
 در ايران ايهاي آموزش رياضي مدرسهچالش

 علي رجالي

 دانشگاه صنعتي اصفهان و خانه رياضيات اصفهان

و آموزش رياضي،  ICTريزي درسي، نقش شود، مسايلي از قبيل تأليف كتب درسي رياضي، برنامه در اين سخنراني تالش مي

آموزان به علوم رياضي، مشكل تدريس آمار و لزوم سازي معلمان جديد جهت آموزش رياضي، عوامل عدم عالقه دانشآماده

  توجه به اين درس مهم در قرن اطالعات مورد بررسي قرار گيرند

هاي جانبي در نقش آموزش”طالعه نياز خانه رياضيات اصفهان به حضور بيشتر معلمان، درخواست جهت همكاري در زمينه م

و لزوم انجام تحقيقات در جهت حل مشكالت و مسايل مبتال به آموزش رياضي در ايران توسط معلمان عزيز “ آموزش رياضي

تر تحصيلي از موارد ديگري هستند هاي علمي آموزشي معلمان رياضي با تكيه بر مسايل مقاطع پائينرياضي و تقويت انجمن

 شوند. فتگو به بحث گذاشته ميكه در اين گ

 ريزي درسيبرنامه

ICT 

 آموزان به مطالعه رياضيعدم عالقه دانش

 تدريس آمار

 رسالت خانه رياضيات اصفهان

 انداز ده ساله خانه رياضيات اصفهانچشم

 ساله خانه رياضيات اصفهان 10اهداف 

 ايرانهاي جانبي آموزشي در يادگيري رياضيات در مطالعه نقش فعاليت

 سند مطالعه خانه رياضيات اصفهان

 خانه رياضيات اصفهان

 

 

 



 

 

 

 

 

 ريزي درسيبرنامه

 ها ها و برنامههاي افقي و عمودي، نقش معلمان در تأليف كتابتعيين اهداف، استانداردها، توجه به ارتباط 



 تجربه موفق كتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال و نقش آقايان تلگيني، قياسيان و ساير معلمان در تدوين اين كتاب  -

 استفاده از آگاهي معلمان جديد و تجربه معلمان قديم به صورت توأم  -

 هاي آن  ، اهداف و موفقيتجلسات دوشنبه -

ICT 

  نقش آن در يادگيري و ياددهي 

 آموزان در يادگيري شدرگير كردن دان 

 افزارها استفاده از نرم 

نيست  يا درك مفهوم حد با استفاده از نمايش مقادير  مشتق پذيرهمه جا پيوسته است  ولي هيچ جا  طور مثال: تابعي كهبه

 توابع پيوسته هيچ جا مشتق پذير.  تابع در اطراف يك نقطه

• http://epubl.luth.se/1402-1617/2003/320/LTU-EX-03320-SE.pdf 2  

• http://demonstrations.wolfram.com/BolzanosContinuousButNowhereDifferentiable

Function/  

 

f(x)=sin(1/x) 

• http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100711075033AAhd3Wq  

• http://www.math.washington.edu/~conroy/general/sin1overx/  

 

 آموزان به مطالعه رياضيعدم عالقه دانش

 .( :در انگلستان انجام شده آمده است در يك مطالعه كه توسط معلمان )

 اجبار به كپي كردن از روي تخته  -1  

 خستگي آور بودن تدريس رياضي  -2  

 سختي براي درك مفاهيم رياضي  -3  

 صحبت زياد معلمان رياضي  -4  

 تجربه مفهوم ] [ -پوشاندن سريع مطالب -5  

 بخش مفاهيم لذت ها ونداشتن درس -6  

http://demonstrations.wolfram.com/BolzanosContinuousButNowhereDifferentiableFunction/
http://demonstrations.wolfram.com/BolzanosContinuousButNowhereDifferentiableFunction/
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100711075033AAhd3Wq


 آموزان براي درس رياضي نداشتن كارهاي نمايشي و ارائه مطلب توسط دانش -7  

 هاي رياضي ها و افكار خود در كالسعدم امكان ارائه ايده -8  

   : اجازه دهيد اضافه كنم

 ترس از رياضيات، امتحانات و معلم رياضي  -9   

 يا عدم آگاهي از نياز به آن در زندگي روزمره )مثال آثار باستاني اصفهان(  كارگيري در زندگي روزمرهعدم به -10  

 عدم وجود ارتباطات افقي و عمودي  -11  

 آموزان جهت از حفظ كردن بدون درك مفاهيم سازي دانشآماده -12  

 نمايند. ساير مواردي كه همكاران محترم اضافه مي

What is the biggest problem facing math education today? 

