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ریاضیات دهه
هرمزگان اه دانش در ریاضیات دهه مراسم

∗ کریم مجید
مناسبت به همایش گذشته سال مانند نیز ٩٨ ‐ ٩٧ تحصیل سال در
و شد شروع مهر ٢٨ از همایش این . گردید برگزار ریاضیات دهه
٨ ساعت از روز ۴ مدت به مجموعاً و یافت خاتمه آبان ٢ روز در
این اولیه برنامه ریزی های م کرد. پیدا ادامه ١٧:٣٠ ساعت تا صبح
شد. شروع ثبت نام ها ماه شهریور در و خورد رقم تابستان در همایش
بود. کرده پیدا بیشتری تغییرات پیش سال به نسبت همایش این
دانشجویان میان این در که بودند نفر ۶١ همایش این اجرای کادر
عنون به همایش این در نیز فیزی و عمران جمله از ر دی رشته های
این در متعددی کارگاه های و کالس ها داشتند. شرکت اجرایی کادر
تیم ها بود. غرفه هر در تیم هایی از ل متش که شد برگزار همایش
برگزاری از قبل روزهای بودند. دانشجو نفر ٩ ال ۴ از ل متش
بهترین به را اجرا ان م تا کردند بسیاری تالش اجرایی کادر همایش

یرد. ب خود به زیبایی ل ش ان م و کنند تزیین ل ش
حضور با همایش افتتاحیه مراسم ٨ ساعت آبان ٢٨ شنبه روز در
همچنین و علم هیئت اعضای و فرهنگ معاونت اه، دانش ریاست
زیر شرح به نیز شده برگزار کارگاه های ریاض گروه دانشجویان

م باشند:
طراح برای نقشه هایی « ماکارون «سازه های کارگاه در

در برنامه اجرای حین که بود شده آماده قبل از ماکارون سازه های
آقای سرپرست به کارگاه این م گرفت. قرار شرکت کنندگان اختیار

شد. برگزار ر دی دانشجوی ۵ اری هم با ساجدی
فکری بازی های انواع از شده یل تش « ریاض و «بازی کارگاه
و شطرن و تانگرام ر‐ فکرب هیجان‐ اتللو‐برج قبیل از هیجان و
را بازی ها روش اعضا کارگاه این در بود. ر دی فکری بازی های سایر
برای آن ها با و م دادند توضیح دانش آموزان و کننده بازدید افراد برای
و هیجان از پر گروه این . م کردند اری هم بازی ها بهتر یادگیری
دانشجوی ول پور زهرا خانم سرپرست به کارگاه این . بود یادگیری

شد. برگزار ر دی دانشجوی ٨ اری هم و ریاض چهارم سال
مانند پایه مفاهیم آموزش بر عمدتاً کودکان» برای ام «اری
تأکید دست ها کوچ ماهیچه های و مهارت تقویت و هندس ال اش
بعدی سه به دوبعدی ل ش ی تبدیل ونگ چ و تقارن مفهوم و دارد
عین در مفاهیم این م شود. داده آموزش کودک به ضمن طور به

و ام اوری ساخت در پیشرفته آموزش های از بسیاری پایه سادگ
ساده از ام اری ال اش انواع آموزش کارگاه این در هستند. طراح
شهربانو خانم سرپرست به کارگاه این م شد. داده آموزش ماژوالر تا
ر دی دانشجوی اری٧ هم و ریاض رشته آخر سال دانشجوی مندیل

شد. برگزار
هرم – سه در (سه روبی عب های م با کار « «روبی کارگاه در

به کارگاه این داده شد. آموزش (... و آینه ای – چهار چهاردر –
شد. برگزار ر دی دانشجوی ۵ اری هم و محسن خانم سرپرست
ایده آل بازی اسباب ی به عنوان عب م این ١٩٧٩ سال سپتامبر در
زمان آن در فکری بازی محبوب ترین به عنوان رفته رفته و شد شناخته
بود معروف جادویی عب م نام به عب م این دوران آن در شد. معروف
کتابی لندن اه دانش ریاضیات استاد ساینمستر دیوید بار اولین اینکه تا
بیان گروه ها نظریه با را آن ارتباط و نوشت روبی عب م حل مورد در

