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انجمن اخبار
نهمین چهل و در انجمن رئیس سخنران

ایران ریاض کنفرانس
دهقان∗ محمدعل

عزیزان همه حضور خیرمقدم و خوش آمد عرض و سالم با
منان خداوند ایران، ریاض کنفرانس نهمین و چهل در شرکت کننده
کنفرانس های سلسله از ر دی ی برگزاری افتخار که شاکرم را
اه دانش میزبان با و ریاض انجمن ، ریاض جامعه نصیب را ریاض
برگزاری مسئولین از دارد جا ابتدا در کرد. عطا ایران صنعت و علم
دکتر آقای کنفرانس، دبیر رشیدی نیا جلیل دکتر آقای کنفرانس، این
آقای اجرایی، کمیته دبیر و ریاض ده دانش رئیس نجف خواه مهدی
محترم اران هم ، علم کمیته دبیر ردی هادیان ده مسعود دکتر
در ماه چندین که تکمیل تحصیالت دانشجویان و ریاض گروه

قدردان و ر تش بوده اند کنفرانس این برگزاری بهتر چه هر تدارک
ریاست به ویژه و اه دانش محترم مدیریت از همچنین آید. عمل به
دلیل به ذاکری جبارعل دکتر آقای صنعت و علم اه دانش محترم
از خارج به مأموریت دلیل به که کنفرانس از بی دریغ حمایت های
ابوالفضل دکتر آقای و نداشتند را افتتاحیه در حضور ان ام کشور
حضور جلسه در ایشان از نیابت به که آموزش محترم معاون واحدی

زارم. سپاس دارند

دلیری علیرضا دکتر آقای افتتاحیه، جلسه ویژه میهمان های مقدم
و علم معاونت سرمایه جذب و مدیریت توسعه محترم معاون
ریاست ضرغام نصرت الله دکتر آقای جمهوری، ریاست فن اوری
سایر و کشور فناوران و ران پژوهش از حمایت صندوق محترم
عضو اران هم ، ریاض انجمن محترم اعضای و شرکت کنندگان
و تکمیل تحصیالت دانشجویان کشور، اه های دانش علم هیئت
امسال م داریم. گرام را کشور ریاض عالقه مندان و ران پژوهش
بود بین الملل عرصه در موفقیت هایی شاهد ایران ریاض جامعه نیز

م پردازم. آنها به اختصار به که

بیرکار کوچر دکتر آقای ایران پرتالش و مستعد ریاضیدان •
مدال دومین توانست فیلدز مدال کسب با ( درخشان (فریدون
در را ایران رتبه و دهد اختصاص خود به را کشور فیلدز

رتبه به م باشند فیلدز مدال صاحب که دنیا کشورهای بین
مریوان شهر ١٣۵٧ سال متولد بیرکار دکتر برساند. هفتم
اه دانش ریاض رشته ١٣٧۵ سال ورودی دانشجوی و م باشد
از ی عنوان به توانست ١٣٧٩ سال در او است. تهران
٢۴امین طالی مدال تهران اه دانش دانشجویان تیم اعضای
خود آن از را ایران ریاض انجمن دانشجویی ریاض مسابقه
ناتینگهام اه دانش از را خود دکترای ١٣٨٣ سال در وی نماید.

علم هیئت عضو حاضر حال در و نمود کسب انگلستان
جاری سال در بیرکار دکتر م باشد. انگلستان کمبریج اه دانش
هندسه زمینه در پژوهش دلیل به فیلدز مدال دریافت به موفق
ایشان و کشور ریاض جامعه به را موفقیت این شد. جبری

م نمایم. عرض تبری

پروفسور تولد سالروز ( م ماه ١٢) اردبیهشت ٢٢ روز اعالم •
جهان در ریاضیات در زن روز عنوان به میرزاخان مریم
دکتر خانم است. ایران ریاض جامعه بین الملل ر دی افتخار
را پیشنهاد این ایران ریاض انجمن نماینده عنوان به دانشخواه

