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1شمـاره نهم

مزاربیمــــادر به اذن خالق 

کنند و دمان، دیدگان روشنش را سجده میکه سپیدهشود؛ همان کسیفاطمه متولد می
:خداوند، فاطمه را کوثر نامید. خیزندها قامتِ قیامت را به احترام برمیکوه

«اِنّا اعطیناک الکوثر فَصَلِّ لِرَبِّکَ واْنْحَرْ اِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَر»

ضمن عرض تبریک و تهنیت روز مادر به تمام مادران و بانوان ایران زمین، نشریه 
ه علمی تخصصی اجتماعی انجیر با تکیه بر تالش و همت روزافزون اعضای نشریه شمار

.کندنهم خود را تجربه می

.امید است که بتوانیم در عرصه علم و دانش گامی هر چند کوچک ولی موثر برداریم

سپیده شاه محمدزادهشما،سردبیر ؛ ارادتمند 



استیک بر تیمی از پژوهشگران با استفاده از شبیه سازی ریاضی موفق به بازسازی شرایط پخت
ول های بر این اساس به کمک فرم. اساس حرارت، ضخامت گوشت و سایر شرایط محیطی شده اند

.ریاضی می توان نحوه پخت استیک در بهترین حالت را مشخص کرد

ا در یک فر اعضای این تیم تحقیقاتی به کمک شبیه سازی ریاضی، یک برش نازک گوشت گاو ر
ه اعضای این تیم با موفقیت در آزمایشات خود و بر اساس شرایط اعالم شد. ایجاد می کنند

جود در آزمایشگاهی که قبالً توسط دانشمندان مواد غذایی انجام شده بود، دما و سطح رطوبت مو
.گوشت را شبیه سازی کردند

ر از مایع در این شبیه سازی مشخص شد بافت استیک از یک شبکه دوبعدی از پروتئین های پ
ادالت ریاضی، درواقع طی بخشی از این پروژه تحقیقاتی، دانشمندان به کمک مع. تشکیل شده است

العات به عنوان مثال در این مط. آنچه در حین پخت گوشت اتفاق می افتد را شبیه سازی کردند
ود و اندازه مشخص شد طی روند پخت استیک، پروتئین ها تغییر شکل یافته، آب تبخیر می ش

یک با تداوم این شرایط، بخش بیرونی است. گوشت کوچک تر شده و به اصطالح آب می شود
آن خشک شده و درحالی که مایع موجود در بافت ها به سمت مرکز حرکت می کند، فضای داخلی

.خوشمزه تر و آبدار می شود

2شمـاره نهم

(  James Madison University)جیمز مدیسون دردانشگاه هال نلسون استاد رشته ریاضیات 
ریاضیات نقش مهمی در نحوه پخت غذا ایفا می کند »: وی در این رابطه می گوید.  است

با شبیه سازی و بهره گیری از الگوریتم های ریاضی به خوبی می توان و 
.پخت مواد غذایی را ترسیم کردفرایند 

استیکدر حقیقت برای اینکه مشخص شود چقدر مراحل پخت 

حد خود را به خوبی انجام داده اید و می خواهید استیک شما تا چه 
«.آبدار باشد، باید از قواعد ریاضی استفاده کنید

European Physical Journal Plusآخرین شماره مجله تخصصی فیزیک اروپا :منبع

دانشجوی کارشناسی 
آموزش ریاضیرشته 

98ورودی 

فاطمه سادات حاجی میرصادقی

پخت استیک با چاشنی ریاضی
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اند و ما نقش گشاییم، برخی از موارد از قبل برایمان تعیین شدهاز زمانی که چشم به جهان می
اندیشیدن به این موضوع شاید دردناک باشد و شاید . ایمچندانی در آنها در بدو تولد نداشته

!خوشایند
. ایمپدر و مادر، محل تولد، ظاهر و هزاران مورد دیگر هستند که هیچ نقشی در آنها نداشته

بهترینتوانیم به بهترین نتایج برسیم و گاهی با وجود گاهی با وجود حداقل امکانات میولی 
.کنیم شرایط حداقل موفقیت را کسب می