کرد.
باال دست‐ و چشم کردن هماهنگ در « چین «لیوان کارگاه
به اعتماد رفتن باال – مغز راست و چپ ره نیم هماهنگ تمرکز‐ رفتن
دانش آموزان ک نویس از جلوگیری – عمل سرعت رفتن باال – نفس
و داوری خانم سرپرست به کارگاه این دارد. کاربرد ... و امال در

شد. برگزار ر دی دانشجوی ۴ اری هم
ارتباط دادن نشان و خالقیت پرورش هدف با «دومینو» کارگاه
شرکت کنندگان کارگاه این در گردید. برگزار ریاض مسائل حل با آن
مسأله ی حل و دومینو قطعات کم به طرح ی ساخت بین ارتباط
دومینو همچنین م کنند. درک خالقیت و تمرکز صبر، عامل سه در را

سرپرست به کارگاه این است. ریاض استقرای برای خوبی مصداق
همچنین شد. برگزار ر دی دانشجوی ۶ اری هم و ذاکری مریم خانم
همایش میدان فضای در که بود شده طراح ریاض مسأله سری چند
جلب خود به را دانشجویان و آموزان دانش توجه و گردیده نصب
همایش این از بود. بخشیده ویژه ای حال و شور همایش به و م کرد
حدود و دانش آموز نفر ١١٠٠ از بیش کردند. استقبال زیادی مدارس

کردند. شرکت همایش این در دانشجو ١۵٠٠
علم هیئت اعضای خانواده های و فرزندان بازدید به دوشنبه روز

شد. آن از بی نظیری استقبال که داشت اختصاص اه دانش کارکنان و
اه دانش هنر سالن در و بود اختتامیه روز آبان ٢ مورخ چهارشنبه روز
آن موضوع که شد انجام صفاپور احمد دکتر آقای سخنران هرمزگان
در شد. برگزار ١١ ساعت و بود ایران معاصر ریاضیات تاریخ با آشنایی
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صورت اجرایی کادر از تقدیر مراسم فرهنگ سالن در ١٢:٣٠ ساعت
علم انجمن دورهم جلسات از ی در است ذکر به الزم پذیرفت.

شد. پرداخته باال فعالیت های بررس و نقد به ریاض گروه
ایران ریاض انجمن اخیر خبرنامه های از جلد سه همایش این در
جمله آن از که ر دی ریاض و عموم کتاب های جلد چندین همراه به
معرض در کرد اشاره ۶٠ دهه کنفرانس های گزارش های به م توان

بود. شده داده قرار عموم دید
از نسخه هایی همایش این در شرکت کننده معلمین به ضمناً

شد. داده هدیه ایران ریاض انجمن خبرنامه های
‐ سرپینس هرم قبیل از سازه هایی همایش میدان وسط در

عب م طراح هذلولوی‐ طراح رسم با همراه کبریت عب م
اعالن گزارش لینک بود. شده داده قرار فراکتال) (نوع زنبوری
آموزش سایت جمله: از مجازی فضای در همایش این برگزاری و
اه دانش عموم روابط کانال هرمزگان، اه دانش سایت وپروش،

ریاض علم انجمن کانال و علم انجمن های کانال هرمزگان،
شهر» «در تلویزیون برنامه همچنین گردید. درج هرمزگان اه دانش
روابط مجله و هرمزگان اه دانش بسیج مجله خلیج فارس، ه شب اخبار و