جهان اتحادیه عموم مجم در انجمن بانوان کمیته طرف از
شد یل تش برزیل کشور در جاری سال مرداد در که ریاضیات
خانم از است الزم رسید. اتحادیه این تصویب به و کرد مطرح
دکتر آقایان و انجمن بانوان کمیته دبیر محمودی مژگان دکتر
و ارائه منظور به شهشهان سیاوش دکتر و زارع نهندی رحیم

شود. ر تش نیز پیشنهادیه این تنظیم در کم

مشخص برای ایران ریاض انجمن انتخابات اخیر ماه های در •
اینترنت صورت به بار اولین برای اجرایی شورای اعضای شدن
فعل شورای مسئولیت شدند انتخاب جدید شورای و شد برگزار

هستیم آن اوایل در اکنون که شهریور ماه همین آخر تا انجمن
آرزوی بعدی دوره در منتخب اران هم برای م رسد پایان به
کمیته مسئول مستقیم زهره دکتر خانم م نمایم. موفقیت

مجم در را انتخابات رسم گزارش انجمن انتخابات برگزاری
نمود. خواهند ارائه عموم

هیئت که فعالیت و تالش با ایران ریاض انجمن بولتن •
از آن سردبیر ابراهیم ویش دکتر آقای به ویژه و تحریریه
نهایی را اشپرینگر مؤسسه با چاپ قرارداد شد موفق داد نشان
برساند. اجرا مرحله به را آن اجرایی شورای تائید از بعد و کرده
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و م شود چاپ اشپرینگر توسط بولتن ٢٠١٧ سال اکتبر از لذا
شماره هایی در تاریخ این از قبل شده پذیرفته مقاالت تمام

شد. منتشر فشرده
دکتر و ممقان دکتر آقای همت با نیز ریاض واژه نامه •
اصالحات آخرین اعمال شاهد ویراستاران گروه و وحیدی اصل
خواهد چاپ به اه دانش نشر مرکز با قرارداد مطابق و بود خود

رسید.
، رجال عل دکتر آقای مسئولیت با بین الملل روابط کمیته های •
با بانوان زارع نهندی، رحیم دکتر آقای مسئولیت با جوایز
مدرسه ای ریاضیات و محمودی مژگان دکتر خانم مسئولیت
در متعددی جلسات بابلیان دکتر و رجال دکتر تالش با
نیز مهم دستاوردهای و کردند برگزار گذشته سال طول
مناطق در انجمن نمایندگان تعیین آنها جمله از که داشتند
به طرح هایی پیشنهاد و مقاالت تألیف و تدوین جهان، مختلف
رکود از برون رفت و مدرسه ای ریاضیات سیستم اصالح منظور
برای انگیزه ایجاد و کشور ریاضیات جاری الت مش و علم
، مدیریت فعالیت های در کشور ریاض بانوان گسترده تر حضور

برد. نام م توان آموزش و پژوهش
شورای توسط مختلف جلسات و اتبات م گذشته سال طول در •
حل و یری پی منظور به مختلف مسئولین و نهادها با اجرایی
به که شد انجام کشور ریاضیات و انجمن الت مش و مسائل
خواهم ارائه عموم مجم در را آن گزارش وقت، کمبود دلیل

داد.
اه دانش در ریاض کنفرانس هشتمین و چهل برگزاری •
کشور دانشجویان مسابقه مین ی و چهل همدان، بوعل سینا
در ریاض مسابقه دومین و چهل و شهرکرد اه دانش در
به نزدی بهشهر شهر در مازندان فناوری و علم اه دانش
ر دی از تخصص مختلف زمینه های در همایش و سمینار ٢٠
همه ارزنده تالش از مجدد ر تش ضمن که بوده فعالیت ها
به هم باز را شما توجه برگزارکننده اران هم و بزرگواران

مجم در مجم نشست در فعالیت ها این مفصل تر گزارش
م نمایم. جلب

و ران پژوهش از حمایت صندوق با اری هم تفاهم نامه •
اجرایی شورای جلسه چندین برگزاری از پس که کشور فناوران
در امروز شد نهایی ارانشان هم و ضرغام دکتر آقای با
رابطه این در رسید. خواهد امضاء به افتتاحیه جلسه ادامه

