


برگزاری زمان برگزاری محل انجمن همایش های عنوان
١٣٩٧ تیرماه ٢٢ تا ١٩ بهشهر، مازندران فناوری و علم اه دانش كشور دانشجویی ریاض مسابقه دومین و چهل
١٣٩٧ تیرماه ٢١ و ٢٠ كرمان، كرمان باهنر شهید اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار هفتمین
١٣٩٧ تیرماه ٢٨ تا ٢۶ زنجان، زنجان تكمیل تحصیالت اه دانش دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار چهاردهمین
١٣٩٧ مردادماه ١٢ تا ٩ بابلسر، مازندران اه دانش ایران ریاض آموزش كنفرانس شانزدهمین
١٣٩٧ شهریورماه ۴ تا ١ تهران، ایران صنعت و علم اه دانش ایران ریاض كنفرانس نهمین و چهل
١٣٩٧ آبان ماه ٢۴ و ٢٣ اراک، اراک اه دانش آن كاربردهای و ریاض آنالیز سمینار سومین و بیست

١٣٩٧ آذرماه ١۵ اصفهان، اصفهان ریاضیات خانه جبر روز همایش
١٣٩٧ دی ماه ۵ بهبهان، خاتم االنبیا(ص) صنعت اه دانش کاربردها و ریاض علوم منطقه ای کنفرانس دومین

١٣٩٧ ٢٨دی ماه تا ٢۴ یزد، یزد اه دانش ریاض علوم در اخیر پیشرفت های بین الملل کنفرانس
١٣٩٧ دی ماه ٢٨ و ٢٧ تهران، بهشت شهید اه دانش كاربردها و هارمونی آنالیز سمینار هفتمین
١٣٩٧ بهمن ماه ١١ و ١٠ یزد، یزد اه دانش ایران گروه های نظریه کنفرانس یازدهمین

١٣٩٧ اسفندماه ١۶ و ١۵ سنندج، كردستان اه دانش جبر سمینار ششمین و بیست
١٣٩٧ اسفندماه ٢٢ و ٢١ نیشابور، نیشابور اه دانش زیست ریاضیات مل همایش اولین
١٣٩٧ اسفندماه ٢٣ و ٢٢ زنجان، زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش آن كاربردهای و رها عمل نظریه سمینار پنجمین

١٣٩٨ اردیبهشت ماه اصفهان، اصفهان اه دانش آن کاربردهای و تابع آنالیز دوساالنه سمینار ششمین
١٣٩٨ مردادماه ٢٨ تا ٢۶ تبریز، تبریز فرهنگیان اه دانش ایران ریاض آموزش كنفرانس هفدهمین
٢٠١٩ آگوست ٢٩ تا ٢۶ روسیه، Southern Federal Univesity (CMCIII) قفقاز ریاض کنفرانس سومین

١٣٩٨ بهمن ماه تبریز، آذربایجان شهیدمدن اه دانش غیرخط آنالیز دوساالنه سمینار دهمین
١٣٩٨ بهمن ماه سمنان، سمنان اه دانش كاربردها و هارمونی آنالیز سمینار هشتمین

١٣٩٨ شهریور ١۵ تا ١١ رفسنجان، ( رفسنجان(ع عصر ول اه دانش كشور دانشجویی ریاض مسابقه سومین و چهل
١٣٩٨ اهواز، اهواز چمران شهید اه دانش توپولوژی و هندسه سمینار دهمین
١٣٩٨ شیراز، شیراز اه دانش ایران ریاض كنفرانس پنجاهمین
١٣٩٨ كرمان، كرمان باهنر شهید اه دانش آن كاربردهای و جبرخط دوساالنه سمینار دهمین
١٣٩٩ بوشهر، فارس خلیج اه دانش جبر سمینار هفتمین و بیست

١٣٩٩ بهمن ماه تهران، امیركبیر صنعت اه دانش كاربردها و هارمونی آنالیز سمینار نهمین
١٣٩٩ اسفندماه ٢١ و ٢٠ زاهدان، بلوچستان و سیستان اه دانش آن كاربردهای و رها عمل نظریه سمینار ششمین

١٣٩٩ سنندج، كردستان اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار هشتمین
١٣٩٩ گیالن، گیالن اه دانش دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار پانزدهمین
١۴٠٠ كرمان، كرمان باهنر شهید اه دانش ایران ریاض كنفرانس دومین و پنجاه
١۴٠٠ سبزوار، سبزواری یم ح اه دانش آن كاربردهای و جبرخط دوساالنه سمینار یازدهمین
١۴٠١ گیالن، گیالن اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار نهمین

ایران ریاض انجمن حامیان
این از ایران ریاض انجمن اجرایی شورای كرده اند. حمایت ایران ریاض انجمن از خود پشتیبان های و كم ها با زیر نهادهای و مؤسسات

است. زار سپاس صمیمانه ارزشمند حمایت های
داده تخصیص ایران ریاض انجمن دبیرخانه به را تهران ورشو پارک در واق ساختمان تهران، ۶ منطقه شهرداری تهران: ۶ منطقه شهرداری •

است.
انجمن به را مؤثری كم های پروژه ها اجرای و ممیزی هزینه های تأمین در معاونت این جمهوری: ریاست فناوری و علم محترم معاونت •

است. ر تش و تقدیر قابل كه نموده
انجمن های از كدام هر به بالعوض كم عنوان به را مبلغ ساله هر كمیسیون این فناوری: و تحقیقات علوم، وزارت علم انجمن های كمیسیون •

م دهد. تخصیص خود پوشش تحت علم
، حقوق عضویت حق پرداخت با شده ذكر دوره در زیر پژوهش و آموزش ، فرهنگ مراكز و عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش : حقوق اعضای •

م شود. قدردان مؤسسه ها این در انجمن نمایندگان و مسئوالن رؤسا، از كرده اند. حمایت ایران ریاض انجمن از
١٣٩٧ مهرماه تا ١٣٩۶ مهرماه دوره حقوق اعضای

طباطبایی. عالمه و سمنان دامغان، اه های: دانش
١٣٩٨ مهرماه تا ١٣٩٧ مهرماه دوره حقوق اعضای

مالیر. و مشهد فردوس سمنان، فارس، خلیج ، خمین امام بین الملل اه های: دانش
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خبرنامه
١۵۵ شماره ،١٣٩٧ بهار ،١ شماره ،٣٩ سال

شورای نظر زیر که است ایران ریاض انجمن خبری نشریۀ خبرنامه
ذکر با مطالب نقل م شود. منتشر فصل هر پایان در انجمن اجرایی
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این است. آن نویسندگان دیدگاه بازتاب خبرنامه مقاله های محتوای
تأیید مورد لزوماً اجرایی، شورای مــصوبات و سرمقاله جز به مـطالب

نیست. ایران ریاض انجمن
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ بهار ٢

 سرمقاله

درس جدید برنامه های و مشروطه قانون
ریاض ارشد کارشناس

آرین نژاد∗ مسعود

که است جالب خیل اما م رسد نظر به بی مناسبت اشارۀ
نیستند! معلوم و شده شناخته درست به مشروطه قانون نویسندگان
در مشروطه اساس قانون تدوین کنندگان مورد در سفری محمدعل
نیست معلوم درست به متأسفانه م نویسد «مشروطه سازان» کتاب
کشوری چه اساس قانون روی از و کسان چه توسط مشروطه قانون
م گوید ایران» مشروطه «تاریخ کتاب در کسروی احمد شد. تدوین
مشروطه قانون صدراعظم پسران المل موتمن و مشیرالمل ظاهرا
«نقش کتاب در اکبرزاده فریدون م کردند. ترجمه یا م نوشتند را
قانون تدوین که است داده احتمال مشروطه» نهضت در رهبری
خالصه است. بوده مؤیدالسلطنه و پیرنیا برادران عهدۀ بر مشروطه

اساس قانون شناسنامه ای یا سجل مشخصات از بخش اینکه
معلوم چندان یعن دارد قرار تردید و زن گمانه از هاله ای در مشروطه
ساختار و ل ش سال هفتاد از بیش که را ما تاریخ مهم قانون این نیست

کسان چه بود کشور در مران ح محور و مبنا و ت ممل امور ادارۀ
فرهنگ در امور خفیۀ رویه و الرجال قحط آفات از ی این نوشتند.

ی به نامه در ایام آن رجال از ناصرالمل بود. قاجار دوران آداب و
آشنا باسوادِ آدم صد ی ت، ممل این در م نویسد مشروطه رهبران از
البته کنند! پر را مشروطه خانۀ عدالت که نداریم روز علوم و دنیا با
سخن این از قصدش و است قاجار عصر خوشنام رجال از ناصرالمل
این رف برای اری راه جستجوی در او نبود پراکن یأس و ناامیدی

بود. دردها اصل علت و عیب
م گذرد، مشروطه انقالب از سال صدوده ی از بیش اکنون
سببی و نسبی رجال و «سلطنه ها» و «دوله ها» دوران که مدت هاست
ورود و تهران اه دانش تأسیس از سال هشتاد از بیش رسیده، پایان به
از بیش مدرن فنون و دانش نسیم و گذشته کشور به جدید علوم
سال هاست ناصرالمل نگران و وزیده کشور در که است قرن نیم
خدا ر ش به اکنون است. بربسته رخت مل این امور سر از که
روز فنون و علوم در بسیاری کارآزمودۀ دانشمندان که مدت هاست
در تخصص و ارتباطات و اطالعات عصر در که مدت هاست و داریم

همه از و عالوه به هستیم. مدیریت ها و مسئولیت ها تکفل و کار
نقادی، شفافیت، درعصر که مدت هاست برجسته تر، و متأخرتر مهمتر،
و شرایط چنین در آیا اما هستیم. چیز همه داری شناسنامه و گفتگو
وزارت عالیۀ قیمومیت در ما درس برنامه نویس های شیوۀ ، احوال
نیروی عال صالحیت های و انتظارها با نسبت هیچ علوم، فخیمۀ

دارد!؟ کارها داری شناسنامه و کشور در موجود انسان
در عده ای که بوده آن اخیر دهه دو در متبوع وزارت سیاق و سب
رعایای برای خفیه ای، صالحدیدهای عاج برج موض از و بنشینند خفا

درس برنامه های اه ها، دانش در حاضر علم جامعه یعن کشور علم
مصال نظرشان، و نقد به بی اعتنا و بنویسند تکلیف و مشق و

و تصویب تجربۀ الاقل برند. پیش به را نظری مورد خوداقناع
١٣٨٩ شهریور در که کاربردها» و «ریاضیات درس برنامه تکلیف

ی یمن به فراوانند. مدعا این مستندات و بود اینچنین شد ابالغ
تغییر بدون نظر و رأی بر ، ریاض علوم برنامه ریزی کمیتۀ کالم های
مبنای و محور به پیش، از بیش محموده رویۀ این خود، تردید بدون و
گشت بدل هم اه دانش رشته های ر دی درس برنامه نویس های
و تنیده درس برنامه ریزی اختیارات اعطای آیین نامه های لفافۀ در و

گشت! ابالغ
جدیدی برنامه های تدوین خبر پیش مدت ها از که حال در اکنون
پر روش های و مبان همان بر ریاض تکمیل دوره های برای
گوش به کاربردها و ریاضیات کارشناس دورۀ تدوین نکوهش از

ریاض ارشد کارشناس جدید برنامه های ٩۵ سال نیمه از م رسید
شدند: ابالغ زیر قرار به و تدریج به

رشته ارشد کارشناس دورۀ شدۀ) (بازنگری درس برنامه الف.
عددی آنالیز . ١ گرایش: پن با کاربردی ریاض
. ۵ مال ریاض . ۴ کد و رمز . ٣ بهینه سازی . ٢
در هم که ، دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت
« آموزش برنامه ریزی «کمیسیون تصویب به ٩۵/٣/٢٣ تاریخ

رسیدند.



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣ پیاپی١۵۵ شماره

رشته ارشد کارشناس دورۀ شدۀ) (بازنگری درس برنامه ب.
تاریخ در که ریاض آنالیز گرایش در کاربردها و ریاضیات
« آموزش برنامه ریزی «کمیسیون تصویب به ٩۵/١٢/٠١

رسید.
کاربردی ریاض رشته ارشد کارشناس دورۀ درس برنامه ج.
هر که ، زیست ریاضیات . ٢ و داده علوم . ١ گرایش: دو در
برنامه ریزی عال «شورای تصویب به ٩۶/٠٩/٠۴ تاریخ در دو

رسیدند. « آموزش
رشته ارشد کارشناس دورۀ شدۀ) (بازنگری درس برنامه د.
، تصادف ریاضیات . ١ گرایش: سه در کاربردها و ریاضیات
تاریخ در سه هر که ، ریاض منطق . ٣ و ترکیبیات و گراف . ٢
« آموزش برنامه ریزی عال «شورای تصویب به ٩۶/٠٩/٠۴

رسیدند.
و «جبر» گرایش دو نام د ردیف ابالغ برنامه های دفتر در و.
هنوز ١٣٩٧ شهریور تا اما آمده اند هم توپولوژی» و «هندسه

است. نشده ابالغ عنوان دو این برای برنامه ای

. اجمال ارزیابی
انتقاد رغم به م رفت انتظار که همانطور برنامه ها این درس قالب . ١
عرضه واحدی ٣ قالب بندی در ، ریاض جامعه قاطبۀ جدی و وسیع
از ارشد کارشناس واحد های تعداد مجموع ترتیب، این به است شده
۴ عنوان ۶ از درس ها کل تعداد و یافته کاهش واحد ٢٩ به واحد ٣٢
درس عنوان سه است. یافته افزایش واحدی ٣ عنوان ٧ به واحدی
شامل شده ابالغ آنچه به بنا گرایش هر برای واحد) ١٢ تا ٩) الزام
در آن ها عنوان که ١ م شود زیرگرایش و گرایش اصل درس های
سه از عنوان دو برای ر م شده اند تصریح ارشد گرایش های اغلب
که («١ حقیق « آنالیز جز (به آنالیز گرایش در الزام درس عنوان
درس دو انتخاب را آن از منظور و گرفته قرار * نماد آنها جای به
با ریاض علوم ر دی گرایش های زیر یا گرایش ها اصل دروس از
درس سومین برای ری دی و است کرده تعریف ده دانش یا گروه نظر
جدول های از پیش انشای در که ترکیبیات» و «گراف گرایش الزام
‐ تخصص درس های برنامه این در دارد. را اخیر تصریح همین آن
جدول از آن درس سه دست کم که است واحد) ١٢) عنوان ۴ اختیاری
آمده جدول ط در (که گرایش هر اختیاری ‐ تخصص درس های
اختیاری درس های از راهنما استاد نظر با آن درس ی حداکثر و است)

پایان نامه و سمینار م شوند. انتخاب ٢ مرتبط ارشد دوره های از ی
واحد ۶ و واحد ٢ برابر ترتیب به ارشد کارشناس سابق برنامه مثل
تمام تحصیل به شاغل واحد ۶ کم دست اخذ با دانشجویان هستند.

م شوند. محسوب وقت
دو ادغام رغم به ریاض علوم برنامه ریزی کمیته که است عجیب . ٢
با کاربردی ریاض وکارشناس محض ریاض کارشناس قدیم نام
مجموع در شاید که کاربردها»، و ریاضیات کارشناس » کل عنوان
عهدۀ بر قضاوت این (و کرد تلق مثبت و خوب راهبرد را آن بتوان
خالف عمال ارشد کارشناس ذاری نام در است) ریاض جامعه عموم
از برخ ، توجیه و شرح هیچ بدون و گرفته پیش در را رویه این
کاربردی» ریاض ارشد کارشناس » را ارشد کارشناس گرایش های
قرینۀ به و کاربردها» و ریاضیات ارشد کارشناس » را ر دی برخ و
محض» ریاض ارشد کارشناس » همان البد ، تفکی این سنت

موجه و درست و خوب رد روی وجه هیچ به این است. نامیده
«کارشناس نام با کارشناس دورۀ ی تکمیل دورۀ نام گذاری برای

دو بین نعمت حیدری‐ قدیم دعوای و نیست کاربردها» و ریاضیات
ریاضیات صحنۀ در را کاربردی ریاض و محض ریاض سنت جناح
رشته ادامه که بود طبیع کامال م کند. فعال و زنده دوباره اه دانش

کارشناس ، تکمیل تحصیالت در کاربردها» و «ریاضیات کارشناس
که شیوه ای همان به درست شود نامیده کاربردها» و «ریاضیات ارشد
عنوان در و م شوند نام گذاری اینچنین رشته ها همه ارشد کارشناس
نیست. موجود گرایش ها تفسیر و تعبیر یا گرایش ها از نام ارشد،
رعایت ذاری نام در اصول منطق این اگر یعن ، صورت چنین در
ورودی آزمون های در هم متناسبی و متناظر اصالحات باید شود،
رشتۀ دو ادغام تدبیر واق در و راهبرد تا گیرد صورت ریاض ارشد
در کاربردی» ریاض «کارشناس و محض» ریاض «کارشناس
با آنکه نه شود تقویت کاربردها» و ریاضیات «کارشناس رشته ی
موضوع این گردد! غرض نقض و سست تخریب، نام گذاری، این گونه
است، مهم خیل نکتۀ این م شود. داده شرح هم ری دی جای در

کنند. توجه کاش ای
مسئولیت تعیین ، درس برنامه ریزی در مهم غفلت ی . ٣
آنها نشان و نام تصریح جهت از برنامه ها نویسندگان و تدوین کنندگان
شناسنامه ای مشخصات از ی عنوان به برنامه هر دفتر مدخل در
تکرار هم اینجا مشروطه قانون نویسان ابهام و ایراد آن تا است آن
مهم تر کاری ، اه دانش درس برنامه ی که بپذیریم اگر نشود!
کتاب ی صدر بر باید چرا مدرسه ایست درس کتاب ی تدوین از

است. برنامه در نشده ای تعریف مبهم واژۀ گرایش» «زیر ١
است. برنامه در نشده ای تعریف مبهم واژۀ نیز مرتبط» «ارشد ٢
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برنامه های از ی هیچ صدر بر اما باشد آن نویسندگان نام درس
ی این نباشد. آن تدوین کنندگان نام ارشد کارشناس و کارشناس

برنامه ریزی های شیوه در مسئولیت گریزی اف های ش و ضعف ها از
پیشنهاد شود. اصالح باید که است علوم وزارت در موجود درس
هر تدوین کنندگان یا مدیران نام که است این مشخص و روشن
از ی هر تدوین کنندگان نام حت ضرورت حسب و درس برنامه

حداقل شفافیت و مسئولیت تا شود نوشته آن صدر در سرفصل ها
خود این و باشد روشن آن سجل مشخصات از ی عنوان به برنامه
این به شود. تلق برنامه اعتبار و عیار تعیین استانداردهای از ی
یا ترویج رد روی هر در گفتگوها و نظرها و نقد مخاطب ترتیب

کسان چه با که م دانند مردم و بود خواهد معلوم برنامه اصالح
و درس برنامه ی متنوع مسائل متقابل گفتگوی و بحث به باید
گفته سخن که کس هر با اینکه نه بنشینند درس سرفصل ی حت

کند! ارتباط و اختیار و مسئولیت سلب خود از شود
و «ریاضیات کارشناس برنامه در انتقادها انبوه به پاس در . ۴
عدم و ریاض جامعه با مشورت و نظر جلب عدم برای کاربردها»
این پذیرش ضمن امر، متصدیان برنامه، پایلوت و آزمایش اجرای
همان دوباره اکنون م کردند. مسئولیت سلب خود از نوع به گالیه،

نوع هیچ جدید ارشد برنامه های ابالغ در و است داده رخ شرایط
مشورت و نظر و نقد به احترام در ادعا مورد فرهیختگ های انواع از
برنامه هایی و نم شود دیده علم جامعه و مخاطب پیشین خواه
و نیامده اند سنجش و نظر و نقد بوته در منظری و مرئا هیچ در که
ابالغ نهایی صورت به نشده معلوم شفاف شیوۀ به قبحشان و حسن

بی توجه اند!؟ اینقدر چرا شده اند! اجرا به تکلیف و
نخست جا، همه برنامه ای، و روش و رویه هر و کاری هر اصالح در . ۵
نقد و ارزیابی را قدیم برنامه های و روش ها حسن های و عیب ها باید
این داد. قرار نظری تجدید و اصالح رد روی هر مبنای را آن و کرد
انتخاب های و ترجیح ها بر توضیح ارائه به موظف برنامه نویسان یعن
اتخاذ پیشین درس برنامه به نسبت که متنوع تفاوت های در خود
و «ریاضیات پرانتقاد برنامۀ ارکان ثبات متأسفانه هستند. کرده اند
دربارۀ شده مطرح نظرهای و نقد به کامل بی اعتنایی و کاربردها»
نسبت طرح قابل گالیۀ و نقد هر شنیدن برای را امیدی هیچ آن،

صالح باقیات و امتیاز و سرمایه این نم گذارد! باق برنامه این به
اخیر دهه ی در اه دانش ریاضیات درس برنامه های مدیران برای

م دانستند! اگر نیست،
گرایش سه ١٣۶٧ مصوب کاربردی ریاض ارشد کارشناس برنامه . ۶

« ‐فیزی «ریاض و عملیات» در «تحقیق عددی»، «آنالیز داشت:
کاربردی ریاض ارشد جدید برنامه بود). مهجور عمال آخری این (که
بندهای در که دارد گرایش هفت شده ابالغ کنون تا آنچه احتساب با

ی م تواند البته عناوین این تنوع افزایش آمده اند. فوق ج و الف
تفکی که شرط به شود تلق برنامه برای مثبت امتیاز و حسن

وحدت و باشند داشته موجه هدفداری و اصالت آن مواد تنظیم و
تکامل و تداوم در را کاربردی ارشد احیانا و ریاض ارشد ساختار کل
نکته این در آمد خواهد که شرح به باشند. نزده لطمه خود سنت
و فاخر گرایش حذف که شاید گذشته این از کرد. تردید کامال باید
و عنوان اشتهار و موضوع جامعیت با عمیات» در «تحقیق خوشنام
مقبول و مطلوب چندان علم جامعه بزرگ عرصه در آن کارکردی
اظهارنظر ارا آش نظر این اهل  که کاش ای نشود. تلق فنش اهل

کنند.
محض) ارشد (یا کاربردها و ریاضیات ارشد گرایش های تعداد . ٧
در توپولوژی»، و «هندسه و «جبر» «آنالیز»، کالسی عنوان سه از
(و شده اند ابالغ حال به تا که گرایش هایی احتساب با جدید برنامه
است یافته افزایش گرایش ۶ به شوند) ابالغ است قرار که عنوان دو
دربارۀ باال بند در شده مطرح نگران و گمان و امید که گفت باید و
وحدت جوی روح فاقد برنامه این یعن است صادق هم برنامه ها این
برای اخیر تفسیر و تفکی فرض با است. محض ارشد سابق برنامۀ
برنامه ها، این ابالغ در کاربردی و محض ارشد عنوان دو جداسازی
و محض ریاضیات بین چندان جداسازی نم توان که آنست واقعیت
گرایش که نباشد درست چندان شاید مثال طور به شد قائل کاربردی
دیفرانسیل هندسه با همراه همیشه که را دینامی سیستم های
کتاب های از خیل نام گذاری در و م شد تلق نظری هندسه از بخش

ریاض زمرۀ در م رفت کار به عنوان همراه و مل م عنوان به هندسه،
خواند. کاربردی

درس عنوان ۶ که است آن بی پاس و اصل پرسش های از ی . ٨
این برنامه این در که داشت خلل یا ایراد چه ریاض ارشد دوره برای
برنامه نویسان، نظر از چرا یعن است یافته افزایش عنوان ٧ به تعداد
که است گفتن است؟ برنامه اصالح و بهبود از بخش تغییر، این
در برنامه ها همین مقارن که آمار ارشد کارشناس جدید برنامه در
(٩۵/١٢/١) شده تصویب و تدوین عظم وزارت همین آمار کمیتۀ
همۀ یعن نکرده تغییری هیچ درس ها تعداد و درس قالب بندی
درس های کل تعداد و م شوند ارائه واحدی ۴ صورت به درس ها
وضعیت و شرایط در گذشته این از است. عنوان ۶ همچنان هم ارشد

ریاض ارشد دوره های وارد که دانشجویان اتفاق به قریب موجود،



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۵ پیاپی١۵۵ شماره

کنکاش مورد جداگانه طور به باید (که متنوع دالیل به م شوند
آموزش محتوای نتیجه در و هستند کم  انگیزه و ضعیف گیرد) قرار

فاصله تکمیل پیشرفتۀ درس های باید و شاید آن با ارشد کالس های
به عنوان ۶ از درس ها تعداد افزایش شرایط این در دارند. زیادی
صوری تر و فشرده تر سخت تر، را آموزش روان فضای تنها عنوان ٧
ندارد دانش آموختگ کیفیت افزایش در نقش هیچ تنها نه و م کند

م دانستند! کاش ای کرد، خواهد عمل آن مقابل در درست که
برنامه در که نحوی به ٣واحدی نظام متعدد ایرادهای تمام . ٩
رری م و وسیع بررس و نقد مورد کاربردها و ریاضیات کارشناس
٣ قالب بندی اجمال به برقرارند. هم دوره ها این برای گرفت قرار
کاهش ، علم هیأت اعضای کار بی عدالت و تراکم موجب واحدی

تحصیل اثرگذار بسیار و جدی تراکم و دروس آموزش زمان و فرصت 
متناسب واحدی، ٣ آموزش مدل معتقدند ریاض جامعه قاطبه و است
ایرادها و عیب ها این از ی هر نیست. ریاض رشته آموزش محتوای
برای بارها آن شرح که م شوند هم ری دی متعدد عوارض موجب

ریاض علوم محترم کمیتۀ و شدند تحلیل و برشمرده کارشناس دوره
و نبود درست برخورد این و ماند بی اعتنا آن به تمام، افتخار با وزارت،

م دانستند! کاش ای ساخت، فراهم را بسیاری آزردگ های
موجب مرحله ای در ایران ریاض انجمن مستمر یری های پی . ١٠
عنوان دو یعن شدند ابالغ که متأخرتری درس برنامه های در تا شد
درس سه ارائه ان ام د، و ب ردیف های عنوان چهار و ج ردیف
در رخصت این شود. میسر واحدی ۴ صورت به گرایش هر الزام

چندان ل مش البته و است آمده برنامه ها این نخست صفحه زیر بند
دروس بودن پایه ای به توجه «با نم گشاید: را ماجرا کل ایرادهای از
به ارشد، کارشناس دوره های ورودی های تنوع و گرایش ها الزام
جای به دروس این اه، دانش تصویب و مربوطه آموش گروه پیشنهاد
واحدهای سقف صورت این در شوند. اجرا واحدی ۴ م توانند واحد ٣
یافت». خواهد افزایش واحد ٣٢ حداکثر به ٢٩ از تغییر این با دوره این

کارشناس ورودی آزمون برای دروس انتخاب و نحوه قرار، از . ١١
است سابق همانند دوره ها، این در دانشجو پذیرش شیوۀ هم و ارشد

ی در خود، انتخاب به دانشجویان، یعن این نیست. درست که
شرکت کاربردها) و (ریاضیات محض یا کاربردی ارشد آزمون دو از

یعن شاخه همان ن مم گرایش های از فقط اکنون مثل و م کنند
این در م پردازند. رشته انتخاب به محض ارشد یا کاربردی ارشد
داشته را کاربردی یا محض ارشد مجوز قبال اه دانش اگر شرایط
و (ریاضیات محض ارشد دوره های در م تواند ف السابق کما است

و یرد ب دانشجو عموم و کل صورت به کاربردی ارشد و کاربردها)
قابل و موجود گرایش های و اساتید بین را ها آن خود، ترجیحات حسب

کماف باید ندارد مجوزی اگر و کند توزیع ریاض بخش در عرضه
مجوز گرایش هر برای جداگانه یعن موردی یا کل صورت به السابق
برنامه اجرای برای بالتکلیف البته سازوکار این کند. اقدام و یرد ب
با م رفت امید که دارد مهم عیب های اما م کند ساده را جدید
پذیرش که است آن ایراد نخستین شود. رف ارشد جدید برنامه اجرای
ریاضیات «ارشد و کاربردی» ریاض «ارشد کل رشته های در دانشجو
خود الت مش همیشه محل ترجیحات حسب آن توزیع و کاربردها» و
ر م داشت دربر استادان حقوق رعایت و دانشجو انتخاب جهت از را
در دقیقاً را اه دانش تقاضای مورد گرایش های سنجش سازمان آنکه
ثبت نام هنگام به استادان گاه و دانشجو تکلیف تا کند درج دفترچه
پیش طرف هیچ از جدل و بحث و باشد معلوم جدید ورودی های

م دانستند! کاش ای هستند، مهم نکته ها این نیاید.
این به که ارشد آزمون قدیم برنامۀ مهم ایرادهای از ر دی ی . ١٢
هر از متنوع گرایش های انتخاب ان ام ممنوعیت م یابد ادامه ترتیب
است مشهود چنانچه اه هاست. دانش در کاربردی و محض گروه دو
که گرایش هایی از دانشجویان دارد را خود بحث جای که دالیل به
دانشجو ضمن در و م کنند بیشتری استقبال دارند کاربردی عنوان
در که آزمون به بنا را رشته کد ی فقط خود انتخاب های همه در
این کند. انتخاب م تواند کاربردی) یا (محض است کرده شرکت آن
تقاضای اغلب، که حال در اه ها دانش از خیل در تا م شود موجب
گرایش های است موجود کاربردی گرایش های برای توجه قابل
رر م گرایش ها این نتیجه در و باشند نداشته چندان متقاض محض
اختالف واقعاً نه آنکه حال گیرند. قرار بقا برای مخاطرهایی رو در روی
است موجود گرایش ها بین کاربردی و محض تفکی جنبۀ از چندان
سمت دو این از ی به را دانشجو مؤثری و ذات عالقۀ واقعاً نه و
(به ارشد ذاری نام در ادغام این نحوی به چنانچه حال م کشاند.
ارشد ورودی آزمون برگزاری در وحدت با (٢ بند پیشنهادی شرح
همزمان انتخاب برای سان ی انتخاب فرصت دانشجو گیرد صورت
را بهتری جذب ان ام شرایط این داشت. خواهد گرایش ها همۀ از
ارشد عنوان به برنامه این و قدیم برنامه در که گرایش هایی برای
ری دی ترجیحات گاه و م آورد فراهم م شوند خوانده محض
محتوای یا علم هیأت ترکیب یا اه دانش اشتهار یا جغرافیا مانند
مختلف، اه های دانش به بسته گرایش، و رشته ی در کار واقع
هم که شوند گرایش ها این همۀ در دانشجو جذب موجب م تواند

م دانستند! اگر فراوانند، الت مش نیست. ن مم اکنون
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و رشته ها پیوند» «محور شدن رها رویت قابل مهم نکته ی . ١٣
کل درس چند با قبل برنامه در که است ریاض ارشد گرایش های
الزام ثابت درس سه واق در بود. شده حفظ مشترک عموم و

مشترک درس سه جداگانه طور به و محض گرایش های برای مشترک
عهده بر را مهم نقش چنین کاربردی گرایش های برای الزام
در هم از جدا و مستقل آنقدر باید را ارشد دوره های آیا واقعاً داشتند.
مفاهیم و رشته ها از تمام به ارشد انتخاب در دانشجو که گرفت نظر

حت روش چنین آیا و باشد بی نصیب ریاض ر دی بال و فرهیخته
حداقل بی اطالع دانشجو آیا است؟ موجه هم دکتری دروه های برای

خوبی دانش م تواند هندسه و جبر مانند ریاضیات اصل محورهای از
اطالع بدون ترکیبیات گرایش دانشجوی آیا آورد؟ فراهم آنالیز در
خوبی دانش م تواند ریاضیات اصل شاخه های از مناسبی و حداقل
گرایش ها اینقدر باید واقعا آیا گذشته هم این از آورد؟ گرد ترکیبیات در
فرصت هیچ ، درس برنامه های در که نحوی به باشند دور و جدا هم از
روح متأسفانه نگردد. فراهم ر دی گرایش های با موجه آشنایی
نم شود، دیده برنامه ها اجزاء و ریز در ریاض آموزش بخش وحدت
تنها که است شده نوشته پیپرنویسان دست به گرایش ها همه گویی
پیپرنویس های معن به مقاله نویس فقط را علم و آموزش آمال
نگاه جهت این از و م دانند ساری و جاری امتیازجویِ ضعیفِ اغلب
و کار به مؤثر تر و موجه تر را ارشد برنامه های در جداساز و تخصص
متأسفانه اما م شمارند. خود ممدوح و مقبول و صواب و مباح کاسبی
ای نیست، ارشد کارشناس آموزش اهداف به بالغ و پخته نگاه این

م دانستند! کاش
آنالیز گرایش جز به کاربردی و محض گرایش های از ی هیچ در . ١۴
مرحله در حت الزام درس های از ی حقیق آنالیز درس عددی،
اندیشه جان مایه های از ی حقیق آنالیز نیست. انتخاب ان ام
بنیادهای از ی عنوان به را آن آموختن و است ریاضیات در تحلیل
درس دو هر کد» و «رمز گرایش در گرفت. جدی باید ریاض اندیشۀ
نظریۀ متعارف دروس از نه و هستند اطالعات نظریه دروس از اصل
ایران در رشته این دانش آموختگان که نحوی یه الاقل رمز، و کد
ردهای روی از ی که ترکیبیات» و «گراف گرایش در دیده اند.
ترکیبیات کتاب های و جبریست ترکیبیات آن امروزی مطرح و جدی
هستند جبری تخصص مفاهیم از پر گراف جبری نظریه یا جبری
پیشنهاد جبری پیشرفته نسبتاً مفاهیم آموزش برای جبری درس هیچ
ترکیب است. وارد هم رمز» و «کد گرایش در ایراد همین است. نشده
این که م دهد نشان ترکیبیات» و «گراف گرایش درس عنوان های
«ترکیبیات»، گرایش نه و است «گراف» گرایش واق در گرایش
چون ری دی تخصص رشته های شامل که آن، جام معن به

«مربعات ،« بلوک «طرح های آدامار»، و ی و صفر «ماتریس های
و «پرمننت» ،« ترکیبیات «شمارش های ،« متناه «هندسه التین»،
از دامنه دارتر نکته گیری ها گونه این سلسلۀ م شود. هم آن مانند
گفتگو و نظر و نقد فضای و فرصت آنکه بر مشروط هستند این ها
واضعین رغبت و اعتنا مورد چندان که چیزی باشد، فراهم آن ها دربارۀ
نیست وزارت ریاض علوم محترم کمیتۀ یعن برنامه ها این صانعین و

م دانستند! کاش ای نیست، عاقبت اندیشانه ای چندان رویۀ این و
عادت چون تمرکزگرایی به ابتال که است آن ر دی سخن ی . ١۵
از حت را بلوغ و رشد تجربه های فرصت مزمن و قدیم علت و
ستادی حوزه های م کند. و کرده دریغ کشور علم سطوح عال ترین
تدوین و تألیف سازمان بخش های حد در را خود نقش نباید وزارت
مخاطبین با که چرا دهند کاهش پرورش و آموزش درس کتاب های
سیاست گذاری های مواجهند. متفاوت تری بسیار هدفگذاری های و
و باشند معدود و محدود بسیار باید ستادها این در عال آموزش علم
به که چرا نشوند اه ها دانش ردی عمل و تجربی اختیارات دامنۀ وارد

عرف انتظارات و مقتضیات و مصال اه ها دانش ، جهان تجربۀ و سنت
شرایط در و م شناسند را خود کارکردهای و مسئولیت ها از ناش

حت اکنون هم م کنند. عمل آن به متناسب اقتصادی و اجتماع
ارشد تکمیل دوره های برای علوم وزارت ستادهای آنکه ارادۀ اصل
کنند تکلیف و تدوین درس برنامه های کشور اه های دانش دکتری و
و سرنوشت در آن به بی اعتنایی و غفلت و است تردید و تأمل محل
کاش ای است، خُسران و زیان موجب اه دانش بلندمدت بهره وری

م دانستند!
کمیتۀ ماندۀ زمین بر و اصل تکلیف آنکه سخن واپسین . ١۶
ریاضیات کارشناس برنامه در تجدیدنظر وزارت ریاض علوم محترم
چند این در شده مطرح مفصل انتقادهای به واکنش در کاربردها و
به و همچنان پرونده آن که حال در و است برنامه این به نسبت ساله
است منتقد و معترض و دادخواه و داد از پر و باق و گشوده خود قوت
مورد رویه های و سیاق و سب همان بر جدیدی پرونده های گشودن
نیست، اخالق و دوراندیشانه و منطق و موجه چندان پیشین غضب

م دانستند! کاش ای
در برنامه های جدید، مصوب درس برنامه های همۀ متن پی نوشت:
آموزش معاونت اه وب در منسوخ درس برنامه های حت و اجرا حال

است. دسترس در زیر نشان به علوم وزارت
https://www.msrt.ir/fa/grid/283

∗سردبیر
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 نوشته ها

کوتاهش عمر در که ریاضیدان نوتر، ام
داد تغییر را فیزی سیمای

پارسیان∗ عل برگردان:

است: زیر مقاله از ترجمه ای متن این
Emily Conover, In her short life, mathematician

Emmy Noether changed the face of physics, Science

News, June 23, 2018.

بر و خود، دانشجویان و اران هم بر پایداری تأثیر نوتر ام تقارن: زیبایی :١ ل ش
sam Falconcer داشت. فیزی و ریاضیات

سال های گوتینگن١ از که شخص گرم، تابستان غروب ی در
مهمان ی از را هیاهویی م کرد، دیدن آلمان٢، در ١٩٢٠

از گروه نظر، ی با شنید. فریدلندر٣ جادۀ در آپارتمان در
بارۀ در گفتگو همهمۀ و نوشیدن دید. پنجره از را دانش پژوهان
از را بانویی خندۀ صدای او باید داشت. جریان روز ریاض مسائل
نابغۀ ی نوتر۴، ام میزبان، بانوی همان باشد: شنیده همهمه میان

ریاضیات. خالق
م آمدند، شمار به مردان از کمتر ذهن نظر از زنان که زمان در
قرار خود مرد اران هم تحسین مورد م شد) تلفّظ نور‐تر۵ (که نوتر
آلبرت گرانش نویافتۀ نظریۀ از چالش برانگیزی معمای وی داشت.

اثبات به فرآیند این در و کرد، حل را ، عام٧ نسبیت نظریۀ ، اینشتین ۶
جهان مطالعۀ در را دانان فیزی راه که ریاضیات، در انقالبی قضیۀ ی

گردید. نایل داد، تغییر
نوتر مشهور قضیۀ ظهور روز ،١٩١٨ ژوئیۀ ٢٣ از قرن ی امروزه،
بیان به است. جا بر پا هم هنوز آن اهمیت که قضیه ای م گذرد.
ستارۀ که «قضیه ای ٨، ت آی ام نظریِ دانِ فیزی ویل چ فرانک

است». ام ٢١ و ام ٢٠ قرون فیزی راهنمای
که قضیه اش، بر عالوه بود. خود زمان پیشتاز ریاضیدان نوتر،
انتظام آغازگر خود م شود، نامیده نوتر» «قضیۀ سادگ برای امروزه

است. مجرد جبر به موسوم ریاضیات، از رشته ای در تمام و تام
دکترا، اخذ از پس نرسید. آسایش به خویش، زندگ طول در اما
در را کارش ،١٩١۵ سال در چند هر کرد. کار درآمد بدون سال ها
دست یار، عنوان به بود مجاز ابتدا در ول کرد، آغاز گوتینگن اه دانش
،١٩٢٣ سال تا که چنان آن کند، تدریس خود مرد ار هم نام تحت
به نازی دولت سوی از بعد، سال ده بود. نکرده دریافت حقوق
به وک مش و یهودی، او گرفت. قرار فشار تحت شغلش خاطر

روشن که، بود گونه بدین بود. رایانه چپ سیاس باورهای داشتن
برای وی گرایید. خاموش به نوتر ریاض لذّت بخش شب نشین هایِ
کمتر و رفت متّحده ایاالت به ، پنسیلوانیا١٠ در برین ماور٩ کال به کار
به شود، شناخته کامال قضیه اش اهمیت این که از قبل بعد، سال دو از

داشت. سال ۵٣ او درگذشت. جراح عوارض سبب
قضیۀ دانان، فیزی اما نشنیده اند، نوتر از چیزی مردم بیشتر هرچند
دانِ فیزی ، گرگوری١١ روت بیان به که قضیه ای م ستایند. را او
انجام که چیزهایی همۀ «در انگلستان١٣ دورهام١٢ اه دانش نظریِ

سخنران نوتر کار اهمیت مورد در که گرگوری، دارد». نفوذ م دهیم،
آن در نوتر میراث که عرصه ای همان گرانش، دربارۀ کرده است،

دارد. مطالعه م کند، خودنمایی
1Göttingen 2Germany 3Friedländer 4Emmy Noether 5NUR-ter 6Albert Einstein 7General theory of relativity 8Frank Wilczek 9Bryn Mawr
College 10Pennsylvania 11Ruth Gregory 12Durham University 13England



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ بهار ٨

کمیت های پایداری سبب دارند ثابت زیبایی که تقارن هایی نوتر، قضیۀ ٢:طبق ل ش
در پرانتز داخل کمیت م دهد. توضیح را مفهوم این باال معادلۀ م گردند. اصل

نم کند. تغییر زمان طول

ارتباط ایجاد . ١
کرد: پیش گویی را فیزی مهم مفهوم دو بین ارتباط وجود نوتر،
بیان انرژی، بقای مثال بقا‐ قانون ی تقارن ها. و بقا قانون های
تالش اندازه چه تا ما این که بماند. ثابت باید خاص کمیت که م کند
برود. بین از یا شود خلق نم تواند انرژی ندارد؛ موضوعیت کنیم،
سرعت محاسبۀ از مسائل، از بسیاری حل در انرژی بقای از اطمینان

هم جوش مراحل درک تا گرفته، م غلتد فرو تپه ی از که توپی
م کند. کم دانان فیزی به هسته ای،

به توجه بدون م توانند که م دهند توضیح را تغییرات تقارن ها
آیند. وجود به م کند عمل یا م رسد نظر به ونه چ ش ی این که
تغییر بدون جهت، هر در دوران با است: متقارن کامال کره، ی
یافته اند: راه فیزی قوانین به تقارن ها ترتیب، همین به م ماند.