Teaching math is a cultural activity. 

 

 تدريس آمار

 اعتقاد به اهميت علم آمار توسط مدرسين  -      

 سازي معلمان آمار آماده -      

 توجه به كتاب و روش تدريس آن  -      

 دوره كارگاه روش تدريس براي معلمان آمار سراسر كشور  8تجربه  -      

 سال جهاني آمار و خانه آمار اصفهان  -      

 رسالت خانه رياضيات اصفهان

پژوهشي پرنشاط و خالق با هدف توانمند نمودن آحاد جامعه به منظور  -خانه رياضيات اصفهان به عنوان يك مركز علمي"

كارگيري علوم رياضي و به نمايد. خانه بدين منظور با گسترش آموزشارتقاي كيفيت زندگي شخصي و اجتماعي فعاليت مي

هاي سني مختلف و با هاي ضمني براي گروهسازي همگاني، بر پايه اشاعه فرهنگ كارگروهي، تأكيد بر آموزشرياضي و آگاه

  "ورزد.هاي روزآمد به درك عمومي از اهميت اين علوم در حل مسايل اهتمام ميآورياستفاده از فن

  شوند.ريزي ميها بر اساس انجام مطالعه و گفتگو و بر مبناي پژوهش طرحآموزشهاي خانه، حتي . تمام فعاليت1



هاي هاي ارزشيابي و آموزشهاي آموزشي رسمي از جمله آزمونهاي فكري متداول در محيطهاي خانه دور از دغدغه. فعاليت2

 بودن را دارد.  رسمي است. عضو خانه احساس در خانه

  دانند.هاي نو و ابتكاري خويش ميه را مأمني براي طرح انديشه. همه مخاطبان نيز خان3

سازي در جهت انجام كار گروهي برپايه احترام به حقوق خود و ديگران و با حفظ . منظور از رشد كيفيت زندگي، فرهنگ4

كه در عالوه بر اين عزت نفس براي رسيدن به موفقيت در ابعاد مختلف زندگي است. افرادي كه با خانه در ارتباط هستند،

 دار و بانشاطي هستند. هاي هدفكنند انسانتر عمل ميتر و انسانيجامعه بسيار موفق

  . منظور علم آموزش رياضي است.5

سازي رياضي از كارگيري علوم رياضي در زندگي روزمره، در صنعت )به طور عام( و در علوم ديگر و همچنين آموزش مدل. به6

  ي است.هاي اصلفعاليت

  هاي وابسته است.هاي رياضي، آمار، علوم كامپيوتر ،آموزش اين علوم وساير رشته. علوم رياضي شامل تمام شاخه7

  هاي خانه حتي اداره آن به صورت گروهي است.. تمام فعاليت8

هاي طور كلي يادگيريشود كه يا توأم با بازي و سرگرمي است و يا بههايي اطالق ميهاي ضمني به فعاليت. آموزش9

 غيرمستقيم است. 

هايي براي همه مردم و حتي نخبگان در فعاليتآموزان، دانشجويان و معلمان هستند، ولي برنامه. مخاطبين اصلي دانش10

  هاي خانه وجود دارد.

