
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ بهار ٧٠

اجرایی شواري  مصوبات
نشست هفتمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم

١٣٩٧ فروردین ماه ٢٩

نمودند. ارائه انتخابات انجام روند از گزارش مستقیم دکتر خانم •
نمودند. ارائه خبرنامه از گزارش آرین نژاد دکتر آقای •

جلوداری ممقان محمد زارع نهندی، رحیم دکتر: آقایان حضور با •
بررس و بحث مورد « نجوم «جایزه ظهوری زنگنه، بیژن و

که نمودند اظهار ظهوری زنگنه بیژن دکتر آقای گرفت. قرار
آیین نامه اینکه به توجه با شد پیشنهاد و است مال جایزه، ل مش
روبروست چالش هایی با آن اجرای و نیست روشن و شفاف کامال
رشته ای مال ریاضیات رشته که این به توجه با شود. بازنگری
این در جایزه ای وجود لزوم به توجه با و است پیشرفت و روبه رشد

شود. حل مسائلش و فعال جایزه این که است خوب رشته،
ضمن آرین نژاد و رجال قاسم هنری، دکتر: آقایان شد مقرر •
مطرح مباحث درباره قاسم دکتر گزارش کردن نهایی و بررس
کنند، مطرح اجرایی شورای در را آن خالصه دی ٧ نشست در شده
و گیرد قرار بیرون مرتبط نهادهای اختیار در مسائل از ی هر تا
تصمیم گیری بعد جلسه در آنها شدن اجرایی ونگ چ خصوص در

شود.
مدیره هیئت ریاست بهزاد مهدی دکتر آقای ٩٧/١/١۵ مورخ نامه •
انتخاب خصوص در ریاض علوم ایران انجمن های اتحادیه
دکتر خانم شد، مقرر و مطرح اتحادیه آن در انجمن نمایندگان
نمایندگان عنوان به قاسم هنری دکتر آقای و محمودی مژگان
٢٠ مورخ عموم مجم جلسه سومین در ایران ریاض انجمن

نمایند. شرکت ١٣٩٧ اردیبهشت ماه
جهت در علم اخالق کمیته شدن فعال برای ارهایی راه پیشنهاد •
مورد بعدی جلسات در شد مقرر و مطرح پژوهش تخلفات با برخورد

گیرد. قرار بیشتری بررس
شد: مطرح زیر شرح به ابراهیم ویش دکتر آقای گزارش •
است. شده چاپ انجمن بولتن از اشپرینگر شماره اولین خوشبختانه
بولتن قدیم سایت شد. برگزار بولتن داخل مدیران جلسۀ امروز
اکنون هم رسید. سرانجام به دریافت مقاالت آخرین شد، بسته

سال شماره آخرین در شد مقرر داریم. شده پذیرش مقالۀ ١٣١
مقاله ٩١ و شود چاپ مقاله ۴٠ ، ٧ شماره ، ۴٣ جلد بولتن ، ٢٠١٧
گردد. ارسال اشپرینگر در بولتن جدید سایت به چاپ برای باقیمانده
است. شده برابر ٢ تقریباً شاخه هر در مقاالت تعداد کم نظر از
هیئت تصویب به قبال که میرزاخان ویژه شماره انتشار موضوع
توجه با گرفت. قرار تأکید مورد و مطرح بود رسیده تحریریه
و بوده مواجه شاخه ها بعض در ادیتور کمبود با بولتن اینکه به
گردید مقرر م باشد ، وابسته ادیتور تعدادی نمودن اضافه به نیاز
بخش های دبیران همراه به سردبیر توسط شرایط واجد متخصصین
اعضا از ر دی بار نمایند. معرف اجرایی شورای به و تعیین سه گانه
چاپ برای مختلف شاخه های در متخصص افراد از تا شد خواسته
از همچنین نمایند. دعوت ایران ریاض انجمن بولتن در مقاله
کیفیت با را بولتن ویژۀ شماره که رفسنجان عصر ول اه دانش

شد. قدردان و ر تش رسانید چاپ به عال
دکتر آقای شد قرار و گرفت قرار تصویب مورد انجمن سرود تهیۀ  •
دعوت فراخوان شد قرار باشند. کار این انجام ناظر موسوی حمید

گیرد. قرار انجمن کانال در امر این در اری هم به
کشور» فناوران و ران پژوهش از حمایت «صندوق اری هم قرارداد •

گرفت. قرار تأیید مورد ایران» ریاض «انجمن و
اه دانش پژوهش و آموزش معاون ٩۶/١٠/٢٠ مورخ نامه •
کنفرانس «چهارمین برگزاری برای زنجان تکمیل تحصیالت
مطرح ١٣٩٧ خردادماه در بهینه سازی» و غیرخط آنالیز بین الملل

گرفت. قرار موافقت مورد و
اصفهان اه دانش فناوری و پژوهش معاون ٩۶/٨/٢۵ مورخ نامه •
در آن» کاربردهای و تابع آنالیز سمینار «ششمین برگزاری برای

گرفت. قرار موافقت مورد و مطرح اردیبهشت ماه
میزبان برای دامغان اه دانش رئیس ٩۶/١٢/٨ مورخ نامه •

