را نامه بر اولین اجالس این در میباشد

 و کرده صحبت استان ره نماینده ادامه در که.  نمایند مطرح را خود سازنده پیشنهادات کرده مطرح را استان انجمن مشکالت و مسایل

 .  داشت ادامه ظهر مقارن تا برنامه این کردند مطرح را انجمن مسایل

  7/10/96 شنه پنج ظهر از بعد

 . صدیقی دکتر آقای علمی سخنرانی – 1

 . شکوریان آقای توسط بوشهر در ایران ریاضی آمزش کنفرانس پانزدهمین برگزاری روند از گزارش – 2

 . پور خان آقای توسط بابلسر در ایران ریاضی آموزش کنفرانس شانزدهمین جهت شده انجام اقدامات از گزارش – 3

 . اتحادیه های کمیته جلسات برگزاری – 4

 8/10/96 جمعه صبح

 . اتحادیه عمومی روابط مسئول خواجه امیر سید آقای گزارش – 1

 . پارسیان احمد دکتر آقای علمی سخنرانی – 2

 .  وزیری میرزا مجید دکتر آقای علمی سخنرانی – 3

 . نقشینه امید دکتر آقای علمی سخنرانی – 4

 . رجالی دکتر آقای کوتاه سخرانی – 5

 . اجالس اختتامیه – 6
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 گزارش فعالیت های انجمن ها

 اصفهان استان -

  سال دو برای جدید اجرایی شورای انتخابات انجام و 25/8/95 تاریخ در انجمن عمومی مجمع برگزاری -

 اول طهمتوس مقطع دو برای 95 زمستان در" آموزشی ریزی برنامه " ساعته 24 خدمت ضمن دوره اجرای -

 دوره این های آموزش از همکاران از نفر 127 استفاده و دوم متوسطه و

 بیان و اصفهان استان پرورش و آموزش محترم رئیس با نشستی در انجمن اجرایی شورای اعضا شرکت** -

 ای برنامه هر ای و خدمت ضمن های دوره برگزاری برای همکاری جهت انجمن آمادگی اعالم و نظرات نقطه

 الیانهس عمومی مجمع برگزاری برای گیری تصمیم همچنین. باشد ریاضی آموزش کیفیت ارتقا موجب که

 انجمن

 اعضا از نفر 150 از بیش حضور با 96 فروردین 31 تاریخ در انجمن سالیانه عمومی مجمع برگزاری**  -

 ناهار پذیرایی با 14 الی صبح 9 ساعت از دانشگاه اساتید و انجمن

 ریاضی دبیران برای(  96 فروردین از جلسه 40 از بیش)  هفته هر دوشنبه مستمر جلسات برگزاری** -

 انهخ مربیان و اصفهان پزورش و آموزش  مجرب دبیران از گیری بهره و کمک با دوم متوسطه مقطع

 مدارس نیامتحا سواالت بررسی ها، آن بدفهمی درسی، های کتاب بررسی های زمینه در اصفهان ریاضیات

 فهم برای براجئوج افزاز نرم از استفاده و ریاضی،معرفی تفکر و اسالمی تفکر های شیوه مقایسه مختلف،

 درسی مطالب بهتر

 متوسطه عمقط ریاضی دبیران برای(   96 مهر از جلسه20 از بیش) تههف هر شنبه سه جلسات برگزاری** -

 های کارگاه انجام و جبرا جئو افزار نرم معرفی و تدریس روش و ها کتاب بررسی و نقد موضوعات با اول

  صیلیتح پیشرفت های آزمون و امتحانی سواالت بررسی ، سوال طرح ، کاشیکاری موضوعات با گروهی

 هرهفته شنبه سه روزهای در ابتدایی معلمان به ریاضی آموزش جلسات برگزاری** -

 دانشگاه به شنبه سه و دوشنبه روزهای در انجمن هفتگی جلسات برنامه ارائه و فرهنگیان دانشگاه با ارتباط -

 تدریس فنون و  مهارت کسب جهت جلسات این در شرکت برای دانشگاه دانشجویان از دعوت و

 ریاضیات خانه با التالیف جدید های کتاب بررسی برای معلمان آموزش های دوره برگزاری جهت همکاری -

 اصفهان معلمان تحقیقات مرکز و اصفهان

 استان وتپیشکس دبیران از تن چند بزرگداشت مراسم برگزاری در پرورش و آموزش کل اداره با همکاری -

 96 ماه دی در

 کشور ریاضی معلمان آموزشی علمی های انجمن اتحادیه سالیانه جلسات در فعال شرکت -

  جلسه کی هرماه متوسط بطور انجمن اجرایی شورای جلسات تشکیل -

  ریاضیات خانه اجرایی شورای جلسات در انجمن دبیر شرکت -
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 و ماه دی در کی متوسطه ریاضی دبیران برای   " نهم پایه ریاضی بررسی" خدمت ضمن دوره دو برگزاری -

 . 96 ماه بهمن

 در ومد متوسطه ریاضی دبیران برای "آموزشی تحقیقات در آن کاربرد و آمار" خدمت دوره برگزاری -

 97 شهریور

 ها انجمن نمایندگان کشوری ساالنه جلسات در انجمن نماینده شرکت -

 : زیر شرح به هفته هر شنبه سه و دوشنبه جلسات برنامه

   96 فروردین از  دوم متوسطه ریاضی دبیران دوشنبه هفتگی جلسات برنامه  

 ردیف تاریخ سخنران موضوع

 1 21/1/96 همکاران آزاد بحث و بهاری دیدار

 2 28/1/96 بهرامی آقای (فضایی هندسه) 2 هندسه چهارم فصل بررسی

 3 11/2/96 بهرامی آقای فضایی( هندسه)  قبل جلسه بحث ادامه

 4 18/2/96 اعلمی آقای دیفرانسیل

 5 19/4/96 احمدی آقای 96 کنکور تجربی رشته ریاضی های تست بررسی

 6 26/4/96 بهرامی آقای 96 کنکور هندسه های تست بررسی

 7 2/5/96   اعلمی آقای 96 کنکور دیفرانسیل های تست بررسی

 8 9/5/96 امینی آقای 96 کنکور احتمال جبرو و گسسته های تست بررسی

 9 16/5/96 افشان گل آقای ترکیبیاتی مفاهیم محتوای و ترکیبیاتی تفکر ماهیت

 10 23/5/96 ربیعیان آقای 11 پایه جدید ریاضی کتاب بررسی

 11 30/5/96 ایروانی آقای 11 پایه جدید ریاضی کتاب بررسی

 12 6/6/96 قاسمی آقای 11 پایه جدید ریاضی کتاب بررسی

 13 17/7/96 اعلمی محمد  منطقی فکرت ایجاد به ای اشاره                                  

 14 24/7/96 زاده حاتم لیلی 11 ریاضی های کتاب منطق

 15 1/8/96 ربیعیان عباسعلی حسابان بررسی

 آن تحلیل و آموزشی فیلم نمایش
 رضا محمد سید

 احمدی
8/8/96 
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 17 15/8/96 ایروانی اکبر شونفیلد دیدگاه از مساله حل

 18 22/8/96 بهرامی ایاز ازدهمی پایه هندسه

 19 29/8/96 اعتصامی مهری تجربی 2 ریاضی بررسی

 20 6/9/96 ........................... عمومی تعطیل

 21 13/9/96 زاده حاتم لیلی ازدهمی  هندسه
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 22 20/9/96 سادات السادات ملیحه سوال طراحی

 23 27/9/96 قاسمی رضا محمد ازدهمی کتاب بررسی

 24 4/10/96 اعلمی محمد دیفرانسیل مساله حل

 25 11/10/96 انارکی حسین محمد جبرا جئو

 26 18/10/96 سادات السادات ملیحه ازدهمی پایه آمار

 27 25/10/96 بهرامی ایاز هندسه

 28 2/11/96 امینی عبداله ریاضی رشته ماه دی امتحان سواالت بررسی

 29 9/11/96 اعلمی محمد مشتق

 30 16/11/96 مقدس علی جهان ریاضی و ریاضی جهان

 31 23/11/96 ایروانی اکبر درس کالس در مساله طراحی

 32 30/11/96 فر عارفی السادات بدر 2 هندسه از مساله چند طرح

 33 7/12/96 .................... استان ریاضی دبیران عمومی مجمع

 34 14/12/96 امینی عبداله ترکیبیات و افراز

 35 20/1/97 قاسمی محمدرضا تجربی ریاضی و حسابان در پیوستگی و حد بررسی

 36 27/1/97 جهانمرد احمد مساله چند حل

 37 3/2/97 حسینی اله روح گسسته و هندسه ، دیفرانسیل از مسائلی حل

 38 10/2/97 زمانی اکبر قوس و طاق ترسیم کارگاه

 39 17/2/97 حسینی اله روح گسسته و هندسه ، دیفرانسیل از مسائلی حل ادامه

 40 24/2/97 سراجی پیام موسیقی های گام ریاضی نظریه

 41 30/2/97 هانی فاطمه کاشیکاری

 اول متوسطه مقطع ریاضی دبیران برای هفته هر شنبه سه جلسات

 ردیف تاریخ موضوع دهنده ارائه

 1 18/7/96 همکار های گروه تشکیل 

 2 25/7/96 (7پایه)ریاضی های بدفهمی گردآوری کارگاه همکاران از گروهی

 3 2/8/96 (8پایه)ریاضی های بدفمی گردآوری کارگاه همکاران از گروهی

 4 9/8/96 (9پایه)ریاضی های بدفهمی گردآوری کارگاه "       "

 5 16/8/96 ها بدفهمی نمودن برطرف جهت فعالیت طراحی کارگاه "       "

 6 23/8/96 هفتم کتاب بررسی "       "

 7 30/8/96 هشتم کتاب بررسی "       "

 8 7/9/96 نهم کتاب بررسی "       "

 9 14/9/96 تیمز سواالت کارگاه "       "
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 10 21/9/96 تیمز سواالت کارگاه "      "

 11 28/9/96  سواالت بررسی و بحث "       "

 12 5/10/96 اول ترم سواالت طراحی "        "

 13 12/10/96 رصدخانه از بازدید فیزیک گروه

 14 19/10/96 خط معادله در جئوجبرا کاربرد همکاران از گروهی

 15 26/10/96 هشتم هندسه در جئوجبرا کاربرد "        "

 16 3/11/96 اول ترم سواالت بررسی و نقد "        "

 17 10/11/96 ارزشیابی های روش "        "

 18 17/11/96 ریاضیات در شناختی های حیطه "         "

 19 24/11/96 ریاضی در خالقیت کارگاه "        "

 20 8/12/96 ریاضی آموزش مبانی "       "

 21 15/12/96 اتحادها بررسی "        "

 

  1396 ماه آذر پایان تا ابتدایی دوره معلمان( هاشنبه سه) هفتگی جلسات موضوع

 

 

  کارگاه شروع موضوع تاریخ ردیف

 18 تا 16 15 بازی و ترکیبی های جمع 2/8/96 1

 18 تا 16 مساحت 9/8/96 2

 18 تا 16 الگویابی 16/8/96 3

 18 تا 16 احتمال و جمع 23/8/96 4

 18 تا 16 مسئله طرح 30/8/96 5

 18 تا 16 فضایی تجسم 7/9/96 6

 18 تا 16 اعشاری عددهای 14/9/96 7

 18 تا 16 الگویابی 21/9/96 8

 18 تا 16 ها چهارضلعی مساحت 28/9/96 9
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 استان البرز-
 :96 آذر ۲9 چهارشنبه تاریخ 16-1۴ ساعت در موسس هیات اول جلسه تشکیل

 رسول اتساد محسن سید دکتر مشهودی، شاهد دکتر باقری، حمید رحمانیان، حسین آقایان حضور با جلسه این

 البرز استان پرورش و آموزش کل اداره پژوهش معاونت دفتر در هستند، کرج شهرستان ریاضی معلمان از همگی که

 در انجمن شکیلت امور پیگیری برای کل اداره پژوهشی معاون و رحمانیان آقای جلسه رئیس ابتدا. گردید برگزار

 آنها انجام پیگیری و مصوبات ثبت برای مشهودی دکتر آقای جلسه دبیر سپس و کردند آمادگی ابراز وزارتخانه