  ريزي در خانه اهميت دارد.زشي و اجتماعي عالوه بر مسايل رياضي، علوم، صنعت و برنامه. مسايل آمو11

 انداز ده ساله خانه رياضيات اصفهانچشم

 خانه رياضيات اصفهان يك قطب علمي معتبر در حوزه هاي مختلف مرتبط با رياضي است به طوري كه:  -1

هاي پژوهشي خانه دعوت به كاربردهاي علوم رياضي، از گروهبراي هر مطالعه علمي درخصوص آموزش رياضي و  •

 شود. همكاري مي

هاي پژوهشي خانه جزء اخذ رتبه در مسابقات گروهي خانه و نيز شركت در گروه همكاري با خانه رياضيات اصفهان، •

 ها است. شود و كسب اين افتخارات يكي از آرزوهاي آنافتخارات و رزومه علمي افراد محسوب مي

هاي مرتبط با پژوهشگران خالق علوم مختلف، خانه رياضيات اصفهان را به عنوان يك مركز معتبر براي انجام پروژه •

 كنند. علوم رياضي، انتخاب مي

آشنا مي "سازي رياضيمدل"هاي بزرگ ايران و چند كشور ديگر از طريق خانه رياضيات اصفهان با صنايع و سازمان •

 دانند. ا مرجعي متخصص براي حل مسايل خود با اين روش ميشوند و خانه ر



خانه رياضيات اصفهان در اصالح و تغيير سيستم آموزش رياضي براي سطوح مختلف تحصيلي ايران و چند كشور ديگر  -2

  سزايي دارد.نقش به

ان تهيه نموده است، به حدي كه اي مكتوب و مدون از دانايي و دستاوردهاي تجربي خود و ديگرخانه رياضيات، گنجينه -3

 المللي باشد. مرجعي تخصصي و غني در زمينه علوم و آموزش رياضي در سطح ملي و بين

مند و غير ريزان آموزش رياضي و ساير آحاد جامعه ايران )عالقهآموزان، معلمان، دانشجويان، استادان، اوليا، برنامهدانش -4

 شوند. اد شده توسط خانه رياضيات اصفهان منتفع ميها و دانش ايجاز ارزش مند(عالقه

 ساله خانه رياضيات اصفهان 10اهداف 

  سازي ساالنه حداقل يك درصد از خانوارهاي اصفهاني به اهميت و جايگاه علوم رياضيآگاه -1

ات ياضيهاي مختلف خانه ردبستان و دبستان در برنامهشيهاي پآموزان دورهدانشعموم درصد از  70شركت ساالنه حداقل  -2

  اصفهان

هاي مختلف رستان شهر اصفهان در برنامهيي و دبيهاي راهنماآموزان دورهدرصد از عموم دانش 50شركت ساالنه حداقل  -3

  ات اصفهانياضيخانه ر

ت در يراي عضوكنند بات اصفهان شركت ميياضيهاي خانه رآموزاني كه در برنامهدرصد از دانش 10جذب ساالنه حداقل  -4

  هاي مستمر در خانه رياضيات اصفهانتيخانه و انجام فعال

 المللي نيهاي ملي و بآموزي خانه در مجامع و جشنوارهنمونه از دستاوردهاي دانش 10ارائه ساالنه حداقل  -5

گر( جهت يهاي دانلي كشور )از شهرها و استيآموزان مقاطع مختلف تحصدرصد از عموم دانش 10جذب ساالنه حداقل  -6

  ات اصفهانياضيهاي مجازي خانه رشگاهي و آموزشيري از خدمات آزمايگبهره

اي خانه رشتههاي متنوع تحقيقاتي بينهاي مختلف جهت شركت در فعاليتدانشجوي رشته 200جذب ساالنه حداقل  -7

 رياضيات اصفهان 

گروه  10ها و حداقل تشكيل ها، سخنرانيشركت در كارگاهمعلم مقاطع مختلف تحصيلي جهت  400جذب ساالنه حداقل  -8

 تحقيقاتي معلمان در خانه رياضيات اصفهان 

  كشور ديگر 10شهرهاي ايران و حداقل  %90هاي خانه رياضيات اصفهان در هاي فعاليتشناساندن نمونه -9

 انه رياضيات اصفهان اي در خرشتهكارگاه آموزشي و تحقيقاتي بين 10برگزاري ساالنه حداقل  -10

