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  به نام خدا
  

  هاي رياضيات ايرانالمللي شوراي خانههاي بينگزارشي از فعاليت
  

المللي و  هاي آموزش رياضي اعضاء آن با نهادهاي بينخانه رياضيات اصفهان از قبل ار تأسيس به دليل فعاليت
المللي آموزش هاي بينهالمللي ارتباط علمي داشت. حضور اعضاء خانه رياضيات اصفهان در كنگرمراكز تحقيقاتي بين

 Australian(امناء بنياد رياضي استرالياهيئتدر   و عضويت افتخاري يكي از اعضاء )ICME رياضي (

Mathematics Trust از يكي از اعضاء ) و دعوت پروفسور مارتين كيندت عضو مؤسس انستيتو فرودنتال هلند
المللي آموزش رياضي و نيز حضور آقاي پروفسور يان ه بينشركت در گروه تغيير كتب درسي كنگربراي مؤسس خانه 

نشانه اين ارتباط علمي  ،هوخندايك از انستيتو فرودنتال هلند و دانشگاه اترخت در مراسم افتتاحيه خانه رياضيات اصفهان
  المللي دارد.ها با مجامع علمي بينخانه

  
   د زير اشاره كرد:طور خالصه به موارتوان بهها ميبه دنبال اين همكاري

   فرودنتال وابسته به دانشگاه اترخت هلند يانستيتو تحقيقاتنامه با و تفاهم يهمكار - 1
در انجام مطالعات مختلف، از جمله  )ICMIآموزش رياضي ( يالمللكميسيون بينمشاركت با  - 2

و  يمينه آموزش مجازرياضي، هفدهمين مطالعه در ز يهاتعيين چالش يدر راستا ICMIشانزدهمين مطالعه 
 ياهمايش منطقه يبرگزار يبرا يريزدر زمينه آموزش آمار و برنامه ICMI/IASEهيجدهمين مطالعه مشترك 

   يآموزش رياض
- و اداره گروه يريزدر جهت برنامه )ICME( يآموزش رياض يالمللبين يهاكنگرهمشاركت با  - 3

  ،مكزيك 87آموزش رياضي  يالمللششم يازدهمين كنگره بين يه كار، از جمله مديريت و ارائه مقاله به گرويكار يها
 يآموزش رياض يالمللدوازدهمين كنگره بين يمطالعات يهااز گروه يدر يك يو همكاروچهارم يس يگروه كاراداره 
  كره 1391

  )UNESCOيونسكو ( يادفتر منطقهبا  يعقد قرارداد مطالعات و تحقيقات در زمينه آموزش ابتداي - 4
   يدر زمينه آموزش رياض يامنطقه يايجاد شبكه همكار يبرا ISESCOبا  يهمكار - 5
  هلند  Fontysدانشگاه تربيت معلم با  يعقد تفاهمنامه همكار - 6
) [انتخاب شدن NCTM( يمعلمان رياض ي) اتحاديه ملCorresponding Societyانجمن همكار ( - 7
  ]NCTMبه عنوان همكار  يآموزش رياض يالمللينانجمن و اتحاديه ب 10از  يبه عنوان يك
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و  پوآنكاره پاريس يانستيتو هنردر  يمؤسسان خانه رياضيات اصفهان جهت سخنران يدعوت از يك - 8
خانه رياضيات اصفهان در  يهارياضيات اصفهان در ايران و نيز فعاليت يهادر رابطه با خانه فرانسه يدانشگاه لومين

  1390ارديبهشت 
   دانشگاه پاريس هفتبا  ينامه همكارد تفاهمعق - 9
  

   يمدرسه شانس دوم مارسو  فرانسه يمارس IREMبا  ينامه همكارفراهم آوردن مقدمات تفاهم - 10
  دستاوردهاي حاصل از اين مراودات عبارتند از: 

 يتوسط گروه مطالعات يمهم در ايجاد چالش رياض ياز ابزارها يشناخته شدن به عنوان يك الف) 
در            رياضيات يها) (اشاره به خانهICMI( يآموزش رياض يالمللشانزدهم كميسيون بين

   ،ICMIكتاب مطالعه شانزدهم  95 تا  88و  75 ، 69، 56  ،52صفحات 
"Challenging Mathematics In and Beyond the Classroom”  از

  Springer, 2009انتشارات 
)، با دانشگاه 1385فرودنتال دانشگاه اترخت هلند (در سال  يانستيتو تحقيقات با يعقد قرارداد همكار  ب)

  )1390) و با دانشگاه پاريس هفت (در سال 1386تربيت معلم فونتيز هلند (در سال 
  خانه رياضيات اصفهان يهايونسكو و آيسسكو از فعاليت يالمللبين يهاحمايت سازمان  ج)
اين دوره به  ياهداف و مفاهيم رياض يبا معرف يدوره ابتداي يبر آموزش رياض يتأثيرگذارد) 

  آموزگاران با حمايت يونسكو
   1387در سال  )NCTM( يمعلمان رياض يبه عنوان انجمن همكار اتحاديه مل يشناساي  هـ)
  ) و جشنواره خوارزمي A-Lympiadموفقيت اعضاء خانه در مسابقات جهاني (تورنمنت شهرها و   و)
آموزش  يالمللخانه توسط كميسيون بين يالمللو بين ي، مليمحل يهاميت شناختن فعاليتبه رس  ز)

 يمسابقات مل ي) و فدراسيون جهانIASEآموزش آمار ( يالملل)، اتحاديه بينICMI( يرياض
  )1387) به مناسبت دهمين سال تأسيس خانه رياضيات اصفهان (WFNMC(  يرياض

  كتاب 10رياضيات در ايران در پيوست  يهاخانه آور،رياضيات چالش درج مقاله  ح)
Les défis de l’enseignement des mathématiques dans l’éducation de base 

   2011از انتشارات يونسكو 
ها،  تدريس آمار در دبيرستان يمعلمان رياضي ايران برا يسازآماده يهابه رسميت شناختن فعاليت  ط)

  Springer, 2011 از انتشارات ICMIه هجدهم فصل هفتم كتاب مطالع



3 

 

پروفسور مارتين كيندت  و پروفسور يان هوخندايك ،همزمان با دهمين سالگرد تأسيس خانه رياضيات اصفهان
ايراد  در اصفهان "[Re(j)alistic Mathematics] يواقع يآموزش رياض"از انستيتو فرودنتال هلند با عنوان 

هاي مربوط به بخش رياضيات و هنر توسط مرحوم استاد محمود ماهرالنقش و پروفسور يان يسخنراننمودند و  يسخنران
  برگزار شدند. هوخندايك در دانشگاه هنر