 :از عبارتند جلسه این مصوبات از برخی. شدند تعیین

 هماهنگی و امور برخی فوری پیشبرد برای موسس هیات اعضای شامل فعال مجازی های شبکه در گروه تشکیل-1

  ها گیری رای و ها

 امکان جهت اشندب خانم ایشان از نفر 3 تا 2 حداقل که عضو 9 به اعضا رساندن برای جدید عضو چند از دعوت-2

 علمی هیات عضو دو از دعوت همچنین و ابتدایی بعضا و دوم و اول متوسطه خانم ریاضی معلمین با تر قوی ارتباط

  دانشگاه آن معلمان دانشجو با تعامل برای البرز استان فرهنگیان دانشگاه ریاضی

 خاص اسم یک یا ،(امرآ: آن مخفف مثال) البرز استان ریاضی معلمان انجمن برای بعد جلسه تا برند یک انتخاب-3

 مرتبط شعار یک از دار معنی مخفف یک یا( اندازه شمارش، مانند) انجمن موضوع با مرتبط یادماندنی به و دار معنی

 با آشتی خففم ابر یا همه، شامل یادگیری و دانش با نو البرزی: شعار مخفف اندیشه، مانند) انجمن اهداف با

 .باشد گویا و کارآمد بعدی تبلیغات برای که طوری به( ریاضی

 اطالع و ضوگیریع جهت تلگرام کانال و وبالگ آدرس و فصلنامه عنوان تعیین در مذکور برند همان از استفاده-4

  تبلیغات و عمومی رسانی

 ریاضیات به مه تصویری ای اشاره حال عین در و دهد پوشش را برند ی کلمه که طوری انجمن برای آرم طراحی-5

 .باشد داشته آن آموزش یا

 هدانشگا در کاربردی تریاضیا تمام استاد بابلیان پروفسور مانند بخش ایده و تاثیرگذار افتخاری اعضای از دعوت-6

  کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه در محض ریاضیات تمام استاد تومانیان پروفسور و خوارزمی

  آن متن کردن نهایی جهت اعضا همه توسط بعد جلسه تا اساسنامه دقیق مطالعه-7

 تلگرام یا ایمیل طریق از اکسل فرم و اعضا مدارک اسکن فایل سریع دریافت-8

 مقاطع دانشجومعلمان و معلمان نگرش در تحول برای هایی دوره و ها همایش برگزاری جهت ریزی برنامه-9

 برای ریاضی کارگاه یا آزمایشگاه تعریف و( کاربردی و مفهومی) کیفی آموزش برای دبیرستان تا دبستانی¬پیش

  جئوجبرا مانند آموزشی افزارهای¬نرم کمک به پویا یامحتواسازی آموزشی ابزارهای از استفاده

 و کمک با جیحاتر آموزی دانش های پژوهش های جشنواره و گروهی مساله حل مسابقات برگزاری ریزی برنامه-10

 ...  و فکری ایه بازی سازی فرهنگ برای نمایشگاهی جانبی های برنامه و مدارس مدیران و معلمان اولیا، مشارکت

 آموزش های انجمن زنی و امکانات و موانع درباره گرفتن مشورت برای عربی مانند دیگر های انجمن با ارتباط-11

  اطالعات و نظر تبادل و هماهنگی برای تحصیلی مشاوره و روانشناسی و ابتدایی
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 :96 ماه دی 8 و 7 تاریخ ایران ریاضی معلمان های انجمن اتحادیه همایش در شرکت

 ریاضی لمانمع های انجمن نمایندگان حضور با شهریار شهرستان در منتظری محمد شهید اردوگاه در همایش این

 معلمان انجمن از ینمایندگ به مشهودی شاهد دکتر آقای نیز البرز استان از و گزدید برگزار کشور های استان اکثر

 تشکیل لمی،ع سخنرانی: بودند قرار این از همایش این های برنامه کلیات. نمودند شرکت البرز استان ریاضی

  دگاننماین مشکالت استماع کنون، تا آنها شده انجام های¬فعالیت اعالم و اتحادیه های¬کمیته جلسات

 یک های¬لیتفعا گزارش آنها، بهبود برای پیشنهادات و جدیدالتالیف کتب بررسی و بحث ها،¬استان های¬انجمن

 ... و ریاضی آموزش 16 و 15 های¬کنفرانس گزارش اتحادیه، اخیر ساله

 :96 ماه دی 14 پنجشنبه تاریخ 12-8 ساعت ریاضی آموزش همایش برگزاری

 رشد رهنگیف کانون در البرز استان اول متوسطه ریاضی معلمان های مهارت ارتقای هدف با که همایش این در

 شاهد دکتر سطتو که ای غیرمدرسه ریاضیات درباره سخنرانی جمله از شدند ارائه مختلفی مطالب گردید، برگزار

 . گردید اجرا البرز استان ریاضی معلمان انجمن از مشهودی

 :96 ماه دی 18 یکشنبه تاریخ 1۲-8 ساعت آموزشی کارگاه برگزاری

 ها خانم اریهمک با مشهودی شاهد دکتر آقای توسط کرج، 2 ناحیه اول متوسطه ریاضی معلمان برای کارگاه این

 ی هندسه صولف آموزش در اوریگامی کاربرد موضوع با کرج، ریاضیات خانه از شعار حکمت درسا و مومیوند شبنم

 . گرفت قرار معلمان استقبال مورد که گردید برگزار اول متوسطه دوره ریاضی های کتاب

 :96 بهمن 6-3 تاریخ در ریاضی آموزشی کمک ابزارهای و ها سازه دست غرفه برگزاری 

 توسط بوشهر فرهنگیان دانشگاه در ایران ریاضی آموزش ساالنه همایش پانزدهمین نمایشگاهی بخش در غرفه این

 ریاضیات خانه زا مومیوند شبنم خانم همکاری با و البرز استان ریاضی معلمان انجمن از مشهودی شاهد دکتر آقای

 بابلیان اسمعیل رپروفسو نظارت تحت و کردستان استان ریاضی معلمان انجمن از فروزانفر فرزانه دکتر خانم و کرج

 کل اداره تقدیر مورد و کنندگان بازدید استقبال مورد که گردید برپا خوارزمی دانشگاه کاربردی ریاضیات تمام استاد

 . گرفت قرار بوشهر استان پرورش و آموزش

 :96 ماه بهمن 1۲ پنجشنبه تاریخ 1۲-9 ساعت آموزشی کارگاه و سمینار برگزاری 

 مهر بیرستاند در کرج 3 ناحیه دوم و اول متوسطه ریاضی معلمان های مهارت ارتقای هدف با که همایش این در

 رانیسخن ایراد به زمیخوار دانشگاه کاربردی ریاضیات تمام استاد بابلیان اسمعیل پروفسور ابتدا گردید، برگزار اول

 انجمن زا مشهودی شاهد دکتر آقای سپس. پرداختند آموزش حین در ریاضیات کاربردهای بیان اهمیت درباره

 از فروزانفر رزانهف دکتر خانم و کرج ریاضیات خانه از مومیوند شبنم خانم همکاری با البرز استان ریاضی معلمان

 برگزار تا و کاغذ کمک به مقدماتی ی هندسه آموزش موضوع با کارگاهی کردستان، استان ریاضی معلمان انجمن

 . نمودند

 :96 بهمن 1۴ شنبه تاریخ 16- 1۴ ساعت تاثیرگذار معلمان برای سمینار برگزاری 

 ترویجی اهداف درباره کرج پردیس خوارزمی دانشگاه کامپیوتر و ریاضی دانشکده های همایش سالن در سمینار این

 آن کاربردی ریاضیات تمام استاد بابلیان اسمعیل پروفسور توسط مدارس، برای مناسب برنامه فوق آموزشهای و
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 از فروزانفر فرزانه دکتر خانم البرز، استان ریاضی معلمان انجمن از مشهودی شاهد دکتر آقای همکاری با دانشگاه

 . گردید برگزار کرج ریاضیات خانه از مومیوند شبنم خانم و کردستان استان ریاضی معلمان انجمن

 :96 بهمن 18 چهارشنبه تاریخ 17-1۴ ساعت در موسس هیات دوم جلسه تشکیل

 از علمی اتهی عضو دو و خانم ریاضی معلمان از جدید عضو چند شامل مدعو عضو نفر 9 همه حضور با جلسه این

 پرورش و موزشآ کل اداره پژوهش معاونت دفتر در بود قبل جلسه مصوبات از که البرز استان فرهنگیان دانشگاه

 عبدالرضا باقری، حمید رحمانیان، حسین آقایان: بودند قرار این از جلسه در حاضرین. گردید برگزار البرز استان

 دالوندی، ابهسود دکتر ها خانم و میدانی محمود دکتر رسول، سادات محسن سید دکتر مشهودی، شاهد دکتر دراج،

 پیشنهادی تنم روی از که اساسنامه نویس پیش مفاد ریز همچنین. نژاد عباسقلی شیرین فروزانفر، فرزانه دکتر

 بحث مورد و شد خوانده جلسه این در بود، شده تهیه مشهودی دکتر توسط قبل جلسه مصوبات طبق و وزارتخانه

 از همچنین .گردید تنظیم اعضا همه توافق مورد اصالحات طبق نهایی متن و گرفت قرار موسس هیات اعضای بین

 در یتحصیل مدرک آخرین اسکن شامل شده خواسته مدارک ارائه به نسبت که گردید درخواست محترم اعضای

 شده کمیلت تایپی فرم اکسل فایل کارگزینی، حکم آخرین اسکن ،502 فرم اسکن ،(گرایشها کلیه) ریاضی رشته

 . بفرمایند اقدام تایپی بصورت انجمن موسس اعضای مشخصات 2 شماره

 :97 اردیبهشت 6 چهارشنبه تاریخ 1۲-8 ساعت آموزشی های مهارت ارتقای همایش برگزاری

 شاهد دکتر همکاری با ثانی شهید دبیرستان در دوم متوسطه دوره ریاضی معلمان برای که همایش این در

 ابتدا گردید، ربرگزا کرج ریاضیات خانه از مومیوند شبنم خانم و البرز استان ریاضی معلمان انجمن از مشهودی

 رد شهود اهمیت ارهدرب سخنرانی ایراد به خوارزمی دانشگاه کاربردی ریاضیات تمام استاد بابلیان اسمعیل پروفسور

 به نیز البرز استان فرهنگیان دانشگاه علمی هیات عضو میدانی محمود دکتر آقای سپس و پرداختند ریاضی آموزش

  . داختندپر متوسطه دوره در نوجوانان بعدی یادگیری مشکالت از پیشگیری در ابتدایی آموزش اهمیت توضیح

 :97 ردادم 1۲-9 تاریخ در کشور ریاضی معلمان برای کارگاه یک و پوستر یک مقاله، یک ارائه

 و آموزش لک اداره توسط بابلسر شهر در مازندران دانشگاه در ایران ریاضی آموزش ساالنه همایش شانزدهمین

 مشهودی شاهد ردکت و شکوری جواد رحمانیان، حسین آقایان همایش این در. گردید برگزار مازندران استان پرورش

 اکرم و وسفیی نرگس الضحی، شمس سادات مبینا مومیوند، شبنم ها خانم و البرز استان ریاضی معلمان انجمن از

 در شارکتیم آموزش تجربه عنوان تحت مقاله یک سخنرانی به که داشتند شرکت کرج ریاضیات خانه از نژادفالح

 یاضیر از ها چهارضلعی مبحث آموزش عنوان تحت پوستر یک ارائه مسئله، حل راهبردهای تدریس حین کالس

 یدوره یههندس عملی آموزش عنوان تحت کارگاه یک برگزاری جذاب، و برانگیز چالش روشی با ابتدایی چهارم

 مسئولین قدیرت مورد و مند عالقه معلمان استقبال مورد که پرداختند تا، و کاغذ کمک به فقط اول، یمتوسطه

 . گرفت قرار کنفرانس

 :97 ردادم 18-17 درتاریخ کشور ریاضی معلمان برای کارگاه یک برگزاری و دومقاله سخنرانی

 اسالمی آزاد دانشگاه در که متوسطه و ابتدایی ریاضیات تدریس در راهکارها و ها چالش ملی همایش چهارمین

