






























  ريهت تحريئاعضاي هي
  

  حميد رضا اميري
  h66amiri@yahoo.com: (E-mail)ك يپست الكترون

  ، تهران1342: متولد
  رياضي محض و دانشجوي كارشناسي ارشد ليسانس رياضي: مدرك تحصيلي

  ي و پژوهشيفين آثار تألي عناو

 فيد

 مقاله/ عنوان كتاب
سال 
 نشر

 فيرد ناشر

 مقاله/ عنوان كتاب
سال 
 نشر

 ناشر

 رزمندگان  هندسه تحليلي و جبر خطي 13 مدرسه1370 )ترجمه(هايي از جبر  روش 1

 رزمندگان  2 و 1رياضي عمومي  14 رزمندگان1370 رياضيات جديد 2

 15 مدرسه  مباني رياضيات گسسته 3
آموزش از راه   / رياضي سال اول  

 دور
 مدرسه 

 16 مدرسه  ورودي به نظريه اعداد 4
آمـوزش از راه    / رياضي سال دوم  

 دور
 مدرسه 

 مدرسه آموزش از راه دور/ جبر و احتمال 17 همدرس  تابع 5

 مدرسه  آموزش از راه دور/ حسابان 18 مدرسه  ماتريس 6

7 
ــا / رياضــي ســال اول از مدرســه ت

 دانشگاه
 19 مدرسه 

آمـوزش از راه    /  تجربي 3رياضي  
 دور

 مدرسه 

8 
از مدرسـه تـا     / رياضيات سال دوم  

 دانشگاه
 20 مدرسه 

 از  آمـوزش / 2 و   1رياضي عمـومي    
 راه دور

 مدرسه 

9 
از مدرســه تــا  / جبــر و احتمــال 

 دانشگاه
 21 مدرسه 

ــر و  ــسته و جبـ ــيات گسـ رياضـ
 احتمال

محراب قلم 

10
از مدرســه تــا / رياضــيات گســسته

 دانشگاه
محراب قلم  هندسه تحليلي و جبر خطي 22 مدرسه 

11
از / هندسه تحليلـي و جبـر خطـي       

 مدرسه تا دانشگاه
 23 مدرسه 

هاي تـأليف و ترجمـه        كتابتعداد كل   
 باشد  عنوان مي46، 89تا آخر سال 

  

 24 رزمندگان  حسابان12
 عنوان مقاله در    80چاپ بيش از    
 مجالت رياضي

  



  
س و  يت، تـدر  يري مجالت، سابقة مـد    يريسردب (ي و علم  ي فرهنگ يها  تين مسئول ي عناو 

ـ    يگر  يمرب ـ  نو يت در شـورا   يضو در مدارس، ع ـ   يسندگان مجـالت كـشور، ه     ي  يئـت علم
  ...)ها و دانشگاه

 شماره اول و دو سـال اخيـر         4سردبير مجله رياضي برهان متوسطه و       ) بيست سال ( تاكنون   69-70از سال   . 1
  ؛سردبير مجله رياضي برهان راهنمايي

   ؛ تاكنون مسئول گروه رياضي انتشارات مدرسه1369از سال . 2
  ؛وپرورش  آموزش1 سرگروه رياضي منطقه 1385 تا 1381 از سال. 3
  ؛دانشگاهي ها و مراكز پيش  سال سابقه تدريس در دبيرستان21. 4
  ؛وپرورش به عنوان مدرس  آموزش1 ساعت كالس ضمن خدمت در منطقه 200برگزاري . 5
  .عضو هيئت تحريريه دو مجلة رياضي برهان متوسطه و راهنمايي. 6
  

هـا،     در جشنواره  يريده و تقد  يآثار برگز  (ي و هنر  يز و افتخارات فرهنگ   ين جوا ي عناو 

  ...)نارها ويسم

  ؛اي در كنفرانس آموزش رياضي سنندج  دقيقه20ارائه سخنراني . 1
  ؛اي در كنفرانس آموزش رياضي شهركرد  دقيقه20ارائه سخنراني . 2
  ؛و عضويت در انجمن مخترعين ايران... م و.م.م و ك.م. ي محاسبه باختراع و ثبت دستگاه رياض. 3
  ؛1383-1382 در سال 1انتخاب تحت عنوان معلم پژوهنده در منطقه . 4
  .ب به عنوان داور جشنواره خوارزميدو دوره انتخا. 5

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  احمد  قندهاري

  ، تهران1319:  متولد
  كارشناس رياضي: مدرك تحصيلي
  E-mail :(ghandehariahmad@yahoo.com(ك ي پست الكترون