هر تابعی . انددر این ضابطه برخی موارد از قبل تعیین شده. ای داردزندگی ما تابع است و ضابطه
این معادالت در هر انسانی . ای داردها نیز معادلههریک از ما انسانتابع زندگی. ای داردمعادله

نوشته و در ای را برای زندگی اوخداوند در بدو آفرینش هر انسانی معادله. متفاوت است

از تولد و پس. ی سرنوشت انسان استاین تابع در واقع معادله. او قرارداده استوجود 

خود را کشف ی تابع زندگیی ما انسان هاست که معادلهبه رشد فکری، این وظیفهرسیدن 

و ویژگیهای آن را در صورت وجود بیابیمهای ریاضی ریشهو با استفاده از روشکنیم 

ی سرنوشت خود را بدانیم تا بدانیم که چه متغیرهایی برای قراردادن در آن معادلههای 

.هستندمناسب 

چرا که این چیزی است که تحت . تابع زندگی خود نداردانسان اختیاری در انتخاب معادله کلی
تواند با یادگیری، تمرین، کسب تجربه و تسلط یافتن برهمواره میاما انسان. ی خداوند استاراده

ی زندگی، سرنوشت خود را بهقوانین ریاضی زندگی، با یافتن و قراردادن متغیرهای مناسب معادله
ی معادله، همواره تابع متغیری است که ما در آن قرار چرا که نتیجه. تعیین کندشکل بهتری

. دهیممی
توانستخواهد های بیشتر ریاضی، انسان در مراحل پیشرفته و با کسب مهارت

کهی تابع زندگی خود را جمالت معادلهضرایب
تابعی است چند جمله ای و مرکب از جمالت جبری، 

ردهدتغییبه نحوی -مثلثاتی، نمایی، دیفرانسیلی و غیره

به( های مختلف زندگییعنی جنبه)که اهمیت جمالت 
.خواست او تغییر کنند

محمدزادهشاه سپیده 
دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ریاضی

98ورودی 

!معادله زندگیت رو بشناس
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.  مددست به دنیا آی تهیمیالدی در برانشویگ االن و در یک خانواده1777آوریل سال 30کارل، 
شکار شود هوش سرشارش زمانی آگفته می. های کودکی مشهود بودنبوغ سرشار او از همان سال

ه بود، ها بر روی کاغذ انجام دادی داراییشد که در سه سالگی اشتباهی را که پدرش در محاسبه
موزگارش شود این است که آداستان دیگری که درباره ی نبوغ او نقل می. در ذهنش تصحیح کرد

.  را با هم جمع کنند100تا 1در دبستان برای سرگرم کردن شاگردان به آنها گفت اعداد بین 
شمگیر به کارل خردسال پاسخ  درست را تنها در چند ثانیه با به کارگیری یک بینش ریاضی چ

.دست آورد
ر ها از دو سراه حلی که او به کار بست چنین بود؛ او دانست که با جمع کردن دو به دوی عبارت

101=2+99، 101=1+100ها برابر خواهد شد ها، پاسخ هر یک از این جمعفهرست شماره
ی نوجوانی، استعداد در دوره5050=101×50برای جمع کل هم خواهیم داشت ؛101=98+3،

ا اش باعث شد توجه دوک برانشویگ را به خود جلب کند و او به کارل کمک کرد تخارق العاده
.بتواند وارد دانشگاه فنی شهر برانشویگ شود و تحصیالت آکادمیک را آغاز کند

در 1798تا 1795در دانشگاه برانشویگ و سپس از سال 1795تا 1792های او در طول سال
ی های پیچیدههدر دوران دانشجویی به حل بسیاری از مسئل. دانشگاه گوتینگن به تحصیل پرداخت

وانی های  نوجدر همان سال. های ارزشمند او شدریاضی پرداخت که بعدها زیربنای نگارش کتاب
نترل ترین مربعات برای کتوان به روش کمی آنها میاکتشافات ارزشمندی داشت که از جمله

.های تجربی اشاره کردداده

ضلعی باقاعده، توسط پرگار 17سال داشت اثبات کرد که یک 19زمانی که فقط 1796در سال 
2000ای برای مسئله ای بود که این در عوض راه حل حرفه. کش نامدرج قابل رسم استو خط

