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 مقاله پذیرش شرایط راهنمای

 .ایران منتشر می شودانجمن مطالعات برنامه درسی توسط  «عالیمطالعات برنامه درسی در آموزش »مجله 

 شرایط پذیرش مقاله:

 شام  عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی )یا فرانسه(؛ نـام و نـام خـانوادگی پژوهشـگر/ برگه مشخصات 

تمـاس  ، تلفـنE-mail)) پژوهشگران )فارسی و انگلیسی(، درجة علمی با نشانی مح  كار و پست ال ترونی ی

 .ل مقالهبا پژوهشگر اول و تاریخ ارسا

 كلمه(. 100الی  210فارسی و انگلیسی )یا فرانسه( )بین  به دو زبان هاتن یم چ یده 

 به ترتیب حروف الفبا )در پایان چ یده(. هامعرفی كلید واژه 

 های زیر باشد:شود مقاله شام  بخشپیشنهاد می 

 ها(ها یا فرضیهها، پرسش)شام : بیان مسئله، پیشینه، هدف مقدمه   

 گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش و روش پژوهش()شام  جامعة آماری، روش نمونه شناسی روش 

 های آماری، مح  قرارگرفتن جداول و نمودارها در متن تعیـین شـود و در )شام  گزارش یافته هاگزارش یافته

ها ها در با ی جدولها و عنوان آنیم شوند. شماره جدول ای به ترتیب تنپایان گزارش و روی صفحه جداگانه

 . (ها زیر نمودارها قرار گیردو شماره نمودارها و عنوان آن

 ها با پیشینه و تبیین نتایج، ارائه راه ارهایی برای ح  مش مت مربـو  بـه )مقایسه یافته گیریتفسیر و نتیجه

 حیطة پژوهش(.

 در همان صفحه و در قسـمت  ر منابادر این قسمت معادل  تین اصطمحات و اسامی مؤلفان موجود د :پاورقی

 آید.می پاورقی

 به روش  فهرست مآخذ فارسی و انگلیسی(APA .) 

 ن ات شایان توجه دیگر:  

 ها آزاد است.مجله در قبول یا رد مقاله 

 شود.ها بازگردانده نمیمقاله 

 كند.چاپ نشده است، منتشر می در مجمت یا نشریات دیگر هایی را كه قبألمجله فقط مقاله 

 صفحة 10تواند  تا حداكثر حجم مقاله میA4    درمحیط(Word.باشد ) 

 .مسئولیت حفظ حقوق دیگر مؤلفان مقاله به عهدة مؤلف اول آن مقاله است 

  تواننـد مقالـه هـا مـیشدن این مدت صاحبان مقالـهماه است، و فقط پس از سپری 6حداكثر زمان پاسخ مجله

 كنند.خود را به سایر نشریات ارسال 

 نامه الزامی است.ها، ذكر عنوان اصلی پایان نامه و تاریخ دفاع از پایاننامههای برگرفته از پایاندر مقاله 

و  خواهشمند است با مراجعه به سامانه ال ترونی ی دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی: شیوة ارسال مقاله

 طریق دبیرخانه )خانم خسروی( پیگیری نمایید. ثبت نام در سامانه مقاله خود را ارسال و از

 

 http://www.icsajournal.irنشانی اینترنتی مجله: 
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 "مطالعات برنامه درسی  آموزش عالی دوفصلنامة"هیئت تحریریه 

كه زحمات داوری مقا ت  گرامی داند از هم ارانوظیفة خود می

های ارزندة خویش بر یو با راهنمای این شماره را برعهده داشته

ها، سپاسگزاری اند ضمن درج اسامی آناعتمی علمی مجله افزوده

 كند.
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 سخن سردبیر

 پژوهشیِ غفلت شده در ایران برنامه درسی ریاضیِ دانشگاهی: حوزه

 

های علمـی و انت ـارات از زمان تأسیس و توسعه آموزش عالی در جهان كه مبتنی بر ضرورت

هـای درسـی و های اصلی این نهاد، طراحـی و تولیـد برنامـهفزاینده اجتماعی بود، ی ی از دغدغه

های تدریسی بود كه پاسخگوی نیازهای متنوع و واقعـی جوامـا بـومی و جهـانی باشـد. در روش

های دانشگاهی، اهمیت این مسئله گسترش پوشش آموزش عالی در جهان و تنوع رشته ادامه و با

