
ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧۵ ١۵۶ پیاپی شماره

 برگزارشده گردهمایی هاي

ریاض بین الملل اتحادیه عموم مجم به سفر گزارش
ریاض در زنان جهان همایش اولین و ریاضیدانان بین الملل کنگره

( ریاض بین الملل اتحادیه عموم مجم در انجمن (نماینده دانشخواه∗ اشرف

بین الملل کنگره و ١ ریاض بین الملل اتحادیه عموم مجم
در رویداد دو این م گردد. برگزار بار ی سال چهار هر ریاضیدانان٢
همایش اولین همچنین گردید. برگزار برزیل کشور در جاری سال
ریاضیدانان بین الملل کنگره از قبل روز ی ٣ ریاض در زنان جهان
فعالیت های از خالصه ای و رویدادها این از گزارش زیر در شد. برگزار
اری هم و همراه از م دانم الزم م نمایم. ارائه سفر این در را خود
سینا بوعل اه دانش علم هیئت عضو علوی سیدحسن دکتر آقای
و ر تش ریاض در زنان جهان همایش اولین و عموم مجم در

نمایم. قدردان

عموم مجم در ایران ریاض انجمن نماینده . ١
ریاض بین الملل اتحادیه

غیرانتفاع و غیردولت ارگان ی ، ۴ ریاض بین الملل اتحادیه
کم ، ریاض در بین الملل اری های هم ارتقاء هدف با که است

کنفرانس های و جلسات و ریاضیدانان بین الملل کنگره برگزاری به
بین الملل فعالیت های سایر از حمایت و تشویق و ، ریاض بین الملل

محض، آن، جنبه های از ی هر در ریاض علوم توسعه به که
ذکر به الزم است. شده ایجاد م کند کم آموزش یا و کاربردی
کنگره از قبل بار، ی سال چهار هر اتحادیه این عموم مجم است
تصمیمات و گزارش خالصه و م شود برگزار ریاضیدانان بین الملل
1IMU General Assembly 2International Congress of Mathematicians (http://www.icm2018.org/portal/en/home) 3(WM)2 4International
Mathematical Union (https://www.mathunion.org)
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٧۶

اطالع به کنگره افتتاحیه در اتحادیه سخنگوی توسط شده اتخاذ
ال ٢٧ تاریخ از مجم این جاری سال در م رسد. شرکت کنندگان
مجم این در گردید. برگزار پائولو سائو شهر در ٢٠١٨ جوالی ٣١

همراه به آت برنامه های و اتحادیه فعالیت های از کامل گزارش
فعالیت های از خالصه ای همچنین گردید. ارائه مال گزارش های
شد ارائه اتحادیه کمیته های در عضو کشورهای ریاض انجمن های
ایران ریاض انجمن بانوان کمیته فعالیت های نمونه عنوان به که
رسید. نمایندگان اطالع به اتحادیه۵ بانوان کمیته گزارش بخش در
افتخارات و فعالیت ها به توجه با عضو کشورهای ریاض انجمن های
که م شوند تقسیم گروه پن به خود ریاضیدانان توسط شده کسب
م تواند ایران که معناست این به این و م باشد چهارم گروه در ایران
تصمیم گیری های در و یابد حضور مجم این در نماینده چهار با
کمیته های و اتحادیه اجرایی شورای اعضای انتخاب جمله از مختلف
خصوص در تصمیم گیری بر عالوه نماید. شرکت آن زیرمجموعه
اعالم با روسیه و فرانسه کشورهای موارد، برخ در اتحادیه مش خط
اتحادیه عموم مجم میزبان برای را خود انات ام و برنامه ها ، قبل
پایان در که نمودند ارائه ٢٠٢٢ سال در ریاضیدانان بین الملل کنگرۀ و
کشور پترزبورگ سن شهر در رویدادها این شد مقرر رأی گیری از پس

شود. برگزار روسیه

ایران ریاض انجمن نماینده عنوان به مجم این در اینجانب
فعال مشارکت مختلف تصمیم گیری های و بحث در و داشتم شرکت
عالوه جمع گفتگوهای و مباحت در شرکت با همچنین داشتم.
مختلف فعالیت های کشورها ر دی ریاض انجمن های با آشنایی بر
رساندم. کشورها ر دی نمایندگان اطالع به را ایران ریاض انجمن
بانوان کمیته نماینده اینجانب اینکه به توجه با است ذکر به الزم
بودم، ریاض در زنان جهان همایش اولین در ایران ریاض انجمن

به را سائوپائولو عموم مجم جلسات اتمام از بعد س ام روز عصر
نمودم. ترک ریودژانیرو مقصد

همایش اولین در ایران ریاض انجمن کمیته نماینده . ٢
تولد روز پروپوزال ارائه و ریاض در زنان جهان
در زنان جهان روز عنوان به میرزاخان مریم پروفسور

ریاض

بین الملل کنگره از قبل روز ی ریاض در زنان جهان همایش اولین
گردید. برگزار ریودوژانیرو شهر در ٢٠١٨ جوالی ٣١ در ریاضیدانان

ریاض بین الملل اتحادیه بانوان کمیته طرف از که همایش این
از بخش گرفت. قرار ریاضیدانان بی نظیر استقبال مورد شد برگزار
اولین و زن اولین میرزاخان مریم پروفسور یادبود به همایش این
بود کرده دریافت ٢٠١۴ سال در را فیلدز مدال که ایران ریاضیدان
با و برجسته ریاضیدان این گرام داشت جهت داشت. اختصاص
بانوان کمیته درگذشت، جوان سن در متأسفانه که ایران اخالق
پروفسور تولد روز پیشنهاد موضوع با را پروپوزال ایران ریاض انجمن
و نمود تهیه ریاض در زنان جهان روز عنوان به میرزاخان مریم
به همایش پایان در که نمودم ارائه یادبود مراسم در را آن اینجانب
با . رسید۶ تصویب به آرا اتفاق با نهایتاً و شد گذاشته رأی گیری
در جهان، سراسر در ریاض جوام ساله هر پروپوزال این تصویب
به را مراسم ( م ١٢ با برابر اردیبهشت ٢٢) میرزاخان مریم زادروز
تحقیقات به بانوان تشویق راستای در و برجسته ریاضیدان این یادبود
برگزار بیشتر موفقیت های کسب و ریاض علوم در بنیادی و وسیع تر
در دارد نظر در نیز ایران ریاض انجمن بانوان کمیته . نمود٧ خواهند

نماید. برگزار راستا این در بین الملل همایش ٢٠١٩ م ١٢
برجسته ریاضیدان این افتخار به اه نمایش است ذکر به الزم
5Committee for Women in Mathematics (https://www.mathunion.org/cwm) 6http://www.icm2018.org/wp/2018/07/31/
tributes-paid-to-mathematics-shining-light-maryam-mirzakhani/ 7https://www.mathunion.org/fileadmin/CWM/Initiatives/
short_report_wm2.pdf
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧٧ ١۵۶ پیاپی شماره

نوشتند یادبود دفتر در را مطالبی دنیا سراسر ریاضیدانان و بود دایر
گفته به بنا همچنین برسد. چاپ به دفتر این گردید مقرر که
اه دانش در دائم به طور اه نمایش این اتحادیه بانوان کمیته رئیس

تخصص سخنران های بر عالوه بود. خواهد دایر ا آمری پرینستون
و ریاضیدان بانوان به فرصت این ، ریاض مختلف های زمینه در
قالب در را خود فعالیت های نتایج تا بود شده داده علم انجمن های
و اهداف شامل که را پوستری نیز اینجانب ذارند. ب نمایش به پوستر
کمیته این توسط و بود ایران ریاض انجمن بانوان کمیته فعالیت های

نمودم. ارائه بود شده تهیه

ریاضیدانان بین الملل کنگره در شرکت . ٣
ریاض بین الملل اتحادیه حمایت با ریاضیدانان بین الملل کنگره

١ تاریخ از کنگره این م شود. برگزار بار ی سال چهار هر
این گردید. برگزار ریودوژانیرو شهر در ٢٠١٨ آگوست ٩ ال آگوست
عالوه که م باشد جهان ریاضیدانان گردهمایی مهمترین از کنگره

عموم سخنران های و پنل های در خود علم دستاوردهای ارائه بر
این مهم بسیار رویدادهای جمله از م نمایند. شرکت تخصص و
گاوس١٠، جایزه نوانلینا٩، جایزه فیلدز٨، مدال برندگان معرف کنگره
مدال دریافت میان این در که است ١٢ لیالوات جایزه و چرن١١ جایزه

م باشد. است برخوردار ویژه ای اهمیت از فیلدز

کمبریج اه دانش از االصل ایران ریاضیدان بیرکار١٣ کوچر
الیسیو ا، آمری استنفورد اه دانش از ونتکش١۴ ای آش انگلستان،
از شولتز١۶ پیتر و سوئیس زوریخ اچ ت ایی اه دانش از ١۵ ال فی
شدند. فیلدز مدال کسب به موفق ٢٠١٨ سال در آلمان بون اه دانش
موفق ریاض ده ده ساخت دلیل به نسین١٧ عل ترکیه ای ریاضیدان
استنفورد اه دانش از بونهو١٨ دیوید شد. لیالوات جایزه دریافت به
ام اه دانش از االکیس١٩ داس کنستانتینوس و گاوس جایزه برنده
اه دانش از کاشیوارا٢٠ ماساک و شدند نوانلینا جایزه برنده ت آی
جایزه های سخنران های بر عالوه نمود. دریافت را چرن جایزه کیوتو
از ٢٢ چانگ آلیس سان‐یونگ توسط نوتر٢١ ام سخنران فوق،
همچنین شدند. ارائه اتیه٢۴ ل مای توسط آبل٢٣ سخنران و ا آمری
از که گردید برگزار نیز ریاض گرایش ١٩ در مدعو سخنران های
اه پژوهش از نصیری میثم دکتر آقای سخنران به م توان جمله این
سیستم های بخش در مدعو سخنران عنوان به بنیادی دانش های
بیش به عالوه نمود. اشاره معمول دیفرانسیل معادالت و دینامی
توسط ریاض علوم گرایش های در تخصص سخنران ۶۵٠ از
را خود سخنران جبر بخش در نیز اینجانب که شد ارائه ریاضیدانان

نمودم. ارائه

همدان سینا، بوعل اه دانش ∗

8Fields Medal 9Rolf Nevanlinna Prize 10Carl Friedrich Gauss Prize 11Chern Medal Award 12Leelavati Prize 13Caucher Birkar 14Akshay Venkatesh
15Alessio Figalli 16Peter Scholze 17Ali Nesin 18David Donoho 19Constantinos Daskalakis 20Masaki Kashiwara 21EmmyNoether Lecture 22Sun-Yung
Alice Chang 23Abel Lecture 24Michael Atiyah
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٧٨

(ICM) ریاضیدانان بین الملل کنگره
درفشه∗ محمدرضا

در بار ی سال چهار هر (ICM) ریاضیدانان بین الملل کنگره
برگزار (IMU) ریاض بین الملل اتحادیه عضو کشورهای از ی
گردهمائ های بزرگترین و مهم ترین از ی کنگره این م گردد.
شهر در میالدی ١٨٩٧ سال در آن اولین که است جهان در ریاض
١۶ از ریاضیدان ٢٠٨ آن در که گردید برگزار سوئیس کشور زوریخ
در میالدی ٢٠١٨ سال در آن آخرین و داشتند شرکت جهان کشور
١١۴ از نفر ٣٠٠٠ از بیش حضور با برزیل کشور ژانیرو ریودو شهر

گردید. برگزار آگوست نهم تا اول از جهان کشور
علم کمیته های انتخاب به مدعو سخنرانان کنگره این در

پوستر ارائه با م توانند تمایل صورت در ر دی افراد و م شوند انتخاب
ران دی سم و نظر به را خود یافته های ٢٠دقیقه ای سخنران یا

برسانند.
سال چند از که است جوایز اهدای کنگره این مراسم از ی
جایزه از عبارتند جوایز این است. شده رایج طرف این به پیش
مدال ، (Gauss)گاوس جایزه ، (Nevanlina) نوانلینا جایزه فیلدز،
٢ به معموال (Fields) فیلدز مدال و لیالوات جایزه (Chern) چرن،
م گردد. اهدا سال ۴٠ زیر ریاض دانان به که م شود اهدا نفر ۴ تا
بیرکار کوچر از: عبارتند دوره این فیلدز جایزه کنندگان دریافت 
تهران اه دانش دانش آموخته ( درخشان (فریدون (Caucher Birkar)
(Alessio Figalli) ال فی السیو انگلستان، کمبریج اه دانش استاد و
بن اه دانش از (Peter Scholze) شولز پیتر زوریخ، ETHمؤسسه از

مطالعات مؤسسه از (Akshay Venkatesh) ونکاتش اکشای آلمان،
پرینستون. پیشرفته

کنستانتینوس از است عبارت نوانلینا جایزه دریافت کننده
جایزه MIT مؤسسه از (Constantinos Daskalakis) االکیس داس
استنفورد اه دانش از (David L. Donoho) دونوهو دیوید به گاوس

شد. اهدا
از (Masaki Kashiwara) کاشیوارا ماساک نصیب چرن مدال
باالخره و شد ژاپن کیوتو اه دانش ریاض علوم تحقیقات انیستیتو
خاطر به ترکیه کشور از نسین عل به (Leelavati) لیالوات جایزه

شد. اهدا کشور این در ریاضیات عموم کردن

جوائز: اهداء علت
و فانو وارتیه های بودن کراندار اثبات خاطر به بیرکار کوچر •

م نیمال مدل برنامه زمینه در مقاالت

در آن کاربرد و بهینه انتقال نظریه خاطر به ال فی السیو •
احتمال و هندسه و جزئ مشتقات با معادالت

روی حسابی جبری هندسه تبدیل خاطر به شولز پیتر •
کامل وار، فضاهای معرف از استفاده با ادی −pمیدان های