که نمودند طریق ارائه همیشه مانند سلطانخواه دکتر خانم
است. ستودن انجمن معضالت حل در اهتمام شان و عالقه
و تحقیقات علوم، وزارت بین الملل امور اری های هم دفتر
در وزیر محترم مقام قائم آمل ساالر دکتر آقای فناوری،
کشور از خارج ریاضیدانان از دعوت امر در گذشته سال دو
ریاضیات جهان اتحادیه در ایران عضویت حق پرداخت و
تقدیر شایسته که نمودند ارزنده ای همراه های و اری هم
دفتر کل مدیر نیس دکتر آقای همچنین م باشد. ر تش و
با متبوع وزارت فناوری و پژوهش امور پشتیبان و حمایت
مسائل بررس در جلسات برگزاری برای خود وقت اختصاص
تأمین جهت بودجه ای اختصاص و کشور ریاض الت مش و
الزم مجوزهای اخذ یری پی و ایران عضویت حق ریال
حق پرداخت برای دولت سالیانه بودجه اختصاص منظور به

مضاعف همت و تالش ریاضیات جهان اتحادیه در عضویت
م شود. ر تش نیز ایشان از که نمودند صرف را

به مربوط ریاضیات جهان اتحادیه در ایران عضویت حق •
اری هم با ٢٠١۶ از قسمت و ٢٠١۵ و ٢٠١۴ سال های
مهندس آقای محترم خیر همچنین و فوق الذکر نهادهای
مدیریت و آفرینش خیریه بنیاد عامل مدیر ندری اس حسین
که چند هر شد پرداخت مس مل صنایع شرکت محترم عامل
تحریم ها اثر در آمده وجود به الت مش دلیل به آن آخر قسمت
رأی حق از ایران تا شد باعث و شد انجام تأخیر با ارز انتقال و
جاری سال در ریاض جهان اتحادیه عموم مجم در خود
محروم گردید برگزار برزیل کشور ژانیرو دو ریو شهر در که
باقیمانده نتوانیم اگر که است ضروری نکته این ذکر شود.
آخر تا را است یورو ۴٠٠٠ مبل که را ٢٠١۶ سال عضویت حق
دوباره باید و شده اخراج مزبور اتحادیه از بپردازیم ٢٠١٨ سال
م کشد طول سال ٢٠ به نزدی و کرده شروع صفر سط از

برسیم. جهان ۴ سط یعن فعل موقعیت به تا
سه طول در را اجرایی شورای که عزیزان همه از پایان در •
این و نموده قدردان نموده یاری مختلف انواع به گذشته سال

الت مش و نقایص همه وجود با م سازد خاطرنشان را نکته
خدمت در را زیادی وقت اعضاء اکثریت است باقیمانده که
عدم دلیل به اجرایی شورای اعضای از بعض و گذاشته انجمن
به شهرستان از آمد و رفت هزینه حت اهشان دانش اری هم
ر دی بعض م کردند پرداخت شخص صورت به را تهران
و کم با م آمد پیش انجمن برای که مال بد شرایط در
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و مال فکر، از خالصه طور به و م رسیدند انجمن داد به اعانه
مسلم طور به نم ورزیدند. دریغ انجمن یاری برای خود وقت
شده تأسیس عاشق افراد چنین داشتن با ایران ریاض انجمن
ادامه خود ذی قیمت حیات به گذشته سال ۵٠ طول در و است
این پشتوانه با و حق حضرت حمایت با انشاءالله و است داده

ریاضیات، علم و ایران کشور به دلسوزان شما همه و عزیزان
خواهد جشن شیراز اه دانش در را خود فعالیت سال پنجاهمین

گرفت.