نیسـت و از « نخبگـان»بیشتر و بیشتر شده است. زیرا از یک طرف، آموزش عالی تنها در انحصار 

كننده ت نولوژی، جامعه بشری با سـرعت زیـادی، بـه طرف دیگر، با تحو ت علمی و توسعه خیره

های متفاوت و به شدت پیچیده و پررقابت، در حركت اسـت. طبیعـی زیرساختای با سوی آینده

پـذیری، عامـ  مـؤثری در است كه وجود شهروندان با دانش، خمقیت، نوآوری و روحیه مشاركت

بـدون « نخبگـان»تسریا این حركت هستند. در واقا در دنیای كنـونی، اگرچـه ماننـد همیشـه، 

كننـد، ولـی متقاضـیان و با نبوغشان، دنیا را متحول كرده و میاند مناقشه، صدرنشین دنیایِ علم

علـم بـرای »های بعد از آموزش عمومی، تنها كسانی نیستند كه جوینده علم بوده و ورود به دوره

نهند. بدین سبب در دنیای پر شتاب و پر نیـاز  امـروز، هـدف آمـوزش را به هر قیمتی ارج « علم

برای تولید علم نیست، بل ه تربیـت نیـرو « نخبگان»رشد و فعالیت عالی، تنها فراهم كردن ام ان 

نیـز، از « نخبگـان»برداری كردن از تولیدات علمی همان تعداد انـدک برای مقاصد مختلف و بهره

هـا، اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت، اگر هرمـی را تصـور كنـیم كـه در رنس آن، ناب ـه

علمی قرار دارند، قاعده هرم را همه شهروندان جامعه تش ی  « نخبگان»تیزهوشان و به طور كلی 

هـای مختلـف چنین، در حركت از رنس به قاعده یا برع س، باید افـرادی بـا مهـارتدهند. هممی

، بـه سـمت «اشت ال»و « حرفه»و « علم»وجود داشته باشند تا بتوان از روی رد خطی و ایستا به 

ناپـذیر در  ییر مسیر داد. این ت ییر، یـک ضـرورت اجتنـابروی ردهای پویا، منعطف و تركیبی، ت

باز هم جدیدتری است! عصری كـه بـر خـمف شـروع دوران صـنعتی كـه چـارلی « عصر جدیدِ»

ای به تصویرش كشید، جای پیاده و سواره معلوم نیست! در یک دهندهنگری ت انچاپلین با آینده

ن یـا كشـف و خلـق علمـی تـازه، وجـود تعـداد زدنی، با هر ت نولوژی نـویچنین پیچیدگیِ مثال

ای و شـ لی افـراد، حرفه های دانشگاهی، دیگر قاب  دفاع نیست و بقایبسیاری از مشاغ  و رشته

شـان اسـت. ایهای علمی و حرفهدر تخصص« 2گوناگونی»در گرو میزان توانمندی آنان در ایجاد 

                                                 
         1 Diversity/ Diversifying 
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-های دانشـگاهی مجبـور بـه دوبـارهرشته ها دائم در ت ییرند و بدین سبب،ش  در دنیای فعلی، 

آموختگـان آنـان، بتواننـد پاسـخگوی نیازهـای هایشان هستند تا دانشهای مداوم در برنامهنگری

فناوری باشند. به طور مشخص، متقاضیان ورود به آمـوزش  -های علمیجامعه جدید با زیرساخت

شـوند اند و برای بازار كاری آماده میمتفاوتیها و ام انات ها، سلیقهها، تواناییعالی، دارای اولویت

كند كـه روی ـرد آمـوزش افـراد بـرای بـه كه پیوسته، در حالِ تحول است. این تحول ایجاب می

اشت ال نیز متحول شده و از دانستن و ماهر شدن و قابلیت ح  مسئله در یک شـاخه خـاب بـه 

های طرح مسـئله و كـارآفرینی در من ور حفظ یک ش   به مدت طو نی، به سمت ایجاد مهارت

 آنان، ت ییر كند. 