 تمام استاد بابلیان اسمعیل پروفسور سخنرانی با شد، برگزار ملکان ریاضیات خانه توسط ملکان شهر در ملکان واحد

 آغاز شوند، گنجانده ای مدرسه ریاضیات در باید که موضوعاتی عنوان تحت خوارزمی دانشگاه کاربردی ریاضیات
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 مومیوند، شبنم ها خانم و البرز استان ریاضی معلمان انجمن از مشهودی شاهد دکتر آقای همایش این در. گردید

 سخنرانی به که داشتند شرکت نیز کرج ریاضیات خانه از یوسفی نرگس قدبیگی، سمیه الضحی، شمس سادات مبینا

 و خالق های¬واره¬داستان کمک به ابتدایی سوم ریاضیات در متقارن الگوهای آموزش تجربه عنوان تحت مقاله یک

 تقارن مفاهیم تدریس حین اکتشافی و غیرمستقیم آموزش برای هایینمونه عنوان تحت دیگر مقاله یک پویا،

 در خالقیت عنوان تحت کارگاه یک برگزاری ابتدایی، چهارم و دوم ریاضی در موازی و عمود خطوط چهارقسمتی،

 استقبال مورد که پرداختند( متوسطه و ابتدایی های دوره آموزان دانش و معلمان برای) تا و کاغذ کمک به هندسه

 . گرفت قرار کنفرانس مسئولین تقدیر مورد و مند عالقه معلمان

 :97 شهریور ۲۴ شنبه تاریخ 16-1۴ ساعت در انجمن اضطراری جلسه تشکیل

 مشهودی، هدشا دکتر آقای رحمانیان، حسین آقای پرورش و آموزش کل اداره پژوهشی معاونت حضور با جلسه این

 خانم بازگشت به جهتو با که شد برگزار پژوهشی معاونت دفتر در جیرکریمی قمر خانم و فروزانفر فرزانه دکتر خانم

 انجمن موسس هیات در کریمی جیر قمر خانم شد مقرر کردستان، ریاضی معلمان انجمن به فروزانفر فرزانه دکتر

 پژوهشی تمعاون تحویل انجمن های¬فعالیت گزارش همراه اساسنامه نهایی متن همچنین. شوند ایشان جایگزین

 . گردید البرز استان کل اداره

 :97 ماه مهر 19 تاریخ در کشور ریاضی معلمان برای پوستر یک و مقاله یک ارائه

 کرمانشاه استان پرورش و آموزش کل اداره توسط کرمانشاه شهر در ریاضیات کاربرد و آموزش کنفرانس دومین

 میالد آقای و و البرز استان ریاضی معلمان انجمن از مشهودی شاهد دکتر آقای همایش این در. گردید برگزار

 تجربه عنوان حتت مقاله یک ارائه با کرج ریاضیات خانه از وند زهره شیما مومیوند، شبنم ها خانم و منش افشین

 و پویا و خالق های-واره¬داستان کمک به ابتدایی ریاضیات در الگوها مبحث اکتشافی و غیرمستقیم آموزش

 تدریس نحی کالس در مشارکتی آموزش برای خالقانه و ساده هاییالگو عنوان تحت پوستر یک ارائه همچنین

 مورد و ندم عالقه معلمان استقبال مورد که داشتند شرکت ،¬ورزی¬دست کمک به ابتدایی دوره هندسی مفاهیم

 . گرفت قرار کنفرانس مسئولین تقدیر

 :97آذر ۲ جمعه تاریخ 16-8 ساعت لیمپیاد-ا مسابقه برگزاری

 ریاضی معلمان منانج استان، سمپاد مدارس مدیران البرز، استان پرورش و آموزش کل اداره همکاری با مسابقه این

 این در. گردید برگزار کرج 4 ناحیه مالصدرای آموزی دانش پژوهشسرای محل در کرج ریاضیات خانه و استان

 نفره سه ایه گروه قالب در بودند موظف ایشان بلکه شد نمی محسوب تقلب تنها نه آموزان دانش مشورت مسابقه

 در بودند ای روژهپ و باز پاسخ که مسایل این. بپردازند مسابقه موضوع علمی مسایل حل برای نظر تبادل و بحث به

 سنجش منض که بودند شده مطرح...  و هنر صنعت، روزمره، زندگی در ریاضیات از کاربردهایی مدلسازی قالب

 تمام در موزانآ دانش همچنین. انگیختند برمی نیز را آنان خالقیت آموزان، دانش عمومی ریاضی سواد غیرمستقیم

 محوطه در خستگی رفع برای تا کنند ترک کوتاهی مدت برای را مسابقه سالن بودند مجاز مسابقه ساعت 7 طول

 دانش انرژی از تا داد می مسابقه این به علمی اردوی جنبه که شوند پذیرایی و بزنند قدم خود دوستان با حیاط

 .نشود کاسته مسابقه پایان تا آموزان
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 :97آذر 6 شنبه سه تاریخ 1۲-8 ساعت ریاضی سنجش سواد ارتقای همایش برگزاری

 رشد رهنگیف کانون در البرز استان اول متوسطه ریاضی معلمان سنجش سواد ارتقای هدف با که همایش این در

 از خالق ای روژهپ باز پاسخ سئواالت با سنجش درباره سخنرانی جمله از شدند ارائه مختلفی مطالب گردید، برگزار

 دکتر توسط یآموز دانش نفره سه های گروه قالب در حل برای...  و هنر صنعت، زندگی، در ریاضیات کاربردهای

 در ای پروژه یها مساله گروهی حل کارگاه سپس. گردید اجرا البرز استان ریاضی معلمان انجمن از مشهودی شاهد

 مجری. شد اجرا کرج ریاضیات خانه دوم و اول متوسطه مقطع مسئول طیبی سعید آقای توسط لیمپیاد-ا مسابقه

 . بودند کرج ریاضیات خانه ابتدایی مقطع مسئول مومیوند شبنم خانم نیز همایش

 :97 ماه آذر 1۲ دوشنبه تاریخ 18-15 ساعت ریاضی آموزش کارگاه و سمینار برگزاری

 در رجک 1 ناحیه اول متوسطه ریاضی معلمان سنجش و آموزش های مهارت ارتقای هدف با که همایش این در

 درباره خنرانیس البرز استان ریاضی معلمان انجمن از مشهودی شاهد دکتر ابتدا گردید، برگزار سالله دبیرستان

 کارگاه سپس. دکردن سخنرانی الیمپیاد-ا نام به گروهی آموزشی، اکتشافی، ریاضی مسابقات از جدیدی سبک معرفی

 کرج ریاضیات خانه از طیبی سعید آقای توسط ریاضی و بازی کمک به زیستی ریاضیات از ای پروژه های مساله حل

 درباره سخنرانی دایرا به خوارزمی دانشگاه کاربردی ریاضیات تمام استاد بابلیان اسمعیل پروفسور سپس. شد اجرا

 ریاضیات خانه از مومیوند شبنم خانم نیز پایان در. پرداختند آن آینده اندازهای چشم و ریاضی آموزش موجود وضع

 برگزار ولا متوسطه دوره ریاضی های کتاب ی هندسه فصول آموزش در اوریگامی کاربرد موضوع با کارگاهی کرج

 . گرفت قرار معلمان استقبال مورد که نمودند

 :97 سال در البرز استان ریاضی انجمن آتی های برنامه

 برگزاری برای البرز استان ریاضی انجمن از کرج 4 ناحیه پرورش و آموزش اداره پیشاپیش دعوت قبول -1

 97 اهم دی در انشااهلل کرج 4 ناحیه اول متوسطه ریاضی معلمان جمع در ریاضی آموزش کارگاه و سمینار

  97 ماه دی در ایران ریاضی معلمان های انجمن اتحادیه همایش در شرکت -2

 متوسطه ریاضی معلمان برای جئوجبرا ریاضی آموزش نرم عنوان تحت خدمت ضمن های کارگاه برگزاری -3

  97 ماه دی در کرج 2 ناحیه اول

 برگزاری برای البرز استان ریاضی انجمن از کردستان استان پرورش و آموزش اداره پیشاپیش دعوت قبول -4

 و دستانکر دانشگاه دانشجویان و کردستان استان ریاضی معلمان مجامع در ریاضی آموزش کارگاه و سمینار

 پی عدد جهانی روز 97 ماه اسفند در سنندج فرهنگیان دانشگاه

 استان ایالم
 ابتدایی همکاران برای ابتدایی وسوم ؛دوم اول پایه برای ریاضی خدمت ضمن دوره تشکیل-1

 ودوم اول درپایه اول متوسطه برای خدمت ضمن دوره تشکیل-2

 ریاضی های رشته برای دوم متوسطه دوم پایه تألیف جدید دروس برای خدمت ضمن دوره تشکیل-3

 ؛تجربی؛انسانی

 دوم متوسطه برای سوال طراحی کارگاه تشکیل-4
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 ابتدایی وششم چهارم؛پنجم پایه دروس برای کارگاه تشکیل-5

 کار صحیح روشهای وارایه هماهنگی جهت استان آموزشی گروههای با جلسه تشکیل-6

 مدارس با نهاآ وهمکاری دانشگاه اساتید بیشتر همکاری جهت فرهنگیان دانشگاه ومعاون رئیس با جلسه تشکیل-7

 مدارس در دانشجویان کارورزی های دوره برای

 97 سال فعالیت

 ابتدایی وششم چهارم؛پنجم های پایه برای خدمت ضمن دوره تشکیل-1

 اول متوسطه سوم پایه برای خدمت ضمن دوره تشکیل-2

 وانسانی ؛تجربی ریاضی های رشته در دوم متوسطه تألیف جدید دروس برای خدمت ضمن دوره تشکیل-3

 ناستا آموزشی گروههای با هماهنگی مورد در نظر وتبادل وپرورش آموزش کل مدیر با جلسه تشکیل-4

 دوم نوبت امتحانات در کتبی معدل ارتقاء چگونگی مورد در استان متوسطه آموزشی معاونت با جلسه تشکیل-5

  ریاضی دروس

 دوم متوسطه در سوال طراحی کارگاه تشکیل-6

 ابتدایی مقطع برای سوال طراحی کارگاه تشکیل-7

 معلمان دانشجو برای ابتدایی دوره ریاضی کتب بررسی کالس تشکیل-8

 

 استان تهران
 1396 سال اول ماهه شش گزارش

 امور مورد در وضوعم هر مسئول گزارش بیان و 96 تیر و خرداد و فروردین در اجرایی شورای جلسه 3 تشکیل -1

 محوله

  96اردیبهشت 4 منطقه در نهایی اوراق تصحیح در معلم رویکردهای کارگاه برگزاری -2

 در تهران شهر ورشپر و آموزش کل اداره انسانی نیروی و پژوهش معاونت همکاری با هندسه همایش برگزاری -3

  96 مرداد 3 منطقه

 آموزش در ها رصتف و ها چالش" همایش سومین در انجمن اجرایی شورای اعضای توسط کارگاه و مقاله ارسال -4

  96 تیر تبریز ملکان شهر در "....مساله حل نصف " عنوان با " متوسطه و ابتدایی ریاضی

 مرداد " توسطهم و ابتدایی ریاضی آموزش در ها فرصت و ها چالش" همایش سومین در انجمن اعضای شرکت -5

96  
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 ریاضی آموزش در اه فرصت و ها چالش" همایش سومین در انجمن اعضای توسط کارگاه برگزاری و مقاله ارائه -6

 96 مرداد " متوسطه و ابتدایی

 آموزش در ها صتفر و ها چالش" همایش سومین در مقاالت ارائه جلسات ریاست برای انجمن اعضای انتخاب -7

 96 مرداد " متوسطه و ابتدایی ریاضی

 در ازدهمی هپای جدیدالتالیف های کتاب بخشی اعتبار جلسات در اجرایی شورای و انجمن اعضای شرکت -8

  درسی کتب دفترتالیف

 دانشکده در توسطهم ازدهمی پایه جدیدالتالیف های کتاب مدرسی تامین دوره در اجرایی شورای اعضای شرکت -9