نم کنند. تغییر فضایی یا زمان مختلفِ ان های م در معادالت،

تبدیل جدید فیزی برای رکن به ،١٩١٨ سال در نوتر ام رؤیایی قضایایِ :٣ ل ش
Bryn Mawr College Library شده اند.

بقای قانون ی دارای تقارن چنین هر که م کند م ح نوتر قضیۀ
وجود وابسته تقارن ی بقا، قانون هر برای برعکس، و است وابسته

دارد.
امروز ِ فیزی که، است خورده گره حقیقت این به انرژی، بقای
حرکت، اندازه بقای در ترتیب، همین به است. دیروز ِ فیزی همان
همان جا این در ، فیزی که است آن بیانگر م گوید، قضیه که چه آن
آن را برهان و نظم وابستگ ها این جهان. ر دی جای هر در که است

قراردادی آن، از پیش تا که م سازند ار آش جهان ویژگ های سوی
م رسیدند. نظر به

وی ال برای بنیان نوتر، قضیۀ بیستم، قرن دوم نیمۀ ط در
ریز مقیاس های اساس بر را طبیعت که گردید ذرات فیزی معیار
با ٢٠١٢ سال در که را ز١۴ هی بوزون ذرۀ وجود و م دهد توضیح
هم هنوز امروزه، .(١) م کند١۵ پیش بین شد، کشف بسیار هیاهوی
بر که دارند، اشتغال جدیدی نظریه های فرمول بندی به دانان فیزی

متّک اند. نوتر کار
نوشت: تایمز١۶ نیویورک در اینشتین رفت، دنیا از نوتر که وقت
آموزش آغاز زمان از که است خالق ریاض استعداد مهم ترین «نوتر

ی این .« است١٧ نهاده وجود عرصۀ به پا کنون، تا زنان عال
به رسمیت شناختن جای به اینشتین، ستایش است. صمیمانه ستایش
نوتر جنس به است، بوده شاخص نیز خود مرد اران هم بین او این که
ستوده اند، را او که نیز چندی ریاضیدانان ترتیب، همین به دارد. اشاره

زندگ مورد در حتّ آن ها از ی و داشته اند اشاره او سنگین ل هی به
تحسین را نوتر که آنان حت کرده است. اظهارنظر نیز او شخص
مردان داوری برای که آن چه به نسبت متفاوت معیارهای با کرده اند،

.(٢) کرده اند داوری او بارۀ در داشته اند،

م یابد را راه تقارن، . ٢
برخ است١٨. خوشایند ذاتاً که دارد وجود تقارن مورد در چیزی

زیباتر را متقارن ل های ش بشر، افراد که م دهند نشان مطالعات
تصویر تقریباً چهره، ی نیم رخ دو م یابند. آن ها نامتقارنِ انواع از
است. معروف بازتابی تقارن به که خاصیت راند، دی ی آینه ای
با پنجره ها و منسوجات معرق کاری ها، به ویژه و تقارن، بیشتر هنر،

ی است: این چنین نیز طبیعت م دهد. نمایش را رنگ شیشه های
نظر به اول صورت همان به م چرخد، درجه ۶٠ که وقت برف، دانۀ
گل ها، در نمونه عنوان به مشابه، دوران تقارن های برخ م رسد.

م کنند. خودنمایی دریایی توتیاهای و عنکبوت، تار های

ناگسستن قانون های . ٣
قضیۀ بر بنا هستند. متقارن دوران و زمان فضا، در فیزی قانون های
زاویه ای حرکت اندازه و انرژی حرکت، اندازه بقای به تقارن ها این نوتر،

دارند. اشاره
14Higgs boson 15SN: 7/28/12, p. 5 16New York Times 17Noether was the most significant creative mathematical genius thus far produced since the
higher education of women began. 18SN Online: 4/12/07
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نیوتن٢٠ گهوارۀ . ٣ . ١
از گوی ی م زند، ضربه گوی ها ردیف به گوی، ی که وقن
چرا؟ م دارد. نگه باق را حرکت اندازه و م جهد، بیرون ر دی انتهای

فضا. تقارن

E. Otwell :۴ ل ش

برخیزش . ٣ . ٢
و جنبش انرژی های به را سوخت شیمیایی انرژیِ ، موش پرتاب
ثابت زمان تقارن سبب به کل، انرژی م کند. تبدیل پتانسیل

م ماند.

E. Otwell :۵ ل ش

یت باز اس چرخش . ٣ . ٣
سرعت او چرخش م کشد؛ آغوش در را بازوانش یت باز، اس وقت
باید کل زاویه ای حرکت اندازه دوران، تقارن سبب به زیرا م گیرد.

بماند. باق تغییر بدون

E. Otwell :۶ ل ش

زیرا نم پردازد. آشنا مثال های این به مستقیماً نوتر قضیۀ اما
م کنیم، تحسین و م بینیم خود اطراف در ما که تقارن هایی
دانۀ برای مثال اند، برقرار معین مقادیر برای فقط آن ها گسسته اند؛
مهم پیوسته اند. نوتر قضیۀ تقارن های است. درجه ۶٠ دقیقاٌ برف،

م کنید. حرکت زمان یا فضا در اندازه چه تا که نیست
م شود، شناخته انتقال تقارن نام به که پیوسته، تقارن نوع ی
بدون کنیم حرکت کیهان در وقت ، فیزی قوانین که است معن بدین

م مانند. باق تغییر
فیزی اصل ابزار پیوسته، تقارنِ هر به وابسته بقایِ قوانین

انرژی، که م آموزند دانش آموزان ، کالسی فیزی در هستند.
برخورد ری دی به بیلیارد توپ ی که وقت است. باق همواره
مصروف بخش م شود. تقسیم اول توپِ حرکتِ انرژیِ م کند

بخش و م کند، تولید گرما یا صدا بخش م شود، دوم توپ حرکت
مهم نم کند‐ تغییر انرژی کل مقدار اما م ماند. اول توپ با نیز

است. همین طور نیز حرکت اندازه برای چقدر، نیست
در اما م شوند، داده تعلیم تکراری حقایق عنوان به قوانین این
بقای نوتر، بیانِ به دارد. وجود ریاض برهان ی آن ها وجود پشت
بقای ترتیب، همین به است. زمان در انتقال تقارنِ پی آمدِ انرژی،
حرکت، اندازه بقای و است، فضا در انتقال تقارنِ از ناش حرکت، اندازه
با را خود چرخش سرعت یت باز، اس م دهد اجازه که خاصیت همان
همان است، دوران تقارنِ نتیجۀ ببرد، باال بازوانش کشیدن آغوش در
م چرخیم، خود دور به فضا در که ما مورد در ، فیزی که را نظری

م گوید.
فضا یا زمان از مستقلّ دریافتِ اینشتین، عام نسبیت نظریۀ در
همان این است. بیشتر بقا قوانین فهم دشواریِ و ندارد، وجود
20Newton’s cradle
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آورد. اه جای اولین صدرِ به را نوتر که است پیچیدگ

نوتر و گرانش . ۴
ریاضیدانان بود. کننده ای افسون نوِ نظریۀ عام، نسبیت ،١٩١۵ در
اه دانش در دو هر ، کالین٢٢ س فلی و هیلبرت٢١ دیوید ، آلمان
گسترش در هیلبرت بودند. غوطه ور نو نظریۀ عجایب در گوتینگن،
زمان فضا از نتیجه ای عنوان به را گرانش که پیچیده، ریاض نظریۀ

.٢٣ بود رقابت در اینشتین با م کرد، توصیف ماده خمیدۀ
آنان تالش های فروماندند. معما ی حل در کالین و هیلبرت اما
بقای مورد در معادله ای نوشتن برای نسبیت نظریۀ کالبد از استفاده در
است»، برابر ٠ با ٠» این که نوشتن مانند انجامید: بدیهیات به انرژی
غافل گیر را دو هر موقعیت این نداشت. فیزی مفهوم که معادله ای
چنین بودند شده پذیرفته که پیشین نظریه های از ی هیچ کرد،
عام، نسبیت چرا دریابند که شدند آن بر نفر دو هر نداشتند. معادله ای

دارد. فت ش سیمای چنین
تخصص ریاضیات با مرتبط زمینه های در که را، نوتر دو، آن
حل در و بپیوندد آن ها به گوتینگن در تا طلبیدند کم به داشت،

کند. یاری را آنان معما
از خاص ردۀ برای بقا قانون فتِ ش نمودِ که دارد نشان نوتر
این در است. ذات هستند، معروف عام»٢۴ «همورد به که نظریه ها
شتاب با یا باشید ساکن خواه نظریه، به وابسته معادالتِ نظریه ها،
هم زمان معادله، طرف دو هر زیرا اند، برقرار کنید، حرکت آور سرسام
جمله از عام، همورد نظریه های که، بود این نتیجه م کنند. تغییر
این اند. برخوردار نامتعارف بقای قانون های این از همواره نسبیت،

است. معروف نوتر دوم قضیۀ به کشف،
جورسازی داد: انجام ل ش بهترین به نوتر که است چیزی این
برادینگ٢۵، کاترین آن ها. گسترده تر ریاض زمینۀ در خاص مفاهیم
مطالعه را نوتر قضیه های که دوک٢۶، اه دانش در علوم فیلسوف
قلب در است اصیل که را آن چه بود قادر دقیقاً «او م گوید کرده است

دهد». تعمیم را آن و ببیند م دهد، رخ که چیزی
ارتباط بارۀ در را، خود اول قضیۀ دوم، قضیۀ اثبات برای خود راه در نوتر
در را دست آورد دو هر وی کرد. ثابت بقا، قانون های و تقارن ها بین
و ارائه، گوتینگن ریاض انجمن برای خطابه ی در ١٩١٨ ژوئیۀ ٢٣

کرد. چاپ گوتینگن٢٧، اخبار در مقاله ی در
آسان دهند، بازتاب را او کار اهمیت که نوتر نقل قول های یافتن
م رسید نظر به چنین م داد، انجام را کشف او که وقت نیست.
به دکترایش، رسالۀ به او است. حرکت در بعدی هدف سوی به که

اشاره «مهمل»٢٩ یا «چرند»٢٨ عنوان با خود، بوم آلمان گویش
است. داده تغییر را ریاضیات که م کرد تصدیق نوتر اما م کرد(٣).
من، «روش های نوشت: خود اران هم از ی به ١٩٣١ سال در او
بدون جایی، هر در زیرا هستند، کردن فکر و کارکردن روش های واقعاً

کرده اند». نفوذ نشان و نام

نان قرص ی مثل گرم . ۵
و ریاضیدان، ٣١ نوترِ ماکس دختر نوتر)٣٠، ام آمال کامل نام (با نوتر
در برادرش سه با او رشد شد. زاده ١٨٨٢ سال در ، نوتر٣٢ آملیا آیدا
این با نساخت. ار آش را جوان ام ریاض استعداد آلمان، ارالنگن
ناکام آنها حل در ر دی بچه های که معماهایی حالل عنوان به حال،

بود. معروف م ماندند
به بود، دیده آموزش پدرش که جایی ارالنگن، اه دانش در زنان
با م توانستند گرچه نداشتند، حضور اجازۀ ، رسم دانشجویان عنوان

وقت کنند. شرکت درس کالس در آزاد مستم عنوان به استاد مجوز
کرد. پیشرفت سرعت به نوتر ام کرد، تغییر قانون ١٩٠۴ سال در که

گرفت. ١٩٠٧ سال در را خود دکترای و کرد ثبت نام او
دارای ِ آکادمی اه جای ی تا کرد تالش زن ی عنوان به نوتر
آورد. دست به گوتینگن اه دانش به فراخوان از پس حت حقوق،
ندارد. ارتباط او جنس به موضوع که کردند استدالل او حامیان
هستیم، اه دانش ی ما «باالخره، که داد آمیز طعنه گزارش هیلبرت

یرد. ب حقوق او تا نبود کاف این اما استحمام». نهاد ی نه
استاد هرگز او شد، آغاز ١٩٢٣ در نوتر به گوتینگن پرداخت هرچند
گفت:«از اه دانش برجستۀ ریاضیدان ، ٣۴ وایل هرمان نشد. کامل٣٣
بودم، شرمنده کند اشغال او جز کس را برتری اه جای چنین که این
زمینه ها از بسیاری در ریاضیدان، ی عنوان به م دانستم که چرا
سر پشت بلند گام های با را ناکام ها این نوتر، است. برتر من از
رفتار وایل، بود. محبوب سرزنده اش شخصیت سبب به او گذاشت.

است. کرده توصیف نان» قرص ی مثل «گرم عبارت با را او
ضمن ارانش، هم و دانشجویان با تا داشت عادت او
زمینۀ با دامنه دار بحث های به شهر، حومۀ در طوالن پیاده روی هایِ
روی همراهانش و نوتر م شد، شروع پاها درد وقت بپردازد. ریاض
زندگ نامه ای از نقل به م دادند. ادامه را گفتگو و م نشستند چمن

عنوانام با ، ریاض تاریخ نگار ٣۵ دی آگوست از ١٩٧٠ سال در
خانگ دست پختِ برای را دانشجویان گاه او ،٣۶١٩٣۵–١٨٨٢ نوتر

یدن خش تا آنها صحبت و م برد آپارتمانش به نوتر»٣٧ «فرن
م کشید. طول ظرف ها، در دسر باقیماندۀ

21David Hilbert 22Felix Klein 23SN: 10/17/15, p.16 24generally covariant 25Katherine Brading 26Duke University 27Göttinger Nachrichten 28crap
29mist 30Amalie Emmy Noether 31Max Noether 32Ida Amalia Noether 33full-fledged professor 34HermannWeyl 35Auguste Dick 36Emmy Noether
1882–1935 37pudding à la Noether
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داد ادامه را خود پژوهش های یافت، استقرار برین ماور در که وقت
پسر٣٨ «نوتر را او که خود، سابق دانشجویان از روش تغییر ی در و
در همچنین او پرداخت. آموزش به زنان کالس های در م نامیدند، «
کرد. سخنران ٣٩. ان.ج پرینستون، در پیشرفته مطالعات مؤسسۀ
جامعۀ ورودش، از پس سال دو از کمتر در ،١٩٣۵ سال در او مرگ

ساخت. ین غم را اهیان دانش
از «ی را نوتر ، روس ریاضیدان ، ساندروف۴٠ ال پاول
و است» شناخته همیشه برای که م نامد انسان هایی جّذاب ترین
در ١٩٣۵ سال در وی بود. شرمسار او اشتغال بار تأسف شرایط از
آکنده نوتر ام شغل «شرایط گفت و۴١ مس ریاض انجمن نشست
دهنده تکان ناتوان و رکود از نمونه ای همیشه برای و بود، سفسطه از

بود». خواهد تعصب بر غلبه در

گریزان شری های . ۶
ماندند. باق مرتبط ذرات فیزی با خصوص به نوتر قضایای
بنيادی ذرات اسرارآمیز دنيای در دقیقه، ی در این که به دست یابی
و نظری بینش بر «باید م گوید ویلچ است. دشوار م دهد، رخ چه
چیزها بزنیم حدس تا کنیم تکیه تقارن و زیبا شناس و زیبایی مفاهیم

هستند. بزرگ کم نوتر قضایای کنند». کار باید ونه چ
و پنهان اند انواع از وابسته، تقارن های ذرات، فیزی در
در تقارن ها این از ی معروف اند. مقیاس۴٢ تقارن های به
م شود. یافت تری ال بار بقای به مربوط نتایج و ترومغناطیس ال
به ‐ ولتاژ م شود. ظاهر تری ال ولتاژ تعریف در مقیاس تقارن
پتانسیل اختالف ی نتیجۀ باتری، ی انتهای دو بین ‐ مثال عنوان
ندارد، موضوعیت تری ال پتانسیل واقع مقدار است. تری ال

است. مهم تفاوت تنها
را آن کل مقدار م کند: ایجاد تری ال پتانسیل در تقارن ی این
توضیح که است ویژگ همین داد. تغییر ولتاژ بر تأثیر بدون م توان
خطر بدون نیرو انتقال خط ی روی م تواند پرنده ی چرا م دهد
پتانسیل های با سیم دو هم زمان به طور اگر اما بنشیند، برق گرفتگ

م خواند. را خداحافظ غزل کند، لمس را تری ال مختلف
ر دی یافتن منظور به دانان فیزی ،١٩٧٠ و ١٩۶٠ دهه های در
معیار وی ال گسترش برای بقا قوانین به وابسته پنهانِ تقارن هایِ

دادند. تعمیم را انگاره این ذرات، فیزی
هنگام ‐ که دارد وجود ادراک پیوندِ «این م گوید: ویلچ

برای میخ هایی جستجوی در و دارید ش چ ی ‐ م کنید درک که
کردند، پیدا بقا قانون ی جا هر آن ها، هستید». آن از استفاده

معیاری وی ال بالعکس. و بودند تقارن ی جستجوی در دانان فیزی
و م دهد، توضیح را آنها برهم کنش و نقطه ی در ذرات ازدیاد که
آن گسترش در که نقش خاطر به را ٢٠٠۴ سال نوبل جایزۀ ویلچ
توانایی اش خاطر به امروزه که، نظریه ای آورد. به دست مشترکاً داشت
نظریه های موّفق ترین از ی همواره آزمایش ها، نتایج پیش گویی در

م آید. شمار به علم

بنیادی آرایش . ٧
این در م کنند. پایه ریزی را ذرات فیزی معیار وی ال تقارن ها
درون (e) ترون ها ال و (Y فوتون ها( مانند معیار، ویِ ال ذراتِ نمایش،
ذراتِ ، َابرتقارن۴٣(۴) نام به نظریه ی اساس بر دارند. قرار دایره

هستند. بیرون لبۀ اطراف در فرضیه ای، سنگین ترِ

E. Otwell :٧ ل ش

ژنو۴۶، در واق (۶) سرن۴۵ در (۵) بزرگ،۴۴ هادرون برخورددهندۀ در
از استفاده با که هستند جدیدی ذرات جستجوی در هنوز دانان فیزی
سبب به که فرضیه ای، پنهانِ تقارن م شوند. پیش بین نوتر بینش
نیز ابرتقارن م دهد، ارائه ذرات فیزی در که تقارن از ری دی تراز

ی دارای شده شناخته ذرۀ هر که م کند فرض م شود، نامیده
است. گریزان سنگین تر شری

وجود آنها تشخیص برای که زیادی امیدهای عل رغم کنون، تا
م پرسند دانان فیزی از برخ .۴٧ نشده اند یافت ذرات چنین دارد،
فقط توانسته تقارن حال به تا شاید است؟ درست ابرتقارن آیا که

گیرد. بر در را دانان فیزی
جان م دارد: نگه آماده باش در را دانان فیزی از برخ تصور، این
ریورساید۴٩، کالیفرنیا، اه دانش از ، ریاض فیزی متخصص ،۴٨ بائز
بیشتر تقارنِ آن ‐ نیست شما آرمان زمان ها همۀ در آن، «اگر م پرسد

بود؟». خواهد چه شما آرمان پس ‐ است بهتر
38the Noether boys 39Princeton N.J. 40Pavel Aleksandrov 41Moscow 42gauge 43supersymmetry 44Large Hadron Collider 45CERN 46Geneva
47SN: 10/1/16, p. 12 48John Baez 49University of California, Riverside
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م شوند متقارن هولوگرام ها . ٨

بزرگ ابعادِ ِ فیزی در را خود جلوۀ ناامیدی، چنین عل رغم تقارن،
پتانسیل نظریۀ گسترش برای الزم ابزار نوتر قضایای م کند. حفظ
ی پارچه را ناهم خوان نظریۀ دو که هستند، کوانتوم گرانش
که این درک در نوتر کار کوانتوم. انی م و عام نسبیت م سازد:
به شوند، ظاهر ی پارچه ای نظریۀ چنین در م توانند تقارن هایی چه

م کند. کم دانشمندان
نوع دو بین پیش فرض ارتباط ی وجود فرض بر گزینه، ی
رویۀ ی روی ذرات کوانتوم نظریۀ ی است: متک مل، م نظریۀ

ی برای هولوگرام ی عنوان به م تواند گرانش، بدونِ بعدیِ دو
به کند. عمل خمیده زمان فضا در کوانتوم گرانش بعدیِ سه نظریۀ
دو رویۀ بر م تواند بعدی سه جهان در موجود اطّالعات که معن این

.۵٠ بندد نقش آن پیرامون بعدیِ
و اندازه نشانگر که برچسب هایی با را، لیموناد قوط ی تصویر،

ونگ چ برچسب ها م دهد. نشان است، آن داخل حباب های محل
او کنج ر پژوهش ی م کنند. فهرست را حباب ها انفجار و ترکیب
استفاده آن درون رخدادهای درک برای قوط رویۀ رفتار از م تواند
رخ آن دادن تکان با است ن مم که را آنچه مثال، برای کند،
بعدیِ دو نظریۀ ی درک دانان، فیزی برای نماید. برآورد دهد،
موسوم ‐ پیچیده تر آشفتگ ی درک در آنها به م تواند ساده تر،
(نظریۀ کند. کم م دهد، رخ درونْ در که ‐ کوانتوم گرانش به
است، برقرار آن برای هولوگراف اصل این که کوانتوم گرانش
توصیف جنبان ریسمان های با ذرات آن، در که است ریسمان نظریۀ

م شوند.)

بخراش را رویه . ٩

عنوان به م تواند م کنند، عمل بعد دو در ذرات ونه چ که نظریه این
قرار استفاده مورد بعد سه در کوانتوم گرانش برای هولوگرام ی

قوط ی داخل حباب های بتوانید که است آن مانند این گیرد.
کنید. مطالعه برچسب ها خواندن با فقط را لیموناد

E. Otwell :٨ ل ش

«قضیۀ م گوید: ت آی ام نظری فیزی متخصص هارلو۵١، دانیل
نظریۀ تقارن های است». داستان این مهم بسیار بخش نوتر،
سه کوانتوم گرانش نظریۀ در متفاوت زمینۀ در بعدی، دو کوانتوم
نوتر دوم و اول قضیۀ سازگار، پیچیدگ ی در م یابند. حضور بعدی
قضیۀ بیان همان بعدی، دو تصویر در نوتر اول قضیۀ م شوند. مرتبط

ی جمله، دو ترجمۀ مانند م دهد، ارائه بعدی سه حالت در را او دوم
روش های به را چیز ی دو هر که ، انگلیس به ری دی و ژاپن به

م کنند. بیان مختلف

نو مسیرهای و نوتر . ١٠
بقا، قوانین است. متّک نوتر قضایای بر هم چنان فیزی دانش
هواپیما بال روی هوا جریان و اقیانوس سط بر امواج تشریح به
در را دانشمندان سیستم هایی، چنین شبیه سازی م کنند. کم
پل ها ارتعاشات هوایی، و آب وهای ال به مربوط مثال پیش بین های
در خودکار طور به نوتر قضیۀ م دهد. یاری هسته ای انفجار آثار یا
تکه های به آن برش دادن با را جهان که کامپیوتری، شبیه سازی های
بنابراین نم شود. اعمال م کند، ساده زمان و فضا از کوچ
صورت به را حرکت اندازه و انرژی بقای قوانین باید برنامه نویسان

کنند. اضافه دست
انگلستان در کنت۵٣ اه دانش ریاضیدانِ منسفیلد۵٢، الیزابت
م شوند مجبور سپس م ریزند، دور را فیزی تمام «آنها م گوید
راه های منسفیلد اما برگردانند». را آن نوع به زور، و تالش با تا
و او است. یافته شبیه سازی ها در نوتر قضیۀ کاربرد برای را نوی

ی بر ، ساده شده۵۴(٧) استون هن ی در که را فردی ارانش، هم
حال در ‐ که کنند محاسبه تا کرده اند، شبیه سازی م کوبد طبل
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اطراف در ونه چ صوت امواج است، باق خودکار طور به انرژی که
آن وی که او روش م گوید منسفیلد م خورند. تاب و پیچ سنگ
خواهد ارائه لندن در سپتامبر ماه در نوتر بزرگ داشت مراسم در را

واقع دنیای به که شبیه سازی هایی خلق برای م تواند سرانجام کرد،
گیرد. قرار استفاده مورد باشند مانند بیشتر

آن ریاضیات در او انگاره های ، فیزی در نوتر اهمیت بر عالوه
ارجاعات است. گردیده آنها برای صفت او نام که برجسته اند چنان
سراسر در نوتری، مدول های و نوتری گروه های نوتری، حلقه های به

پراکنده اند. اخیر ریاض ادبیات
بوده جامعه به خطاب «بیدارباش نوتر کار م گوید: گرگوری
جامعه سرانجام، دهند». انجام را ریاضیات م توانند زنان که است
انستیتوی در نوتر دربارۀ سخنران ی در ٢٠١۵ سال در او شد. بیدار
نظریۀ مرکز در سپس و کانادا۵٧، واترلو۵۶ در پرایمتر۵۵ نظری فیزی
نشان خود زن ار هم پن و خود از اسالیدی دورهام، اه دانش در ذرات
نیست الزم هستند، مواجه چالش با علم در هنوز زنان که حال در داد.
گرگوری مبارزه کند. کارش مناف دریافت برای گروه این در  کس
واقعاً او که م کنم فکر صادقانه من و است نوتر میراث «این م گوید
است». او حّقانیت اثباتِ این، که م کنم فکر «من است». سرزنده

مترجم پی نوشت های
ذره ی خدا، ذرۀ به معروف ،BEH سازوکار یا ز هی بوزون (١)
معیار وی ال توسط آن وجود که است جرم دارای اولیۀ بنیادی
باعث ذره این تجربی مشاهدۀ شده است. اثبات ذرات فیزی
ماده، شدن جرم دار ونگ چ دربارۀ بتوانند دانشمندان شد
به طور دهند. توضیح ر، دی جرم بدون بنیادیِ ذرات توسط
بین تفاوت های برای دالیل م تواند ز، هی بوزون خاص،
نسبتاً که Z و W بوزون های و است جرم بدون که فوتون،
تفاوت های و بنیادی، ذرات جرم کند. ارائه هستند، پرجرم
و م شود) ایجاد فوتون ها توسط (که ترومغناطیس ال بین
ایجاد Z و W بوزون های توسط (که ضعیف هسته ای نیروی
ماده ( وپی ماکروس (و وپی روس می ساختار در م شود)،
دنیای مهم بسیار مؤلفۀ ی ز هی بوزون بنابراین، هستند؛ مؤثّر
پژوهش های اروپایی سازمان ،٢٠١٢ ژوئیۀ ۴ در ماده است.
در (Européenne pour la Recherche Nucléaire)هسته ای
ترون ال ا گی ١٢۵ معادل بوزون ی که کرد، اعالم سمیناری
شده است. مشاهده و کشف جداگانه، ترومتر اسپ دو در ولت

یهودی خانواده ای در (Amalie Emmy Noether)نوتر ام (٢)

(Erlangen)ارالنگن در (Franconian)فرانکونیان شهر در
او بود. ریاضیدان نوتر ماکس پدرش آمد. دنیا به آلمان
آموزش برای الزم دوره های گذراندن به تصمیم ابتدا در
اه دانش در سرانجام اما داشت، فرانسه و انگلیس زبان
محل که جایی آورد، روی ریاضیات تحصیل به ارالنگن
خود دکترای رسالۀ اتمام از پس او بود. نیز پدرش آموزش
مدت برای ، (Paul Gordan)گردان پل نظر زیر ١٩٠٧ سال در
ارالنگن ریاض مؤسسۀ در حقوق دریافت بدون سال هفت
صورت به زنان سال ها، آن (در پرداخت تدریس و کار به
در م شدند). گذاشته کنار اه دانش مشاغل از گسترده ای
را نوتر ام کالین، س فلی و هیلبرت دیوید ،١٩١۵ سال
مرکز که گوتینگن، اه دانش ریاضیات مرکز به پیوستن برای
دعوت م آمد، به شمار جهان ریاض تحقیقات در معروف
فلسفۀ دۀ دانش اعضای اعتراض دلیل به حال، این با کردند.
تحت سال، چهار مدّت برای شد ناچار نوتر اه، دانش این
اه دانش این در تدریس و فعالیت به هیلبرت ارش هم نام
پذیرفته ١٩١٩ سال در سرانجام او علم مدرک دهد. ادامه
(privatdozent)پریواتدوزنت درجۀ دریافت اجازۀ او به و شد
در تدریس اجازۀ شخص به که آلمان در درجه ای داد، را
تا نوتر م دهد. را دکترا دانشجوی پذیرفتن و اه دانش
گوتینگن ریاض گروه مؤثر و اصل اعضای از ١٩٣٣ سال
پسر» «نوتر را او گاه دانشجویان، که حال در ماند، باق
لیندرت بارتل هلندی، ریاضیدان ،١٩٢۴ سال در م نامیدند.
به (Bartel Leendert van der Waerden)واردن در وان

اصل دهندۀ توضیح و مفسر به زودی به و پیوست او گروه
نوتر، انگاره های که طوری به شد، تبدیل نوتر انگاره های
جدید جبر او، تأثیرگذارِ درس کتاب دوم جلد اساس و پایه

زمان کردند. فراهم ١٩٣١ سال در را (modern algebra)

کنگرۀ در ١٩٣٢ سال در را خود عموم سخنران نوتر، که
و هوش کرد، ارائه (Zürich)زوریخ در ریاضیدانان بین الملل
رسمیت به دنیا ریاضیدانان میان در جبر زمینۀ در او فراست
یهودیان خل دلیل به آن، از بعد سال اما بود. شده شناخته
نقل به ناچار آلمان، نازی دولت توسط اه دانش مشاغل از
ان، م نقل این از پس او گردید. متّحده ایاالت به ان م
نوتر شد. کار به مشغول پنسیلوانیا در برین ماور کال در
وجود با و گرفت قرار جراح عمل تحت ،١٩٣۵ سال در

سال ۵٣ سن در بعد روز چهار بهبود، از نشانه هایی ظهور
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«دورۀ» سه به م توان را نوتر ریاض مطالعات درگذشت.
تأثیر ،(١٩١٩ تا ١٩٠٨) اول دورۀ در کرد. تقسیم اصل
اعداد» میدان و جبری «نامتغیرهای نظریه بر توجه قابل
کار گذاشت. (algebraic invariants and number field)

تغییرات» حساب در دیفرانسیل «ناورداهای روی بر او
(differential invariants in the calculus of variations)

هدایت در کنون تا که است ریاض قضایای مهم ترین از ی
١٩٢٠) دوم دورۀ در داشته است. نقش جدید فیزی پیشبرد و
جبر به جدیدی چهرۀ که کرد شروع را مطالعات ،(١٩٢۶ تا
(theory ofعنوان تحت خود کالسی مقالۀ در بخشید. مجرد
ابزاری به که داد ارائه را نظریه ای ideals in ring domains)
سوم دورۀ در شد. تبدیل گسترده بسیار کاربردهای با قدرتمند
ابرمختلط اعداد و جابجایی جبر در مهم آثار ،(١٩٣۵ تا ١٩٢٧)
نظریۀ و کرد منتشر (hypercomplex numbers)

ایده آل ها و مدول ها نظریۀ با را (groups theory)گروه ها
انگاره های نوتر داد. پیوند (theory of modules and ideals)
او م گذاشت. اشتراک به ران دی با سخاوتمندانه را خود
ریاضیدانان آثار در ساخته، منتشر خود که آن چه بر عالوه
توپولوژی مانند خود اصل کار از دور زمینه هایی در حت ر، دی
گرفته قرار ارجاع مورد بارها ،(algebraic topology)جبری
دیودونه ژان اینشتین، آلبرت ساندروف، ال پاول  است.
و وایل، هرمان ،(Jean Alexandre Eugène Dieudonné)

مهم ترین عنوان به او از (Norbert Wiener)وینر نوربرت
مباحث زمینۀ در نوتر کرده اند. یاد ریاضیات در زن محقّق

بنیادین ارتباط توانست که کرد ارائه را فرضیه ای نیز فیزی
غیرقابل تأثیرات همۀ با کند. ایجاد بقا قانون و تقارن میان
تاریخ در ناشناخته ای چهرۀ نیز امروزه حت او نوتر، انکار
٢٠١۵ سال مارس در باق مانده است. فیزی و ریاضیات
این با ارتباط در بیشتر عموم آگاه ایجاد برای گوگل شرکت
سال روز مارس، ٢٣ روز ، فیزی و ریاضیات تأثیرگذار چهرۀ
لوگوی به مربوط تقویم در نوتر ام روز عنوان به را او تولد

کرد. اعالم خود
عنوان با را خود دکترای رسالۀ نوتر، (٣)
(On the formation of the forming system of the ternary bi-

کرد. ارائه ١٩٠٧ سال در quadratic form)
ی با بنیادی ذرات که تقارن است ابرتقارن، ذرات، فیزی در (۴)

که متفاوت، ١٢ اسپین با بنیادی ذرات به را به خصوص اسپین

در ر، دی بیان به م کند. مرتبط م نامند ابرجفت را آن ها
فرمیون نوع ی بوزون، نوع هر برای ابرمتقارن نظریۀ ی

بالعکس. و دارد وجود متناظر

مختصر به طور یا بزرگ، هادرون برخورددهندۀ (۵)
برخورددهندۀ و ذره ای شتاب دهندۀ ی ،(LHC) ال اچ س
سوئیس در ژنو نزدی در سرن تحقیقات سازمان در مستقر
شهریور ٢٠) میالدی ٢٠٠٨ سپتامبر ١٠ در پروژه این است.
به آغاز آماده سازی، سال ٢٠ از پس ( شمس هجری ١٣٨٧
حدّ در ماده اجرام شناخت آن، ساختن از هدف کرد. کار
کشف ذرات، معیار وی ال آزمون سانت متر، فاصل٢٣−١٠
نظریۀ و ابرتقارن نظریۀ آزمون معیار، وی ال نشدۀ یافت اجزای
ذرۀ کشف پروژه، این مهم اهداف ر دی از است. بزرگ وحدت
را آن وجود بنیادی، ذراتِ دانانِ فیزی که است ز هی بنیادی
جرم ایجاد در ز، هی بوزون یا ز هی ذرۀ کرده اند. پیش بین
در پروتون ها، اه، آزمایش این در است. دخیل بنیادی ذراتِ
تریلیون ١۴ اندازۀ به و گرفته شتاب کیلومتری ٢٧ تونل ی
این تا م کنند برخورد هم با و م گیرند انرژی ولت ترون ال

نشان دهد. را ز هی بوزون از نشان برخورد،

(Conseilهسته ای پژوهش های اروپایی سازمان یا سرن (۶)
بزرگ ترین ،Européen pour la Recherche Nucléaire)

در ١٩۵۴ سال در که است جهان ذره ای فیزی اه آزمایش
مجاورت در سوئیس کشور در ژنو شهر شمال شرق بخش

شد. ایجاد فرانسه مرز

کشور در که است پیشاتاریخ یادمان ، استون هن (٧)
٣٫٢ در (Wiltshire))ویلتشایر شهرستان در و انگلستان
دشت کیلومتری ١٣ و (Amesbury)امسبری غرب کیلومتری
دوران باق ماندۀ یادمان، این دارد. قرار (Salisbury)سالزبری
تاریخ گذاریِ اساس بر و است نوسنگ دوران و برنز عصر
میالد از پیش ٣٠٠٠ تا ٢٠٠٠ به آن قدمت رادیوکربن،
هم استون هن ساخته شدن از پیش سالزبری دشت م رسد.
از امروزه که تصویری بوده است. آیین اهمیت با منطقه ای

سارسن سه سنگ های به مربوط دارد وجود استون هن سازۀ
پ.م) ١۵٠٠ تا پ.م ٢٢٠٠ (حدود سوم استون هن در برپاشده
دوران پایان معاصر کم وبیش ، استون هن سازۀ رو این از است.