ایران ریاض انجمن رئیس ∗

ایران ریاض انجمن عموم مجم گزارش
٩۶/۶/٢ صبح، ١٠ ساعت

ایران ریاض کنفرانس نهمین و چهل

ایران صنعت و علم اه دانش

بابلیان∗ اسمعیل

آقای و شد یل تش انجمن پیوسته اعضای از ١٠٧ تعداد با جلسه
آقای شدند. انتخاب جلسه رئیس عنوان به بابلیان اسماعیل دکتر
و حجت غالمرضا دکتر آقای ، منش عنوان به عبداله فرشید دکتر

شدند. برگزیده ناظرین عنوان به قائدی مرضیه دکتر خانم
از گزارش انجمن محترم رئیس دهقان دکتر آقای جلسه، آغاز در
آقای غیبت به توجه با که نمودند ارائه را انجمن سالۀ ی فعالیت های
آقای ،( مطالعات فرصت علت (به انجمن محترم خزانه دار درفشه دکتر
دکتر آقای سپس و نمودند ارائه نیز را مال امور گزارش دهقان دکتر

کردند. ارائه را خود گزارش انجمن، محترم بازرس فیض
مال تراز تأیید خصوص در ، مال امور گزارش ارائه از پس

شد. تصویب و تأیید آرا اکثریت با و آمد به عمل رأی گیری
انتخاب خصوص در انتخابات کمیته رئیس مستقیم دکتر خانم
١۴٠٠ شهریور پایان تا ١٣٩٧ مهر اول دورۀ اجرایی شورای اعضای

شد. واق تأیید مورد و دادند ارائه را خود گزارش
کاندیداتوری با انجمن عل البدل و اصل بازرس انتخابات
دکتر رشیدی نیا، دکتر نظری، دکتر آقایان شد: برگزار زیر افراد
آرای ترتیب به و مستقیم دکتر خانم و بهمرام دکتر ، محسن الحسین
انتخاب اصل بازرس عنوان به رشیدی نیا دکتر آقای و نموده کسب
مستقیم، دکتر خانم و نظری دکتر آقای آرای تساوی به توجه با و شدند
عنوان به مستقیم دکتر خانم و آمده عمل به قرعه کش نفر دو بین

شدند. انتخاب عل البدل بازرس
موارد و شد ارائه حاضرین توسط جلسه در حاضر اعضای پیشنهاد

شد: تصویب و مطرح زیر
جایزه کسب خصوص در ایران ریاض انجمن که شد مقرر . ١
نصیری دکتر آقای انتخاب و بیرکار کوچر آقای توسط فیلدز
و اعالم را خود خرسندی ICM٢٠١٨ مدعو سخنران عنوان به

آورند. به عمل خصوص این در الزم اطالع رسان
شیراز اه دانش در که کشور ریاض کنفرانس پنجاهمین برای . ٢
حاضرین از و دادند توضیحات عبداله دکتر م گردد، برگزار

آمد. به عمل دعوت کنفرانس در شرکت برای

خوارزم اه دانش ∗

از خود تجربه نگارش با م کند. استقبال ریاض جامعه آحاد مطالعات و علم سفرهای گزارش انتشار از ایران ریاض انجمن خبرنامه
داشته خاطر به کنید. کم کشور « علم «فرهنگ ارتقای به است، همراه فراوان آموختن ره توشه های با همواره که سفرهایی چنین
از مهم بسیار بخش بین الملل و مل اری های هم و ارتباطات زمینۀ در ویژه به « علم «توسعه تجربی و فرهنگ عناصر که باشید

است. کشور در دانش و علم بهره وری های و کارآمدی ها کارکردها،
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ایران ریاض انجمن انتخابات کمیته گزارش
١۴٠٠ شهریور تا ١٣٩٧ مهر