 المللي در خانه رياضيات اصفهان نفر از محققان علوم رياضي يا آموزش رياضي بين 10حضور ساالنه حداقل  -11

 المللي مجمع يا كتب و نشريات بين 20ها و دستاوردهاي خانه رياضيات در حداقل طرح ساالنه نوآوري -12

 هاي تحقيقاتي دانشجويي خانه اي توسط گروهرشتهتي يا بينپروژه بزرگ صنع 10انجام ساالنه حداقل  -13



 هاي تحقيقاتي معلمان خانه پروژه آموزش علوم رياضي توسط گروه 5انجام ساالنه حداقل  -14

  بازديدكننده از سايت خانه رياضيات اصفهان 500جذب روزانه حداقل  -15

در زمينه آموزش و كاربردهاي علوم رياضي و ارائه در سطوح ملي  مورد از مراجع تخصصي و غني 2تدوين ساالنه حداقل  -16

  الملليو بين

 المللي پروژه مشترك آموزش رياضي با چند مركز تحقيقات معتبر بين 2انجام ساالنه حداقل  -17

  كشورطرح در راستاي اصالح و تغيير سيستم آموزش علوم رياضي در ايران يا خارج  2ارائه ساالنه حداقل  -18

هاي خانه رياضيات نفر از بزرگان جامعه رياضي ايران و جهان جهت مشاركت در اجراي برنامه 10جذب ساالنه حداقل  -19

 اصفهان 

 هاي جانبي آموزشي در يادگيري رياضيات در ايرانمطالعه نقش فعاليت

هاي جانبي آموزشي در يادگيري نقش فعاليت"در دوازدهمين كنفرانس آموزش رياضي ايران، ميزگردي تحت عنوان 

 هايي از برگزاري المپيادهاي رياضي در ايران، برگزار شد. در اين ميزگرد گزارش "رياضيات

A-Lympiad[1ي رياضيات مطرح شد. ]، مسايل جالب رياضي و نشريات و تأثيرات مثبت و منفي هر يك در يادگير  

قرن انتشارات  1هاي رياضيات و حدود سال تشكيل خانه 10سال مسابقات رياضي، بيش از  25اكنون پس از برگزاري بيش از 

هاي رياضي در كالس درس و بسياري مفيد در راستاي توسعه علوم رياضي، تجارب معلمان عزيز رياضي در ايجاد چالش

ها و هاي رياضي و مهمتر از همه تأثير و نقش معلمان خوب و كارگاهها، مسابقات مختلف، خلق بازيزهازانتشارات، اردوها، مو

المللي آموزش رياضي هاي بازي در مدارس و غيره، جا دارد مطالعات جدي مشابه شانزدهمين مطالعه كميسيون بيناتاق

(ICMI[ )2ها براي الگوسازي اين رهاي مفيد انجام شده و ارائه آنآوري كا[، در ايران انجام شود. در اين مطالعات جمع

المللي، بررسي و ارزشيابي و تعيين نقاط ضعف و قوت اين نوع اقدامات، مبتني بر هاي ملي و بينها در عرصهفعاليت

 هاي علمي، هدف اصلي هستند. پژوهش

آقايان مهندس عمران  از اعضاء ميزگرد شامل،از گروهي متشكل 1391براين اساس خانه رياضيات اصفهان در شهريور ماه 

به عنوان  بهروز، محمدحسن حسيني، دكتر علي رجالي، دكتر مجيد ميرزاوزيري و دكتر اميد نقشينه ارجمند

آوري جمع1392/1/31مسئولين اين مطالعه دعوت كرد تا با اعالم عمومي براي جلب مقاالت مبتني بر اين هدف، مقاالت را تا 

ي از مقاالت را روي صفحات الكترونيكي خانه رياضيات اصفهان حداكثر تا المللي، مجموعهري از داوران ملي و بينگيو با كمك

هاي اين سمينار )مشابه و با ها و كميسيونانتشاردهند و يك سمينار مطالعاتي را برگزار نمايند و نتايج بحث1392/5/31

 [ را منتشر نمايند. 3] المللي آموزش رياضي(ن بينهاي مطالعات كميسيواستفاده از تجارب فعاليت

ها در جهت الگوسازي و رفع ها و ارزشيابي اين نوع فعاليتها و تعيين نقاط قوت و ضعف آنهدف اصلي، شناسايي فعاليت

 مشكالت و تقويت و تكرار اين اقدامات براي توسعه علوم رياضي است. 