است. میان رودان در اور شهر و مصر در اهرام
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داده مه
باد کریس

∗∗ حقیق حسن ویراستار: ، مصمم∗ محمدیان عل برگردان:

است: زیر مقاله از ترجمه ای متن این
Chris Budd, Big Data, Plus Magazne, 2016.

https://plus.maths.org/content/big-data

که کارهایی بیشتر م کنیم. زندگ اطالعات عصر در ما یده: چ
داده ها از انبوه حجم به ما دسترس از متأثر شدیداً م دهیم، انجام
صورت ما کامپیوترهای برروی اینترنت، طریق از این کار خواه است،
توصیف برای نادقیق کلمه همراه. تلفن گوش های برروی یا یرد، ب
انگلستان دولت ٢٠١٢ سال در است. ١ داده مه اطالعات، از سیل این
کرد. معرف آینده برتر تکنولوژی هشت از ی عنوان به را داده مه
م شویم؟ مواجه آن با ونه چ ما و چیستند داده مه چالش های حال

کجاست؟ داده ها مه تولید منبع
به توجه با است. اینترنت داده مه فعل منبع عمده ترین شاید
اطالعات، بایت) زتا (ی بایت ١٠٢١ حدود ساله هر اخیر برآوردهای
م شود. اضافه اینترنت به است، گرافی فرمت به آن از بسیاری که
به کشورها اغلب در و درصد ٨٠ از بیش بریتانیا در اینترنت نفوذ

است. درصد ٢٠ باالی محدودی، تعداد استثنای

که جمعیت درصد همچنین و کشور هر در اینترنت کاربران تعداد نقشه این :١ ل ش
دو استفانو از تصویر م دهد. نشان را داشتند دسترس اینترنت به ٢٠١١ سال در

گراهام مارک و ساباتا

سایت های وب رشد حال در محتویات اطالعات، این اصل منبع
٢٠٠۴ سال در فیس بوک٢ مثال، عنوان به است. اجتماع ه های شب
(حدود دارد شده ثبت کاربر میلیارد ٢ حاضر حال در و شد اندازی راه
فعال آن ها از نفر میلیارد ١/۵ که جهان) کل جمعیت چهارم ی
ترابایت ۵٠٠ (حدود محتوی قطعه میلیارد ٢/۵ حدود روز هر هستند.
داده های این اعظم قسمت که م شود، اضافه فیس بوک به اطالعات)
برنامه که م شود برآورد هستند. تصویری فرمت به شده ذخیره
با را جستجو این که ) داده بایت ١٠١۵ حدود درمیان گوگل جستجوگر
جستجوی به م دهد) انجام ریاض هوشمند وریتمهای ال از استفاده

م پردازد. اطالعات
تلفن های و همراه گوش های داده ها، مه تولید ر دی منبع
موبایل گوش های تعداد حاضر حال در هستند. هوشمند٣
ان ام بالقوه به طور و است بیشتر جهان جمعیت تعداد از
دارند. را همزمان ارتباط ٢۵،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
طور به را داده ها دارد درنظر ۵G ه شب ی برای آینده برنامه های
کاربر ده ها اختیار در ثانیه در بایت ا گی ی برابر نرخ با همزمان

دهد. قرار سازمان ی از طبقه ی در واق
که هستند رها۴ حس سریع، توسعه حال در فن آوری ر دی از
الزامات رعایت با (و را ما سالمت وضعیت مداوم بطور مثال م توانند
هزار صد چند است قادر ۵G ه شب کنند. مانیتور برآن) مترتب اخالق
در نماید. پشتیبان را رها حس از عظیم ه های شب همزمان ارتباط
مورد وسایل زودی به است: شدن نزدی حال در سرعت به آینده واق
با انسان دخالت بدون حت یا دخالت کمترین با سادگ به ما استفاده
بار هر در مثال عنوان (به پرداخت خواهند اطالعات مبادله به ر دی ی
سوپر همچنین و ظرفشویی ماشین با آشپزی اجاق غذا، سازی آماده
اینترنت وضعیت، این – پرداخت) خواهند اطالعات مبادله به مارکت

م شود. نامیده اشیاء۵
از نیز ، اجتماع علوم نظر از توجه قابل داده ها، از معتنابه مقدار

اطالعات و م شوند حاصل م کنیم استفاده دستگاه ها از ما که روش
مهم اخالق مباحث دوباره م دهند. دست به ما زندگ شیوه درباره

م کنیم، خرید آمازون سایت از ما که بار هر دارد. وجود اینجا در
1Big Data 2Facebook 3smart phones 4sensors 5Internet of things
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روشن را تری ال دستگاه های م کنیم، استفاده اینترنت بانک از
ایمیل ی یا م کنیم استفاده همراه تلفن از سادگ به یا م کنیم،

اطالعات حاوی که هستیم داده تولید درحال واق در م فرستیم،
مثال، عنوان به شوند. تحليل و تجزیه م توانند اصل در که است
ما آمد و رفت محل های یا شود، مشخص م تواند خریدمان عادات
مراحل این تمام در م تواند ریاضیات شود. ثبت و ردیابی م تواند
از را کار این اخالق بعد نباید هیچوقت ما اما گیرد قرار استفاده مورد

ببریم. یاد

که جا هر در را شما سالمت روز به اطالعات م تواند هوشمند۶ ساعت :٢ ل ش
بدهد شما به هستید

مه داده ماهیت
١٠٠ حداقل درط ریاض تحقیقات موضوع مه داده، معنا، ی به
که است، هواشناس ، کالسی مثال ی است. بوده گذشته سال
تا گردند بررس باید عددی داده های از عظیم بسیار مقدار آن در
ترتیب همین به شود. حاصل هوا و آب از اطمینان قابل پیش بین
ظاهر نجوم و ژئوفيزي هوا، و آب مدل های در مه داده مجموعه های

م شوند.
بزرگ بسیار که هرچند مسائل، این در داده ها مجموعه حال، این با
عدم از معین سطوح با فهم، قابل و مناسب ساختار دارای ول هستند
فرآیندهای از آنها که است این امر این دلیل م باشند. اطمینان،
فهمیده خوبی به دانشمندان برای کل در که آمده اند بدست فیزی
علوم ، زیست علوم از مه داده با برخورد و درک واقع چالش شده اند.
چنین م آید. پیش مردم، بر مبتن فعالیت های ویژه به و اجتماع
یافته تبدیل پیچیده، اعتماد، قابل غیر ناقص، درهم، اغلب داده هایی
و كم نه كيف اغلب داده ها این م شوند. تولید سرعت به و بوده
م باشند اشیاء، خود جای به اشیاء بین روابط مورد در و بوده ن ناهم

نیستند. چنین فیزی داده های که حال در

بپرسیم؟ مه داده درباره ی باید سؤاالت چه
آنها کنیم، زن گمانه آنها درمورد بسازیم، مه داده از تصویری ونه چ
که سیستم هایی در ونه چ ما بفهمیم؟ را آنها و کنیم، مدل سازی را
در و دهیم انجام آزمایش و تجربه م کنند تولید را داده هایی چنین
چالش های دهیم؟ قرار کنترل تحت را سیستم ها آن ونه چ نهایت
مهم هم و متنوع هم هستند سؤاالت این پس در که علم و ریاض
به اتوماسیون این م کند. الزام را اتوماسیون مه داده، مقیاس در و

است. ریاض وریتم های ال بر متک خود نوبه
از: عبارتند بپرسیم مه داده مورد در م توانیم که سؤاالت

مرورگرهای در گسترده ه های شب از حاصل اطالعات ونه چ •
کنیم؟ رتبه بندی را Google مانند وب

تمایالت حت یا و وابستگ ها اولویت ها، ونه چ •
به ونه چ و دهیم تشخیص را داده ها این مصرف کنندگان

دهیم؟ ارائه آنها ویژه توصیه های آنها
را خاص بيمار هر درمان روند در اطمینان٧ عدم ونه چ •

کنیم؟ مدل سازی
(به فرد سالمت برخط مانیتورینگ به م توانیم ونه چ •
شد) خواهد هدایت آن به ۵G ه شب که محیط در خصوص

یابیم؟ دست
کنیم؟ استفاده انرژی عرضه برای هوشمند داده های از ونه چ •
از بسیاری وییم ب که بود خواهد درست نسبتاً م کنم فکر من
رایانه) نظری علوم (به همراه مدرن ریاضیات در آت پیشرفت های
فهم نیازبه توسط یا شد خواهد برانگیخته مه داده کاربردهای توسط
موجود ریاض تکنی های از بسیاری شد. خواهد راهبری مه داده
نظر در محض ریاضیات عنوان به اواخر همین تا آنهاکه از (برخ
پیدا مه داده از ما فهم در توجه قابل کاربردهای م شدند) گرفته

است. ٨ ه شب نظریه ریاضیات این، از کلیدی نمونه ی م کنند.

ه شب جا همه
گره ها٩ به موسوم اشیایی پیداست، آن نام از که همانطور ه، شب نظریه
م کنند. توصیف را شده اند داده پیوند ر دی ی به یال ها١٠ توسط که ،
م توانند یال ها و باشند سایت ها وب یا رایانه ها م توانند گره ها
همچنین باشند. سایت ها وب بین پیوند یا رایانه ها بین اتصال
فیس بوک در آنها دوستان م توانند پیوند ها و مردم م توانند گره ها
هرگونه و المات م و همراه تلفن م توانند آنها یا و باشند، توییتر١١ یا
6Smart watch 7uncertainties 8network theory 9node 10edges 11Twitter
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و م کند تشریح را ه شب ماهیت ه شب نظریه باشد. ارتباط تماس
مجموعه در منفرد نقاط بین ارتباط جستجوی به تا م دهد اجازه ما به
را ه شب گرداگرد در اطالعات حرکت م تواند و بپردازیم، داده ها
و گراف ها مورد در بیشتر اطالعات م توانید (شما کند. توصیف

بخوانید.) پالس سایت وب در را ه ها شب

CC BY. ۵ . ٢ پروژه در ٢٠٠۵ سال داده های اساس بر اینترنت نقشه :٣ ل ش
The Opte Project.

برای م تواند البته (که همراه تلفن ه شب اداره کردن ، واق در
رشد به رو و توجه قابل کاربرد قرارگیرد) استفاده مورد نیز داده دانلود
رنگ‐ روش های کردن پیدا است: گراف١٢ رنگ آمیزی نظریه ی
همچون خاص، قیود به توجه با ه شب در گره ها یا یال ها آمیزی
م گیرد. صورت باشند، متفاوت رنگ های به باید مجاور گره های
اختصاص فرکانس دهنده نشان است ن مم رنگ مثال، عنوان به
شود انتخاب طوری باید که باشد همراه تلفن فرستنده های به داده شده
باید مجاور فرستنده های برای بنابراین و رساند حداقل به را تداخل تا
ریاضیات حوزه در اواخر همین تا گراف آمیزی رنگ باشد. متفاوت

م شد. گرفته نظر در محض
عبارتند م شوند مه داده به منجر که ه هایی شب از ر دی مثال های
سازمان یافته، جرایم مدیریت، ه های شب (مانند سازمان ه های شب از
ه های شب ویژن)، یورو خوانندگ مسابقات در رأی ده رفتار حت
ه های شب ،( ترونی ال مدارهای یا برق ه شب (مانند فن آوری
کلمات اشاعه پروتئین، با پروتئین تعامل ژن ها، از ل (متش اطالعات
نقل و حمل ه های شب شایعات)، و افسانه ها اطالعات، مصطل

ریل سیستم های غذایی، تدارکات هواپیمایی، شرکت های (مانند

(زنجیره های محیط زیست ه های شب و ( روزمین و زیرزمین
عفونت). و بیماری ها انیسم های م غذایی،

ه شب نظریه قدرت
مه داده ها با مرتبط سؤاالت ر دی از بسیاری به م تواند ه شب نظریه
م شوید مواجه بزرگ بسیار ه های شب با شما که هنگام دهد. پاس
هم با بسیار که گره ها از گروه طبقات— و خوشه ها١٣ شناسایی

مشترک ویژگ های که گروه هایی به داده تقسیم یا — ارتباطند در
و داده کاوی١۴ در اطالعات چنین نیست. آسان همیشه داشته باشند،
به که ، خرده فروش صنعت با ارتباط در خصوص به وها١۵ ال شناخت
همچنین اما است، حیات عالقه مندند، خود مشتریان ترجیحات و رفتار
، اجتماع ه های شب در دوست گروه های شناسایی برای م تواند

رای ده وهای ال کردن پیدا در حت و مغز، سازمان در تحقیق
ه شب نظریه گیرند. قرار استفاده مورد ویژن یورو آواز مسابقه در
اطالعات طبقه بندی برای و خوشه ها شناسایی برای وریتم هایی ال

م کند. ارائه
مهم بسیار مسأله به م تواند تحلیل و تجزیه چنین براین، عالوه
کند: کم م شود مواجه آن با کاربردها از بسیاری در که ری دی
در داده ها دسته بندی مختلف سطوح با اطالعات بانک های پیونددادن
در که است، هوا و آب وضعیت بین پیش این، از مثال زمان. و فضا
زمین مدار ماهواره های توسط ثانیه هر در عظیم داده های از برخ آن
ایستگاه های از است ن مم ر دی داده های م یابد. انتقال و ارسال
از ر دی برخ م کنند. اندازه گیری را عدد چند تنها که باشد زمین
سوابق مانند باشند، داشته تاریخ قدمت است ن مم حت داده ها
داده ها مجموعه سه این تمام گذشته. سال ١٠٠ در دریا در کاپیتان ها

داد. پیوند باهم پارچه ی بطور باید را آنها و مفیدند

ه های شب طریق از آنها همه : عفون بیماری های شایعات، اطالعات، :۴ ل ش
م یابند. گسترش اجتماع

12theory of graph coloring 13clusters 14data mining 15pattern recognition
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به ه شب ی ونه چ که است این اهمیت درجه همان به سؤال
ر دی گره های از بسیاری به گره هر آیا است: شده متصل ه شب کل
هستند؟ ١۶ تنک و پراکنده ارتباطات یا م شود متصل ه شب سراسر در
کارا مسیریابی برای سؤاالت این چیست؟ ه شب در مسیر کوتاه ترین

حت و ارتباطات سرعت فهم ، تدارکات داده های تفسیر اینترنت، در
جستجوی برای ه شب نظریه نقش همچنین است. ضروری بازاریابی،
بسیار گره های است. اساس بزرگ ه های شب در نفوذ با گره های
آنها یا هستند سایت ها وب مردم، دهنده نشان که آنها چه مرتبط‐
مهم بسیار ه شب ام استح برای هستند‐ فرودگاه ها دهنده نشان که
تغییر توجه قابل بطور را کل ارتباطات آنها حذف که چرا هستند
، تروریست سازمان های ست ش به م تواند اطالعات چنین م دهد.

هنگام هوایی ترافی حفظ یا بیماری، گسترش و شیوع از جلوگیری
بیانجامد. است هوایی و آب بد شرایط از متاثر منطقه که

دهد؟ انجام م تواند ری دی چیز چه ریاضیات
که است ریاض تکنی های فراوان انواع از ی فقط ه شب نظریه
تصویر فرمت به مه داده ها بیشتر م شود. استفاده مه داده مطالعه برای
تفسیر، بندی، طبقه برای که ریاض وریتم های ال بنابراین هستند،
م گیرند قرار استفاده مورد تصاویر سازی فشرده و تحلیل و تجزیه
تجزیه در طوالن مدت به آماری١٧ روش های هستند. مهم بسیار

توجه قابل رشد اخیراً اما شده اند استفاده تصاویر تفسیر و تحلیل و
این که حال در است گرفته صورت ریاض جدید وریتم های ال در
م کردند فکر قبال مردم و گرفته اند نشات محض ریاضیات از ایده ها

ندارد. واقع دنیای در مستقیم کاربرد هیچ ریاضیات
است پیچیده ای معادالت تحلیل براساس وریتم ها ال این از برخ
ابزارهای از منتظره غیر و قدرتمند کاربردهای برخ به منجر که
جبری توپولوژی م شود. ١٨ معادالت نظریه به مربوط تکنی بسیار
ال اش خواص بررس به جبر کم به که ریاضیات از شاخه ای ،١٩

م کند. ایفا تصاویر طبقه بندی در مفیدی بسیار نقش م پردازد،
ساختارها بررس به که ریاضیات از شاخه ای ،٢٠ رسته ها نظریه
مورد م تواند م پردازد، انتزاع بسیار سط در ریاض مفاهیم و

ی یل تش برای مختلف اجزای ونه چ بدانیم تا گیرد قرار استفاده
ماشین یادگیری زمینه در م شوند. ترکیب ر همدی با مناسب تصویر
تصویر در اشیاء که کند «درک» تا م دهد اجازه ماشین به این ٢١

یرد. ب آن درباره «مستدل» تصمیم و چیستند
شاخه های از بسیاری است. کاربردها از کوتاه لیست فقط این
مه داده در کاربردهایی که دارند وجود کامپیوتر و ریاض علوم ر دی
ریاضیات در بزرگ پیشرفت های شاهد که مطمئنم من کرده اند. پیدا
هستند چالش ها این از ناش که محاسبات و کاربردی محض،

بود. خواهیم

نویسنده مورد در
،رئیس باث٢٣ اه دانش در کاربردی ریاضیات استاد باد٢٢ کریس

سلطنت مؤسسه ریاضیات رئیس آن، کاربردهای و ریاضیات مؤسسه
عالقه مند او ویژه به است. بریتانیا علم انجمن افتخاری ار هم و
ریاضیات از عموم درک ترویج و واقع دنیای در ریاضیات کاربرد به
ریاضیات٢۴ بخواد دلت «تا معروف کتاب ار هم نویسنده او است.
است. منتشرگردیده آکسفورد اه دانش انتشارات توسط که ،است «

زنجان اه دانش آمار، گروه ∗

طوس نصیرالدین خواجه اه دانش ∗∗
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چیست؟ گاوس انحنای
∗∗ حقیق حسن ویراستار: ، ∗ کاظم محمدباقر برگردان:

است: زیر مقاله از ترجمه ای متن این
What is Gauss curvature? Editors, Notices of the

AMS, Vol. 63(2), 2016.

https://www.ams.org/publications/

journals/notices/201602/rnoti-p144.pdf

که چیزی است، بعدی دو رویه ای ذات انحنای ی گاوس انحنای
باشد. داشته را آن رویه ی باشید نداشته انتظار هرگز شما است ن مم
آیا که وید ب نم تواند م کند زندگ خم ی درون ای حشره وقت
که است این دهد انجام م تواند حشره این چه آن نه؛ یا است خمیده
اما نماید. اندازه گیری را طول و فاصله عقب، و جلو سمت به حرکت با
حرکت با م کند زندگ رویه ی روی بر که هوشمند! حشره ی
انحنای م تواند شود، خارج آن از که این بدون رویه اطراف به کردن

نماید. انداز ه گیری را آن گاوس

انحنای کنید. توجه برش خم های انحنای به ، گاوس انحنای تعریف برای :١ ل ش
آن (منف ترین) ترین کوچ و (مثبت ترین) بزرگترین ضرب حاصل گاوس

انحناهاست.

نمایید، تعریف را خم ی انحنای ونه چ م دانید کنیم فرض تعریف.
م کنید؟ تعریف ونه چ را p مانند نقطه ای در رویه ی انحنای حال
برش p نقطه در آن بر عمود صفحه ی با را رویه ،١ ل ش مانند
است شده حاصل صفحه توسط رویه برش از که خم انحنای دهید.
خواهید مختلف جهت های در انحناهایی بنابراین آورید. دست به را
دست به ترتیب این به که انحناهایی ترین کوچ و بزرگترین داشت.
هم بر عمود جهت   های در و م شود نامیده اصل انحناهای م آید
آنها حاصلضرب و میانگین انحنای عدد دو این میانگین هستند. واق

م شود. نامیده گاوس انحنای
انحنای بنابراین است ١ برابر اصل انحنای دو هر واحد، کرۀ برای

اصل انحناهای واحد، شعاع با استوانه ای در م شود. ١ نیز آن گاوس
ی در است. صفر گاوس انحنای نتیجه در و هستند صفر و ١ برابر

و ١ برابر اصل انحناهای ،٢ ل ش مانند مناسب هذلولوی سهم وار
م باشد. ‐ ١ گاوس انحنای و ‐ ١

کمیت گاوس انحنای این که م کند بیان گاوس اساس قضیه
رویه درون که حشره ای توسط عدد این ر، دی بیان به است؛ ذات
شما اگر که معناست بدان این است. اندازه گیری قابل م کند زندگ
تغییری آن گاوس انحنای نمایید، خم بیاید کش که آن بدون را رویه
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ی به تا کنید لوله ٣ ل ش همانند را صفحه ای شما اگر کرد. نخواهد
١ و صفر به صفر، و صفر از آن اصل انحناهای شود، تبدیل استوانه

م ماند. باق صفر همچنان آن گاوس انحنای ول م کند تغییر

است. (+١)(−١) = −١ گاوس انحنای هذلولوی سهمیوار این در :٢ ل ش

در را رویه ای گاوس انحنای بتواند حشره ی آن، طریق از که راه
بسیار شعاع با ژئودزی دایره به که است این یرد ب اندازه p نقطه

:p پیرامون در r کوچ
C = {x : dist(p, x) = r}

از اصل انحناهای ،r شعاع با استوانه ای به آن تبدیل و صفحه کردن لوله با :٣ ل ش
م ماند. باق ٠ گاوس انحنای ول م کند تغییر ٠ و r/١ به ٠ و ٠

٢πr با برابر محیط باشد، صفر گاوس انحنای اگر کند. توجه

آن محیط باشد، مثبت عددی کره، مانند گاوس انحنای اگر م شود.
گاوس انحنای هذلولوی سهمیوار مانند اگر و م شود. ٢πr از کمتر

، کل حالت در شد. خواهد بزرگتر عددی محیط باشد، منف مقداری
محاسبه قابل زیر فرمول کم با محیط ،G گاوس انحنای برای

است
٢πr −Gπ

r٣
٣ + · · · .

انحنای که گاوس‐بنه فت انگیز ش فرمول بسته، رویه ی برای
دارد. وجود م کند، مرتبط هم به را χ اویلر مشخصه و G گاوس
مثلث بندی با که است ترکیبیات کامال مقدار ی اویلر مشخصه
منهای مثلث ها وجه های و رأس ها تعداد جم با و رویه ی دلخواه

م گوید گاوس‐بنه قضیه م آید. دست به یال هایشان تعداد
∫

G = ٢πrχ.

م شود نتیجه فوق فرمول از است، ٢ کره اویلر مشخصۀ که آنجایی از
مطلب این درست بررس ۴π است برابر آن گاوس انحنای انتگرال
این و است ١ آن گاوس انحنای که زیرا است آسان واحد کرۀ ی در
جالب نکته م باشد. ۴π برابر کره سط مساحت که است آن بیانگر

ل ش و اندازه هر به یافته ل ش تغییر کره هر برای این که است این
م ماند. باق درست همچنان نیز

از است. ترکیبیات و هندس جالب تساوی ی گاوس‐بنه قضیه
از مستقل اویلر مشخصه که گرفت نتیجه م توان بالفاصله قضیه این

ذات کمیت که ، گاوس انحنای انتگرال چون است، رویه مثلث بندی
گاوس انحنای گفت م توان مشابه طور به است. مستقل است، رویه
نم کند. تغییر اویلر مشخصه که چرا م ماند، ثابت ل ش تغییر با

نیرنبرگ درباره مقاله در که همان طور
(Notices, Feb. 2016, Recent Applications ofNirenberg’s Classical Ideas)

بود پرسیده را سؤال این نیرنبرگ ١٩٧٠ در م شود، مالحظه
فضا، در کره مختلف نشاندن های برای کره، روی بر توابع چه که
قضیه به توجه با باشند. گاوس انحنای تابع عنوان به م توانند
وجود نیز ری دی شرایط آیا باشد. ۴π باید آن انتگرال گاوس‐بنه،

دارد؟

زنجان اه دانش ∗

طوس نصیرالدین خواجه اه دانش ∗∗
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اسالتر جیمز پیتر یاد به
گل محمدی∗∗ حمیدرضا ،∗ علیخان سعید

از ی و ایی آمری ریاضیدان (Peter J. Slater) اسالتر جیمز پیتر
١٩۴۶ سپتامبر ٣٠ در گراف نظریه شاخه ران پژوهش برجسته ترین

ریاض رشته در را خود کارشناس مدرک آمد. دنیا به ا آمری در
دریافت نیویورک در (Iona College) آیونا کال از ١٩۶٨ سال در
کرد خدمت متحده ایاالت ارتش در ١٩٧٠ سال تا آن از بعد و کرد
(University of Iowa) آیووا اه دانش به تحصیل ادامه برای سپس و

ریاض رشته در را خود ارشد کارشناس درجه ١٩٧٢ سال در و رفت
خود دکتری رساله اه دانش همین در سال١٩٧٣ در و کرد دریافت
ارائه (Stephen T. Hedetniemi) هدتنیم استیون راهنمایی به را
دکتری دوره اتمام از پس . گردید دکتری درجه اخذ موفق و نمود
اری هم استاندارد مل اداره با دکتری پسا ار هم عنوان به سال ی
اه آزمایش در کاربردی ریاض بخش در سال شش آن از بعد و کرد
١٩٨١ سال در تا بود کار به مشغول و زی نیوم ، آلبوکرک در ساندیا
و درآمد هانتسویل در آالباما اه دانش ریاض دپارتمان عضویت به
وی دهد. ادامه ترکیبیات و گراف زمینه در خود تحقیقات به توانست
رشته در ارشد کارشناس درجه اخذ به موفق ١٩٨۶ سال در چنین هم

شد. آالباما اه دانش از کامپیوتر علوم
درآورده تحریر رشته به مقاله ٢٣٨ به نزدی اسالتر پروفسور
است درآورده نگارش به تنهایی به را مقاله ۶۶ تعداد این از که است
است درآورده نگارش به ر دی محققان اری هم با را مقاالت سایر و
مقاالت این نگارش در وی اران هم ترین نزدی و ترین برجسته از .

ایالت اه دانش ریاض دپارتمان عضو هاینز ترزا پرفسور به م توان
اه دانش ریاض دپارتمان عضو هدتنیم استیون پرفسور و تنس
گراف نظریه زمینه در برجسته ران پژوهش از هردو که کلمسون

م توان او تألیفات شناخته و مهم ترین جمله از کرد. اشاره م باشند
زیر عنوان با کتاب به

Graphs in Domination of Fundamentals
و است شده نوشته هدتنیم و هاینز اری هم با که کرد اشاره

است. شده استناد آن به مختلف مقاالت در بار ٣۴٠٠ از بیش

هدتنیم پروفسور و هاینز پرفسور اسالتر، پرفسور راست: به چپ از

آن با اسالتر که گراف نظریه در تحقیقات زمینه های مهم ترین از
مجموعه های یا احاطه گر مجموعه های به م توان شود م شناخته
مجموعه های مطالعه و تعریف دلیل نخستین کرد. اشاره غالب
است. شطرن صفحه ی در وزیر مسأله برای راه حل یافتن غالب،
بار اولین برای نوزدهم، قرن دهۀ در اروپا در شطرن عالقه مندان

شطرن صفحه ی در وزیر تعداد چه که کردند مطرح را مسأله این
با یا شطرن صفحه مربع های همه ی که طوری به داد قرار م توان
عین در و شوند احاطه وزیر ی با حداقل یا شوند اشغال وزیر ی
در (الف) شطرن صفحه نکنند. مغلوب نیز را ر ی دی وزیرها حال
همۀ آن در که م دهد نشان را استاندارد شطرن صفحه ی ١ ل ش
شده اند. عالمت گذاری با شده داده وزیر توسط شده احاطه مربع های
در دلخواه مربع تعداد هر به وزیر ی شطرن بازی قوانین مطابق
١ ل ش در دارد. احاطه قطری و عمودی ، افق صورت به صفحه
وزیرها که م دهد نشان را وزیر از مجموعه ی (ب) شطرن صفحه
ری دی با کدام هیچ و دارند احاطه شطرن صفحه مربع های همه به

نم شود. مغلوب
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وزیر مسألۀ به پاسخ ب) وزیر ی توسط شده احاطه مربع های الف) :١ ل ش

مسأله با معادل ، شطرن صفحه در غالب مربع های مسأله ر دی بیان به
ی S ⊆ V (G) ،G ساده گراف در است. گراف ی در غالب رئوس

خودش یا v ⊆ V (G) رأس هر هرگاه است، G گراف غالب مجموعه
کوچ ترین باشد. S رأس ی حداقل همسایۀ یا و باشد S به متعلق
آن و م گوییم G غالب عدد را G گراف غالب مجموعه های اندازه ی

م دهیم. نشان y(G) نماد با را
واق به و کرد کار غالب مجموعه های از مختلف انواع روی اسالتر

در احاطه گر مجموعه های بحث امان پیش از ی م توان را اسالتر
تعداد همراه به او مقاالت از تعدادی ذیل در دانست. گراف نظریه
است شده مشخص کروشه در که مقاالت این به مربوط استنادهای

است. شده آورده
(1) Leaves of trees, P. J. Slater, Congr. Numer. 14 (1975),

549-559. [482]

(2) Dominating and reference sets in a graph, P. J. Slater,

J. Math. Phys. Sci. 22 (1988), 445-455. [282]

(3) Information dissemination in trees, P. J. Slater, E. J.

Cockayne and S. T. Hedetniemi, SIAM J. Comput. 10

(4)(1981), 692-701. [223]

(4) Signed domination in graphs, J. E. Dunbar, S. T.

Hedetniemi, M. A. Henning, and P. J. Slater. Graph

Theory, Combinatorics, and Applications 1 (1995),

311-321. [179]

(5) Paired domination in graphs, T. W. Haynes and P. J.

Slater, Networks 32 (3) 1998, 199-206. [168]

(6) Domination and location in acyclic graphs, P. J. Slater,

Networks 17 (1) (1987), 55-64. [131]

(7) R-domination in graphs, P. J. Slater, J. Assoc. Com-

put. Mach. 23 (3) (1976), 446-450. [120]

کنفرانس های در سخنران به م توان اسالتر فعالیت های ر دی از
و سرگرم کننده و جالب همیشه وی سخنران های نمود. اشاره متعدد
به سخنران هنگام در وی که دلیل این به شاید است بوده پرجمعیت

است! م کرده پرتاب نبات آب حاضران میان

چشم ٢٠١۶ سپتامبر ٢٧ در برجسته نظریه پرداز و ریاضیدان این
باد. گرام یادش و شاد روحش رفت. ما میان از و بست فرو جهان از

نشریه که است ذکر به الزم
Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing

پیتر یاد به است شده منتشر ٢٠١٨ فوریه در که را خود ١٠۴ شماره
توسط وی مورد در مقاله ای شماره همین در و است کرده انتشار اسالتر

است. رسیده چاپ به هدتنیم استیون و هاینز ترزا

یزد اه دانش ∗

تفرش اه دانش ∗∗
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انجمن اخبار
تخصص کمیسیون های گزارش

ایران ریاض انجمن
١٣٩۶ دی ماه ٧ همایش ایران، آمار مرکز

قاسم هنری∗ طاهر
عضو ١۵۵ مجموعاً که ایران ریاض انجمن تخصص کمیسیون ١٩ از
افتتاحیه جلسۀ از پس کردند. شرکت همایش این در نفر ٩٠ دارند،

ریاض انجمن نمایندگان کلیۀ باحضور که همایش عموم نشست و
هری شد، برگزار تخصص کمیسیون های اعضای و اه ها دانش در

خود جلسات جداگانه، به طور بعدازظهر تخصص کمیسیون های از
نظریات و پیشنهادها نظر، تبادل و بحث از پس و داده یل تش را

ی هر نمایندگان سپس نمودند. تدوین توب م به صورت را خود
عموم نشست در همایش، در حاضر تخصص کمیسیو ن های از

ارتباط در را خود مصوبات کنندگان، شرکت کلیۀ حضور با همایش
لزوم و ریاض افت مسئلۀ به ویژه، صبح عموم نشست بحث های با
خود، کمیسیون خاص مسائل و اه دانش و مدرسه ای آموزش ارتقاء
که گرفت، ل ش نیز تکمیل گفتگوهایی مورد حسب و دادند گزارش

م شوند: ارائه ذیل شرح به

پارسیان دکتر آمار: کمیسیون . ١
بود. آمار رشتۀ ورودی های نازل کیفیت مورد در ما بحث مهم ترین

کارشناس کنکور در م توانند رشته ای هر فارغ التحصیالن متأسفانه
درس مواد ضرایب به توجه با و کنند شرکت آمار دکتری یا ارشد
اصل دروس در پایین نمرات با حت آنها شدن پذیرفته ان ام آزمون،

به راه حل هایی نارسائ ها این از برخ رف برای دارد. وجود آمار،
شد: پیشنهاد ذیل شرح

در ارشد کارشناس دانشجوی پذیرش ظرفیت کردن کم . ١
اه ها دانش

آزمون تخصص دروس نمرات برای کف گذاشتن . ٢

نمره کف میزان کردن مشخص در اه ها دانش به اختیار دادن . ٣
اه دانش دکتری و ارشد کارشناس به ورود برای

تکرار قابل سال طول در که GRE مشابه آزمون هایی برگزاری . ۴

انتخاب معیار ارشد کارشناس یا کارشناس معدل و باشند
اساس بر اه دانش توسط دانشجو گزینش و باشد دانشجو
کنکور بجای مشابه، آزمون های یا GRE و تحصیل مدارک

باشد. دکتری و ارشد کارشناس

دانشجویان که م شود توصیه آمار ارشد کارشناس دورۀ برای . ۵
از را مصنوع هوش و ماشین یادگیری داده ها، اه پای دروس

ذرانند. ب کامپیوتر علوم گروه

رد روی با ارشد کارشناس سط در داده ها علم نام به رشته ای . ۶
در اینکه یا شود برنامه ریزی کامپیوتر علوم و ریاض آماری،
راه اندازی داده ها علم گرایش آمار، ارشد کارشناس رشته
رشته های از م توانند گرایش یا رشته این ورودی های شود.

باشند. کامپیوتر علوم و ریاض آمار،

گویا دکتر : ریاض آموزش کمیسیون . ٢
نظارت و مدیریت با ریاض آموزش تخصص سمینارهای . ١

شوند. برگزار ریاض انجمن

است. ریاض رشته نف به ریاض آموزش رشته توسعۀ . ٢

انجام ریاض آموزش پیمایش و پایش پیرامون بررس هایی . ٣
گردد. درج ایران ریاض انجمن خبرنامه در آنها نتایج و شود
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را ریاض رشته مرتبط، غیر رشته های از داوطلبان چنانچه . ۴
آزمون ریاض دروس نمرات برای کف باید کنند، م انتخاب
همۀ برای کف این نباید البته شود. گرفته نظر در ورودی

باشد. سان ی اه ها دانش
مهم خیل رشته انتخاب در دانش آموزان تحصیل هدایت . ۵

گیرد. انجام دقیق برنامه ریزی زمینه این در باید و است
ریاض گروه های در ریاض آموزش کهاد تقویت . ۶

استاندارد سازی مورد در نظر اظهار و نقد ، اندیش هم برای . ٧
ریاض گروه های عالقه مند اعضای از مدرسه ای، ریاضیات

خبرنامۀ در دعوت این و شود دعوت ریاض انجمن توسط
گردد. درج هم ریاض انجمن

و ریاض آموزش پژوهش های برای معیار هایی گذاشتن . ٨
آموزش رساله های و پایان نامه ها موضوع در عمیق بازنگری

ریاض
التحصیالن فارغ اسام جم آوری برای ه ای شب ایجاد . ٩
از خارج و داخل ریاض آموزش دکترای و ارشد کارشناس

هستند. مقیم ایران در که کشور،
جام نگر ریاضیدان های از فراخوان ی در ریاض انجمن . ١٠
کند دعوت دارند، را ریاض افت دغدغه واقعاً که توانمند و
ریاضیات دروس مطالب دقت و صحت محتوی، مورد در تا

بپذیرند. مسئولیت مدرسه ای

ار آب دکتر : ریاض آنالیز کمیسیون . ٣
هر در باسابقه و خبره افراد توسط پایه علوم دروس تدریس . ١

آموزش گروه
دروس تدریس برای ی از بیش التدریس حق ضریب اعمال . ٢

ریاض علوم مبان و ٢ و ١ عموم ریاض
ریاض گروه های به خصوص و آموزش مراکز تعداد کاهش . ٣

اه دانش مدرسان در مداری اخالق فرهنگ ترویج . ۴
در مدرسان تجربیات انتقال برای آموزش کارگاه های برگزاری . ۵

ریاض آنالیز مثل دروس برخ
کارشناس ورودی های برای تکمیل آزمون های برگزاری . ۶

تست آزمون های بر عالوه دکتری، و ارشد

یا ٣ صورت به دروس ارائۀ جهت اه ها دانش به اختیار تفویض . ٧
دکتری و ارشد کارشناس در واحدی ۴

( (کف نمره اقل حد تعیین برای اه دانش هر به اختیار تفویض . ٨
تحصیل مقاط همه در ریاض رشته ورودی های برای

خدمت ضمن آموزش در اه دانش جامعۀ بیشتر مشارکت . ٩
به صورت اغلب دبیران فعل خدمت ضمن آموزش زیرا دبیران،
معلومات به چیزی علم نظر از و م گردد برگزار صوری

نم شود. اضافه شرکت کنندگان

میان رشته ای رشته های تقویت جهت در جدید دروس معرف . ١٠

آنالیزدان های بیشتر ارتباط جهت رام تل گروه ی ایجاد . ١١
کشور

بابلیان دکتر عددی: آنالیز کمسیون . ۴
ارتقای دروس، کردن واحدی سه هدف اینکه به عنایت با . ١
درس های برگزاری م گردد پیشنهاد لذا است، آموزش کیف
معاون طرف از دقیقه ای، ٧۵ جلسۀ دو صورت به واحدی سه

گردد. ابالغ اه ها دانش تمام به علوم وزارت آموزش

و دکتری مقط دروس مطالب پیوستگ و حجم به توجه با . ٢
واحدی ۴ دروس ارائه اه، دانش مجرب استادان نظر اعالم نیز
م دهد. افزایش هم را کیفیت و هست صالح به و منطق

مقط در آمار رشته درس برنامۀ در اینکه به توجه با ضمناً
امید است، شده مصوب نیز واحدی ۴ دروس ارشد کارشناس
نیز ریاض دکتری مقط دروس شدن واحدی ۴ پیشنهاد است

گیرد. قرار عتف وزارت جدی توجه مورد

واعظ پور دکتر : خط غیر آنالیز کمیسیون . ۵
و رود پیش شدن بین الملل سمت به غیرخط آنالیز سمینار . ١
در شرکت جهت زمینه این در خارج متخصص ریاضیدانان از

آید. به عمل دعوت سمینار

انتخاب از دبیرستان آموزان دانش استقبال عدم به توجه با . ٢
ریاض رشته تعطیل و متوسطه دوم دوره در ریاض رشته

در ریاض انجمن که م شود پیشنهاد دبیرستان ها، اغلب در
جلسات برگزاری بر عالوه و نموده برخورد فعال تر زمینه این

تشویق جهت را ارهایی راه پرورش، و آموزش مسئولین با
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ارائه فرزندانشان توسط ریاض رشته انتخاب به خانواده ها
نماید.

هیات عضو زمینۀ در فرهنگیان اه دانش ضعف به توجه با . ٣
زمینه این در ایران ریاض انجمن که گردید پیشنهاد ، علم
زمینۀ و نماید باز را فرهنگیان اه دانش مسئولین با گفتگو باب
فراهم را دولت اه های دانش با اه دانش این مشترک فعالیت
آموزش برای دولت اه های دانش مجرب اساتید از بتوان تا آورد

کرد. استفاده فرهنگیان اه دانش دانشجویان

اصفهان نصر دکتر : هارمونی آنالیز کمیسیون . ۶
ول شد، ارائه همایش در شفاه به طور کمیسیون این گزارش

نشد. دریافت کمیسیون این طرف از توبی م گزارش

دکتر عملیات: در تحقیق و بهینه سازی کمیسیون . ٧
دامنه سلیمان

رشته تکمیل تحصیالت به رشته ها سایر داوطلبان ورود . ١
ندارد. ایرادی ریاض

رشته ای بین و گروه های پژوهش بر تأکید . ٢
در الزم تغییرات ایجاد برای اه ها دانش به بیشتر آزادی دادن . ٣
مربوط اه دانش توان و اهداف با متناسب ، آموزش برنامه های

تخصص گروه صالحدید به بنا و
سازمان های با رایزن راستای در ایران ریاض انجمن تالش . ۴
فارغ التحصیالن جذب افزایش منظور به عتف وزارت و مربوطه

دکتری پسا دوره های در دکتری

گراف: نظریه و ترکیبیات کمیسیون . ٨
زیر شرح به دریافت صورتجلسه نشد. ارائه شفاه گزارش جلسه در

است:
تجربه با استادان به فرهنگیان اه دانش مبرم نیاز به توجه با . ١
که م شود توصیه اکیداً مختلف، گرایش های در متخصص و
اری هم فرهنگیان اه دانش با استان هر در مادر اه های دانش
تعداد نشود مجبور فرهنگیان اه دانش تا باشند داشته فعال
با و کند جذب مدت کوتاه در علم هیئت عضو زیادی
خواهند و هستند مواجه آن با دولت اه های دانش که الت مش

گردد. روبرو بود،

مدرک دارای که تکمیل تحصیالت داوطلبان پذیرش مورد در . ٢
بهتر ول نشود، مخالفت هستند، ریاض رشته با غیرمرتبط
نیز ریاض ده های دانش توسط دانشجویان این گونه که است

شوند. راهنمایی و گزینش
اه جای گراف نظریه و ترکیبیات گرایش که است شایسته . ٣
به خصوص و ارشد کارشناس در شده ای تعریف و مشخص
خوبی قدمت ایران در گرایش این زیرا باشد، داشته دکتری دوره
این در ریاض انجمن شده اند. تربیت خوبی متخصصان و دارد

باشد. داشته خوبی نقش م تواند مورد
اه دانش و مدرسه ای تحصیل مقاط تمام در ریاض افت . ۴

و انبوه پذیرش آن عمدۀ علت و م شود مشاهده وضوح به
م شود توصیه اکیداً لذا است. رشته این در دانشجو بی رویۀ

یابد. کاهش دانشجو پذیرش ظرفیت که
کانال گرایش، این متخصصین از اطالعات بانک تهیۀ جهت . ۵
بر بال و است شده تهیه رام تل در که Combinatorics،
آقای شد قرار شد. توصیه گروه این به دارد، عضو نفر ١٠٠
کانال تویسرکان دکتر آقای اری هم با علیخان سعید دکتر
بر در را گرایش این در متخصص اعضای همه که جدیدتری

سازند. آماده م گیرد،
خارج مهم اه های دانش ایران ریاض انجمن که شد پیشنهاد . ۶

و گراف) نظریه (بخصوص ریاضیات بین توانسته اند که را
پیشبرد جهت آنها از و شناسایی کنند، برقرار خوبی پیوند صنعت

یرد. ب و ال ریاضیات اعتالی و

محمودی دکتر جبر: کمیسیون . ٩
به توجه با کمیسیون، این به مربوط شاخه های تقسیم بندی . ١
کدهای ، AMS طبقه بندی اساس بر جبر، کمیسیون های سایر

شدند. تعیین ١٨ و ١٧ ،١۶ ،١٢ ،٨ ،۶
در ایران فعال ریاضیدان های اسام تعیین جهت شد مقرر . ٢
دکتر خانم ، رسول دکتر آقای ترتیب به مذکور، کدهای
دکتر خانم بهبودی، دکتر آقای ، رجائ دکتر آقای محمودی،

نمایند. اقدام حسین دکتر آقای و زاده یوسف
دو مجرد، جبر زمینه در کارشناس اجباری دروس مورد در . ٣
و حلقه ها» و گروه ها «نظریۀ نام با ی واحدی چهار درس
پیشنهاد گالوا» و میدان نظریۀ و سیلو «قضایای نام با ری دی
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شد.
همان ارشد، کارشناس دورۀ در جبر اجباری درس مورد در . ۴

پیشنهاد شد. پیشرفته جبر سابق سرفصل

دیبائ دکتر جا به جایی: جبر کمیسیون . ١٠
مورد را ذیل پیشنهادهای ایران ریاض انجمن که م شود توصیه

دهد: قرار توجه
، تخصص کمیسیون های نامۀ آیین کل اهداف از ٣ ماده در الف.
گذشته، نارسائ های شناخت و «معرف م شود: پیشنهاد زیر جمله

« ... و مناسب ارهای راه ارائۀ و آینده پیش بین
. ریاض ارشد کارشناس دانشجویان جذب شیوۀ مطالعۀ و بررس ب.

