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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 ∗