داشتند. همایش این از گزارش هایی هرمزگان اه دانش عموم

هرمزگان اه دانش در انجمن نماینده ∗

اه دانش در ریاضیات دهه مراسم
سبزواری یم ح

∗ استاج احسان

های تاریخ در و متوال روز سه در امسال ریاضیات دهه مراسم
انجمن همت به ١٣٩٧ آبان ماه ٢٩ سه شنبه تا آبان ماه ٢٧ شنبه ی
یم ح اه دانش کامپیوتر علوم و ریاض ده دانش در ریاض علم
و دانشجویان پرشور استقبال با مراسم این شد. برگزار سبزواری

سخنران دو مراسم، این روز اولین در بود. همراه ده دانش استادان
«دکتر و زعفرانیه» مهدی «دکتر آقایان توسط ساعته ی علم
و ریاضیات رشته «معرف عناوین با ترتیب به « استاج احسان
برای شد. انجام « زندگ «بازی و « شغل آینده رد روی با کاربردها

تحت برنامه ای آبان ماه، ٢٨ دوشنبه روز یعن مراسم، روز دومین
رحیمه «دکتر خانم سرپرست با کادر» از خارج «ریاضیات عنوان
و «هندسه کارگاه روز، این در شد. دیده تدارک « پورخاندان
و شمارش» «مسابقه ،« ریاض «داستان های همراه به « ام اوری
آس» بالک ، روبی عب م اوتلو، مانند: ریاض فکری «بازی های
هنری اه نمایش و «کارگاه روز این مراسم خالل در شد. برگزار

تمام گردید. برپا هندسه از عمل کاربرد ی عنوان به « خوشنویس
و ریاض دانشجویان خوب بسیار استقبال مورد روز این برنامه های
نمایش ریاضیات، دهه مراسم روز سومین در گرفت. قرار رشته ها سایر
فیلم این شد. داده نمایش م دانست» را بی نهایت که «مردی فیلم

م پردازد. جان» «رامونو هندی مشهور ریاضیدان زندگ به

∗ سبزواری یم ح اه دانش در انجمن نماینده

مازندران اه دانش در ریاضیات دهه مراسم
اکبری∗ زهره

علم انجمن همت به مازندران، اه دانش عموم روابط گزارش به
اختر و نجوم کامپیوتر، علوم آمار، انجمن های اری هم با ریاض
اه، دانش اجتماع و فرهنگ معاونت رایانه ای بازی های و فیزی
اه دانش در ریاضیات دهه مناسبت به ریاضیات» سقف «زیر اه نمایش
به ریاض علم انجمن گزارش، این اساس بر شد. برپا مازندران
توسعه ارکان از ی عنوان به ریاض علم «عموم کردن» منظور

سایر در ریاضیات کاربرد دادن نشان و کشور فرهنگ و صنعت ، علم
ده دانش رئیس اه، دانش اجتماع و فرهنگ معاونت همت به علوم،
کامپیوتر، علوم آمار، علم انجمن های اری هم با و ریاض علوم
غرفه های برپایی به اقدام رایانه ای بازی های و فیزی اختر و نجوم
٢٨ تاریخ از که غرفه ها این در است. نموده ریاضیات» سقف «زیر

ریاض علوم ده دانش ورودی محل در جاری سال مهرماه ٣٠ لغایت
علوم ده دانش استادان معرف ضمن کردند سع دانشجویان شد، برپا
و ریاض دانشمندان معرف پرهیجان، مسابقات برگزاری ، ریاض

ریاض علوم ده دانش علم انجمن های فعالیت های کلیپ، پخش
گرفت. قرار مخاطبان توجه مورد که ذارند ب نمایش معرض در را
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بیشتر درک و دانشجویان برای ریاض شیرین   سازی منظور به
اه نمایش جانبی برنامه های از م توان ، زندگ تمام در ریاض کاربرد
مسابقات برای ابتدا بازی این برد. نام پله و مار مسابقه همچون

علم انجمن تیم توسط ریاض علم انجمن ریاض بازی های
به زندگ کانون برنامه در آن هزینه های و شد طراح ریاض