گالوا نمایش در کاربرد با

ن، هم دینامی اعداد تحلیل نظریه ونکاتش اکشای •
نمایش نظریه و توپولوژی

کنستانتینوس و شد دایر ١٩٨٢ سال از نوانلینا جایزه •
بازار، در اساس مسائل محاسبات پیچیدگ االکیس داس

اقتصادی تعادل

به خاطر دونوهو دیوید و شد دایر ٢٠٠۶ سال از گاوس جایزه •
محاسبات آنالیز و آمار ریاضیات، زمینه در مقاالت

خاطر به کاشیوارا ماساک و شد دایر ٢٠١٠ سال از چرن مدال •
کرد. دریافت نمایش نظریه  و جبری آنالیز زمینه در مقاالت

خاطر به نسین عل که شد دایر ٢٠١٠ سال از لیالوات جایزه •
را آن ترکیه در ریاضیات کردن عموم و ریاض شهرک ایجاد

کرد. دریافت

ایران ریاض انجمن اجرایی شورای عضو ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧٩ ١۵۶ پیاپی شماره

مرزی مقدار مسائل بین الملل کنفرانس اولین
آنها کاربرد و

کنفرانس) اکبرفام∗(دبیر جدیری عل اصغر

به آنها کاربرد و مرزی مقدار مسائل بین الملل کنفرانس اولین
رویداد با همزمان تبریز اه دانش تأسیس رد سال هفتادمین مناسبت

آلمان، از ریاضیدانان شد. برگزار ٩٧ تیرماه در ٢٠١٨ تبریز فرهنگ
عضو ا جامائی و ایتالیا هند، اتریش، آذربایجان، کانادا، ترکیه، سوئد،
غنا، جمله از مختلف کشورهای از بودند. کنفرانس علم کمیته
کرده ثبت نام مقاله ارائه و کنفرانس در شرکت برای پاکستان و نیجریه

بودند.
طراح هوشمندانه کامال www.icbvpa.ir کنفرانس سایت

کم نظیر ر دی بین الملل کنفرانس های سایت با مقایسه در که بود شده
مقاله ٩٠ داشت. بازدیدکننده مختلف کشورهای از نفر ۶۵٠٠ و بوده
ارائه سخنران صورت به دیفرانسیل معادالت زمینه در شده داوری
واحد اسالم آزاد اه دانش در کنفرانس از قبل روزه ی کارگاه شد.
مدل سازی ، خط جبر کسری، دیفرانسیل معادالت زمینه در تبریز

شد. برگزار موج ها و عفون بیماری های

از: بودند عبارت کنفرانس حمایت کنندگان
اه پای ایران، ریاض انجمن تبریز، کالنشهر شهرداری تبریز، اه دانش
اه دانش تبریز، واحد اسالم آزاد اه دانش اسالم، جهان علوم استنادی
سهند اه دانش مراغه، اه دانش بناب، اه دانش آذزبایجان، مدن شهید

ا. سیویل و تبریز

تبریز اه دانش ∗

از انجمن نماینده گزارش
مرزی مقدار مسائل بین الملل کنفرانس اولین

آنها کاربرد و
کنفرانس) در انجمن ∗(نماینده حجت غالمرضا

میزبان به کاربردها و مرزی مقدار مسائل بین الملل کنفرانس اولین
گردید. برگزار ١٣٩٧ ماه تیر ١٣ ال ١٢ روزهای در تبریز اه دانش
دانشجویان و محققان استادان، از نفر ٧٠ از بیش سمینار این در
از پس کنفرانس علم کمیته کردند. شرکت تکمیل تحصیالت
به ارایه برای را مقاله ٧۵ تعداد رسیده، مقاله ١٢٧ داوری و بررس

نمود. انتخاب سخنران صورت
اه دانش از Prof. A. Mingarelli سمینار این مدعو سخنرانان
اه دانش از رضاپور شهرام دکتر و ترکیه از Prof. C. Tunc کانادا، اتاوا،

ارائه سمینار برگزاری دوم و اول روزهای در که بودند مدن شهید
در تخصص کارگاه ۴ کنفرانس این در همچنین داشتند. سخنران

گردید. برگزار دیفرانسیل معادالت مختلف زمینه های
دو و کیش) (جزیره قبل شده اعالم برگزاری ان م در تغییر
کنفرانس، برگزاری کیفیت در منف تأثیر برگزاری زمان تغییر بار
همچنین داشت. آن، بودن بین الملل ماهیت در بخصوص
همایش دو با سمینار این برگزاری زمان کم بسیار زمان فاصله
و «٩٧ تیر ٢١ ‐ ٢٠ آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینار «هفتمین
، دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار «چهاردهمین
به توجه با «٩٧ تیر ٢۶ ‐ ٢٨ زنجان، تکمیل تحصیالت اه دانش
تأثیرگذار همایش سه هر برگزاری در همایش ها، محورهای نزدی

بود.
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٨٠

آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینار هفتمین
سمینار) در انجمن ∗(نماینده عل بی پنجه فاطمه

روزهای در آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینار هفتمین
باهنر شهید اه دانش در ١٣٩٧ ماه تیر ٢١ و ٢٠ پنجشنبه و چهارشنبه
عددی روش های سمینار، این اصل محورهای گردید. برگزار کرمان
در عددی روش های انتگرال، و دیفرانسیل معادالت عددی حل در
در عددی روش های ، مال ریاضیات در عددی روش های ، جبرخط
، دینامی سیستم های در عددی روش های کنترل، و سازی بهینه
عددی آنالیز کاربرد و علم محاسبات ، محاسبات سیال دینامی
، زیست ریاضیات فازی، ریاضیات گراف، نظریه ، مصنوع هوش در

بودند. اقتصادی علوم و آمار معکوس، مسائل
علم هیئت (عضو نظام آبادی پور حسین دکتر سمینار این در

افتخاری مهدی دکتر کرمان)، باهنر شهید اه دانش ترونی ال بخش
باهنر شهید اه دانش کامپیوتر مهندس بخش علم هیئت (عضو

ریاض بخش علم هیئت (عضو زنگنه ظهوری بیژن دکتر کرمان)،
علم هیئت (عضو هسه١ گاندولف دکتر و شریف) صنعت اه دانش

مدعو سخنرانان بعنوان اتریش) گراتس٢ فرانچس کارل اه دانش
در نیوتن گرانش قانون کاربرد عناون های تحت ترتیب به که بودند
فازی مفاهیم مشارکت ماشین، یادگیری و سازی بهینه مسائل حل

علم محاسبات و تاریخ روایت به مال ریاضیات ماشین، یادگیری و
نمودند. سخنران مجازی، قلب سازی شبیه در ریاض

به ارسال مقاالت تعداد آمار از مختصری گزارش ابتدا ادامه، در
هماهنگ های به سپس، شد. خواهد ارائه آنها  داوری روند و سمینار

مهدی محمد (دکتر علم کمیته محترم دبیر توسط شده انجام
به منظور ریواز) عظیم (دکتر سمینار محترم رئیس و ( حسین

‐پژوهش علم معتبر مجالت از تعدادی ویژۀ شماره اختصاص
شده ارائه برتر مقاالت کامل نسخه چاپ (جهت سمینار به داخل
به آخر در شد. خواهد اشاره مجله) داوری روند در پذیرش شرط به
م ی و بیست و ام بیست روزهای در سمینار برگزاری روند اختصار

شد. خواهد ارائه ١٣٩٧ تیرماه
مقاالت ارسال داوری. نحوه و سمینار به ارسال مقاالت آمار
طریق از ١٣٩٧/٢/٣١ ال ١٣٩۶/١١/١۵ زمان بازه در سمینار به
شده اعالم گزارش به بنا است. بوده پذیر ان ام سمینار۴ درگاه
کمیته ١٣٩٧/٣/٢١ مورخ جلسه در علم کمیته محترم دبیر توسط
٢/٧١% حدود شده، دریافت مقالۀ ١۵٠ کل تعداد از سمینار، علم
تعداد نظر از است. بوده فارس زبان به ٨/٢٨% و انگلیس زبان به
نویسنده،٣/٣۵% ی دارای مقاله ها ۴/١٩% هرمقاله، در نویسندگان
آنها مابق و نویسنده سه دارای آنها ٢٠% نویسنده، دو دارای آنها
سمینار به ارسال مقاله های داوری بودند. نویسنده چهار دارای
توانمند و متخصص علم هیئت اعضای از تن ١١۶ حدود توسط

ی هر است. گرفته صورت کشور سراسر معتبر اه های دانش در
تا ٣ برای اولیه بررس ی از پس سمینار به ارسال مقاله های از
٣ حداقل توسط مقاله  ها اغلب است. گردیده ارسال توسط داور ۶
در ، ارسال مقاالت کل مجموع از نهایت، در است. شده بررس داور

تخصص موضوعات با پوستر ٢٨ و تخصص مقاله ١٠٣ سمینار این
مختلف اه های دانش تکمیل تحصیالت دانشجویان و استادان توسط

گردید. ارائه کشور

مجالت ویژه شماره در چاپ جهت برتر مقاالت معرف
معتبر ‐پژوهش علم

در شده ارائه مقاالت بین از شده، انجام هماهنگ های به توجه با
‐پژوهش علم مجله پن به ارسال برای منتخب مقاله های سمینار،

تمایل صورت در شد. خواهند پیشنهاد چاپ برای کشور معتبر
مجالت از هری به خود مقاله کامل نسخه ارسال به نویسندگان
در پذیرش صورت در مقاله مجله، داوری روند ط از پس مربوطه،
مجله سه همچنین شد. خواهند چاپ سمینار به مختص ویژۀ شماره
سه افتخار به را سمینار ویژۀ شماره ، ‐پژوهش علم مجله پن این از
توتونیان فائزه دکتر بابلیان، اسمعیل (دکتر عددی آنالیز برجستۀ استاد

کرد. خواهند منتشر محسن مقدم) محمود دکتر و
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٨١ ١۵۶ پیاپی شماره

سمینار برگزاری از مختصری گزارش
و سمینار) (رئیس ریواز عظیم دکتر خیرمقدم عرض با سمینار
دهقان محمدعل دکتر اه)، دانش (ریاست طاهر دکتر سخنران
کرمان)، محترم (استاندار فدایی دکتر ایران)، ریاض انجمن (ریاست
مجلس در کرمان مردم محترم (نماینده زاهدی محمدمهدی دکتر
ده دانش پژوهش و آموزش محترم معاونت و ( اسالم شورای
محترم ریاست پیام (که کرمان باهنر شهید اه دانش کامپیوتر و ریاض
قریب حضور با نمودند) قرائت را محبی حسین دکتر ریاض ده دانش

فن پایه، علوم و ریاض دانشجویان استادان، از نفر چهارصد به
برتر چهره سه از ادامه در کرد. کار به شروع معلمین و مهندس
دکتر و توتونیان فائزه دکتر بابلیان، اسمعیل دکتر ایران عددی آنالیز
با را خود کار سمینار این آمد. عمل به تجلیل محمود محسن مقدم

نمود. آغاز برجسته استاد سه این عموم سخنران های
سخنران های بود، آمده سمینار کل برنامه در که همانطور
روز در ١٧:۵٠ ال ١۴:٣٠ زمان بازه در دقیقه ای ٢٠ تخصص
پنجشنبه روز ١۵:۴٠ ال ٩:٠٠ زمان بازۀ در و تیرماه بیست چهارشنبه
با و خوبی به سمینار علم کمیته گردید. ارائه ماه تیر م ی و بیست
محترم مهمانان تا بود داده انجام را سخنران  ها برنامه ریزی تمام دقت
همچنین باشند. داشته را شده ارائه مقاله های از استفاده حداکثر بتوانند
ارائه زیر مشخصات با علم کارگاه های سخنران ها، ارائه با همزمان

گردید:
دکتر دبیری به کننده) نفرشرکت ٣٨ (با مال ریاضیات کارگاه
اه دانش کاربردی ریاض بخش علم هیئت عضو یعقوبی محمدعل
بیژن دکتر کارگاه این مدرسان که گردید برگزار کرمان، باهنر شهید

عل دکتر شریف) صنعت اه دانش علم هیئت (عضو ظهوری زنگنه
علوم تکمیل تحصیالت اه دانش علم هیئت (عضو باستان فروش
اه دانش علم هیئت (عضو حدادی رضا محمد دکتر و زنجان) پایه

حسابان کارگاه همچنین بودند. بروجردی(ره)) العظم آیت اله
هیئت عضو سعیدی اله حبیب دکتر دبیری به آن کاربردهای و کسری
نفر ٢۴ (با کرمان باهنر شهید اه دانش کاربردی ریاض بخش علم
محمد دکتر کارگاه این مدرسان که گردید برگزار کننده) نفرشرکت
از محمدی فخرالدین دکتر و کرمانشاه رازی اه دانش از درویش تق
تحت کارگاه کارگاه، دو این موازات به بوده اند. هرمزگان اه دانش
بود. شده گرفته نظر در ریاض دبیران برای آموزش کارگاه عنوان
بخش علم هیئت عضو فدایی رضا محمد دکتر کارگاه این دبیر
با کارگاه این بودند. کرمان باهنر شهید اه دانش ریاض آموزش
مدرسان که گردید برگزار کرمان استان معلمین از نفر ١٠٠ حضور
گویا زهرا دکتر تهران، خوارزم اه دانش از بابلیان اسمعیل دکتر آن
باهنر شهید اه دانش از پورموس رضا دکتر ، بهشت شهید اه دانش از
پرورش و آموزش ارشد کارشناس ذوالفقارنسب محمد آقای کرمان،

بودند. صنعت کارآفرینان از صلوات ابوالفضل مهندس و
اری هم با سمینار دوم روز در کارگاه ها و تخصص سخنران های
و ماهان پیشرفته فناوری و تکمیل تحصیالت اه دانش صمیمانه
و علم اجرایی، کمیته های اعضای تمام دلسوزانه و منظم اری هم