   قرائت شدند:به شرح زير  يهاي تبريكضمناً در اين مراسم پيام
  )نميشل آرتيگ، رئيس و برنارد آرهادسون مديركل كميسيو( يآموزش رياض يالمللكميسيون بين - 
  )روسمان، رئيس انجمن يآلن ج( )IASEآموزش آمار ( يالمللانجمن بين - 
  )ماريا فالك دولوزادا، رئيس فدراسيون( يرياض يمسابقات مل يفدراسيون جهان - 
  و رئيس بنياد رياضيات استراليا يمسابقات رياض يالمللپروفسور پيتر تيلور، رئيس سابق فدراسيون بين - 

 يو استاد آموزش رياض يآموزش رياض يالمللور بيل بارتون رئيس كميسيون بينپروفسجشنواره نهم در 
  سخنراني داشتند. دانشگاه آكلند نيوزيلند

  
آموزان، در سال  هاي علمي و گروهي در بين  دانشبه منظور تشويق فعاليت :برگزاري مسابقه تيمي رياضي

رف كميته مركزي تورنمنت شهرها، خانه رياضيات اصفهان با استفاده از سئواالت ارسالي از ط به صورت تجربي 1380
اي از مسابقه را به صورت آزمايشي برگزار كرد. كميته علمي محلي تورنمنت شهرها در اصفهان با شركت عدهاين 

از  ،دانشگاهيان و دبيران همكار خانه رياضيات اصفهان تشكيل شده است. پس از كسب موافقت كميته مركزي مسابقات
 برگزار مسابقه تيمي خانه رياضيات اصفهانبه بعد همه ساله اين مسابقه به صورت رسمي و تحت عنوان  1381سال 
، در سال تيم 800، 1384، در سال تيم 750، 1383در سال  ،تيم 650، 1382تيم، در سال  253، 1381گردد. در سال مي

قات شركت كردند. اين مسابقه كه از نظر برگزاري تيم سه نفره در اين مساب 550، 1386تيم و در سال  650، 1385
نظير است، باعث شده است كه اصفهان را به عنوان اولين شهري در جهان درآورد كه در تورنمنت بي مسابقات در ايران

و  مشهد  كرمان، نيشابور، تبريز، شهركرد،  بروجن، يزد، يكند. بعد از اصفهان شهرها شهرها به صورت تيمي شركت مي
هاي برنده به كميته مسابقه نمودند. بر اساس ضوابط كميته مركزي، تيم ياقدام به برگزار يمين نيز به صورت تيمخ

شود هاي برگزيده كه معموالً از طرف مقامات استان تأمين ميند و جوايز تعدادي از تيموش ميمركزي در مسكو معرفي 
و در  اندشده كسب ديپلم افتخار از كميته مركزي مسابقات در مسكو گردد. تاكنون چندين تيم موفق به به آنان اهداء مي

، دو 1386در تابستان شركت در سمينار تابستانه مسكو دعوت شدند.  يآموزان برادو گروه از دانش 1385سال 
گروه به همراه دو تيم از برندگان دوره جديد نيز در دوره تابستانه تورنمنت شهرها در شهر مينسك 

اند. شده مدال افتخارو  دوم و سوم يهاجوايز رتبهدر مسابقه اردو موفق به كسب  و شركت كردندبالروس 
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 27/12/86تيم برگزار شد و مرحله نهايي در  140با شركت بيش از  30/9/1386، نخستين مرحله در تاريخ 1386در سال 
تيم از كميته  14آئين برگزار گرديد. تعداد هاي ادب و بهشت تيم دختران در دبيرستان 70تيم پسران و  79با حضور 

مركزي موفق به كسب ديپلم افتخار شدند و دو تيم در دوره تابستانه تورنمنت شهرها در شهر مسكو، روسيه شركت 
  كردند.

ماه برگزار گرديد و مرحله نهايي در يتيم در د 250نيز با شركت بيش از  1387سال  يمرحله اول مسابقه تيم
  روسيه اعزام شدند.  يتابستان يشركت در اردو يبرگزار شد و دو تيم از برگزيدگان برااسفند ماه 

تيم پسر  يك تيم در مرحله دوم اجرا شد كه 120تيم در مرحله اول و  250با حضور  يمسابقه تيم ، 1388در سال 
  هم خانه تقدير به عمل آمد. تيم منتخب هم در جشنواره ن 30شركت در مسابقه اعزام شدند. از  يبه كشور روسيه برا

تيم پسر  1تيم در مرحله دوم برگزار شد كه  140تيم در مرحله اول و  660نيز اين مسابقه با حضور  1389در سال 
  مورد تقدير قرار گرفتند. تيم برتر نيز در جشنواره دهم  30روسيه اعزام شدند و از  يتابستان يشركت در اردو يبرا

آموزش و پرورش استان با  يرياض يهاخانه رياضيات اصفهان معموالً توسط گروه يمرحله اول مسابقه تيم
درگيركردن معلمان  يديگر از اهداف خانه يعن يشود. با اين كار يكيماصفهان برگزار  يمسئوليت كامل معلمان رياض

  تحقق يافتند. يگروه يو نيز رقابت علم يدر مسابقات رياض
جهاني ربوكاپ پادانا كه تحت حمايت خانه رياضيات اصفهان در مسابقات آموزي استيم رباتيك دانش - 

  در پرتغال شركت كرده بود، توانست به مقام نايب قهرماني جهان دست پيدا كند.  2004
قرارداد خانه رياضيات اصفهان با انستيتو فرودنتال دانشگاه اترخت هلند، اصفهان در آبان ماه سال  يدر اجرا - 

زمينه  يساز منظور آماده شركت نمود. به A-lympiadآن انستيتو به نام  يرياض يساز مدل يقه تيمدر مساب 1386
از دبيران  يابا شركت عده يسازمدل ييك كارگاه آموزش 1386مرداد ماه  6و  5 ياين مسابقه در روزها ياجرا يبرا

  در خانه رياضيات اصفهان برگزار گرديد.  يرياض
 ينواح يآموزش يهاگروه يهانمايندگان خانه رياضيات با حضور در جلسه 1386-87 يدر آغاز سال تحصيل - 

آشنا نمودند. در اين سال مسابقه با  A-Lympiadخانه و مسابقه  يهارا با فعاليت يگانه اصفهان دبيران رياضپنج
رت رسمي و با شركت بيش از تيم سه نفره و به صورت آزمايشي در خانه برگزار گرديد. اولين مسابقه به صو 25شركت 

تيم اواخر اسفند ماه در مرحله نهايي  2برگزار شد و  1387تيم، با همكاري انستيتو فرودنتال هلند در آذر ماه سال  90
تيم پسر  68با حضور  29/8/88برتر بودند. سومين آزمون در تاريخ  يهاتيم ءمسابقه در كشور هلند شركت كردند و جز

شركت در  يتيم برگزيده تقدير به عمل آمد، همچنين دو تيم اول اين مسابقه برا 9زار شد كه از تيم دختر برگ 57و 
ام را كسب 12ام و 8 يهاكشور دنيا توانستند رتبه 14تيم منتخب از  40به كشور هلند اعزام شدند كه در ميان  ممرحله دو

تيم برنده  8تيم دختر برگزار گرديد كه از  153ر و تيم پس 85با حضور  5/9/89نمايند. چهارمين مرحله نيز در تاريخ 
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اسفند  21و  20 ياز اين دو تيم توانست در مرحله دوم كه در روزها يهلند اعزام شدند. يك يگروه به اردو 2تقدير و 
  را كسب نمايد.  پنجممقام  ،گاردرن هلند برگزار شد يدر روستا 89

المللي خانه از انتشارات بيننيز  فيلم جادوي مقرنسو  ياشانفيلم قبه كهاي با عنوانترجمه شده  CDدو  - 
  رياضيات اصفهان است. 