تست  زن صورت به ورودی داوطلبان ارزیابی روش حذف
اعالم و ریاض دکتری دانشجویان جذب شیوۀ مطالعۀ و بررس ج.
در اندک. ضریب با حت ، زن تست با افراد ارزیابی نادرست صریح
نتیجه م تواند تست نمرات بودن باال که شد مطرح راستا همین
م شود داوطلب بادکنک رشد به منجر که باشد امر این در ممارست

پژوهش و آموزش دوره های گذراندن از دانشجویان این عمل در و
بود. خواهند ناتوان شایسته به صورت دکتری

علم هیئت اعضای پژوهش ارزشیابی بر جلسه بعدی بحث
نقش ریاض انجمن است شایسته که شد ابراز متفقاً و بود متمرکز
ایفا ایران ریاض کاران از ل متش علم نهاد ی به عنوان را خود
همین در بپرهیزد. صنف صرفاً نهاد ی به شدن تبدیل از و نماید
خود کار دستور در را ذیل موارد ریاض انجمن که شد پیشنهاد راستا

کند. یری پی را آنها جدیت با و دهد قرار

و رشته ها تفکی به ریاض مقاالت امتیازده و ارزیابی . ١
پایه علوم رشته های ر دی با مقایسه بدون مختلف، گرایش های

( (علم سنج

قبیل از گونه نماد و عددی ارزیابی های حذف . ٢
زین جای و ISI(IF), Scopus, H-index, Q1, Q2, Q3, Q4

کیف فاکتورهای با آن کردن

و علم هیئت اعضای ارتقاء اصول اصالح و بازبین . ٣
قبیل از ، جهان سط در علم هیئت تأثیر نمودن لحاظ

بین الملل مجام در سخنران و علم مسافرت های

خارج و داخل ریاض معتبر مجالت فهرست انتشار و تعیین . ۴
ایران ریاض انجمن سوی از

دکتر رها: عمل نظریه و خط جبر کمسیون . ١١
عبدالله

و خط جبر زمینۀ در ایران در که افرادی از داده اه پای ی . ١
شود. تهیه م کنند، فعالیت رها عمل نظریه

ریاض رشته ورودی آزمون ریاض دروس نمرات برای کف . ٢
شود. گرفته نظر در ارشد کارشناس مقط در

فازی: دستگاه های کمسیون . ١٢
نکردند. شرکت همایش در کمیسیون این اعضای از هیچ ی

اقلیدس دکتر رمز: کمیسیون . ١٣
کردن محدود گرایش، این بودن رشته ای بین به توجه با . ١
در منف تبعات ، ریاض رشته به فقط گرایش این ورودی های

دارد. گرایش این کیفیت

ورود و اخیر دهه های در متعدد پیشرفت های به توجه با . ٢
بیشتر توجه برای زیادی امید گرایش، این در نوین فناوری های
وجود کشور ریاض جامعه و مسئوالن طرف از گرایش این به

آمادگ با گرایش این به ورود که م شود توصیه لذا دارد.
گیرد. صورت الزم پژوهش و علم پیشینه های با و کاف
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زنگنه ظهوری دکتر : مال ریاضیات کمیسیون . ١۴
داشته وجود ارشد کارشناس کنکور در قبول برای کف باید . ١
که شوند قبول ریاض ارشد کارشناس در کسان تنها تا باشد
کمتر نصاب حد آن از ریاض دروس در آنها آزمون نمرات

شود. مشخص کارشناس با باید کف این نباشد.
حرفه ای ارشد کارشناس ایجاد . ٢

که شد مطرح زیادی مطالب کمیسیون این شفاه گزارش در
است. نیامده توب م گزارش در

دستگاه های و دیفرانسیل معادالت کمیسیون . ١۵
خیری دکتر : دینامی

از پس گرایش، این دکتری دورۀ برای اصل دروس برنامۀ . ١
گردد. تدوین آنها تجمیع و اجرا حال در برنامه های بررس

کارشناس ورودی دانشجویان نامطلوب وضعیت به توجه با . ٢
همۀ در داوطلبان ریاض دروس نمرات برای کف تعیین ارشد،

است. ضروری ریاض علوم گرایش های

کامپیوتر: علوم و منطق کمیسیون . ١۶
چند شامل صورتجلسه ای ول نشد ارائه شفاه گزارش
آورده ذیل در آن از خالصه ای که شده تدوین کل پیشنهاد

است: شده

صورت به نه ول ، ریاض معلمان خدمت ضمن واقع آموزش . ١
است. رایج فعال که صوری

مدیریت با مدارس ریاض درس کتب االت اش بررس . ٢
ریاض انجمن

جمال دکتر گروه ها: نظریۀ کمیسیون . ١٧
شرح به ارشد کارشناس مقط در کمیسیون این پیشنهادی برنامۀ
شده بازنگری درس برنامۀ با هماهنگ برنامه این البته است: زیر
شورای تصویب به که است، کاربردها و ریاضیات ارشد کارشناس

است. رسیده عتف وزارت آموزش برنامه ریزی عال
ی (*) واحد ٣ پیشرفته جبر گروه ها: نظریۀ گرایش الزام دروس

واحدی ٣ درس ی (*) واحدی ٣ درس
گرایش دو میان از باید (*) عالمت با شده مشخص دروس تبصره:

باشند. جبر از متمایز
گروه ها) نظریه (گرایش انتخابی تخصص دروس

واحد ٣ : متناه گروه های نظریه . ١
واحد ٣ : نامتناه گروه های نظریه . ٢

واحد ٣ گروه ها: نمایش نظریه . ٣
واحد ٣ : ماتریس گروه های نظریه . ۴

واحد ٣ پوچ توان: و حل پذیر گروه های نظریه . ۵
واحد ٣ : آبل گروه های نظریه . ۶

واحد ٣ گروه ها: نمایۀ نظریه . ٧
واحد ۶ باشد. باال جدول از باید گرایش این الزام واحد ۶ تبصره:

باشد. جبر گرایش به مربوط جدول از م تواند ر دی
از واحد ١٢ گروه ها)، نظریۀ (گرایش الزام واحد ٩ برنامه: خالصه

سمینار واحد ٢ و پایان نامه واحد ۶ انتخابی، تخصص دروس
ارشد کارشناس ورودی دانشجویان درس ضعف به توجه با
م شود پیشنهاد دانشجو، پذیرش نحوه در بازنگری لزوم و ریاض
ارشد کارشناس دورۀ مجری اه های دانش نظر با سنجش، سازمان
نظر در ورودی آزمون ریاض درس های نمرات برای کف ، ریاض

گیرد.

حقیقت دوست دکتر توپولوژی: و هندسه کمیسیون . ١٨
رشته های از هرکدام برای جداگانه سرفصل های تدوین و تهیه . ١

آمار و کاربردی محض، ریاض

دروس برخ احیاء و دبیرستان هندسۀ دروس تقویت بر تأکید . ٢
تحلیل هندسه مانند سابق، شدۀ حذف

سمینارهای ، علم همایش های کیفیت ارتقاء جهت در . ٣
گردد. برگزار دوساالنه تخصص

و آموزش وزارت نیاز مورد آموزش کادر فرهنگیان اه دانش . ۴
نیز کشور اهای دانش خوب فارغ التحصیالن بین از را پرورش
در تدریس مجوز الزم آموزش دوره های از پس و کند انتخاب

نماید. صادر آنها برای معلم مدرک نام به مدارس

صحیح مجوز ی از فرهنگیان اه دانش شعب همۀ استفاده . ۵
داشته را الزم استانداردهای باید اه دانش شعبۀ هر و نیست
رشته برگزاری مجوز عتف وزارت از جداگانه به صورت و باشد

یرد. ب را

اه ها، دانش برای ظرفیت تکمیل که الت مش به توجه با . ۶
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در نباید است، آورده به وجود غیرمادر، اه های دانش به ویژه
قبال که دانشجویان برای رشته انتخاب ان ام ظرفیت، تکمیل
اه های دانش و باشد داشته وجود شده اند، قبول اه دانش در

باشند. داشته مشخص و محدود ظرفیت باید نیز مادر
گرایش ی دینامی دستگاه های گرایش اینکه به توجه با . ٧
پیشنهاد نیست، کاربردی ریاض مختص و است ریاض

ریاض رشته در دینامی دستگاه های گرایش که م شود
آمادگ توپولوژی و هندسه کمیسیون گردد. ایجاد نیز محض

م دارد. اعالم آن سرفصل تهیۀ جهت را خود
موجود سرفصل های تمام بازنگری جهت را خود آمادگ ما . ٨

م داریم. اعالم تحصیل مقاط تمام در هندسه دروس
برای ارشد، کارشناس ورودی های کیفیت تقویت جهت در . ٩

گردد. اعمال مناسبی ضرایب هندسه تخصص دروس
انجام کیفیت با و خوب خیل باید رساله و پایان نامه داوری . ١٠

گیرد.
ورودی آزمون های در هندسه دروس وجود عدم به توجه با . ١١
هندسه دروس که م شود پیشنهاد دکتری، و ارشد کارشناس
ارشد کارشناس به ورود برای عموم توپولوژی و دیفرانسیل
توپولوژی یا منیفلد هندسه درس و هندسه گرایش با ریاض
منظور هندسه، گرایش با ریاض دکترای به ورود برای جبری

گردند.
مباحث که را کمیسیون هایی ریاض انجمن م گردد پیشنهاد . ١٢
نماید. تجمیع دارند، هم به نزدی گرایش های در مشترک

موارد اه ها، دانش ارتقاء آیین نامۀ در موجود الت مش به توجه با
م کنیم: پیشنهاد آیین نامه این اصالح راستای در را زیر

دکتری. دورۀ فارغ التحصیل دانشجوی داشتن شرط حذف •
، ریاض رشته در فارس مجالت اندک بسیار تعداد به توجه با •

گردد. حذف ریاض رشته برای فارس مقالۀ داشتن الزام

قبیل از ارتقاء، آیین نامۀ در مختلف رشته های به سان ی نگرش •
نیست. درست ، انسان علوم و تجربی علوم نظری، علوم

عالوه اه ها، دانش برخ داخل شیوه نامه های بودن مناسب نا •
در تبعیض باعث که عتف، وزارت مصوب ارتقاء آیین نامۀ بر
شرط یا IF ضرایب اعمال مانند م شود، کشور اه های دانش

شده. چاپ مقاالت بودن Q٢ یا Q١

باقری دکتر : ریاض تاریخ کمیسیون . ١٩
و میرزاخان مریم تصویر چاپ موضوع یری پی و پیشنهاد . ١
خیام، ، بیرون ابوریحان ، خوارزم همچون ایران، علم بزرگان
روی ، کاشان جمشید غیاث الدین ، طوس نصیرالدین خواجه
پیشنهاد، این مورد در بیشتر اطالع برای ایران. ناس های اس
تابستان و بهار ،١١ شماره ، علم میراث نشریۀ سرمقالۀ به

شود. مراجعه ،١٣٩۶
پرورش، و آموزش وزارت درس کتاب های سازمان به پیشنهاد . ٢
کتاب های در ریاض تاریخ دربارۀ مطالبی درج از قبل که
الزم هماهنگ ایران ریاض انجمن تاریخ کمیسیون با ، درس

گیرد. انجام
بین الملل همایش ،١٣٩٧ سال در است قرار اینکه به توجه با . ٣

اه دانش در ، ایران معروف ریاضیدان ، خوارزم بزرگداشت
مشخص ایران ریاض انجمن نقش باید گردد، برگزار خوارزم
این برای شود. انجام الزم هماهنگ های و برنامه ریزی ها و
اه دانش علم تاریخ ده پژوهش با سریع تر هرچه است بهتر کار

هماهنگ و اتبه م توب، م میراث پژوهش مرکز و تهران
شود.

دکتر نام به تهران در خیابان که تهران، شهرداری به پیشنهاد . ۴
شود. نام گذاری مصاحب غالم حسین

ایران ریاض انجمن تخصص کمیسیون های مسئول ∗
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میزگرد 
کشور در پژوهش چالش های

٣٩٣ ١ آبان جبر، روز اصفهان، ریاضیات خانه میزگرد، گزارش
همایش)∗ (دبیر یوسف زاده ملیحه

بحث: طرح و معرف زارع نهندی، رحیم دکتر
روز عصر شد پیشنهاد اصفهان ریاضیات خانه طرف از پیش مدت
شود. برگزار کشور در پژوهش چالش های عنوان تحت میزگردی جبر
بر را گرد میز این هماهنگ خواستند بنده از و کردند معرف را اعضا
و رد دوستان میان صحبت هایی اخیر ماه چند در باشم. داشته عهده
این در و کنند فکر زمینه هایی در کدام هر شد درخواست و شد بدل
تا شود داده محترم شرکت کنندگان به هم فرصت و کنند ارایه جلسه
این بر سع نهایت در کنند. مطرح م رسد نظرشان به که را نکات
گردد. ارسال کشور مسئولین به تا شود تهیه خوبی جم بندی است
تنها نه ، علم پژوهش های به  ویژه پژوهش، امروزه کنیم دقت باید
است. پیشرفت خود ه بل کشور، هر پیشرفت اصل ابزارهای از ی
گرفتاری  و کشور عقب ماندگ باعث تنها نه علم  ، تحقیقات در غفلت
ه بل م شود، اجتماع و بهداشت فناوری، اقتصادی، بحران های در
و فرهیختگان وظیفه و م اندازد مخاطره به نیز را کشور استقالل
کشور مسئولین دلسوزانه، رهنمودهای با که است کشور اهیان دانش
رو آن ها با کشور در علم پژوهش های که مخاطرات جریان در را
کنند. یادآوری را شرایط بهبود شیوه های و دهند قرار است، رو به
علوم به ویژه توجه و نظام اولیای توسط شده اعالم کل سیاست های
کشور، پایۀ علوم استادان و محققین نظرهای اعالم م دهد نشان پایه،
در پژوهش به مربوط جنبه  هر در تقریباً ما است. نبوده بی تأثیر
میزگرد محترم اعضای که داریم جدی کمبودهای و الت مش کشور،
میزگرد: اعضای داد. خواهند قرار بحث مورد را آن ها از بخش هایی
شهید اه (دانش آذرپناه فریبرز دکتر آقایان الفبا) حروف ترتیب (به
دانش های ریاض ده (پژوهش افتخاری ایمان دکتر اهواز)، چمران
کرمان). باهنر شهید اه (دانش سالم عباس دکتر و ریاضیات) بنیادی
پژوهش کیفیت با رابطه در میزگرد این از قبل افتخاری دکتر چون
در ایشان که م کنم درخواست کردند صحبت ١ کشور در ریاضیات

کنند. ارائه توضیحات خود بحث های تکمیل

افتخاری: دکتر
کشورمان در پژوهش وضعیت مورد در جدی دغدغه های که این
توضیح به نیاز هستیم، مواجه کننده ای نگران وضعیت با و دارد وجود
سیاست  گذاری جور چه باید که است این مسئله ندارد. بیشتری
احتماال تا کند تغییر باید که بوده سیاست گذاری هایی چه و کنیم
نوع م گوید جباری شیخ دکتر برسیم. مطلوب تری نقطه به
دسته سه به م توان را دنیا کشورهای علم سیاست گذاری های
سیاست گذاری های محور، انگیزه سیاست گذاری های کرد. تقسیم

محور. محرک سیاست گذاری های و محور اوی کنج
بازی را اصل نقش انگیزه، که فضایی ی در افراد ا، آمری در مثال
فضا، این در دارند. عرصه ها همه در هالیوودی زندگ ی م کند،
جامعه حال هر به که بوده سیاست هایی محور، انگیزه سیاست های
آسیب هایی سیاست ها این است. کرده کنترل حال به تا را علم شان
اوی کنج مدل ر دی مدل است. داشته نیز دستاوردهایی ول دارد
که افرادی که کرده اید تربیت را جامعه ای شما یعن است. محور
م شود فراهم شرایط هستند. زیاد دارند علم اوی کنج آن در
یری پی را اوی شان کنج که این برای الزم امنیت آن افراد این که
کشورهایی جمله از بیفتد. اتفاق برسند، علم دستاورد ی به و کنند
کشورهای از زیادی تعداد است. فرانسه دارند را شرایط چنین که
آن جبران پی در و داشته اند که ماندگ هایی عقب واسطه به نیز ر دی
داشت توجه باید کرده اند. انتخاب را محور محرک روش های بوده اند،
در انکاری غیرقابل و توجه قابل دستاوردهای سیاست هایی چنین که
واقعا متوسط سط در تحقیقات خود است. داشته ایران مانند کشوری
است. بوده کس هر آرزوی کشور داخل در زمان ی که بوده چیزی
یا کرده اند اشتباه قبل سیاست گذارهای که نیست این ما منظور پس
سیاست گذاری ها نوع این برد منته شود. انکار بخواهد دستاوردشان

کم تولید بیشتر، اینجا از هستیم. ما اآلن که است جایی همین تا
دانشجویان ل مش م آورد. وجود به توجه قابل الت مش کردن،
جغرافیای مسئله و ما علم قانون گذاری مسائل آن ها، تعدد و دکتری

(http://math.ipm.ac.ir/ eftekhary/files/Math-Evaluation.pdf) ١
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کرد. اشاره آن به م توان که است موردی سه پژوهش،
چیزی آن از حت ریاض رشته در ما، دکتری دانشجویان تعداد
رو روندی روند، این و است باالتر م افتد، اتفاق دارد ا آمری در که
تربیت را دانشجویی که م شود این نتیجه اش است. بوده رشد به
به توانایی ما و ندارد ریاض خوب کار توانایی او م کنیم. ناقص
التحصیل فارغ دانشجویان نداریم؛ را دکتری دانشجویان این کارگیری
آن از دارند. استخدام ل مش اآلن هم، کشور اه های دانش بهترین
با که این جای به او م شود. شلوغ راهنما استاد ی سر طرف
دانشجوی مصروف زمانش همه دهد انجام تحقیقات کار ارش هم
دکتری دانشجوی سط را، پژوهش سط نتیجه در م شود. دکتری
تحقیق ی وقت که نیست ار هم با تحقیق مثل م کند. مشخص
بیفتد. اتفاق جدیدتری مرحلۀ ی در دوم تحقیق م گیرد صورت
نم کند. پیدا ادامه خودش قبل دانشجوی با نفر ی تحقیق حت
است راهنمایی استاد ی امروز هم، قبل دکترای دانشجوی چون
نم توانیم ما همچنین کند. جور و جم را خودش دانشجوی باید که
مخارج به باید دانشجو توجه نصف پس کنیم مال حمایت را دانشجوها

باشد. زندگیش

م خواهد که کس برای فضا است؛ استخدام مسائل بعدی، نکته
نویسندگان از برخ است. ناامن شدت به دهد، انجام کیف پژوهش
داشته، وجود که فشارهایی اثر در کشور، در کیفیت با مقاالت
هنوز مانده اند، باق که کسان از نصف کرده اند. ترک را کشور
چون نشده اند. تبدیل ‐آزمایش رسم وضعیت به پیمانیشان وضعیت
را وضعیت چنین هضم توانایی ما کشور علم سیاست  گذاری های
م گذرد، علوم وزارت در آنچه و ما استخدام نحوه هرحال به ندارد.
قانون گذاری که افرادی نیت حسن در من دارد. اصالح به احتیاج
اوال که است این است افتاده که اتفاق اما ندارم. ش کرده اند
ثانیاً و نداشته وجود مختلف رشته های بین تفاوت  به نسبت شناخت
ما جامعۀ اصال شاید شده، گذاشته قوانین این از بسیاری که زمان آن

امروز است. نداشته را باالتر سط تحقیقات به ورود برای الزم بلوغ
م توانیم شود، اندیشیده الزم تمهیدات اگر که هستیم مرزی ی در
با متناسب هم را قوانینمان باید برویم، باالتر سط تحقیقات سراغ

بدهیم. تغییر موضوع این
از تعدادی م باشد. پژوهش جغرافیای مسئله موضوع آخرین
سال ۴٠ یا ٣٠ طول در که ریاض مهم بسیار پژوهش موضوعات
جامعه داخل بوده اند، ریاض جامعه توجه مورد شدت به گذشته،
باال تًاثیرگذاری شانس که آنجاهاست و مهجورند بسیار ایران ریاض

دارد. وجود جهان ریاض جامعه در
مختلف شاخه های به ما توجه بین دارد وجود یر چشم تفاوت
نگران کننده این دارند؛ دنیا برجسته ریاضیدانان که چیزی آن با ریاض
برنامه هایی باید دارد، وجود ریاض رشته با آشنایی عدم اگر است.
آشنا جدیدی رشته های با ما دکترای دانشجویان که بدهیم ترتیب
فراهم را انات ام کنند، پیدا را رشته ها آن به ورود شجاعت شوند،
رشته ها این به بتوانند مطالعات فرصت های از استفاده با مثال که کنیم
را دارد وجود جامعه در منظر این از که تعادل عدم این کنند، پیدا ورود
سراغش کس هیچ که کنج ی که این بیندیشیم. برایش چاره ای
تعداد به و کنیم تولید محصوالت کن آن در و کنیم پیدا نم آید
خودمان زدن گول فقط کنیم، افتخار خودمان پژوهش محصوالت
که گرفت نظر در م توان عملیات برنامه هایی م کنم فکر من است.
دکتری دانشجوی کردن کم م کند. دوا را الت مش این از بعض
کردن جزئ حمایت ی دهد. انجام نتواند کس که نیست چیزی
باشیم، آورده پایین را تعدادشان ما که زمان دکتری، دانشجویان از
دادن تغییر نیاید. بر آن پس از علم مان جامعه که نیست اتفاق

کیف کار که افرادی که وضعیت ی به استخدام آیین نامه های
ول نکنند پیدا ارتقا حاال باشند. داشته شغل امنیت حداقل م کنند،

جدا شغل امنیت مسئله از را ارتقا اصال باشند؛ داشته شغل امنیت
کنند.

آذرپناه: دکتر
داخل چهرۀ ی کشور، خارج چهرۀ ی دارد. چهره دو ما پژوهش
ارزیابی برای بی ارزش مقاالت که است این گونه دنیا دیدگاه کشور.
مقاالت کشور، از خارج در واق در ندارند. اه جای کشور ی علم
این و م خوانند کمتر را ما بی ارزش مقاالت م شود. خوانده ما خوب
مقاالت توسط ما اعتبار و آبرو و حیثیت حداقل که دارد خوشبخت جای
از وقت ول م بینند. کمتر را بی ارزش ها و م رود باال ما خوب
م بینیم. فراوان ناهنجاری های کنیم نگاه پژوهشمان به کشور داخل
به سان ی نگرش است، نگران واق مایه در کشور داخل در چه آن
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یا باشد بی کیفیت مقاله که نیست مهم است. کشور در علم کارهای
نتیجه اش ر. دی چیزهای یا باشد سرقت م شود نوشته که چیزی آن
این روی را انرژی شان علم هیئت اعضای از بسیاری که اینست
تا کنند چاپ مقاله کنند، چاپ قیمت هر به را مقاله شان که م گذارند
ISI نوع از حت بی ارزش، مقاله های که م شود باعث این یابند. ارتقا
معامالت که هم بنگاه هایی شود. تولید وفور به باال فاکتور ضریب با و
آیین نامه های و فراوانند بسیار م دهند جوش را مجله و نویسنده بین
که اینجاست در نم آورند. وجود به را منع هیچ که هم وزارت
منفک پژوهش و آموزش م بیند. لطمه بیشتر چیزی هر از آموزش
پژوهش نم توانیم که نبینیم صحیح آموزش تا نیستند، ر دی هم از

بزرگ لطمه بی کیفیت پژوهش من نظر به بنابراین دهیم. انجام
آموزش متوجه بیشتر آسیب این و م زند کشور علم وضعیت به
کشور در خوبی خیل آموزش ما ، زمان ی پژوهش. تا ماست
علوم وزارت که این تا نم دادیم. اهمیت خیل پژوهش به و داشتیم
آیین نامه آنقدر و ببخشد بهبود را پژوهش وضعیت تا گرفت تصمیم
بام طرف آن از تا کردیم صادر پژوهش کم تقویت راستای در
چه داریم آموزش تخریب در واقعاً که بودیم این از غافل افتادیم.
پژوهش ی آن میراث و بربسته رخت آموزش اکنون م کنیم. کار
است. مایه کم و بار و بی بند آن از بزرگ بخش که است شده بند نیم

ی است. غیرکارشناس آیین نامه های است مخرب که چیزی آن
به آفت که است حق التدریس آیین نامه مخرب، آیین نامه های این از
حق التدریس که این برای افراد است. شده ما پژوهش و آموزش جان
گرفتن در بعضاً و کنند تدریس خود موظف از بیشتر باید یرند ب زیاد
پس از ونه چ حال م کنند. افراط دکترا، و لیسانس فوق دانشجوی
شش یا چهار باید که م داند دانشجو برم آیند؟ نامه پایان همه این
مقاله ای ی دنبال به باید بنابراین شود. فارغ التحصیل ر دی سال
خودش کند تالش بایست دانشجو یا نیست خارج حال دو از برود.
و مجله بین واسطه بنگاه های سمت به باید یا بنویسد مقاله ی
بی ارزش کار ی به منجر عمدتاً صورت هردو در که برود نویسنده
جاه طلبی و مادی حرص این ر دی سوی از م شود. ارزش کم یا و

شود. جلوگیری اه دانش در جوان قشر استخدام از م شود باعث

ابتدا، دارم: پیشنهادهایی باشم، نکرده انتقاد صرفاً که آن برای
به حق التدریس که باشد گونه ای به باید علوم وزارت سیاست های
آموزش من نظر به که این دوم شود. حذف ما فرهنگ از تدریج
باشد توجه مورد پژوهش از بخش آن و یرد ب قرار اولویت در بایست
برای م کنم فکر من کند. م برطرف را جامعه نیازمندی های که
در من نظر به حت باشد. مالک آموزش فقط بایست گرفتن پایه

مراکز ر م ند، ب را فکر همین علوم وزارت باید هم عمودی ارتقای
به که، این سوم باشند. داشته پژوهش صرفاً م توانند که تحقیقات
حذف باید تحصیل برنامه از ارشد کارشناس پایان نامه های من نظر
کنار در واحدی دو سمینار ی شود. داده درس آن جای به و شوند
به سمینار همان به باید من، نظر به هست، ارشد کارشناس برنامه
تحصیالت دانشجوی پذیرش چهارم کرد. اکتفا نامه پایان عنوان
کشور نیاز اساس بر و قاعده به دکتری مقط در خصوص به تکمیل

گیرد. صورت
است، زده زیان ما کشور در آموزش به که ری دی عامل
این است. علم گزینش های جای به عقیدت گزینش های مسئله
برای بزرگ سد اغلب و م گیرد صورت نیز اها دانش در گزینش ها
اه ها دانش در پژوهش و آموزش به عالقه مند و مستعد جوانان راه یابی

م باشد.
: سالم دکتر

چالش های نمود. بررس م توان دیدگاه دو از را پژوهش چالش های
مواردی شامل درون چالش های . بیرون چالش های و درون
مناسب، راه حل نمودن پیدا فکری، آرامش مسئله، شناخت مانند:
موردش در م خواهیم بیشتر که بحث م باشد. … زمان، مدیریت
سیاستگذاری های . ١ است. بیرون چالش های کنیم صحبت
مدیران سیاست  گذاری های از متأثر جامعه پژوهش فضای : پژوهش
محور، انگیزه قبیل از سیاست  گذاری ها انواع به افتخاری دکتر است.
پژوهش: فرهنگ . ٢ نمودند. اشاره محور محرک و محور اوی کنج
تا م گویند جاها خیل آشناست؟ پژوهش فرهنگ با چقدر ما جامعه
آیا هست؟ گونه این ما ت ممل در آیا نگیرید. تصمیم نکنید پژوهش
داریم؟ پژوهش به نیاز احساس آیا م کنیم؟ فکر گونه این خودمان
این باید ما است؟ ونه چ پژوهش ارزیابی واقعاً : پژوهش ارزیابی . ٣
نقد به نباید و باشیم صریح باید علم مسائل در که یریم ب یاد را نکته
درباره ی م خواهم : پژوهش قوانین . ۴ بدهیم. شخص جنبه علم
جهت در معموال موجود قوانین کنم. صحبت عمیق تر موضوع این
تعداد ، تکمیل تحصیالت دانشجویان تعداد مقاالت٬ تعداد بردن باال
باشند) نویس مقاله باید همه (که محققین تعداد ، پژوهش مجالت
که رسیدند نتیجه این به و شد انجام تحقیق ا آمری در م باشند.
پیروزی شانس باشد٬ بزرگتر تبال بس نان بازی لباس سایز چقدر هر
پیروزی احتمال بخواهیم که این برای ما حال است. بیشتر تیم آن
از غافل م کنیم بزرگ را نان بازی لباس سایز فقط کنیم٬ بیشتر را
دارند آن ها که است بزرگ بدن از ناش بزرگ سایز این که این
کنیم. بزرگ را لباس ها سایز صرفاً و نم کنیم نگاه بدن ها به ما و
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نگاه صرفاً کنیم. م را کار همین هم پژوهش زمینه در متاسفانه
پس است. باال مقاالتشان تعداد پیشرفته کشورهای در که م کنیم
در که افرادی ندارم اعتقاد من زیاد کنیم. را مقاالت تعداد باید ما
اعتقاد ه بل هستند ناتوان افراد نویسند م بی کیفیت مقاالت ما جامعه
باید ما م باشد. غلط ت ممل قوانین و سیاست گذاری ها اینست من
هدر نیرویی چه ببینید کنیم. تجدیدنظر سیاست گذاری هایمان در

م یدک را ایی آمری نام که ژورنال هایی در هست یادم م دهیم؟
ارز . پول هم همه بود. ایران از همه مقاالتش درصد کشند،٨٠
روی باید م رود. هدر به ت ممل افراد وقت م رود، دارد ت ممل
شماره خبرنامه در میرزاوزیری دکتر شود. تجدیدنظر و بحث قوانین
فقر در بود زمان م نمایم. ارائه را آن عینا که نوشتند را مطلبی ١١٧
نوشته های به نه و داشتیم ارائه برای چیزی نه م بردیم سر به مقاله
اما بود. علم نان از خال پژوهش سفره داشتیم. دسترس بزرگان
آنقدر نوشتیم. پی در پی کالن و خرد است شده عوض اوضاع اکنون
دنبال به همه اکنون هستیم. سقوط حال در بام طرف آن از که نوشتیم

سرقت ، جعل تقلبی، مقاله های بوی بمانند. امان در سیل از تا چاره اند
شده گل آلود دانش زالل آب است. کرده مسموم را پژوهش فضای
کیست؟ ماه این خریدار اما هستند. ماه گرفتن حال در کسان و

یرند؟ ب را ماه ها م روند چرا نباشد خریدار اگر واقعاً

خودمان همیشه متأسفانه خریداریم. هم خودمان اوقات بعض ما
آیا دارد؟ وجود الت مش این حل برای جدی عزم آیا م بینیم. مبرا را
خودمان آنقدر داریم؟ مسائل این روی کردن فکر برای وقت اساساً
نداریم. را مسائل این به راج کردن فکر وقت اصال که درگیریم
مسائل به را آن دشوار، ریاض مسئله ی حل همانند نم توانیم آیا
پیشنهاد چند انتها در نمود؟ حل را مسائل آن و کرد تبدیل جزئ تر
جامعه در گروه کار و ری پژوهش روحیه ی ایجاد نمایم: م ارایه
قابل مادی بعد از است ن مم : کیف جوایز ایجاد دبستان. دوران از
شویم قایل ارزش جوایز این برای خودمان م توانیم ول نباشد توجه
در کیف جوایز باشد. داشته گفتن برای حرف بتواند کیفیت م کم و
این کیف لحاظ از دانشجو اگر وییم ب کنیم. تعیین خودمان اه دانش
بخش مدال ی او به نوشت کیفیت با مقاالت یا و داد انجام را کارها
این ما و است ارزشمند دانشجو برای کار این اوقات خیل م دهیم.
صحبت و دکتری ورودی برای نصاب حد تعیین م کنیم. دریغ را کار
ایجاد . پژوهش سیاست گذاری های اصالح برای مربوطه مسئولین با

دکتری. پسا دوره های تقویت و
است شده رایج که غلط سیاست های حال هر به رجبعل پور: دکتر
این است. کرده اسیر را نوه هایمان و بچه هایمان و ما خود، به خود

صورت به باید حرف ها این است. نشده زده جا این در تنها حرف ها
دهیم. انتقال باال مسئولین به را خواسته هایمان باید بیاید، در قطعنامه

آذرپناه: دکتر
فکر من و م زند لطمه آموزش به شیوه این که است آن ما نگران

نگران این ندارد. وجود ر دی قبل ل ش آن به آموزش م کنم
ماست.

هیچ کنیم. رعایت را بین الملل معیارهای بایست ما کرم زاده: دکتر
علم هیئت اعضای تمام ویند ب که ندارد وجود دنیا در اه دانش

آینده نگران هم ما یرند. ب دکتری دانشجوی م توانند اه، دانش این
دچار و نیست کار برایشان اکثراً که م خوانند دکتری که جوان هاییم
دانشجوی سال چند تا ایست. وید ب باید ما ت ممل م شوند. ل مش

کنیم؟ ار چ باید ببینیم بس. دکتری

این که م شوند مجبور راهنما استادان واقعاً آیا فخاری: سید دکتر
کار واقعاً آیا دارند؟ دوست قلباً آن ها یا یرند ب را دکتری دانشجوی همه
دکتری دانشجویان زیاد تعداد داشتن خاطر به هم با استادان نکردن

دارند؟ هم با خیل ها که است اختالف نظرهایی علت به یا است
م شود کار ما کشور در که موضوعات اوقات خیل که این دلیل
ارتباط که است این دارد، فاصله است، تاپ دنیا در که چیزی آن با

است. کم کشور از خارج ریاض جامعه با ما ریاض جامعه

معظم مقام نزد ان نخب از گروه پیش روز چند رکن زاده: دکتر
مقاله تولید مساوی علم تولید که گفتند دقیقاً ایشان بودند، رهبری

کم تحول ی به جوام همه در که است جریان ی علم نیست.
شروع رشد که دیدید آمارها در برسد. کیف تحول ی به تا دارند نیاز

ی جنگ؛ اتمام از بعد ،١٣۶٨ سال از یعن است، سال ٢۵ مقاالت
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م دانند نشسته گل به ماشینشان که کسان است. نشسته گل به ارابه
به کس هیچ دربیاورند، گل از را آن تا م دهند هل را آن دارند وقت

جهت از فقط بدهد. هل طرف کدام از را ماشین که نیست این دنبال
به دوستان همه م دهند. هلش م شود، خارج راحت تر ماشین که
تاریخ در سال ٢۵ کشیده اند؛ زیادی زحمت های ما بزرگان خصوص
سرعت بله، بدهیم. مانور آن روی بخواهیم که نیست عددی دنیا علم
مسیر این که شدیم مجبور سریع خیل ما که است طوری جامعه رشد
بفهمیم که برسیم نقطه ای به و دهیم رشد جهان متوسط برابر ١۶ را
نم توان را امروز نقد است. کارها این از متفاوت بسیار حرفه ای کار
فکر طور این کس که پیش سال ٢٠ کرد. این از پیش انسان به
درستند، هم نقدها و است بوده مثبت خیل حرکت حرکت، نم کرد.
کارهایی ارزش اگر نشوید. خودزن دچار علم،که اهل باشید مراقب اما
دارید رقبایی بیاورید، پایین شما را است شده انجام کشور این در که
دهند نشان هستید آنچه از پایین تر را شما که متمایلند خیل آن ها که
م خواهم که دوم نکته ندهند. مشارکتتان خیل تصمیم گیری ها در و
ارزیابی ارزیابی، نظام ی با آموزش سیستم ی اینست: کنم عرض
حرفه ای بلوغ ی ارزیابی، نداریم. درست ارزیابی نظام ما م شود؛
م زند جوانه دارد ما کشور در هنوز حرفه ای بلوغ این م خواهد.
چیزی این با حداقل نم بینم. برایش روشن چشم انداز هنوز ول
خودمان را، خودمان ارزیابی قدرت ما نم کنم احساس م فهمم که
انحطاط یا عقب افتادگ نوع این دچار که جامعه ای ایم. کرده پیدا

ی از است مجبور م کند، نگاه خودش به وقت م شود، فرهنگ
کار هنوز بلوغ چنین به کردن پیدا دسترس کند؛ نگاه ر دی چشم
به داریم وقت ول نشدیم، حرفه ای ما که شدیم متوجه گرچه دارد.
خودمان خاص چشم های با نیستیم بلد هنوز م کنیم، نگاه خودمان
شما که نقدهایی این دارد. حرکت ری دی مقدار به نیاز این کنیم. نگاه
یریم ب یاد که اینست مهم نکته ول است درست همه م فرمایید،
تعبیر به واق در خواستگاه هایش که تفکری ناب، تفکر برای شروع
به هم سامانه ها، ارزیابی باشد. هست روی به گشودگ فیلسوفان،
آسان ریشه ها شناسایی ریشه هایشان. به هم و است محصوالتشان
این لذا است. ارزشمند سال ٢۵ این طول در ما محصوالت نیست.
کردن برطرف که دارد ال هایی اش فقط نیست، غلط خیل سیستم
جانب از ارزیابی بلوغ و ناب تفکر آن به دسترس ما وقت تا آن،
وجود من نظر به بهبودی: دکتر است. سخت نکنیم، پیدا خودمان
خاطر به بی کیفیت، مقاالت وجود آن طبع به و ضعیف دانشجویان
ظرفیت افزایش بر عالوه گذشته سال ١۵ ال ١٠ در ما که اینست
به را زیادی جدید اه های دانش موجود، عال موسسات و اه ها دانش

معاون ٨۵ سال : عبداله دکتر ایم. داده گسترش تصاعدی صورت
شود علم جامعه ای ایران م خواهیم گفتند علوم وزارت آموزش
باشیم. داشته کمیت ابتدا ما که اینست کیفیت به رسیدن الزمه و
ونه چ را کیفیت که این به برسیم که اینست هست که نکته ای
است معیوب ل سی ی این ودادی: دکتر آورید؟ دست به م خواهید
بر ادیتورها ارزیابی و است آن ادیتورهای اساس بر مجله ارزیابی که
رجبعل پور: دکتر کرده اند. چاپ مقاله آن در که است مجله ای اساس
استاد برای دکتری و لیسانس فوق واحد این که اینست خواهشم من
درس واحد ۴ باید برود باال آموزش م خواهید اگر شود. حذف
واحد ۴ لیسانس فوق درس واحد ۴ شود. حساب واحد ۴ دکتری،

نگیرم. پول هیچ یرم ب م خواهیم که هم دانشجو شود. حساب
افتخاری: دکتر

جامعه مان در عموم فرهنگِ ارتقا که این شأن و سیاست گذاری شأن
آیا که سیدفخاری دکتر سؤال مورد در متفاوتند. شأن دو بیفتد، اتفاق
یرد؟ ب دانشجو که دارد تمایل هم خودش ما استاد که نیست این طور

وقت را مسئله اما است. متمایل بله، که است این سوال این جواب
کند. بررس نباید طور این م کند بررس و م کند نگاه سیاست گذار
که کس آن تصمیم به کنیم موکول را مسئله شدن حل ما که این

است. غلط وقت ها خیل این ماست، سیاست گذاری موضوع
این نباشید نگران گفتند که که رکن زاده دکتر فرمایش مورد در
بودن غلط مثال، ی با ذارید ب نم کند، کار غلط هم خیل سیستم

پژوهش گروه ی بودم، بنیاد در که زمان ویم. ب را سیستم این
بیماران به که بنیادی سلول های از استفاده با پزش فعالیت ی برای
نهایت در و کردند مراجعه من به م داد، حرکت ان ام نخاع قط
هستند گونه ای به بنیادی سلول های اما گرفتند. قرار حمایت مورد
درست هم را کار کرد. شان تحری اهداف از خیل برای م شود که
باالست. نند ب سرطان ایجاد که این احتمال مدت از بعد ول م کنند
برایش که بود مواردی آن  از هم مورد این باشد یادم دقیق اگر حاال
علتش نبود. پژوهش گروه کارهای نقصش و علتش و افتاد اتفاق این

داشتند. عجله که بودند ان پزش
دادیم. جامعه مان به محرک هایی ی ما موضوع. به برم گردم
ل ش کشور در پژوهش کل و کردند فعالیت و هیجان ایجاد به شروع
پژوهش مان محصوالت تعداد م کنیم نگاه داریم ما که اآلن و گرفت
شده بیشتر ماست، جمعیت اندازه با علم جامعه نرمال که چیزی آن از
نسبت به که است سرعت نیز ما پژوهش محصوالت سرعت است.
اآلن از اگر ما یعن است. شدن دوبرابر حال در ساله ۵ دوره هر دنیا
پیدا برایش درمان بتوانیم است ن مم ر دی سال ده کنیم، شروع
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باید که چیزی آن برابر ۴ ما ر دی سال ده صورت، این غیر در . کنیم
دانشجوی دارد؛ عوارض این ها داشت؛ خواهیم کم تولید تولید کنیم،
دانشجو این . م کند صرف را انرژی اش غلط مسیر در ما دکترای
ما دید باید باشد. خارج دانشجوی از کم توان تر که نیست طور این
استفاده درست او انرژی از آیا م فرستیم؟ سمت چه به را دانشجو

ریاض مورد در نم کنم. صادر کل م ح من خیر؟ یا م کنیم
شما اگر که است برقرار قاعده این که م کنیم فکر اجماال محض
الزم آموزش دانشجو این و کردید تحری کمیت سمت به را دانشجو
خواندن درس به را بیشترش نصف باید که سال چهار این و ندید را
باید کم ی ما کرده ایم. ضرر نگذراند، خواندن درس به ذراند ب
ضرر دارد متأسفانه باشیم، است، شده ما گریبانگر که سرعت مواظب
صورت نیست. قبل سیاست بودن غلط معنای به اصال این م زند.
و داشت زمان مدت قبل سیاست گذاری که اینست حرف این ساده
گذشته زمانش م گویند کردند وض را سیاست این که کسان خود
برای محرک ها آن م گوید که دیدم را منصوری دکتر من است.
استفاده دوران ها همه برای را این نگفتم که من بود. الزم زمان آن
گذار به نیاز که رسیده ایم دوران به ما که اینست اآلن حرف و کنید
جامعه جای همه سرطان این کنیم معطل ر دی کم ی اگر و داریم

حیات بسیار سال ۵ یا با۴ ما م کنم فکر من م گیرد. را ما ریاض
پیش سال ۵ که بود خوب چه هستیم. مواجه ریاض مان جامعه در
به توجه با ر دی سال ۵ م کنم فکر من م افتادیم. چاره ای فکر به
این وگرنه داریم وقت سیاست ها تصحیح برای آماری، اطالعات این
پایین تر قسمت های از افرادی و م کند رشد سرطان طور به جامعه
جامعه و م شوند سیاست گذار م شوند، علم جریان سردمدار کیفیت

م شود. اداره افراد آن ذهنیت با
آذرپناه: دکتر

اضافه واحد ٢٠ اگر که وییم ب کنیم صادر آیین نامه ای نم شود
ما وییم ب و کنیم نصیحت بعد و م شود برابر دو حقوقتان گرفتید
کنید. رعایت حداقل خودتان شما ول کردیم صادر را آیین نامه این
مسائل این حال به فکری هستند، علوم وزارت در که افرادی حتماً

کرد. خواهند
: سالم دکتر

محصوالت همه ما گفتند، خودزن مورد در رکن زاده دکتر که نکته ای
ماشین این ه بل کنیم خودزن نم خواهیم و هستیم سیستم همین
را آن جلوی باید و گرفته قرار سراشیبی در اتفاقاً و آمده در گل از

ایست. وییم ب باید جایی ی ر دی کرم زاده دکتر قول به یریم؛ ب
آموزش مسیر از م رویم؟ داریم کجا ما درنگ. لخت نه. ایست
و شدند تصمیم گیر آمدند افرادی سری ی م شویم. خارج داریم
سراشیبی در که ماشین آن فرمان آن ها و کرده اند طراح قوانین
جدی طور به مسئله این جلوی باید گرفته اند. دست به را گرفته قرار
مورد مقط ی در که دستورالعمل آن که نمود قان را آنها و ایستاد

است. ویرانگری حال در اکنون هم بود نیاز

زارع نهندی: دکتر
از قبل ممنونم. خیل دادند گوش صحبت ها به که گرام حضار از
بخوانم. شما برای را متن نیز دقیقه دو حدود م خواهم جلسه ختم
هستیم. کشور جاری قوانین تابع و م کنیم زندگ کشور این در ما
باشد، آن فواید از فراتر بسیار ، قانون خسارت های و زیان ها اگر ول

کرد؟ قانون آن در تجدیدنظر درخواست دلسوزانه نباید
اثر بر کشور پژوهش عظیم پتانسیل های از مهم بخش
عده ای م شوند. نابود و م روند هرز به ، عقیدت گزینش شیوه های
و تکمیل تحصیالت شروع موق عده ای اه، دانش به ورود هنگام در
دکتری فارغ التحصیل اه. دانش در استخدام زمان در عده ای و دکتری
در انتظار گاه و استخدام، الت مش است. پژوهش بهترین آماده

دماغ و دل ر دی که م کند مستاصل را وی چنان آن سال، دو حد
پیمان قرارداد تمدید برای باید سال هر تازه و نم ماند پژوهش برای

را خود ایت ح نیز شدن ‐آزمایش رسم خوان هفت باشد. نگران
اهیان دانش دست است الزم پژوهش امر در وفایی ش برای دارد.
تجسس و تحقیق اهل باشد. باز زمینه ای هر در تحقیق و کار برای
باشند. داشته خود کاوش های نتایج ابراز از واهمه ای و ترس هیچ نباید
نشر باعث روز هر که هست م مح و قرص ضمانت چنین واق در
و پیامدها محقق، اندیشمندان آن ها در که م شود مقاالت و کتب
که م کنند منتشر را خود اجتماع و علم بررس های از نتایج
سایه در ندارد. سازگاری جامعه بر حاکم نظرات و رایج عقاید با الزاماً
و م یابد پرورش و هوشمندی توان خرد، و اندیشه استقالل و آزادی
سر دردسری هیچ بدون بدیع، دریافت های و اکتشافات و اختراعات
جای و عرضه برای را خود راه و در م آورد تفکر و تفحص پوسته از
پیدا اختراعات و یافته ها دانسته ها، همه برای همزیست برای را خود
ممنون. خیل است. آرمان روز چنین به رسیدن ما آرزوی م کند.