  96شهریور دکترشریعتی فنی

 96 سال دوم ماهه شش گزارش

  انجمن امور مورد در نظر تبادل و بحث و اجرایی شورای جلسه 2 تشکیل -1

  دوم و اول متوسطه ریاضی های کتاب برای مثلثات مبحث در طولی نفشه تهیه -2

   96 اسفندماه  12 و 9 و 6 مناطق در پولیا روش به مساله حل آموزشی کارگاه برگزاری -3

 96 آذرماه  4 منطقه در ریاضی های کتاب در ملی درس برنامه رویکردهای کارگاه برگزاری -4

 96 ماه اسفند  13 منطقه در " ریاضی مفاهیم آموزش " عنوان با خدمت ضمن دوره برگزاری -5

 و ابتدایی گارانآموز برای " ریاضی آموزش و تدریس برتر های روش " عنوان با خدمت ضمن دوره برگزاری -6

 96 اسفند 13 منطقه در اول متوسطه ریاضی دبیران

 96 دی انسکنفر داوران توسط آن پذیرش و کشور ریاضی آموزش کنفرانس پانزدهمین به مقاله ارسال -7

 96 همنب بوشهر در کشور ریاضی آموزش کنفرانس پانزدهمین در انجمن اجرایی شورای اعضای شرکت -8

 96 بهمن کشور ریاضی آموزش کنفرانس پانزدهمین در انجمن دبیر توسط مقاله ارائه -9

 نمایندگان ورایش اجالس در تهران شهر انجمن اجرایی شورای اعضای سایر و دبیر و نمایندگان شرکت -10

 شد برگزار تهران های شهرستان منتظری اردوگاه محل در که کشور های انجمن اتحادیه

 96 آذر ریاضی ازدهمی پایه احتمال و آمار جدیدالتالیف کتاب بررسی و نقد -11

  96 آذر  تجربی ازدهمی پایه 2 ریاضی جدیدالتالیف کتاب نقدوبررسی -12
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 97 سال اول ماهه شش

  اجرایی شورای جلسه 3 نشکیل-1

  انتهر شهر  7 و 6 و4 منطقه در " مساله حل روش به ارزشیابی " عنوان با کارگاه ارائه -2

 تهران ریاضیات خانه اجرایی شورای جلسه در انجمن دبیر حضور -3

  معلم اتاق جلسات در شرکت و ریاضیات خانه با همکاری -4

   13 منطقه در خوارزمی نوجوان و جوان جشنواره داوری برای انجمن دبیر شرکت و معرفی -5

 97 تابستان در 2حسابان و گسسته ریاضیات دروس برای خدمت ضمن دوره دو تشکیل -6

 97 تابستان در 3 هندسه دوره تشکیل در ریاضیات خانه با همکاری -7

  تهران های شهرستان ریاضی معلمان انجمن اعضای با مشترک جلسه کی تشکیل -8

  تهران های شهرستان ریاضی معلمان انجمن همایش در اجرایی شورای اعضای شرکت -9

 مقاله ارائه و ریاضی آموزش کنفرانس شانزدهمین در اجرایی شورای اعضای شرکت -10

 " ریاضی آموزش در الهمس هدفمند طراحی " عنوان با کارگاه ارائه و ملکان ریاضیات خانه همایش در شرکت -11

  97 مرداد در

  نجمنا دفتر مکان تغییر برای تهران شهر پرورش و آموزش کل اداره مسئولین با  هماهنگی -12

  فترانجمند مکان تغییر با رابطه در شهرتهران 13 منطقه پرورش و آموزش مدیر با جلسه تشکیل -13

 13 منطقه به 7 منطقه از انجمن دفتر و وسایل جابجایی -14

 

ی شمال خراساناستان   

 (9-30/11) ساعت15/9/97محورمورخه پاداش  پرورش و اموزش عنوان با تخصصی ریاضی کارگاه

 با ابتدا در.  دش شروع  ریاضیات علمی  انجمن  ریاضی تخصصی  کارگاه اسالمی جمهوری سرود و خدا یاد و نام با

 انجمن بیرد وحدانی اقای جناب سپس.  شد رونمایی انجمن پارسال فعالیتهای از موسیقی با همراه کلیپی پخش

 جدید سال رد ان انداز چشم  و گذشته سال در انجمن فعالیتهای درباره  جلسه مهمانان به امد خوش عرض ضمن

 مشترک  یکارها درباره سپس کردند آشنا  بیشتر چه هر علمی انجمن اهداف با را مهمانان و کرده سخنرانی

 . کردند بیان را مطالبی جاری سال در علمی انجمن و اموزشی گروههای

 و اموزش انعنو با را خود سخنرانی بجنورد دولتی دانشگاه علمی هیات عضو نیازی دکتر آقای جناب نهایت در

  پاداش پرورش

 و حقوق مقایسه با هادام در. پرداختند فرهنگی همکاران  رفته سوال زیر  اجتماعی شان به آن در و کرده آغاز محور

 طبیعی قح را مزایا این کودک و مهد ،حق مسکن مسافرت،حق حق قبیل از فرهنگیان و کارمندان سایر مزایای

 .شدند انان حق احقاق خواستار و دانسته فرهنگی همکاران

 به شود داده فرهنگیان واقعی حقوق و حق آنکه بجای که است این سیستم مشکالت از یکی نیازی  دکتر گفته به

 میشود  برگزار تحصیلی سال دوران در  که کارگاههایی و خدمتها ضمن مثال میشود پرداخته ای حاشیه مسایل
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 رشد جهت در پویا و باانگیزه همکار جهت صرفا و باشد داشته مالی بار نباید ها تشویقی یا ندارد را الزم بازدهی

 . باشد اختیاری و وی شخصیت و دانش

 بین روابط یقتعم خواستار و داشتند را پرورش و اموزش بدنه در اساسی تغییرات ی ارزو بحث انتهای در ایشان

 . بود شده رگزارب بجنورد دانشگاه با مشترکی های برنامه نیز قبال است ذکر شایان. شدند علمی انجمن و دانشگاه

 : دش برگزار زیر قرار به اعضا شدن کاندیداتوری از پس   انجمن اجرایی شورای انتخابات اتنها در

  رای20        راد قربانی سمیه-1

  رای18              پرویزی نگار-2

  رای 16             صابری حدیث-3

 رای 16      خانی محمدزاده رضا-4

 رای14                 هاشمی زهرا-5

  رای13                  قانعی  الهه-6

   رای12     بختیاری  توکلی صفیه-7

   

خوزستان استان  

  انجمن امور مورد در گیری تصمیم و انجمن اجرایی شورای یجلسه سه تشکیل:  1

 فن و ریاضیات وایمحت با ، متوسطه دوّم و اوّل های دوره دبیران و معلّمان برای آموزشی کارگاه 17برگزاری:  2

  آوری

 با همایش کی و ازاهو چمران شهید دانشگاه از غیور دکتر و زاده کرم دکتر حضور با ریاضی همایش دو برگزاری:  3

 نصیری محمود استاد حضور

  ریارشه محل در 96 سال ماه دی در ها انجمن نمایندگان شورای  اجالس در انجمن نمایندگان شرکت:  4

  استان سطح در آنها انتشار و دهم یپایه ریاضی و نهم یپایه ریاضی پیرامون آموزشی یجزوه دو تدوین و تهیه:  5

   دوازدهم و مازدهی های پایه نونگاشت کتب بررسی و نقد در متوسطه دوّم یدوره ریاضی گروه با همکاری:  6

 جهت مجازی ایفض در انتشار و متوسطه دوّم یدوره دوازدهم و ازدهمی های پایه ریاضی کتب های تمرین حل:  7

 همکاران یاستفاده

 96 زمستان در انجمن اعضای برای خدمت ضمن یدوره دو برگزاری:  8

  و 96 زمستان در بابلسر و بوشهر ریاضی آموزش های کنفرانس در انجمن اجرایی شورای اعضای شرکت:  9

  97 تابستان

 درس یلیتکم محتوای شامل فیزیک، ریاضی و تجربی علوم های رشته دهم یپایه ریاضی کتاب نشر و چاپ: 10

  پایه این ریاضی
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 سمناناستان 
 هزینه و وقت در یجوی صرفه و امور در تسهیل جهت  96-97تحصیلی سال در سمنان استان ریاضی انجمن

. است بوده اطارتب در انجمن اعضای با مجازی فضای طریق از و است داده تشکیل انالین صورت به را خود جلسات

 .باشد می ذیل شرح به سال این در شده انجام فعالیتهای اهم

 سمنان استان ریاضی انیمیشن مسابقه برگزاری

 :گردید برگزار زیر اهداف با یازدهم و دهم پایه آموزان دانش بین استان سطح در مسابقه این

 ریاضی افزارهای نرم با آنها معلمان و آموزان دانش آشنایی(1

 آموزشی انیمیشن ساخت با آشنایی(2

 ریاضی درس کالس سازی نشاط با(3

 آینده سالهای در آموزان دانش و معلمان استفاده برای آموزشی محتوای تولید(4

 درس کالسهای کیفی سطح ارتقای(5

 درسی کتب با آموزان دانش بیشتر شدن مانوس(6

 بررسی مورد قتد به که بود مسابقه شرایط مطابق اثر 33 تعداد. رسید ما دست به استان سراسر از اثر 63 تعداد

 . شد انتخاب برتر آثار عنوان به اثر سه آثار این میان از. گرفت قرار

 :است زیر شرح به برتر نفرات اسامی

 ندبروم نوشین خانم ماراهن دبیر سمنان، فرزانگان دبیرستان از مالئیان سیما ، مصمم الهه ، مالئیان سماء خانمها(1

 اروئی شهربانو خانم راهنما دبیر ، مهدیشهر اندیشه دبیرستان از حسینی مستخدمین ساره خانم(2

 البنین ام انمخ راهنما دبیر ، شاهرود شاهد ازدبیرستان شاهرودی موسوی سادات الهه و آشوری حدیثه خانمها(3

 ربیعی

 .آمد عمل به تقدیر مقتضی نحو به راهنما دبیران و آموزان دانش این از

 احتمال و آمار کتاب مولف حضور 

 در و گرفت صورت تالیف دفتر با الزم ،هماهنگی استان معلمان انجمن و, استان ریاضی گروه فراوان پیگیری از پس

 دبیران از یجمع حضور و صدر شهرام میر آقای جناب فرمایی تشریف با احتمال و آمار کارگاه ماه دی 7 تاریخ

 برگزار منانس عفاف دولتی نمونه دبیرستان در سمنان استان مناطق و ها شهرستان های سرگروه و استان ریاضی

 .گردید

 با سپس. گردید ازآغ کریم قرآن از چند آیاتی تالوت با ماه دی هفتم شنبه پنج روز صبح 5/8 ساعت در کارگاه این

 .یافت ادامه سمنان استان از نماهنگی و ایران اسالمی جمهوری سرود

 و استان یپژوهش معاون قوشچی استان، متوسطه آموزش معاونت فوالدیان آقای جناب فرمایی تشریف با برنامه

 سمنان ارسمد کسوت پیش دبیر ، قدس محمد آقای از مراسم این در. یافت ادامه تکنولوژی اداره رئیس محسنی

 .آمد عمل به تجلیل

 و پرداختند احتمال و آمار کتاب بررسی به دبیران همکاری با صدر آقای جناب. گردید آغاز تخصصی جلسه سپس

.  قراردادند بررسی و بحث مورد فراوان دقت با و نمودند مطرح داشتند، کتاب مختلف فصول در که ابهاماتی همکاران
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 همکاران برای کارگاه این.  رسید پایان به جلسه داشت، وجود آن در ابهامات بیشترین که فصولی بررسی از پس

 .بازگشتند خود مناطق به نهار صرف با همکاران پایان در. بودند راضی بسیار حاضر همکاران و بود مفید بسیار

 سمنان شهرستان سطح در روبیک مسابقه برگزاری

 مسابقه در ربرت نفرات سپس. شد انجام مجزا طور به سمنان شهرستان خاص مدارس در ابتدا روبیک مکعب مسابقه

 :است زیر صورت به نهایی مسابقه نتایج. کردند شرکت نهایی

 بهشتی شهید دبیرستان از حسینی مصطفی سید آقای:  اول نفر

 رشد نمونه دبیرستان از دانایی علی آقای:  دوم نفر

 فرزانگان دبیرستان از وفایی زهرا خانم:  سوم نفر

 عفاف دبیرستان از پور حسین مهدیه خانم:  چهارم نفر

 شاهد دبیرستان از پور ذوالفقار فاطمه خانم:  پنجم نفر

 