سخنران با مراسم اختتامیه نهایتاً گردید. برگزار اه دانش این کارکنان
پیشرفته، فناوری و تکمیل تحصیالت اه دانش ریاست آروین دکتر
سخنران سه به جوایز اهدای با و سمینار) محترم (رئیس ریواز دکتر
ویه، سال خجسته داود (دکتر سمینار در برتر شده ارائه مقاله های
دبیر به تقدیر لوح ،( عبداله فرشید دکتر و موحد صابری فرید دکتر
(دکتر علم کمیته دبیر و سعیدی) حبیب اله (دکتر اجرایی کمیته
این در که دانشجویان به لوح هایی و جوایز و ( حسین محمدمهدی

رسید. پایان به کردند، کم صمیمانه سمینار

رفسنجان ( ول عصر(ع 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 روی بر رنگ نارنج منوی 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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ایران ریاض انجمن خبرنامه
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و جابجایی جبر تحقیقات مدرسه دومین
« محاسبات جابجایی «جبر جبری هندسه

اجرایی) یزدان پور∗(دبیر عل اکبر

موضوع با جبری هندسه و جابجایی جبر تحقیقات مدرسه دومین
در ١٣٩٧ شهریور ٢١ ال ١٠ تاریخ در « محاسبات جابجایی «جبر
برگزار زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ریاض ده دانش
محققین و دانشجویان آشنایی ، تحقیقات مدرسه این از هدف گردید.
است. حوزه این به روز و باز مسایل با محاسبات جابجایی جبر حوزه
توسط فشرده درس ۴ ابتدا ، تحقیقات مدرسه این در منظور، بدین
در و ارائه محققین و دانشجویان برای حوزه، این در فعال سخنرانان
مطرح کنندگان شرکت برای مرتبط باز مسایل دروس، ارائه پایان
پسا دکتری، (دانشجویان شرکت کننده ها سپس گردید. تشریح و
نفره ۶ حداکثر گروه های به جابجایی) جبر حوزه محققان و دکتری
مسئله روی بر حوزه آن متبحر افراد نظر تحت گروه، هر و شده تقسیم
طریق از اری هم این است امید شدند. متمرکز خاص مسائل یا
ادامه تحقیقات مدرسه این برگزاری از پس ارتباط افزارهای نرم
جبر تحقیقات مدرسه های از سری دومین مدرسه این باشد. داشته
اه دانش این در ساله هر است قرار که است جبری هندسه و جابجایی

شود. برگزار متفاوت موضوعات با

فراوان اتبات م ط مدرسه این اصل سخنرانان انتخاب از پس
(شامل مدرسه این برگزاری اجرایی فرآیند حوزه، این در مرتبط افراد با
اه ها، دانش به پوستر ارسال سایت، وب بارگذاری و طراح نام، ثبت
در شد. شروع اردیبهشت اوایل در (... و مال حمایت های جذب
این در حضور جهت کشور ١٠ از نفر ۶۵ تعداد اولیه، ثبت نام فرآیند
افراد، پذیرش محدود ظرفیت به توجه با کردند. آمادگ اعالم مدرسه
اجرایی و علم کمیته توسط مدرسه، در شرکت برای نفر ۴٠ نهایت در
١٢ و ایران کشور از نفر ٢٨ تعداد این از شدند. گزینش مدرسه این
و شده پذیرش مدرسه این در شرکت برای خارج کشورهای از نفر

کردند. پیدا حضور مدرسه این در
مدرسه این در شده ارائه فشرده درس های و اصل سخنرانان

از: بودند عبارتند

1. John Abbott (DIMA, Genova, Italy) Title: Modular

methods

2. Christian Eder (University of Kaiserslautern, Ger-

many) Title: Gröbner basis theory

3 Gerhard Pfister (University of Kaiserslautern, Ger-

many) Title: Gröbner basis theory

4. Andreas Steenpass (University of Kaiserslautern, Ger-

many) Title: A computational approach to the Prym-

Green conjecture

: مال حامیان
CIMPA (Centre International deMathématiques Pures et Ap-

pliquées)

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش
فناوری. و تحقیقات علوم، وزارت بین الملل علم اری های هم مرکز

زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٨٣ ١۵۶ پیاپی شماره

برای تابستان ریاض مدرسه سومین
دانش آموزان
ندایی اصل∗ خدیجه

متوسطه اول دوره دانش آموزان برای تابستان ریاض مدرسه سومین
۶٠ تابستان مدرسه این در گردید. برگزار ١٣٩٧ سال تیرماه در
اه دانش در روز سه مدت به تهران و زنجان استان مدارس از دانش آموز
دیده تدارک برنامه های از و داشتند حضور زنجان تکمیل تحصیالت

کردند. استفاده شده
اه دانش وارد تیرماه ٢٣ روز ظهر ١٢ از دانش آموزان برنامه این در

گروه صورت به آنها بازدید با برنامه ها ناهار، صرف از بعد و شدند
از سری این برنامه های شد. آغاز اه دانش مختلف بخش های از
بازی و مسئله حل کارگاه ، سخنران سه شامل تابستان مدرسه
برنامه های بر عالوه بود. ریاض نرم  افزارهای با آشنایی و ریاض
در حضور جمله از نیز تفریح برنامه های شامل امسال مدرسه ، علم

جهان جام فینال تماشای همچنین و عصرگاه وقت در ورزش سالن
برای فوتبال تماشای بود. شیم آمف تئاتر سالن در روسیه ٢٠١٨
٢۵ ظهر در مدرسه این نهایت در بود. جذاب واقعاً دانش آموزان
اه دانش بنیان گذاران از خواجه پور محمدرضا دکتر سخنران با تیرماه

داد. خاتمه خود کار به زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت
دانش آموزی تابستان مدرسه سومین برگزاری دبیر عنوان به بنده
چرا بنویسم، خبرنامه به ارسال برای باره این در گزارش نداشتم قصد
مشابه اتفاقات بیان و قبل گزارش دو تکرار م کردم احساس که
حاضر افراد که کاری . است ٩۶ و ٩۵ سال های در شده برگزار مدارس
وضعیت قبال در که است وظیفه ای به بنا م دهند انجام گروه این در
«مشق درباره اخیر جنجال های و خبرها اما م کنند. احساس موجود،
تحلیل های نیز و شده منتشر خبری سایت های در اخیراً که شب»

شد. نوشتار این اصل انگیزه گرفته صورت
ریاض رشته به دانش آموزان اقبال که است این مشخص که آنچه

تعداد مدارس از خیل در و است پایین بسیار دبیرستان ها در فیزی و
فیزی و ریاض دروس کالس های رشته یل تش برای دانش آموزان

نظرات و تحلیل ها اتفاق، این علل درباره نم رسد. نصاب حد به
کرد. بررس خود جای در م توان را کدام هر که م شود مطرح زیادی
رشته انتخاب در دانش آموزان است این شده مطرح دالیل از ی مثال
صحت چیزی چنین واقعاً اگر البته هستند. شغل آینده دنبال به بیشتر
بعد نسل های م دهد نشان که چرا دارد. خوشحال جای باشد، داشته
پرورش دنبال به و م کنند عمل هوشمندانه شصت ها) (دهه ما از
از کدام هر ل مش این در نگارنده نظر به اما نیستند. بیایان در سیب
این اصل سهامداران از ی اما دارند، سهم البته شده، مطرح دالیل
و نیست مناسب که است مدارس در ریاض آموزش کیفیت وضعیت،
ضرر به موجود وضعیت این نم شود. دانش آموزان در عالقه موجب
که کسان همه از اول همه. یعن همه، م گوییم وقت است. همه
و آموزش در ریاض (معلمان هستند ریاض تدریس امر در مستقیماً
علوم و مهندس و فن رشته های در خال صندل های بعد و پرورش
حلقه این متاسفانه اما ندارند. مشتری ر دی که اه ها) دانش در پایه
گرو ه ها همین فقط متضررین اش (ای نم شود قط جا همین ضرر
قدرت تضعیف معنای به پرورش و آموزش در ریاض تضعیف بودند).
دو، این فاقد جامعه هر که م دانید نی و است تفکر و استدالل
تقریباً آن دستاوردهای و بود خواهد ابتکار و نوآوری بدون جامعه ای
را ما جامعه ی اصل بدنه آینده ده های در حال است. صفر با برابر

را. داستان آخر بخوانید و داد خواهند یل تش افرادی چنین
هر ارتباط موجب دانش آموزی مدارس برگزاری مانند برنامه های
بخودی این و م گردد عال آموزش و پرورش و آموزش بیشتر چه

ی باشد یادمان و است موثر ر دی ی از طرف دو پذیری اثر در خود
کیفیت به کم بسا چه و است اف ش همین موجود بحران دالیل از

باشد. داشته هم آموزش
اه های دانش در ارانمان هم همه از کوتاه چندان نه مقدمه این با
در اگر را دست این از برنامه هایی که داریم درخواست کشور سراسر
و ل گیری ش برای و ندارند اگر و گرفته جدی را آن دارند خود اه دانش
عرضه قابل اگر هم ما اندک تجربه های البته ورزند. اهتمام آن انجام

کرد. نخواهیم دریغ آن ارائه از باشد،

زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش ، تابستان مدرسه سومین دبیر ∗
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کنفرانس نهمین و چهل برگزاری گزارش
ایران ریاض

کنفرانس) رشیدی نیا∗(دبیر جلیل

اول روز  ٩ ساعت رأس ایران ریاض کنفرانس نهمین و چهل
سالن در مجید ا... کالم از چند آیات تالوت با ١٣٩٧ شهریورماه
بعد کرد. به کار شروع ایران صنعت و علم اه دانش (ره) خمین امام

آموزش محترم معاون واحدی ابوالفضل دکتر آقای خوش آمدگویی از
ترتیب به ایران، صنعت و علم اه دانش محترم ریاست از نیابت به
سرمایه جذب و مدیریت توسعه محترم معاون دلیری، دکتر آقایان
از حمایت صندوق محترم رئیس ضرغام دکتر و جمهوری، ریاست
گزارش کنفرانس دبیر سپس پرداختند. سخنران ایراد به ران پژوهش
را کنفرانس برگزاری راستای در گرفته صورت کارهای از مختصری
آقای خوش آمد گویی از پس رساندند. کنندگان شرکت نظر و سم به
و کنفرانس اجرایی دبیر و ریاض ده دانش ریاست نجف خواه دکتر
جوایز ایران ریاض انجمن محترم ریاست دهقان، دکتر سخنران
گردید اهدا ایران ریاض کنفرانس هشتمین و چهل برگزیده مقاالت
مریم یاد زنده تولد روز ثبت از گزارش محمودی دکتر خانم سپس و
چهل کنفرانس تا کردند، ایراد را ریاض جهان کنگره در میرزاخان

کند. به کار آغاز نهم و
عالقه مندان و ران پژوهش از نفر ١٣٠٠ حدود کنفرانس این در
نام ثبت کنفرانس این در جهان و کشور نقاط اقص از ریاض
به تا کردند بارگزاری کنفرانس سایت در مقاله ١٠٠٠ بر بال و
٩٠ از ل متش که کنفرانس داوران کمیته توسط اتوماسیون صورت

مسعود دکتر آقای دبیری به م باشند کشور برجسته استادان از نفر
مقاله ۵٠٠ حدود نهایت در و گیرد قرار داوری مورد ردی هادیان ده

شدند. پذیرفته پوستر به صورت مقاله ١٣٢ و سخنران به صورت
مشورت های از بعد کنفرانس، برگزاری از قبل است ذکر به الزم
استادان با هماهنگ و ایران ریاض انجمن پیشنهادهای و مناسب
برای ریاض برجسته استادان از تعدادی ریاض شده شناخته
عمل به دعوت ایران ریاض کنفرانس نهمین و چهل در سخنران

م باشد. زیر شرح به آنها سخنران ارائه برنامه و اسام که آمد
تجربه شریف: صنعت اه دانش از محمودیان عباداله دکتر •
به – (REU)آموزان دانش و کارشناس دانشجویان با پژوهش

میرزاخان مریم یاد

متحده: ایاالت جنوبی ایلینوی اه دانش از صمدی یاسر دکتر •
Dimension Reduction in Time Series via Central
Subspaces

متحده: ایاالت واشنگتن اه دانش از شجاع عل دکتر •
Networks from High-Dimensional point pro-
cesses the evaluation of computation and Theory

کردستان: اه دانش از ساعدپناه فردین دکتر •
Some numerical methods for linear and semi-
linear stochastic evolution equations with a
positive-type memory term

شیراز: صنعت اه دانش از جهرم فخارزاده علیرضا دکتر •
سوم نسل اه دانش بر مقدمه ای

شیراز: صنعت اه دانش از هاشم بهنام دکتر •
Chebfun for numerical computing with function in

D1,D2 and D3

شریف: صنعت اه دانش از زنگنه بیژن دکتر •
Over view on stochastic analysis

ریاض در بحران : بهشت شهید اه دانش از گویا زهرا دکتر •
ایران اه دانش و مدرسه ای

مدرس: تربیت اه دانش از امین مسعود دکتر •
Research Programs in Mathematics
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آلمان: بن اه دانش از Ansgar Schneider دکتر •
The Crush-Down-Equation and its Applications

آسیا جنوب اه دانش از Rajan Koumar Mohanty دکتر •
هندوستان:

Alternating Group Explicit Iterative Method for
Quasilinear Parabolic Equations

فرانسه: سوپل اه دانش از جعفری محمدعل دکتر •
Mathematics in our everyday life

کره: جیونسانگ اه دانش از Young Bae Jun دکتر •
Fuzzy sets، Soft sets and Rough sets with Appli-
cations in Mathematics