اصفهان اه دانش ∗
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ریاضیات» در «کارآفرین میزگرد سومین گزارش
کشور» اداره نظام در ریاضیات «نقش عنوان با

∗ درگاه ایار
٣٩ ١۶ دی ماه ۶ مصاحب، دکتر ریاض تحقیقات مؤسسه ، خوارزم اه دانش

انجمن توسط ریاضیات در کارآفرین میزگرد دومین و اولین
چهل حاشیۀ (در ١٣٩۵/۶/٧ تاریخ های در به ترتیب ایران ریاض
/۵/٣١ و ( خوارزم اه دانش ایران، ریاض کنفرانس هشتمین و
اه دانش ایران، ریاض کنفرانس نهمین و چهل حاشیۀ (در ١٣٩۶
در کارآفرین میزگرد سومین گردید. برگزار همدان) سینای بوعل
تحقیقات «مؤسسه و ایران» ریاض «انجمن اری هم با ریاضیات
اداره نظام در ریاضیات «نقش عنوان تحت مصاحب» دکتر ریاض
سالن در ١٩ ال ١٧ ساعت ١٣٩۶ دی ماه ۶ چهارشنبه روز کشور»

تقاط در واق مصاحب دکتر ریاض تحقیقات مؤسسه کنفرانس
رئیس حضور با که میزگرد این در گردید. برگزار ‐معلم طالقان خیابان
اه های دانش سوت پیش استادان از جمع و ایران ریاض انجمن
آقایان توسط دقیقه ای ٢٠ سخنران سه بود، همراه کشور سراسر
مصاحب)، دکتر ریاض تحقیقات مؤسسه (رئیس معماریان دکتر
پارسیان دکتر و کشور) آمار ده پژوهش (رئیس نورمحمدی دکتر
محورهای گردید. ارائه تهران) اه دانش بازنشسته علم هیئت (عضو
برنامه ریزی و تصمیم گیری مدل های معماریان دکتر آقای سخنران
بودند. هوشمند دولت ایجاد راستای در ارزیابی و پایش نظام و
فعالیت های ، آمارثبت خصوص در نورمحمدی دکتر آقای همچنین
نظرات و مطالب آینده، چشم انداز و چالش ها و الت مش شده، انجام
جلسه مسئول که پارسیان دکتر آقای نهایت در نمودند. بیان را خود
علوم مجموعه در پارچ ی حفظ اهمیت پیرامون بودند، نیز میزگرد
پایان از پس نمودند. صحبت کامپیوتر) علوم و آمار ، (ریاض ریاض
تبادل نظر و بحث به حضار جلسه مسئول مدیریت با سخنران ها،
را سازنده ای نقطه نظرات و پرداخته شده مطرح موضوعات پیرامون
ارائه سخنرانان صحبت های از خالصه ای ادامه در نمودند. مطرح

م گردد.

ریاض انجمن از ر تش ضمن معماریان دکتر میزگرد ابتدای در
ریاضیات» در «کارآفرین میزگردهای مجموعه برگزاری بابت ایران
کشور» اداری «نظام و کشور» ادارۀ «نظام میان تفاوت بیان به
مجموعه به کشور» اداری «نظام داشتند بیان ایشان پرداختند.

درحال که م پردازد، ... یا بنگاه ها یا مردم با دولت بین تعامالت
تمهیدات، اندیشیدن سیاست گذاری ها، کشور» ادارۀ «نظام از هدف
تنظیم هدف، کشور» اداره «نظام در ایشان نظر به است. ... و طراح
هم که به طوری است سیستم در موجود فعالیت های و متغیرها تمام
شود گرفته نظر در آن در منابع محدودیت هم شود، تأمین جامعه رفاه
از منظور م توان آن در که شود منجر مطلوبیت بیشترین به هم و
مورد هر یا صادرات کشور، GDP درآمد مردم، رضایت را مطلوبیت
برنامه ریزی و سیاست گذاری معماریان دکتر داد. قرار مدنظر ر دی

کردند: تقسیم بندی زیر سط سه در را کشوری
كالن تحلیل های و خبرگان نظر به وابسته عمدتاً که بلندمدت . ١

تهدیدهاست. و فرصت ها از
است. مدل‐مبنایی اندک که میان مدت . ٢

تحلیل و ابزار و رقم و عدد به متوسل عمدتاً که کوتاه مدت . ٣
است.

ما کشور در که داشتند بیان خود صحبت های ادامه در ایشان
چشم انداز سند اساس بر برنامه ریزی و سیاست گذاری نظام ساختار

اصول جمله از م باشد. بودجه برنامه های و ساله پن برنامه های و
که است این شوند رعایت برنامه ریزی و سیاست گذاری در باید که
هماهنگ هم با باید مختلف سطوح در برنامه ریزی چارچوب های

اصل مراحل برقرار کنند. ارتباط خود باالتر سطوح با بتوانند و باشند
برنامه ریزی، هدف گذاری، از عبارتند برنامه ریزی و سیاست گذاری
مورد ریاض ابزارهای و الزامات خصوص در ارزیابی. و پیاده سازی
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کرد: اشاره زیر موارد به م توان مراحل این اجرای در نیاز

آمار . ١

در نواخت ی و هماهنگ ایجاد جهت سرزمین آمایش . ٢
این در نیاز مورد ریاض ابزارهای جمله از منابع. تخصیص
تصمیم گیری، روش های آماری، ابزارهای به م توان زمینه

کرد. اشاره ه شب تحلیل و شبیه سازی ، ریاض برنامه ریزی

مسائل به م توان آن ریاضیاتِ در که راهبردی، برنامه ریزی . ٣
کرد. اشاره SWOT ماتریس های به مربوط

سیستم های ،AHPروش های انواع آن در که اولویت ها، تعیین . ۴
م شود. استفاده تصمیم گیری دانش های و فازی

ریاض مدل بندی م توان آن در که بودجه، تخصیص . ۵
تغییرات از ناش اثرات بررس و بودجه تخصیص بندی
سه همچنین داد. انجام را مختلف قسمت های در بودجه بندی
هر نیاز مورد ریاض ابزارهای (و بودجه سیستم اصل مؤلفه

از: عبارتند ( ی
ه شب ،Coding نظام های از (استفاده بین پیش اول: مؤلفه

طراح به منجر که ... و ABC رگرسیون، های عصبی،
م گردند). Decision Support System

و شبیه سازی تصمیم گیری، (مدل های تخصیص دوم: مؤلفه
.(...

تحلیل ، DEA سنجش( و ارزیابی و کنترل سوم: مؤلفه
.(... و حساسیت

موارد تمام داشتن که داشتند اذعان معماریان دکتر آقای
، مجتم صورت به مجموعه ی در فوق برنامه  ریزی و سیاست گذاری
ارتباط نوع بررس همچنین و هوشمند»، «دولت همان اصطالحاً یا
زیادی ریاض نظری کار نیازمند ر دی ی بر اثرشان و مدل ها این بین
در و است شده مطرح دنیا در هوشمند دولت بحث ٢٠١۵ سال از است.
تخصص های و ابزارها ما و است شده شروع آن صحبت های هم ایران
آن م توانیم کنند اراده دولتمردان و مسئولین اگر و داریم را آن الزم

کنیم. طراح عزیزمان کشور برای را
نورمحمدی دکتر آقای ، معماریان دکتر آقای صحبت های از پس
ایران آمار مرکز که نمودند آغاز مطلب این بیان با را خود صحبت های
همه که معنا این به نه البته است، کشور در آمار تولید رسم مرج
چارچوب در م بایست که معنا این به ه بل کند تولید را کشور آمارهای

ده پژوهش دهد. انجام را کشور داده های مدیریت کشور، آماری نظام
تا کشوراست آماری نظام و آمار مرکز منفصل عقل تعبیری به هم آمار
مدیریت و اداره تولید، نظام کند کم پژوهش فعالیت های اجرای با

یرد. ب را الزم سامان کشور در آمار
بسیار اقدامات از ی فرمودند ادامه در نورمحمدی دکتر آقای
تدوین بحث است شده شروع کشور در گذشته سال از که مهم
بسیاری است. کشور آماری نظام نوین سازی و آماری نظام گذار برنامۀ
خوراک صورت که در م بینیم مدل ها غالب در که فعالیت هایی از
مناسبی خروج آنها خروج نکنند ورود آنها به درست داده ای
را م دهیم سیستم به که ورودی داده ارزش لذا بود. نخواهد
به حرکت بحث گذشته سال از باشیم. داشته توجه آن به م بایست
بخش شد. مطرح کشور آماری نظام مدل سازی و نوین سازی سمت
آماری نظام ارتباط بخواهیم که است وقت پیچیدگ ها از عمده ای
کنیم. تعیین کشور نظام های و سیستم ها و سازمان ها سایر با را کشور
ششم برنامه در م رود انتظار م شود نوشته آمار مل برنامه وقت
آمارهای از صحبت وقت ببینیم. را آمار مل برنامه ردپای توسعه
فراهم کشور در داده ای زیرساخت های م رود انتظار م شود ثبت
انتظار م شود کشور در آمار قانون اصالح از صحبت وقت باشند.
شوند. اصالح هم هستند مرتبط قانون این به که قوانین سایر م رود
بیان کشور آماری نظام برای آمار سوم برنامه در که چشم اندازی
پارچه ی نظام ست کشور آماری «نظام است: شده بیان اینگونه شده،
تأمین کننده متخصصان، و مردم عموم اعتماد مورد و، پاسخ و
نظام این مأموریت آسیا». در پیشرو کیفیت، با و رسم آمارهای

رسم آمار انتشار و تهیه «مدیریت است: شده بیان چنین آماری
بنیادین اصول رعایت با مبنا ‐ ثبت آمارهای نظام استقرار و کشور

.« رسم آمارهای
است، پیشتاز آسیا در زمینه ها از برخ در ایران حاضر حال در البته
کره مانند کشورهایی عرصه ها برخ در عرصه ها. تمام در نه اما
ما کشور لذا هستند. پیشتاز آسیا در مالزی حت و ژاپن و جنوبی
در همچنین و راستا این در نیست. پیشتاز آسیا در پارچه ی بصورت
راهبرد چند کشور آماری نظام ظرفیت سازی و توانمندسازی راستای

است: قرار بدین کالن
در داده ای و اطالعات فناوری زیرساخت های تقویت و ایجاد . ١
بسوی سازمان ها و دستگاه ها از داده ها حرکت (مسیر کشور

است). اهمیت حائز و مهم بسیار آمار مرکز
دستگاه های کردن و پاسخ ) رویه ها و مقررات قوانین، تقویت . ٢
است). اهمیت حائز بسیار داد ه ها و آمار دادن قبال در اجرایی
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حاضر حال در (متأسفانه مدیریت اثربخش و کارایی ارتقای . ٣
وجود کشور آماری مراکز مدیریت های بین جدی گسست

دارد).

در RDC به اشاره (ضمن خدمات و محصوالت کیفیت بهبود . ۴
که شد بیان Small Area Statistics رد روی خدمات، بخش
سطوح مانند کوچ سطوح در اطالعات و آمار ارائه منظور به
منظور این تحقق برای و م باشد ... و ده و شهرستان
استفاده تکنولوژی مان و فن ابزارهای تمام از م بایست

شود).

فرهنگ یا آماری سواد (ارتقای ظرفیت سازی و توانمندسازی . ۵
مردم، و کارکنان آماری، مدیران مانند عرصه ها همه در آماری
روابط تقویت پژوهش، و آموزش نظام مهندس باز قالب در
ارائه و بین الملل عرصه های در فعال حضور و بین الملل

واقع مفهوم و معنا تبیین راستای در تبیین تحلیل های
آماری). خروج های

دو در را خود صحبت های پارسیان دکتر نورمحمدی، دکتر از پس
، ریاض : ریاض (علوم ریاض اول بخش کردند. ارائه  کل بخش
دل حرف و موض دوم بخش و ریاض به نگاه و کامپیوتر) علوم و آمار
اهمیت خصوص در خود صحبت های ایشان . ریاض مورد در ایشان

نمودند: آغاز چنین را ریاض
است؟ جهان توجه مرکز در ریاض چرا که اندیشیده ایم این به آیا
بزرگ «کتاب م گوید: که باشد مناسب راستا این در گالیله پاس شاید
بدانند را آن در نوشته شده زبان که بخوانند م توانند کسان را طبیعت
افراد ریاض به نگاه نظر نقطه از است.» ریاض زبان آن من دید از و

م شوند: تقسیم دسته سه به جامعه

برای ابزاری به عنوان ریاض از که هستند کسان اول دسته •
م کنند. یاد زندگ در تعادل حفظ

م دانند. علوم ه مل یا علوم مادر را ریاض دوم دسته •

م دانند. مالل آور و گیج کننده را ریاض سوم دسته •

به عنوان ریاض که م کنم فکر من داشتند اذعان پارسیان دکتر آقای
علوم توسعه بر آن توسعه که شود گرفته نظر در باید علم مهمترین
، فیزی ، پزش ازجمله: است، تأثیرگذار قطعا بشری دانش و ر دی
اهمیت برای عمده دلیل سه آن. مانند و فناوری ، زیست شناس

: ریاض

ر. دی مدرن علوم توسعه در آن اهمیت •

خود آنکه بدون بشر روزمره و واقع زندگ در آن از استفاده •
کند. احساس

منشا، از صرف نظر است، انسان ها همه مشترک زبان ریاض •
آنها. فرهنگ یا مذهب جنس،

را زیر موارد ریاض کاربردهای برخ به اشاره جهت ایشان همچنین
نمودند: بیان

‐ صوت پخش کننده های در کد ها خطای و تصحیح ریاضیات •
کامپیوترها. و تصویری

از شده ارسال دور سیاره های از خیره کننده تصاویر مطالعه •
. ٢ ویجر

پس در که ابررایانه هایی از استفاده (با سیارات به ویجر سفر •
است). ریاض آنها

منطق دانان. و ریاضیدانان توسط رایانه ها توسعه •

کتگوری). (نظریه نرم افزارها بعدی نسل •

نجوم ، شناس اقیانوس ، فیزی ، شیم جمله از فیزی علوم •
.... و

زیست. محیط در جمعیت قوانین مطالعه •

انواع تحلیل و تجزیه برای الزم روش های و تئوری که آمار، •
م کند. فراهم را داده ها از گسترده

بدن نرهای اس هوایی، سفرهای داروسازی، صنایع، از بسیاری •
.... و
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از مختصری بررس با شد گفته آنچه علیرغم متأسفانه ول
نتیجه این به سادگ به جهان سرتاسر در ریاضیدانان فعالیت های
نیستند. مهم چندان جامعه آحاد برای ریاضیدانان که رسید خواهیم
تحصیل کرده جمعیت از درصدی حت یا جهان جمعیت از درصدی
را ریاض شده اثبات قضیه ی دقیق به طور بتوانند که اه دانش
تر کوچ درصد این و ناچیزند بسیار کنند بیان گذشته سال پنجاه در
جامعه تالش لذا کنیم. خارج رده از را فرما» «قضیه اگر شد خواهد
منصف شخص هر برای را آن اهمیت که باشد آن بر بایست ریاض

بایست ریاض فرهنگ اشاعه ر دی عبارت به کند. بیان روشن به
گیرد. قرار انجام اولویت در

ریاض در آنچه آیا که است این م شود مطرح اینجا در که سؤال
م شود داده سؤال این به که پاسخ و کاربردی ست؟ م شود انجام
این که کرد تعیین نتوان حاضر حال در است ن مم که است این
بنام استاد هاردی، مسأله این بارز مثال نه. یا دارد کاربردی ریاضیات
انجام را ریاض اش کارهای هاردی که زمان است. کمبریج، اه دانش
اما م دهم انجام را کارها این خودم دل برای من م گفت: م داد
علوم که باشد شد. پیدا کارهایش برای بسیاری کاربردهای بعدها
با مقایسه در که راستا این در سرمایه گذاری از و دریابیم را ریاض

نکنیم. امتناع نم کند، طلب هم هزینه ای چندان علوم ر دی
نسبت موض شان بیان خصوص در دوم بخش در پارسیان دکتر
آماردان ی من نیستم، ریاضیدان ی من که کردند بیان ریاض به
اگر من که است این ریاض به نسبت من رسم موض اما هستم.
خوبی آماردان و دانم نم خوب هم را آمار ندانم خوب را ریاض

نیستم.
به نگاهم دارم، که مسئولیت دلیل به که کردند بیان ایشان

ریاض علوم در ما آموزش برنامه های است. آموزش برنامه های
غلبه از ما ریاض جامعه برم گردد. ٧۶ نهایت در و ۶٧ های سال به

ی با است. عذاب در جبری، و آنالیزی عمدتاً ، سنت ریاضیدان های
است. قابل درک سادگ به جو غالب ، آموزش برنامه های در نگاه
را به روز و بالنده رشد نتوانسته است عمده دلیل دو به ما ریاض جامعه
دولتمردان جفای اول دلیل کند. تجربه جهان بالندگ و رشد با همراه
کسب و تحصیل برای کشور از خارج به دانشجو مستمر اعزام عدم در

سنت استادان هم دوم دلیل است. کشور به دانش انتقال و روز علم
بودم باور این بر زمان شخصاً هستم. آنها جزو هم من خود که ماست
اما نند؛ ب کاری م توانند علوم وزارت و پرورش و آموزش وزارت که
اگر ندارم. آنها به اعتقادی و اعتماد و شده ام امید نا وزارت دو این از
انجمن های کند، پیدا را خود واقع اه جای ریاض علوم داریم دوست
فکر کنند. هزینه برایش و دهند هم دست در دست باید آمار و ریاض

نسبت تا کنند هزینه باید گذشته است؛ کردن کار مجان زمان م کنم
آید. به عمل جدی اهتمام مختلف سطوح در مل استانداردهای به

کنیم اجتناب تولید مثل از باید که کردند تأکید همچنین ایشان
و رشد برای را الزم زمینه و (... و دکتری دانشجوهای (تولید مثل
پایان در پارسیان دکتر آقای کنیم. فراهم مستعد دانشجویان بالندگ
عرصه در و دهیم اجازه بالنده و کارآمد و جوان اران هم به باید گفتند:

آوریم. به عمل عمل و واقع حمایت آنها از و دهیم میدان علم
طرح به حضار پارسیان دکتر آقای صحبت های پایان از پس
صحبت های در خصوص خود پرسش های و دیدگاه ها و نظرات
دکتر آقای صحبت های به م توان جمله از پرداختند. سخنرانان
و تربیت ما داشتند: بیان که کرد اشاره اصفهان) (صنعت رجال
و پیشرفت انتظار ه حالی در داریم را خود شبیه نیروهای تولیدمثل
کشور از خارج به مستعد نیروهای اعزام روند و داریم نیز جهان رقابت

کرده ایم. قط عمال را
جدا را، آمار حوزه جدی ارهای راه جمله از رجال دکتر آقای
مرکز که زمان تا کردند اضافه و نمودند بیان دولت از آمار مرکز شدن
کاری هیچ است دولت نظر زیر دولت، رد عمل آیینه به عنوان ایران آمار
سال بیست را مطلب این که داشتند تأکید ایشان ند. ب نم تواند
انجمن خبرنامه در رسماً کانادا، و استرالیا آمار مراکز مطالعه با پیش،

نکرد. توجه آن به کس ول نوشته ام ایران آمار
ریاضیات در کارآفرین مبحث از انتظار که کردند اضافه ایشان
ونه چ را دانشجوها و دهیم تغییر ونه چ را برنامه هایمان که است این
نظر به کنند. حل را الت مش و مسائل این بتوانند که کنیم آماده
چه که است این ریاضیات در کارآفرین زمینه در عمده سؤال ایشان
در نیازهایی چنین بتوانند خوانده اند ریاض که افرادی تا کنیم کار
رشته های که نباشند این فکر به همه شان و کنند برطرف را جامعه

اجتماع مسائل مقداری عوض در و دهند، ادامه را ریاض سنت
کارشناسان به مراجعه با گذشته، در مثال: به عنوان کنند. حل را
کاربردی ریاض برنامه دو مرکزی، بانک و آمار مرکز و برنامه سازمان
جامعه نیاز تا کردیم تعریف فرهنگ انقالب ستاد در را دبیری ریاض و
که کردند تأکید رجال دکتر گردد. مرتف ریاض دانشجویان دست به

کنیم. کار بیشتر باید کشور در آمار و ریاض آشت در خصوص
دکتر دهقان، دکتر  آقایان ، رجال دکتر آقای صحبت های از پس

قاسم دکتر و آرین نژاد دکتر ، سالم دکتر موسوی، دکتر ، مدقالچ
و پرداختند خود انتقادات و پیشنهادات نظرات، بیان به نیز هنری

بود. جلسه پایان بخش حضار سؤاالت به سخنرانان ویی پاسخ

مصاحب دکتر ریاض تحقیقات مؤسسه کارشناس ∗
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کتاب یک از بخشی

باشم ریاضیدان دارم دوست
هالموس پال
هشت فصل

کاظم سیام برگردان:

ریاض خودنوشت زندگینامۀ فرع عنوان با باشم ریاضیدان دارم دوست کتاب
تبار مجار پرآوازۀ ریاضیدان (٢٠٠۶ ‐ ١٩١۶) هالموس پال مشهور آثار از ی
تحوالت و احوال و روزگار سرگذشت کتاب این در هالموس است. ایی آمری
بازگو حرفه ای ریاضیدان ی عنوان به را خود دوران ریاضیات و خود زندگ
ریاضیات شاخه های از خیل در بسیاری برجستۀ پژوهش های هالموس م کند.
(پس خود عالئق از چهارم ردیف در را آثارش این گونه وی که است جالب اما دارد،

م شمارد. ری) آموزش علم و ویراستاری ، نویسندگ از
آغاز پاورق صورت به را کتاب این انتشار خود س ام شمارۀ از ریاض نشر مجلۀ
منتشر را کتاب این از فصل شش (٣ ‐ ٣٠۵) خود پایان شماره های در و کرد
کتاب این انتشار ادامۀ پیش شمارۀ سه از ایران ریاض انجمن خبرنامۀ ساخت.
دکتر ترجمۀ به آن هفت فصل و کرد آغاز پاورق صورت به سب همان به را
شماره این در آنچه یافت. انتشار پیش شمارۀ سه ط در وحیدی اصل محمدقاسم

است. کتاب این هشت فصل از بخش ترجمۀ م آید،

عال اه دانش ی
اکهارت ساختمان

نوشتن فکر به تکمیل تحصیالت دورۀ در دانشجویی زمان از من
این در موجود کتاب های همۀ جای که بودم اندازه نظریۀ دربارۀ کتابی
را مطالب از بسیاری ول بود عال ساکس١ کتاب یرد. ب را زمینه
کتاب های م شد. روزآمد بایست آن مباحث از بعض و نداشت دربر
افتاده. مد از و قدیم بسیار ول بودند خوب هم بورل و لب
بهترین از حقیق متغیرهای دربارۀ کاراتئودوری٣ و هان٢ کتاب های
اندازه نظریۀ شرح ول م شدند محسوب زمینه این در اطالعات منابع
سطل ی در کوچ فنجان اندازۀ به کتاب ها این در انتگرال گیری و
بی صبرانه دنیا که م داد اطمینان من به درون ندایی بود. بزرگ

است. زمینه این در راستین کالم از نوین روایت منتظر
وقت م گفتند: من به بعض نبودند. موافق فکر این با همه اما
رابینز۵ م نویسد. زمینه این در کتابی دارد اُالم۴ نکن: تلف را خودت
بهار اوایل در م کردند. تشویقم ر دی بعض ول همین طور. هم
مارشال کنم) دریافت را اگو شی پیشنهادهای آنکه از (قبل ١٩۴۶
جزو کتابم که کرد پیشنهاد و نوشت من به دوستانه ای نامۀ استون۶
در شود. منتشر داشت عهده به را آن سرویراستاری او که سری ی
حاوی نازک پوشه ای و ذهنم در بود ایده ای فقط کتاب آن زمان، آن
نوشته چیزهایی قورباغه خرچنگ خط با آنها روی که کاغذ قطعه چند
بپردازم»). اندازۀ هار به «باید کنم؟»، مطرح را احتمال («بحث بودم
چیزهایی همان آوردم، به دست اگو شی در که شغل بعداً و تشویق ها
1Saks 2Hahn 3Caratheodory 4Ulam 5Robbins 6Marshall Stone



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۴١ پیاپی١۵۵ شماره

رابینز و اُالم (کتاب های داشتم. نیاز آنها به کار شروع برای که بود
نشدند). منتشر اه هیچ

چ آخرین و رسید، پایان به ١٩۴۶ اوائل در اکیوز سیر بهارۀ ترم
اول حدود در اگو شی در پاییزی ترم گرفتم. مه ماه اول در را حقوق
ماه تا آنجا در را حقوق چ اولین نتیجه، در و م شد شروع اکتبر
استادیار ی برای حقوق بدون ماه شش گذراندن نم دادند. نوامبر
فرصت این از م توانم که م کردم گمان من ول است، دشوار جوان
را مدت این دهد اجازه که خواستم مؤسسه از کنم: استفاده به خوبی
در اتاق آنها درآمد. آب از عال بسیار تدبیر این ذرانم. ب آنجا در
اجاره برایم مؤسسه نزدی در کوچ خانۀ و دادند من به مؤسسه
نیست داستان پایان این کرد. رشد به شروع اندازه نظریۀ و کردند،
تاریخ و برسد، اتمام به کتاب نوشتن تا کشید طول ر دی سال دو چون
م گویم شما به بعد اندک بود. آن از بعد نیم و ی سال هم انتشار

رفت. پیش ونه چ ماجرا که
شد آغاز زندگ ام در دوره ای و رفتم اگو شی به سپتامبر ماه در
دورۀ پربارترین و پرانگیزه ترین ، ریاض و فکری فعالیت لحاظ از که

است. بوده عمرم
هیئت نیز و عضو، دوازده ده از ل متش ، ریاض بخش علم هیئت

ساختمان بودند، مستقر ٨ اکهارت ساختمان در ٧ کال ریاضیات علم
عریض راهروهای با جور، و جم و پاکیزه ، نئوگوتی سب به زیبا
ساختمان جلوی در تنیس زمین و ، تاری کوچ اتاق های و تاری
رشته از ی اکهارت آن. پشت در دنج و سبز چهارگوش حیاط و
طرح ، محل طبعان شوخ از بعض گفتۀ به که، بود ساختمان هایی
اگر است. شده اقتباس آنها از آکسفورد در دالن٩ م کال معماری
ذرات با پنجره لبۀ م گذاشتید، باز ساعت چند را خود اتاق پنجرۀ
آن در گری١١ و هموند١٠ در فوالد کارخانجات از ناش دوده، چسبندۀ

م شد. پوشیده دریاچه، طرف
مطبوع و قدیم ون مس محلۀ به به آرام اه دانش پردیس
در شده ای تفکی ل ش مستطیل جزیرۀ م پیوست، پارک١٢ هاید
اگر که بود جدّی آنقدر تفکی این نشین. فقیر محلۀ ی محاصرۀ
مرز ١٣ گرو کاتیج خیابان بود. احمقانه حداقل باشد، نبوده تأسف قابل
آن از به تصادف که ذری ره حت هست. و بود پارک هاید غربی
که خیابان ضل ی در پیاده عابران م شد متوجه فوراً م گذشت
سیاه پوست. ر، دی ضل در و پوست اند سفید است پارک هاید نزدی

ول نبود، خیابان عرض از اشخاص عبور مان چیزی عادت، از غیر
امروز بود. چنین ١٩۴٠ دهۀ در وض نم کرد. را کار این کس
خیابان شمال و ، میدوی١۴ بلوار جنوب گرو، کاتیج  خیابان غرب مناطق

سیاه پوست، عمدتاً ساکنان با نشین، فقیر مناطق پنجم، و پنجاه
است. رفته میان از مضح بسیار جدایی و تفکی آن اما است
بلوک ی ازای در اندازۀ به آن پهنای که است مستقیم بلوار (میدوی
خودرو، عبور خط شش شامل اگوست، شی شهر در بزرگ ساختمان
هاید امروز اسب رو). جادۀ ی حت و چمن، زمین های پیاده رو، چهار
ثروتمند نسبتاً متوسط طبقۀ که است محالت از بسیاری مانند پارک
آنجا در م توانید دارید، مال استطاعت اگر دارند. ونت س آنها در
سیاه پوست ، علم هیئت جوان اعضای از بسیاری ول کنید. ونت س

ندارند. را استطاعتش سفیدپوست، یا
هاید در علم هیئت اعضای بیشتر بودم، آنجا من که زمان در
آنها اجتماع روابط و فرهنگ زندگ و م کردند زندگ پارک
واقعاً آنها در که بود دایر کتابفروش هایی آنجا در بود. پررونق
درس برای مثال الزم متن و حلقه سه زونکن های فقط (نه بود کتاب
ده با که م شد برگزار نمایش هایی و کنسرت ها ،(١٠١ حسابداری
م رسیدید، آنها برگزاری محل به به راحت خانه از پیاده روی دقیقه
روز یا شب ساعت هر در بودید، هم صحبت جستجوی در اگر و
یا هفتم و پنجاه خیابان در هات١۵ ال تروپی رستوران در م توانستید
مرز کنید. پیدا را کس چنان سوم و پنجاه خیابان در هاوس١۶ هابی
ماشین رو درایِو[مسیر شور لی به موسوم بزرگراه پارک، هاید شرق
شبه پوینت١٨ دماغۀ است. ان میشی دریاچۀ کنار در دریاچه]١٧ ساحل
پر ساحل هم هنوز پنجم، و پنجاه خیابان انتهای در کوچ جزیرۀ

واق در میدوی و دریاچه است. گرفتن آفتاب و شنا برای طرفداری
تحت که کاتیج گرو همین طور، و پارک اند هاید ثابت طبیع مرزهای
دارد قرار اه) دانش از (بخش بیلینگز١٩ بیمارستان جدید بال های فشار
کمتر که پارک هاید مرز از قسمت م شود. افزوده آنها بر دائماً که
آن در است. واق شمال در است مشخص و ثابت قسمت ها بقیۀ از
نهم و چهل یا هفتم و چهل خیابان در تقریباً که م رسید نظر به زمان
از قطعه دو درون در پنجم، و پنجاه خیابان در احتماال امروز است.

