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به  ،آن يهاتيکنندگان در فعاليات اصفهان و شرکتاضيره خان ياعضاتمام به  يانامه

  . آنس ين سالگرد تأسيمناسبت دهم

نه يدر زم يجهاندر سطح است که  ييهامتشکل از سازمان ،ک نظام مؤثرياز  يات اصفهان بخشياضير هخان

  .کنديت ميدستاوردها و تجارب فعال يسازو پربار ياضير يهاچالش

ها تيمؤثر از فعال ياهي، چرا که آرادارد ياژهياز ويات اصفهان امتياضيره خانواضح است که  يجهان بافتن يدر ا

 يبراهم  را يرسانات، آمار و اطالعياضيو تجارب گوناگون و جذاب ارائه کرده است که رشد و توسعه در ر

  .ه استفراهم آوردمعلمان  نيهمچن ان ويانشجود هم آموزان ودانش

رد و يک استاندارد مورد مطالعه قرار گيبه عنوان  دتوانيات اصفهان مياضير هخان ياهتيفعالکيفيت و تنوع 

  . به کار گرفته شودکنند،  يرا دنبال م يو اهداف مشابهگر که اصول يد يهااز سازمان ياريتوسط بس

انداز اهداف نيطندرجه  يبه منتها، فردهمنحصر ب ن سازمانيا اران و رهبرانزگهيشده توسط پانيياهداف تع

جوانان قرن  يها و امکانات رشد عقالندگاهيکنند ديتالش م کوشش مدامو  رتيصاست که با ب يآموزشگران

  .ت کننديکم را تقويست و يب

قابل  يهايهمکاردر ودارد  ياژهيو ازيتام يرجال يات اصفهان، پروفسور علياضيره گزاران خانهين پايدر ب

سازنده و  يآموزش يهادر فراهم نمودن فرصت ياضيدانان و معلمان رياضير يالمللنيب هتيبا کم يتوجه

 يعني تمام علوم کهمل همطالع يدر آنان برازه يجاد انگيژه و ايو يآموزان با استعدادهادانش يمناسب برا

مسابقات  يون جهانيفدراس هزي، جايشل ارداپه زيافت جايکه او را سزاوار در يکارت داشته است؛ يفعال ،اتياضير

   .نمود (WFNMC) ياضير يمل

جاد کند، يا ياشبکه يها ساختاره از سازمانين آرايا نيداند بيخود مه فيوظفدراسيون جهانی مسابقات ملی 

ها رسانی نموده و از آناطالع يدر سطح جهان مهم يهادو دستاور اتابتکاراز و رشد که  يريادگي يبرا ياشبکه

- آن ينه تنها براو آنها را  پوشاندهعمل ه خود جام ياضياهداف ربه ها با استفاده از آنتا بتوان حمايت نمايد 

تمام  ي، بلکه براندينمايم ياضير يهاخود را وقف چالش يروياستعداد و ن و دارند محکم زهيکه انگيهائ

تر زه بخشيانگو  تر، پربارتريش غنيش از پي، بدر سراسر جهان جامعه ياعضاتمام  ير واقع برادآموزان، دانش

  .نمود

ن ده ياطول که در يو تمام کسانخانه گزاران انيبنکات خود را به ين تبريترمانهيصمفدراسيون  من از طرف

م ياند تقدداشته يتالش و همکارات ياضيو آموزش ر يريادگيات، ياضيشرفت ري، در پآن يهاتيفعالسال در 

  .با والهام بخش استيز، مطابق روز، ستهيشاکه   ياتياضيدارم؛ ريم

 س فدراسيون جهانی مسابقات ملی رياضی يرئ ،ا فالک دو لوزادايمار