تر ذهن اقلیدس را به خود مشغول سال قبل

ی تحصیالت و او در  پایان دوره. بودکرده 

جبری اساسی ی دکترای خود قضیهرسالهدر 

. را ثابت کرد

رشته آموزش ابتداییدانشجوی کارشناسی 

سیدعلی عظیمی رشتی

97ورودی

ریاضــیاتشاهــزاده
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توان به آنها کمک کرد تا مقادیر مختلف کسر را تشخیص دهندکودکان، میهای ابتداییدر سال
یک فرصت خوب برای تمرین عملیات کسری، . ها را با یکدیگر مقایسه کنندو اندازه پیمانه

توان یک دستور غذایی برای چهارنفر را بدهیم و اندازه را برای می. بزرگ یا کوچک کردن است
.نفر بخواهیم که برایمان بگویندشش

که متوجه نشوند کار ریاضی انجامکاربرد عملی کسر ممکن است به کودکان کمک کند درحالی
سایر مفاهیم ریاضی را . شوددهند اما این کار باعث ایجاد تسلط بر مفاهیم وکاربرد در آنها میمی

ها قرارداد تا کودکان از مفاهیم ذهنی ریاضی یا استداللی توان به راحتی در بین مکالمهنیز می
شد که احساسات ریاضیات کودکان را بهبود ببخشیم و این کار باعث می. خود استفاده کنند

.فرصت خوبی است تا از ریاضیات لذت ببرند

توان به دنبال الگوهایی بود که کودکان الگوها، قوانین درکارهای داخل خانه یا بیرون از خانه می
هایی تواند موقعیت خوبی برای خواندن داستاناین زمان می. های بعدی را پیدا کنندالگوها و قدم

نسیم امیرپور.با مضمون ریاضی نیز باشد
آموزش ریاضیرشته دانشجوی کارشناسی 

98ورودی 

!کسر خوشمزه
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غــذای مـــغز
ها شاید با دیدن عنوان متن ذهنتان به عطاری

:نویسندبرود که بر روی در مغازه خود می

«.کندر برای تقویت مغز موجود است»

حلها برای ترینرغم اینکه چندان مزه خوشایندی ندارد، یکی از مقویعلی
باشوند و افرادی که به ریاضی عالقه دارند از حل کردن آن سیر نمی. مسائل ریاضی است

.کنند تا به نتیجه برسندصبر و بردباری آن را دنبال می
. شودترین معرفت بشری شمرده میعلت موفقیت ریاضیدانان در آفریدن علمی به این زیبایی که عمیق

. سختگیری در تحلیل، بدون بخشش کوچکترین خطاها درکنار روش و معیارهای منطقی است

باک اند، چرا که آستانه صبر خود دانند معموال از مشکالت جسور و بیافرادی که این علم را پیشه خود می
همچنین مغز این افراد دوست دارد گام به گام مسائل را تحلیل . ها بیشتر کرده اندرا در برخورد با چالش

کنند در حالت اکثرا افرادی هستند که چیزی را به سادگی قبول یا رد نمی. کرده و سمت جواب هدایت کند
ترین آنها مطالعه ریاضی دهد که مهمهای متعددی را برای باز شدن فکر دراختیار قرار میکلی ریاضیات راه

. در مبحث ترکیبات است

دهد و آمارهای شاید گفتن این آمار خالی از لطف نباشد ولی پرورش مغز منطقی، آمار طالق را کاهش می
هایی که حداقل یکی از همسران ریاضی خوانده است، طالق در مقایسه با دهد درخانوادهجهانی نشان می

.تر استها کمسایر خانواده

.تر کنیمراستی سن خودمان که قابل تغییر نیست ولی بیایید سن مغزمان را با حل مسئله ریاضی جوان

حاال انتخاب با شماست کندرِتلخِ عطاری؟ یا حل مسئله ریاضی؟

محمدزادهشاه سپیده 
دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ریاضی

98ورودی 
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ار و رغم این که خودم پرستپدرم به علت بیماری العالج در بستر مرگ غنوده بود و علی
می شوهرم رزیدنت جراح بود و کلی دوست و آشنای دکتر و متخصص داشتیم، کسی ن

