
  به نام خدا
  

  برنامه تفصيلی گراميداشت دهمين سال تأسيس خانه رياضيات اصفهان
  

  ۱۴/۱۲/۸۷چهارشنبه 
   جلسه هيئت تحريريه نشريه اتحاد -  ۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰

   جلسه کميته تأليف اتحاديه -

   اصفهانشهرداریه مرکزی کتابخان             دهمين سال تأسيس خانه رياضيات اصفهان  مراسم گراميداشت-  ۱۸:۱۵ تا ۱۵:۰۰

  مرز جديدی در رياضيات کاربردی :  تحت عنوان آمار استاد دکتر مهرداد شهشهانی سخنرانی-  ۱۹:۰۰ تا ۱۸:۱۵
  اصفهانشهرداری کتابخانه مرکزی                          

  ی دانشگاه صنعتی اصفهانايهمانسرم          های علمی آموزشی معلمان رياضی جلسه شورای اجرايي اتحاديه انجمن-  ۲۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

  
  ۱۵/۱۲/۱۳۸۷پنجشنبه 

  های علمی آموزشی معلمان رياضي ايران جلسه شورای نمايندگان اتحاديه انجمن-  ۱۲:۰۰ تا ۸:۰۰
  مديره انجمن آمار ايران جلسه هيئت-
  ) با همکاری دانشگاه هنر اصفهان( بازديد علمی از ميدان امام -

  اصفهانصنعتی دانشگاه کتابخانه                       های علمی مشترک انجمن جلسه-  ۱۵:۰۰ تا ۱۳:۳۰

   :تحقيق در عمل يا اقدام پژوهي آقای دکتر کيامنش تحت عنوان یسخنران -  ۱۶:۱۰ تا ۱۵:۳۰
   دانشگاه صنعتی اصفهان۸تاالر      روشي براي اصالح آموزش توسط آموزشگران                                           

   دانشگاه صنعتی اصفهان۸تاالر    سخنرانی آقای دکتر بهبوديان تحت عنوان نگاهی تازه به تفاضل متقارن  -  ۱۶:۵۰ تا ۱۶:۱۰

   دانشگاه صنعتی اصفهان۸تاالر    سخنرانی آقای دکتر تومانيان تحت عنوان مشتق گسسته و معادالت بازگشتی-  ۱۷:۳۰ تا ۱۶:۵۰

  پذيرايي -  ۱۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰

  : های آموزشی موازی به تفکيککارگاه  ۱۹:۴۰ تا ۱۸:۰۰
  آزاد تر غالمخانم دک      کارگاه ارزيابی غيرسنتی-  
  خانم دکتر حقانی     تدريس مشارکتی  کارگاه-  
   و خانم بحرينيان آقای دکتر پارسيان       کارگاه آمار-  
  و آقای خردپژوه خانم هانی      کارگاه آموزش تابع-  
  آقای سيدرضا حسينی      کارگاه توليد انيميشن-  
  دايا سيستم   حساب کارگاه استفاده از ماشين- 
  آقای انگشتری    آموز هندسه کارگاه دست-  

  .)نام نمود نفر است که برای شرکت در هر کارگاه بايد قبالً ثبت۳۰هر کارگاه حداکثر ظرفيت (
  اصفهانصنعتی دانشگاه  ميهمانسرای        های رياضيات ايران مديره شورای خانهجلسه هيئت  ۲۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

 خانه رياضيات اصفهان            صورت موازیبه

 کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهانصورت موازی به



  
  
  

  ۱۶/۱۲/۱۳۸۷جمعه 
  اصفهانصنعتی دانشگاه کتابخانه              های رياضيات ايران جلسه مجمع عمومی شورای خانه-  ۱۲:۰۰ تا ۸:۰۰

  ) با همکاری دانشگاه هنر اصفهان(بازديد علمی از آثار باستانی  -
  
نند در اين بازديدها تواصبح روز پنجشنبه و صبح روز جمعه اختصاص به بازديد علمی دارد که همکارانی که در آن زمان جلسه ندارند، می [-

پارکينگ  از ۱۱:۳۰و رأس ساعت به مسجد جامع  صبح از ميهمانسرا ۸:۱۰ وسايل انتقال ميهمانان رأس ساعت .شرکت داشته باشند
  .]بينی شده استاصفهان به دانشگاه پيشمسجد جامع 

 ۱۵:۳۰ از ساعت ۱۵/۱۲/۸۷بعدازظهر روز پنجشنبه توانند در جلسات های راهنمايي و دبيرستان اصفهان میدورههمکاران دبير رياضی  [-
 از محل خانه رياضيات اصفهان برای انتقال ۱۴:۳۰يک دستگاه اتوبوس ساعت .  در دانشگاه صنعتی اصفهان شرکت نمايند۲۰:۰۰لغايت 

رياضيات اصفهان انتقال  همکاران اصفهانی را به خانه ۲۰:۰۰بينی شده است و رأس ساعت اين عزيزان به دانشگاه صنعتی اصفهان پيش
  ].خواهد داد

  
 