شورانگیز استقبال از پس شد. خیریه امور صرف دو، توان
قسمت در مسابقات پیشرفته تر طراح به تصمیم انجمن دانشجویان،
یازدهمین خالقانه بخش در و گرفت ریاض غرفه های مسابقات
یافت. راه مل مرحله به و شد برگزیده حرکت داخل جشنواره

مازندران اه دانش ∗

در ریاضیات دهه مراسم
بابل نوشیروان اه دانش

ریواز∗ ساناز

همت به مراسم ریاضیات دهه مناسبت به ١٣٩٧ سال آبان ماه در
گروه دانشجویان و استادان حضور با ریاض دانشجویی علم انجمن
دکتر آقای مراسم، این ابتدای در شد. برگزار اه دانش در ریاض
بیان به ایام این تبری ضمن ، ریاض گروه مدیر بهروزی فر محمود
و آن فعل وضعیت و ایران ریاض انجمن گذشته درباره توضیحات
گام های به اشاره پرداختند. ریاضیات دهه تعیین از انجمن اهداف

در گروه رد عمل از گزارش هایی ارائه و موفقیت به رسیدن در مهم
نکات ر دی از دانشجویان، مطالبات راستای در گذشته تحصیل سال

عضو بخشنده، روح الله دکتر آقای نمودند. مطرح ایشان بودندکه
درباره که بودند مراسم این بعدی سخنران ، ریاض گروه علم هیئت
کردند. سخنران کاربردها و ریاضیات رشته چالش های و فرصت ها
دانشجویان نظرات از کلیپی پخش و دانشجویی مسابقه ی برگزاری
ر دی از ، ریاض دروس و کاربردها و ریاضیات رشته درباره اه دانش
رتبه کارشناس دانشجویان از ادامه، در بود. مراسم این بخش های

شد. تقدیر پایه علوم ده دانش ریاست حضور با ریاض گروه برتر

بابل نوشیروان اه دانش در انجمن نماینده ∗

گیالن استان در ریاضیات دهه مراسم
ریاض دست سازه های اه نمایش برگزاری

دانش آموزان
سنگاچین∗ محمدی زهرا

بیشتر هرچه آشنایی و ریاضیات کردن عموم راستای در
اول اجتماع زندگ در ریاضیات کاربرد با دانش آموزان و خانواده ها
است. شده گذاری نام ریاضیات دهه نام به سال هر آبان ماه دهم تا
برگزاری به تصمیم گیالن استان ریاض گروه مناسبت همین به
دیواری ، روزنامه های ، تحقیق مقاالت شامل که گرفت اه نمایش
، ماکارون سازه های ، ام اری دانش آموزان، ریاض دست سازه های
شرح به هندس حجم های و طرح ها و اسطرالب خورشیدی، ساعت

م باشد: زیر

دوم متوسطه دبیرستان در شنبه سه روز ٩٧/٨/١ تاریخ در . ١
حقیقت گلبندی مریم خانم توسط رشت ٢ ناحیه توحید دخترانه

رشت. ٢ ناحیه ریاض دبیر
دوم متوسطه دبیرستان در دوشنبه روز ٩٧/٨/٧ تاریخ در . ٢
رشت ٢ ناحیه ٢ خان میرزاکوچ درخشان استعدادهای
استعدادهای دبيرستان های مدرس حسن روح الله آقای توسط

رشت. خان كوچك ميرزا درخشان
زنده ياد ساختمان در هفته ی مدت به ٩٧/٨/٩ تاریخ در . ٣
شاهد دبيرستان ها ی و انزل بندر شهر در سایه بان علیرضا
سرگروه سنگاچین محمدی زهرا خانم توسط (ع) عل امام و

شد. برگزار بندرانزل مدارس دبیر و گيالن استان ریاض

گیالن استان پرورش و آموزش ریاض سرگروه ∗