های ریاضی همیشه نقشی اساسی در تحقق اهداف هایی كه آموزش عالی دارد، درسبا ویژگی

هـای كارشناسـی و بـا تر، از آن داشته و دارد. بدین سبب، توجه به برنامه درسی ریاضی در دوره

هـای ی ریاضی بـه طـور عـام، در همـه رشـتههاچند جنبه دارای اهمیت است. اول این كه درس

دانشگاهی، از علوم انسانی گرفته تا مهندسی و علوم پایه، از هنر تـا تربیـت بـدنی، از سیاسـت تـا 

دانـان و اقتصاد و از همـه جـا تـا همـه چیـز، حضـور چشـمگیری دارد و  زم اسـت كـه ریاضـی

ای از نیازهـا و ین طیف گستردههای ریاضی برای چنآموزشگران ریاضی، فعا نه در طراحی درس

سـازی معلمـان را ها، مشاركت كنند. دوم این كه آموزش عالی، مسئولیت مسـتقیم آمـادهاولویت

هـای ضـمن های عمومی و تخصصی و بعد از آن، طراحی و اجـرای آمـوزشبرای تدریس در دوره

 آمـوزش هایدوین برنامهریزی یا تدارد و صِرف داشتن تجربه، مجوزی برای برنامهرا  خدمتِ آنان

ای، از ریزان درسی ریاضی برای آموزش مدرسهمعلمان ریاضی نیست. از این گذشته، تربیت برنامه

 وظایف آموزش عالی است. 

های كارشناسی در های ریاضی دورهریزی درسی و طراحی درسبرنامهسوم این كه مسئولیت 

دوره كارشناسی ریاضـی )و بـه همـین ترتیـب، و تدوین برنامه درسی ریاضی برای  سطح دانشگاه

دانان و پژوهشگران آمـوزش ریاضـی ، به عهده ریاضیهای كارشناسی ارشد و دكتری ریاضی(دوره

-های بسیاری بر آن تأثیرگذارنـد كـه از جملـه مهـماست. این كار، امر خطیری است، زیرا مؤلفه

گیركننده ت نولـوژی در آن، سرعت غاف آور توان به توسعه ریاضی و ابداعات شگفتترینشان، می

هـای چنـین، قابلیـتكه ریاضی، زبان و بستر توسعه آن است، و ت ییر مخاطبان اشـاره كـرد. هـم

هـای اسـتد لی در دانشـجویان و های طبیعی، توانایی ایجاد مهارتسازی پدیدهریاضی برای مدل

 های دیگر به ریاضی، افزایش یابد. شتهها دلی  دیگر، باعث شده تا میزان نیازمندی رها و دهده
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كـه ی ـی از  2321در سال « 2انجمن ریاضی آمری ا»به دلی  چنین اهمیتی، از اوائ  تأسیس 

ریاضــی دوره  كمیتــه برنامــه»هــای ریاضــی در دنیاســت، تــرین و اثرگــذارترین انجمــنقــدیمی

یار قابـ  تأمـ  اسـت، زیـرا ش   گرفت. از ن ر تاریخی، تش ی  این كمیته بسنیز، « 1كارشناسی

تـرین انجمـن ریزی برای دوره كارشناسی، آنقدر اساسی است كه معـروفدهد كه برنامهنشان می

علمی ریاضی در آمری ا، از ابتدای تش ی  خود، آن را در دستور كار خویش قرار داده و عـموه بـر 

های اصلی خـود دانسـته موریت، جزو مأنیز هاآن، طراحی برنامه درسی ریاضی را برای سایر حوزه

هـای درسـی ریاضـی هایی كه باعث ایجـاد ت ییـر در برنامـهاست. برای آشنایی بیشتر با ضرورت

 CUPMهـای علـوم ریاضـی: راهنمای برنامه درسـی بـرای رشـته»اند، مراجعه به دانشگاهی شده

ر این راهنما، بـه مفید است. د آن بودند، 1شوماخر و سیگِ  مسئو ن( كه 1021)زورن،  «21153

اتفـاقی كـه هـر  -دگردیسیِ محتوا و روی رد برنامه در هزاره جدید و د ی  آن، اشاره شده اسـت

، بـر 1021دهـد. در راهنمـای برنامـه درسـی سـال چند سال یک بار و با ت ییر شـرایط، رخ مـی

بـه  بـه طراحـی برنامـه درسـی ریاضـی، توجـه 1ایرشـته -ضرورت داشتن روی رد تلفیقی و بین

هـای های بازار كار، در ن ر گرفتن ت ییرات برنامه درسی ریاضـی در مدرسـه، و توانـایینیازمندی

ای كـه اهمیـت آموزانی كه داوطلبِ ورود به آموزش عالی هستند، تأكید شـده اسـت. ن تـهدانش

بـا هاست تا هر یک، های ریاضی دانشگاهزیادی دارد، این است كه جمعیت هدف این راهنما، گروه

توجه به مخاطبان خود، و در ن ر گرفتن شرایط خاب و مأموریتی كـه دانشـگاه و گـروه درسـی 

 هـاییزریـبرنامـه یكـه بـرا ایاما ن تـهآنان دارد، برنامه خویش را با انعطاف  زم، تدوین كنند. 