مندان قرار دهد تا سئواالتي را براي اين مطالعه تهيه و در اختيار عالقه 1391ن ماه كند تا آباريزي تالش ميكميته برنامه

 مقاالت خود را مبتني بر جوابگويي به اين سئواالت ارائه دهند. 

مندان و ناشران مجالت مفيد رياضي دعوت آمارشناسان، معلمان و به طور كلي عالقه از تمام آموزشگران رياضي، رياضيدانان،

 شود با اين گروه مطالعاتي همكاري نمايند. مي

[1] http://www.mathhouse.org/ 

[2] Barbeau, E. & Taylor, P. (2009) (Eds.). ICMI Study 16: Challenging mathematics in and 

beyond the classroom: discussion document. Educational Studies in Mathematics, New 

York: Springer. 

[3] http://www.icmihistory.unito.it/icmistudies.pdf 

 

 سند مطالعه خانه رياضيات اصفهان

هاي هايي است كه جوامع مختلف در خارج كالسآموزان به يادگيري علوم رياضي، فعاليتهاي ايجاد انگيزه در دانشيكي از راه

هاي رياضي و يا خارج از مدرسه هاي رياضي، كارسوقكلوپ هاي رياضي،هاي مدرسه مانند آزمايشگاهدرس، ولي در محيط

كنند. در اين هاي رياضيات و غيره اجرا ميتوسط انتشار نشريات، برگزاري مسابقات، اردوهاي رياضي، مدارس رياضي، خانه

تمر استاد فقيد پرويز هاي مسهاي انگيزشي رياضي دارد، انتشار كتب مفيد همانند تالشراستا ايران سابقه طوالني در فعاليت

شهرياري و بسياري ديگر از بزرگان رياضي كشور، انتشار نشرياتي همچون يكان با ايثار و تالش استاد غالمحسين مصحفي، 

المللي رياضي، برگزاري روزهاي آموزي، دانشجويي و شركت موفق ايران در المپيادهاي بينبرگزاري مسابقات رياضي دانش

هاي آنان در جهت توسعه دانش رياضي، هاي رياضيات و فعاليتها و غيره و در ده سال اخير تشكيل خانهاهدرهاي باز در دانشگ

  دهند.اعالم روزهاي رياضيات، دهه رياضيات، روز آمار و... برخي از اين خدمات را تشكيل مي

ها در جهان اختصاص داد و فعاليت(، مطالعه شانزدهم خود را به بررسي اين ICMIالمللي آموزش رياضي )كميسيون بين

[ در 1مجموعه مقاالت ارائه شده و مباحث مطرح شده در جلسات و سمينار تخصصي مطالعه به عنوان كتاب مطالعه شانزدهم ]

  توسط اشپرينگر به چاپ رسيد. 2009سال 

ها تدوين گردد و حداقل اين نوع امهاثرات مثبت و حتي منفي، نقاط مثبت و احياناً مشكالت اين برندر ايران هم الزم بود، 

  ها و تقويت نقاط قوت آنان در معرض عموم قرار گيرد.ها در جهت الگوسازي با حذف مسايل و مشكالت آنفعاليت

در دوازدهمين كنفرانس آموزش رياضي « هاي جانبي آموزشي در يادگيري رياضياتنقش فعاليت»برگزاري ميزگرد 

خود پيشنهاد انجام اين مطالعه 1391/6/18ي علمي اجرايي خانه رياضيات اصفهان در جلسه مورخ اي شد كه شوراكشور بهانه

هاي جانبي مطالعه نقش فعاليت»را با كمك تمام دوستداران مسايل رياضي كشور بپذيرد. در اين راستا طبق آگهي 