ا انجام ی خدتوانست برای بندهام میتنها کاری که خانواده. توانست کاری برایش انجام دهد
آخرین دهد این بود که تا دم مرگ کنارش بنشینند و از او مراقبت کنند، طوری که بتواند

اش را کنار همسر، دختران، پسر و دامادانش، که همگی او را از ته دل دوستلحظات زندگی
.داشتند، سپری کند

سیتی ی دکترا در دانشگاه نیویورکمن در آخرین تابستان زندگی پدرم، دانشجوی دوره
مربوط ای دو بار در کالس حاضر شوم تا بتوانم واحدهایبودم و ناگزیر از آن بودم که هفته

ن حضور در ای. های اجباری بودند، به اتمام برسانمبه تحقیق و پژوهش را که جزو درس
ن ی بیروکالس تنها زمان فراغت من از درد و رنج حاکم بر منزل بود، هر چند که از لحظه

.ام بودآمدن از منزل و بازگشتن به آن، همه فکر و ذکرم پیش پدر و اعضای خانواده

را با استاد ها، وضع پدرم وخیم شد و من تصمیم گرفتم موضوعیک هفته پیش از اتمام کالس
س ی مرخصی و عدم حضور در کالمربوطه در میان بگذارم تا بلکه برای یک هفته اجازه

او در حد از آنجا که شناخت من از. به همین خاطر، پس از اتمام کالس به اتاقش رفتم. بگیرم
ی خود یک دانشجو بود، تصمیم گرفته بودم او را بیش از اندازه در جریان مشکالت شخص

ی ی آمادهطوری پشت میزش قرار گرفت که گوی، به هر حال، استاد پس از بستن در. نگذارم
مرا آمیزهای محبتکه با نگاهسپس، در حالی. های من تا زمان نامحدود استشنیدن حرف

.نگریست، پرسید که چه کاری می تواند برای من انجام دهدمی

گفتن از ناگاه صبر و متانت پرستاری خود را از دست دادم و به عوض کلماتی که از قبل برای
.هایم گذاشتم و شروع به گریه کردمبر کرده بودم، سرم را میان دست

خصی و ی مرپس از باز ایستادن از گریه، واقعیت مطلب را به استادم بیان کردم و از او اجازه
.عدم حضور در کالس خواستم

بــزرگدرس 
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این »: فتدفتر حضور و غیاب را باز کرد و به نرمی گ. استاد چند لحظه ای به فکر فرو رفت
جزو واقعیت این است که شما. دوره از هم اکنون برای شما پایان یافته تلقی می شود

غییر اید و معلوم است که این واقعیت در عرض یک هفته تبهترین دانشجویان من بوده
«.تان، شما باید اآلن آنجا باشیدبرید پیش پدر و خانواده. نمی کند

کرد، یچند روز بعد که کنار پدرم نشسته بودم و او آخرین ساعات زندگیش را سپری م
ته و این دانستم که لطف و مهربانی استاد بار گران تحصیل را از روی دلم برداشخوب می

امکان را برای من به وجود آورده که تمام نیرو و توان خود را در دشوارترین لحظات 
ان من خوب می دانستم که استاد به عنو. ام کنممان وقف پدر و اعضای خانوادهزندگی

تری سرپرست گروه می توانست با عدم حضور من مخالفت کند و مرا در شرایط دشوار
ه که پدرم صبح روز امتحان آخر ترم، دار فانی را وداع گفت و من تا به این لحظ. قرار دهد

ی مرگش را ی بودن با پدر در لحظهدر حال نوشتن این مطلب هستم، یاد و خاطره
.امفراموش نکرده

استاد در بیست و سه سال از آن تابستان وحشتناک می گذرد و حاال خود من به عنوان یک
ابه، در طی دوران تدریسم این بار با موارد مش. دانشگاهی دیگر در حال تدریس هستم

ام و به یاد اند، مواجه شدهمواردی که در آن دانشجویان، عزیزان خود را از دست داده
ت، آری، درست اس. امی او را مغتنم و گرامی شمردهام و خاطرهاستاد گرانقدر خود افتاده