  
 يالملل هفدهم كميسيون بين ياز اعضاء خانه رياضيات اصفهان با حضور در گروه مطالعات ييك ::IICCMMIIبا با   ييهمكارهمكار

عنوان يك تجربه مفيد و  هرا ب يالكترونيك يخانه در زمينه توليد محتو ي)، نتايج كارهاICMIآموزشگران رياضي (
  مناسب در جهان ارائه داده است.  يالگو

با مشاركت انجمن آمار ايران و انجمن علمي آموزشي  1381اين كارگاه در سال  :سازيكارگاه آمار و مدل
ان سازي، معلم معلمان رياضي اصفهان برگزار گرديد كه در آن عالوه بر بحث پيرامون مفاهيم كتاب درسي آمار و مدل

توجه به موفقيت اين كارگاه  آموزي آشنا شدند. باافزارهاي آماري و انجام كارگروهي دانشعزيز با نحوه استفاده از نرم
در  1384و حمايت وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري و وزارت آموزش و پرورش، نظير اين كارگاه در تابستان سال 

با  رضوي خراسانو  قزوين، شرقي آذربايجان، رانمازند، چهارمحال و بختياري، اصفهانهاي استان
هاي معلمان رياضي  انجمنو  معلمان رياضي ايران هاي اتحاديه انجمن، آمار ايران انجمنهمكاري 

گزارش كاملي از اين فعاليت خانه رياضيات  برگزار گرديد. خانه رياضيات اصفهانتوسط  هاي مربوطه استان
 40تا  37المللي آموزش رياضي آمده است (صفحات هجدهمين كميسيون بين اصفهان در فصل هفتم كتاب مطالعه

  :كتاب
Teaching Statistics in School Mathematics-Challenges for Teaching and Teacher Education  

  )  2011در سال  Springerاز انتشارات 
اي از متخصصان آموزش هبا مشاركت عدكارگاه بررسي اهداف و مفاهيم آموزش رياضي ابتدايي: 

منظور شناساندن اهداف و مفاهيم آموزش رياضي در دبستان به ابتدايي و انجمن علمي آموزشي معلمان دوره ابتدايي، به
نفر از آموزگاران  200ها در اصفهان براي حدود دوره از اين كارگاه 8گردد. تاكنون هائي برگزار ميآموزگاران كارگاه
ها در ساير شهرهاي استان از قبيل  معلم برگزار گرديده است. به دليل استقبال فراوان، نظير اين كارگاهو دانشجويان تربيت

ها كه آموزگاران است. در اين كارگاه به مرحله اجرا درآمده 1384نفر در تابستان  60آباد براي حدود كاشان و نجف
، NCTMضي دوره ابتدايي با نگاه به استانداردهاي كنند، ضمن بررسي اهداف فعلي آموزش ريافعاالنه شركت مي

- هاي رسيدن به آن اهداف با مشاركت آموزگاران شركتكمبودهاي اهداف آموزش رياضي دوره ابتدايي مطرح و راه

هاي آموزش مفاهيم رياضي دوره ابتدايي، مشكالت آموزش مفهوم عدد گردد. عالوه بر آن در كارگاهكننده تدوين مي
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كه ، شوندبرگزار مي يونسكو در ايران ايدفتر منطقهها با حمايت شود. اين كارگاهه بحث گذاشته ميو هندسه ب
  به چاپ رسيد.  1386ها به فارسي و انگليسي در شهريور ماه گزارش آن

ها و سمينارهاي علمي ملي و هاي آموزش رياضي ايران و ساير كنفرانسها در كنفرانسگزارش علمي اين كارگاه
  شوند.  المللي ارائه ميبين

 "ايهاي شبكهتوزيع"سخنراني آقاي دكتر غالمحسين همداني استاد دانشگاه ويسكانسين آمريكا، پيرامون  - 1
  )1381(آذر ماه 

  )1382(اسفند  "هاي هندسيويژگي"هندوستان پيرامون  ISIها رئيس سخنراني پروفسور سين - 2
  ) 1383(آبان ماه  "كاربرد آمار در صنايع" سخنراني آقاي دكتر نظيف پيرامون - 3
 ) 1383(آبان ماه  "معرفي سايتهاي مناسب آماري"سخنراني آقاي آشفته پيرامون  - 4

(بهمن ماه  "ها و مجانبهاي كاملها، شبكهپل"دونالد از دانشگاه اتاوا كانادا، پيرامون سخنراني پروفسور مك - 5
1383( 

  داج، استاد دانشگاه نوشاتل سويس، پيرامون  سخنراني آقاي پروفسور يداله - 6
          " Random number generator and "  1384(ارديبهشت ( 

 ياجتماع يهايتهران، پيرامون نقش آمار در بررس ي، استاد دانشگاه شهيد بهشتيدكتر مشكان يآقا يسخنران - 7
 ) 1384و مرگ و مير نوزادان (آذر  ياوندخويش يها به ويژه مسئله ازدواج

 )15/6/84(تحت عنوان گفتگويي در نظريه اعداد و رمز در تاريخ  Freyپروفسور  يسخنران - 8

 )25/8/84(در تاريخ  ياسالم يتحت عنوان هنر و علم در كشورها DJabbarپروفسور يسخنران - 9

  )25/8/84(در تاريخ  ياسالم يتزئين يتحت عنوان قرينه در هنرهاMaitte  پروفسور  يسخنران - 10
اينترنت  ي، استاد دانشگاه استانفورد آمريكا، پيرامون مدل رياضيدكتر امين صابر يآقا يسخنران - 11

  )1385(مرداد
  پاريس، پيرامون VIدكتر كاوه سالمتيان، استاد دانشگاه  يآقا يسخنران - 12

Internet Measurement )28/5/85(  
 Psycho Acoustic كانادا، پيرامون Queen’sكتر سعيد گازر، استاد دانشگاه د يآقا يسخنران - 13
)2/10/85 (  
  ) Mathematics and logic )26/3/86پيرامون  Vaananenپروفسور  يسخنران - 14
  در رابطه با John Masonپروفسور  يسخنران - 15

