
المللي بين اتحاديهاز دو سخنران كليدي كنگره  ، به عنوان يكيدانشكده علوم رياضي رجالي، عضو هيأت علمي دكتر علي
ليدي در اين كنگره اين نخستين بار است كه يك نفر از ايران به عنوان سخنران ك .انتخاب شد 2017در سال  آموزش آمار

  .دكن مي سخنراني
 

https://iase-web.org/conference/satellite17/keynotes.php 
 

تاسيس شده  1853المللي آمار در سال المللي آمار است. انستيتو بينشاخه آموزش انستيتو بين المللي آموزش آماربين اتحاديه
است كه هر مجمع جهاني آمار) (بزرگترين  آمار عضو دارد. اين انستيتو برگزار كننده كنگره جهاني 4000است و در حدود 

 .شودبار برگزار مي دو سال يك

المللي المللي در زمينه آموزش رياضيات و آمار است. وي پيشتر جايزه بينبين شناخته شده در مجامع ايدكتر رجالي چهره
رياضيدان (مقيم) يكي از دو  دكتر رجالي .دريافت كرده است رياضياتملي مسابقات  فدراسيون جهانيرا از  "پاول اردوش"

  شده است.از خارج از كشور  الملليبينكه تاكنون موفق به دريافت جوايز معتبر  است ايران

http://www.wfnmc.org/erdrejali.html 
پس از آن دكتر رجالي به عنوان نايب رييس فدراسيون فوق الذكر انتخاب شد  كه اين مسوليت حداقل تا سال 2018 ادامه 

 خواهد داشت.

http://www.wfnmc.org/about.html 
نيز كنگره هاي بين المللي آموزش رياضي در مكزيك و  دكتر رجالي در كنفرانس هاي اين فدراسيون در استراليا و چين و

  ليت برنامه ريزي بخش هايي از آنها را به عهده داشته است. وكره جنوبي مسو

http://www.mathunion.org/fileadmin/ICMI/files/Digital_Library/ICMEs/TSG_6_Report_
BB.pdf 
https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-3-319-12688-3%2F1.pdf 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-12688-3_59 

دكتر رجالي همچنين جايزه "بهزاد"	را براي "برترين مديريت در پيشبرد رياضيات" از انجمن رياضي ايران دريافت كرده  
 است. جايزه بهزاد تنها جايزه بين المللي انجمن رياضي ايران است.

و در  شعبه در سراسر كشور دارد 35بيش از  هاي رياضياتخانه اكنونهم .هاي رياضيات استموسس خانه عضو دكتر رجالي
در آخرين كنگره بين المللي آموزش رياضي در  الگو برداري شده است.از آن  بلژيك و فرانسهدر كشور خارج از كشور نيز 

  آلمان شبكه بين المللي خانه هاي رياضيات با محوريت خانه رياضيات اصفهان شكل گرفت.

http://www.springer.com/gp/book/9783319625966 
به منظور ارج نهادن به فعاليتهاي ترويجي دكتر رجالي از طرف انجمن  "ايران ترويج علم" جايزه 1396آبان ماه  25در تايخ 

   اعطا مي شود. دكتر رجاليايران به  ترويج علم