است. اصل پردیس
هر که دارد را بدی هایی و خوبی ها همۀ پارک هاید محدودۀ
قطار (با دقیقه ده حدود داراست. بزرگ شهر ی از کوچ قسمت
فاصله جمعیت     ‐ میلیون ها با منطقه ای شهر‐ مرکزی منطقۀ از ( برق
مصون که شده داده ترتیبی پرهزینه  و مستمر اقدامات با ول دارد.
رفتم، آنجا که باری آخرین بماند. ما قرن شهرهای بیماری های از

ی هر که زیبا و قدیم آجری خانه های و آرام و سایه پر خیابان های
خودروهای گشت زن با شده، ساخته خانواده ی فقط اقامت برای
از پلیس خودرو چهار دقیقه ١٠ (ط م شد محافظت به شدت پلیس

پایه] ریاضیات [دپارتمان College Mathematics ٧
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امنیت بخش به مستقیماً که اضطراری تلفن های و گذشت)، من کنار
(آیا بود. شده نصب جا همه پردیس دور دورتا است وصل اه دانش
قرار آزار یا زورگیری معرض در که م کنید فکر اگر م کنند؟ کار آنها

؟) چ بعد و ... م دارید، بر را گوش روید، م گوشه  به دارید
به تدریج ول نبود بد امنیت اوضاع جنگ، از پس دورۀ اوائل در
به دستبردی و نگرفتم قرار حمله مورد اه هیچ من، شد. بدتر و بد
وقایع این گونه که م شناختم را نفری چند ول نشد. زده خانه ام
بار چند یا دو من، قدیم» خوش «ایام آن در بود. داده رخ برایشان
بود، باز راهرو درِ حال که در بودم نشسته کارم اتاق در که آمد پیش

کس تا م زد گشت خیابان در که بودم گدایی شدن نزدی شاهد و
قفل بایست استادان استراحت اتاق درِ کند. زورگیری او از و بیابد را
درِ نباید م رویم دستشویی به وقت که بودند گفته ما به و م بود
ناپدید تحریرها ماشین که بود شده معلوم ذاریم. ب باز را خود اتاق
محاصره وضعیت نوع ی دارم که برسد نظر به است ن مم شده اند.
پشت باید حسابی و درست آدم های که وضعیت م کنم، توصیف را
جرأت ضدگلوله جلیقۀ پوشیدن با فقط و م کردند زندگ بارو و برج
در ما ول بود ناامن شهر نبود. چنین ول بروند. اطراف به داشتند
م داشتیم یاد به باید فقط نم کردیم. زندگ دائم پارانویای حالت
در تاری خیابان های در زدن قدم تنها و تک کنیم. رفتار عاقالنه که

بود. محض حماقت نبود. عاقالنه اتومبیل نکردن قفل یا نیمه شب

وه پرش ایام
واقعاً را اه دانش بودم، رفته اگو شی به بار چند قبال چند هر
مرکز از دور چندان که شهر شمال از ناحیه ای در من نم شناختم.
اه دانش و گزیدم اقامت شمال، جهت در مایل سه فاصلۀ به نبود،
قرار شهر مرکزی منطقۀ از مایل هفت فاصلۀ به جنوب، طرف در
تحصیالت دورۀ در بعدها و دبیرستان، دورۀ در بار چند قبال داشت.
م کردم، شرکت AMS بهارۀ اجالس در اه گه که هنگام ، تکمیل
به اطراف محوطۀ و اه دانش پردیس داشتم. اه دانش از دیدارهایی

قبل دیدارهای خاطر به م رسید. جدید، حال این با و آشنا، نظرم
اه دانش از جزئ اکنون اما کنم. پیدا محوطه در را خود راه م توانستم

گرفته ام. قرار دنیا قلۀ در که داشتم اطمینان و بودم
که شاه کلید ی واق در داد، من به کلید ی بخش منش
باز آن با اکهارت ساختمان در ریاض بخش اتاق های همۀ درهای
حاکم دوستانۀ جو که بود قدیم محترمانۀ سنت ی این م شد.
بودیم، اه دانش اران هم هم ما م کرد. گرمتر را بخش بر

م گذاشتیم احترام ر دی ی خصوص حریم به خانواده. ی اعضای
را اتاقش درِ نم خواست هیچ کس خانواده، ی اعضای مانند ول
دسترس در کس هر کتاب های کند. قفل و ببندد ران دی روی به
شما م گرفتم، امانت به کتابخانه از مجله ای من اگر بود؛ ان هم
کنید. وارس مجله آن در را مرجع مثال م توانستید ل مش بی هیچ

ساعت چند م توانست همواره ر دی اه دانش از میهمان اری هم
مورد اغلب شاه کلیدها بپردازد. کار به و کند خلوت کس کار اتاق در

عال نظام ی نم شد؛ استفاده سوء آنها از اه هیچ و بودند استفاده
تحسین برانگیز. و

زیبای قدیم سنت اگو شی در من اقامت اول سال دو ی در
ناهار هنگام سه شنبه ها بخش، جلسات بود. برقرار هنوز هم ری دی
آن به بود قرار که موضوع م شد. برگزار کوادرانگل٢٠ کلوب در

سنت م گرفت. قرار بحث مورد ساالد و سوپ بین شود پرداخته
خیل اه باش میز ، علم کادر توسعۀ با بود. کارآمد و دوستانه مطبوع،

نظر به زیاد خیل م شد شنیده باید که صداهایی تعداد و کوچ
قدر همان تقریباً خودمان توسط جلسات مدیریت شیوۀ ول م رسید،
ما خُب، باشد. م تواند انسان ومت ح و مدیریت هر که بود کامل

کوچ مشاجرات و نبودیم موافق هم با هم گاه بودیم، انسان
هزینه های صرف حد از بیش را بخش بودجۀ کس (مثال داشتیم

ول ، غیره) و م خواهد، را ری دی شخص اتاق کس کرده، پست
اختالفات بیشترین م گذاشتیم. احترام هم به واقعاً رفته هم روی
بار ی م آمد. پیش علم هیئت در آت استخدام های مورد در
٢٣ گروتندی ، ویل٢٢ آندره و کردم پیشنهاد را رودین٢١ والتر من،
نفر دو این از هیچ کدام شد. بلند صداها و گرفت باال احساسات را؛

برگشت. قبل آرام و عادی تقریباً حالت به جو و نشدند استخدام
در ، n+سال١ برای ریاض بخش در مدرسان و درس ها تعیین
اعضای همۀ م گرفت. صورت کریسمس از قبل درست و n سال آخر
معموال ویل آندره م شدند. جم سمینار کوچ اتاق ی در بخش
در تا داشت دست در را مقاالت بازچاپ و دست نوشته زیادی تعداد
موند زی کند. سرگرم آنها با را خودش جلسه کسالت آور قسمت های
باید که را دروس شماره های جلسه رئیس م خواند. تایمز نیویورک
میان از که م خواست ما بقیۀ از و م نوشت تخته روی شوند ارائه
پیشنهاد م خواهیم، که هم را ری دی درس هر و کنیم انتخاب آنها
نم کرد. ایجاد ما برابر در مانع هیچ اه دانش مدیریت نظام کنیم.
بنا م شد. تعیین البداهه ف ی هر شمارۀ و جدید درس های نام
به ناگزیر م کرد صحبت همه از اول حاضر» فرد «جوانترین سنت، به
و چ اندک از پس که م کرد بروز اعضا تمایالت بین تعارضات

چهارگوش] اه Quadrangle[باش Club٢٠
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اینکه از قبل حت مرا عالئق نفر ی م شد. حل دوستانه زدن، چانه
ورود از پس ترم اولین در بود. کرده بررس بشوم اه دانش این وارد
انتخاب خودم گویی که دادند من به برنامه ای اگو شی اه دانش به
و مقدمات انتگرال و دیفرانسیل حساب درس ی شامل و بودم کرده
عادی میزان بود. ارگودی نظریۀ در تکمیل تحصیالت درس ی
شامل معموال که بود هفته در ساعت شش ریاض بخش در تدریس

م شد. پیشرفته درس ی و مقدمات درس ی
همه از ( لین٢۵ ارنست از (پس بارنارد٢۴ ری ، ریاض بخش در
بود عموم آنالیز در مور٢۶ اچ. ای. شاگردان از او بود. مسن تر
قدیم ها، از ر دی ی نم رفت. شمار به ر پژوهش ریاضیدان و
صدا . ت دبلیو. را او هم همسرش حت (که رید٢٧ . ت دبلیو.
سال ی که بود بلیس٢٨ وردش های حساب تب م پیروان از م زد)
و جوان من، ر دی اران هم تمام بود. رفته آنجا از من ورود از قبل
بعدها که داشتند قرار مسیری در و بودند معروف جوان، چندان نه
آدریان شدند. ا آمری ریاضیات صحنۀ در معروف تری چهره های
، حقیق آنالیز متخصص ، گریوز٣٠ الورنس و قّهار، جبردان ، آلبرت٢٩
تعلق جنگ از پیش قدیم گروه به دو هر که بودند ارشد اران هم
بودند عبارت آنجا در من حضور سال اولین در جوان تر افراد داشتند.
اگو شی اه دانش به من از قبل سال ی (او ٣١ کاپالنس ایروینگ از،
، ٣٢ کل ال. . ج (یعن کل ماند)، آنجا در سال ٣٨ و بود آمده

کل فقط را او مادرش به جز همه کس « عموم «توپولوژی مؤلف
خیل الغر، چندان (نه شیلینگ٣٣ . ج اف. اُ. و م زدند) صدا

با بود، یافته پایان زود وفایی اش ش دوران که جبردان ول باهوش،
اوتو٣۴ را او ؛ آلمان غلیظ لهجۀ و اسمش، در زیاد اختصاری حروف

م زدیم). صدا
ری دی جوان افراد ول ماند، آنجا در سال ی فقط کل
تثبیت ریاضیدان چهار بعد کم و ، ( اسپنیر٣۶ اد و ال٣۵ س (ایروینگ
به ( موند٣٩ زی و ویل، ، لین٣٨ م ، (چرن٣٧ جهان شهرت با شده
وه پرش دورۀ وارد اه دانش این آنها حضور با و آمدند اگو شی اه دانش

شد. خود

چیست؟ اه دانش ی بودن عال مالک
این بس؛ و همین است. عال علم هیئت معن به عال اه دانش
خدمات، و اداری امور حسابان، پیش آموزش است. کاف و الزم شرط،
با ربط هیچ حاشیه ای امور این گونه خالصه، و اتبه ای م آموزش و
حال، این با ول ندارند است. درست ندارند؟ اه دانش ی بودن عال
همین حت باشد، داشته فرهمندی و آگاه رئیس که عال اه دانش ی

سیستم طرفدار به شدت من م دهد. انجام درست هم را کارها
پیشخدمت اگر باشد. داشته وجود تام مسئولیت آن در که هستم
اه دانش در است. مسئول کشت ناخدای ند، بش را فنجان کشت

نم شد. سته ش زیادی فنجان های اگو شی
بود. جدید» «ریاضیات شبیه چیزی کال ریاضیات اصل درس
بازنگری معرض در دائماً و داشت تمرکز ریاضیات مبان بر درس این
خود] دیدگاه [به پرشوری اعتقاد مدرسانش بود؛ خوردن صیقل و
ویرزوپ۴٣ و پاتنم۴٢ ، میر۴١ و بود نورث روپ۴٠ رهبرشان داشتند.
این به که بودند هم ری دی زیاد عدۀ بودند. مریدانش جملۀ از
دهه چند نفر سه این اما م شدند، جدا آن از و م پیوستند بخش
اصل دستگاه های ، بول جبرهای مجموعه ها، نظریۀ ماندند. آنجا در
مرکب ١ ریاضیات که بودند مباحث ، حقیق اعداد تعریف ، موضوع
تدریس ریاض بخش در درس اه گه کال اعضای بود. آنها از
زیاد هرچند م شد. استقبال تبادالت این از و به عکس، و م کردند
اعضای بود: صورت این به معمول کار تقسیم نم افتاد. اتفاق
عهدۀ بر درس ها بقیۀ و بپردازند پیش حسابان موضوعات به کال
فقط و است پیچیده موضوع دقیق جزئیات باشد. ریاض بخش
است، مهم که چیزی ول م خورد، تاریخ اوی کنج رف درد به
دانشجوی عده ای دست به اول دانشجویان سال های که است این
سپرده گود از خارج سالخوردگان یا تکمیل تحصیالت بی تجربۀ
به که بودند خوب تعلیم دیده ریاضیدانان آنها معلمان نم شدند.
دیدگاه آن به نسبت آنها از بعض گاه داشتند. دلبستگ دیدگاه
و خود دانشجویان ول م انداختند، دست را آن و بودند وک مش
١ ریاضیات دانشجوی چند من م گرفتند. جدّی را خود تدریس
اینکه، مهمتر نکتۀ ول شدند حرفه ای ریاضیدان که م شناختم را
ریاضیات شدند، حقوقدان یا کتابدار یا زبان شناس که هم آنهایی
امروزی بازرگان مدارس فارغ التحصیالن از بهتر را ریاض کار و
انتخابی درس ی عنوان به را حسابان١١١ مجبورند که م شناختند
آن یادگیری برای شانس چندان و یرند ب الزام دروس جدول از

ندارند.
اگو شی اه دانش اعتبار به که جوی از ر دی نمونۀ دو اینجا در
ریاضیات با مستقیم ارتباط که نمونه هایی م کنم، ذکر م افزود
به تدریس برای م خواستم که بار ی ندارند. علم کار یا
در اتاق م زنند. پرسه اتاق جلو دانشجویان دیدم بروم، کالس
من بود. نظافتچ کارگران سطل های و خیس زمین شورهای اشغال
کرد. بحث نم شود که زمین شور با بی فایده؛ ول کردم اعتراض
و خدمات مسئول به خشن لحن با نامه ای و کردم تعطیل را کالس

24Ray Barnard 25Ernest Lane 26 E. H. Moore 27 W. T. Reid 28Bliss 29Adrian Albert 30Lawrence Graves 31Irving Kaplansky 32J. L. Kelly
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معذرت بسیار داد، پاس بالفاصله که دیدم تعجب با نوشتم. تأسیسات
زمان بندی بر دقیق تری نظارت آینده در که داد قول و کرد، خواه
هرگز نکند. تداخل کالس ها برنامۀ با تا باشد داشته نظافت امور

باشد. معمول ری دی جای در برخوردی طرز چنین نشنیده ام
من بود، اگو شی اه دانش میهمان مدت ۴۴ ناگ که ر دی زمان
کردم. پست برایش را حق الزحمه اش چ او رفتن از بعد روزی چند
جایی از ا آمری در سخنران سلسله ی برای ناگ آمد؛ پیش ل مش
اینکه از قبل روز دو نرسید. دستش به چ و م رفت ر دی جای به
دریافت را چ چرا که پرسید من از تلفن با برگردد اروپا به برنامه طبق
شخص به تلفن ی با و دادم نشان واکنش به سرعت است. نکرده
را همراه و اری هم حس نهایت که مال امور دفتر در مناسبی
نشود چرا که داد جواب شخص آن کردم. خوشنود را ناگ داشت،
را آن نیم ساعت ظرف و م نویسیم ری دی چ کرد؟ حل را ل مش
خواهد او و م فرستیم، نیویورک در ناگ آدرس به مخصوص پست با
هم اول چ دربارۀ کند. نقد را چ ا آمری از خروج از قبل توانست
پست با را آن فرستاد، پس شما برای را آن وقت هر نباشید. نگران

بفرستید. ما برای اه دانش پردیس
این اینکه دارد؟ وجود نادر رفتار این گونه برای توضیح چه
و علم کار که سنت این ؟ دولت نه است خصوص اه دانش
خدمات از باید اهیان دانش و است اه دانش وجودی دلیل اه دانش
چه هر ریاست؟ دفتر از مشهود کامال پیام باشند؟ برخوردار مناسب

بود. معمول اگو شی اه دانش در رفتاری چنین هست،

خدمات، کارکنان و حسابداران مدرسان، و ر پژوهش ریاضیدانان
و داشتند، سهم اگو شی اه دانش به بخشیدن اعتبار در هم
. اتبه ای۴۶ م درس های و جنبی۴۵ اه آموزش حت همین طور،
بود اِورِت۴٧ شیدی هری ریاض بخش در اتبه ای م آموزش مسئول
من که موق آن در م زدیم). صدایش شیدی فقط ما از (بسیاری

وسواس خیل دادن نمره در داشت، زیادی سال و سن او بودم، جوان
طبع که بود چیزها خیل او بود‐ اتبه ای م معلم ی بود، ر حساب و
به شدت او اما کند‐ ومش مح م خواست من ن سنت ش و سرکش

بود. وفادار سنت هایش و اگو شی به
رسم و تاریخچه که م برد لذت ظاهراً بود. مهربان من با شیدی
ما وقت اغلب بیاموزد. من به را اکهارت ساختمان در موجود روال و
م آمد؛ کنار آن با او م کردیم عرضه جدیدی درس جسور جوانان
برای که م کرد تدریس و عرضه، ، طراح را آن اتبه ای م نسخۀ
به دادن نمره صرف را زیادی وقت بود. مفید بسیار دانشجوهایش
نوشته ای از وقت م کرد. اتبه ای م دانشجویان نوشته های و اوراق
صورتک و م نوشت ورقه روی تحسین آمیزی کلمات م آمد خوشش
منطبق معیارهایش با مقاله وقت م کرد. نقاش آن روی خندان
و ین غم صورتک البته، و م کرد تأسف ابراز یبایی، ناش جای به نبود
م کرد تعریف من برای سینگر۴٨ ایز م کشید. ورقه روی ناخرسندی
، مهربان و بود گرفته شیدی با درس نظام اش خدمت مدت در که
سینگر شد باعث که بود دالیل مهمترین از ی او کم و تشویق،

بیاید. اگو شی به

یا و اه دانش پردیس از خارج در یا بعدازظهر غالباً کالس هایشان و نکرده اند ثبت نام دانشجو عنوان به معمول طور به که کسان آموزش برای برنامه ای ؛ Extension School۴۵
م شود. برگزار اتبه ای م صورت به
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 یادنامه 

بادامچ زاده عبدالرحیم دکتر
(فروردین١٣٩٧ ‐اردیبهشت١٣۴٣)

∗ ممقان جلوداری محمد

جاودانه ماندی تاری جهان بودی دود آتش چو را غم اگر
شادمانه نیابی خردمندی ردی ب گر سراسر گیت درین
قمری) ٣٢۵ (متوف بلخ شهید

بادامچ زاده دکتر فرزند تنها بادامچ زاده نرگس به تقدیم

ضایعه های خود طوالن چندان نه عمر طول در اقتصاد ده دانش
که مصدق حمید دکتر مرحوم است. بوده شاهد را دست این از بسیاری
کرده ایجاد خود زمان جوانان در شوری سیاه»، خاکستر «آبی شعر با
ده دانش همین از آرید» یاد مهربان به ما «از عنوان با شعری با بود

است: قرار این از شعر انتهایی قطعه شد. تشییع
كردند سفر تيره ابرهای گر

ديديد را فردا روشن نور و
آريد ياد مهربان به ما از

عمر شب تمام در كه ما از
م زديم پرسه سحر نور جستجوی در

بسپاريد را ما آرزوی خاطر، در
آريد! ياد مهربان به ما از

فهیم، اقتصاددان و وارسته نازنین، انسان شاه رکن احمد دکتر
رفته مالقاتش به منزل در من و پژویان دکتر ، عظیم دکتر وقت که
نکشید طول هفته ای اما بود زندگ ادامه برای امید از سرشار بودیم
گروه عضو میریان عل سید دکتر کرد. تسلیم آفرین جان به جان که

بهمن دکتر و کشید خاک نقاب در چهره پیش سال ده تابستان آمار
باق دیار به و نهاد اخالص سبد در ١٣٩٢ سال در را نازنین جان نیز

اوست نوبت روزه چند کس هر شتافت.

م  تح اخطاری، تلنگری، تذکری، بادامچ زاده دکتر درگذشت
و خرد کارهای در کنیم، پیشه مهربان و آییم بخود که ما، به است
و اختالف وسیله را خود کوتاه مدت مناف باشیم، داشته صداقت کالن
آدم های به نسبت ذریم، ب و ذاریم ب ندهیم، قرار خودمان بین نفاق

. ... و باشیم، منصف کنیم. رفتار محترمانه و ادب با خود اطراف
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در بر م گردد. ١٣۶٨ سال  به بادامچ زاده دکتر با من آشنایی
من و بود ریاض ارشد دانشجوی او شریف صنعت شریف اه دانش
جبر درس از خوبی بسیار جزوه بودم. ریاض دکتری دانشجوی
دوست داد، و دهد امانت را جزوه خواستم بود. کرده تهیه جابجایی
اه دانش اول سال و دبیرستان دوم دوره من که فهمیدم بعداً شدیم.

ورج (میدان کرده  بودم سپری آن ها زندگ محله در تبریز در را تبریز
ایشان که فهمیدم هم باز و است) ویجویه میدان شده اش فارس که
متوجه نیز و گرفته است دیپلم تبریز فردوس معروف دبیرستان از هم
در که بود تبریز ماشین سازی کارخانه مؤسسین از پدرش که شدم

بود. شتافته باق دیار به تهران تبریز‐ جاده تصادف
گرم روز وسط هوا بود پائیز تبریز، به مسافرت هامان از ی در
از بعد گردو بازار رسیدیم و آذرشهر رفتیم بود، سرد روز آخر و اول و
قدری بود باز نیمه که تر کوچ بازار از بود بسته اصل بازار ،١۴ ساعت
ممقان در را من برگشتیم. ماشین، تو گذاشت خریدیم سبز گردوی
پدرش قبر زیارت از پس و تبریز برگشت و کرد پیاده مادرم خانه در دم
بود. کرده رانندگ ساعت ١۵ از بیشتر تهران. برگشت خرید قدری و

باشد. دور نرگس از این از بیشتر بود نخواسته شاید
از اه دانش آموزش معاون م آمیز تح م ح با ۶٧ سال را من
آقای کردند. منتقل اقتصاد ده دانش به بهشت شهید اه دانش
در را بادامچ آقای که ۶٩ سال بود. ده دانش رئیس غنیم فرد
شریف اه دانش از ریاض لیسانس فوق مدرک دیدم اقتصاد ده دانش
حسین دکتر راهنمایی استاد با داشت بغل در را جابجایی جبر رشته در
جا این گفت .( معلم(خوارزم فعل تربیت اه دانش استاد ذاکری
ار هم ر دی کرد. تعریف آخر تا اول از را داستانش شده ام. استخدام
از قبل دوره دو در بادامچ زاده علم دکتر فعالیت بودیم. شده 
و آمار دکتری دانشجوی عنوان به مشهد فردوس اه دانش به ورود
ایشان مشهد اه دانش به ورود از قبل است. بررس قابل آن از پس
را ریاض دانشوری دوره ، ریاض سرویس درس های تدریس ضمن
با رضا. نا و شده بود دانشور رساند. پایان به مدرس تربیت اه دانش در
به ، درس کتاب های به ٧٠ دهه اوایل دانشجویی جامعه نیاز به توجه
ترجمه را « اه دانش پیش «ریاضیات جلدی دو کتاب ایشان پیشنهاد
تمام حاوی که عظیم کتاب این سپردیم. اه دانش انتشارات به و
چاپ کتاب های بیشتر مانند است اه دانش پیش ریاضیات مطالب
ایشان اه. دانش یا نبودیم بلد ما یا نرسید. دوم چاپ به هرگز اه دانش
اعزام روسیه به تحصیل ادامه برای علوم وزارت از بورس دریافت با
کرده بودم پیشنهاد برگشت، و نیامد خوشش روسیه محیط از ول شد
بده، تحصیل ادامه آمار رشته در حتما هست آمار گروه در که حال که

بود. رسیده نتیجه این به هم خودش
از شد. مشهد فردوس اه دانش آمار دکتری دوره وارد ١٣٨٢ در
بودش. طلبیده و بود رضا امام عاشق بود. آورده شانس طرف هر
بودند. آمده ارقام گیرش دکتر و ار شاه دکتر مانند خوبی استادان
بدنیا فرزندش تنها نرگس که بود نگذشته دوره این از سال سه یا دو
راهنما استاد گرفت. دکتری صف» «نظریه در ١٣٨٧ سال بود. آمده
یادآور . ارقام دکتر مرحوم مشاورین از ی و ار شاه دکتر مرحوم
مدل سازی به که است ریاض دانش از بخش صف نظریۀ که م شوم
را صف طول و انتظار زمان نتیجه در و م پردازد صف ها مطالعه و
(دوره بود یافته توسعه آمار گروه هم، اه دانش در م کند. بین پیش
تقریباً و ( بودند شده اندازی راه مال ریاضیات رشته و آمار دکتری
تمام تقریباً کنند. فعالیت خود موردنظر زمینه در م توانستند همه
دارد. تعلق دوره این به بادامچ زاده دکتر علم آقای فعالیت های
کنیم، ترجمه را میرچیا کتاب مال ریاضیات رشته برای کردم پیشنهاد
با شریف» «تک با را متن تولید فن مراحل تمام تقریباً و کرد قبول
پرداخت با البته برد. پیش عالقه مند دانشجویان کم های از استفاده
در معمول طبق و شد چاپ اه، دانش به سپردیم چاپ برای و هزینه،

ماند. متوقف اول چاپ

من از ایران ریاض انجمن طریق از که بود دوره همین در
همایش در زنجان تکمیل تحصیالت (مرکز) اه دانش در که خواستند
سفر این در کنم. شرکت مایه ها» این در چیزی یا صنعت «ریاضیات
اکو) بیمه وقت امام میبدی(رئیس دکتر بادامچ زاده، دکتر آقای
بود خوش روزگار کردند. همراه را اینجانب تقوی مهدی دکتر و
امروز تا دوست این که شدیم دوست تبریزی عبده دکتر با آنجا در
تقویت ده دانش در را مال ریاضیات پایه های داشتیم دارد. ادامه
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این مشابه آمار گروه در برویم هم ما گفتم گشت باز راه در م کردیم.
تصویب و مطرح گروه در پیشنهاد پذیرفت. کنیم. برگزار را همایش
آقای دبیر به « انسان علوم و «ریاضیات همایش اولین ر دی شد.
ادامه همایش این بود. گرفته ل ش علم من دبیری و بادامچ دکتر
علوم و ریاضیات دوساالنه همایش پنجمین امسال اردیبهشت و یافته

بودند. همایش اجرایی مسئول ایشان شد. برگزار انسان
تحصیل تجربه من . اساس بودیم، داده دست از اما، چیزی،

کرده بودیم. صفر را جابجایی جبر او و را اتوماتا و هندسه گروه، خود
جنگل یری ب تنه از که را ریشه بودیم. خودزده ریشه به تیشه بنابراین
را لیسانس فوق دوره بادامچ دکتر نهال. به رسد چه م شود خش
تجربه ای به و کردیم صفر را دکتریم و لیسانس فوق دوره های من و
و ثبت هم جا هیچ که مال ریاضیات من و آمار ایشان پرداختیم. نو
یافت ارتقاء دانشیاری رتبه به ٩٢ سال ایشان حال این با نشد. ضبط
بدهد. استادی مرتبه به ارتقاء تقاضای م توانست بود زنده اگر االن و
گروه های برای چند هر تحقیقات زمینۀ تغییر که است این منظورم
کرد. تحمیل من و برایشان هزینه ای ول بود سودمند ریاض و آمار

برگرد. برو بی

استادان به بود. تبریز اهل ۴٣ اردیبهشت متولد بادامچ زاده دکتر
بعد م شتافت. آن ها دیدار به مناسبت ها در و م گذاشت احترام خود
دکتر با دیدارش از عید بازدیدهای روایت در پیش سال چند عید از

روایت. این تعریف هنگام به داشت خوبی حال چه و گفت ذاکری
با یافتم. در «نرگس» تولد هنگام من را اش ایام شادترین
زمان آن را خواهرش و مادر و شدم آشنا ٧٠ دهه اوایل در خانواده اش
متدین و قدرتمند و تیزهوش بسیار خانم مادرش کردم. مالقات
تکمیل برای خارج م رفتم داشتم ٧٣ تابستان در که روزی بود.

را بادامچ بازگشت از پس و کردم خداحافظ ازشان رفتم تحصیالت،
تنهایی از بودند. کرده ازدواج یافتم، تجلیل سعیده خانم همسرش، با
خانواده این با من دیدار ر دی بود. خوشحال و شاد بود. آمده در
رسیده. نو قدم تبری عرض برای بودیم رفته بود، نرگس تولد ایام
م کردند، رضایت اظهار و بودند خوشحال تولد این از آدم ها، این چقدر

بی نهایت.
گروه در عضویت سال ٢٧ از سال ١٠ حداقل بادامچ زاده دکتر
مدیر و ده دانش معاون آموزش، ادارۀ رئیس مسئولیت های در را آمار
محسوب ده دانش تجربۀ با مدیران از رو این از و کرد سپری آمار گروه

م شد.
عضو ی فعالیت زمینه های تمام در علم ایشان فعالیت های
کتاب م کرد، مدیریت م داد، درس بود. شده  علم گسترده هیئت
داوری مقاله و م نوشت، مقاله م کرد، ترجمه کتاب م نوشت،

است: قرار این از فعالیت ها این از برخ حاصل م کرد.

کتاب تألیف
، مهندس علوم و آمار برای ریاض عبدالرحیم، بادامچ زاده . ١

. ١٣٨١/٣/١ طباطبایی، عالمه اه دانش انتشارات تألیف،

. ١٣٩۴/١٠/١ پیشرفته، احتمال عبدالرحیم، بادامچ زاده . ٢

کتاب ترجمه
بادامچ زاده محمد، ممقان جلوداری ، کوش توماس . ١
ترجمه، جلد، دو ‐ اه دانش پیش ریاضیات عبدالرحیم،

طباطبایی،١٣٧٩/٣/٣١ . عالمه اه دانش انتشارات

بادامچ زاده محمد، ممقان جلوداری وریو، گری میرچیا . ٢
عالمه اه دانش انتشارات ترجمه، ، تصادف آنالیز عبدالرحیم،

. ١٣٨٩/٧/١ طباطبایی،

عبدالرحیم، بادامچ زاده کارلین، ساموئل و پینس آلن مارک . ٣
اه دانش انتشارات ترجمه، ، تصادف مدل بندی بر مقدمه ای

١٣٩۵/۶/٢۵ . طباطبایی، عالمه

بر مقدمه ای عبدالرحیم، بادامچ زاده بات، نارایان یو. . ۴
طباطبایی، عالمه اه دانش انتشارات ترجمه، صف بندی، نظریه

. ١٣٩۶ زمستان



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ بهار ۴٨

بین الملل نشریات در شده چاپ مقاالت
1. Badamchizadeh AbdolRahim, Shahkar G.H., A Two

phase queue system with Berroulli feedback and

Berroulli schedule server vacaition, Information and

Management, 2, 19, 2008/01/01.

2. Badamchizadeh AbdolRahim, with Optional Second

Service and Admissibility Restriced, International

Journal of Information Management, 2008/12/01.

3. Badamchizadeh AbdolRahim, An Mx/(G1,G2)/1/G/V

with optional ... and admi Mibility, International Jour-

nal of Information Management, 1/1, 2, 2009/01/01.

4. Badamchizadeh AbdolRahim, A Batch Arrival Queue

System with Coxian -2 Server Vacations and Admis-

sibility Restriced, American Journal of Industrial and

Business Management (AJIBM), 2012/01/01.

5. Badamchizadeh AbdolRahim, A Batch Arrival tow

phases queueing systemwith random relapse, admissi-

bility restricted and a single vacation policy, Advanced

Modeling and Optimization, 2013/01/01.

6. Badamchizadeh AbdolRahim, A batch arrival multi

phase queueing system with random feedback in ser-

vice and single vacation policy, Opsearch, 1, 12597,

2015/03/22.

7. Badamchizadeh AbdolRahim, Reneging in a batch

arrival two phases queue with random feedback

and Coxian-2 vacation, RAIRO Recherche Opera-

tionnelle, 2016, 2016, 2016/01/12.

8. Badamchizadeh AbdolRahim A Two Phases queue

system with Bernoulli feedback and Bernoulli sched-

ule server vacation، International Journal of Informa-

tion and Management Sciences، 1387/11/01.

داخل نشریات در شده چاپ مقاالت
نوع دو ورودی، نوع دو با صف عبدالرحیم، بادامچ زاده . ١
. ١٣٨۶/۴/١ آماری، علوم ، برنول شیوه با تعطیل و سرویس

سامانه ی در سود هزینه تحلیل عبدالرحیم، بادامچ زاده . ٢
سرویس تعطیل و نامتجانس سرویس نوع k با صف بندی

. ١٣٩١/٧/١ ایران، اقتصادی پژوهش های دهنده،
قیمت گذاری نرگس، حیدری عبدالرحیم، بادامچ زاده . ٣
میانگین شده استاندارد اریتم ل مبنای بر آسیایی اختیارات
. ١٣٩۴/٧/٢۵ ،۶٣ ،٢٠ ایران، اقتصادی پژوهش های ، هندس

سرانجام و
م اندیش و گیر رفته ما وان پیش از رفت شهید کاروان
بیش هزاران خرد شمار وز کم تن ی چشم دو شمار از

هجری) سوم قرن (رودک

ختم مجلس در سخنران متن ، طباطبائ عالمه اه دانش ∗

عضویت تمدید
به انجمن عضويت پرتال طريق از را خود عضويت م توانيد ٩٨ مهر ال ٩٧ مهر عضويت دوره به شدن نزديك با م شود يادآوری

نماييد. تمديد http://imsmembers.ir نشان
و نموده كليك « حقیق عضویت های «نمایش روي بر رنگ نارنج منوي از و شويد خود شخص پروفايل وارد عضويت تمديد (جهت

نماييد.) انتخاب را جديد» «عضويت
نماييد. حاصل تماس انجمن دبيرخانه با ابهام هرگونه بروز صورت در است خواهشمند
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پورعبدالله نژاد محمدعل دکتر فقید استاد یادنامه
(١٣٩۶ آذر ٢۶ ‐ ١٣٢٣ دی ٢٩)

∗ ویش ابراهیم حمیدرضا

اولین به شدن نزدی آستانه در م نویسم را مطالب این که امروز
هستیم. پورعبدالله نژاد محمدعل دکتر فرهیخته استاد فقدان رد سال
در مغزی عارضه ی با که بیماری رن طوالن تحمل از پس استاد
آذرماه ٢۶ اه صبح در سرانجام بود شده شروع ١٣٨٠ اردیبهشت ١۵

جم خانواده، بدرقه با آذرماه ٢٨ روز در و گفت وداع را دارفان ١٣٩۶
مشهد ربیع خواجه اه آرام در شاگردان و اران هم دوستان، از کثیری
آقای خبرنامه محترم سردبیر پیش تر ماه چند از شد. سپرده خاک به
اما کنم، تهیه استاد برای یادنامه ای تا خواست من از آرین نژاد دکتر
استاد ستایش در مختلف مناسبت های به تاکنون اینکه دلیل به من
باشد، تکراری من نوشته که بودم این نگران و بودم١ نوشته عالیقدرم
اصطالح به و باشم کننده شروع فقط من که دیدم این در را صالح
استاد از سالم دکتر آقای طریق از رو این از باشم. کرده بابی فت
استاد، تحصیل و مدرسه دوران دوست و کشور ریاضیات سوت پیش
خانم ارجمند ار هم از هم من همین طور و رجبعل پور دکتر آقای
برسانند سرانجام به را مهم این تا کردیم درخواست فشندی دکتر
همراه به بزرگواران این دلنشین نوشته های و خاطرات ادامه در که
دکتر آقای گرام ار هم توسط که ١٣٧۵ سال در استاد از مصاحبه ای

فرمود. خواهید مالحظه را است شده تهیه پیششریف مدت که بود این شود طوالن نوشته ام تا شد باعث آنچه اما
خاندان مجدزاده داریوش آقای استاد، قدیم دوستان از ر دی ی با

خوب خاطرات که شدم آشنا است، دادگستری بازنشسته وکیل که
هارمونی آنالیز سمینار پنچمین با همزمان که استاد، نکوداشت در ری دی و ایران ریاض انجمن ١٣٩٠ زمستان ١٣٠ شماره خبرنامه در ی مبسوط به طور دوبار حداقل ١

شد. برگزار ایران ریاض انجمن و مشهد فردوس اه دانش همت به که ١٣٩۵ دی ماه ٢٩ در
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همه که م کرد نقل را دبیرستان در تحصیل دوران از شنیدن و
استاد دانش اندوزی و یادگیری به عالقه ذکاوت، هوش، از ایت ح
و شعر به استاد زایدالوصف عالقه و تسلط میان آن از است. داشته
بیش نداشت، بیشتر سال ١٨ و بود دانش آموز که وقت هم آن ادبیات،
خاطرات دفتر از او نمود. جلب خود به را من توجه ری دی چیز هر از
١٣۴١ اسفندماه در استاد که داد قرار اختیارم در را زیر اشعار برگه خود
رشته به آن از بعد البته (و م کرد تحصیل ادبی رشته در که زمان

بود: سروده آورد) روی ریاض
دارد تماشا جمله دل کار دارد سودا سر دل این امشب
شود رسته جهان و جان غم از شود بسته باردگر او خواهد
گردد محزون و گردد شادمان گردد خون دگران چون او خواهد
شرری وجودش به آتش زده شری و شور سر به افتاده بازش
بتان گیسوی خم در او بوده جهان دور درین که آید یادش
خراب و مست بتان عشق م از آب و آتش و تب و تاب در همه
سوزی هجران ز داشت ر ج به روزی هم او که افتاده یادش
سرمست گناه داغ از گه سرمست نگاه نیم از گه
بی تاب رقیبی جور از گه عذاب به جفایی سوز از گه
باشد. تمنا و شوق در همه باشد غم ها همدم او خواهد
استاد دست خط با زیر عکس های در را شعار این ادامه البته و

م فرمایید. مالحظه
فردوس اه دانش ریاض علوم ده دانش همت به ٩٧ اردیبهشت ماه در

شد. کاشته اه دانش خرد بوستان در استاد یادبود درخت مشهد،

باد. گرام یادش و شاد روحش

مشهد فردوس اه دانش ∗
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فرهیخته دوست از خاطرات
نژاد پورعبدالله محمدعل دکتر شادروان

رجبعل پور∗ مهدی

که طور (آن پورعبدالله و (رجب) من (غیرحضوری) دوست
من مدرسه شد. شروع هشتم کالس از م کردیم) خطاب را ر دی ی
م رفت. پهلوی معتبرتر مدرسه به خودش ول بود واق او محله در
برای او از و او برای من از بودند من الس هم که انش همسای
با بود، باالتر مدرسه اش سط که پورعبدالله م کردند. تعریف من
برایم اه گه و داشت برخورد درس کتاب های از خارج ریاض مسائل
رقابت این باشم. داده امتحان ضمن در و کنم حل تا م فرستاد
ادامه برای شدم مجبور هم من روزی تا داشت ادامه سال دو نیم بند

دوست و بروم پهلوی مدرسه به دبیرستان دوم ل سی در تحصیل
گردد. بدل بی پایان و رودررو رفاقت ی به ما مجازی

١٣۴٢ مهر در اما شدم دور او از دالیل به ١٣۴١ تابستان از
در تهران اه دانش ریاض بخش ت های نیم روی را خود ر باردی
خاطرات ول نبود بیشتر سال سه لیسانس دوره چه گر یافتم. او کنار
داده شاعر لقب او به الس ها هم گذاشت. برجای زیادی شیرین
اشعار از و م شدیم جم هم دور م شدیم خسته وقت هر و بودند
به او لطیف طبع و ادبی، غنای قوی، حافظه مدد به جدید و قدیم نغز
م کردیم. سیاحت و سیر ریاض ماورای در و م سپاردیم جان گوش
کاغذ روی از را کار همین نیز [ فعل جعفریان اکبر عل [دکتر جعفریان
خودنویس با خوش خط به را آن برم خورد تازه ای شعر هر به م کرد؛
بیرون بغل جیب از شده ای چهارتا کاغذ گاه از هر و م کرد یادداشت

م ساخت. سرگرم را ما و م آورد
شهریور تا و ندیدیم را ر دی ی لیسانس دوره از فراغت از بعد
که زمان نداشتیم. هم از خبری بودیم کشور از خارج که ١٣۵۵
استرالیا و انگلیس از دکتری مدرک گرفتن از پس عبدالله پور دکتر
از بود. شده یر چشم هم انگلیس در او ادبی ذوق برگشت، ایران به
مفیدی ترجمه های او، انگلیس و فارس ادبیات توانائ های ترکیب
مشهد در شخص اش کتابخانه شد. داده تحویل علم جامعه به
خانه اش در که روز ی بود. انگلیس و فارس کتاب های از پر
تورات کتاب در نبی حزقیال رویاهای به تصادفا بودیم، صحبت گرم
برایم جیبی کتاب ی قفسه ای از و برخاست فوراً شدیم؛ کشانده
بود. شده نوشته رابطه این در ناسا از مهندس توسط که کرد پیدا
اضافه برای نوی چیز همواره و بود نظر صاحب مطلبی هر در تقریباً

این از فراتر او استعدادهای داشت. چنته در مخاطب معلومات کردن
مجهز نسبتاً نجاری کارگاه ی منزلش ف هم طبقه در م رفت.
خانه چوبی کارهای همه م گفت نکند خطا حافظه ام اگر و داشت
در که بار ی بود. جواب حاضر بسیار م دهد. انجام خودش را
الی از همسایه ای بودیم، صحبت گرم هم با منزلم باغچه کنار کرمان
پور دکتر ۶۴١٢۵؛ دادم جواب پرسید. را اتوموبیلم شماره حیاط، درب
چهره . ٣ توان به پن ،٣ توان به چهار داد ادامه ف البداهه عبدالله
در کرد. اضافه نوع این از هم ر دی مثال تا چند دید که را من خندان

کس از نشنیدم وقت هیچ بود؛ سلیم النفس و آرام جوابی، حاضر عین
چرا که کردم تعجب شنیدم را ته اش س خبر که وقت کند. بدگوئ
از پس بشود. ضایعه ای چنین دچار باید خونسردی و آرام فرد چنین
یاد به را من اسم و خاطرات آمد، بیرون کما) شبه (یا کما از که آن
م خواست من از بود دلسوز فرشته ی مظهر که خانمش م آورد.
بود موفق آزمایش در معموال کنم. آزمایش را مدتش دراز حافظه
اواخر این م گرفتم. تماس وی با کرمان از تلفن  با که وقت حت
و م خواند و م آورد یاد به را بیشتری شعرهای که بودیم خوشحال

بودیم. شده امیدوار او کامل بهبودی به
توان و بود شده درون اختالل های دچار عمر آخر سال در
به کانادا در ناراحت کننده ای اخبار م رفت؛ تحلیل به رو جسم اش
در او از تجلیل برای برنامه ای وی شاگردان و اران هم م رسید. من
مراسم در نقل برای را خاطراتم که خواستند هم من از و گرفتند نظر
برگزار مراسم تا نرفت پیش قلمم کردم سع چه هر بفرستم. برایشان
برگشتم ایران به زنجان در سخنران برای که امسال تابستان شد.
و عبدا... پور دکتر به سخنران اهدای نم ب توانستم که کاری تنها
بود. او برای عاجل شفای آرزوی و مهربانش همسر خواهر و همسر
کاروان «با شاعرانه عنوان که کرده ام آماده سخنران این از مقاله ای
حال در و است ایران در تابع آنالیز تاریخ نحوی به و دارد را حلًه»

هستم. آن ویرایش
دکتر آقایان اصرار به م نویسم را سطر چند این که اکنون هم
کنار در را خود وانگه است؛ آرین نژاد مسعود دکتر و سالم عباس

گفتگویم. در پاکش روان با که م کنم مجسم فقیدم دوست مزار

علوم فرهنگستان پیوسته عضو ∗
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فرزانه استاد ی یاد
فشندی∗ معصومه

اه دانش ریاض سوت پیش استاد نژاد، پورعبدلله محمدعل دکتر
تحمل از پس ١٣٩۶ سال آذرماه ٢۶ روز بامداد در مشهد فردوس

گفت. وداع را فان دار بیماری رن سال ١٧
آشنا نام شاید جوان اساتید و دانشجویان بر پورعبدلله دکتر نام
حضور و تدریس توان بیماری علت به سال ها ایشان که چرا نباشد،
در دوگانه احساس ایشان درگذشت خبر اما نداشتند، را اه دانش در
کم شادی همراه به فراقش از تل غم نهاد، جای به شیفتگانش دل

تن. آزردگ های دردمند زندان از بزرگش روح آزادی از رنگ

١۵ شنبه روز ١ ‐ ١٨۶ ساعت در استاد، درس کالس آخرین
شد یل تش دکتری اش دانشجویان حضور با ١٣٨٠ ماه اردیبهشت
و گردید بستری بیمارستان در مغزی خونریزی اثر بر شب همان و
وی دوباره حضور از مان متعدد جراح های عمل از ناش عوارض

شد. اه دانش در

هارمونی آنالیز سمینار پنجمین با همزمان ١٣٩۵ دیماه ٢٩ در
این برای نکوداشت مراسم مشهد، فردوس اه دانش در کاربردها و
فرزندان، ارزشمند خاطرات از ای کتابچه و شد برگزار عالیقدر استاد
بنا گردید. تنظیم پورعبدلله دکتر دانشجویان و اران هم دوستان،

ویژگ شمار بی از ی ایشان، اران هم و دانشجویان اظهارات به
که طوری به بود کوشا دانشجویان احوال دقیق رصد استاد، برجسته
یا عزیزان از ی فوت همچون ناخوشایند، ای حادثه بروز محض به
برای و متوجه را وضعیت تغییر این سرعت به پورعبدلله دکتر بیماری،

م شدند. پیشقدم دانشجو روح شرایط کردن بهتر و کم
ریاض واژگان برای معادل سازی ، انگلیس زبان به استاد تسلط

فیض او حضور از که است کسان همه زبانزد شیوایش ترجمه های و
به ایشان گردید باعث مطالعه، و کتاب به وی وافر عالقه برده اند.
دوستان بین در و خانواده، در امر این برای الزم انات ام کردن فراهم
جدیدترین تهیه برای را فرصت هر و ورزند اهتمام دانشجویان و
غنیمت فاطم تق پرفسور کتابخانه برای ریاض مجالت و کتاب ها