وزی یک ی تحقیق را در کالس ایشان آموختم، اما آنچه را که در باب تأثیر و دلسمن شیوه
در استاد بر یک دانشجو از ایشان آموختم، بزرگترین درس تمام دوره هایی است که

.عمرم گذرانده ام

ندا عشاقی: ایده پرداز
برشی از کتاب سوپ جوجه برای روح معلم

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ریاضی
98ورودی 



ی از دالیل حوادث رانندگی به دلیل فراوانی باال و درگیرشدن مستقیم افراد جامعه، یک
هانی، های سازمان بهداشت جی کشورها به شمار می آید و طبق گزارشنگرانی کلیه

. شودحوادث رانندگی، هشتمین علت اصلی مرگ در جهان محسوب میاکنون هم
اس میزان ها، تخلفات و اشتباهات رانندگی بر اسبینی لغزش، پیشاین مطالعههدف از 

.بودریاضیات مهارت در 
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ا استفاده از آمده بهای به دستاین مطالعه یک بررسی همبستگی توصیفی بوده که داده
انندگان مرد دویست نفر از تمامی ر. تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت

با سطح تحصیالت متغیر به صورت 50تا 25ی سنی ساکن شهر رشت در محدوده
انگین نمرات از پرسشنامه رانندگی منچستر و می. تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند

های تحصیلی به صورت خود اظهاری به عنوان ابزار ها در طی سالریاضی آزمودنی
.استفاده شد

انندگی ها، تخلفات و اشتباهات رتواند لغزشها نشان داد که مهارت در ریاضی مییافته
اس تسلط در بینی متغیرهای مالک بر اسکننده پیشبینی کند و علت تبیینرا پیش
.ندهای ریاضی این است که فرآیندهای شناختی هر دو مهارت متجانس می باشمهارت

ا، تخلف نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین لغزش ه
با . دعمدی، تخلف غیرعمدی و اشتباه با نمره ریاضی رابطه منفی و معناداری وجود دار

تگی توجه به ضرایب همبستگی به دست آمده تنها تخلف غیرعمدی است که همبس
.ی دارندمتغیرهای دیگر همبستگی در حد متوسط با ریاض. تری با ریاضی داردضعیف

آموزش ریاضیرشته دانشجوی کارشناسی 
فاطمه سادات حاجی میرصادقی

98ورودی 

شراکت ریاضی و رانندگی
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.  اکتبر روز جهانی انتگرال نام گرفته شده است29انتگرال گیری به قدری اهمیت دارد که روز 
.توان به تعیین مساحت اشکال مختلف اشاره کردکاربرد انتگرال میاز اولین

ترل بینی وکنتوان سرعت تغییرات را پیشدر علم پزشکی به کمک دیفرانسیل و انتگرال می
.عنوان مثال سرعت رشد تومورها و یا سرعت بهبود بدن توسط یک داروی خاصبه. کرد

شاید برایتان جالب باشه که تغییرات و تعیین طول ستون فقرات و شبکه نخاعی توسط 
.شودمحاسبات دیفرانسیل انجام می

تگرال در علم هواشناسی که مبتنی بر تغییرات آب و هوا است، بسیار وابسته به دیفرانسیل و ان
و شودسازی میباشد که به کمک دیفرانسیل و انتگرال فشار و دمای نقاط مختلف جو شبیهمی

آید که به کمک این معادالت هواشناسان قادر به بینی هوا به وجود میمعادالتی برای پیش
.شوندبینی وضع هوا میپیش

-درعلم جغرافیا برای تعیین گازهای موجود در جو زمین از انتگرال و دیفرانسیل استفاده می

.شود

کنند که در صنعت خودروسازی به کمک دیفرانسیل و انتگرال مرکز ثقل را طوری تعیین می
.پایداری خودرو به حداکثر برسد

.های زندگی مدرن امروزی به علت کاربرد وسیع دیفرانسیل و انتگرال استتمام پیشرفت

نسیم امیرپور
دانشجوی کارشناسی 

آموزش ریاضیرشته 
98ورودی 

انتگرال کجای زندگیمونه؟



شف نامیم کمى« هاى هندسىشکل»چه کســى براى نخســتین بار خط، انحنا و اشکالى را که ما 
این اى کشــف کردند، زیرا این شــکل در جاى جاى طبیعت،هاى  اولیهکرد؟ این شکل را انسان