 «یاضـری» دهنـدههر برنامه است كه نشـان الزامی بخش وجود باشد، راهگشا تواندیم رمتمركزیغ

برنامـه  یراهنمـا نیـاسـت كـه در ا  یـدل نیـباشد. به ا منالتحصیفارغ یبودن مدرک كارشناس

بـا عنـوان  ،یاول دوره كارشناس الدر دو س یاضیر یدرس هایموضوع یبرا یزریاز برنامه ،یدرس

بـا  ،یاضـیر كارشناسیاست كه در هر دوره نینام برده شده است. من ور ا« برنامه  یهسته اصل»

                                                 
1 The Mathematical Association of America: MAA 

است و سه  یاضیر یدر دوره كارشناس سیو تدر یزری، آموزش و برنامهMAA یاست كه دغدغه اصل حی زم به توض

 American) یاصـل تیكـه مسـئول ی. در صـورتكنـدیدوره، منتشر مـ نیآموزش ا تیو تقو تیدر حما هینوع نشر

Mathematical Society: AMS) یاضـیانجمـن ر»بـه نـام  وهـر د یعموه بر آموزش، پژوهش است. در فارسـ 

سـا نه و مشـترک هـر دو، بـا  هـایبا هم دارند و نشست ی ینزد یدو انجمن، هم ار نی. اشوندیشناخته م « ایآمر

 .شودیگزار مبر  Joint Mathematics Meetings: JMM عنوان
2 Committee on the Undergraduate Program in Mathematics: CUPM 
3 2015 CUPM Curriculum Guide to Majors in the Mathematical Sciences 
4 Co- chairs 
5 Interdisciplinary 
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دو سـال  یبـرا یبرنامـه حـداقل کیكه داشته باشد، داشتن  ینوع مخاطب و هر درجه انعطافهر 

های ریاضی در تدوین برنامه برای ها/ دانش دهسپس در این راهنما، وظیفه گروهاست.  یاول، الزام

عملـی و  ها و مخاطبان آن، مورد بحث واقا شده و چنـد توصـیهبا توجه به واقعیت دو سال بعد و

 -كمـی -هـا، شـام  توجـه بیشـتر بـه ریاضـیات كـاربردیاربردی عرضه شده است. این توصیهك

چگـونگی ارائـه خـدمات  ،«ریاضیات گسسته»و « احتمال»، «1هاعلوم داده»از جمله  2ایمحاسبه

های ضمن خدمت به معلمان ریاضی دوره متوسطه و معلمان دوره ابتـدایی ای ن یر آموزشحرفه

ها موردِ مرتبط دیگر با ریاضیات كنند، تربیت مدرس برای دانشگاه و دهیس میكه ریاضی هم تدر

هـای متنـوع، كـه «9كِهـاد»بـرای  ، در مورد تدوین برنامـهاین راهنما دانشگاهی است. با خره در

 های ریاضی در ایران هم هست، پیشنهادهای جامعی داده شده است.مسئله جدی گروه

 کیـ ،یدوره كارشناس یِدانشگاه یِاضیر یمعناست كه برنامه درس نای به شد، گفته كه چهآن

عمـده   یـدل دیمورد غفلت واقا شده است. شـا ران،یدر جهان است كه در ا یحوزه فعال پژوهش

 یاضـیاسـت كـه ر یپژوهشـگران ازمنـدیاسـت و ن «یاضـیر» ،یزریبرنامه نیباشد كه محور ا نیا

در  لبته در ایران، با وجودی كه چند پژوهشه باشند. شد یاضیخوانده و بعد، وارد حوزه آموزش ر

اسـتفاده شـده، ولـی بـا توجـه بـه ماهیتشـان، « ریاضی»ها، از آموزش عالی انجام شده كه در آن

ها را در حوزه آموزش ریاضیِ دانشگاهی به شـمار آورد، زیـرا بیشـتر توان آن پژوهشحقیقتاً نمی