Teaching Mathematics as a Constructive and Creative Activities )15/6/86( 
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  )Wilfred de Graaf )8/10/86و   Eric Van Litتوسط يكارگاه اسطرالب ايران يبرگزار - 16
و ارتباط آن با  يقرون سوم تا نهم هجر يپيرامون رياضيات ايران Jan Hogendijkپروفسور  يسخنران - 17

  )8/10/86( يرياضيات هلند در قرون شانزده و هفده ميالد
  )23/11/86( "در دنيا يو مهندس يعلم يهاوضعيت ماشين حساب"عنوان تحت  Matsui يآقا - 18
  )25/2/87پيرامون گوهر هندسه تركيبياتي ( Paul Vaderlindسخنراني پروفسور  - 19
تحت عنوان آموزش تفكر رياضي به  Kaye Christina Stacyسخنراني خانم پروفسور  - 20

  )19/5/87آموزان ( دانش
  )11/9/87پيرامون مسائل روز آموزش رياضي در فرانسه ( Martin Andlerسخنراني پروفسور  - 21
  ) 4/3/88تحت عنوان اعداد اول، ديروز و امروز ( Jean- Mark Deshouillorsپروفسور  يسخنران - 22
  دكتر شنتيا ياراحمديان تحت عنوان يسخنران - 23
    Mathematical Modeling of formation of Microtuble )19/5/89(  
  )3/8/89( "آموزش در هلند"پيرامون  Tom Gorisپروفسور  يسخنران - 24
بر پيشرفت رياضيات در  يتأثير دانش اسالم"با موضوع  Willem Fredrik De-Graaf يسخنران - 25

  )10/8/89( "يغرب ياروپا
ان آثار از استاد دانشگاه كانادا و محقق تاريخ رياضيات تحت عنو  Len Berggrenپروفسور  يسخنران - 26

  )7/12/89(  (رياضيدان) "يابوسهل كوه"دست رفته 
توصيف و  پوليا: يكوزه صفر متعادل منطق يها رده قالب "پروفسور حسام محمود در رابطه با  يسخنران - 27

  )3/2/90( " يگاوس يفازها
 ياه : فعاليتيهندسه كاربرد آموزش"درباره  Aldine Aatenو  Tom Gorisكارگاه مشترك  - 28

  ) 9/3/90( "هلند، مقدمه و بحث يدرس يهاهندسه كالس
 )4/8/1389هدايت، استاد دانشگاه ايلي نويز ( صمدپروفسور  - 29

كار رفته در آثار باستاني اصفهان نيز يكي همكاري با دانشجويان دانشگاه هنر جهت شناخت مسايل رياضي به - 
همكاري اعضاء خانه رياضيات موفق به كشف  ااز دانشجويان ب هاي خانه است. در اين زمينه گروهيديگر از فعاليت

بهشت شدند كه كار آنان مورد توجه يك گروه از محققان آلماني قرار گرفت كاررفته در ساختمان هشتهاي به فراكتال
  المللي مطرح شود.زودي به صورت يك پروژه بينو قرار است به

با مشاركت  از هلند و ايران يبا حضور اساتيد 1385ديبهشت ماه در ار كارگاه رياضيات و هنردر اين راستا 
ها در محل خانه رياضيات اصفهان به مرحله اجرا شركت دانشجويان رياضيات و هنر دانشگاه يدانشگاه هنر اصفهان برا

-تعيين شركتاين كارگاه و  ريزيريزي شده كه كارگاه مشابهي در اصفهان برگزار گردد. براي برنامهدرآمد. برنامه
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با ايراد  30/9/87يك سري سمينار دو ماهانه تعيين شده است كه نخستين آن در تاريخ  1387كنندگان از آذر ماه 
از   Konstantinous Nikolantonakisتوسط آقاي پروفسور"هنر هندسه در يونان"سخنراني تحت عنوان 

استاد محمود ماهرالنقش چهره ماندگار معماري ايران و با سخنراني  13/12/87ها در تاريخ يونان برگزار و دومين آن
- رسم مقرنس"تحت عنوان  يديگر يهاكارگاه اسطرالب زورقي توسط پروفسور هوخندايك برگزار گرديد. كارگاه

برگزار  5/2/88در تاريخ  يتوسط دكتر فرهاد تهران "يعلم حيل در ارتباط با هندسه نظر"و  ياكبر زمان يتوسط آقا "ها
توسط  "ها (مربوط به الگوهاي هندسيِ موجود در هنرهاي اسالمي شهر اصفهان)تقسيم و تركيب مربع" يهاكارگاهشد. 

 ي، كارگاه آموزش6/4/88در تاريخ  يتوسط استاد عشاق "يگره چين يكارگاه آموزش"خانم نرگس عصارزادگان و 
، 21/9/88در تاريخ  يتوسط دكتر حجاز ي، كارگاه11/7/88توسط مهندس احمد منتظر در تاريخ  يهندسه ترسيم
توسط خانم مهندس  يبنديو كارگاه رسم 29/11/88در تاريخ  يزمان يتوسط آقا يبنديرسم يكارگاه مقدمات

پيرامون  Eschenmburgپروفسور  يهايبرگزار گرديد. در همين زمينه سخنران 15/12/88در تاريخ  يبزرگمهر
"Geometry of patterns"پناه  توسط استاد محمدحسين اسالم يدر ارتباط با هنر معمار يايام بيكار ، اشتغاالت

 يها، خالقيت در سازه10/10/88در تاريخ  يدرب امام چيست؟ توسط دكتر مقداد قار ي، كاشيكار11/2/89در تاريخ 
در  يقانرز توسط دكتر محمد ممپن يها، آجرفرش29/11/88در تاريخ  يزمان يتوسط آقا يو كاشيكار يمعمار

 Goosenو  Tom Gorisتوسط  Kites, Darts and Mosaicsبا عنوان  يو سخنران 15/12/88

Karsenberg  برگزار شدند.  30/2/89در تاريخ  
در دانشگاه اليدن هلند  1385در شهريور ماه  يدوران اسالم يهندس يكارگاه الگوهادر همين راستا 

با شركت دانشجويان هنر و رياضي در  يمختلف پژوهش يهاآن هسته از ايرانيان تشكيل و پس از يبا شركت تعداد
  اند. در اين زمينه تشكيل شده يتحقيقات يتهران و اصفهان جهت انجام كارها

اصفهان با  يها اترخت و اليدن هلند و دانشجويان دانشگاه يهاايجاد ارتباط متقابل بين دانشجويان دانشگاه - 
  )1386ماه ياصفهان و خانه رياضيات اصفهان (د ياصفهان و صنعت يهااز دانشگاه يان هلندبازديد دانشجوي يريزبرنامه