مستقیم∗ زهره

و چهل جریان در که ایران ریاض انجمن عموم مجم جلسه در
ماه شهریور در همدان اه دانش در ایران ریاض کنفرانس هشتمین
نامداری، مهرداد دکتر شهریاری، محمد دکتر آقایان گردید، برگزار ٩۶
دکتر و علیزاده صنعت محبوبه دکتر خانم ها و علیمحمدی داود دکتر
در شدند. برگزیده انتخابات کمیته اعضای عنوان به مستقیم زهره
انجمن دفتر در ٩۶/١١/١١ تاریخ در که انتخابات کمیته جلسه اولین
مسئول عنوان به مستقیم زهره دکتر خانم گردید یل تش ایران ریاض
بند در اینکه به توجه با شدند. برگزیده آرا اتفاق به انتخابات کمیته
نیز اینترنت انتخابات ایران ریاض انجمن اساسنامه ١۶ ماده ی
انجمن اجرایی شورای انتخابات گردید مقرر است، شده پیش بین

ترونی ال صورت به ١۴٠٠/۶/٣١ تا ٩٧/٧/١ ساله سه دوره برای
امنیت بررس و برگزاری نحوه از اطمینان جهت گردد. برگزار
اجرایی شورای اعضای شرکت با آزمایش انتخابات دوره سه انتخابات،
مرحله انتخابات از قبل انتخابات کمیته اعضای و نهم و بیست دوره

شد. برگزار اول
از ایران ریاض انجمن دوره امین س اول مرحله انتخابات
علت به و برگزار ترونی ال به صورت ٩۶/١٢/١٠ تا ٩۶/١٢/۶

تمدید ٩۶/١٢/١٣ تا بیشتر، مشارکت و اعضا از تعدادی درخواست
دفتر در ٩۶/١٢/١۶ تاریخ در انتخابات کمیته جلسه دومین گردید.
انجمن بازرس و انتخابات کمیته اعضای حضور با ایران ریاض انجمن
ایپ) اس طریق از (حضور فیض اسماعیل دکتر آقای ایران ریاض
این در گردید. اعالم انتخابات اول مرحله نتایج و گردید یل تش
در نفر ۴۵۵ بودند، نفر ۶٨۶ که شرایط واجدین کل تعداد از مرحله
دبیرخانه طریق از ٩۶/١٢/١٩ تاریخ در داشتند. شرکت رأی گیری
گردید. اتبه م آراء بیشترین حائزین نفر ١٨ با ایران ریاض انجمن
عدم یا پذیرش ٩٧/١/٢٠ تاریخ تا افراد که شد تأکید ارسال ایمیل در
برنامه های و رزومه پذیرش صورت در و اعالم را کاندیداتوری پذیرش

بعض مخالفت به توجه با کنند. بیان را کشور ریاض جامعه برای خود
بیشترین حائزین لیست ادامه با ترتیب به کاندیداتوری با افراد این از
کاندیداتوری با را خود موافقت نهایی نفر ١٨ سرانجام و اتبه م آراء
در ١٣٩٧ خرداد اوایل در افراد این رزومه و برنامه ها کردند. اعالم

گردید. اعالم انجمن سایت
اجرایی شورای دوره س امین انتخابات (نهایی) دوم مرحله

ترونی ال صورت به ٩٧/٣/٢۴ ٩٧/٣/٢٠تا از ایران ریاض انجمن
گردید. برگزار

انجمن دفتر در ٩٧/٣/٣٠ تاریخ در انتخابات کمیته جلسه سومین
انجمن بازرس و انتخابات کمیته اعضای حضور با ایران ریاض
نهایی مرحله نتایج و گردید یل تش فیض دکتر آقای ایران ریاض
داشتند مشارکت رأی گیری در نفر ٣٨٨ مرحله این در گردید. اعالم

ریاض انجمن اساسنامه ١۵ ماده اساس بر مأخوذه آرای کل از که
ریاض انجمن اجرایی شورای عل البدل عضو ٣ و اصل عضو ٩ ایران

گردیدند. مشخص ذیل شرح به ایران
دکتر خانم . ١ ترتیب: به اجرایی شورای اصل اعضای
مژگان دکتر خانم . ٣ توتونیان، فائزه دکتر خانم . ٢ گویا، زهرا
محمد دکتر آقای . ۵ واعظ پور، سیدمنصور دکتر آقای . ۴ محمودی،
دکتر آقای . ٧ درفشه، محمدرضا دکتر آقای . ۶ ، جلوداری ممقان

عل دکتر آقای . ٩ رجایی عل دکتر آقای . ٨ صفاپور، احمد
دکتر آقای . ١ از: عبارتند ترتیب به عل البدل اعضای و ایرانمنش.
شهرام دکتر آقای . ٣ و موسوی حمید دکتر آقای . ٢ ، حجت غالمرضا

رضاپور.