، موضـوع «ریاضـی»بوده، تا جایی كه اگـر بـه جـای مباحث عمومی آموزش دانشگاهی مورد ن ر 

درسی دیگری انتخاب شده بود، باز هم توسط همان پژوهشگران، قاب  انجام بـود. ولـی بـا كمـال 

اند، طـی یـک سـال و نـیم خوشوقتی، تعداد محدودی پژوهشگر كه در این حوزه مش ول فعالیت

نامه بارگـذاری كـرده ج، در سایت دوفص های خود را به تدریهای برآمده از پژوهشگذشته، مقاله

نامه بودند. بدین سبب با موافقت جناب آقای دكتر كورش فتحی واجارگاه، سردبیر محترم دوفص 

های پذیرفته شده مـرتبط بـه حـوزه برنامـه درسـی برنامه درسی آموزش عالی، قرار شد كه مقاله

 ریاضی، همگی در یک شماره چاپ شوند. 

منـد است كه این شماره، بتواند به عنوان مرجعی برای پژوهشگران عمقـهدر هر صورت، امید 

به این حوزه كه در شروع كارشان هستند، مورد استفاده واقا شود. ن ته جالب توجه در كه تنـوع 

راهنمای برنامه درسی ریاضـی دوره »های مطالب این شماره، این است كه تا حد زیادی، با توصیه

دهد كه با وجود غفلت نسبت به ایـن حـوزه از ست. این هماهنگی نشان می، سازگار ا«كارشناسی

مندی هستند كه با دقت و تعمق، تحقیقات جدی در تحقیقات آموزش ریاضی، پژوهشگران عمقه
                                                 

1 Applied- Quantitative- Computational 
2 Data Science 
3 Minor 
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، بـا درایـت اسـتفاده «ریاضی»و « دانشگاه»، «آموزش عالی»های اند و از واژهاین حوزه انجام داده

های این راهنما، ها با توصیهادن این ادعا، در مورد سازگاری هر یک از مقالهاند. برای نشان دكرده

 شود.توضیح مختصری ارائه می

پور و دكتر زهرا گویا كـه مسـتخرج از رسـاله دكتـری مقاله آقای یونس كریمی فردین .2

هـای تـرین درسریاضی نویسنده اول با گرایش آموزش ریاضی است، راجا به ی ـی از مهـم

-دو سال اول دوره كارشناسی ریاضی و تمام دورهدرسی ریاضی برای « اصلی برنامههسته »

 است. « معاد ت دیفرانسی »های مهندسی و علوم پایه یعنی های كارشناسی رشته

پرداخته است كه هم تركیبیات « استد ل تركیبیاتی»مقاله آقای دكتر مانی رضایی، به  .1

درسی ریاضی دوره كارشناسیِ ریاضی اسـت، و هـم  ی ی از مباحث موضوعیِ مهم در برنامه

رود توسط ریاضی، در افراد ایجـاد هایی است كه انت ار میترین مهارت، از اصلی«استد ل»

توجه بیشتر به ضرورت »شود. این درس، از جمله مباحثی است كه در این راهنما، به عنوان 

  مورد بحث واقا شده است. « ریاضیات گسسته

را مورد « تربیت مدرس ریاضی برای دانشگاه»سادات خاكباز، مسئله ع یمه خانم دكتر .9

 .كرده است دیامر، تأك نیبودن ا یو بر تخصصبحث قرار داده 

آزاد، مربـو  بـه مقاله خانم دكتر نرگس مرتاضی مهربانی و خـانم دكتـر سـهیم غـمم  .1

است « ن دوره ابتداییهای ضمن خدمت به معلماارائه آموزش»چگونگی تبیین الگویی برای 

 كنند. كه ریاضی هم تدریس می

سـیر تحـول برنامـه درســی دوره »مقالـه آقـای دكتـر بیـژن ظهـوری زنگنـه، بررسـی  .1

دانشـگاه صـنعتی « دانشجوی دیروز و اسـتاد امـروز»، از من ر «كارشناسی ریاضی در ایران

برای برنامه دوره  های پیشنهادیدهد كه بسیاری از ظرافتشریف است. این مقاله نشان می

های ایـن راهنمـا همسـویی دارد. بـه طـور مشـخص، كارشناسی ریاضی در ایران، با توصیه

-ای به طراحی برنامه درسی ریاضی، توجه بـه نیازمنـدیرشته -ضرورت اتخاذ روی رد بین»

هـای ریاضـی گـروههـا متنـوع و ام انـات موجـود در تناسب برنامه با ویژگی های بازار كار،

، در ایـن «بـرای كِهادهـای متننـوع ها، توجه به هسته اصلی برنامه و تدوین برنامـهاهدانشگ

تواند راهنمای مشـابهی بـرای برنامـه درسـی ریاضـی مقاله مورد بحث واقا شده است و می

  دوره كارشناسی ریاضی در ایران باشد. 