  مطالعه را اعالم نمود. ، با كسب موافقت از اعضاء ميزگرد اين«آموزشي در يادگيري رياضيات در ايران



مندان به مسايل انگيزشي ها، كارشناسان، محققان و عالقهگيران از اين برنامهها، بهرهبر اين اساس از تمام مجريان برنامه

  شود مقاالت خود را با تكيه بر مسايلي از قبيل:رياضي، درخواست مي

  الس درس در ايرانهاي انگيزشي رياضي در داخل و خارج كمعرفي فعاليت -الف

 ها، نتايج مطالعات تعقيبي هاي آماري، ارزشيابيها، بررسيشده، نظرسنجيمطالعات انجام -ب

(follow up studies) هاها و تحقيقات مستند در زمينه اين فعاليت، نظرهاي علمي مبتني بر يافته  

  اند.[ نيامده1] ICMIشوند، ولي در كتاب مطالعه شانزدهم معرفي مواردي كه در ايران وكشورهاي ديگر انجام مي -ج

  هاي علمي و كارهاي تحقيقاتيها و ارائه راهكارهاي جديد مستند به يافتهتوصيه -د

و يا  a_rejali@cc.iut.ac.irآدرس  نتايج علمي مطالعات تطبيقي موارد اجرا شده در ايران با خارج كشور را به -هـ

a.rejali@yahoo.com .ارسال نمايند  

ها، مجموعه مقاالت در سايت خانه رياضيات اصفهان و داوري آن 1392/1/31 رود با دريافت مقاالت علمي تا تاريخاميد مي

(http://www.mathhouse.orgانتشار يابد و پس از آن با برگزاري يك سمينار تخصصي، كميسيون ) هايي به بررسي

موضوعات مختلف مطرح شده و مورد نياز بپردازند و در نهايت نتيجه علمي اين مطالعه به صورت مدركي مستند در اختيار 

گيري از آن، راهكارهاي جديدي براي آينده توسعه علوم رياضيات در ايران و نيز رفع مشكالت گيرد، تا با بهره همگان قرار

 هاي جاري معرفي شوند.فعاليت

  :ها باشد، عبارتند ازرود اين مطالعه جوابگوي آنبرخي از سئواالتي كه اميد مي

  آموزان در جريان بوده است؟نگيزه در يادگيري رياضيات براي دانشهايي در ايران در رابطه با ايجاد اچه نوع فعاليت -1

  آموزان مؤثر باشد؟تواند براي دانشهايي در ايران در رابطه با ايجاد انگيزه در يادگيري رياضيات ميچه نوع فعاليت -2

 اند؟ياضي داشتهآموزان به علوم رها چه تأثيرات مثبت در تشويق و ترغيب دانشهر يك از اين فعاليت -3

  چه پيشنهادهايي در راستاي اين اهداف قابل طرح هستند؟ -4

 اند؟اي داشتههاي انجام شده چه تأثيراتي بر سيستم آموزش رياضي مدرسههر يك از اين فعاليت -5

  ي باشد؟هاي مفيد جانبي در آموزش رياضتواند باعث تقويت فعاليتاي ميچه تغييراتي در سيستم آموزش مدرسه -6

تأثير معلمان بزرگي همچون عسجدي، بيرشك، قرباني، آرام و يا اساتيد به نامي همچون پروفسور هشترودي، پروفسور  -7

توان افراد مشابهي را فاطمي، دكتر مصاحب، دكتر خواجه نوري و... در توسعه علوم رياضي ايران چه بوده است و چه گونه مي

  براي آينده تربيت كرد؟

mailto:a.rejali@yahoo.com
http://www.mathhouse.org/


هاي آموزش رياضي در هاي تخصصي و كنفرانسهاي آمار، سمينارها و كارگاههاي رياضي، كنفرانستأثير برگزاري كنفرانس -8

توان اين گونه مياند؟ چهها چه مشكالت علمي داشتهها و ساير برنامهتوسعه علوم رياضي در ايران چه بوده است و اين همايش