  بلوچستان و سیستان استان

 شورای جدید ضایاع انتخاب و ریاضی دبیران از نفر 100 از بیش حضور با معلمان انجمن عمومی مجمع برگزاری-1

 26/11/96 تاریخ در اجرایی

 :گردد می اعالم زیر شرح به آرا اکثریت با اجرایی شورای اعضای

 اجرایی شورای رئیس سمت مطلق نخعی ابودر آقای

 اجرایی شورای رئیس نایب سمت کیخا اباذر آقای

 اجرایی شورای عضو و دار خزانه سمت به فروتن رضا آقای

  اجرایی شورای منشی سمت به جعفری مرتضی آقای

 اجرایی شورای عضو سمت به مقدم سلیمانی امیر آقای

 20/12/96  تاریخ در اجرایی شورای جلسه دومین برگزاری-2

 ریاضی ندبیرا از نفر 150 به نزدیک حضور با 28/1/97 تاریخ در تدریس نوین روشهای همایش برگزاری-3

 دوم و اول متوسطه

 97 اردیبهشت رد انجمن دفتر تشکیل و انجمن استقرار منظور به مکان اختصاص منظور به کل اداره با رایزنی-4

 و دبیران بهترین از گیری بهره با دوم و اول متوسطه ریاضی دروس تمام در 97 تابستان ترم کالسهای برگزاری-5

 آموزان دانش سطح ارتقای منظور به مناسب شهریه

 علمی انجمن " عنوان با و 547 ثبت شماره با 5/5/97 تاریخ در تجاری غیر شرکت یک عنوان به انجمن ثبت-6

 "بلوچستان و سیستان استان ریاضی معلمان آموزشی

 6/5/97 انجمن اجرایی شورای جلسه سومین برگزاری-7

 ضمن ساعت 16 اختصاص با "دوازدهم ریاضی نونگاشت کتب بررسی و تحلیل" خدمت ضمن دوره برگزاری-8

 آبان 11 و 10 تاریخ در انجمن وعضو زاهدان 2 و1 نواحی دوم متوسطه ریاضی دبیران از نفر 45 حضور با و خدمت
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 خدمت ضمن ساعت 16 اختصاص با  "اول متوسطه ریاضی کتب بررسی و تحلیل " خدمت ضمن دوره برگزاری-9

 97 آبان 25 و 24 تاریخ در انجمن وعضو زاهدان 2 و1 نواحی اول متوسطه ریاضی دبیران از نفر 37 حضور با و

 97 آبان 27 انجمن اجرایی شورای جلسه چهارمین برگزاری-10

 در استان دبیران نبرتری از گیری بهره با و زاهدان شهر حاشیه آموزان دانش برای رایگان همایش 4 برگزاری-11

 25 و24 وزانآم دانش از نفر 500 از بیش استقبال با و پسر و دختر تفکیک به دوازدهم و یازدهم ریاضی دروس

 97آذر 2و1 – آبان

 به استان فرهنگیان دانشگاه همکاری با "ریاضی تدریس روشهای شناسی آسیب" خدمت ضمن دوره برگزاری-12

 اختصاص با طشرای بهبود برای راهکار ارائه و ریاضی دروس در استان آموزان دانش ضعف عوامل شناسایی منظور

 97 آذر 30 و 29 تاریخ در خدمت ضمن ساعت 12

 40 حضور اب سیستان درحوزه "دوازدهم ریاضی نونگاشت کتب بررسی و تحلیل " خدمت ضمن دوره برگزاری-13

 97 آذر 30 و 29 تاریخ در سیستان حوزه دوم متوسطه ریاضی دبیران از نفر

 مندی عالقه در ستدری شیوه نقش و گذار تاثیر عوامل شناسایی منظور به ابتدایی حوزه سرگروههای با جلسه-14

 10/10/97 ابتدایی حساس مقطع در ریاضی درس به آموزان دانش

 

   فارس استان

   ریاضیات ملی روز همایش -1    

 تاالر در  استان تحصیلی مختلف مقاطع معلمین از نفر 100 حدود شرکت با همایشی ریاضیات ملی روز بمناسبت

 : بود چنین همایش های برنامه خالصه گردید برگزار شیراز دستغیب شهید  دبیرستان  اجتماعات

 . ایران اسالمی جمهوری سرود و مجید اهلل کالم تالوت – 1

 .  انجمن رئیس مقدم سلطانی توسطآقای انجمن های فعالیت گزارش و خیرمقدم – 2

 .   یابی درون های شیوه والگرانژ یابی درون   عنوان تحت باغوئی علی محمد آقای توسط علمی سخنرانی - 3  

  صفائی ، نادریان ، دهقانیان  آقایان توسط 95 کنکور سواالت بررسی گرد میز – 4

  دهم ضیریا کتاب از دنباله چند تاملیبر  عنوان تحت پور مهر رضا مسعود آقای توسط علمی سخنرانی – 5

 . صفری و حبیبی دکتر آقایان  توسط دهم سال ریاضی از مواردی بررسی گرد میز – 6

 . فرملنی لیال خانم توسط ابتدائی ششم ریاضی تدریس جهت ساخته دست تعدادی ارائه – 7

 . زاده راستی اهلل عنایت آقای توسط خاطره بیان و علمی مسابقه انجام – 8

 

 

 

  ریاضیات دهه همایش برگزاری – ۲
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 برگزار نانجم توسط همایشی هرساله است شده گذاری نام ریاضیات دهه هرسال ماه آبان دهم تا اول از چون

 برکزلر لممع پژوهشکده اجتماعات تاالر در 11/8/96 روز 19 تا 16 ساعت از همایشی مناسبت بهمین ، میشود

 : ها نامه بر خالصه گردید

 . اسالمی جمهوری سرود و مجید اهلل کالم تالوت – 1

 . انجمن دبیر توسط انجمن اهداف بیان و خیرمقدم – 2

 . فارس استان پرورش و آموزش کل اداره متوسطه آموزش معاونت اسماعیلی آقای سخنرانی – 3

 . همکاران از یکی توسط علمی سخنرانی – 4

 . یازدهم ریاضی نگاشت نو کتابهای از مطلب چند بررسی و بحث – 5

  طسوج شهرستان در همایش برگزاری - 3

 این انآموز دانش و معلمین از نفر 100 حدود شرکت با ریاضی همایش شهرستان این پرورش و آموزش بدعوت

 علمی مسبقه و علمی سخنرانی برگزاری که گردید برگزار 14/9/96 تاریخ در انجمن اعضای از نفر 20 و شهرستان

 . نمودند ریاضی رشته در تحصیل ادامه به ترغیب را آموزان دانش و اجرا انجمن توسط

  دار گله شهر همایش در شرکت – ۴

 پرورش و آموزش بدعوت شد گزار بر دار گله شهر در  17/11/96 تاریخ در  ریاضی با شاد روز یک  همایش

 آموزی دانش مقاالت انجمن رئیس سخنرانی از پس کرده عزیمت شهرستان این به انجمن نمایندگان شهرستان

 شد گذاشته نمایش به آموزی دانش های ساخته دست و شد ارائه

  انجمن سالیانه عمومی مجمع – 5

 برگزار یمطهر شهید اجتماعات تاالر در 11/12/96 جمعه روز 13 تا 9 ساعت از انجمن سالیانه عمومی مجمع

 : ها برنامه  گردید

 .  اسالمی جمهوری سرود و مجید اهلل کالم تالوت – 1

 عضایا از تشکر و انجمن ساله سه دوره های فعالیت از انجمن رئیس مقدم سلطانی حسین آقای گزارش – 2

 . انجمن امور در همکاری جهت به بازرسان و احرائی شورای

 . منانج دار خزانه شکوریان خلیل آقای  توسط ها هزینه و امدها در از انجمن مالی امور گزارش – 3

 . نگیانفره دانشگاه مدرس و ریاضی آموزش دکتری دانشجوی پیما باده امین آقای توسط علمی سخنرانی – 4

 : دشدن انتخاب زیر افراد گیری رای از  پس که انجمن بازرسی و اجرائی شورای انتخابات انجام – 5

 خزانه)  شکوریان خلیل ،(  مقام قائم)  مریخی خلیل سید ،(  انجمن رئیس)  مقدم سلطانی حسین  آقایان و خانمها

 ، پور مهر رضا مسعود ،(  علمی کمیته مسئول)  نادریان سیروس ،(  عمومی روابط مسئول)  حبیبی مزبان ،(  دار

 محمد ، تن وئینر غالمرضا ، باغوئی علی محمد ، صفائی جهانپور ، زاهدانی زاهد ابوالحسن ، زجاجی الدین کمال

 صالحی سلمم ،(  شورا البدل عل) تحملی لیال ،(  شورا البدل عل) دهقانیان حسین ، شیرازی پور محمد رضا

 ( البدل علی بازرس)  کریمی فیروزه ،(  بازرس)  عباسی سارا ،(  بازرس)

 

 

  ایران ریاضی آموزش کنفرانس پانزدهمین در شرکت – 6
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 تعدادی کع ندکرد شرکت شد برگزار بوشهر در که ایران ریاضی آموزش کنفرانس در انجمن اعضای از نفر 50 حدود

.  گردید ارائه نیز ااعض توسط نیز نمایشگاه و کارگاه چند و بوده پوستر یا سخنرانی بصورت مقاله صاحب همکاران از

 . شد گزار بر اتحادیه پژوهش و تالیف کمیته مسئول مقدم سلطانی آقای مدیریت با گرد میز یک آن بر عالوه

 

 

 

  ریاضیات روز همایش – 7

 ها برنامه هما و گردید برگزار معارف دبیرستان اجتماعات تاالر در 20/2/97 روز 19 تا 16 ازساعت همایش این

  بود چنین

  اسالمی جمهوری سرود و مجید اهلل کالم تالوت – 1

 انجمن رئیس مقدم خیر – 2 

 . دهقانیان حسین آقای توسط گسسته ریاضیات با رابطه در علمی سخنرانی – 3

 . میرزاخانی مریم فسور پرو باره در هنک نما اجرای – 4

 . معلمین از نفر چهار توسط آموزشی خاطرات بیان – 5

 . برندگان به جایزه اهدای و کتبی مسابقه اجرای – 6

  علمی فرهنگی اردوی برگزاری – 8

 گلشن بوستان رد  13/6/97 تاریخ در انجمن اعضای از نفر 55 شرکت با روزه یک ااردوی همکاران تقاضای بر بنا

 : زیربود های برنامه شامل که گردید برگزار

 . شعر و نثر صورت به گوئی طنز برنامه – 1

 . کسوتان پیش از چند تنی توسط گوئی خاطره – 2

 . برندگان به جایزه اهدای با عمومی معلومات مسابغه اجرای – 3

 .  برندگان به جایزه با همراه ریاضه مسابقه اجرای – 4

 .  خودشان های سروده از انجمن رئیس توسط غزل چند قرائت – 5

 .  زاهدانی زاهد ابوالحسن آقای دلنشین بااواز حافظ از غزلیاتی خواندن – 6

 . فرهنگی زوج چند از ر نوبها زهرا خانم کار سر سواالت با داغ نیمه صندلی عنوان تحت ای برنامه اجرای – 7

  ریاضیات دهه همایش – 9

  شد زارگ بر شیراز یک ناحیه پژوهشسرای اجتماعات تاالر در 10/8/97 روز 18 تا 15 ساعت از همایش این

 :  ها برنامه خالصه

 . اسالمی جمهوری سرود و مجید اهلل کالم تالوت – 1

 . ریاضیات دهه با رابطه در کوتاهی سخنان و انجمن دبیر مقدم خیر – 2

 . نادریان سیروس آقای توسط یازدهم ریاضی شت نگا نو کتابهای بررسی برنامه – 3

 . نگیانفره دانشگاه مدرس جو غفاری منظر خانم توسط مطلق قدر لشهای چا  عنوان تحت  مقاله ارائی – 4

 .  صفائی جهانپور و خادم الدین نجم آقایان توسط 3 ریاضی و 2 حسابان از مشترک بخشی تدریس – 5