  
  ي و پژوهشيفين آثار تألي عناو

 فيرد

 مقاله/ عنوان كتاب
سال 
 نشر

 فيرد ناشر

 مقاله/ عنوان كتاب
سال 
 نشر

 ناشر

 مدرسه1381 فرهنگ رياضي 11 مدرسه1375 جبر، حساب، آناليز 1

1376 2 و 1حسابان  2
محراب 

 قلم
 مدرسه1382 رياضيات سال دوم 12

 مدرسه1382 رياضيات تجربي 13 مهاجر1384 2 و 1مسائل رياضي  3

 مدرسه1382 2 و 1حسابان  14 مهاجر1380  مسئله در حسابان و ديفرانسيل855 4

 مدرسه1382 حساب ديفرانسيل و انتگرال 15 مهاجر21379 و 1حساب ديفرانسيل و انتگرال  5

 ؟؟؟ درسي1361 مسائلي در جبر و حساب و آناليز 16 مهاجر1384 مثلثات 6

 پگاه1355 راهنماي جبر ششم رياضي 17 مدرسه1384 كاربرد مشتق 7

 دانشجو1365  مسئله در رياضي تجربي800 18 مدرسه1377 دنباله و سري 8

 هعالم1372 جبر و آناليز وقت كنكور 19 مدرسه1374 ها و رسم منحني مجانب 9

     مدرسه1385 مقاطع مخروطي10

  
  
  
  



س و  يت، تـدر  يري مجالت، سابقة مد   يريسردب (ي و علم  ي فرهنگ يها  تين مسئول يعناو  
ـ  نو يت در شـورا   ي در مدارس، عـضو    يگر  يمرب ـ   يسندگان مجـالت كـشور، ه     ي  يئـت علم

  ...)ها و دانشگاه
  ؛ سال42هاي كنكور به مدت  رستان و كالسهاي آخر دبي تدريس در سال. 1
  ؛عضو گروهس فرهنگي جاويدان. 2
  ؛عضو گروه فرهنگي عالمه. 3
  ؛ هيئت تحريريه، مجله رياضي برهانعضو. 4
  ؛عضو گروه رياضي انتشارات مدرسه. 5
   ؛ مقاله رياضي در مجله رياضي تورنتوي استان اونتاريو كانادانجپ. 6
  ؛ مقاله رياضي در اينترنتنجپ. 7
 جلد آن به وسيلة انتشارات مهاجر به        20 جلد است كه تاكنون      35 ترجمة سرگذشت مشاهير جهان كه جمعاً        .8

  .چاپ رسيده است

هـا،     در جشنواره  يريده و تقد  يآثار برگز  (ي و هنر  يز و افتخارات فرهنگ   ين جوا ي عناو  

  ...)نارها ويسم

  ؛ از انتشارات مدرسهچندين تقديرنامه. 1
  ؛ماه تقديرنامه از روزنامة اطالعات بابت طرح سؤاالت كنكور و سال آخر دبيرستان به مدت يك. 2
  ؛ تهران3وپرورش منطقه  تقديرنامه از آموزش. 3
  ؛ي و ديني ايرانيان هوستون آمريكابنياد فرهنگ. 4
  ؛تقديرنامه از مؤسسه انتشارات فائق. 5

  .ه فرهنگي دانشجوو چندين تقديرنامه از گرو
  
  
  
  
  



  هوشنگ شرقي

  ، تهران1349متولد 
  ليسانس رياضي: مدرك تحصيلي

  :(E-mail)ك يپست الكترون
Hooshang_sharghi_45@yahoo.com 

 ي فرهنگ يها  تين مسئول ي، عناو ي و پژوهش  يفين آثار تأل  يعناو (ي و علم  يسوابق فرهنگ ) ب
  )ي و علميز و افتخارات فرهنگين جواي، عناويو علم

  
  ي و پژوهشيفين آثار تألي عناو

 فيرد

 مقاله/ عنوان كتاب
سال 
 نشر

 فيرد ناشر

 مقاله/ عنوان كتاب
سال 
 نشر

 ناشر

1 
آمــادگي بــراي شــركت در المپيــاد 

 رياضي
 مدرسه1386 كتاب كار جبر و احتمال 12 علوم پايه1377

 مدرسه1386 تاب كار ديفرانسيلك 13 علوم پايه1378 2هندسة  2

 مبتكران1378 كتاب جامع كنكور تجربي 14 مدرسه1379 )1(آموزش المپياد رياضي  3

محراب قلم1386 2 و 1هندسه  15 مدرسه1385 )2(آموزش المپياد رياضي  4
محراب قلم1386 رياضيات تجربي 16 مدرسه1379 حسابان 5
 مبتكران1389 2 و 1هندسه  17 مدرسه1379 رياضيات گسسته 6