  دار براي توسعه علوم رياضي در كشور گسترش داد؟جهتها را مشكالت را حل و اين فعاليت

هاي علمي هاي رياضيات ايران، انجمنهاي علمي همانند انجمن رياضي ايران، انجمن آمار ايران، شوراي خانهنقش انجمن -9

شجويي در توسعه هاي علمي دانهاي علمي آموزشي معلمان رياضي ايران، انجمنآموزشي معلمان رياضي ايران، اتحاديه انجمن

توان اين مشكالت را حل گونه ميها چيست و چهعلوم رياضي )به طور مستند( چه بوده است؟ مشكالت علمي اين انجمن

  كرد؟

ها هاي ورودي دانشگاهنقش مطالعاتي همانند بررسي افت رياضي، سال جهاني رياضيات، بررسي مسايل و مشكالت آزمون -10

توان ارزيابي نمود؟ در صورت عدم موفقيت، چه گونه به طور مستند ميه علوم رياضي در ايران را چهو مطالعات مشابه در توسع

  اند؟مسيرهاي غلطي در اين مطالعات )از نظر علمي( طي شده

اي بر ترويج علم رياضي هاي گذشته چه تأثير مثبت يا منفيافزايش دانشجو در مقاطع تحصيلي مختلف نسبت به سال -11

  ه است. معيار علمي تعيين تعداد دانشجويان رشته رياضي در كشور چيست؟داشت

  آموزان و معلمان براي علوم رياضيات وجود دارند؟چه راهكارهاي جديدي براي ايجاد انگيزه در دانش -12

  هايي مضر هستند؟ها و نشرياتي براي توسعه آموزش رياضي كشور خالي است؟ و چه كتابجاي چه كتاب -13

ها(، الگهاي علمي و وبهاي تصويري )صدا و سيما و سينما(، اينترنت )شامل سايتنقش نشريات عمومي، رسانه -14

  گونه بوده است؟هاي آموزشي و ترويجي مجازي در ترويج علوم رياضي چهافزارهاي آموزشي، برنامهنرم

  براي رفع اين موانع قابل پيشنهاد هستند؟ موانع توسعه علوم رياضيات در كشور كدامند و چه راهكارهايي -15 

  براي توسعه و ترويج علوم رياضيات در كشور چه كارهايي بايد انجام شود؟ -16

  آموزان كمك كنند، چيست؟مواردي كه در كالس درس بايد مورد توجه قرار گيرند كه به تشويق دانش -17

  اتي بايد مورد توجه قرار گيرند؟هاي قبل و ضمن خدمت معلمان رياضي چه نكدر آموزش -18

دبستاني، دبستان، راهنمايي، دبيرستان، دانشگاه و تربيت معلم( چه مسايلي بايد حل شوند و هاي )پيشدر هر يك از دوره -19

  كنند؟هايي قابل ارائه هستند كه به ترويج علوم رياضيات كمك مييا چه برنامه

  هاي جانبي آموزش رياضي در توسعه علوم رياضي چيست؟گاه فعاليتر مورد جايها و جامعه دنقش ديدگاه خانواده -20 

عمران بهروز، محمدحسن حسيني، دكتر علي رجالي، دكتر مجيد ريزي اين مطالعه شامل آقايان كميته برنامه

محققان علوم مطمئن هستند كه تمام دبيران رياضي، اساتيد علوم رياضي،  ميرزاوزيري و دكتر اميد نقشينه ارجمند

  ، اين مطالعه را ارتقاء خواهند بخشيد.1392/1/31تربيتي، آمارشناسان و حتي آموزگاران عزيز با ارسال مقاالت خود تا تاريخ 

 



 خانه رياضيات اصفهان

 انجام تحقيقات توسط معلمان كه خود درگير آموزش هستند  - 

 كارهايي كه بايد خانه در اين راستا انجام دهد  -

 ها هاي علمي آموزشي معلمان و اهميت آننقش انجمن -

 تر تحصيلي لزوم توجه به مقاطع پائين -

 تبديل آموزش از رده خدمات به رده توليد  -

 عدم جداسازي مدارس -

 برخوردارها توجه به استعدادها در بين كم -

 