كه توسط خانم پروفسور دالد از آلمان تهيه شده  يترجمه و انتشار دو فيلم از رياضيات مربوط به آثار باستان - 
  و جادوي مقرنس Qubba for Al-Kashani ياست به نام قبه كاشان

- يرا دنبال م يكه اهداف مشابه يالملليا بين ياف خود، خانه رياضيات اصفهان با مؤسسات ملپيشبرد اهد يبرا
از اين مؤسسات، مؤسسه  يانمايد. نمونهيمنعقد م ينامه همكاركنند، ارتباط برقرار كرده است و درصورت نياز تفاهم

از مراكز معتبر  ييك يست كه در زمينه آموزش علوم و رياضفرودنتال وابسته به دانشگاه اترخت در كشور هلند ا يپژوهش
كه  يهاست. از موارد آن يتحقيقات يهايجهان نتيجه بررس ياز كشورها يبسيار يو شناخته شده دنياست و برنامه درس

  توان مسايل زير را مطرح كرد: ياين مؤسسه و خانه رياضيات اصفهان به اجرا درآمده است م يتاكنون با همكار
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در اصفهان در چهار سال اخير. اين مسابقه همه ساله در  يرياض يسازيا مدل A‐Lympiadمسابقه  يبرگزار - 1
كه جامعه با آن  يو مسائل گوناگون يدر زندگ يكاربرد رياض يمعرف يكشور هلند و چندين كشور اروپايي ديگر برا

شركت در مرحله نهايي به كشور  يه سال اخير برادر س يآموزان برگزيده اصفهان گردد. دانشيروبروست، برگزار م
  اند. هلند اعزام شده

- ياستان اصفهان برگزار م يآموزان دبيرستانمسابقه آمار در كشور هلند، اين مسابقه همه ساله بين دانش يبرگزار - 2
  گيرد.  يرار مدر اختيار انستيتو فردونتال هلند ق يآموزان هلندشركت دانش يشود. سئواالت آن ترجمه و برا

 يايران در مدارس تابستان يمند به آموزش رياضاز معلمان و دانشجويان عالقه يايجاد امكان شركت تعداد - 3
 و علوم در مؤسسه فرودنتال به مدت يك هفته  يآموزش رياض

  اند عبارتند از: ها شركت كردهكه از خانه رياضيات اصفهان در اين برنامه يافراد
 / عضو خانه رياضيات اصفهانيدبير رياض      يخانم فاطمه هان -

 / عضو خانه رياضيات اصفهان يدبير رياض    پوريخانم منيره انصار -

 / عضو خانه رياضيات اصفهانيدبير رياض    يخانم شهرزاد انصار -

 / عضو خانه رياضيات اصفهانيدبير رياض    زادهحاتم يخانم ليل -

 يد به آموزش رياضمن/ عالقهيعضو هيئت علم    خانم الله اسدزاده  -
 ي/ متخصص آموزش رياضيعضو هيئت علم    يخانم دكتر فريبا حقان -
 يمند به آموزش رياض/ عالقهيعضو هيئت علم    فروزان خردپژوه يآقا -
 عضو خانه رياضيات اصفهان      عمران بهروز يآقا -

 عضو خانه رياضيات اصفهان    ياميرمحمد نادر يآقا -

 ه رياضيات اصفهاندانشجو/ عضو خان    يخانم پريسا مزروع -

 دانشجو/ عضو خانه رياضيات اصفهان      نويد نصر  يآقا -

آموزان بين دانش Exchange Programكه در  يآموزاناز دانش ييك 1390در ضمن قرار است در تابستان 
  باشند، از هلند بازديد نمايند. يعضو م يو هلند يايران

 يها كه در رشته يو هلند يدانشجويان ايران يات و هنر برامشترك در ارتباط با رياضي يهاكارگاه يبرگزار - 4
با يكديگر. اولين كارگاه  يارتباط اين دو رشته تحصيل يمعرف يدر دو كشور مشغول تحصيلند برا ي، هنر و معماريرياض

هندس ، ميدر اصفهان برگزار گرديد. دومين آن در شهر اترخت هلند برگزار شد كه آقايان دكتر رجال 1385در سال 
-ها، كارگاهو خانم هاشمي از خانه رياضيات اصفهان ضمن شركت در آن برنامه يزمان يماهرالنقش، مهندس منتظر، آقا
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شده است كه  يريز از ايران نيز در اين كارگاه شركت داشتند. برنامه يارائه نمودند و اساتيد و دانشجويان ديگر يهاي
  سومين آن نيز در اصفهان برگزار گردد. 

اصفهان  يمعلمان رياض يهاها و كارگاهيسخنران يهااز انستيتو فرودنتال هلند در برنامه يحضور نمايندگان - 5
گراف، گوسن كارسنبرگ و خانم آتيه آتن يدوشنبه)، تاكنون آقايان پروفسور هوخندايك، تام گوريس، د ي(روزها

  اند. داشته يجلسه در محل خانه رياضيات اصفهان سخنران 8در حداقل 
انستيتو فرودنتال و پژوهشگران خانه رياضيات  يمشترك از محققان هلند يدر اثر ايجاد اين ارتباط، گروه - 6

هندسه در تاريخ  يكاربردها يمعرف يبرا ياسالم - يايران ياز كاشيكار يگيرهايي در زمينه بهرهدرساصفهان، طرح
  هلند چاپ خواهد شد.  ياز كتب درس يبرخدر  ياند كه به زودارائه داده يايران - يتمدن اسالم

(عضو خانه رياضيات اصفهان) در محل انستيتو فرودنتال هلند پيرامون نقش  يرجال يدكتر عل يآقا يسخنران - 7
آموزش  يالمللكه در شانزدهمين مطالعه كميسيون بين يخانه رياضيات به عنوان چالشگر در حل مسايل آموزش رياض

  ايران مطرح شده است. ياسالم ياز كشور جمهور يجهان يه عنوان يك الگونيز به تفصيل ب يرياض
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  يزدخانه رياضيات 
  

آقاي دكتر اكبر مشايي از اساتيد رياضي دانشگاه كارلتون كانادا براي بازديد از اولين نمايشگاه  دعوت از - 1
 هاي آموزشي رياضي خانه رياضيات يزد و ايراد چند سخنراني علمي و تشكيل كارگاه

خرداد ماه  از كشور هلند تحت عنوان رياضيات در معماري ايران در اول Huseyin Senسخنراني آقاي  - 2
1385 

برگرفته از كاشيكاري اسالمي توسط آقايان                            Pen Roozهاي كاشيكاري  برگزاري كارگاه - 3
 Daan Van Well   و Mark Roelandsبراي  1385اي اول و دوم خرداد از كشور هلند در روزه