  . هندسه و گسسته ریاضیات دیگری و 3 وریاضی 2حسابان مورد در یکی موازی کارگاه دو ارائه – 6
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  ادبیات و ریاضی مشترک همایش – 10

 استاد و احبمص غالمحسین دکتر  بزرگداشت عنوان با علم دو این پیوندهای تبیین و بررسی هدف با همایش این

 روز 18 ات 15 ساعت از فارس استان ادبیات و  ریاضیات معلمان های انجمن مشترک باهمکاری مشیری فریدون

 : بود چنین ها برنامه خالصه شد برگزار معلم پژوهشکده اجتماعات تاالر در 29/9/97 شنبه پنج

 . اسالمی جمهوری سرود و مجید اهلل کالم تالوت – 1

 . ریاضی انجمن از مقدم سلطانی آقای و ادبیات انجمن از فرهادی دکتر آقای خیرمقدم – 2

 لظهار و فارس استان پرورش و آموزش کل اداره متوسطه آموزش معاون اسماعیلی آقای کوتاه سخنرانی – 3

 . انجمن دو توسط مشترک همایش گزاری بر از خوشوقتی

 . مشیری فریدون شعر ویژگیهای باره در پور صادق عبدالحمید دکتر آقای سخنرانی – 4

 . شیوا بیانی با کمپانی آقای توسط مشیری فریدون از شعری قرائت – 5

 . نادریان آقای توسط مشیری فریدون و مصاحب دکتر از نماهنگی پخش – 6

 به ایشان اتخدم و تالیفات و مصاحب غالمحسین دکتر نامه زنزندگی با رابطه در جو غفاری خانم سخنرانی – 7

 . ایران ریاضی آموزش

 . دتنشین آوازی صورت به ی شعر همین اجرای و زاهد آقای توسط مشیری فریدون از شعری دکلمه – 8

 . رسیفا شعر به ایشان وخدمات تالیفات ، مشیری فریدون زندگی با رابطه در قریشی آقای سخنرانی – 9

 . همایش کنندگان گزار بر از شکوریان خلیل آقای تشکر – 10

  

  قزوین استان

 : 96 اردیبهشت در  علوم سایر در ریاضی های کاربرد استانی همایش – 1

 . منهاج دکتر ر باحضو  ریاضیات آموزش فلسفه     

 . زاده حمیدی دکتر حضور با  ریاضی توانائی و دانائی     

 . چگینی دکتر باحضور  آن کاربردهای و کسری ،انتگرال دیفرانسیل حساب     

  ریاضی کتب یبررس و نقد ، یازدهم و دهم پایه ریاضی ، ریاضی های مهارت ،  خدمت ضمن کالسهای برگزاری – 2

 96 مهر

  استان ورشوپر آموزش کل اداره هشی پژو معاون با آموزشی علمی های انجمن دبیران و دندگان نما جلسه – 3

 96 مهر

 عالمه ندبیرستا در  12 تا 8 ساعت از 96 مهر 28 جمعه استان 2 متوسطه ریاضی گروه آموزشی کارگاه – 4

 .جعفری

 : خدمت ضمن های دوره – 5

 96 آبان   ساعت 24 مدت به گروه دو برای ریاضی تدریس های مهارت    

 96 آبان  ساعت 40 مدت به گروه دو برای احتمال و آمار نگاشت نو کتاب بررسی    

 96 آبان   ریاضی کتاب نویس وبررسیپیش نقد    

  96 آبان  آموزشی های کارگاه گزاری بر – 6
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  96 آبان وزیری زا میر پروفسور حضور با ریاضی شهر مسابقه گزاری بر – 7

 96 آبان همکاران جمع در میرزاوزیری مجید دکتر آقای سخنرانی – 8

  96 دی 29 جمعه 1 حسابان و تجربی 2 ریاضی آموزشی کارگاه – 9

  96 بهمن ریاضی های سازه دست جشنواره برگزاری – 10

 96 همنب  تالیف دفتر به نظرات نقطه ارسال و یازدهم و دهم  پایه هندسه نویس پیش بررسی و نقد – 11

 قم استان
 قم ریاضی معلمان انجمن امتیازات( الف

 :است ذیل امتیازات دارای قم ریاضی معلمان انجمن 

 21/12/1380 مورخ  37/15773/610  شماره به پروش و آموزش وزارت طرف از تاسیس مجوز•

 303 مارهش به بار، نخستین برای قم، استان ریاضی مدرسین علمی گسترش و پیشرفت هدف با انجمن اساسنامه•

 یمل شناسه به هشتم دوره در ثبت آخرین و  رسید ثبت به هاشرکت ثبت اداره در ،25/3/1382 مورخ

 .گردید اقدام کشور رسمی روزنامه در آگهی ضمن  7/10/1391  مورخ  590002896

 و رهنگف وزارت  از 6/8/1386 تاریخ در داشت، فعالیت 1376 سال از که« ریاضی فصلنامه» مجوز اخذ جهت•

 نام به  32477/91 شماره به 25/10/1391 تاریخ در قانونی، مراحل پیگیری از پس و شد اقدام اسالمی ارشاد

 .گردید ثبت« سالنامه» صورت به و« پژوهشی -آموزشی» روش با« ریاضی اندیشه»  تخصصی نشریه

 آمار و ریاضی علوم تخصصی کتابخانه•

 http//amrq.qomedu.ir آدرس به اینترنتی سایت•

 amr@qomedu.ir آدرس به انجمن ایمیل•

 1396-1397  و 1395-1396 های سال در شده انجام هایفعالیت اهم( ب

 :است پذیرفته تصور ذیل فعالیتهایانجمن، عادی امور عالوه  اجرایی شورای اعضای پیگیری با مذکور سال دو در

 ساالنه پژوهشی و علمی اجرایی، تقویم تنظیم•

 انجمن اتجلسصورت دفتر در مکتوب  العاده،فوق جلسات نیز و اجرایی شورای ماهانه مستمر جلسات اجرای•

 دوم متوسطه دوره درسی کتب تألیف تیم در اجرایی شورای اعضای از نفر دو حضور•

 ریاضی دبیران گردهمایی جلسات•

 جدیدالتالیف درسی کتب بررسی و نقد کارگاه برگزاری•

 آنها لساتج در شرکت و( دوم متوسطه و اول متوسطه ابتدایی،) ریاضی آموزش هایگروه با همکاری و تعامل•

  جلسات صورت دفتر و ها هزینه بررسی و مالی ترازنامه تصویب جهت سالیانه عمومی مجمع تشکیل•

 قم استان پرورش و آموزش نواحی مدیران و ارجمند معاونین و محترم مدیرکل با دیدار•

 از نفر پنجاه و صد حضورحدود با( ع) مجتبی حسن امام سعادت با میالد مناسبت به سالیانه افطاری ضیافت اجرای•

 نواحی پرورش و آموزش اداره مسؤولین و محترم کل مدیر همچنین و انجمن اعضای

  95 اهم دی در مقدس مشهد در کشور ریاضی معلمان هایانجمن اتحادیه نمایندگان شورای درهمایش شرکت•
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  قم اطراف مناطق در خانواده همراه به انجمن اعضای برای(  طبیعت دامان در روزی) عنوان تحت اردو سه برگزاری•

 96 ما آبان در در خانی میرزا پروفسورمریم مرحومه بزرگداشت مراسم برگزاری•

 کشورها سایر بین در ایران جایگاه و تیمز آزمون بررسی کارگاه برگزاری•

  بورس با آشنایی کارگاه برگزاری•

 علیمرادی دکتر سخنرانی با نگاری رمز فنون با آشنایی کارگاه برگزاری•

 از همایش این رد که ، معاونین و کل مدیر حضور با ریاضی نشستگان باز و پیشکسوتان از تجلیل همایش برگزاری•

 .آمد عمل به تجلیل شام صرف و  هدیه کارت و تقدیر اوح اهدای با پیشکسوتان

 به مقاله چند هارای با مازندران محمودآباد در  پژوهش و آموزش در نوین راهبردهای کنفرانس دومین در حضور •

 سخنرانی صورت

 پوستر صورت هب مقاله چند ارایه با تهران در ها فرصت و ها چالش ، ریاضی آموزش ملی همایش اولین در حضور •

 کشور ریاضی معلمان انجمن نمایندگان جلسات در حضور •

 پرورش و آموزش وزارت رأی اساس بر استان در فعال های انجمن بین در اول رتبه کسب •

   نویسی مفاله کارگاه برگزاری•

  دربوشهر ایران ریاضی آموزش کنفرانس پانزدهمین در همکاران حضور به امورمربوط گیری پی •

 کل ضورمدیرح با  که قم استان ریاضی معلمان آموزشی -علمی انجمن تأسیس سالگرد بیستمین همایش برگزاری•

 .شد انجام ریاضی به عالقمندان و پیشکسوتان و معلمان از عظیمی قشر و ایشان محترم معاونین و

 بابلسر در در ایران ریاضی آموزش کنفرانس شانزدهمین در فعال حضور• 

 شده اعالم زمانی بازه در ها انجمن وزارتی ارزیابی های فرم تکمیل•

  آنالین و شده ریزی برنامه صورت به دوازدهم پایه جدیدالتألیف درسی کتب بررسی و نقد• 

 استان آموزشی های گروه مشارکت با التألیف جدید دروس ریاضی تدریس آموزی مهارت و بازآموزی کارگاه•

 مجازی فضای در ریاضی تخصصی های گروه تشکیل•

   ت•تسلی بنر ارسال و همکاران بستگان ترحیم مراسم در شرکت•

 انجمن های برنامه مورد در نظر تبادل و پرورش و آموزش کل مدیر با دیدار•

 ریاضی اندیشه تخصصی سالنامه  شماره چهاردهمین چاپ•

 کشور ریاضی های انجمن نمایندگان شورای جلسات در انجمن نمایندگان شرکت•

 

  کردستان استان
 نفر20 از تقدیر و نویسی انشا و کاریکاتور قالب در ریاضیات دهه مناسبت به آموزی دانش مسابقات برگزاری •

  استان سطح در اول

 96 آذرماه در حیدری علی و میرزاخانی مریم بزرگداشت همایش برگزاری و گویا دکتر خانم از دعوت •

  دوم و اول متوسطه دبیران برای گویا  دکترزهرا خانم حضور با تیمز آزمون خدمت ضمن دوره برگزاری •

  گویا زهرا دکتر خانم و میرزاخانی مریم یادبود تمبر یتهیه •
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  گویا دکتر خانم حضور با ریاضی معلمان افزایی دانش کارگاه برگزاری •

 و فرهنگیان دانشگاه و کردستان دانشگاه اساتید و گویا دکتر خانم حضور با پاسخ و پرسش جلسه برگزاری •

  دوم و اول متوسطه ریاضی دبیران

  گویا دکتر خانم حضور با المپیادی برگزیده آموزان دانش و  ریاضیات عرصه پیشکسوتان از تقدیر •

  در فروزانفر فرزانه  خانم توسط اول متوسطه دبیران برای تیمز و اوریگامی کارگاه برگزاری در همکاری •

 قروه و سنندج شهرستان

 . بودند نموده شرکت بوشهر کنفرانس در که همکاران از نفر 25 برای  اتوبوس هواپیماو بلیط تهیه •

  بوشهر کنفرانس در  مرادی ابراهیم آقای توسط ریاضی هایسازه دست غرفه برگزاری •

 کنفرانس در رضائی، اسماعیل آقای و آمانی پرشنگ خانم توسط ریاضی، کاریکاتور نمایشگاه برگزاری •

  بوشهر

 96 اسفند در پی عدد  روزجهانی مناسبت به  آموزی دانش مسابقات برگزاری •

 96 اسفند در پی عدد  روزجهانی مناسبت به همایش برگزاری •

 96 اسفند در  پی عدد جهانی روز مناسبت به کارگاه برگزاری •

 مجید پرفسور حضور با ریاضی یادگیری در ترفند 30 و منطقی معماهای کارگاه برگزاری در همکاری  •

  استان سطح در میرزاوزیری

 مجید پرفسور حضور با قروه و سنندج های شهرستان در ریاضی شهر مسابقه برگزاری در همکاری •

  میرزاوزیری

  بابلسر کنفرانس به استان سطح ریاضی معلمان از نفر 40 عزیمت برای رایگان اتوبوس تهیه •