ى را ى هنرى عظیم خدادادى یافت مى شوند، بیایید به ده ها هزار سال قبل برگردیم و زمانموزه
.بودندآزاد مجسم کنیم که نخستین انسان ها تک تک یا به صورت گروهى روى زمیــن 

دلآتش نخســتین راز بزرگى بــود که از 
ماقبلانسان هاى. طبیعت بیرون کشــیده شــد

اى که تاریخ آتش را براى اولین بار از صاعقه
را مى سوزاند به دست آوردند و سپس درختان 

هماما این . را تهیه کنندکه چگونه آتشآموختند 
دلشاننتوانســت ترس از دست دادن خورشید را از 

یکدیگرآنها به دلیل این که ترسشــان را با . بزداید
تقسیم کنند و نیز براى کمک به بازگشت خورشید به 

ابرى شدن یا خورشید گرفتگــى یا دیگر وقایع طبیعى، هنگام 
قربانىکردند و به خواندن دعا و اى برگزار مىویژهمراســم 

پرداختند و ســپس ى بزرگ و مهربان مىحیوانات براى آفریننده
. ى خــود را باز مى یافتنــدبا بازگشــت گرما و نور، روحیهرفتهرفته
وجهى هستند که یک هرم اید؟ این بلورها منشورى ششتا به حال بلور کوارتــز را دیدهآیا 

آیا هرگز اوایل بهار در جنگل یا دشــت بوده اید؟. شش وجهى روى آنها قرار گرفته است

11شمـاره نهم
شد؟آغازچگونهوچطورهندسه

ود تمامى رازهاى بزرگ نهفته بزرگ و منابع اعجاب آور سر بسته ب
به کشف نیاز داشت انســان هاى اولیه از ترس رعد و برق، و 

جهان               را پنهان مى کردند، از نیروهــاى پر رمــز و راز خود 
غروب           آفرینش در هراس بودند و با کوتاه شدن روزها و 

بیــن                         کردند که روز براى همیشه از خورشــید فکر مى
باقى                         مى رود و آنان در تاریکى ســرد و مطلــق تنها 

پر                              بــه همین دلیل در کنــار آتش . خواهند مانــد
.ارزش گرد هــم مى آمدند
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ضى با چهار درختان و گیاهان به یکباره شــکوفه مى کنند، بعضى با سه گلبرگ و بع
نید دانه هاى گلبرگ و شکوفه هاى بعضى پنج ضلعى هستند اگر خیارى را حلقه حلقه ک

آن را در سه قسمت و اگر فلفل سبزى را از هم بگشــایید دانه هاى آن را در چهار
.قســمت خواهید دید

ى منظم حال پیازى را حلقه حلقه کنید، مشــاهده خواهید کرد که پیاز به صورت دوالیه
م ى دریایى که همراه بــا امواج آب به مناطق کاگر به یک ســتاره. شودازهم جدا مى

عمق دریا آمده است برخورد کنید، متوجه خواهید شد که اغلب آن ها پنج گوشه
دســى هایى است که ما آنها را اشــکال ساده هنهمه جاى طبیعت پر از ترکیب. هستند

.  نامیممى

ت هاى ظاهرى در طبیعت، در تمامى عالم، در جزئیات یگانگى و وحدبا وجود تفاوت
در ارتفاع بیطرف بیندیشید این گل هاى یخى شش ضلعى کهبه یک دانه. زندموج مى

ضلعى باال بر اثر نیروى باد و سرما فشرده مى شوند و یخ مى زنند و به صورت شــش
نسان ا. مطالعه در قانون طبیعت است که ریاضیات را جذاب مى کنند. باقى مى مانند

هاى هولناک و حتى هراس آورى به طبیعت و نیروهاى آن نزدیک بودند آن ها اعجاز
ه به همین جهت بود ک. موجود در طبیعت را به شــدت مى دیدند و لمس مى کردند