 آموزان، دانشجويان، معلمان و اساتيد دانش

از كشور هلند از خانه  كيخنداوآقاي پروفسور ه به سرپرستي يك گروه از اساتيد و دانشجويان هلنديبازديد  - 4
 هاي خانه همراه با سخنراني علميرياضيات و توضيح فعاليت

 يزد رياضياته از خان بازديد خانم پروفسور كي استيسي - 5

هاي المپياد از دانشگاه استكهلم و مدير تيم) Paul Vaderlindسخنراني آقاي پروفسور پائول وادرليند ( - 6
آموزان المپيادي و طرح در جمع دبيران و اساتيد دانشگاه و دانش27/3/1387رياضي كشور سوئد در تاريخ 

 ها چند مسأله باز و جالب و حل بعضي از آن

) از دانشگاه ملبورن استراليا در كنفرانس Keye Staceyي خانم پروفسور كي استيسي (شركت و سخنران - 7
 تحت عناوين: 1387آموزش رياضي ايران مرداد 

The transition from arithmetic thinking to algebraic thinking    
Students’ understanding of decimal numbers – a longitadinal stady of learning  

از دانشگاه هونك كونگ در كنفرانس آموزش  Cheng Chan Chor Litwinشركت و سخنراني آقاي  - 8
 تحت عنوان: 1387رياضي ايران مرداد 

problem solving through pattern recognition 
از كشور   Yahia Fares, Medeaاز دانشگاه مركزي   Nadia Azrou شركت و سخنراني خانم   - 9

 تحت عنوان : 1387فرانس مرداد الجزيره در كن

Relation enseignant – etudiant entre ‘savoir a trans mettre ’et ’ comp  
از كشور پرتغال در كنفرانس آموزش   Miguel Henriques Martinhoشركت و سخنراني آقاي   - 10

  1387رياضي ايران مرداد 
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توسط آقايان   1389ها در ارديبهشت موزاييك ها وها، پيكانهاي آموزشي بادبادكبرگزاري كارگاه - 11
Goossen Karssenberg   وTom Goris آموزان، دانشجويان و معلمان از كشور هلند براي دانش 

هاي برتر به ي تيمالمللي تيمي رياضي (تورنمنت شهرها)، ترجمه و ارسال پاسخنامهي بينشركت در مسابقه - 12
  1387بقه در مسكو در سال ي مركزي برگزاركننده مساكميته

هاي برتر به ي تيمالمللي تيمي رياضي (تورنمنت شهرها)، ترجمه و ارسال پاسخنامهي بينشركت در مسابقه - 13
 1388ي مركزي برگزاركننده مسابقه در مسكو در سال كميته

هاي برتر به ي تيمنامهالمللي تيمي رياضي (تورنمنت شهرها)، ترجمه و ارسال پاسخي بينشركت در مسابقه - 14
 1389ي مركزي برگزاركننده مسابقه در مسكو در سال كميته

ي تورنمنت شهرها همراه با سرپرست تيم به ي مركزي برگزاركننده مسابقهي انتخابي كميتهنفره 3اعزام تيم  - 15
 شدند پلم افتخاريفت درياد كه موفق به 1390مسكو در مرداد ماه 

 ي جهاني در كشور ونزوئال  براي شركت در مرحله  IMCي تيمي رياضي ي انتخابي مسابقهشركت در مرحله - 16

 ي رياضياتانگليسي خانه - طراحي سايت فارسي - 17
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نيشابورخانه رياضيات   
  

 رياضيات خانه امناي   هيئت افتخاري عضو و فرانسه رياضي انجمن  الف) دعوت از پروفسور والد اشميت رئيس وقت
  بور و سخنراني ايشان در اين مكاننيشا

 و  خيام ملي روز در خيام رياضي مسابقه جوايز اهداي مراسم در ايشان شركت و رضا... ا فضل پروفسور از دعوت ب)
 مراسم اين در ايشان   سخنراني

  ج) دعوت از پروفسورجواد صالحي و پروفسور هادي صالحي و سخنراني ايشان در همايش رياضي و صنعت. 
  مسابقه رياضي بين المللي تورنمنت شهرها توسط خانه رياضي شركت نيشابور درد) 

  ه) اعزام تيم رياضي شهرستان نيشابور به تهران جهت شركت در مسابقه رياضي اندونزي
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  الملليالملليدر منابع بيندر منابع بين  ايرانايران  رياضياترياضيات  هايهاي  خانهخانهشناسائي شناسائي 
  

نه رياضيات اصفهان به عنوان يكي از ، خا1المللي آموزش رياضي در شانزدهمين مطالعه كميسيون بين
آموزان و دانشجويان مطرح شده  هاي مهم براي توسعه دانش رياضي و ايجاد انگيزه در دانش چالش

 امده است  2كتاب اين مطالعه 92تا  88است.در صفحات 

  خانه رياضيات چيست؟
اندازي  را در سراسر كشور راههاي رياضيات  هايي از معلمان و دانشگاهيان ايران خانه گروه 1377از سال 

با آموزان و معلمان در مقاطع مختلف تحصيلي است كه  هايي براي دانش هاي رياضيات ايجاد فرصت هدف خانهنمودند. 
اين را تجربه كنند.  تر از مفاهيم رياضيات درك عميقمسايل و ابزارهاي رياضي درگيري با و كار گروهي استفاده از 

ي اطالعات، مطالعات مستقل، درك مفاهيم رياضيات و يادگيري تاريخ و كاربردهاي علوم ابزارها شامل تكنولوژ
ايراني،  معمارياي مانند رياضيات و هنر، رياضي و تاريخ تمدن و  هاي بين رشته هاي رياضي و مطالعه ايده رياضي، بازي

  باشند.  دسي ميمهنو تماعي و علوم پزشكي يا رياضيات جرياضيات و ژنتيك، رياضيات و علوم ا
هاي تاريخ  مسابقات تيمي، مسابقات الكترونيكي، استفاده از رياضيات در زندگي روزمره، مطالعه در زمينه

هاي آموزشي و تحقيقاتي،  ها، كارگاه هاي عمومي، نمايشگاه رياضيات، ارتباط رياضيات و علوم ديگر، سخنراني
  ست. در زمينه رياضي ا ها هاي غيركالسيك اين خانه عاليتهاي ساليانه برخي از ف و جشنواره آموزشياردوهاي 

آموزان و دانشجويان كمك  در ميان خانواده دانش ها به آگاهي عمومي در مورد رياضيات مخصوصاً اين خانه
ت وسيله بازي با ابزارهاي رياضي، يادگيري كاربردهاي رياضيا ها رياضيات را از طريق تفريح و لذت بردن به كنند. آن مي

پزشكي وابسته به زندگي ارائه  وهاي رياضي در هنر و ساير علوم، تكنولوژي، علوم اجتماعي  و مشاهده توانمندي
  دهند.  مي

د اين ننتوا ها مي دهند و خانه نمايش هاي فكري خود را هاي رياضي و مهارت توانند توانمندي ها مي اعضاء خانه
برند  ها لذت مي و دانشجويان از محيط كار گروهي و انتقال تجارب اين خانهآموزان  استعدادها را شناسايي نمايند. دانش

  ها ارتقاء پيدا كند.  هاي رياضي آن و مهارت  شود كه دانش ميخود موجب و اين 

                                                            
1 International Commission on Mathematical Instruction (ICMI)  

2 Challenging Mathematics In and Beyond the Classroom: The 16th ICMI Study 2009 (New 
ICMI Study Series) edited by Edward J.  Barbeau and Peter J. Taylor, Springer. 