  بابلسر کنفرانس در  مرادی ابراهیم آقای توسط ریاضی هایسازه دست غرفه برگزاری •

 ریاضی معلمان انجمن نام به کرمانشاه کنفرانس و ملکان همایش علمی کمیته در اجرایی شورای عضویت •

  کردستان استان

-97 سال در انجمن های فعالیت از کتابی تهیه و چاپ جهت انجمن برای همکاران مقاالت ارسال فراخوان •

96 

 آقای و ایشان های کتاب تقدیم و ابراهیمی فواد محمد سید آقای بزرگوار استاد توسط کتاب جلد 33 تالیف •

  بابلسر و بوشهر کنفرانس در ریاضی معلمان انجمن اتحادیه به پور حمزه

 سید آقای بزرگوار استاد توسط انجمن نام با اتحادیه و ها گروه به ارایه و انجمن مختلف پوسترهای تهیه •

  حسینی رضا

 "حیدری علی" کردستان استان ریاضی ینخبه و "میرزاخانی مریم پروفسور" بزرگداشت همایش گزارش

 پروفسور خانم رحضو با حیدری علی و میرزاخانی مریم پروفسور از تجلیل همایش 1396آذر 22 چهارشنبه روز      

 با و ردستانک استان ریاضی معلمان انجمن همت به فرهنگیان، دانشگاه و کردستان دانشگاه اساتید گویا، زهرا

 یاداره و ناستا نخبگان بنیاد سنندج، فرهنگیان دانشگاه کردستان، استان پرورش و آموزش کل اداره همکاری

 و تعلیم یپژوهشکده درسالن استان انسانی نیروی و پژوهش معاون محمدی طالب آقای جناب حضور با و سمپاد،

 . شد برگزار سنندج تربیت
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 و ریفش صنعتی المپیادی دانشجویان از و کردستان استان ینخبه قروه، شهرستان 1356 متولد حیدری علی

 و شریف یصنعت دانشگاه ریاضی نخبگان حامل اتوبوس واژگونی یسانحه در که بود میرزاخانی مریم همکالسی

شرکت ریاضی ویاندانشج حامل اتوبوس حادثه این در. باخت جان متاسفانه 76 ماه اسفند در دره به تهران دانشگاه

 6 آن طی و کرد طسقو دره به بود تهران راهی اهواز از که دانشجویی ریاضی مسابقات دوره ودومینبیست در کننده

 در بودند ریاضی للیالمبین و ملی المپیادهای برگزیدگان از که حیدری؛ علی منجمله ریاضی نخبه دانشجویان از نفر

 .بود سانحه این یهبازماند دانشجویان از میرزاخانی مریم و باختند جان ناباورانه علمی، شکوفایی و بالندگی اوج

 انمخ همایش اصلی وسخنران داشتند سخنرانی نخبگان بنیاد رئیس صادقی رحمت آقای جناب همایش دراین 

 همدردی اظهار ایشان یخانواده با حیدری علی مرحوم یخاطره و یاد داشتن گرامی با که بودند گویا پروفسور

 و نمودند تجلیل نیجها ریاضیدان این از میرزاخانی، مریم سواد و منش و اخالق مورد در توضیحاتی ذکر با و نموده

 و اول یمتوسطه ریاضی دبیران استقبال مورد همایش این. نمودند تاکید جامعه نخبگان بکارگیری و توجه لزوم بر

 .گرفت قرار استان دوم

 با نگیانفره و کردستان دانشگاههای اساتید و استان ریاضی دبیران بین گفتگویی و بحث مراسم یادامه در

 پیشکسوتان دری،حی علی یخانواده از پایان در و گردید برگزار استان ریاضی پیشکسوتان و گویا دکتر حضورخانم

 .شد تجلیل گویا زهرا پروفسور وهمچنین آموزییدانش المپیاد برگزیدگان و ریاضی

  تیمز آزمون خدمت ضمن دوره برگزاری گزارش

پنج فرهنگیان، شگاهدان اساتید از ایوبیان دکتر همراهی و گویا دکتر خانم یارائه با "تیمز" خدمت ضمن یدوره    

 و استان رشپرو و آموزش کل اداره همکاری با و کردستان استان ریاضی معلمان انجمن توسط ،1396آذر 23شنبه

 در. گردید رگزارب  سنندج فرهنگیان دانشگاه در استان دوم و اول متوسطه ریاضی دبیران برای  فرهنگیان دانشگاه

 .داشتند حضور نیز فرهنگیان دانشگاه عالقمند دانشجویان از برخی دوره این

 آموزش رایدکت که میباشند تهران بهشتی شهید دانشگاه علمی هیات عضو و تمام استاد گویا زهرا دکتر خانم

 در تدریس یسابقه ایشان. اندنموده دریافت 1992 سال در کانادا ونکوور کلمبیا بریتیش دانشگاه از را خود ریاضی

 شهید لزهرا،ا مدرس، تربیت شریف، صنعتی دانشگاههای  و امریکا ایسترن نورت دانشگاه همچنین و دانشگاه این

 مجالت و قاالتم و کتب تالیف و ترجمه درسی، کتب تالیف. دارند را تهران دانشگاه و کرمان باهنر شهید رجایی،

 ایران در تیمز آزمون بررسی و اجرا پیشگامان از گویا دکتر خانم. است ایشان خدمات جمله از نیز پژوهشی علمی

 .میباشند

 جمله از ندهست تیمز آزمون در کننده شرکت کشورهای میان در ایران پایین یرتبه باعث که مشکالتی و موانع

 تیمز آزمون سواالت یکلیه ایوبیان دکتر همراهی با همچنین ایشان. بود گویا دکتر خانم توسط شده مطرح مطالب

 .دادند قرار بررسی و بحث مورد را

 اساتید ،ریاضی معلمان انجمن متوسطه، دوم و اول یدوره سرگروههای حضور با پاسخ و پرسش نشست درپایان

 و دالتالیفجدی درسی کتب مشکالت و ریاضی آموزش چالشهای بررسی جهت گویا، دکتر خانم و فرهنگیان دانشگاه

 . گردید برگزار... و مجازی خدمت ضمن هایدوره

 ردربوشه  ریاضی آموزش کنفرانس پانزدهمین در کردستان استان ریاضی معلمان انجمن فعالیت گزارش
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 متعال دایخ یاری با و شد برگزار بوشهر در 1396 بهمن 6الی 3 ایران ریاضی آموزش کنفرانس پانزدهمین    

 تشویق وردم و یافت حضور پر دست بوشهر کنفرانس در کردستان استان ریاضی انجمن قبل سالهای مثل هم امسال

 .گرفت قرار کشوری برجسته اساتید

 پور، حمزهفرزاد آقای  مقاالت و سخنرانی بصورت فرهادی حمید و حسینی فرید آقایان یشده پذیرش مقاالت  

 مرادی، راهیماب آقای ریاضی هایسازه دست نمایشگاه پوستر، بصورت عبدالملکی مریم خانم و گوهری طاهره خانم

 و امانی پرشنگ خانم ریاضی کاریکاتور نمایشگاه همچنین و پور فرزادحمزه و ابراهیمی فواد آقایان تالیفی کتب

 .بود کردستان استان ریاضی معلمان انجمن و ریاضی همکاران فعالیتهای جمله از رضائی، اسماعیل

 بوشهر ایران، ریاضی آموزش کنفرانس پانزدهمین در کردستان استان دبیران حضور

 (96بهمن بوشهر کنفرانس)کاریکاتور نمایشگاه از اساتید بازدید

 (96 بهمن بوشهر کنفرانس) کردستان استان ریاضی معلمان انجمن غرفه

 وشهرب کنفرانس) حسینی فرید آقای جناب گرامی همکار یمقاله یارائه یجلسه در گویا دکتر خانم حضور 

 (96بهمن

 سردربابل  ریاضی آموزش کنفرانس شانزدهمین در کردستان استان ریاضی معلمان انجمن فعالیت گزارش

 از سپاس و مدح با. شد برگزار بابلسر در  1397 مرداد 12 الی 9 ایران ریاضی آموزش کنفرانس شانزدهمین    

 ستان،کرد استان انسانی نیروی و پژوهش محترم معاونت محمدی طالب آقای جناب حمایتهای و متعال خدای

 . یددرخش و شد حاضر پر دستی با کردستان استان نیز شانزدهم کنفرانس در پیشین، هایکنفرانس همچون

 سخنرانی، بخش در مقاله سه و پوستر بخش در مقاله هشت که شد پذیرفته بزرگوار همکاران از علمی مقاله یازده

 : است زیر شرح به همکاران اسامی که گردید ارائه

 نمخا( سخنرانی) مانیآ پرشنگ و فروزانفر فرزانه عبدالملکی، مریم ها خانم( سخنرانی) سقز از یزدانپناه یوسف آقای

 آقای( پوستر) انمریو از ویسی غالم آقای و خسروی نسیبه خانم( سخنرانی) قروه از گوهری طاهره آزادی، سایه ها

 از آیینی دیقهص خانم( پوستر) قروه از محمدی رضا آقای( پوستر) مریوان از قسیمی سمیه خانم و دانشور سوران

 ( پوستر)گوهری اهرهوط آزادی سایه خانم پور، حمزه فرزاد آقای( پوستر) ازسنندج کریمی یداهلل آقای( پوستر) قروه

 استقبال مورد د،بو کنفرانس این در هاطرفدارترین پر از که مرادی ابراهیم آقای هایسازه دست نمایشگاه همچنین

 .گرفت قرار کنفرانس کنندگان شرکت

 استاد مراهیوه شدند پذیرفته کنفرانس دراین کردستان استان معلمین و دبیران از نفر 54 که است ذکر شایان

 . بود ردستانک استان ریاضی معلمان انجمن دلگرمی یمایه همکاران، با ابراهیمی فواد سید آقای جناب بزرگوار

 

  کرمان استان
 همکاری با باهنر شهید دانشگاه میزبانی به آمارایران کنفرانس سیزدهمین ی حاشیه در آمار آموزش همایش اولین

 دبیران نفراز 120 از بیش حضور با1396 /1/6 تاریخ در استان ریاضی دبیران انجمن و پرورش و آموزش کل اداره

 ، آمار آموزش المللی بین انجمن رئیس بلیجک آندره دکتر از همایش این در. گردید برگزار استان ریاضی ارجمند

 و ها سخنرانی با که بود آمده عمل به دعوت ریاضی کتب در آمار فصول محترم مولفین و کشور آمار بزرگ اساتید

 این غنای به دبیران حضور با شده تشکیل گردهای میز در ای مدرسه آمار آموزش ی باره در دیدگاهشان ی ارائه

 شد، روبرو همکاران پرشور استقبال با که SPSS تخصصی های کارگاه برگزاری همچنین. گردید افزوده همایش
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 با که داشت ادامه 21 الی 8 ساعت از روزه یک همایش این است، ذکر به الزم. بود گردهمایی این برپرباری مزید

 شده منظور اصالحات و تغییرات ظهر، از بعد در ریاضی دبیران انجمن ی العاده فوق عمومی مجمع برگزاری

 به بتا. رسید تصویب به آراء اکثریت با انجمن ساله 5  توسعه برنامه و ساالنه برنامة تصویب و تدوین و دراساسنامه

 استان ریاضی معلمان آموزشی علمی انجمن به کرمان استان ریاضی دبیران انجمن از انجمن نام جدید ی اساسنامه

 نیز اول متوسطه ریاصی معلمان تعداد و شده تر گسترده انجمن فعالیت حیطه دلیل همین به که یافت تغییر کرمان

 .درآیند انجمن عضویت به توانند می

 1396 سال در شده انجام ی ها برنامه اهم

 باهنر شهید نشگاهدا میزبانی به آمارایران کنفرانس سیزدهمین ی حاشیه در آمار آموزش همایش اولین برگزاری-1

 120 از یشب حضور با1396 /1/6 تاریخ در استان ریاضی دبیران انجمن و پرورش و آموزش کل اداره همکاری با

 استان ریاضی ارجمند دبیران نفراز

 متقاضی دبیران از نفر 65 برای SPSS تخصصی های کارگاه برگزاری-2

 1/6/1396 ریاضی دبیران انجمن ی العاده فوق عمومی مجمع برگزاری-3

 7/10/1396 تاریخ در عمومی مجمع شانزدهمین برگزاری-4

 ی متوسطه تبک مؤلفین حضور با جدیدالتالیف آمار کتب بررسی و نقد ی جلسه در کننده شرکت دبیران حضور-5