توانـد كـه مـی وند، بر تف ر و فلسفه ریاضی متمركز استمقاله خانم دكتر فرشته زینی .6

هـای درسـی ها و برنامههای ن ری مناسب برای طراحی درسمرجعی برای تبیین چارچوب

 ریاضی دانشگاهی باشد.
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پور، تجربه عملیِ با ارزشی از طراحی و اجرای یک درس مقاله آقای دكتر ابوالفض  رفیا .1

ه دارای هـای علـوم پایـه و مهندسـی اسـت كـهای كارشناسیِ رشـتهسازی، برای دورهمدل

طراحـی برنامـه درسـی »پشتوانه ن ری قاب  دفاعی است و در این راهنما، از آن به عنـوان 

 ، یاد شده است.«های اختیاریها و به عنوان درسریاضی برای سایر حوزه

 هـابـه آن 1021 یكه در راهنمـا یدیجد یبا دستاوردها شانهمسویی و ها،مقاله نیتمركز ا

و  کیـدر نقا  مختلـف جهـان، بـه هـم نزد یاست كه جواما علم تیواقع نیا انگربی شده، اشاره

خـود  هایاز هم آموخت و آموخته توانیمشترک دارند. پس م ایهشده و اغلب، دغدغه ترکینزد

 کیـ هیـام ـان ته ،یصـورت چیانجمن معتقد است كه در ه نیبه اشتراک گذاشت. ا گران،یرا با د

است كه تنها بـا دور هـم  یعی. طبستیكار ن نیهم به ا یازین متمركز وجود ندارد و یبرنامه درس

 یراهنمـا نیتـدو یحتـ ،درسـی برنامـه رشـته آموختـهدانش ایدانیاضیر ینشستنِ عده معدود

وجـود نـدارد.  عـالی آمـوزش مراكـز و هاهمه دانشگاه یبرا زیو منعطف ن ماجا یدرس هایبرنامه

حـوزه  نیاست كه ا نیخود تا كنون انجام داده، ا سیساز زمان تأ  ا،یآمر یاضیكه انجمن ر یكار

ایـن ! كنـدیواگذار ن رده و نمـ ر،یو آن را به غ داندیخود دانسته و م یاصل هایتیرا جزو مسئول

منـد و دارای بیـنش های عمقـهدانانجمن به طور مستمر؛ با اختصاب بودجه و حمایت از ریاضی

های دوره كارشناسی ریاضی را متناسب با شرایط موجـود هآموزشی برای ورود به این عرصه، برنام

دهـد كـه كنـد. در همـین حـال، هشـدار مـینگری میها، دائم دوبارهو بر اساس نتایج نیازسنجی

 ( 1021راهنمای  2)ب. « 2دهندای، با كندی رخ میت ییرات برنامه»

زه تحقیقی مسـتق  و حرف پایانی این است كه برنامه درسی ریاضی دوره كارشناسی، یک حو

است كه دارای چند « آموزش ریاضی»در ضمن، بخشی از یک دیسیپلین وسیا دانشگاهی به نام 

پژوهشی است كه در ایران، نسبت به آن غفلت شده است. باز هـم از فرصـتی  -مجله معتبر علمی

لمی كشور نامه برای معرفی این حوزه به جامعه عكه سردبیر و هیئت تحریریه محترم این دوفص 

چنین، جا دارد تش ر ویژه خـود را از سـركار خـانم در اختیار اینجانب قرار دادند، سپاسگزارم. هم

كه با حوصله و دقت ستودنی، كارها را پیگیـری كردنـد،  -نامهمدیر داخلی دوفص  -اكرم دهباشی

 ابراز دارم. 

 زهرا گویا، استاد آموزش ریاضی/ برنامه درسی 
 سردبیر میهمان   

 
     

                                                 
            1 Curricular change occurs slowly 