 



15 

 

هاي  هاي خانه و يا بر حسب مورد در برنامه توانند در تمام فعاليت آموزان و دانشجويان مستعد مي معلمان، دانش
و هاي بيشتر و بهتر تحت حمايت  دست آوردن موفقيت نمايند و از اين طريق افراد مستعد براي به خاص آن شركت

  . گيرندقرار ميها تربيت خانه
گويي به نيازهاي  خانه رياضيات يك ميدان و مركزي براي ايجاد امكانات خوب چالشي است و هدف آن پاسخ

آموزان، دانشجويان و معلمان  هاي ضروري دانش خانه در چالشچالشي در زمينه آموزش رياضي است. 
  كند. نگام عمل ميه به
 

  اند:  كتاب نوشتهاين  در مقدمه  3باربو آقايان پروفسور تيلور و
هاي رياضيات در ايران و بنياد ارشميدس در بلگراد بازديد داشته و موافقت دارد كه هر دو پيتر تيلور از خانه"

   "كنندهاي مفيد و قابل توجه حمايت ميسات بسيار مفيد هستند كه جامعه خود را به روشفرد از مؤسهاي منحصر بهمثال
 

در مراسم اهداء جايزه  المللي آموزش رياضي رئيس كميسيون بين 4خانم پروفسور آرتيگعالوه بر آن، 
  :گويدمي در مكزيك 2008ژوئيه  8پاول ارديش در تاريخ 

به  تبريك گفت. من كارهاي ديگر علي را وتخاب انلي رياضي در مورد ابايد از فدراسيون جهاني مسابقات م"
دانم، ولي در فرصت كوتاهي كه در سفرم به ايران پيش آمد از خانه رياضيات اصفهان بازديدي داشتم. اين  نمي خوبي

مان است. خانه در واقع محلي براي گسترش دانش رياضي و محيطي براي ايجاد چالش رياضي در بين جوانان و معل
ست كه در جهت توسعه رياضيات اهاي خانه  ساختمان جديد خانه رياضيات اصفهان ساختار مناسبي براي توسعه فعاليت

  “ اميدوارم هرچه زودتر در اختيار خانه رياضيات اصفهان قرار گيرد.
  اند:  نوشته 5يدر مقاله ا هاي اترخت و ليدن هلندپروفسور هوخندايك استاد تاريخ رياضيات دانشگاهآقاي 

آموزان  يك رمز جديد در اصفهان، خانه رياضيات آن است، كه آگاهي رياضيات را در ميان دانش"
-ها) با يكديگر و با دانشهايي از داوطلبان (شامل معلمان دبيرستان و دانشجويان دانشگاهكند. تيمها ترويج مي دبيرستان

كنند. بعضي اوقات شرايط بسيار سخت اي همكاري ميآموزشي ريشه هايها در زمينه اجراي پروژهآموزان دبيرستان
كنند. آموزشگران رياضي هلندي تر عمل ميآيد كه مسئولين خانه بيشتر ترغيب شده و خالقانهاست، ولي به نظر مي

                                                            
3 Professor Peter Taylor and Professor Ed Barbeau, Editors of the 16th study o f ICMI 
4 Professor Artigue, The President of ICMI 
5 Hogendijk, Jan. P., History, Ancient and modern secrets of Isfahan, Nieuw Archief voor 

Wiskunde, vijfde series, deel9, nummer 2, (2008), page 121 
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فردونتال دانشگاه توانند در ايران مطالب زيادي ياد بگيرند و قراردادهاي رسمي همكاري بين خانه رياضيات و انستيتو  مي
اند. گروهي از دانشجويان ما به گرمي مورد استقبال هوان منعقد شدهاترخت و دانشگاه تربيت معلم فونتيز در آيدن
  ”ريزي كردند) قرار گرفتند.هاي علمي ما را در ايران برنامهمسئولين خانه رياضيات اصفهان (كه بيشتر فعاليت
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  LLeess  ddééffiiss  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddeess  mmaatthhéémmaattiiqquueess  ddaannss  ll’’éédduuccaattiioonn  ddee  bbaasseeپيوست كتاب پيوست كتاب 

  20112011از انتشارات يونسكو از انتشارات يونسكو   

  خانه هاي رياضيات در ايرانخانه هاي رياضيات در ايران  --: رياضيات چالش آور: رياضيات چالش آور1010پيوست پيوست 

هاي رياضيات، يك ساختار افته توسط خانههاي اصلي گسترش يدر اين پيوست، ما به اختصار اهداف و فعاليت
تواند در چارچوب آموزش دهيم. اين به طور كامل آنچه را كه ميران را نشان ميوجود آمده در دهه اخير در ايهب

مند به رياضيات و آموزش رياضي، يك هكند، هنگامي كه جوامع مختلف عالقغيررسمي انجام شود، تشريح مي
  آورند.  وجود ميههمكاري مولد را ب

هاي رياضيات در ايران به خانهه است، اصل ) آمد2009( 6كتاب باربو و تيلور  88طور كه در صفحه همان
 2000تشكيل يك كميسيون عالي به رياست رئيس جمهور ايران براي به رسميت شناختن سال جهاني رياضيات (

  به نام ستاد ملي سال جهاني رياضيات شكل گرفت. 1375گردد كه در سال ميالدي) برمي

 1377ها در سال نهاي رياضيات را در نظر گرفت. نخستين آنههايش ايجاد خااين كميسيون به عنوان يكي از هدف 
هاي رياضيات در اصفهان، نيشابور، تبريز، يزد، كرمان، خمين، كاشمر، سبزوار، حال خانهبه در اصفهان تشكيل شد و تا 

ان) براي آباد وجود دارند و يك كميسيون خاص (شوراي خانه هاي رياضيات ايربابل، زنجان، قزوين، گنبد و نجف
  ايجاد همكاري بين آنان تاسيس شده است.