روز بعدازظهر از سخنران ها انجام افتتاحیه، مراسم برگزاری از پس
گردید. شروع اول

کنفرانس میزگردهای
کنفرانس، سوم روز در و کارآفرین میزگرد کنفرانس دوم روز در
اه»، دبستان‐دبیرستان‐دانش «هندسه؛ عناوین؛ با میزگرد سه
«گردهمایی و جسورانه» صندوق های و خطرپذیر «سرمایه گذاری
دکتر کارآفرین میزگرد در گردید. برگزار « ریاض انجمن بانوان
تنها یا کردند:«اولین آغاز چنین شیراز اه دانش ریاض استاد شریف
تهیه آفرین کار اکوسیستم ترویج برای راه نقشه ی که استان
چند دارای طرح این است. فارس استان ان نخب بنیاد کرده،
سرمایه گذار زیرساختها، ، انسان نیروی آموزش، ترویج، است: مقوله
آشنا سوم نسل اه دانش الفبای با هنوز افزود:«ما وی خطرپذیر»
بر که انقالبی م شود. صحبت دارد چهارم صنعت انقالب از نشدیم
است». بیولوژی و دیجیتال ، فیزی فناوری های رایی هم اساس
از ی عنوان به خوارزم اه دانش ریاض استاد معماریان دکتر
در که گفتند و کرده اشاره ریاضیات از گریز روند به نشست، اعضای
مقاله همه این افزود وی است. تند بسیار حرکت این شیب ما کشور

کم هیچ که است رسیده چاپ به کشور علم هیئت اعضای توسط
ریاضیدانان مهم اه جای به نسبت ایشان نکرده اند الت مش حل به
دوایی دکتر آقای داشتند. فراوان تأکید فناوری و علم پیشرفت در
در ارتباطات وزیر مشاور و ایران صنعت و علم اه دانش انی م استاد
بزرگان اکثر اینکه به اشاره با نشست، ر دی عضو نوین، فناوری های

ت آی ام اه های دانش گفتند هستند، ها اه دانش اخراج روز، فناوری

در متنوع انتخاب های که هستند موفق علت این به استنفورد و (MIT)
م بایست ریاضیدانان افزود وی م دهند. قرار دانشجویان پیش روی
زمینه در را مشاغل غیره و داده ها تحلیل کامپیوتر، علوم رشته های در
اه دانش دانشیار نیس دکتر آقای ادامه در نمایند. ایجاد ریاضیات
اهمیت به نیز علوم وزارت پژوهش مدیرکل و طباطبایی عالمه
و نمودند اشاره کاربردی پژوهش های کنار در بنیادی پژوهش های
ظرف تحقیقات و آموزش مراکز از انبوه ل گیری ش از انتقاد ضمن
نماییم. مأموریت گرا م بایست را مراکز این افزودند، گذشته سال های
ایجاد شاهد کشور انسان علوم حوزه در اینکه بر تأکید ضمن ایشان
نیز ریاض ده های دانش گفتند هستیم، کارآفرین مراکز و رشد مراکز
فراهم را رشته ها کردن مأموریت گرا جهت در الزم ساختارهای باید
بنیاد معاون و شیراز صنعت اه دانش استاد فخارزاده دکتر آقای کنند.
به توجه با گفتند نشست، این ر دی عضو عنوان به نیز فارس ان نخب
مقوله به توجه عدم دلیل به که اه ها دانش فارغ التحصیالن زیاد تعداد
مواجه الت مش با مناسب شغل یافتن در ارزش آفرین و کارآفرین
تجدیدنظر خود مأموریت های ارائه در اه ها دانش است الزم هستند،
قوانین و ساختارها در تغییر با اه ها دانش افزودند فخارزاده دکتر نمایند.
ایده پردازی خالقیت، حوزه در خصوصاً هدفمند آموزش های موجود،
نیاز مورد که حدی در را دانشجویان توانمندی های کار و کسب

ریاض استاد عبدالله دکتر دهند. قرار کار دستور در م باشد جامعه
سؤال این کشور در ریاض انداز چشم به اشاره با نیز شیراز اه دانش
در ریاض نفوذ افزایش راستای در برنامه ای آیا که نمودند مطرح را

ریاض و ریاض برای ریاض و است؟ شده پیش بین رشته ها سایر
ریاضیدانان توجه مورد مقوله سه را کاربرد برای ریاض و جامعه برای
از استقبال ضمن شرکت کنندگان و اعضا سایر پنل ادامه در برشمردند.
کردند تأکید ریاضیدانان توسط کارآفرین مقوله سه این به توجه ایده
این اجرای در خود تخصص تناسب به کدام هر گردید مقرر همچنین و
اثرگذاری برای راه نقشه تهیه (١) نمایند؛ همت زیر موارد جمله از مهم
نیاز اساس بر دروس محتوای تولید با همراه جامعه در ریاضیات بیشتر
به بیشتر توجه (٢) ریاضیات. در کارآفرین رویدادهای برگزاری به
زمینه در پژوهش هسته های یل تش (٣) رشته ای. میان رشته های
دهنده شتاب مراکز و نوآوری مراکز ایجاد (۴) بازی ها. و نرم افزارها
چاپ و تدوین جداگانه طور به میزگرد این کامل (متن ریاضیات. در

شد.) خواهد

توجه قابل نکات از ریاض انجمن عموم مجم ساالنه نشست
خمین امام سالن در کنفرانس دوم روز در که بود کنفرانس این

دکتر آقای گزارش همچنین شد. برگزار ایران صنعت و علم اه دانش
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فیض دکتر توسط انجمن مال گزارش برنامه و گردید ارائه دهقان
انتخابات علوم، وزارت نماینده حضور در و تأیید ریاض انجمن بازرس
و علم اه دانش از رشیدی نیا جلیل دکتر گرفت. انجام انجمن بازرس
ایران ریاض انجمن بازرس عنوان به رأی ٣٧ اخذ با ایران صنعت
زهره دکتر خانم ایشان از پس و گردید انتخاب سال ٢ مدت برای
عل البدل بازرس به عنوان ایران صنعت و علم اه دانش از مستقیم

گرید. انتخاب
انجمن بانوان گردهمایی کنفرانس، برنامه های از ر دی ی
این در شد. برگزار ١٩ تا ١٧ ساعت شهریور ٣ شنبه روز که بود ریاض

ریاض انجمن بانوان کمیته دبیر محمودی دکتر خانم ابتدا گردهمایی
س پس دادند. ارائه بانوان کمیته ساله ی فعالیت از گزارش ایران،
زنان جهان گردهمایی در خود شرکت از گزارش دانشخواه دکتر خانم
مریم تولد روز اعالم پیشنهاد ارائه ونگ چ و برزیل در ریاضیدان
آن تصویب نهایت در و ریاضیات» در زنان «روز عنوان به میرزاخان

عموم سخنران ی در حبیبی دکتر خانم آن از پس نمودند. ارائه
عنوان با میزگردی پایان، در پرداختند. بیوانفورماتی رشته معرف به
«١٣٩٨ اردیبهشت ٢٢ در ریاضیات در زنان روز برگزاری ونگ «چ
برای را خود پیشنهادهای گردهمایی در شرکت کنندگان و شد برگزار
این گرام داشت شد، قرار نهایت در و دادند، ارائه روز این گرام داشت

باشد. روزه ی همایش ی برگزاری صورت به آینده سال در روز
برگزاری درخواست ٢١ بین از کنفرانس برگزاری راستای در
انتخاب ذیل عناوین با امر متخصصین بررس از بعد کارگاه ٨ کارگاه،

گردید:
اه دانش از محبیان فر احسان آقای – Big Data با آشنایی •

ایران صنعت و علم
اول: بخش محورها:

گردید؟ Big Dataعصر پیدایش باعث عوامل چه ‐ ١
است؟ کرده ارزش با را Big Data کاربرد عوامل چه ‐ ٢

Big Data مشخصه های و مختلف منابع ‐ ٣
Big Dataاز ارزش با نتایج استخراج داده: علم دوم: بخش

ابزار قدرتمندترین از ی ماشین: یادگیری سوم: بخش
مطالعه چهارم: بخش Big Dataبه کارگیری منظور به

بانکداری در Big Data: موضوع
نفر ٢٣ کننده: شرکت اعضای تعداد

اه دانش از اصل ندایی خدیجه دکتر خانم Free FEM++ - •
زنجان پایه علوم

حل برای محبوب روش های از ی متناه عناصر روش

معادالت و جزئ مشتقات با دیفرانسیل معادالت عددی
مختلف اهداف با زیادی نرم افزارهای است. انتگرال
شده طراح روش این برای آموزش) یا صنعت در (کاربرد
دارای C++ مانند نویس برنامه پرکاربرد زبان های از است.

متناه عناصر شیوه به معادالت حل متعدد کتابخانه های
توسعه یافته، اخیر سال های در که زبان هایی جمله از است.
م تواند ایران ریاض کنفرانس است. FreeFEM++ نرم افزار
همه برای آن قابلیت های و زبان این معرف برای باشد فرصت
دو ط کارگاه این م کنند. کار متناه عناصر با که کسان
گردید. برگزار روز دو ط در و ساعت سه جلسه هر و جلسه

متناه عناصر روش از کوتاه معرف به اول جلسه ابتدای در
شد معرف نرم افزار جلسه دوم نیمه در و شد داده اختصاص
کار افزار نرم این با عمل صورت به افراد بعدی جلسه در و

کردند.
نفر ١٣ کننده: شرکت افراد تعداد

صنعت و علم اه دانش از شا ول کوثر خانم – التک ترفندهای •
ایران

موجود رهای ویرایش و توزیع ها انواع معرف به کارگاه این در
دستورات و مستندات تولید و پرونده ی ایجاد ضرورت و
محیط های نوشتار، طبقات نوشتار، ی قالب ، مقدمات

فن متون ،(... و مراج تولید جدول، ل، ش متداول(افزودن
اسالید تولید pgfplot بستۀ با نمودار رسم ، فرمول نویس و
سایر با التکس ارتباط ، beamer کالس با ارائه فایل و
پرداخته (.. . و میپل جئوجبرا، (متلب، ریاض نرم افزارهای

شد.
نفر ٣۵ شرکت کننده: افراد تعداد

اه دانش از سالم سجاد دکتر آقای – بیضوی خم های رتبه •
برزیل ریودوژانیرو

گردید: برگزار ذیل اهداف با آموزش کارگاه
SAGE از استفاده و بیضوی منحن های حساب با آشنایی
برای چالش مسائل ارائه بیضوی. منحن های حساب در

. آت مشارکت های در عالقه مندان
آموزش کارگاه مباحث خالصه •

معرف بیضوی منحن های ساختار از دسته ای کارگاه این در
سال های در منحن ها این رتبه های گسترش بر عالوه و گردید
پرداخته موضوع این نشده حل و باز مسائل از پاره ای به اخیر
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شد. داده آموزش نیز SAGE نرم افزاری بسته و شد.
نفر ١٢ شرکت کننده: افراد تعداد

دکتر –خانم ریمان منیفلدهای روی هموار غیر بهینه سازی •
آلمان از حسین سیده سمیه

بهینه مسائل حل برای زیادی انگیزه گذشته سال های ط در
به و داشته وجود ریمان منیفلدهای روی هموار غیر سازی
متفاوت زمینه های در کاربرد برای زیادی تقاضاهای علت این
گونه این که آنجا از است. گردیده ایجاد مهندس و علوم

خط فضاهای در موثر به طور هموار غیر روش های با مسائل
موثر وریتم های ال برای زیادی عالقه مندی لذا شده اند، حل
که است نیاز چنین هم دارد. وجود ریمان منیفلدهای روی
منیفلدهای به خط فضاهای روی هموار غیر آنالیز مفاهیم
و گردید برپا کارگاه این منظور این به یابد. توسعه ریمان
و تصویر پردازش در وریتم ال از فراوان کاربردهای سرانجام

گردید. ارائه نیز ماشین یادگیری
نفر ١٣ شرکت کننده:  افراد تعداد

محیط در داده ها پوشش تحلیل اساس بر رد عمل ارزیابی •
اسالم آزاد اه دانش از ابراهیم نژاد عل دکتر آقای – فازی

شهر قائم واحد
فعالیت های مطلوبیت میزان از آگاه منظور به سازمان هر
به مبرم نیازی پویا و پیچیده محیط های در باالخص خود
و ارزیابی نظام وجود فقدان ر دی سوی از دارد. ارزیابی نظام
محیط  با ارتباط برقراری عدم معنای به سیستم ی در کنترل
و کهولت آن پیامد که م گردد تلق سازمان برون و درون
روی علم تحقیقات اخیر، سال های در است. سازمان مرگ
متمرکز مدل هایی روی یری چشم به طور سازمان ها رد عمل
میزان م توانند تولید، مرز تقریب اساس بر که است شده
در شرکت، بهترین به نسبت را شرکت هر نمودن کار خوب
این در برآورد کنند. مشابه عمل شرایط در رقابت صورت
تحلیل مدل حل برای مختلف ردهای روی آموزش کارگاه
هر برای جواب رد روی و دسته بندی فازی داده های پوشش
با همراه رد روی هر قوت و ضعف نقاط گردید. تشریح رد روی

شد. بررس متنوع مثال های
نفر ٩ کننده: شرکت افراد تعداد

دکتر آقای – تصویر بازسازی در ریاض روش های با آشنایی •
همدان سینا بوعل اه دانش از میرزاپور مهدی

کامپیوتری توموگراف اصول با شرکت کنندگان کارگاه، این در
صنعت رادیوگراف چنین هم و (Computer Tomography)

بهبود و بازسازی برای ریاض روش های با و کردند پیدا آشنایی
صنعت نرهای اس و ن اس ت س دستگاه از حاصل تصاویر

نرم افزار از استفاده با ادامه در چنین هم گردید. بررس و بحث
ت س دستگاه داده های روی بر روش ها این از برخ متلب،