شمارند.
ارشد کارشناس مدرک اخذ از پس پورعبدلله محمدعل دکتر
عضو عنوان به ١٣۴٩ سال در مصاحب پرفسور ریاضیات مؤسسه از
سال در وی کرد. کار به آغاز مشهد فردوس اه دانش در علم هیأت
در تحصیل ادامه برای علوم وزارت بورس دریافت به موفق ١٣۵٢
سال ی از پس نمود. عزیمت انگلستان به و گردید دکتری دوره
رساند پایان به را ارشد کارشناس دوره نیوکاسل، اه دانش در تحصیل
اه دانش در موران ویلیام پرفسور راهنمایی تحت را دکتری دوره و
بازگشت. ایران به و رساند پایان به ١٣۵۶ سال در و شروع لیورپول
دانشجوی ۵ تعداد که بود مجرد هارمونی آنالیز استاد تخصص رشته
آخر دکتری دانشجوی ٣ و نمود فارغ التحصیل شاخه این در دکتری

ریاض گروه ر دی استادان اری هم با استاد، بیماری دلیل به ایشان
دکتر نمودند. تکمیل را خود دکتری دوره مشهد، فردوس اه دانش
مقاله ٢٠ حدود آمد، نائل استادی مقام به ١٣٧۶ سال در که پورعبدلله
ا، آمری ریاض انجمن استنادی اه پای در شده مرور ‐پژوهش علم
کتاب ۴ ترجمه و ریاض اندیشه و فرهنگ مجله در فارس مقاله ٣
عضو ١٣٨٠ تا ١٣٧۴ سال از ایشان دارد. خود علم کارنامه در را
بوده ریاض اندیشه و فرهنگ مجله ارشد ویراستار یا تحریریه هیات

ریاض گروه مدیریت ١٣٧۶ ‐ ١٣٧۴ و ١٣۶١٣ ‐ ٩۶٨ سال های در و
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داشتند. عهده به را مشهد فردوس اه دانش

١٣۴٨همراه سال از که نشوادیان محترم خانم پورعبدلله، دکتر همسر

دلسوزانه، پرستاری های با اخیر سال ١٧ در بوده اند، استاد غمخوار و
انسانیت، که کردند ثابت دکتر، آقای از شبانه روزیشان و عاشقانه
خانم ایشان مهربان خواهر همراه و ندارد کران فداکاری و صبر
اصالت با خمیره از نشان استاد، از پرستاری امر در نشوادیان فاطمه
مازیار دکتر آقایان استاد نی فرزندان دارد. نشوادیان شریف خاندان
در و نمودند مهاجرت ا آمری به پدر بیماری از قبل پورعبدلله سیام و
همسر و پورعبدلله آزاده مهندس خانم استاد، انه ی دختر ایشان، غیاب

بوده اند. خانواده پشتیبان عابدی علیرضا مهندس آقای بی نظیرش
زادگاهش در را متوسطه اش و ابتدایی تحصیالت پورعبدلله دکتر
دبیر از نقل به که رساند انجام به ١٢۴١٣٢٩ ‐ ٢ سال های در و کرمان
و سرشار هوش مشارزاده، عل آقای ایشان، دیرینه دوست و ریاض

م نمود. رخ نوجوان دوران همان از استاد ویژه خصوصیات

مشهد فردوس اه دانش ∗

نژاد پورعبدالله محمدعل دکتر
∗ شریف کامران

شهرستان در ١٣٢٣ سال متولد نژاد پورعبدالله محمدعل دکتر
تدریس به مشغول فردوس اه دانش در ١٣۵۶ سال از و هستند کرمان
به ١٣٧۶ سال در و دانشیاری درجه به ١٣٧٢ سال در ایشان شدند.
١٣٨٠ اردیبهشت ١۵ در ایشان متأسفانه، شدند. نائل استادی درجه
را بعد به زمان آن از و شدند مغزی ته س دچار قبل زمینه هیچ بدون
بیماری این از بعد سال ی و بردند سر به خود منزل یا و بیمارستان در

ریاض ده دانش سوت پیش استاد این سرانجام، شدند. بازنشسته
را حق دعوت ١٣٩۶ آذر ٢۶ شنبه ی روز مشهد، فردوس اه دانش

گفت. وداع را دارفان بیماری، تحمل سال ١٧ از پس و گفته لبی

(١٣٧۵ (سال ریاض کارشناس دوره در تحصیلم سال آخرین در
دکتر ارجمند استاد با کتبی مصاحبه ای مشهد فردوس اه دانش در

ریاض انجمن اعالنات تابلو در آن محتوای که شد انجام پورعبدالله
با گرفت. قرار دانشجویان و عالقه مندان توجه مورد دانشجویی
سال، ٢١ گذشت از پس حت استاد، نظریات و سخنان اینکه به عنایت
است کشور ریاض جامعه و دانشجویان برای مفید نکات شامل هم باز
اسباب و نموده مرحوم آن از یادی نوشتار این چاپ با تا گرفتم تصمیم
و صبر ادب، و علم استاد این با کشور ریاضیات جوان نسل آشنایی

باد. گرام و جاودان نامش و شاد روحش آورم. پدید را انسانیت

علم و تحصیل سوابق خصوص در لطفاً سالم. عرض با سؤال.
نام دکتری، فوق لیسانس، لیسانس، اخذ محل و سال قبیل از خودتان
کار آن در کنون تا که ریاضیات از شاخه هایی نام، صاحب استادان

دهید. توضیح ... و ( تألیف و (ترجمه کتب نام و کرده اید
وارد سال همان و گرفتم دیپلم کرمان در ١٣۴٢ سال در . پاس
پس ١٣۴۵ سال در شدم. تهران اه دانش علوم ده دانش ریاض رشته
سال در سربازی پایان در و رفتم سربازی به ریاض لیسانس اخذ از
همت به که شدم معلم تربیت اه دانش ریاضیات مؤسسه وارد ١٣۴٧

ریاض مدرس تأمین منظور به و مصاحب غالمحسین دکتر مرحوم
دوره آن پایان از پس ١٣۴٩ سال در بود. شده تأسیس اه ها دانش برای
این ریاض گروه در را خودم کار و درآمدم مشهد اه دانش استخدام به
استفاده با ١٣۵٢ سال در کار سال سه از پس کردم. شروع اه دانش
تحصیل ادامه برای مشهد اه دانش و علوم وزارت تحصیل بورس از

ریاض لیسانس فوق نیوکاسل اه دانش در ابتدا شدم. انگلستان عازم
بودند. متمرکز تابع آنالیز حول بیشتر رساله ام و درس ها که گرفتم
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دکتری گرفتن برای لیسانس فوق درجه اخذ از پس ١٣۵٣ تابستان در
مجرد هارمونی آنالیز رشته در آنجا در و رفتم لیورپول اه دانش به
موضوع و مران ویلیام دکتر راهنمایم استاد کردم. تحقیق به شروع
در بود. تبدیل نیم گروه های روی ضعیف دوره ای تقریباً توابع کارم
ویم ب هم را این بازگشتم. ایران به و شدم فارغ التحصیل ١٣۵۶ سال
پروفسور عنوان به راهنمایم استاد چون را، تحصیلم آخر ماه پانزده که
گذراندم استرالیا در او با بود، شده استخدام استرالیا آدالید اه دانش در
در کنون، تا نیز ١٣۵۶ سال از کردم. دفاع رساله ام از هم همانجا و

بوده ام. مشغول کار به جا همین
ی داشته اند تأثیر من علم کار بر ران دی از بیش که استادان

و مدیونم او به بسیار معنوی جنبه از که ، بود مصاحب دکتر مرحوم
لحاظ از که بود دکترایم دوره راهنمای استاد مران پروفسور ری دی
لحاظ از گذاشته است. تأثیر من بر بسیار ریاض در پژوهش شیوه
یا تدریس و نداشته ام خاص ثابت عالقه اه هیچ ریاض عالئق
م آورده، سر را حوصله ام زود خیل موضوع ی در ممتد تحقیق
پیدا نسبی آشنایی ریاضیات از مختلف شاخه های با علت همین به

تابع آنالیز و هارمونی آنالیز از گذشته م توان میان آن از که کرده ام
تاریخ و فلسفه ، ریاض منطق از م شوند، محسوب من تخصص که
نام نیز احتمال نظریه و دیفرانسیل هندسه ، مختلط آنالیز ، ریاضیات
پیش سال چند داشته ام. تدریس هم موضوعات این اکثر در برد.
که گفت لیسانس دوره در تحصیل از فراغت هنگام دانشجویان از ی
واحدش ۵٢ گمانم به لیسانس، دوره واحد ١۴۵ حدود از کرده حساب
فوق دوره های هنوز که بود زمان این البته گذرانده است. من با را
تدریس صرف ما وقت تمام و بودند نشده تأسیس ما دکترای و لیسانس
دوره ها دراین اشتغال بخاطر ی حاال ول م شد. لیسانس دوره در
افزایش ریاض گروه در اران هم تعداد اینکه خاطر به هم ی و
هر به ول بدهیم. درس پراکنده قدر این نیستیم مجبور است، یافته 
عالوه لیسانس فوق و دکتری دوره های در هم بعداً دانشجو آن حال

گذراند. من با هم را ر دی درس ۶ حدود رساله، بر
نم شود محسوب پسندیده چندان امروز جهان در شیوه این البته

ی صرف را خود کوشش تمام که م رود انتظار اهیان دانش از و
داشته را پیشرفت حداکثر موضوع آن در و کنند موضوع ی یا رشته
لذتبخش خودم برای « علم ردی «ول این اینها همه با ول باشند.

بوده است.
آنالیز روش های از عبارتند که کرده ام، ترجمه کتاب ۴ تاکنون
منطق علم، عموم شناخت نشوادیان، دکتر اری هم با ، حقیق
دکتر اری هم با را اطالع نظریه کتاب هم اخیراً و ریاضیدانان برای

کار زودی به امیدوارم و است چاپ زیر که کرده ام ترجمه ارقام
نیز را تألیف یا ترجمه ده از بیش گمانم به برسد. پایان به چاپش
حدود راهنمای استاد تاکنون همچنین کرده ام. ویراستاری کنون تا
اکنون هم و بوده ام دکتری رساله دو و ارشد کارشناس رساله پانزده
کار من با ارشد کارشناس دانشجوی سه و دکتری دانشجوی ۵ نیز

م کنند.

با متناسب کارشناس دوره در مصوب دروس شما نظر به سؤال.
را کمبودی چنانچه خیر؟ یا هست ریاض کارشناس ی احتیاجات

دهید. توضیح م کنید احساس

در دانشجو ی که مطالبی حجم که است این واقعیت . پاس
ما دانشجوی لحاظ این از و نیست کم م آموزد کارشناس دوره

ی منتها ندارد. کمبود جهان سرتاسر در دانشجویی هیچ به نسبت
در و تحصیل از فراغت هنگام ما دانشجوی که م شود باعث نکته
آن و کند ضعف احساس روزمره صنعت و علم مسایل با مقابله
در ایران دانشجوی تدریس، رایج روش های خاطر به که است این

ریاض مدلسازی و است متک حافظه به اندازه از بیش لیسانس دوره
چون و است نیاموخته  را ( ریاض پژوهش همچنین (و روزمره مسائل
اگر داد، یاد دانشجو به تدریس با قبل از را مسائل همه حل نم توان
بود. خواهد کمبود دچار کند حل را مسائل مستقال خودش نتواند او

بده ماه ی کس به اگر م گوید که است مشهوری ضرب المثل
هر شام بده یاد یری ماهی او به اگر ول داده ای، او به را شبش شام
روش های در تجدیدنظر با باید ما نظرم به داشت. خواهد را شبش

ریاض فارغ التحصیالن بهره ده درازمدت جنبه به بیشتر کارمان،
ببریم. باال را آنها محفوظات و معلومات حجم صرفاً اینکه تا کنیم توجه

ایجاد در ( عال و متوسطه (آموزش ریاض مدرسین نقش سؤال.
اندازه ای چه تا را پژوهش و تحقیق منظور به علم پیشرفت و انگیزه

م دانید؟

هستند سیاست هایی تابع کل طور به دانش آموز و دانشجو . پاس
طور به یا سیاست ها این و م کنند اعمال آموزش مؤسسات که
منتقل آنها به مدرسین و معلمین طرف از فردی طور به یا نظام یافته
دانش آموزان میان این در که گفت م توان جهت همین به م شود.
تا مدرسین و معلمین و دارند کمتری انتخاب ان ام دانشجویان و
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خود آموزش شیوه به دادن ل ش با که دارند را توانایی این اندازه ای
به ذارند. ب تأثیر خود محیط پژوهش و علم جهت گیری های بر ،
که چند هر شمرد، ناچیز نم توان را آنان تأثیر که است جهت همین
جامعه پژوهش و آموزش نظام کل جو از پیروی به ناچار هم آنها
که یافت مصاحب مرحوم مانند استادان م توان گاه البته هستند.
ریاضیات در اساس تحول ی م توانند نظام در تغییرات اعمال با

کمیابند. بسیار افرادی چنین ول آورند پدید کشور

ونه چ را ایران در ریاضیات پرورش و آموزش وضعیت سؤال.
بین در ایران، در ریاض پژوهش و تحقیق اه جای م کنید؟ ارزیابی

است؟ ونه چ جهان کشورهای

آموزش انات ام لحاظ از که کمبودهایی همه علیرغم ایران . پاس
محسوب ریاضیات در مطرح کشورهای از ی ، دارد پژوهش و
پشتیبان های اگر که م شود احساس نیز اکنون هم و م شود
بسیار پیشرفت های م تواند بشود ایران ریاض جامعه از مناسبی
گفت م توان االن باشد. داشته زمینه این در هم یرتری چشم
اندازه ای تا و هارمونی آنالیز مثال ریاض شاخه چند در ایران که
م شود. محسوب جهان قوی کشورهای از ی تابع آنالیز

برخوردارند خوبی شهرت از نیز سطوح کلیه در ایران فارغ التحصیالن
دارند، شناخت ایران اه های دانش به نسبت که اه هایی دانش آن و

ول م پذیرند. تحصیل ادامه برای راحت به را ایران دانشجویان
انات ام صرف و کوشش با ما و نیست کاف هنوز این من اعتقاد به

باشیم. داشته درخشش این از بیش خیل م توانیم بیشتر

دارید؟ دانشجویان برای پیغام چه سؤال.

هستند، حوصله کم و شتابزده گاه سن مقتضای به جوانان . پاس
و اجتماع اوضاع شدن عوض بخاطر که روزگار این در ویژه به
غالب آنها بر ران دی از ماندن عقب احساس گاه جامعه، اقتصادی
آن با منطق طور به اگر و است، رن آوری احساس قطعاً این م شود.
به من توصیه . باشد زیانبخش و مخرب بسیار م تواند نشود برخورد
دارند نگه مجهز را خودشان که است این دانشجویان ویژه به و جوانان
شا راه که است آنها کاردان های و توانایی ها نهایت در که بدانند و
داشته اند استمرار کوشش هایشان در که کسان انجام سر و بود خواهد

بود. خواهند موفق تر

شاهرود صنعت اه دانش ∗

آگه

ابوعبداله محمدبن موس ، بوزجان ابوالوفا ، بیرون ابوریحان نام های به سانت متر ٨٨ × ۵٨ قط به سری پن : رنگ پوستر سری ده
تمدن نام های به سانت متر ۶٨ × ۴٨ قط به پوستر سری پن و کاشان جمشید غیاث الدین و عمرخیام ابوالفت غیاث الدین ، خوارزم
دبیرخانۀ در ریاضیات جهان سال مل ستاد انتشارات از (رنسانس)، نوزائ و نوین عصر اولیه، دوران های یونان، طالیی دوران ، اسالم

است. شده تعیین ٣٠٠/٠٠٠ آن ها ارسال هزینه و ریال ٢/٠٠٠/٠٠٠ پوستر ده این بهای است. موجود انجمن
مجامع و دبیرستان ها اه ها، دانش راهروهای و اتاق ها کالس ها، سالن ها، کتابخانه ها، زینت بخش م تواند پرمحتوا و زیبا مجموعه این

باشد. ریاضیات خانه های و فرهنگ سراها نظیر
یرند. ب تماس انجمن دبیرخانه با نفیس مجموعۀ این خرید جهت م شود تقاضا محترم مدیران و مسئوالن به ویژه عالقه مندان، از
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هنر و ریاضیات بین پل هایی
(١٩۵٢٠١ ‐ ٢۶) سرهنگ رضا برای یادنامه ای

∗ رستم حجت

اشاره.
٢٠١۶ سال در ا آمری مقیم ایران هنرمند ریاضیدان‐ سرهنگ رضا
بسیاری هنری علم خدمات بنیانگذار آنکه حال گذشت در ا آمری در
گزارش و او برای یادنامه ای نوشته این بود. ریاضیات جهان جامعه به

است. وی ریاض هنری‐ خدمات از برخ اجمال

مقدمه
ریاضیدان هنرمند یا هنرمند ریاضیدان از اه هیچ ریاضیات، عالم
چون القابی با معموال افرادی چنین از ریاض در است. نبوده خال
یاد این نظیر و نویسنده ریاضیدان نقاش، ریاضیدان شاعر، ریاضیدان
ریاضیدان، شاعر وادی این آنسوی در اینان که آن حال م شود.
بسیار نمونه ی خیام هستند. ریاضیدان نویسنده و ریاضیدان نقاش
است شاعری ادب اهال از بسیاری نزد او است. جم این از مشهور

ریاضیدان ریاضیات، گستره در و م دانست کمال به را ریاضیات که
آلبرشت چون ران دی م ساید. ادب سایه سار بر سر شعرش که است

گاه که بوده اند نیز ... و ابوریحان دیودر، دزارگ، ، داوینچ ، دِرر١
عکس. بر گاه و داشته غلبه ریاض شان چهره بر هنری شان وجه
م آیند، نظر به متفاوت بسیار ل ش و محتوا نظر از هنر و ریاضیات
شده یاد هنرمندان و ریاضیدانان و نباشد درست قضاوت این شاید اما

کسان از ی سرهنگ رضا تردیدند. این در تأمل صحت بر گواه
کرد. صرف ارزنده تأمل این برای را خود کوتاه نسبتاً عمر که بود

زندگ ط در تأمل این موفق سرگذشت از گزارش رو پیش یادنامه
است. ایی آمری ایران ریاضیدان ی

تدریس و تحصیل دوران
عالوه خود ریاض کارشناس مدرک دریافت از پس سرهنگ رضا
اشتغال ریاض آموزش به نیز اه دانش در مدرسه در تدریس بر
، ریاض آموزش تکنولوژی او کاری عالقه مورد زمینه های ورزید.

سرهنگ بود. ریاض و هنر رابطه و تابع آنالیز کنترل، نظریه
کند ترک ا آمری مقصد به را ایران ١٩٨۶ سال در آنکه از پیش
، نمایشنامه نویس به این ها کنار در و م کرد تدریس تئاتر و ریاض

ریاض دکتری او داشت. اشتغال صحنه طراح و تئاتر کارگردان
تحت و ١٩٩۴ سال در را کنترل نظریه حوزه در خود کاربردی
ویچیتا ایالت اه دانش از (H. W. Wang). وانگ دبیلیو اچ. نظارت
در ابتدا کرد. دریافت کانزاس در (Wichita State University)

مشغول ریاض تدریس به (Southwestern) سوث وسترن اه دانش
تاوسون به پیوستن از پیش و ٢٠٠٠ تا ١٩٩۴ سال های بین و شد

کم او بود. اه دانش این ریاضیات ده دانش رئیس (Towson)

پیوندهای کنفرانس ١٩٩٨ در تاوسون، اه دانش به عزیمت از پیش
نهاده بنیان را ،(Bridges) بریجز علم، و موسیق هنر، در ریاض
‐ ١٩٩۶ سال در م پردازیم. آن به بعدی بخش در که بود
تنظیم ریاض مطالعات در فناوری کاربرد زمینه در برنامه ای ١٩٩٧ 
این شد. فناوری از استفاده با نوآورانه برنامه بیست جزو که کرد
و شد شناخته رسمیت به ریاض آموزش در استفاده برای برنامه
علوم بنیاد ، (Annenberg CPB) اننبرگ س پی بی پروژه توسط
ان میشی مرکزی اه دانش و (National Science Foundation)

او ١٩٩٧ سال در شد. پشتیبان (Central Michigan University)

ایستگاه در معجزه نام با نمایشنامه ای دانشجویانش از جمع کم با
او برد. صحنه روی به کانزاس وینفیلد در و نوشت ١٣ شماره اتوبوس
کرد. تألیف طراح و ریاض مختلف حوزه های در متعددی مقاالت
برای هندسه مبان نام با اه دانش هندسه زمینه در نیز کتابی او
شد منتشر پیرسون انتشارات توسط ٢٠٠٨ سال در که نوشت معلمان

.([٩])
دستنویس مطالعه وقف را خود اخیر سال های در سرهنگ رضا
زمینه در را کتاب این بوزجان بود. کرده بوزجان ابولوفاء خط
از بسیاری او است. نگاشته صنعتگران برای فارس به و هندسه
١Dürer Albrecht
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با را آنها ، تصحیحات با و کرده حل را بوزجان توسط شده طرح مسائل
است([٢]). بوده انتشار آماده ظاهرا و بود داده تطبیق علم روز زبان
بود نوشته بوزجان آثار مطالعه مضمون با مقاله هایی آن از پیش او
مطالعات مجله از ویژه ای شماره در که [١٠] مقاله نمونه برای )
هنر از الهام با سرهنگ شد). منتشر (Iranian Studies) ایران
در او کرد. عرضه سرامی و کاش زمینه در طرح هایی ، ایران اصیل
نتورکس ه شب مجله مهمان سردبیر دوره دو ٢٠١۶ و ٢٠١٢ سال های
ویژه ای شماره های اری ها هم این حاصل بود. (Nexus Networks)
عناصر و ایران معماری و ریاضیات عناوین با که بود مجله این از

و[١٢]). [١١]) شد منتشر طراح و ایران معماری
ژوئیه اول در م برد رن قلبی بیماری از مدت ها که سرهنگ رضا
بزرگداشت برای بست. فرو جهان از چشم ( ١٣٩۵ تیر ١١ ) ٢٠١۶
آن ها مهمترین از که شد منتشر مختلف یادنامه های خاطره اش و یاد
و تیلور موسسه به وابسته هنر و ریاضیات مجله ویژه نامه  به م توان
زبان به یادنامه ای و [۵] کتاب ،(٢٠١٨ ،(٢ ‐ ٣)١٢ شماره ) فرانسیس
اشاره یافت، انتشار اسالم و ایران علم میراث مجله در که فارس
با مطلبی AMS ا آمری ریاض جامعه خبرنامه همچنین . [١] کرد
کرد منتشر سرهنگ رضا بنیانگذارمان یاد به بریجز‐ گزارش عنوان

.([١۴])
پل ها همایش

بنیان را بریجز همان یا پل ها همایش ١٩٩٨ سال در سرهنگ رضا
بعد و شد برگزار سوث وسترن کال در آن دوره های اولین گذاشت.
کره هلند، پرتقال، مجارستان، اسپانیا، انگلستان، کشورهای در آن از
این سرهنگ فوت با که شد برگزار فنالند در ٢٠١۶ سال در و جنوبی
در کنفرانس این ٢٠١٧ در یافت. اختصاص او بزرگداشت به کنفرانس
بریجز است قرار شد. برگزار سوئد استکلهم در ٢٠١٨ در و کانادا واترلو
همایش کنار در شود. برگزار اطریش در کپلر یوهان اه دانش در ٢٠١٩
(Mo- موزایی نام به ری دی همایش آن کنندگان برگزار بریجز،
عالقه کردن آشنا هدف با است، کوچ تر مراتب به که را SAIC)
صنعت هنر، علم، ، ریاض بین پیوندهای با دانشجویان و جوان مندان
.([۴]) م کنند برگزار ا آمری علم مراکز و ها اه دانش در فرهنگ، و
چنین اولیه ایده ل گیری ش ونگ چ در متعددی دالیل
Kristof فنیوس کریستف باور به م شود. و شده نقل همایش هایی
سابقه در باید را کنفرانس هایی چنین برگزاری ایده منشاء Fenyvesi
عنوان به سرهنگ کرد. جستجو او عالیق و سرهنگ کاری
و ایران ریاضیات تاریخ شیفته او داشت. گوناگون عالیق ریاضیدان
عالقمندی م توان شیفتگ این به بود[۴]. بوزجان کارهای جمله از

افزود. نیز را هنرها این از برخ به او اشتغال و ایران هنر به
از م شود. تأیید بیشتر مدعا این درست سرهنگ آثار بررس با

است: نوشته [١٣] ایران هنر درباره کوتاه مقاله در او جمله
، ستاره شناس علم مفاهیم نخستین ل گیری ش زمان از
بهاری، اعتدال با مطابق جدید سال تعیین و کروی حدود اندازه گیری
کرده ایفاء نقش جامدات و اعداد ال، اش ریاضیات عرصه در ایران هنر
تکنی های و ریاض نظری مهارت های ایران هنرمندان است.
که هنرمندانه ای ایده های همراه به را سازی سرامی نظیر ، عمل
ترکیب هم با بودند کرده اقتباس جهان ر دی مناطق و خود تاریخ از
را هنر و ریاضیات که آوردند وجود به بسیاری جذاب فرم های کرده،

زد. پیوند هم به
جامعه ای بنابراین بود. نیز ریاض ر آموزش ی او این ها کنار در
گرد سقف ی زیر داده، پوشش را عالیق این  همه همزمان بتواند که

است. اندیشه این حاصل بریجز و است م نموده الزم آورد
برای را جامع مطالعات برنامه سوث وسترن کال ١٩٩٠ سال در
دانیل برنامه این مدیر آورد. وجود به خود مختلف برنامه های تجمیع
به او بود. سرهنگ نزدی دوست (Daniel F. Daniel) دانیل اف

طراح برنامه این برای تحصیل دوره ی تا داد پیشنهاد سرهنگ
ریاض و هنر از ل متش برنامه ای کرد خلق سرهنگ آنچه نماید.

عالوه یافت. شهرت بسیار کال دانشجویان میان در برنامه این بود.
هنر و ریاض کنفرانس پروپاقرص شرکت کنندگاه از سرهنگ این بر

ایالت اه دانش در ١٩٩٨ تا ١٩٩٢ از که کنفرانس این بود. (AM)
جمله از علوم از مختلف حوزه های م شد، برگزار آلبان در نیویورک
شرکت کنندگان م داد. پوشش را رایانه برنامه نویس و معماری
صورت به ریاضیات از که م کردند ارسال را آثاری باید حوزه ها این
[۴] مقاله نویسنده بود. شده استفاده آنها تولید و انجام در خالقانه
این در سرهنگ که گفت م توان مبالغه کم با که است معتقد
که شد بوزجان ابولوفا دوران پارادایم دوباره ی شاهد کنفرانس ها
ونه چ که بود این شاهد او بود. شده سپرده فراموش به بود دیرزمان
مسائل پیچیده ترین نظریه های که ریاضیات میان گفتگوی این در
به عمل در را آن که حوزه هایی و م آورد بوجود را هنری و معماری
چند است. ل گیری ش حال در هنر از جدیدی قالب م گیرند کار
AM قدم ثابت شرکت کنندگان از بریجز مدیر چهار از تن سه بعد سال

بودند.
کمیته AMA ا آمری ریاض انجمن بریجز، از آمده بر جریان با
اعضا از ل متش کمیته این اعضای داد. یل تش را خود هنر و ریاض

است. نفر ٢٠٠ بر بال و بریجز شرکت کنندگان و
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در اما شد برگزار نفر ۶٠ از کمتر تعداد با بریجز همایش نخستین
این م رسد. نفر ٣٠٠ از بیش به آن شرکت کنندگان تعداد حاضر حال
را مختلف حوزه های از شرکت کنندگان از وسیع طیف های کنفرانس
نقاشان، هنر، حوزه کارشناسان و ریاضیدانان بر عالوه م گیرد. بر در
ادبیات، حوزه محققان معماران، موسیقیدانان، هنر، و ریاض معلمان
در نیز مدل سازندگان و مجسمه سازان رایانه، حوزه برنامه نویسان
مختلف جنبه های دهنده انعکاس همایش ، هر م کنند. شرکت آن
کارشناسان محققان، اختیار در پلت فرم کنفرانس این است. زیادی
قرار هستند تجارب تبادل و مرزها ستن ش خواهان که هنرمندان و
انتقال به هنر از بهره گیری به تا م رساند یاری معلمان به م دهد.
که هنری آثار خلق در را هنرمند و بپردازند ریاض مفاهیم خالقانه
این در م رساند. یاری نماید جلوه گری آنها در بتواند مفاهیم این
به ملزم آنها و ندارد وجود محدودیت آثار ارائه نحوه در کنفرانس
سخنران های بر عالوه بریجز در نیستند. کاغذی سب از پیروی

بین الملل اه نمایش نظیر ری دی برنامه های تئاتر، اجرای و رسم
که ریاض و هنر کارگاه های سری ی و موسیق با شبی ، ریاض هنر
است([۶]). شده گنجانده م شود برگزار معلمان برای و معلمان توسط

به ریاضیات مفاهیم انتقال به بریجز که باورند این بر برخ
از ی را بریجز آنان است. کرده کم عکس بر و هنر حوزه
ریاضیات و مهندس تکنولوژی، علوم، آموزش اصل هسته های
STEM سرواژه اینکه از پیش سال ها معتقدند و م دانند (STEM)
را آن بریجز شود رایج و ابداع (Cristensen) کریسنسن توسط
جنبش مهم حام م توان را بریجز واق در بود([۴]). کرده عموم

م گوید: رد روی این ستایش در سرهنگ دانست. STEAM
برای تکنولوژی، و هنر از استفاده با نوآورانه ایده های توسعه
قرن کالس های در باید و است مهم بسیار علوم و ریاضیات آموزش
الهام بخش و منشاء بریجز کرد[١۵]. استقبال آن از م ی و بیست
(Journal هنر و ریاضیات مجله م شود. شمرده زیادی ابتکارات
و تیلور معتبر انتشارات توسط که of Mathematics and Arts)

سرهنگ معلوم قرار از و است آنان از ی م یابد انتشار فرانسیس
این رد روی .([٢]) بود کرده ایفاء تعیین کننده ای نقش آن بنیان در
از گرفتن بهره با که مجالت، از ر دی برخ ل گیری ش در مجله

سع آن، اجتماع کارکردهای یا ریاض هنری و تفنن جنبه های
رشته ای بین مؤثر ارتباطات به کم یا و ریاض عموم سازی در
انجمن های از برخ الهام بخش همچنین بریجز است. محتمل دارند،
پیروی مشابه رد روی از که است بوده اینترنت سایت های و علم
فورموالس انجمن از م توان موفق نمونه ی عنوان به م کنند.
و شده یل تش معماران و ریاضیدانان از که برد نام (formulas)
(Roma Tre University) تره رما اه دانش معماری ده دانش در
این اعضای از (Paola Magrone) ماگرونه پائوال .([۶]) دارد قرار
جمله از هنری کارگاه های برگزاری و آنجا در سرهنگ حضور اه دانش
رم اه دانش علم اعضای و دانشجویان الهام بخش را موزایی کاری
را موزایی کاری جهان روز اولین ٢٠١۶ سال در گروه این م داند.
به وب در که صفحات در .([۶]) کرد برگزار اشر تولد روز مناسبت به

ریاض اهال و هنرمندان از بسیاری افتاد، راه به او درگذشت مناسبت
شروع در هنر و علم توسعه در سرهنگ رضا پررنگ و مهم نقش به
از خود زیاد بسیار تأثیرپذیری به نیز برخ کرده اند. اشاره حاضر قرن
بزرگترین را بریجز آنان کرده اند. اذعان آثارشان خالقانه تولید در او
نیز او تأثیر بریجز حیات ادامه با که معتقدند و دانسته سرهنگ میراث

داشت([٧]). خواهد ادامه علم و هنر بین رشته ای حوزه های در
آخر کالم

در نهفته زیبایی های کشف را ریاضیدان ی مهم وظایف از ی اگر
آن عهده از خوبی به سرهنگ رضا بدانیم، آن ها معرف و ریاض بطن
و ریاض زیبای وجوه برخ معرف در انکاری غیرقابل تأثیر او برآمد.
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بخصوص و بشر فکری حوزه های ر دی با آن زیباشناسانه پیوندهای
داشت. هنر

محققان پیش از بیش گرایش به کرد ایجاد او که جریان
معماری و هنر هندس جنبه های مطالعه به مختلف فکری حوزه های
انواع از بسیاری در خوبی به تأثیر این نشانه های کرد. کم ایران
تولید ریاض و هنر با مرتبط حوزه های در اخیر دهه دو در که آثاری
کتاب دست، این از عال نمونه (ی است مشاهده قابل است، شده

است([١۶]). آکسفورد» ریاضیات تاریخ «راهنمای جام
مراج

در اسالم هنر ر پژوهش ، سرهنگ رضا از یادی ذبیحیان، بهروز [١]
شماره پنجم، سال اسالم، و ایران علم میراث ، هندس نقوش

. ١٣٩۵ تابستان و بهار ،(٩ (پیاپی اول
[2] Carol Bier, Intersectionality in mathematics and the arts:

honouring the memory of Reza Sarhangi(1952–2016), J.

Math. Arts, 12(2018):2-3, 59-64.

[3] Sarah Glaz Two bridges: in memory of Reza Sarhangi,

J. Math. Arts, 12(2018):2-3, 195-195.

[4] Kristof Fenyvesi, Bridges: A World Community for

Mathematical Art, the Mathematical Intelligencer, 2016,

38.2: 35-45.

[5] Kristof Fenyvesi and Tuuli Lähdesmäki, Aesthetics of
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بلباس منصورۀ یادنامۀ
(١٣۶١٣٩ ‐ ٣۵)

∗ امام مژگان

بسپار خاطر به را پرواز
است رفتن پرنده

کارشناس دانش آموخته « بلباس «منصورۀ باد، گرام یادش
بعد زنجان اه دانش (١٣٨٩) ریاض ارشد کارشناس و (١٣٨٧)
در مدعو، مدرس عنوان به اه دانش با موفق اری هم سال ۵ ازقریب
که واقعه ای رفت، ما میان از نابهنگام غروب ی در ،١٣٩۵ مهرماه
عمیقاً را اه دانش دانشجویان از بسیاری و فیزی ، ریاض بخش های

کرد. متأثر و ین اندوه
ویژه به سوزاست طاقت و تل و سخت همیشه رفتن، داستانِ
باشد، بلند آرزوهای و امیدها از بسیاری کانون در جوان آن رهرو اگر
خویشاوندانش، و خانواده خودش، سهم به ذیحق آرزوهای و امیدها
استادانش و معلمین و آموزگاران هم نسالنش، و هم قطاران و دوستان
وفای ش آیندۀ در که کسان همۀ بلند آرزوهای و امیدها نهایت در و

م بینند. را همه آیندۀ وفایی ش ، جوان هر
در که بود آینده داری و سرزنده و اصیل نهال بلباس منصورۀ
دورۀ یافت. پرورش و رویید خوبی به زنجان اه دانش ریاض بخش

آیین نامه امتیاز با گذراند، شایستگ با و خوبی به را خود کارشناس
ارشد کارشناس دورۀ وارد آزمون، بدون درخشان» «استعدادهای
از پس نوشت. غیرخط آنالیز گرایش در خوبی رساله و شد ریاض

ریاض گروه با موفق اری هم مدعو، صورت به سال ۵ حدود در آن
خوبی به کارش به وافر عالقۀ و اعتقاد با را متعددی درس های و داشت

بود. وظیفه شناس و مقبول مدرس و کرد برگزار

درمان، و معالجه در تقصیری و سهو دست را بلباس منصورۀ
گرفتن (با خود رضایت و خواسته به رفتن وقت به و برد ما میان از
عضو، اهدای با را نفر چند ، نجات فرشتۀ چون عضو)، اهدای کارت
خاطرۀ ماندگارترین تصویر، قاب آخرین این در و بخشید دوباره جان
یادش و کند رحمت خدایش گذارد. یادگار به را خود اخالق و انسان

. گرام

زنجان اه دانش ∗
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رزاده عس عل لطف پروفسور کوتاه زندگینامه
فازی منطق پدر

٢٠١٧ ‐ ١٩٢١ ؛ ١٣٩ ‐ ١٢٩٩۶
∗ طاهری سیدمحمود

(نامدار (Lotfi Aliasker Zadeh) رزاده عس عل  لطف پروفسور
١٩٢١ (برابر ه.ش. ١٢٩٩ سال در فازی، منطق پدر زاده)، پروفسور به
بود اردبیل اهل رحیم، میرزا وی، پدر آمد. دنیا به باکو شهر در م)
همراه به رحیم میرزا داشت. آذری / روس تبار فائقه، وی، مادر و

موق آن که لطف بازم  گردد. ایران به ١٣٠٩ سال در خانواده اش
وی کند. م  دنبال تهران در را ابتدایی تحصیالت بود، ساله ده
تهران البرز ( (کال دبیرستان در را متوسطه دوم دورۀ تحصیالت
همان در م نماید. اخذ را خود دیپلم ١٣١٧ سال در و م کند ط

فن ده دانش از ١٣٢١ سال در و م شود تهران اه دانش وارد سال
وی م شود. فارغ التحصیل برق) مهندس (رشته تهران اه دانش
م) ١٩۴۶ (برابر ١٣٢۵ سال در م  کند. عزیمت ا امری به سپس
ماساچوست تکنولوژی انستیتو در را برق مهندس ارشد کارشناس 
اه دانش در دکترا دوره وارد سال همان در م رساند. پایان به (MIT)

دکترا، دوره اتمام ضمن ١٣٢٨ سال در و م شود (نیویورک) کلمبیا
طول در م  کند. کار به  آغاز کلمبیا اه دانش در استادیاری درجه با
نظریه مانند حوزه هایی در بدیع نظریه های ١٣٣٨ تا ١٣٢٨ سال های
مقاالت و م نماید مطرح کنترل نظریه و مخابرات نظریه سیستم  ها،
١٩۵٩) ١٣٣٨ سال در م کند. چاپ زمینه ها این در علم  متعدد
سال همان از و م شود منتقل ( (برکل کالیفرنیا اه دانش به وی م)،
( (برکل کالیفرنیا اه دانش برق مهندس گروه رئیس ١٣۴٧ سال تا

م شود.
با تأثیرگذار بسیار و بنیادین مقاله ای (١٩۶۵م) ١٣۴۴ سال در
فازی م کند. منتشر (Fuzzy Sets) فازی» «مجموعه های عنوان
مقاله کالم جان است. غیرواض و ناروشن نادقیق، مبهم، معنای به

ارزش دو منطق بر مبتن که ، کالسی «ریاضیات که: است این
بسیاری نم کند. کفایت علم  تحلیل های برای است، ( ی و (صفر
لذا و هستند، نادقیق و مبهم ، واقع دنیای پدیده های و مفاهیم از
(صفر سفید و سیاه را جهان که هستیم ریاضیات ی نیازمند ما
مدل سازی را نادقیق مفاهیم و پدیده ها بتوانیم ه بل نبینیم، ( ی و
استنتاج های و مهندس و ریاض تحلیل های در آنها از و نموده
به بعد سال های در زاده، کنیم». استفاده تصمیم گیری و علم 
منطق اصل مفاهیم و ساختارها و پرداخت خود نظریه تکمیل
تقریبی استدالل به موسوم استدالل از نوین روش به ویژه و فازی
اساس امروز کرد. پایه گذاری را (Approximate Reasoning)

و فازی قواعد هوشمند، کنترل کننده های و سیستم ها از بسیاری
جدید محصوالت که است سال ده ها است. تقریبی استدالل 
که قطار، و رد بال تا پلوپز و دوربین لباسشویی، ماشین از تکنولوژی،
منطق است. آمده بازار به است، فازی منطق بر مبتن آنها کنترل
، سون ، میتسوبیش مانند بزرگ شرکت های توسط اکنون هم  فازی
استفاده هوندا و کداک موتورز، جنرال ، تری ال جنرال توشیبا، کانن،
هموار کنترل بهینه، کنترل است. داشته بسیاری سودآوری و م شود

است. فازی کنترل گرهای مزیت های از انرژی در جویی صرفه  و
نیز انسان علوم در فازی منطق و ریاضیات ر، دی سوی از

انسان علوم در که است این نکته است. یافته فراوان کاربردهای
نادقیق مفاهیم بیشتر مدیریت، و جامعه شناس و روانشناس مانند
توسعه  جوام مذهبی، جوانان فعال، بیش  کودکان مانند: هستند،
خوب نسبتاً سازگاری با زوج های ، شغل رضایت موفق، مدیران یافته،
تحلیل و مدل سازی برای که م کند بیان زاده پروفسور . ... و

کالسی دویی دو منطق ، سازمان و اجتماع و فردی رفتارهای
که هستیم جدید منطق و ریاضیات ی نیازمند ه بل نیست، و پاسخ
داشته نادقیق استدالل و مبهم مفاهیم با کار برای الزم ابزار و توانایی
در اقدام برای که است نظریه ای فازی، نظریه ر، دی سخن به باشد.