.انســان اولیه از نمایشگاه آفرینش هنرى جهان، هندسه آموخت

دانشجوی کارشناسی 
رشته آموزش ابتدایی

سیدعلی عظیمی رشتی

97ورودی
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راهبردهای کالن: فصل ششم

لیم و تربیت استقرار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر اساس مبانی نظری و فلسفه تع-1
(  های کالنتمام هدف)اسالمی 

ی در کلیه مؤلفه نهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرآیند تعلیم و تربیت با رویکرد تعالی بخش-2
( ۶و ۵، ۴، 2، 1های کالن هدف)های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی 

، تربیت شامل برنامه درسی)ها ابتناء فرایند طراحی، تدوین و اجرای استاد تحولی زیر نظام-3
ن فضا، معلم و تأمین منابع انسانی، راهبری و مدیریت، تأمین و تخصیص منابع مالی، تأمی

ظری و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت بر مبانی ن( تجهیزات و فناوری پژوهش و ارزشیابی
های کالن هدف)و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

1 ،2،3،۴ ،۵،۶ )
ت آموزش توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف کشور و تقوی-۴

مرکز و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمند سازی معلمان و دانش آموزان این مناطق با ت
(  ۵و ۴، 3بر کیفیت فرصتهای تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسالمی اهداف کالن 

ای تقویت و نهادینه سازی مشارکت اثربخش و مسئولیت پذیری مردم، خانواده و نهاده-۵
ت رسمیاقتصادی، مدیریت شهری و روستایی و بنیادهای عام المنفعه در نظام تعلیم و تربی

( 7و3،2،۵های کالن هدف)عمومی 
ستند گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی، خالقیت و نوآوری، نظریه پردازی و م-۶

های کالن هدف)تربیتی بومی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی -سازی تجربیات علمی 
(۸و۴، 1،2

تنی بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مب-7
(7و1،2،3)های کالن بر نظام معیار اسالمی هدف

اههای تعامل اثر بخش و فعال نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با سایر نهادها و دستگ-۸
و غیر مرتبط به ویژه نهاد خانواده و رسانه با تأکید بر کاهش مرزهای تعلیم و تربیت رسمی

(2و 1، ۴، 7های کالن رسمی هدف
برای استقرار نظام مدیریت اثربخش، کارآمد، مسئولیت پذیر و پاسخگو و بستر سازی-9

الن های کهدف)استقرار نظام کارآمد منابع و مصارف در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی 
(7و۴،۶،2

ووی انسانی ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور به عنوان مهمترین نهاد تربیت نیر-10



انی مولد سرمایه اجتماعی و اعمال سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن، از پیش دبست
( ۵و ۴، 2هدف کالن )تا دانشگاه به عنوان امر حاکمیتی با توسعه مشارکت همگانی 
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القی ارتقاء معرفت و بصیرت دینی ، انقالبی و سیاسی برای رشد و تعالی معنوی و اخ-11
(1،2،۴، ۵های کالن هدف)معلمان و دانش آموزان و مشارکت برای ارتقای معنوی خانواده 

های هدف)بازنگری و بازسازی ساختارها و رویه ها در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی -12
(7و ۶، ۵، 3، 2، 1کالن 

رهنگیان های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفهای فها و توانمندیتوسعه مستمر شایستگی-13
( ۴و 7،۵،۶های کالن هدف)

نه توسعه ظرفیت ها و توانمندهای آموزشی و پرورشی برای حضور فعال و سازنده در صح-1۴
ی های بین المللی و منطقه ای در راستای تحقق اهداف و ماموریت های مندرج در قانون اساس

، 7های هدف)های کلی مقام معظم رهبری و برنامه های پنج ساله و سند چشم انداز و سیاست
( 2و ۸

با تأکید ارتقای جایگاه علم و علم آموزی به عنوان عاملی مؤثر در دستیابی به حیات طیبه-1۵
(۸و1،2،7های کالن هدف)بر حیثیت کاشفیت و مطلوبیت علم 

...این مسیر ادامه دارد
کتاب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برشی از 

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ریاضی
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سمیه برخورداری : ایده پرداز