شد. پیاده ن اس
گرفت قرار بررس و بحث مورد کارگاه این در که مطالبی

از: اند عبارت
عنوان به پزش تصاویر بازسازی مسئله با آشنایی اول: بخش

معکوس مساله ی
بازسازی مسائل بر حاکم ریاض اصول با آشنایی دوم: بخش

تصویر
بازسازی برای تکراری روش چندین با آشنایی سوم: بخش

صنعت رادیوگراف و پزش تصاویر
مورد افزاری نرم بسته های از ی با آشنایی چهارم: بخش

تصویر بازسازی برای استفاده
نفر ١٩ شرکت کننده: افراد تعداد

میادین هوشمندسازی در ریاض بهینه سازی و مدل سازی •
امیرکبیر اه دانش از حسن آبادی مرتض دکتر آقای – نفت

: آموزش کارگاه اهداف
در هوشمند سامانه ارگیری ب فرصت های شناسایی . ١

نظر مورد چاه/میدان
به توجه با هوشمند تجهیزات محدودیت های بررس . ٢

میدان خصوصیات
بین ارتباط بررس و مخزن مختلف الیه های شناسایی . ٣

چاه/میدان در آنها
کردن بهینه جهت چاه/میدان تولید الت مش شناسایی . ۴

سنسورها ان م و نوع و تعداد کم با تولید
جهت و چاه ته دما و فشار به هنگام داده های ارگیری ب . ۵

مخزن مدل رسان روز به
تولید در کنترل یرانه پیش روش های ارائه . ۶

تکنولوژی در بهینه سازی سناریوی اقتصادی ‐ فن ارزیابی . ٧
هوشمند

منتخب چاه های در هوشمند سامانه ارگیری ب برنامه ارائه . ٨
انتخاب چاه های در هوشمند پایش سامانه پیاده سازی و اجرا . ٩
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چاه های در هوشمند کنترل سامانه پیاده سازی و اجرا . ١٠
شده. انتخاب

است: زیر شرح به کارگاه چنین اصل عناصر •
زیرسطح و سطح رهای حس طریق از پایش . ١

به هنگام صورت به داده تحویل . ٢
نفت میدان در داده پارچ ی . ٣

دور راه از کنترل ابزار طریق از میدان به بازخورد ارسال . ۴
خبره سیستم های طریق از پراکنده گیری تصمیم . ۵

اطالعات مدیریت سیستم . ۶
نفر ١۶ شرکت کننده: افراد تعداد

در تا شدند برنامه ریزی صورت به و شدند انتخاب کارگاه ها این
برنامه های با همپوشان بدون کارگاه ها این کنفرانس روزهای تمام

کنفرانس، برگزاری روز چهار ط در شوند. برگزار کنفرانس کلیدی
طور به ریاض متفاوت شاخه های در تخصص سخنران های

گردید. ارائه همزمان
چهارم شنبه ی روز ١٧ ساعت در کنفرانس پایان مراسم
در گردید. برگزار ریاض ده دانش حسن دکتر سالن در شهریورماه

گزارش ، سخنران ایراد ضمن کنفرانس اجرائ دبیر و دبیر مراسم این
ر تش دست اندرکاران تمام از نمودند. ارائه مهم این برگزاری شیوه از
شیراز اه دانش از عبداله دکتر آقای پایان در آمد. به عمل قدردان و

ریاض کنفرانس پنجاهمین در شرکت برای کشور ریاض جامعه از
آوردند. به عمل دعوت ایران

ایران صنعت و علم اه دانش ∗

دیفرانسیل، معادالت سمینار چهاردهمین
کاربردها و دینامی سیستم های

سمینار) خواستان∗(دبیر علیرضا

و دینامی سیستم های دیفرانسیل، معادالت سمینار چهاردهمین
تحصیالت اه دانش در ١٣٩٧ سال تیرماه ٢۶ ‐ ٢٨ تاریخ در کاربردها
حضور با ایران ریاض انجمن اری هم با زنجان پایه علوم تکمیل
تحصیالت دانشجویان و ران پژوهش استادان، از نفر ٨٠ از بیش
شد. برگزار کشور مختلف پژوهش مراکز و اه ها دانش از تکمیل
انجمن نماینده عنوان به حجت غالمرضا دکتر آقای همایش این در
دبیرخانه برای شده ارسال مقاالت بین از داشتند. حضور ایران ریاض

عنوان به مقاله ١٢ و سخنران برای مقاله ۶۵ داوری، از پس همایش،
شدند. پذیرفته پوستر

ابتدا در شد برگزار تیرماه ٢۶ روز صبح که افتتاحیه مراسم در
اداری‐ و ‐پژوهش آموزش محترم معاون ، فضل حسین دکتر آقای
اه دانش معرف به مهمانان، به آمدگویی خوش ضمن اه، دانش مال
ها فعالیت از مختصری بیان و زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت
علیرضا دکتر سپس پرداختند. اه دانش این الملل بین های ارتباط و
ارائه همایش برنامه های و اهداف از گزارش کنفرانس، دبیر خواستان،

قدردان و ر تش همایش حامیان و دست اندرکاران تمام از و کرده
نمودند.

اه دانش از تورس دلفیم دکتر آقای کنفرانس این مدعو سخنرانان
تکنولوژی مؤسسه از حبیب یوسف دکتر آقای پرتغال، کشور آویرا
بوچر جان دکتر آقای و پاکستان کشور از الهور کامستس اطالعات

بودند. نیوزلند کشور آکلند اه دانش از
تجارت»، «بانک ایران»، ریاض «انجمن که است ذکر شایان
روی خالص سازان «گروه و اسالم» جهان علوم استنادی اه «پای

بودند. کنفرانس این حامیان از زنجان»
در تیرماه ٢۶ روز صبح از همایش این تخصص سخنران های
برگزاری داشت. ادامه تیرماه ٢٨ روز ظهر تا و شد شروع سالن سه
برنامه های از تیرماه ٢٧ روز بعدازظهر در سلطانیه گنبد از بازدید تور

بود. همایش این جانبی

زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش ∗
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از انجمن نماینده گزارش
دیفرانسیل معادالت سمینار چهاردهمین

دینامی سیستم های و
سمینار) در انجمن ∗(نماینده حجت غالمرضا

به دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار چهاردهمین
٢۶ روزهای در زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش میزبان
نفر ٨٠ از بیش سمینار این در گردید. برگزار ١٣٩٧ تیرماه ٢٨ ال
کردند. شرکت تکمیل تحصیالت دانشجویان و محققان استادان، از
، خارج و داخل اه دانش ٩ از نفر ١۴ از ل متش سمینار علم کمیته
و سخنران برای را مقاله ۶۵ رسیده، مقاالت داوری و بررس از پس

نمودند. انتخاب پوستر صورت به ارایه برای را مقاله ١٢
اه دانش از Prof. John Butcher سمینار این مدعو سخنرانان
اه دانش از Prof. Delfim Torres کنفرانس)، (ویدئو نیوزیلند آکلند،
پاکستان الهور، اه دانش از Dr. Yousaf Habib و پرتغال آویرا،

سخنران ارائه سمینار برگزاری دوم و اول روزهای در که بودند
همزمان سخنران ٣ صورت به ، تخصص سخنران های داشتند.

برگزاری در حاکم نظم سمینار، این مهم شاخصه های از گردید. برگزار
سمینار این بود. تخصص و عموم سخنران های از خوب استقبال و
تجارت بانک طرف از گردید، برگزار ایران ریاض انجمن نظر زیر که
در نیز و گرفته قرار حمایت مورد زنجان روی سازان خالص گروه و

گردید. ثبت نیز اسالم جهان عوم استنادی اه پای
از ماه، تیر ٢٧ ظهر از بعد در سلطانیه گنبد از بازدید تور برگزاری
اه دانش ارزنده تجارب به توجه با بود. همایش این جنبی برنامه های
، علم همایش های برگزاری در زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت
و سمینار، دبیر خواستان، علیرضا دکتر مدیریت با نیز سمینار این

گردید. برگزار مطلوبی نحو به ایشان اران هم
مورد نیز ایران ریاض انجمن طرف از باید که تأمل قابل نکات از
با سمینار این برگزاری زمان کم بسیار زمان فاصله گیرد، قرار توجه
تیر ٢١ ‐ ٢٠ آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینار «هفتمین سمینار دو
تبریز، اه دانش کاربردها، و مرزی مقدار مسائل سمینار «اولین و «٩٧
محورهای نزدی به توجه با ش بدون که بود «٩٧ تیر ١ ‐ ١٣۴

باشد. تأثیرگذار آنها برگزاری کیفیت در م تواند همایش ها،

تبریز اه دانش ∗

اشتراك حق و ريال ١۵/٠٠٠/٠٠٠ مبل ٩٨ مهر ال ٩٧ مهر دوره در عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش حقوق عضويت حق
م باشد. ريال ۴۵/٠٠/٠٠٠ كتابخانه ها

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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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٩٠

ايران رياض آموزش كنفرانس شانزدهمين
( علم كميته مقام خانپور∗(قائم ول الله

از بابلسر شهرستان پرورش و آموزش اداره كتبی درخواست از پس
آمادگ اعالم بر مبن مازندران استان پرورش و آموزش كل اداره

بابلسر در ايران رياض آموزش كنفرانس شانزدهمين برگزاری جهت
اتحاديه از درخواست ط نهايتاً كل، اداره معاونين شورای مصوب و
برگزاری با ايران رياض معلمان آموزش و علم انجمن های
آموزش كل اداره نظر زير ايران رياض آموزش كنفرانس شانزدهمين
انجمن اری هم و بابلسر شهرستان ميزبان به و مازندران پرورش و
آموزگاران و رياض دبيران همۀ كارگيری به و استان رياض معلمان
شد. موافقت كشور و منطقه اه های دانش رياض استادان ر دي و
اداره در كنفرانس دبيرخانه و اجرائ و علم كميته های آن از پس
شانزدهمين محورهای و يل تش بابلسر شهرستان پرورش و آموزش
شد مقرر و رسید تصویب به زیر ترتیب به رياض آموزش كنفرانس
ارائه محورها این اساس بر کنفرانس کارگاه های و سخنران ها تمام
ارتقای و رياض آموزش برای معلمان انتخاب معيارهای . ١ گردد:
يادگيری و يادده فرآيند در مؤثر شيوه های . ٢ آنان حرفه ای دانش

بررس . ۴ مدرسه ای رياض آموزش چالش های . ٣ رياضيات
اه جاي . ۵ مختلف پايه های در رياض درس كتاب های محتوای
، آموزش گروه های نقش . ۶ رياض آموزش در ارزشيابی و سنجش
اه ها دانش و رياضيات خانه های ‐ رياض معلمان علم انجمن های
عنوان به ابتدايی رياض آموزش . ٧ مدرسه ای رياض آموزش در

غيررسم آموزش تهديدهای و فرصت ها . ٨ رياض آموزش پايه

جنبه های بررس . ٩ رياض آموزش در درس كمك كتاب های و
گزارش به بنا . رياض رشته و رياضيات به دانش آموزان گرايش
پیشنهادی کارگاه ۵٠ و ارسال مقاله ۴۵٠ میان از کنفرانس، دبیرخانه
۵٠ از بیش با مشورت از پس کنفرانس، در ارائه برای رياض آموزش
دوم و اول متوسطه رياض دبيران و آموزگاران مجرب ترين از داور
در مستمر جلسات روز سه ط در كشور، رياض آموزش استادان و
به مقاله ١٠٧ نهایت در بابلسر، ابيطالب(ع) عل ابن فرهنگيان اه دانش
كارگاه ٢٣ و پوستر صورت به مقاله ١٧۶ دقيقه ای، ٢٠ سخنران عنوان

ط در ضمن در شدند. انتخاب کنفرانس در ارائه برای رياض آموزش
علم كميته محترم اعضای رأی گيری و پيشنهاد به بنا نشست ها این
تخصص و عموم سخنران جهت کشور ریاض استادان از نفر ده

دکتر كرم زاده، شهن  دکتر شدند: دعوت زیر قرار به رياض آموزش
وحيدی، دكتر حسن پور، دكتر رفيع پور، ابوالفضل دكتر تقوی، عل
فهميه دكتر ، ريحان ابراهيم دكتر غالم آزاد، سهيال دكتر رادمهر، دكتر
بر بال جمعت آمده عمل به تمهیدات با ايزدی. آقای و كالهدوز
برگزار مازندران بابلسر اه دانش در که کنفرانس این در نفر ١۵٠٠
در شركت كنندگان از نفر ١٠٠٠ برای ضمناً کردند. شرکت گردید
خدمت» ضمن «آموزش گواه رياض آموزش مختلف كارگاه های

گرديد. صادر
اداره و پرورش آموزش وزارت مسئولين از دارد جا فرصت این در
كاركنان و مسئولين زحمات از و مازندران استان پرورش و آموزش كل
مسئولين كليه و بابلسر شهرستان پرورش و آموزش اداره زحمتكش
اتحاديه و بابلسر فرهنگيان اه دانش و مازندران اه دانش كاركنان و
معلمان انجمن و ايران رياض معلمان آموزش علم انجمن های
كارگاه های و مقاله ها محترم داوران و ويژه سخنرانان و استان رياض
و بابلسر بهزيست عظيم شهيد مجتم و سايت مسئولين و آموزش
استادان و كشور رياضيات خانه های و آمار و رياض انجمن نمايندگان
مسئولين و دانشجويان و فرهنگيان از اعم شركت كنندگان همه و
شهرداری و فرماندار و محترم جمعه امام خصوص به بابلسر شهرستان

علم كميته دبير و بابلسر شهر اسالم شورای محترم اعضای و
كميته رئيس مهاجری نژاد آقای جناب و سازگار دكتر آقای جناب
و بابلسر شهرستان پرورش و آموزش اداره محترم رياست و اجرائ
و عظيم آقای جناب اجرائ كميته دبير و محترمشان معاونين ر دي

گردد. تقدیر و ر تش دبيرخانه مسئول برديده آقای جناب

و رياض معلمان آموزش علم انجمن های اتحاديه رئيس نائب ∗

علم كميته مقام قائم
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩١ ١۵۶ پیاپی شماره