مقرر و مطرح ١۴٠١ سال در کشور» ریاض آموزش «کنفرانس
شود. ارسال ریاض معلمان انجمن های اتحادیه به شد



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧١ پیاپی١۵۵ شماره

نشست هشتمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٧ اردیبهشت ١٩

نمودند ارائه را انتخابات برنامه پیشرفت از گزارش صادق خانم •
اعضاء، اطالع رسان برای کاف زمان داشتن منظور به شد قرار و

کنیم. شروع خردادماه اوایل در را دوم مرحله انتخابات
تاکنون که تیم هایی و دانشجویی مسابقات از گزارش صادق خانم •

نمودند. ارائه کرده اند ثبت نام
اطالع و ارائه را کنفرانس ۴٩امین از گزارش رشیدی نیا دکتر آقای •
کنفرانس سایت در برخط به صورت ارائه ان ام موضوع که دادند

است. شده ایجاد کشور از خارج استادان برای صرفاً
سرود موضوع از گزارش موسوی دکتر و بهزاد دکتر آقایان: •
و سرود ارتقاء خصوص در بهزاد دکتر آقای شد قرار دادند، انجمن
توافق و صحبت یاحق بامداد دکتر آقای با شده مطرح پیشنهادات

نمایند.
دانشجویی، علم انجمن های با ارتباط بر مبن کمیسیون نامه پیرو •
نمایندگان از منظور این به و شود فعال انجمن جوان شاخه شد قرار

علم انجمن های دانشجویی نماینده شود خواسته اه ها دانش
دکتر آقایان: همچنین و نمایند معرف انجمن به را اه دانش
رشید دکتر و علیشاه کسری دکتر کاکاوندی، احمدی بیژن
ایران ریاض انجمن هماهنگ جهت کمیته ای مسئول زارع نهندی
راستا این در شدند. انتخاب دانشجویی علم انجمن های و
شورای اعضای حضور با مسابقات سوم روز در تا شود ان سنج ام

هماهنگ نشست این اهداف از و شود داده ترتیب نشست انجمن
باشد. دانشجویی سمینارهای برگزاری راه اندازی

دکتر آقای توسط شده مطرح دغدغه های طرح خصوص در •
برگزاری کمیته در که افرادی از کمیته ای شد مقرر کرمزاده
اه های دانش تطبیق مطالعه و بودند فعال ریاض علوم چالش های

بررس را آن مانند و استادان ارتقاء نحوه کشور، از خارج و ایران
بررس و نقد از پس کند، تأمین را بودجه کند سع انجمن و کنند

شد مقرر لذا گیرد. قرار ریاض استادان اختیار در نهایی نتیجه
و شود مطرح موضوع این کرم زاده دکتر حضور با بعد جلسه در

یرند. ب عهده بر کرمزاده دکتر خود نیز را کمیته این مسئولیت
که این و آئین نامه به توجه با شد. بحث خبرنامه مجله درباره •
نیست رسم مصطل معن به ‐ترویج علم مجله ی خبرنامه
مجله و مجله این وظایف تالق از سؤتفاهم که این برای و
عنوان از « «ترویج واژه شد قرار نیاید پیش اندیشه و فرهنگ
مقاالت شد خواسته نشریه دو این سردبیران از شود. حذف خبرنامه
شود. ارجاع مناسب مجله به سردبیران توسط مجله هر به مرتبط

جلسه در انجمن نامه و دانش آموزی آزمون های بحث خصوص در •
افتخاری، ایمان نقشینه ارجمند، امید دکتر: آقایان از شد قرار بعد،
سلطانخواه نسرین دکتر خانم و زارع نهندی رحیم ، رجائ عل

شود. دعوت
و ریاض چالش های علم کمیته اعضای بازنگری خصوص در •
و ریاض انجمن به مبتال مسائل یری پی برای کمیته ای تعیین

ریاض علوم ایران انجمن های اتحادیه به اعضا این انتخاب آمار،
شد. واگذار

در شده برگزار نشست از گزارش محمودی مژگان دکتر خانم •
فعالیت اولین عنوان به گنبد،  و گلستان اه دانش اری هم با گرگان
برای ریاض منطق آموزش کارگاه ی برگزاری بانوان کمیته

نمودند. ارائه یازدهم و نهم پایه های دبیران
با تاریخ و ریاضیات هنر، و ریاضیات با مشترک سمینار شد پیشنهاد •

شود. برگزار بانوان کمیته اری هم

نشست نهمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٧ خردادماه ٣٠

پروژه هایی و پیشنهادات خصوص در معماریان دکتر آقای •
، ریاض موضوع پژوهش طرح هست، آن انجام ان ام که

صحبت باشد، استفاده قابل که دانشجویان و دانش آموزان آینده،
باید مطالعه انجام ضرورت شده، تهیه طرح پروپوزال کردند.
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مختلف پتانسیل های شود. واگذار طرح سیاستگذاران سمت از
درمان، و بهداشت بخش های جمله از مختلف سازمان های در
کردند اشاره معماریان دکتر وآقای است موجود شهری مدیریت
انجمن مسئولین با ارتباط و ریاضیدانان سازی توانمند دیدگاه دو از