ایران صنعت و علم اه دانش انتخابات، کمیته رئیس ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ۶٨

اجرایی شورای در حضور سال سه
∗ رجال عل

سالم با ایران، ریاض انجمن پیوسته محترم اعضای عزیز دوستان
حفظ برای و برنامۀ زیر با قبل سال سه فراوان شرمندگ با و واحترام
شورای در عضویت به را خود تمایل ایران ریاض انجمن اه جای
عزیزان شما اعتماد با و نمودم اعالم ایران ریاض انجمن اجرایی
هم و شما مدیون هم بابت این از که آوردم، دست به را نیاز مورد رأی

هستم. شرمنده
ایران، ریاض انجمن بين الملل بيشتر ارتباطات ايجاد به «نياز
، رياض نوين زمينه های در کارگاه و تحقيقات دوره های برگزاری

رياض آموزش خاص به طور و آموزش الت مش و مسايل بررس
رياضيات به انجمن بيشتر توجه انجمن، توسط ر دی رشته های به
استانداردهای توليد و رياض معلم تربيت برنامه های و مدرسه ای

علم انجمن های اتحاديه تقويت جهت در تالش ، رياض آموزش
اخيراً که ( ریاض علوم ایران انجمن های (اتحادیه رياضيات با مرتبط
گرفته ل ش رياضيات پيشبرد کميسيون و رياض استادان همت با
لزوم و تبليغات ، انتشارات انات ام توانمندی و علم تقويت و است
و بين الملل و مل عرصه های در ايران رياض انجمن اثرگذاری

عل به که کشور جوان رياضيدانان و متخصص جوانان به اعتماد
اين از استفاده در او ناچيز توان و داده اند اری هم قول رجال
ايران رياض انجمن اجرايي شورای در نامزدی دليل توانمندی ها

است».
عل رغم و اجرائ شورای بیست ونهم دوره پایان آستانه در اکنون
در فرد عزیزترین بیماری جمله آن از متعدد دالیل به فراوان تالش
از و برسم خودم و شما انتظارات به نتوانستم که م کنم اذعان زندگیم،
ندادم اجازه خود به ناتوان این دلیل به و هستم شما شرمنده بابت این
مرا امیدوارم باشم. اجرائ شورای در عضویت نامزد س ام دوره برای
گرفتاری و آمد پیش برایم که ای مترقبه غیر گرفتاری و پیری دلیل به
را قول ها این آنها اری هم امید به که اجرائ شورای دوستان سایر
خود بخشایش مورد ر دی برخ اری هم عدم دلیل به و بودم داده

دهید. قرار
شدیم موفق دوستان از برخ کم با کار گزارش عنوان به البته
انجمن با و کنیم فعال را ایران ریاض انجمن بین الملل روابط کمیته
انجمن با کردیم تالش و منعقد را تفاهمنامه ای جنوبی کره ریاض

ریاض بین الملل اتحادیه با کنیم. برقرار ارتباط فرانسه ریاض
شورای اعضای از بسیاری ‐فراوان تالش با و داشتیم اری هم

بین الملل روابط کمیته فعال عضو سلطانخواه دکتر خانم و اجرائ
روابط حوزه از جمله نهادها از برخ حمایت با و ریاض انجمن
حق از بسیاری شدیم موفق فناوری و تحقیقات علوم، وزارت بین الملل
شرکت برای را نمایندگان و پرداخت را اتحادیه در ایران عضویت های