ریاض مسابقه دومین و چهل گزارش
کشور دانشجویی

( علم کمیته (رئیس ودادی∗ محمدرضا

تا ١٧ تاريخ از امسال بهشهر، در مازندران فناوری و علم اه دانش
چهل برگزاری جهت كشور اه های دانش از تيم ٣٩ ميزبان تيرماه ٢٢
ان اس و پذيرش بود. كشور دانشجويی رياض مسابقه دومين و
شبانه روزی به صورت آنها سرپرستان و تيم ها ، علم كميته اعضای
در مجريان نظم و خوشرويی شد. انجام مطلوبی بسيار نحو به
مسابقه اجرايی كميته كه بود مشخص كامال بود. عال بخش اين
يرد، ب قرار اه دانش اختيار در م توانست كه شهر انات ام تمام از
اجرای كرده اند. استفاده مسابقه كردن برگزار بهتر چه هر جهت
بين خال زمان های در شركت كنندگان برای تفريح برنامه های
رئيس از جا همين بود. موضوع همين از ر دي تأييدی آزمون ها
اجرايی دبير و محمدزاده دكتر آقای مازندران فناوری و علم اه دانش
ر تش صميمانه ايشان اران هم تمام و طهماسبی دكتر آقای مسابقه
سرپرستان با تير) ١٧) ٢٢ ساعت در كه معارفه جلسه از بعد م نمايم.
بعد روز بامداد ۵ ساعت در مختصری، استراحت و شد برگزار تيم ها
روز سؤاالت انتخاب جهت سرپرستان همراه به علم كميته اعضای
همه عرف مطابق رساندند. هم به حضور رياض ده دانش در اول
در آزمون شروع تا (حداقل) سؤاالت انتخاب از بعد اعضا اين سالها
گفتگوی و پذيرايی برای خوبی زمان البته كه دارند حضور ان م همان

م باشد. نيز سرپرستان بين
شده داده تخصيص آزمون ها اجرای به تيرماه ١٩ و ١٨ روزهای

آناليز جبر، موضوعات در سؤال ١٢ به شركت كنندگان آن در كه بود
پاس سخت بسيار و سخت متوسط، آسان، سط چهار در ابتكاری و
پاس تا كه شد آغاز برگه ها تصحيح اول، روز بعدازظهر از دادند.

تيرماه ١٩ ظهر داشت. ادامه روز همان فردای تا بعض و شب از
برگه های تصحيح سرپرستان، به اول روز آزمون كارنامه ارائه ضمن
تيم های به تصحيح كليد و سؤاالت بارم ارائه شد. شروع نيز دوم روز
به را نمرات به اعتراضات كه بود خوبی بسيار كمك شركت كننده،
كار اعتراضات به رسيدگ از پس تيرماه ٢٠ بعدازظهر رساند. حداقل
ما بخش اين در كه عزيزی اران هم رسيد. پايان به تصحيح كميته
ر تش آنها همه از بدين وسيله كه هستند تقدير شايسته كردند ياری را

م كنم.

تصحيح كميته اعضا
آذين دكتر خانم رفسنجان)، اه (دانش كرم مهدی دكتر آقای
و علم اه (دانش نوبری الهام دكتر خانم ،( خوارزم اه (دانش گلبهاران
آقای ،( خوارزم اه (دانش ماهيار يمه ح دكتر خانم مازندران)، فناوری

شان كه رضا دكتر آقای اميركبير)، صنعت اه (دانش ساك امير
كرمان)، باهنر شهيد اه (دانش آشناب محمد آقای كاشان)، اه (دانش

مصطف دكتر آقای ياسوج)، اه (دانش الفت عليرضا دكتر آقای
دكتر آقای ( (IPM) نظری فيزيك تحقيقات (مركز عين الله زاده صمدی
و كرم محمدعل آقای ،( بهشت شهيد اه (دانش ايردموس محرم

برزگر. ميالد آقای
اين در رياض مسابقات در ارائه جهت سؤال انتخاب و طرح
عمدتاً كه است بوده مسابقات علم كميته عهده به اخير ساله چند
و رياض انجمن دفتر و مختلف اه های دانش در متعدد جلسات در
ايميل طريق از كميته اعضای بين نظر تبادل واسطه به همچنين
غیر (به علم كميته اعضای است. گرفته صورت ... و رام تل و
محمدحسن دكتر آقای احمدی كاكاوندی، بيژن دكتر آقای بنده): از
حميدرضا دكتر آقای ، زمان محمدصادق دكتر آقای ، شيردره حقيق
. صلوات عرفان دكتر آقای ، قيراط مجتبی دكتر آقای دربيدی،
مجتبی دكتر آقای عزيزم دوست عهده به مهم اين اعظم قسمت

علم كميته رئيس رسماً ١٣٩٧ خردادماه تا ايشان است، بوده قيراط
اين برگزاری از قبل گرفتاری دليل به كه بودند كشور رياض مسابقات
همين دهم. ادامه را ايشان مسئوليت كه خواستند اينجانب از مسابقه
كه ايران رياض انجمن محترم رئيس دهقان محمدعل دكتر از جا
كردند، حمايت را علم كميته مراحل تمام در و كردند اعتماد من به
از متعدد سخنرانان با نيز اختتاميه مراسم م نمايم. قدردان و ر تش
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٩٢

معرف با نهايت در و شد شروع محمدزاده دكتر دهقان، دكتر جمله
١٩) برنز مدال نفر) ١٢) افتخار ديپلم برتر، تيم ۵ به مدال ها، اهداء و
پايان به اينجانب توسط نفر) ٧) طال مدال و نفر) ٩) نقره مدال نفر)،

رسيد.
مسابقات در مستمر پيشرفت جايزه نيز ياسوج و گيالن اه دانش
سمانه صمديان، فريده خانم ها از پايان در دادند. اختصاص خود به را
انجمن از اران هم صادق اكرم رنجبر، نوشين بيات، مولود بختياری،
سؤاالت زمان هم اعالم مسابقه، برگزاری طول در كه ايران رياض
، برنامه نويس و طراح تكثير، و تايپ ، رياض انجمن سايت روی
طول شب پايان ساعات تا بعضاً كه مراسم مقدمات آماده سازی
خانم از بايد هم ويژه ر تش يك قدردان نمايم. و ر تش م کشيد،
بر عالوه كه باشم داشته احمدی بيژن دكتر و نوبری الهام دكتر
ايشان به علم كميته و تصحيح كميته عضو عنوان به كه زحمات

كردند. ياری مرا بسيار نيز اجرايی امور در دادم

مسابقه دومین و چهل سؤاالت

هر تصویر که طوری به دارد وجود f : N → N مانند تابع آیا .١
شود؟ N کل با برابر f تحت N نامتناه مجموعه زیر

برای اگر تنها و اگر است همبند (X, d) متری فضای کنید ثابت .٢
به باشد موجود x ∈ X ی A,B ⊂ X ناته مجموعه زیر دو هر

.d(x,A) = d(x,B) باشیم داشته که طوری
ماکسیمال راست ایده آل ی I و دار ی حلقه ی R کنید فرض .٣

.I٢ = I یا است طرفه دو ایده آل ی I دهید نشان باشد.  R در
باشد پیوسته دوم مشتق دارای f : [٠, ١] → R تابع کنید فرض .۴

کنید ثابت . f(٠) = f(١) و

٣f ′(١)٢ ≤
∫ ١

٠
f ′′(x)٢dx.

م دهیم قرار باشد. مثبت عددی t و طبیع عددی n کنید فرض .۵

A = {(u١, . . . , un) ∈ Zn : u١, . . . , un ≥ ٠,
n∑

j=١

uj

j
≤ t}.

م دهد.) نشان را A اعضای تعداد |A|) .|A| > tn دهید نشان
a, b هم مرتبه عنصر دو هر برای هرگاه گوییم مناسب را G گروه .۶

فرض .σ(a) = b که طوری به باشد موجود σ ∈ Aut(G) آن، در
زیرگروه N و اول) عدد ی p) pk مرتبه از مناسب گروه ی G کنید
باشیم داشته α ∈ Aut(G) هر برای که طوری به باشد  G از نرمال

است. مناسب گروه ی نیز G/N کنید ثابت .α(N) ⊆ N

B = {x = (x١, x٢) ∈ R٢ : ||x|| = کنید فرض .٧
x, y ∈ B هر برای و

√
x٢١ + x٢٢ < ١}

d(x, y) =


٢ − ||x|| − ||y||, x ̸= y

٠ x = y.

متر نیست (الزم ندارد. حدی نقطه (B, d) متری فضای کنید ثابت
کنید.) ثابت را d بودن

موجودند (Q,+) گروه از B و A سره زیرگروه های دهید نشان .٨
که به طوری

Q = {a+ b | a ∈ A, b ∈ B}

ارائه f : (٠,+∞) → R مانند غیرثابت و پیوسته تابع از مثال .٩
.f(٢x)f(x) ≤ ٠ مثبت x هر برای که طوری به کنید

و حقیق n × n ماتریس های مجموعه Mn(R) کنید فرض .١٠
P,Q ∈ Mn(R) هر برای که باشد تابع φ : Mn(R) → Mn(R)

هر برای کنید ثابت .φ(P + Q) = φ(P ) + φ(Q) وارون پذیر
A,B ∈ Mn(R)

φ(A+B) = φ(A) + φ(B).

و باشند حقیق اعداد ٠ < x١ < x٢ < · · · کنید فرض .١١
راست. هم زیر سری کنید ثابت .١ ≤ β < α

∞∑
n=٢

(xn − xn−١)β
xα
n

طبیع اعداد از A١, A٢, A٣, . . . زیرمجموعه های کنید ثابت .١٢
متمایز) لزوماً (نه j و i طبیع عدد دو هر برای که طوری به دارند وجود
j و i مشترک مقسوم علیه بزرگترین با برابر Ai ∩ Aj اعضای تعداد

است.
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩٣ ١۵۶ پیاپی شماره

مسابقه دومین و چهل نشده انتخاب سؤاالت

دهید نشان Nmباشد. از نامتناه زیرمجموعه Aی کنید فرض .١
طوری به دارند وجود A در (b١, · · · , bm) و (a١, · · · , am) عنصر دو

.ai ≥ bi داریم ، ١ ≤ i ≤ m هر برای که
ثابت باشد. پوشا و پیوسته تابع ی f : R٢ → R کنید فرض .٢

ناشماراست. f (−١)({a}) مجموعه ، حقیق عدد هر برای کنید
R در راست ایده آل ی A و غیربول حلقه ی R کنید فرض .٣
در x ناصفر عنصر دهید نشان است. خودتوان عنصرش هر که باشد

.Ax = ٠ که به طوری است موجود R
،x ∈ R هر برای و باشد پیوسته تابع f : R → R کنید فرض .۴

lim
(h→+∞)

(f(x− h)− ٢f(x) + f(x+ h)) = ٠

است. خط تابع ی f کنید ثابت
م سازیم. زیر صورت به را G ساده تصادف گراف .۵

رأس ی ام n مرحله در م کنیم. شروع رأس ی با اول مرحله در
به و تصادف به غیرمجاور رأس دو هر بین و م شود اضافه جدید

م کنیم. اضافه یال ١
(n+ ١) احتمال

کل تعداد ١
٣ ،G یال های تعداد متوسط مرحله هر در دهید نشان

است. ن مم یال های
زیرگروه هر برای که طوری به باشد گروه ی G کنید فرض .۶
زیرگروه ی N اگر کنید ثابت .CG(H) < H آن، از H ناآبل
آنگاه باشند، G در متناه مرتبه از عنصر ی x و متناه و نرمال

.x ∈ CG(N)

و x ̸= y ∈ R هر برای d(x, y) = |x− y|
max{|x|, |y|}

کنید فرض .٧
نیست. همبند (R, d) کنید ثابت .d(x, x) = ٠

x٢ +y٢ = zسیاله٢ معادله آنها برای که کنید پیدا را nهایی تمام .٨
باشد. ناصفر جواب های دارای Zn حلقه در

زوج دو .S = {١, ٢, · · · , n}٢ و است طبیع عددی n ≥ ۴ .٩
نشان .y = y′ یا x = x′ اگر گوییم هم خط را S در (x′, y′) و (x, y)

ی به ی تابع هر که دارد وجود A مانند S از زیرمجموعه ای دهید
تابع ، f(A) = A و کند حفظ را بودن هم خط که f : S → S مانند

است. همان

بعد محاسبه است مطلوب A ∈ Mn(R) و n ≥ ١ کنید فرض .١٠
Mn(R) از .WA = {B ∈ Mn(R)|ABt +BAt = ٠} زیرفضای

کنید ثابت .f ∈ C٠]٢, ١] کنید فرض .١١
√٢f(٠) ≤

∫ +∞

٠
(|f |+ |f

′′
|)dx

یرید ب نظر در را Y Xو بخش های با بخش دو ساده گراف ی .١٢
شده جهت دار گراف این همچنین .|X| = |Y | = n که طوری به
d+(u)) d+(u) >

n

٣ داریم u رأس هر برای که گونه ای به است
جهت دار دور ی کنید ثابت است). u رأس از خروج یال های تعداد
رأس چهار ر دی عبارت به دارد. وجود گراف این در چهار طول به
این از یال هایی (d, a), (c, d), (b, c), (a, b) که دارد وجود a, b, c, d

است. جهت دار گراف

تیم نتایج

شریف صنعت اه دانش . ١
امیرکبیر صنعت اه دانش . ٢

تهران اه دانش . ٣
اصفهان صنعت اه دانش . ۴

طوس نصیر خواجه اه دانش . ۵
بهشت شهید اه دانش . ۶

شیراز اه دانش . ٧
گیالن اه دانش . ٨

مشهد فردوس اه دانش . ٩
شاهد اه دانش . ١٠

خوارزم اه دانش . ١١
کرمان باهنر شهید اه دانش . ١٢

تبریز اه دانش . ١٣
اصفهان اه دانش . ١۴

قم اه دانش . ١۵

یاسوج اه دانش . ١۶
مازندران اه دانش . ١٧

زنجان اه دانش . ١٨
فارس خلیج اه دانش . ١٩

یزد اه دانش . ٢٠
صنعت و علم اه دانش . ٢١
اردبیل محقق اه دانش . ٢٢

بروجردی آیت الله اه دانش . ٢٣
نوشیروان صنعت اه دانش . ٢۴
(ره) امام خمین اه دانش . ٢۵