قبل میزگرد پیرو شد پیشنهاد همچنین شود. عمل وارد م تواند
شود. فعال مصاحب مؤسسه در میزگردها این ادامه شده برگزار

بنیاد و شیراز اه دانش از کامل گزارش شریف دکتر آقای •
ابتدایی از دانش آموزان پرورش خصوص در فارس استان ان نخب
و خالقیت پرورش و استعدادیابی و اه دانش و دبیرستان تا

«مجم یل تش و شده انجام خصوص این در که فعالیت هایی
دادند. ارائه شده کسب تجارب و پرور» نخبه خیرین

شد پیشنهاد بین رشته ای و کارآفرین موضوع اهمیت به توجه با •
بحث شیراز اه دانش و صنعت و علم اه دانش کنفرانس های برای
شود. مطرح سخنران هایی و میزگرد عناوین عنوان به کارآفرین

دکتر: آقایان خصوص این در شد. مطرح بولتن جایزه پیشنهاد •
و تالش پزش و زارع نهندی رحیم ، سالم ، ویش ابراهیم
زارع نهندی رحیم دکتر آقای توسط آيین نامه ای و کر ده اند همت
دادن برای ریاضیدان ها تشویق جایزه این از هدف نمودند. تهیه
اقبال اشپرینگر در بولتن چاپ وجود با که چرا است بولتن به مقاله
است. نرسیده انتظار مورد حد به بولتن به مقاله ارسال برای داخل
تعداد شده اشپرینگر وارد بولتن که زمان از است ذکر به الزم البته

است. قبل تعداد برابر دو شده دریافت مقاالت
شد مصوب و دادند جوایز حساب وضعیت از گزارش صادق خانم •
مطرح دستورالعمل طبق و شود تجمیع حساب ی در جوایز حساب

رسیدگ تا باشد شفاف گذشته مطابق و معین جایزه هر سهم شده
منابع و شود انجام موق به مدت بلند سرمایه گذاری و حساب ها به

نجوم جایزه مال تأمین خصوص در یابد. افزایش حساب ها این
دوره، سه حداکثر دادند اجازه ایشان شد خوانده بهزاد دکتر آقای نامه
امنای هیئت تمایل صورت در ه س ی کاست حد در دوره هر

شود. برداشت ایشان جایزۀ حساب از جایزه
مسئولیت ایشان، عذر و قیراط دکتر آقای درخواست به توجه با •

دکتر آقای عهدۀ بر را دانشجویی ریاض مسابقه ۴٢امین برگزاری
شد. واگذار ودادی محمدرضا

بر را بین الملل کمیته مسئولیت سلطانخواه دکتر خانم شد پیشنهاد •
باشند. مسئله این یر پی نیز درفشه دکتر آقای و باشند داشته عهده

و آموزش معاون فرج دکتر آقای ٩٧/٣/٢ مورخ شماره نامه •
حمایت و لوگو از استفاده برای خاتم االنبیاء اه دانش پژوهش
و ریاض علوم منطقه ای کنفرانس دومین برگزاری از انجمن

آگه ضمن در گرفت. قرار موافقت مورد و مطرح کاربردها
دکتر: آقایان گرفت. خواهد قرار انجمن سایت در کنفرانس

علم کمیته در انجمن نمایندگان عنوان به آذرپناه و کرمزاده
شوند. معرف

اتحادیه عموم مجم جلسه از گزارش محمودی دکتر خانم •
برای گرگان در که کارگاه و ریاض علوم ایران انجمن های

دادند. ارائه است شده برگزار گلستان استان معلمان
ریاض انجمن ژورنال راه اندازی و فعالیت به نسبت اجرایی شورای •

مسعود دکتر آقای از بعدی جلسه در شد مقرر و نمود بحث ایران
نمایند. ارائه آن کار پیشرفت از گزارش شود خواسته امین

موضوع شد مقرر فرهنگیان اه دانش سیاست های خصوص در •
تومانیان، دکتر: آقایان شرکت با ریاضیات پیشبرد کمیسیون در
و مطرح گویا دکتر خانم و رجال کیامنش، مهرمحمدی، عامری،

گیرد. قرار بررس مورد
ریاض انجمن فعالیت ونگ چ به راج گزارش یاسم دکتر آقای •

انجمن بین مؤثر ارتباط شد پیشنهاد دادند. ارائه ICM٢٠٢٢ در
رأی مورد در شود. برقرار فرانسه ریاض انجمن و ایران ریاض
برای پترزبورگ سنت و پاریس شهر دو از ی انتخاب برای انجمن
دکتر آقایان: شد مقرر شد. بحث ICM٢٠٢٢ کنفرانس میزبان
نظر کسب از پس و تنظیم نامه ای رجال دکتر و بهزاد دکتر ، یاسم

ریاض انجمن به انجمن رئیس امضای با اجرایی شورای اعضای
شود. ارسال ICM٢٠٢٢ فرانسوی دست اندرکاران و فرانسه
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