معرف اتحادیه کمیته های و اجرائ شورای در عضویت و کنگره در
رساندیم تصویب به را خارج در انجمن نمایندگان آئین نامه کنیم.
نمایندگان عنوان به را خارج مقیم ایرانیان از تعدادی شدیم موفق و
دانشمندان از عده ای شد تالش نماییم. تعیین کشور خارج در انجمن
میزبان ایران ریاض کنفرانس های در را ایران ریاضیدانان و ریاض
عقد ضمن بنیادی، علوم اه پژوهش با اری هم طریق از و باشیم
میهمان که خارج مقیم ایرانیان با را دیدارهایی اه، پژوهش با قرارداد
عقد برای ما تالش داشتیم. انجمن معرف برای بودند، ده پژوهش
نرسید، نتیجه به جمهوری ریاست فناوری و علم معاونت با قرارداد
(سایر کردیم امضا عتف وزارت بین الملل حوزه با را تفاهمنامه ای ول
ایران ریاض انجمن رئیس کار گزارش در کمیته این فعالیت های

آمد.) خواهد
اری هم عدم و زیاد الت مش علیرغم و فراوان تالش با
اتحادیه ثبت به موفق ١٣٩۶ سال پایان در انجمن ها، کمیسیون
مدیره هیئت م رود امید که شدیم، ریاض علوم ایران انجمن های
داشته ریاض علوم توسعه برای جدی فعالیت هایی بتواند آن جدید
اه دانش در جلسات برگزاری با که شد تالش مدت این در باشد.
اعضای نظرات از ایران آمار مرکز و خوانسار ،( (خوارزم معلم تربیت
کنیم تالش و شویم مطل اه ها دانش در انجمن نمایندگان و محترم

برداریم. قدم هایی الت مش حل برای
و مدرسه ای ریاضیات استانداردهای تهیه برای حقیر تالش
و حقیر ناتوان دلیل به ، مقط این مسائل به انجمن بیشتر اهتمام
نرسید. نتیجه به نیاز، مورد حام و بودجه نبود و دوستان گرفتاری
پذیرش برای فرهنگیان اه دانش کردن متقاعد برای تالش چه اگر
حذف و معلم آموزش دوره ط جهت اه ها دانش فارغ التحصیالن
برای دبستان دانش آموزان آماده سازی و خاص مدارس آزمون های
نتیجه به پرورش و آموزش وزارت طریق از آزمون ها این در شرکت

کند! پیدا ادامه نیست معلوم ول رسید،
برای کارآفرین مسائل پیرامون گفتگو برای تالش
تالش ها این م رود امید و است جریان در ریاض فارغ التحصیالن
هم اه ها دانش در ریاض آموزش اصالح زمینه در برسد. ثمر به

دارد. اه ها دانش حمایت و بیشتر کار به نیاز ول شد فعالیت هایی
تالش مدت این در انجمن انتشارات مسئوالن که خوشحالم
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۶٩ ١۵۶ پیاپی شماره

دهند، سروسامان حدی تا را انجمن مجالت وضعیت که کردند فراوان
ر دی سوی از نیافت. گسترش انتشارات بودجه، نبود دلیل به اگرچه
نوين زمينه های در کارگاه و تحقيقات دوره های برگزاری مورد در

داشتیم. کم کاری هم ر دی رشته های به رياض آموزش و رياض

حضور با است توانسته که ام س دوره اجرائ شورای م رود امید

حقیر برنامه های از ی که ) سو ی از ودانشمند جوان چهره های
رأی همت با ر دی سوی از دلسوز و فعال افرادی و بود) آن ها جذب
سرانجام به را ما ناتمام کارهای بتواند شود، یل تش عزیز دهندگان

برساند.