بناب اه دانش . ٢۶
قوچان صنعت اه دانش . ٢٧

گلستان اه دانش . ٢٨
هرمزگان اه دانش . ٢٨

همدان سینا بوعل اه دانش . ٢٨

دامغان، اه دانش بیرجند، اه دانش الزهرا، اه دانش اه های: دانش ضمناً
اه دانش اهواز، چمران شهید اه دانش کرمانشاه، رازی اه دانش
اه دانش مازندران، فناوری و علم اه دانش آذربایجان، شهیدمدن
کمتر تعداد با خوانسار کامپیوتر و ریاض ده دانش و ( ول عصر(ع
حساب به تیم رده بندی در و بودند کرده شرکت دانشجو نفر ۵ از

نیامده اند.
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٩۴

انفرادی نتایج
طال شریف صنعت اه دانش دایی نبی عل . ١
طال امیرکبیر صنعت اه دانش شاهوردی وحید . ٢
طال شریف صنعت اه دانش ناصری صدر سیدعل . ٣
طال تهران اه دانش علیزاده حبیب . ۴
طال اصفهان صنعت اه دانش حافظ احسان . ۵
طال شریف صنعت اه دانش هنری محمد . ۵
طال شریف صنعت اه دانش فتاح مقدم هومن . ۶
نقره امیرکبیر صنعت اه دانش حق شناس مهدی . ٧
نقره شریف صنعت اه دانش بهنام نیا آرمین . ٨
نقره طوس نصیر خواجه صنعت اه دانش اودک سعید . ٨
نقره تهران اه دانش الیق پویا . ٨
نقره امیرکبیر صنعت اه دانش کیایی امیر . ٩
نقره کرمانشاه رازی اه دانش امیدی پوریا . ١٠
نقره اصفهان صنعت اه دانش بهرام محمدصال . ١١
نقره شیراز اه دانش پیردایه جالل . ١٢
برنز تهران اه دانش مرعش سیداحمد . ١٣
برنز امیرکبیر صنعت اه دانش مسائل علیرضا . ١۴
برنز بهشت شهید اه دانش نصیری فر محمد . ١۵
برنز بهشت شهید اه دانش آجودان یوسف . ١۵
برنز طوس نصیر خواجه صنعت اه دانش بن مصطف محمدحسین . ١۶
برنز تهران اه دانش شمس الدین وحید . ١٧
برنز مشهد فردوس اه دانش گوهرشادی کفشدار احسان . ١٨
برنز بهشت شهید اه دانش متشرع عرفان . ١٩
برنز تهران اه دانش میرزایی سینا . ٢٠

برنز گیالان اه دانش قاسم میان پشته امید . ٢١
برنز بهشت شهید اه دانش قادری احمد . ٢١
برنز شاهد اه دانش صورآبادی امیرعباس . ٢١
برنز اصفهان اه دانش رقائ عل . ٢٢
برنز امیرکبیر صنعت اه دانش میرنژاد میرحسین . ٢٣
برنز اصفهان صنعت اه دانش احمدی پور محمدرضا . ٢۴
برنز کرمان باهنر شهید اه دانش پرویز سیدحسنعل . ٢۵
برنز گیالن اه دانش فالح پورمحمدی محمد . ٢۶
برنز خوارزم شهید اه دانش خداداد محمد . ٢٧
برنز طوس نصیر خواجه صنعت اه دانش کرم پریسا . ٢٨

افتخار دیپلم خوارزم اه دانش فتحعل هادی
افتخار دیپلم اصفهان صنعت اه دانش سمنان پردیس
افتخار دیپلم شاهد اه دانش بیده مهدی محمد
افتخار دیپلم کرمان شهیدباهنر اه دانش کرمان مومنایی مرتض
افتخار دیپلم تبریز اه دانش کاظم ناصر
افتخار دیپلم زنجان اه دانش کروبی عل
افتخار دیپلم خوارزم اه دانش فوقان بیژن
افتخار دیپلم تبریز اه دانش کمانه محمد
افتخار دیپلم مشهد فردوس اه دانش ندان اس امیرحسین
افتخار دیپلم قم اه دانش افتخاری آسیه
افتخار دیپلم مازندران اه دانش پورقاسم محمدمهدی
افتخار دیپلم طوس نصیر خواجه صنعت اه دانش تاجری آیسا

اصفهان صنعت اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩۵ ١۵۶ پیاپی شماره

که مسابقه ای شدن بهتر برای پیشنهاد چند
است! عال

نقشینه ارجمند∗ امید

پس ایران ریاض انجمن مسابقات که گفت م توان جرأت به
کیفیت و است بوده موفق بسیار خود اهداف در دوره دو و چهل از
ارائه شرایط چنین در و دارد قرار باالیی بسیار سط در آن برگزاری
به نکات مقدمه این با است. ل مش کاری آن بهبود برای پیشنهاد
این اثرگذاری افزایش موجب آنها به توجه شاید که م رسد ذهنم

شود. ارزش مند رویداد

اه دانش در مسابقه همزمان برگزاری سال چندین تجربه . ١
نه کار این با است. بوده موفق تجربه امیرکبیر صنعت
کم ترین با عالقه مند دانشجوی ده ها که تیم عضو پن فقط
در که تفاهم طبق م شوند. علم برنامه این درگیر هزینه
که است نمره ی سؤال هر کامل حل جایزه کرده ایم ده دانش
اضافه درس ی نهایی نمره به م تواند استاد هر موافقت با

ریاض انجمن مسابقه ریاض استادان از بسیاری نظر به شود؛
کند. اثبات به خوبی را دانشجو ی شایستگ های م تواند
باال و ر دی ده های دانش تشویق برای م تواند ریاض انجمن
پاس ها ببخشد؛ رسمیت همزمان مسابقه به کار کیفیت بردن
شود ن اس و نوشته اصل آزمون برگه های شبیه برگه هایی در
مثل دقیقاً و شود داده اصل مصححان به تصحیح برای و
نشود لحاظ مدال محاسبه در ول شود تصحیح ر دی برگه های
زیاد برگه ها تعداد اگر باشد. نداشته هم بازبین درخواست و
گرفت. نظر در هم معقول هزینه تصحیح برای م توان شد،

مسابقه در برگه ها تصحیح شفافیت و دقت که کرد اعتراف باید . ٢
آزمون برگه های م توان وجود این با است عال بسیار انجمن
فایل ها و کرد هم ن اس م شود، انجام که تکثیر، بر عالوه را
سرپرستان و دانشجویان اختیار در تصحیح شروع از قبل را
م کند ساده تر و دقیق تر را بازبین فرآیند کار این داد. قرار

برای مهم تر همه از و م دهد کاهش را بیجا اعتراض های و
دارد. نیز آموزش ارزش شرکت کنندگان

ارسال برای استادان کم کاری از معموال علم کمیته های . ٣
از است خوب من عقیده به م کنند. گله مناسب سؤال
ارشد کارشناس دانشجوی االن که قبل سال های مدال آوران
از به عالوه و شود دعوت سؤال ارسال برای هستند دکترا و
سؤال های بین از م تواند حت که برگزیده سؤال های طراحان
امنیت به ساده، نکات رعایت با شود. تقدیر باشد هم سوخته

شد. نخواهد وارد خدشه ای کار این با آزمون اعتبار و
ضعیف تر کم که اه هایی دانش دانشجویان تشویق برای . ۴
است؛ گرفته نظر در را ضوابط و جوایز انجمن هستند
رتبه محاسبه برای جدید فرمول و مستمر پیشرفت جایزه
راه کارها این من عقیده به هستند. دست این از تیم
نیست انگیزه بخش اه ها دانش از بسیاری دانشجویان برای
پیشنهاد است. فردی تالش از فراتر آن به رسیدن زیرا
رتبه با کس هر رتبه است؛ « ن رکوردش «جایزه دادن من
سه در ه بل سال، همان در نه اه اش، هم دانش دانشجویان
جایزه بود شده بهتر آن ها همه از اگر و شود مقایسه گذشته سال

شود. داده او به ن رکوردش
حق ر دی باشد گرفته مدال دو که کس انجمن مسابقات در . ۵
ایراد جنبه ها برخ از قانون این ندارد. را مسابقات در شرکت
و دانشجوها از ی بین تنش موجب بار ی حت و دارد
مدال ش دومین داشت دوست که دانشجو شد؛ تیم سرپرست
افت موجب و نگیرد مدال تا کرد خراب را آزمونش باشد، طال
را تیم مناف موارد برخ در که قانون شد! تیم نتیجه
است. ل زایی مش قانون دهد، قرار فردی مناف با تقابل در
اگر رسیدم: پیشنهاد این به مختلف حالت های بررس با من
در شرکت ان ام بعد سال فقط گرفت طال مدال دانشجویی

باشد. داشته را مسابقه

امیرکبیر صنعت اه دانش تیم سرپرست ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٩۶

جهان علوم فرهنگستان
THEWORLD ACADEMY OF SCIENCES

for the advancement of science in developing countries

∗ یاسم سیام

در بار اولین سوم» «جهان دانشمندان برای فرهنگستان یل تش ایدۀ
در گردهمایی ی در بین الملل ران پژوهش از کوچ گروه ی
١٩٨١ سال اکتبر در ایتالیا – رم در پاپ به وابسته علوم فرهنگستان

شد. مطرح میالدی
اه دانش در TWAS تأسیس میالدی ١٩٨٣ نوامبر در بعد سال دو
گردید. اعالن ICTPنظری فیزی بین الملل مرکز و ایتالیا ‐ تریست

علم پیشرفت و آزادی برای بین الملل بنیاد حمایت با مراسم این
این مؤسس عضو نفر ۴٢ از نفر ٣۴ شرکت با و ایتالیا – تریست
برندگان از نفر هفت نفر، ٣۴ این میان در گردید. برگزار فرهنگستان
از عبدالسالم پروفسور افراد این از ی که داشتند حضور نوبل جایزۀ
بود. میالدی ١٩٧٩ سال فیزی نوبل جایزۀ برندۀ و پاکستان کشور

این اعضاء شرکت با هرساله توآس ساالنه عموم مجم
نمایانگر و م گردد برگزار جهان کشورهای از ی در فرهنگستان

مجم این در م باشد. توسعه حال در کشورهای علم فعالیت های
مراکز و اه ها دانش روسای و توآس جوائز برندگان از توآس، اعضاء بجز
رئیس جمهور ٢٠١٢ سال در م آید. عمل به دعوت نیز معتبر علم
نیز قبل سال های در بود. مجم این افتتاحیه جلسۀ سخنران چین

سخنران ر دی کشورهای و ایران هند، از دولت مقام های عال ترین
داشته اند. عهده به را افتتاحیه

در گردید برگزار ایتالیا – تریست از خارج که عموم مجم اولین
از مراسم این رسید. انجام به چین – ن پ در و میالدی ١٩٨٧ سال
چین درهای شدن باز از پس تاریخ شده برگزار همایش های اولین
شرکت کنندگان م گردد. محسوب جهان کشورهای ر دی سوی به

باشند. چین در اساس تغییرات نظاره گر افراد اولین عنوان به توانستند
از ی عنوان با را همایش این ٢٠٠٨ سال در « Nature»مجلۀ
Meeting that است« برده نام داد تغییر را دنیا که همایش هایی
کشورهای در توآس عموم مجم آن از »پس change the world

و ٢٠١٢) چین به م توان جمله از گردید. برگزار جهان ر دی
،(١٩٩۵) نیجریه ،(١٩٩٢) کویت ،١٩٩٠ ونزوئال ،(١٩٨٧ و ٢٠٠٣
٢٠١٠) هند ،(٢٠٠٠) ایران ،(١٩٩٩) سنگال ،(١٩٩٧ و برزیل(٢٠٠۶
،(٢٠١٣) آرژانتین ،(٢٠٠٩) جنوبی آفریقای ،(٢٠٠۵) مصر ،(٢٠٠٢ و

کرد. اشاره (٢٠١۶) روآندا و (٢٠١۵) اتریش
شده انجام علم موفقیت های از خالصه ای کنفرانس هر در
معموال م گیرد. قرار بحث مورد توسعه حال در کشورهای در
افتتاحیه سخنران میزبان، کشور وزیر نخست یا رئیس جمهور
مختلف بخش های روی علم سخنران های م باشد. کنفرانس
در است. متمرکز مواد علم و فناوری زیست کشاورزی، جمله از علم
اختصاص میزبان کشور در علوم بررس به نیز بخش کنفرانس هر
نتایج روی بحث و ارائه ان ام جوان ران پژوهش همچنین م یابد.