 عمومی مچمع شانزدهمین در داورزنی دکتر آقای و کمیجانی دکتر خانم دوم،

 .جانسیر و جیرفت های شهرستان در دانشگاه حضوراساتید با سخنرانی و تخصصی میزگردهای برگزاری-6

 :ساالنه برنامه مصوبات 

 .آماری پژوهشی های مفاله کنندگان ارائه های برترین از تقدیر-1

 .انجمن  هشتم و هفتم های دوره های فعالیت ی زمینه در اندروید افزار نرم طراحی -2

 .سیرجان شهرستان در انجمن ی شاخه فعالیت شروع -3

 :ساله 5 ی توسعه  ی برنامه مصوبات

 .ریاضی آموزش کنفرانس کننده برگزار عنوان به کرمان استان میزبانی گیری پی و درخواست-1

 .انجمن اعضای و همکاران برای خدمت ضمن های دوره تشکیل گیری پی-2

 .انجمن زایی درامد با رابطه در اساسنامه طبق انجمن های ظرفیت از استفاده-3

 .همکاران انگیزه ایجاد و افزایی دانش منظور به آنالین مسابقات برگزاری-4

 .آموزی دانش های حیطه به انجمن های فعالیت ی توسعه و بسط-5

 وحدت رتاال محل در20/4/1397 چهارشنبه(ادراک) کرمان استان ریاضی معلمان انجمن عمومی مجمع هفدهمین

 نفراز 120از شبی حضور با آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینار هفتمین با همزمان کرمان باهنر شهید دانشگاه

 خانم سرکار بزرگوار اساتید از دعوت با کل اداره مسؤلین و  دانشگاه محترم اساتید  و استان ریاضی ارجمند دبیران

 برگزاری با انجمن ی ساالنه همایش حاشیه در. گردید برگزار ، بابلیان اسماعیل دکتر آقای جناب و گویا زهرا دکتر

 انتخابات نجمن،ا بازرس و رئیس توسط مالی و اجرایی گزارش ی ارائه با آموزشی های کارگاه و متنوع های برنامه

 .گردید انجام حضوری صورت به نهم ی دوره اجرایی شورای
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 این رد. گردید برگزار 1396 ماه دی هفتم تاریخ در استان ریاضی معلمان انجمن عمومی مجمع شانزدهمین

 خانم رکارس حضور با که آموزشی های درکارگاه ها شهرستان و نواحی تمامی از همکاران از کثیری جمع همایش

 همچنین. دندکر شرکت گردید، برگزار ریاضی جدیدالتالیف کتب مؤلفین از داورزنی دکتر آقای و کمیجانی دکتر

 به خطاب یشانا ی نماینده لشکری آقای توسط میرزاخانی مریم پروفسور مرحومه پدر میرزاخانی مهندس پیام متن

 .گردید قرائت کرمان استان ریاضی معلمان انجمن

 

  کرمانشاه استان
 و معلمان از نفر 87 حضور با تجربی 2 ریاضی و 1حسابان های کتاب بررسی ساعتی 16 دوره برگزاری .1

 مربوطه دروس مدرسان

 در کرمانشاه نور پیام و صنعتی رازی، دانشگاه حمایت با ریاضیات کاربرد و آموزش کنفرانس اولین برگزاری .2

 1396 تیرماه

 کنفرانس شانزدهمین در شرکت برای همکاران از نفر 12 عزیمت برای همکاران ماموریت اخذ و هماهنگی .3

 بابلسر در ریاضی آموزش

 1396 شهریار در سالیانه های گردهمایی در انجمن شورای اعضای حضور و شرکت .4

 استان انجمن دبیر توسط بابلسر ریاضی کنفرانس در آموزشی کارگاه ارائه .5

 .استان ریاضی انجمن اعضای توسط مقاله 2 ارائه .6

 مقاالت کتابچه در مقاالت چاپ و نفر 208 شرکت با ریاضیات کاربرد و آموزش کنفرانس دومین برگزاری .7

 1397 مهرماه

 1397 مهرماه 19 ریاضی آموزش های کارگاه و ریاضیات با مرتبط افزارهای نرم آموزش کارگاه 6 ارائه .8

  ریاضی رشته همکاران از نفر 56 برای اطالعات فناوری ساعتی شش دوره برگزاری .9

 ،3 ریاضی ،2حسابان نگاشت نو های کتاب سنجی دراعتبار استان ریاضی انجمن مشارکت و همکاری .10

 97 خرداد و اردیبشهت در ای حرفه و فنی ریاضی و 3آمار و ریاضی و گسسته ،3 هندسه

 .نگاشت نو کتب اشکال رفع در آموزشی های گروه با مستمر همکاری .11

 

 استان مرکزی
 96ماه  تیر در تجربی یازدهم ریاضی التالیف جدید کتاب وبررسی نقد آموزشی کارگاه گزاری بر -1

 96اهم  مرداد در ریاضی یازدهم2 هندسه التالیف جدید کتاب وبررسی نقد آموزشی کارگاه گزاری بر-2

 ریاضی یفالتال جدید کتابهای خدمت ضمن آموزشی های دوره برگزاری جهت استان ریاضی گروه با همکاری-3

  با یازدهم

 96ماه شهریور استان درسطح  روز4 بمدت وهمراهان ریحانی دکتر درسی کتب مؤلفین حضور

  شهریار هرستانش منتظری محمد شهید اردوگاه 96 ماه دی8و7 اتحادیه نمایندگان شورای اجالس در شرکت -4
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 بوشهر ماه بهمن 6تا3 ایران ریاضی آموزش کنفرانس درپانزدهمین انچمن اعضای شرکت--5

 97ماه یردرت ریاضی دوازدهم 3 هندسه التالیف جدید کتاب وبررسی نقد آموزشی کارگاه گزاری بر -6

 بابلسر درانمازن 97مرداد 12 لغایت9 ایران ریاضی آموزش کنفرانس درشانزدهمین انچمن اعضای شرکت -7

 حضور با مدوازده ریاضی التالیف جدید کتابهای خدمت ضمن آموزشی های دوره برگزاری جهت همکاری -8

 97ماه شهریور استان درسطح  روز4 بمدت وهمراهان ریحانی دکتر درسی کتب مؤلفین

 ابتدایی مشش سال آموزان دانش برای ماه آبان در اراک در ریاضی خالقیت و هوش مسابقه برگزاری -9

  ریاضی  انجمن برای مکانی اختصاص پیگیری -10

 

 یزد استان
 روز در یزد ریاضیات خانه و ریاضی معلمان آموزشی _ علمی انجمن همکاری با یزد استان ریاضی معلمان همایش

 تشکیل تاناس ریاضی معلمان نفراز 150 از بیش حضور با و آموز دانش سینما در 12/7/1397   مورخ پنجشنبه

 .گردید

 و وفعلی قبلی یها انجمن عملکرد به راجع کلیپ ارائه با -دبیرانجمن – باقری صفیه سرکارخانم همایش این در

 مسئولین شتربی مساعدت و همراهی وخواستار دادند ارائه توضیحاتی جاری درسال فعلی انجمن مصوب های برنامه

 ردندک امیدواری اظهار و شدند ریاضی مشارکتی و ساده مفهومی، آموزش و سازی عمومی درجهت معلمان و

 .پرهیزگردد – االمکان حتی – ریاضی تئوری صرف ازآموزش

 روانشناسی همیتا به راجع – کل اداره  ریزی برنامه و پژوهش محترم معاونت -فر مصباح  آقای جناب ادامه در

 ریاضی  درآموزش روانشناسی بر منطبق عملکرد ضرورت و NGO یک عنوان به ریاضی انجمن جایگاه و درآموزش

 .نمودند ارائه بیاناتی

 کلیپ ارائه ضمن ،علمی سخنران عنوان به - یزد دانشگاه ریاضی استاد – خورشیدی دکتر آقای جناب پایان در

 خواستار و نمودند بیان ای ارزنده و مفید مطالب اجمال به "؟...هندسه چرا " موضوع نیز و مخروطی مقاطع پیرامون

 .شدند متوسطه و ابتدایی تحصیلی مقاطع در ریاضی ای پایه و مفهومی درآموزش مکفی نظر دقت

 ماه3 مدت در انجمن فعال نیزعضو و مطروحه ریاضی مسابقه برگزیده  معرفی ضمن ، همایش این  درحواشی

 . .شد جینیازسن آموزشی های کارگاه زمینه در و گردید اهدا ایشان به بود یاد رسم به ای هدیه  گذشته،

 از ردیدبرگزارگ کل اداره محترم کارشناسان و معاونین مدیرکل، باحضور که همایش این در ذکراست شایان

 .گردید تجلیل استان ریاضی معلمان قبلی های انجمن اجرایی شورای پیشکسوتان

 از نفر 30حدود حضور  با  97 سال آذرماه ششم تاریخ در که 2حسابان نونگاشت کتاب نقدوبررسی جلسه دومین

 18 لغایت 16: 30 ،ازساعت ریاضیات خانه محل در زارچ ،اشکذرو تفت ، میبد دو، ، یک ومناطق نواحی همکاران

 تاکید و شد ردندبحثگ می ساده که توابعی ویژه به ، توابع تناوب ی دوره مورد در ابتدا جلسه دراین. گردید برگزار

 .قرارگیرد توجه مورد توابع این دامنه گردید

 را نکاتی آموزان دانش رایج اشتباهات و آن وانواع حدتوابع محاسبه توابع، رسم پیرامون انتظاری استاد ادامه در

 .شدند متذکر
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 12 الی صبح8 ساعت از جاری آذرماه شانزدهم مورخ جمعه روز در که گسسته ریاضیات کارگاه نام ثبت پایان در

 .شد انجام گردید خواهد برگزار

 

 درتاریخ یزد استان ریاضی معلمان آموزشی – علمی انجمن   اجرایی شورای انتخابات برگزاری

19/۲/1397   

 مدیره یئته البدل علی و  اصلی اعضای انتخاب جهت _ عادی عمومی مجمع انجمن جدید  اجرایی شورای انتخاب

 .گردید تشکیل _( مالی سال یک برای) بازرسین و(  دوسال برای)

 اکثریت حائز زیر یبترت  به خانمها و آقایان ماخوذه، آرای ازبین حضورداشتند دبیران از نفر 73  که مجمع دراین 

 :گردیدند آرا

  :از عبارتند مدیره هیئت اصلی اعضای          

 (رای 48) باقری صفیه(                 رای 55) میرزایی منصور 

 (رای 37) نوفرد نرگس(         رای 43) ثابت ملک محمدعلی 

 (رای 24) فرشی مهدیه(                      رای 37) کارگر ناصر 

  :از عبارتند مدیره هیئت البدل علی اعضای و      

 انتظاری محمدرضا               میری سیدحسین

   :از عبارتند ترتیب به البدل علی و اصلی بازرسین  و      

  میرعلی یداهلل                 رحیمی منصوره 

 انجمن جدیداالنتخاب اجرایی شورای های هماهنگی جلسه برگزاری 

 دبیرو – سالمیا و میری آقایان دعوت به و وپرورش آموزش بازنشستگان کانون در 8/3/1397 مورخ شنبه سه درروز

 مسئول و تپیشکسو عنوان به پور نبی آقای از و گردید تشکیل  انجمن جلسه دومین – سابق انجمن مقام قائم

 .تشکرگردید تقدیرو سابق انجمن دبیرخانه

 شرح به اییاجر شورای اعضای سمت ، معمول گیری رای مطابق و جدید منتخب مدیره هیئت اعضای ازبین درادامه

 :گردید تعیین ذیل

 ( انجمن دبیر)  هامانه باقری صفیه خانم 

  ( انجمن مقام قائم) میرزایی منصور آقای 

  (انجمن دار خزانه)  ثابت ملک علی محمد آقای 

  انجمن( منشی) نوفرد نرگس خانم 

 ( اجرایی عضوشورای)  مال مزرعه کارگر ناصر آقای 

 (اجرایی عضوشورای)  فرشی مهدیه خانم 
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