کشور ریاض جامعه خدمتگزار و ریاض معلم ∗

ایران ریاض انجمن اعالمیۀ
١٣٩٧ شهریور

برای آمیز افتخار و کننده خشنود رخداد دو شاهد اخیر روزهای
رخداد نخستین بود. ایران ریاض انجمن و کشور ریاض جامعه
بیرکار کوچر ملت، این فرزندان از ر دی ی ساز تاریخ توفیق

بين الملل كنگره هجدهمین در فیلدز جهان مدال دریافت برای
فريدون قبل نام (با بيركار كوچر بود. (ICM- 2018) رياضیدانان
روستاهای از ی در را خود راهنمایی و ابتدایی تحصیالت ( درخشان
از مریوان شهر در را دیپلم تا متوسطه دورۀ تحصیالت و مریوان شهر
به سراسری، کنکور طریق از آن، از پس گذراند. كردستان استان
چهارم سال در بیرکار کوچر یافت. راه تهران اه دانش ریاض رشته

ریاض مسابقه تیم اعضای از ی عنوان به تهران، اه دانش به ورود
در توانست ( ١٣٧٩) سال این در و شد انتخاب اه دانش دانشجویی
ایران رياض انجمن توسط ساله هر که دانشجویی ریاض مسابقات
در یرد. ب طال مدال م شود برگزار کشور اه های دانش از ی در
اه دانش این تیم اعضای از ی عنوان به بیرکار کوچر سال همان
در (٢٠٠٠) سال آن در که دانشجویی ریاض بین الملل مسابقات به
درخشید خوبی به نیز مسابقه آن در و گردید اعزام م شد برگزار لندن
بیرکار کوچر آن از پس گرفت. خود برای را مسابقات نقره مدال و
انگلستان ناتینگهام اه دانش در را دکتری دورۀ در خود تحصیالت
Vyacheslav و Ivan Fesenko چون برجسته ای ریاضیدانان نظر زیر
جبری هندسه زمينه در را خود دكتری رساله و داد ادامه Shokurov
جايزه لندن، رياض انجمن طرف از ،٢٠٠٣ درسال کوچر نوشت.

دانشجوی بهترين عنوان به را Cecil King Travel Scholarship

دفاع خود دكتری رساله از ،٢٠٠٤ سال در و كرد دريافت دكتری
هندسۀ زمینۀ در بين رشته ای حوزه ای کوچر، تحقيق موضوع كرد.
مختلف قسمت های در پيشرفته ای پيش نيازهاي نيازمند که بود جبری
که پشتكاری و نبوغ بدون رشته ای، چنین در تحقیق است. رياض

نبود. دسترس در داشت، آن در فراوان بهره های کوچر
جهان جامعۀ در سرعت به دکتری، مدرک اخذ از پس بیرکار کوچر

و Leverhulme جايزه ،٢٠١٠ سال در نمونه، برای درخشید. ریاضیات
سال در و نمود دريافت را پاريس رياض علوم مبان جایزۀ آن از پس
تمرکز کرد. اهدا وی به را «مور» جايزه ا، آمري رياض انجمن ،٢٠١٦
مولدهای مينیمال، مدل های زمينه در بیرکار، کوچر تحقيقات كارهای
است. Fano واريته بودن كراندار و كانون چند سيستم های متناه
تحقیقات بودن بدیع و اصيل نشان دهنده جايزه ها، این از ی هر
سربلندی موجبات از هم و است جهان سط در کوچر رياض

جهان. سط در ایران ریاضیات
نصیری میثم دکتر انتخاب بار، اولین برای ر دی آمیز افتخار رخداد

الملل بین كنگره آخرین مدعو سخنران های از ی عنوان به
بود. ایران مقیم ایران ریاضیدانان میان از ICM-2018 ریاضیدانان
دانش های اه پژوهش علم هیئت عضو اکنون هم نصیری دکتر
و عادی ديفرانسيل معادالت حوزه در وی، سخنران و است بنيادی

بود. دينامي سيستم های
توانمندی و ظرفیت از نشانه هایی رویدادها این از ی هر
در سربلندی و وفایی ش برای ایران ریاضیدانان و ریاضیات
دستاورد دو این ایران ریاض انجمن است. بین الملل عرضه های
مدرسه از کشور ریاض جامعه عموم به را علم گرانبهای فوق العاده

م گوید. تهنیت و تبری اه دانش تا
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