است. مناسب (Uncertainty) اطمینان عدم و نایقین شرائط
چندملیت ریشه های زاده، موفقیت دالیل از ی م شود گفته

مادری و ایران پدری (با را زندگ نخست سال ده وی است. بوده وی
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و نوجوان دوران گذراند. سابق) (شوروی آذربایجان در ( /آذری روس
م گوید خود ا. امری در را کاری دوران و ایران، در را جوان از بخش
و دانش در ایی /آذری/امری /روس ایران چهارگانه فرهنگ های که
شده علم مشهور مجام در ادعا این است. داشته تأثیر وی تفکر
برابر در خاکستری، و سازگار منعطف، (تفکر شرق تفکر که است
چیره فازی نظریه ابداع در غربی) ارسطویی دویی دو و ننده ش تفکر

است. بوده
دانشجوی پنجاه حدود راهنمای استاد زاده، پروفسور است، گفتن

طحان ا... ول  دکتر مرحوم به بجاست جمله از که است بوده دکترا
تالش های دلیل به نمود. اشاره اصفهان) صنعت اه دانش (استاد
اه دانش س حدود فناوری، و علم تعمیق و گسترش در زاده پروفسور
در تهران، اه دانش جمله از داده اند. افتخاری دکترای وی به معتبر
دکترای زاده، پروفسور بزرگداشت کنگره برگزاری ضمن ١٣٩۴ اسفند
این دانش آموختگان نخستین از که وی، به را اه دانش این افتخاری
زاده، پروفسور نمود. اعطا است، بوده ‐مهندس فن حوزه در اه دانش
جایزه چندین دریافت به مفتخر فناورانه، و علم  دستاوردهای خاطر به
هوندا جایزه (ژاپن)، اوکاوا جایزه جمله: از است علم شده نشان و
بنیامین جایزه ، IEEE افتخار نشان ، IEEE همینگ نشان (ژاپن)،

(اروپا). دانش مرزهای پیشبرد بنیاد جایزه فرانکلین،
دو هر (از فازی نظریه خوشبختانه، که، است یادآوری شایان
بسیاری گسترش ایران ران پژوهش بین در کاربردی) و نظری جنبه
صدها اکنون هم خارج، مقیم ایران ران پژوهش جز به  است. یافته
علم این مختلف زمینه های در تحقیق حال در ایران در ر پژوهش
کاربردهای و نظریه در فارس زبان به کتاب چندین تاکنون هستند.
شده ترجمه نیز کتاب چند و شده نگاشته فازی منطق و ریاضیات
فازی سیستم های زمینه در ایران ران علم پژوهش تولیدات است.
سال در جهان، کشورهای بین در که طوری یافته بسیار گسترش
سال در همچنین، بودیم. دارا را چهارم رتبه ، کم لحاظ از گذشته،
هوشمند سیستم های انجمن و ایران فازی سیستم های انجمن ١٣٨۶
تأسیس هوشمند و فازی سیستم های گسترش و معرف هدف با ایران،

شدند.
سمینار یا کنفرانس پن و بیست حدود تاکنون انجمن دو این
هوشمند و فازی سیستم های زمینه در تخصص کارگاه ده ها علم و

سیستم های انجمن پژوهش مجله اینکه، افزون نموده اند. برگزار
(مجله Iranian Journal of Fuzzy Systems عنوان با ایران فازی
منتشر منظم طور به  که است سال پانزده فازی) سیستم های ایران
نمایه SCOPUS و ISI مانند معتبر فهرست های در و م شود

پژوهش مجله نیز ایران هوشمند سیستم های انجمن م گردد.
Journal of Intelligent and Cognitive Computing عنوان با
که است نموده راه اندازی ( شناخت و هوشمند محاسبات (مجله
کاربرد زمینه در البته، شد. خواهد منتشر آن شماره نخستین بزودی
افزون داریم. مطلوب سط با زیاد فاصله ایران در فازی سیستم های
جامعه به رسا و دقیق شایسته، به طور نظریه این متأسفانه اینکه،

انسان علوم اه دانش و علم  مجام بیشتر است. نشده معرف
رسانه ها، هنوز نیستند. آشنا آن توانایی های و نظریه این با ایران در
است تبار ایران  دانشمندی که زاده پروفسور معرف به شایسته طور به 
به پژوهش مرکز یا کتابخانه میدان، یا خیابان هیچ هنوز نپرداخته اند.
سیما و صدا بجاست همچنین است. نشده ذاری نام دانشمند این نام
آن کاربردهای و فازی نظریه معرف در ‐ترویج علم برنامه های با

بردارد. گام نظریه این ایران تبار مبدع معرف و
معرف و ابداع بر افزون زاده پروفسور که م کنیم اشاره پایان در

نموده معرف ر دی علم  نظریه چندین فازی، منطق و ریاضیات
جنبه های از و شده نوین علم  شاخه ی آنها، از ی هر که است
نظریه ها این مهم ترین است. یافته گسترش کاربردی و نظری
محاسبات نظریه ، (Possibility Theory) ان ام نظریه از: عبارتند
محور – ادراک احتماالت استدالل نظریۀ (Soft Computing) نَرم
نظریه (Perception-Based Theory of Probabilistic Reasoning)
(From Comput- اعداد بر مبتن محاسبه جای به  واژه ها با محاسبه
تا زاده پروفسور ing with Numbers to Computing with Words)

که ١٣٩١ سال در وی داشت. مؤثر علم  فعالیت بود، زنده هنگام که
ایده های و مفاهیم واژه ها: با «محاسبات عنوان با کتابی بود، ساله ٩٢
مقاله تألیف به همچنان نیز اخیر سال های در و نمود منتشر « اصل

م کرد. شرکت علم  نشست های در و داشت اشتغال
درگذشت. ١٣٩۶ شهریور ١۵ در رزاده عس عل  لطف پروفسور

( فن ده (دانش تهران اه دانش ∗

sm_taheri@ut.ac.ir
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 برگزارشده گردهمایی هاي

انسان علوم و ریاضیات همایش پنجمین
همایش) ∗(دبیر ممقان جلوداری محمد

١٩ چهارشنبه روز انسان علوم و ریاضیات همایش پنجمین
از سرمایه بازار و اه دانش عالقمندان شرکت با ٩٧ اردیبهشت
روز و کرد به آغاز اقتصاد ده دانش ١ شماره سالن در کشور سراسر

داد. خاتمه خود کار به کارگاه ٣ برگزاری با اردیبهشت ٢١ جمعه
از وسیع طیف ارائۀ به عمدتا همایش اول روز دو فعالیت
ریاضیات که داشت اختصاص شرکت کنندگان علم دستاوردهای
را مال مدیریت و بورس، ، بیم سنج بیمه، ، مال مهندس ، مال
٣٠ و شفاه صورت به مقاله ٣٠ روز دو این در دربرم گرفت.
روزها این از ی هر در به عالوه شد. ارائه پوستر صورت به مقاله
اشتغال و مال ریاضیات آموزش «برنامۀ عنوان های با میزگردهایی
در کم ران تحلیل اه جای و «نقش و رشته» این دانش آموختگان
سوم روز شد. برگزار کاپ» «بورس مسابقۀ نیز و سرمایه» بازار آیندۀ
سرمایه بازار طریق از مال تأمین «روش های کارگاه سه همایش

آن نقش و سرمایه «کفایت و بودجه ریزی»، جدید «مدل های ،«...
شد. برگزار «...

پس همایش دبیر شد، آغاز صبح ٩ ساعت که افتتاحیه مراسم در
یار بادامچ زاده عبدالرحیم دکتر مرحوم خاطرۀ و یاد گرام داشت از
سری این و رایانه و ریاض علوم ده دانش اقتصاد، دۀ دانش دیرین
برای شغل دغدغۀ ما گفت: خود کوتاه گزارش ضمن همایش ها،
٢۵ در ایران جوان دست نم خواهیم و داریم خود دانش آموختگان
اهداف مهمترین از ی بنابراین باشد. خانواده اش جیب در سال
تجربیات تا است اه دانش و سرمایه بازار فعاالن کردن آشنا همایش
نتیجه در بیاموزند. هم به و بیاموزند هم از ذارند، ب اشتراک به را خود
و مال بازارهای در جذب از قبل مال ریاضیات رشته دانش آموختگان
بیاورند. بدست کاف اطالع سرمایه بازار فعاالن تجربۀ از کشور پول
ضمن سخنان ط اه دانش آموزش معاون نعمت اله دکتر ادامه در
و آموزش و علم فعالیت های از شرکت کنندگان به گویی خوش آمد

آورد. عمل به تقدیر ریاض گروه سمینارهای
، طائ حسن دکتر عاشوری، خانم مراسم، مجری آن از پس
محمد دکتر و نیس دکتر پورطاهری، دکتر ، نعمت اله نادر دکتر
نظریۀ بر «مقدمه ای کتاب از هم تا فراخواند را جلوداری ممقان
در از پس بالفاصله که بادامچ زاده دکتر مرحوم ترجمه صف بندی»

نعمت اله دکتر از هم و کنند رونمایی درآمد چاپ از ایشان گذشت
با مراسم این نمایند. تقدیر ریاض گروه به خدماتشان خاطر به
دکتر توسط آن تقدیم و ممقان دکتر توسط تقدیر لوح متن خواندن
، طائ حسن دکتر سخنران، اولین بالفاصله و رسید اتمام به طائ
پیش نیاز نوآوری و «یادگیری عنوان با را خود سخنران ٩:۴۵ ساعت
افتتاحیه جلسه جذاب رویدادهای از کرد. آغاز کارآفرین» اه دانش
مجازی ارزهای «بیت کوین، عنوان تحت دهناد خسرو دکتر سخنران
انجام اول سخنران از بعد بالفاصله که بود مجازی» دارایی های و

شد.

طباطبائ عالمه اه دانش ∗
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آنالیز بین الملل کنفرانس چهارمین
بهینه سازی و غیرخط

اجرایی) و علم علیزاده∗(دبیر محمدحسین

بین الملل کنفرانس چهارمین زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش
١٣٩٧ سال خرداد ٣٠ ال ٢٨ تاریخ در را بهینه سازی و غیرخط آنالیز
آنالیز زمینه در بنام محققان از تن ۵ کنفرانس این در نمود. برگزار
خود کارهای بیان به اصل سخنران عنوان به بهینه سازی و غیرخط
بود مقاله ۶٠ کنفرانس دبیرخانه دریافت مقاله های تعداد پرداختند.
تعداد شدند. پذیرفته شفاه ارائه صورت به مقاله ۴٠ حدود در که
۵ و دکتری دانشجوی ٢٠ و علم هیئت ٣۵ شامل شرکت کنندگان
عالوه بود. کشور مختلف اه های دانش از ارشد کارشناس دانشجوی
کنفرانس این در شیل و الجزایر ، رومان کشور از تعدادی این بر

داشتند. شرکت

مدعو سخنرانان
• Nicolas Hadjisavvas (University of the Aegean,

Greece):Transformation of quasiconvex functions to

eliminate local minima;

• Samir Adly (University of Limoges, France): On

Rockafellar’s twice epi-differentiability and its link

with the proto-differentiability of the proximity oper-

ator;

• Aris Daniilidis (Mathematical Engineering Depart-

ment, Chile):Paradigms of gradient systems: asymp-

totic study;

• Fabián Flores-Bazán (University of Concepción,

Chile): Quasiconvex optimization under zero-scale

asymptotic analysis;

• Alfredo Noel Iusem (IMPA, Brazil): Extragradient

methods for nonsmooth equilibrium problems in Ba-

nach spaces;

• Constantin Zălinescu (Alexandru Ioan Cuza Univer-

sity, Romania): Quadratic minimization problems via

CDT method;

تأیید از پس و علم کیفیت اساس بر کنفرانس منتخب مقاالت
معتبر ژورنال در (Special Issue) ویژه شماره صورت به داوران نهایی
باالی آن تأثیر ضریب و بوده ISI که Optimization Letter علم

شد. خواهند چاپ است ی
از: عبارتند مدعو سخنرانان از غیر به خارج مهمانان

• Monica Patriche (University of Bucharest);

• Abderrezak Ghezal (Kasdi Merbah University

Ouargla-Algeria);

• Lara Felipe (IMPA, Brazil);

اه دانش ریاض ده دانش ارشد کارشناس دانشجویان از نفر ی و
بورسیه با یوسم، پروفسور با شده گرفته انجام هماهنگ های از پس
در دکتری دوره در برزیل کاربردی و محض ریاض انستیتو کامل

داد. خواهد تحصیل ادامه برزیل کشور
مقاالت دانلود و دارد قرار کنفرانس سایت در کنفرانس کتابچه

است. آزاد عموم برای شده ارائه

زنجان پایه علوم در تکمیل تحصیالت اه دانش ∗
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 دکتري دانش آموختگان

س مقدم نوه رحیم مهسا
١٣٨۶ کاربردی ریاض کارشناس

کارشناس پیام نور، اه دانش از
کاربردی(گرایش ریاض ارشد
از ١٣٨٩ دیفرانسیل) معادالت

ریاض دکتری تبریز، اه دانش
معادالت کاربردی(گرایش
اه دانش از ١٣٩۵ دیفرانسیل)

تبریز. سهند صنعت اه دانش

مقدار مسائل و ماتریس طیف هم شارهای «مطالعه رساله: عنوان
قطری». پن ماتریس های برای معکوس ویژه

قنبری کاظم راهنما: استاد
برگزیده: مقاله ی

M.R. Moghaddam, K. Ghanbari, A.B. Mingarelii, Isospec-

tral matrix flowmaintaining staircase structure and total pos-

itivity of an initial matrix, Linear Algebra and its Applica-

tions, 517 (2017) 134–147.

زمان آباد غالم یوسف
از ١٣٨٨ ریاض کارشناس
غربی، آذربایجان پیام نور اه دانش
معادالت (گرایش ارشد کارشناس
اه دانش از ١٣٩١ دیفرانسیل)
ریاضیات دکتری سهند، صنعت
معادالت کاربردی(گرایش
اه دانش از ١٣٩۵ دیفرانسیل)

سهند. صنعت

معادالت در دیفرانسیل نامعادالت «کاربردهای رساله: عنوان
کسری» تفاضل معادالت و کسری دیفرانسیل

قنبری کاظم راهنما: استاد
برگزیده: مقاله ی

Kazem Ghanbari, Yousef Gholami; New classes of Lya-

punov type inequalities of fractional ∆-difference Sturm-

Liouville problems with applications, Bull. Iranian Math.

Soc. Vol. 43 (2017), No. 2, pp. 385-408.

یانسری تيموری مهدی

آمار کارشناس ،١٣۵٧ متولد
باهنر شهيد اه دانش از ١٣٨٠
آمار ارشد کارشناس کرمان،

صنعت اه دانش از ١٣٨٢ رياض
١٣٩١ آمار دکتری و اميرکبير،

اميرکبير. صنعت اه ازدانش

پايدار» داده های «خوشه بندی رساله: عنوان
محمدپور عادل و رضاخواه سعيد راهنما: استادان

برگزیده: مقاله ی
1- M. Teimouri, S. Rezakhah, and A. Mohammadpour,.U-

Statistic for Multivariate Stable Distributions,

Journal of Probability and Statistics, 2017,

doi.org/10.1155/2017/3483827

مهر خدایی حسن
ریاض کارشناس ،١٣۶۶ متولد
صنعت اه دانش از ١٣٨٩ محض

قدرت برق کارشناس امیرکبیر،
امیرکبیر، صنعت اه دانش از ١٣٩١
اه دانش از ١٣٩١ ارشد کارشناس
از ١٣٩۵ دکتری امیرکبیر، صنعت

امیرکبیر. صنعت اه دانش

در جبری ساختارهای و LDPC ه های مشب «کاربرد رساله: عنوان
« بی سیم مخابرات سامانه های

کیان داریوش راهنما: استاد
صادق رفسنجان محمدرضا مشاور: استاد

برگزیده: مقاله ی
H. Khodaiemehr and D. Kiani, “Construction and Encoding

ofQC-LDPCCodesUsingGroupRings,” IEEETransactions

on Information Theory 63 (4), 2039.
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دانشگاه ها اخبار
الزهرا اه دانش

نیز را آمار گروه مدیریت ده، دانش ریاست شمس صدیقه دکتر . ١
و پژوهش معاونت عنوان به ندری اس دکتر و گرفتند برعهده

شدند. تعیین ده دانش اجرایی
عضو اردوخان یداله دکتر مقاالت از مقاله ای بار دومین برای . ٢
عنوان: تحت ده دانش این ریاض گروه علم هیئت محترم
A new operational matrix based on Bernoulli

wavelets for fractional delay differential equations

P Rahimkhani, Y Ordokhani, E Babolian Numerical

Algorithms ٧۴(١),٢-٢٢٣۴۵.

مقاله (ESI) Essential Science Indicators گزارش: بنابر
است. شده شناخته استناد پر

مل روز و خیام عمر یم ح بزرگداشت در گردهمایی چهارمین . ٣
روز در میرزاخان مریم دکتر بزرگداشت همراه به ریاضیات
دانشجویان حضور با توران دکتر سالن در ٩٧/٢/٢٣ شنبه ی
شمس صدیقه دکتر ابتدا در گردید. برگزار ده دانش استادان و
یم ح خصوص در سخنران حاضرین به خوشامدگویی ضمن
دکتر ادامه در نمودند. ایراد میرزاخان مریم دکتر و خیام عمر
شریف صنعت اه دانش علم هیأت محترم عضو محمودیان

نمودند. ارائه را میرزاخان مریم دکتر درباره خود سخنران
،٩٧/٧/٢ تاریخ در الله ابوالقاسم دکتر بازنشستگ مراسم . ۴
در ده دانش کارکنان و بازنشستگان استادان، کلیه حضور با

شد. برگزار ترمه رستوران
سنجش سازمان اه پای سوی از شده اعالم نهایی نتایج طبق . ۵
سال سومین برای الزهرا اه دانش دانشجویان کشور آموزش
٩۶ سال دانشجویی علم غیرمتمرکز المپیاد در متوال

کسب را درخشان نتایج پانزده، زیر رتبه های کسب با توانستند
بابائیان آدیتیا و بختیاری نیلوفر خانم ها: اساس این بر نمایند.
به ریاض علوم ده دانش از آمار رشته دانشجویان تازه کند،

نمودند. کسب را دوازدهم و یازدهم رتبۀ ترتیب
با ریاض گروه کارشناس دانشجوی سیدی سادات زهرا مقاله . ۶
در بازی ها نظریه و بلوک زنجیره بر مبتن معادالت عنوان:
اطالعات فناوری کامپیوتر، مهندس در مل کنفرانس سومین

شد. پذیرفته داده ها پردازش و
در آمار ارشد کارشناس دانشجوی جمشیدی روناک . ٧
اه دانش در ٩٧ سال در که ایران آمار کنفرانس چهاردهمین
برنده و برتر پوستر ارائه به موفق شد برگزار شاهرود صنعت

شده اند. ان مش دکتر جایزه
روش این روی مطالعه و ماهه سه بررس دوره ی از پس . ٨
ای دوهفته کارگاه ده دانش علم هیئت اعضای توسط
problem based مهندس و علوم در محور مسئله یادگیری

امیراصالن امیرحسین دکتر اری هم با learning in STEM
در آزمایش صورت به هاوایی) اه دانش علم هیئت (عضو
هفته دو در ایران در بار اولین برای و ریاض علوم ده دانش
و انگیزه ایجاد دوره این اهداف از شد. برگزار شهریور نخست

واقع مسائل به پرداختن با شغل مهارت های افزایش پویایی،
و واقعیت در آنها از استفاده نیز و نظری مفاهیم اهمیت و درک
، ریاض رشته سه هر از دانشجو ١٧ دوره این در است. صنعت
نفر هفت نظارت تحت که داشتند شرکت کامپیوتر علوم و آمار
در ساعت ١٠ بر بال روز هر ده دانش علم هیئت اعضای از
و مال بازار (پیش بین دو مسئله روی و داشتند حضور ده دانش
رسیدند خوبی بسیار نتایج به و کردند مطالعه کارکنان) سرویس
شد. ارائه دانشجویان توسط دوره پایان در آن از حاصل نتایج و

کشور دانشجویی علم المپیاد سوم و دوم اول، رتبه کسب . ٩
آدیتیا عزت آبادی، طیبه توسط ١ قطب ٩٧ سال آمار، رشتۀ
اه دانش برای ر دی افتخاری بختیاری نیلوفر و تازه کند بابایان

م آید. حساب به الزهرا

طاهری شهناز
الزهرا اه دانش در انجمن نماینده
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فرهادپور، حامد به منصوری» «فریدون جایزه
شد اعطا «ریسمان» نظریه جوان ر پژوهش

سال در منصوری» «فریدون یادبود تحصیل هزینه کم
اه .پژوهش ریاضیات ده پژوهش دانشجوی فرهادپور، حامد به ٢٠١٧
ایران، علم دیده بان خبرنگار گزارش به شد. اعطا بنیادی دانش های
شهید اه دانش استاد بهرام پور، یوسف دکتر تحت نظر فرهادپور حامد
دوره انگلیس سلطنت کال استاد دونالدسون، سایمون و کرمان باهنر
منصوری» فریدون دکتر «مرحوم یادبود جایزه م گذراند. را دکتری
خدمات و تالش ها افتخار به است تحصیل هزینه کم شامل که
رسیده  ثبت به ایشان نام به ریسمان تئوری زمینه در فقید ر دانش این
«ریسمان» نظریه اصل پایه گذاران جمله از منصوری فریدون است.
کرد. ایفا نظریه این آمدن پدید در کلیدی نقش ١٩٧٠ دهه در که بود

همراه با بنیادی دانش های اه پژوهش سوی از جایزه این
سال) چهل (زیر جوان دانشجویان به منصوری دکتر مرحوم خانواده
اعطا م کنند، کار ریسمان نظریه زمینه در که فیزی دکتری

م شود.
ترابیان مهدی به ٢٠٠۵ سپتامبر در منصوری فریدون جایزه اولین
تابستان در جباری شیخ مهدی محمد دکتر نظر تحت که شد اهدا
دوره گذراندن برای و شد دکتری درجه اخذ به موفق سال همان

شد. اعزام ایتالیا تریست در ICTP مرکز به پسادکتری
علیرضا به ٢٠٠٧ سپتامبر در هم تحصیل هزینه کم دومین
دانش های اه پژوهش فیزی ده پژوهش دکتری دانشجوی توانفر،

فیزی ده دانش از پرویزی شاهرخ دکتر نظر تحت که شد اهدا بنیادی
مرکز عازم دکتری پسا دوره گذراندن برای شریف صنعت اه دانش

شد. هاروارد اه دانش سپس و سرن تحقیقات
نوید به (٢٠١٢) ١٣٩١ سال در منصوری» «فریدون جایزه
شد اعطا شریف صنعت اه دانش فیزی دکتری دانشجوی ، عباس
در م گذراند. ارفع الدین حسام استاد زیرنظر را خود تحقیقات که
اه دانش فیزی دکتری دانشجوی فرج آستانه امین هم ٢٠١۴ سال
نظریه زمینه در مصفا امیراسماعیل دکتر راهنمایی با که شریف صنعت

کرد. دریافت را تحصیل جایزه این م کرد کار ریسمان
هزینه کم اهدای کمیته ایران، علم دیده بان گزارش به
دکتر و ارفع الدین حسام رضا اردالن، فرهاد دکتر شامل تحصیل
دانش های اه پژوهش در کشور برجسته دانان فیزی از منصوری رضا

است. بنیادی
تهران در ١٣١۶ سال در منصوری فریدون دکتر است، گفتن
و رفت ا آمری به متوسط دوره تحصیالت اتمام از پس شد. متولد

کارشناس «پنسیلوانیا»، اه دانش در ١٩۶٢ سال تا را کارشناس دوره
تا را دکتری تحصیالت و «تمپل» اه دانش در ١٩۶۴ سال تا را ارشد

گذاشت. سر پشت ینز» هاپ «جانز اه دانش در ١٩۶٩ سال
و رفت اگو شی اه دانش به تحصیل از فراغت از پس منصوری
(Yoichiro «نامبو» اری هم با خود دکتری پسا تحقیقات جریان در
(Chang چانگ و – ریسمان نظریه اصل بنیانگذار – Nambo)
پیمانه و ریسمان نظریه زمینه در خود تأثیرگذار و مهم اثر N..L)
این داد. ارائه را نظریه آن در gauge) (conformal همدیس
تحقیقات «ییل» اه دانش در ١٩٨١ تا ١٩٧۴ سال از ایران دان فیزی

م «گران نظریه ارائه به که داد انجام « «ابرگران زمینه در مهم
به ١٩٨١ از منصوری فریدون یاد زنده شد. منجر منصوری» – داول
١٣٨٢ اردیبهشت ماه در فوت زمان تا و رفت « سینات «سین اه دانش
وی از داشت. فعالیت اه دانش آن در نظری فیزی استاد عنوان به

است. مانده جای به علم مقاله ١٠٠ حدود
بنیادی دانش های اه پژوهش کار به آغاز زمان از منصوری دکتر

علم مرکز این محققان با ریاضیات) و نظری فیزی تحقیقات (مرکز
به بارها اه پژوهش وابسته استاد عنوان به و داشت اری هم کشور

کرد. سفر ایران
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کتاب معرفی
مونالیزا و ریاضیات

آتاالی بولنت
مقدم فیروزه برگردان:
مازیار انتشارات ناشر:

دوم،١٣٩٢ چاپ: نوبت
نسخه ١٢٠٠ شمارگان:

هنرمند برترین عنوان به داوینچ لئوناردو علم و هنر دربارۀ کتابی
جهان. آینده اندیش دانشمندان کم نظیرترین از ی و اخیر قرن چند
دریچه از را هنر و هنر دریچه از را علم تا است تالش در کتاب این

کند. بررس علم

خط جبر

اکسلر شلدون
حسین خان عل رضا برگردان:

فاطم انتشارات ناشر:
١٣٩٧ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

است. شده نوشته کارشناس دورۀ دانشجویان برای کتاب این
بنابراین غیرشهودیست و ل مش دترمینان با کار است معتقد نویسنده
روش ارائۀ در سع کتاب پایان به دترمینان ها مبحث انتقال با
برداری، فضای های چون جبرخط عناوین آموزش برای ساده تری

دارد. ویژه مقادیر و خط رهای عمل

عموم ریاض مسائل

اکبری سعید
قدرت امیرحسین و

فاطم ناشر:انتشارات
١٣٩٧ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١۵٠٠ شمارگان:

اه های دانش برانگیز چالش مسئله های از مجموعه ای کتاب این در
راه حل ها آمده اند. گرد ١ عموم ریاض درس در ا، آمری و ایران
به کتاب انتهای در شده مطرح مسئله های آموزندۀ نکته های و
زمینه های در مجموعه این مسئله های شده اند. بررس خوبی
کاربرد انتگرال، سری، دنباله، مشتق، کاربرد مشتق، ، پیوستگ اصل

هستند. مختلط اعداد و حد انتگرال،

ناتمامیت

گلدستین ا رب
رحیم امیر رضا برگردان:

نیلوفر انتشارات ناشر:
١٣٩۴ اول، چاپ: نوبت
نسخه ٧٧٠ شمارگان:

نیمه برجسته ریاضیدان گودل کرت آثار و زندگ دربارۀ کتاب این
«در ناتمامیت نام با خود درخشان قضیه با که است بیستم قرن اول
دارد» وجود تصمیم ناپذیر م ح ی ریاضیات صوری نظام های تمام

کرد. ایجاد ریاضیات به کمال گرا نگاه انگارۀ در انقالبی
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اعداد راز

شیمل ماری آنه
توفیق فاطمۀ برگردان:

مذاهب و ادیان اه دانش ناشر:
١٣٩٣ هفتم، چاپ: نوبت

نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

نقش کتاب این در شیمل، ماری آنه ، آلمان شهیر شناس شرق
تحلیل و بررس مختلف ادیان و فرهنگ ها در را اعداد برجستۀ
هزاره ها طول در عددی جادوی و اعداد علم حوزۀ او گمان به م کند.
را انسان همواره طبیعت بزرگ کتاب و است بوده جالب انسان برای

بدانند. ویژه ای بسیار چیزهای را اعداد که است واداشته

اعداد سری حیات

اسپیرو گئورگه
کریم پور سعید برگردان:

سبزان انتشارات ناشر:
١٣٩۵ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

و جالب موضوع های از مجموعه ای با است قرار کتاب این در
ایت های ح و داستان ها و نشده حل مسئله های هیجان انگیز،
در که فرح بخش و دلپذیر شیرین، نحوی به ریاضیات سرگرم کننده،
نوشته های گردد. معرف دارد بسیار کارآمدی های پیچیدگ عین
انتشار عموم روزنامه های در هم که عنوان ۵٠ ذیل در کتاب

است. شده تنظیم یافته اند،

طبیعت اسرار کلید ریاضیات

سیفلو حسین
تبریز اه دانش انتشارات ناشر:

١٣٩۶ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١۵٠٠ شمارگان:

و مخاطبین گسترۀ با ریاضیات عموم و غیرتخصص کتاب ی این
های جنبه از بسیاری دارد. ترویج هدفگذاری که است عموم
چهار ، پزش در ریاضیات بازی ها، نظریه مانند ریاضیات جذاب
در فرهنگ در ریاضیات نقش و زیبایی و ریاضیات بنیادی، نیروی
تا م ی کلید عنوان تحت ی هر که کتاب گانه هفده های فصل

یافته اند. بسط و شرح معرف آمده هفدهم

ترکیبیات مبان

صمیم حسین بی آزار، جعفر
اه دانش جهاد انتشارات ناشر:

گیالن استان واحد
١٣٩۶ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

عناوین شامل و ترکیبیات» «مبان درس برای درس کتاب ی این
کاربردهاست. و ریاضیات برنامه در درس این سرفصل های رسم
این فاقد فتار پیش عنوان ذکر زغم به رسیده انجمن به که نسخه ای
باید نویسندگان هدفگذاری های  و روش ها قاعده طبق که است بخش

باشد. شده معرف آن ط در
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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.



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ بهار ٧٢

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

خبر ارسال به دعوت
با که م کند دعوت صمیمانه اه ها) دانش در انجمن محترم نمایندگان (به ویژه انجمن اعضای کلیه از ایران ریاض انجمن خبرنامه
و آگه ها دیدگاه ها، ، خواندن نکات همایش ها، گزارش تألیف)، یا (ترجمه کوتاه جمالت مقاالت، ،( ترونی ال (ترجیحاً اخبار ارسال

کنند. کم کشور ریاض جامعه اطالعات اعتالی به تماس) تلفن و کامل نشان با (همراه newsletter@ims.ir نشان به …
شد. خواهد درج خبرنامه در نویسنده نام با همراه تصویب، از پس ارسال مقاالت و اخبار
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جایزۀ
رجبعل پور: مهدی

و جبرخط زمینه در مقاله برترین به
آن. کاربردهای

بین الملل جایزۀ
بهزاد: مهدی

ریاضیات پیشبرد و مدیریت برترین به
کشور.

جایزۀ
: فاطم تق

ریاض مدرس برترین به

جایزۀ
شفیعیها: محمدهادی

. ریاض ویراستار برترین به

جایزۀ
: کرمان ریاض عباس

در شده ارائه مقاالت برترین به
ایران. ریاض کنفرانس های

جایزۀ
: نجوم محمدحسن

در شده ارائه برتر مقاالت به
مال ریاض سمینار

جایزۀ
مصاحب: غالمحسین

برجسته آثار نویسندگان به
فارس به ریاض

جایزۀ
: قربان ابوالقاسم

تاریخ زمینۀ در برتر مقاالت به
ریاضیات

جایزۀ
هشترودی: محسن

سمینارهای در شده ارائه برتر مقاالت به
توپولوژی و هندسه دوساالنۀ

جایزۀ
وصال: منوچهر

سمینارهای در شده ارائه برتر مقاالت به
ریاض آنالیز ساالنۀ

ادواری نشریات و کتب
سال). در شماره ۶ ، انگلیس زبان (به بولتن سال)، در شماره ٢ (دوفصل نامه، ریاض اندیشه و فرهنگ سال)، در شماره ۴ (فصل نامه، خبرنامه

ادواری غیر نشریات و کتب
از گزیده ای ،( انگلیس ،٢ (جلد ماهانه همایش گزارش آمار، و ریاض واژه نامه ،( فارس ،١ (جلد ماهانه همایش گزارش (دوره ای)، اعضا راهنمای

. ١٣٨۵ ‐ ١٣۵٢ کشور دانشجویی ریاض مسابقات مسأله های ،(web site و CD : ترونی ال (انتشار ریاضیات انفجار ، ریاض مقاالت

ایران ریاض انجمن در عضویت مزایای
م شوید. سهیم کشور ریاضیات عموم سازی و پیشرفت در •

داشت. خواهید مشارکت ایران ریاض انجمن مل نقش و ارکان تقویت در •
شد. خواهید برخوردار انجمن پوشش تحت همایش های تمام در ثبت نام تخفیف از •

م اورید. دست به را ریاضیات با مرتبط انجمن های و بین الملل انجمن های از برخ در عضویت تخفیف ان ام •
م یابید. حضور کشور ریاضیات جامعه بزرگ گسترۀ همراه های و هم فکری در •

م یابید. پیوند جهان و ایران ریاضیات مهم تحوالت و رویدادها با •
م کنید. دریافت را انجمن ادواری نشریات •



ایران ریاض انجمن محترم اعضای
اینترنت نشان به ایران ریاض انجمن در حقیق عضویت تمدید یا نام ثبت برای م شود دعوت عالقمندان از بدین وسیله

فرمایند. مراجعه http://imsmembers.ir

طریق از یا نمایند واریز زیر حساب های شماره از ی به را زیر جدول شرح به ٩٨ ٩٧ ‐مهر مهر دوره عضویت های حق است خواهشمند ضمناً
نمایید. پرداخت به اقدام ایران ریاض انجمن نام به اعضا سامانه در موجود اینترنت درگاه

۶٣١٩٨ کد بهجت آباد شعبه ملت بانک (IR ٨٢٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٠٩۵۴۶۴٧٢ شبا: (کد ٢١٠٩۵۴۶۴٧٢ حساب شماره •
٠٠٣٧ کد غربی زند کریم خان شعبه تجارت بانک ٢٩۶٢۵٢٨٢۴ حساب شماره •

تجارت بانک ۵٨۵٩٨٣٧٠٠٠٠۵۶٨۴٢ کارت شماره •
م باشد. راستا این در محترم اعضای پیشنهادات پذیرای ایران ریاض انجمن دبیرخانه

٩٧ ‐ ٩٨ مهر دوره برای عضویت حق

توضیحات ساله پن ساله چهار ساله سه ساله دو ساله ی عضویت ها
۶/۵٠٠/٠٠٠ ۵/٢٠٠/٠٠٠ ٣/٩٠٠/٠٠٠ ٢/۶٠٠/٠٠٠ ١/۴٠٠/٠٠٠ پیوسته

قبال در وابسته اعضای
(بولتن نشریات کلیه دریافت

( ترونی ال صورت به

٢/٢٠٠/٠٠٠ ١/٢٠٠/٠٠٠ و اندیشه و وابسته‐فرهنگ
بولتن

اعضای برای قیمت حداقل
تخفیف با ساله ی وابسته

ریال ۵٠٠/٠٠٠ برابر
م باشد.

١/١٠٠/٠٠٠ ۶٠٠/٠٠٠ وابسته

پس سال ی تا حداکثر فارغ  التحصیل اعالم با دکتری دانشجویان
انجمن عضو ان رای طور به نماینده تأیید با دکتری دوره اتمام از

بود. خواهند

دکتری فارغ التحصیالن

در تحقیق ایران انجمن ایران، ریاض معلمان و علم انجمن های اتحادیه فرانسه، ریاض انجمن ا، آمری ریاض انجمن ایران، آمار انجمن اعضای •
مختلف سطوح معلمین و دانش آموزان دانشجویان، فازی، سیستم های انجمن ایران، رمز انجمن ایران، ریاضیات خانه های شورای انجمن عملیات،
آموزش کارت و تاریخ) (با معتبر دانش آموزی یا دانشجویی کارت . انجمن ها) اعضای (برای عضویت کارت کپی ضمیمه با م توانند پرورش و آموزش

م گیرد. تعلق دوساله و ی ساله عضویت های به تخفیف که است ذکر به الزم شوند. برخوردار درصدی ۵٠ تخفیف از پرورش و
ریال ١/٠٠٠/٠٠٠ سال دو برای و ریال ۵٠٠/٠٠٠ سال ی برای تخفیف؛ با خبرنامه دریافت قبال در وابسته عضویت برای عضویت حق حداقل توجه: •

م باشد.



ورشو پارک داخل ورشو، خ نبش ، نجات الله استاد خیابان تهران،
۴١٣١ ‐ ١٨۴۵ پست صندوق تهران،

٨٨٨٠٧٧٧۵ ،٨٨٨٠٧٧٩۵ ،٨٨٨٠٨٨۵۵ نمابر: و تلغن
iranmath@ims.ir : الترونی نشان
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ایران ریاض انجمن در حقوق عضویت

١٣۵٠/٩/٢۵ تاریخ در و شده یل تش ایران در ریاض دانش توسعه و بسط هدف با كه است علم صرفاً انجمن ایران ریاض انجمن
فنّاوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته علم انجمن های كمیسیون نظر زیر انجمن این است. رسیده ثبت به ١٢۵٨ شماره تحت
در كه ایران ریاض انجمن م دهد. گزارش وزارتخانه این پژوهش معاونت به جزئیات با را خود ساالنه خرج و دخل و م كند فعالیت

علم ارگان های و سازمان ها اه ها، دانش وزارتخانه ها، بین از شادمان با است بوده فراوان خدمات مصدر خود فعالیت قرن نیم حدود
تكمیل م شود آغاز ١٣٩٧ مهرماه اول از كه ساله ی دوره عضویت شرط م پذیرد. حقوق عضویت به را تعدادی فرهنگ و
(IR 820120000000002109546472 (کدشبا: ٢١٠٩۵۴۶۴٧٢ حساب شماره به ریال میلیون پانزده مبل حداقل واریز و زیر فرم
نام ٠٠٣٧ به کد غربی زند خان کریم شعبه تجارت بانک ٢٩۶٢۵٢٨٢۴ حساب شماره به یا و ۶٣١٩٨ كد آباد بهجت شعبه ملت بانك
اندیشه و فرهنگ خبرنامه، ادواری: نشریه سه جمله از را، خود نشریات كلیه انجمن لطف، این قبال در است. ایران ریاض انجمن
با را اه دانش یا موسسه آن آرم و نام مربوط دوره در و م فرستد حقوق اعضای آدرس به را ایران ریاض انجمن بولتن و ریاض

م كند. ذكر خبرنامه در ایران ریاض انجمن حامیان زمره در تقدیر

ایران ریاض درانجمن حقوق عضویت فرم

...................................................................................... اه/مؤسسه: دانش نام
.......................................................................... نشریات: ارسال جهت پست نشان
............................. : پست كد ................................................................
..................................... آن: كد و دورنگار ..................................... آن: كد و تلفن

................................ : ترونی ال پست
□ شود ارسال پیوست فهرست در مذکور کتابخانه های نشان به □ شود ارسال فوق نشان به نشریات از ..........نسخه تعداد

مبل به ایران ریاض انجمن نام به ............................................. جاری حساب به پرداخت فیش ضمناً
است. پیوست ریال ................................

................................ سمت: ................................ مسئول: خانوادگ نام و نام
...................................... همراه: تلفن

.......................... تاریخ:
مسئول امضای
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ایران ریاض انجمن ادواری نشریات اشتراک فرم

سال هر كه است ایران ریاض انجمن ـ پژوهش علم و ترویج ـ علم نشریه دو بولتن و ریاض اندیشه و فرهنگ
م    شوند. ارسال انجمن حقوق و حقیق اعضای به و منتشر شماره چهار و سه در ترتیب به

و كتابخانه ها برای سال) در شماره ۴) خبرنامه با همراه نشریه دو این ٩٨ مهر ال ٩٧ مهر از ساله ی اشتراک حق
است. ریال ۴/۵٠٠/٠٠٠ جمعاً مؤسسات

شبا: (کد ٢١٠٩۵۴۶۴٧٢ حساب شماره به را مبل این م توانند اشتراک به عالقه مندان
٢٩۶٢۵٢٨٢۴ حساب به یا و ۶٣١٩٨ كد آباد بهجت شعبه ملت بانک (IR 820120000000002109546472

انجمن نشان به را آن فیش و كنند واریز ایران ریاض انجمن نام به ٠٠٣٧ کد غربی زند خان کریم شعبه تجارت بانک
بفرستند.

...................................................................................... اه/مؤسسه: دانش نام
........................................................................................... : پست نشان
..................................... آن: كد و دورنگار ..................................... آن: كد و تلفن

مبل به ایران ریاض انجمن نام به ................................ جاری حساب به پرداخت فیش
است. پیوست ریال ................................

.................................. همراه: تلفن .................................. مسئول: خانوادگ نام و نام
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................................ تاریخ:

امضاء: محل