  هدف اساسي دارند: 6هاي رياضيات خانه

 سازي رياضيات؛عمومي .1

 تحقيق در زمينه تاريخ رياضيات؛ .2

 تحقيق در زمينه كاربردهاي رياضي، آمار و علوم كامپيوتر؛ .3

 ترويج تكنولوژي اطالعات؛ .4

 گسترش علوم رياضي ميان جوانان؛ .5

 آموزان، دانشجويان و معلمان؛انجام كار گروهي ميان دانشهاي ارتقاي شيوه .6

                                                            
6 Barbeau, E. and Taylor, P. (eds.) (2009) 
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ل

 
  اين اهداف از طرق زير قابل دستيابي هستند:

 ايجاد تسهيالتي براي آموزش غيركالسيك؛ 

 هاي جديد آموزشي؛معرفي تكنيك 

 هاي اطالعات علمي؛جاد بانكاي 

 ترغيب روحيه پژوهش و تحقيق به طور مشاركتي؛ 

 لوم رياضي؛سازي و به كارگيري عمدل 

 هاي نو مرتبط با موارد فوق؛پذيرش ايده 

 

ايشان، ه و خانواده آموزان مقاطع مختلف تحصيليهاي انجام شده براي عموم مردم، دانشطيف گوناگوني از فعاليت
- ميريزي هاي رياضيات برنامهتوسط خانه التحصيالن، محققان و هنرمندان، همگيمعلمان و حتي اساتيد دانشگاه، فارغ

 92تا  88كنيم، اين ليست مطابق با آن چيزي است كه در صفحات ها را در پاراگراف زير ليست ميتشوند. ما اين فعالي
) ICMIالمللي آموزش رياضي () ارائه شده است و توسط علي رجالي براي بولتن انجمن بين2009كتاب باربو و تيلور  (

) نوشته شده است. اين خانه IMH) (Rejali,2009اصفهان ( به مناسبت دهمين سالگرد تاسيس خانه رياضيات
توان در وب سايت خانه رياضيات اصفهان به باشد. اطالعات بيشتر را ميرياضيات بسيار فعال مثالي با بينش خاص مي

  يافت. www.mathhouse.orgنشاني 
  خانه رياضيات اصفهان عبارتند از:هاي سازماندهي شده توسط فعاليت

(هم شامل سمينارهاي عمومي و هم موضوعات ويژه در رياضي و آموزش رياضي). به طور مثال، در  سمينارها .1
آموزان،  از دانش ايژههاي ويسمينار توصيفي عمومي و بسياري سمينارهاي تخصصي براي گروه 6يا  5هر سال، 

 شود.گزار ميدانشجويان، معلمان و اعضاي خانه بر

هاي خاصي معرفي ها روزها و هفتهشگاه. در كنار اين نمايهاي رياضيات و تكنولوژي اطالعاتنمايشگاه .2
كنندگان بتوانند از كه شركت آوردهاي رياضيات تسهيالت كامپيوتري فراهم مي، خانهطور كلي. بهشوندمي
نترنت دسترسي پيدا كنند و از منابع الكترونيكي براي ها را گسترش دهند، به ايافزارها استفاده كنند و آننرم

 مند شوند. ات بهرهيادگيري رياضي
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ها به طور كلي متنوع هستند و شامل موارد زير هستند: ت: اين فعاليآموزان دبيرستاندانش هايتفعالي .3
شوند، مسابقات مي هاي ساليانه، يا در نشريات عرضهها در جشنوارههاي پژوهشي كه نتايج تحقيقات آنگروه

المللي شهرها، شبكه مدرسه اصفهان كه ارتباط الكترونيكي تيمي رياضي به عنوان نمونه در قالب تورنمنت بين
هاي  نمايد، كارگاهكند و تكنولوژي اطالعات براي آموزش و پژوهش فراهم ميميان مدارس ايجاد مي

 هاي حل مساله.ها و كارگاهك، كمپروباتي

هاي درگير در تحقيقات گروهي از طريق ارتباط الكترونيكي با : روز آمار، گروهدانشجوييهاي فعاليت .4
وب و محققان ايراني خارج از كشور، كارآفريني براي ايجاد فرصت به دانشجويان براي طرح صفحات 

 افزارهاي رياضي و آمار.استفاده از نرم هاي مقدماتي برايهافزارها، كارگا نرم

هاي تكنولوژي اطالعات هاي گوناگون آموزشي، كارگاهنههاي پژوهشي در زمي: گروهعلمانهاي مفعاليت .5
ها با تكنولوژي اطالعات، كارگيري ابزارهاي مدرن آموزشي و آشنا كردن آنبه براي آموزش معلمان براي

رامون يي، و پيهايي پيرامون اهداف، استانداردها و مفاهيم آموزش رياضي براي معلمان دوره ابتداكارگاه
 هاي جديد دبيرستان و تكنولوژي اطالعات براي معلمان. دوره

اي براي تدريس هاي ويژهعالوه بر اين، در خانه رياضيات اصفهان، گروهي از محققان در حال گسترش فعاليت
هاي رياضيات خانه گرهستند. فراتر از آن، خانه رياضيات اصفهان و دي آموزان نابينادانشرياضي و علوم كامپيوتر به 

هاي تخصصي دارند كه امكان دسترسي به منابع ديگر مورد عالقه در آموزش رياضي در سراسر ايران را فراهم كتابخانه
  آورند. مي

هاي رياضيات عالوه بر مشاركت با يكديگر، با موسسات ايراني گوناگوني از قبيل مركز نجوم اديب، انجمن خانه
هاي معلمان رياضي ايران، انجمن علمي ر ايران، انجمن معلمان رياضي اصفهان، اتحاديه انجمنرياضي ايران، انجمن آما

-كنند. صورتفرهنگي موج نور اصفهان براي نابينايان و بنياد علم و هنر همكاري مي -توسعه ايران نوين، انجمن علمي

ونتيز و انستيتو تحقيقاتي فرودنتال هلند و يا هاي جديد همكاري با ديگر موسسات خارجي از قبيل دانشگاه تربيت معلم ف
كند و شبكه  هاي آموزشي غير رسمي موجود در رياضي را هماهنگ ميكه طيف فعاليت Animathدرفرانسه انجمن 

7IREM 8وجود آمده است.هنيز ب  

                                                            
7 Instituts de Recherche sur l'Enseignement des Mathematiques . 
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روز در سطح  اند و روز بهافتههاي زيادي دست يهاي رياضيات در ايران به پيشرفتك دهه، خانهدر كمتر از ي
  شوند.المللي بيشتر شناخته مي نبي

Zehren, C. & Bonneval, L.M. (eds.)  Dossier:  Mathematiques hors classe.  
Bulletin de l'APMEP, N 482, p. 337-403, 2009. 
Barbeau E.J., Taylor, P.J. (eds.) Challenging Mathematics In and Beyond the 
Classroom. The 16th ICMI Study. New York: Springer Science, 2009. 336 p. 
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