 مدرسه1386 سازي كتاب كار آمار و مدل 18 مدرسه1382 المپياد رياضي انگلستان 7

 19 مبتكران1383 مسابقات رياضي انگلستان 8
آمـــــوزش از راه دور آمـــــار و 

 سازي مدل
 مدرسه1385

 مجموعه مقاالت مجله برهان 20 مبتكران1383 المپياد رياضي 9
1377 
1389 

10
امتحانات نهايي جبـر و احتمـال ـ    

 حسابان
 مجموعه مقاالت مجلة توان 21 مبتكران1379

1383 
1387

 مبتكران

 مقاالت در مجلة دانش و مردم 22 مبتكران1384 آموزش جبر و احتمال11
1385 
1386

 سه مقاله



س يت، تـدر  يري مجالت، سابقة مد   يريسردب (ي و علم  ي فرهنگ يها  تين مسئول يعناو 

ـ  نو يت در شـورا   ي در مدارس، عضو   يگر  يو مرب  ـ   يسندگان مجـالت كـشور، ه     ي  يئـت علم

  ...)ها و دانشگاه

  ؛)1376-1389(ـ عضويت در شوراي نويسندگان مجلة برهان 
  ؛)1385-1387) (مبتكران(ـ سردبير مجله رياضي توان دبيرستان 

  ؛)1383-1387) (مبتكران(جلة توان راهنمايي ـ عضويت در شوراي نويسندگان م
  ؛)1365 -1389(هاي تهران  ـ تدريس در دبيرستان

  ؛)1373-1378( تهران 11ـ مديريت گروه المپياد رياضي كانون فرهنگي و تربيتي حرّ منطقة 

هـا،     در جشنواره  يريتقدده و   يآثار برگز  (ي و هنر  يز و افتخارات فرهنگ   ين جوا ي عناو 

  ...)نارها ويسم

هـاي آمـادگي و توانمندسـازي دبيـران اسـتان تهـران در                ـ دريافت تقديرنامه به مناسبت تـدريس در دوره        
  )86-87-88هاي  سال(وپرورش شهر تهران  آموزش كنكور رياضي از مديريت سازمان آموزش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سيد محمد رضا هاشمي موسوي

  ، تهران1344متولد 
  دكتري تخصصي آموزش رياضي از آمريكا :مدرك تحصيلي

  :(E-mail)ك يپست الكترون
   برهان متوسطه؛ي رياضي ي مجله عضو هيات تحريريه

 عنوان كتاب درسي از راه دور و كمك آموزشـي در مقـاطع متوسـطه، پـيش                  45مو لف و ويراستار بيش از       
  ؛دانشگاهي و دانشگاهي

ف رمـز بـا اسـتفاده از فرمـول          عضو انجمن مخترعين كشور و داراي ثبت اختراع سيستم رمزنگاري و كـش            
  .اعداد اول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  شهرام صدرمير 

  ، تهران1349 دمتول
  رياضي ليسانس: مدرك تحصيلي

  :(E-mail)ك يپست الكترون
 com.yahoo@Sadr_mir  

يي و اجرايسابقه آموزش   
  ؛ تا كنون76از سال   رشد برهان متوسطهي و عضو هيأت تحريريه مجله رياضيمدير داخل*  
  ؛) طرح تعهد خدمت72-78( سال 6 ساوجبالغ به مدت يدانشگاه ها و مراكز پيش  دبيرستاني دبير رياض*
  ؛) نظام جديد آموزش متوسطهي رياضيها كتاب( مراكز ضمن خدمت فرهنگيان يمدرس رياض*  
   ؛يدانشگاه  متوسطه و پيشي  دورهي براي رياضي و كمك درسي عنوان كتاب كمك آموزش24ليف تا* 

 ي و گردهمايي رياضي آموزشيها ، كنفرانسي در مجالت رياض منتشره ي رياضي  مقاله70مؤلف *
  ؛يدبيران رياض

  ؛81 تا 76ال  سال از س5 متوسطه انتشارات مدرسه به مدت يريز گروه رياض  و برنامهيمدير داخل*  
  . تاكنون76از سال   متوسطه انتشارات مدرسهيكارشناس و دبير گروه رياض*  
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