دارند. را خود آمده بدست
تاکنون م شود. اهدا برگزیدگان به توآس مختلف جوائز عالوه به
ران پژوهش میان در بزرگ رقابت که توانسته اند همایش ها این

آورند. به وجود توسعه حال در کشورهای

توآس در عضویت نحوه و معیارها
در فرد اه جای و علم برجستگ توآس اعضاء انتخاب اصل معیار
عضویت به دانشمندان تنها ر دی عبارت به م باشد. جهان علوم

بین الملل باالی سط پژوهش های دارای که م شوند پذیرفته توآس
باشند. افزوده جهان علوم به توجه قابل نتایج و بوده

در میالدی ٢٠١٣ سال در که عموم مجم چهارمین و بیست در
عضویت ٢٠١۴ سال شروع از تا شد مقرر گردید، برگزار آرژانتین کشور
پرونده بررس و مربوطه گروه اعضاء توسط نامزدی طریق از فقط افراد
اعضاء کلیه توسط عموم رأی گیری با نهایت در و گروه همان توسط
ذیل موارد به م توان عضویت شرایط جمله از شود. انجام توآس

کرد: اشاره
که دانشمندان میان از م بایست توآس در عضویت نامزدهای •
برخوردار جهان در خود موردنظر شاخۀ در واالیی اه جای در
برتر و ویژه استانداردهای با پژوهش هایی دارای که باشند

باشند.
انتخاب جهان بخش هر از توآس در عضویت نامزدهای •
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩٧ ١۵۶ پیاپی شماره

در فعالیت به مشغول دانشمندان میان از اگر اما م شوند.
فعالیت های دارای بایست م باشند، توسعه حال در کشورهای
شاخه در موردنظر کشور علم سط ارتقاء برای یر چشم

باشند. خود تخصص
تقریباً ساله هر و باشد سال ٧٠ از کمتر م بایست نامزد سن •
عضویت این م شوند عضویتTAWSپذیرفته به دانشمند ۵٠

م باشد. مادام العمر
ده به که بود نفر ١١٨١ برابر توآس اعضاء تعداد ، سال٢٠١٧ پایان تا

م شوند. تقسیم ذیل تخصص گروه

نفر) ٩٨) کشاورزی علوم . ١
نفر) ١٣٢) ول مل – سلول زیست . ٢

نفر) ٧٨) زنده موجودات و زیست سیستم های . ٣
نفر) ١۵٠) اعصاب علوم شامل سالمت و پزش علوم . ۴

نفر) ١۵۴) شیم علوم . ۵
نفر) ١١٢) مهندس علوم . ۶

نفر) ١٢٩) زمین علوم و فضا نجوم، . ٧
نفر) ١٠٩) ریاض علوم . ٨

نفر) ١٧٧) فیزی . ٩
نفر). ۴٢) اقتصادی و اجتماع علوم . ١٠

است: ذیل به صورت که م باشد نفر ١۴ برابر ایران اعضاء تعداد
نفر)، ۴) شیم علوم نفر)، ۴) پزش علوم نفر)، ١) کشاورزی علوم
در ایران اعضاء اولین نفر). ۴) فیزی و نفر)، ١) مهندس علوم
آقایان: از عبارتند آمدند در توآس عضویت به میالدی سال١٩٨٧

فیزی گروه در زنجان) تکمیل تحصیالت (مرکز ثبوت یوسف دکتر
پزش علوم گروه در ( بهشت شهید اه (دانش سعیدی فرخ دکتر و

اه (دانش موسوی موحدی عل اکبر دکتر آقای ایران عضو آخرین و
م باشد. میالدی ٢٠١۵ سال در شیم علوم گروه در تهران)

تهران اه دانش ∗

خبرنامه:
برگزیده توآس جدید اعضای عنوان به نفر ۵۵ ، ٢٠١٨ سال ابتدای از
تهران اه دانش از یاسم سیام دکتر نام میان این در که شدند
با است. مباهات موجب و خورد م چشم به ریاض علوم رشتۀ در
جهان دانشمندان از نفر ١٢٢٨ مجموع در جدید، اعضای احتساب
١۵ به تواس ایران اعضاء تعداد ترتیب این به و هستند تواس عضو

م یابد. افزایش نفر

: تکمیل گزارش
عموم مجم هشتمین و بیست و عموم کنفرانس چهاردهمین در

١٣٩٧ آذرماه ٨ تا ۶ تاریخ در که (TWAS) جهان علوم فرهنگستان
برجستۀ دانشمندان از نفر ۵٠٠ از بیش و شد برگزار ایتالیا تریست در
جدید اعضای داشتند شرکت آن در مختلف شاخه های در جهان
از را خود عضویت لوح و معرف همایش پایان روز در نیز فرهنگستان

یاسم دکتر لوح دریافت تصویر داشتند. دریافت فرهنگستان رئیس
است. پیوست به

توآس اه وب نشان به م توانید بیشتر اطالعات برای
نمایید. مراجعه https://twas.org
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٩٨

بزرگداشت گردهمایی
محمودیان سیدعباداله دکتر

مصاحب∗∗ رفیعه و ∗ راع فاطمه

دکتر آقای ایران، ریاض ماندگار چهره بزرگداشت مراسم
رئیسه هیئت حضور با ٩٧ تیر ٢۵ دوشنبه روز محمودیان، سیدعباداله
اه دانش دانشجویان و استادان از کثیری جم شریف، صنعت اه دانش
پایه علوم تکمیل تحصیالت و زنجان اه های دانش و شریف صنعت
دوستداران ر دی و محمودیان دکتر آقای سابق دانشجویان زنجان،
مرزهای همایش حاشیه در شریف صنعت اه دانش ٢ تاالر در ایشان

گردید. برگزار ریاض علوم
ر دانش دکتر سخنران

علوم ده دانش ریاست ر، دانش امیر دکتر آقای مراسم ابتدای در
ضمن ایشان سابق دانشجویان از و شریف صنعت اه دانش ریاض
بزرگداشت این اجرای روند از خالصه ای حاضرین، به گویی آمد خوش
نمودند. ارائه را ریاض علوم مرزهای همایش دوره ششمین کنار در
این همزمان به توجه با برگزاری، کمیته موافقت «با افزودند: ایشان
از تقدیر به محمودیان، دکتر دوباره) (تولد بازنشستگ با همایش

علم کارنامه از خالصه ای و پرداخته توان حد در محمودیان دکتر
منظور و ندارد بازنشستگ علم کار چه اگر م دهیم. ارائه را ایشان
دکتر بارز ویژگ های از است. اداری بازنشستگ ، بازنشستگ از
که است این هم آن کوتاه اثبات و است ایوب صبر داشتن محمودیان،
خصوصیات ایشان که این ر دی نکته کردند. تحمل سال ٣٢ را بنده
که خصوصیت اما کرد خواهند اشاره دوستان که دارند زیادی خوب
اطراف جوی ایشان که است این است، شاخص خیل من نظر به

فوق العاده ایشان م کرد. جذب را آدم بی دلیل که داشتند خودشان
کردن، تحقیق اصول دانشجویان به ابتدا از و هستند روزی به استاد

م دهند». یاد را علم اخالق و نوشتن درست

رشتچیان دکتر سخنران
تحصیالت و آموزش معاون رشتچیان، داوود دکتر آقای ادامه در
اه دانش رئیسه هیئت از نمایندگ به شریف صنعت اه دانش تکمیل

خاص اهمیت از سوتان پیش و استادان از «تقدیر داشتند: بیان
ارج را نسل این مستمر تالش های هم که چرا است. برخوردار
یادآوری را بزرگان خدمات از قدرشانس جدید نسل به هم و م نهیم
شاخص ترین از ی محمودیان دکتر آقای عزیز ار هم م کنیم.
فعالیت های شاخص، علم کارنامه است. اه دانش این در آن ها
خاص مدیریت مسئولیت های و فراوان آموزش و ‐پژوهش علم

ریاض علوم ده دانش رئیس ایران، ریاض انجمن ریاست قبیل از
المپیاد کمیته عضو ، ریاض المپیاد مل کمیته عضو شریف، اه دانش
پژوهش های برای خوارزم بین المل جایزه دریافت ایران، کامپیوتر
علوم ده دانش استاد ،١٣٨٠ سال از علوم فرهنگستان عضو بنیادی،
بولتن خصوص به مجله چندین تحریریه در عضویت شریف، ریاض
،١٣٨٩ سال در ایران ریاض ماندگار چهره ایران، ریاض انجمن
سال در کشوری نمونه استاد ،١٣٨١ سال در اه دانش نخبه ر پژوهش

بدیه است. ایشان اجرایی و علم مسئولیت های از بعض از ١٣٨٩
اه دانش در ایشان حضور به همواره شریف صنعت اه دانش که است

کرد.» خواهد و کرده افتخار

سلطان خواه دکتر خانم سخنران
اه دانش استاد سلطان خواه، نسرین دکتر خانم مراسم ادامه ی در
اولین و محمودیان دکتر آقای دکترای دانشجوی اولین که الزهرا
شریف صنعت اه دانش ریاض علوم ده دانش دکترای فارغ التحصیل
رد سال ٧۵امین در که دارم «افتخار پرداختند: سخنران به بوده اند

علم پرثمر تالش سال ۴٠ نکوداشت و محمودیان دکتر آقای تولد
دکتری دوره در کنم. صحبت شاگردانشان از ی عنوان به ایشان
تحصیلم دوره در را متنوع درس های که م کردند تأکید ایشان
از ایشان شود. کانالیزه دانشجو نداشتند دوست اصال چون یریم، ب
متخصص هم و ترکیبیات متخصص هم که هستند استادان معدود
منظوره چند هم دانشجوهایشان که م کردند سع و هستند گراف

بیایند. بار
فرصت در مدت من جام امتحان از بعد محمودیان دکتر آقای
محض به ول نبود غیره و اینترنت زمان آن و بودند استرالیا مطالعات
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دقیق خیل بالفاصله، ایشان م کردم فکس را نامه ای من این که
روز ۵ از کمتر در را توصیه هایشان و جواب و کرده بررس و مطالعه
در بودند. قایل احترام دانشجو وقت به و م کردند ارسال من برای
کردند اصالح و زدند خط و کردند مطالعه خیل نیز بنده پایان نامه مورد
مشاهده اسالیدهایی در را پایان نامه صفحات و نامه از نمونه هایی که
رعایت کارهایشان این با ایشان را حق الناس واق در م فرمایید.

م کردند.
و بعد سال ۶ ی که کردیم ارائه حدس دو مقاالتمان ار ی در ما
این همزمان با تصادف، حسن از و بعد سال ٢۶ که است جالب ری دی
کدگذاری نظریه کم به و روس دانشمند توسط ٢٠١٨ در مراسم،

شد. اثبات
بزرگ کارهای انجام به انسان بزرگ که دادند یاد ما به ایشان
کارهای سراغ دهیم، نشان را خودمان اینکه برای واق در که نیست؛
کار هر که است این به انسان بزرگ ه بل برویم، پرکن دهن
توسعه برای ایشان دهد. انجام خوب و بشمارد بزرگ را ارزشمندی
ایران ریاض علم جامعه گردن بر بزرگ حق ریاض علم ترویج و
بودند ریاض انجمن رئیس مدت ی محمودیان دکتر آقای دارند.
ایشان یری های پی با بودم. تهران شهر شورای عضو موق آن من و
ساختمان که ورشو پارک ساختمان تهران وقت شهردار اری هم و

شد. انتخاب انجمن برای هست، هم انجمن فعل
تربیت را خوبی شاگردان که شاگردپرور بوده اند استادی ایشان
افراد بسیار فناوری و علم جامعه برای امروز آن ها همه که کرده اند
و صحت با همراه و عزت با عمری که امیدوارم هستند. مؤثری

باشند». داشته شادکام و دلخوش و آرامش ، سالمت
توسرکان دکتر سخنران

دکتر آقای دانشجویان از ر دی ی همایش، دبیر رزوان، دکتر آقای
دانش های اه پژوهش محقق ، توسرکان دکتر آقای یعن محمودیان
شناخته کامپیوتر علوم جامعه در هم و ریاض جامعه در هم که بنیادی،

کردند. دعوت سخنران برای و کرده معرف را هستند شده 
دکتر آقای با مالقاتشان اولین خاطره ذکر به توسرکان دکتر آقای
برخورد در که ویژگ «اولین که: کردند اشاره و پرداخته محمودیان
و داشتن زیاد انگیزه حالت این م شود منتقل کس هر به ایشان با
باعث که هست خودشان به افراد جذب حالت این و داشتن زیاد انرژی
انجام هم زیادی علم کارهای و باشد شلوغ اطرافشان همیشه شده
که است این کنم اشاره م خواهم من که علم ویژگ  اولین داده اند.
خودشان ویژگ  های دلیل به محمودیان دکتر آقای درس های همه
برای مسائل و باز مسائل از پر ترکیبی آنالیز درس  ویژگ دلیل به و

آقای بودن یر پی که کنم اشاره من همین جا هست. و بوده کردن فکر
وقت هیچ که م باشد ترتیب این به علم مسائل در محمودیان دکتر
هر ایشان و نم شوند بسته کرده اند شروع که علم کار هیچ فایل

م نویسند.» موضوع آن در مقاله ای دوباره بار ی وقت چند

مهدیان دکتر سخنران
کامپیوتر رشته سابق دانشجویان از مهدیان دکتر آقای بعدی سخنران
و ریاض جهان المپیاد طالی مدال دارنده شریف، صنعت اه دانش

ریاض در را دکترایشان که بودند کامپیوتر جهان المپیاد نقره مدال دو
بوده مشغول یاهو در مدت گرفته اند، ت آی ام اه دانش از کاربردی
خاطره عکس چند ایشان هستند. کار به مشغول گوگل در االن و
مراسم این در نم توانستند که دوستان از ویدئو سری ی و انگیز
و دادند نمایش را بودند فرستاده مراسم این برای و باشند داشته حضور
ایشان با که کس که دارند را خصوصیت این محمودیان «دکتر گفتند:
مسئله هایش و ایشان تحقیقات محیط داخل بالفاصله م شود، آشنا
کارهای با وقت که دارند را ویژگ این ایشان م شود. کشیده
ایشان زندگ وارد نظر هر از ر دی م شوی، درگیر ایشان تحقیقات
آفیس و بودیم اه دانش در ایشان آفیس در بی وقت و وقت شده ای.
بودم. آنجا را وقتم از خوبی مقدار که بود پاتوق هایی از ی ایشان
همیشه هم کوه در و بود برجا کوه برنامه همیشه که هفته ها آخر
برای مسئله طراح و تحقیقات برنامه های به راج کردن صحبت

بود». المپیاد

بزرگداشت میزگرد
از ر دی جمع سخنران محوریت با میزگردی مراسم، پایان بخش در
گردید. برگزار زنجان، ایشان، زادگاه شهر از اغلب که مراسم میهمانان
زنجان، استان پرورش و آموزش کل ‐مدیر رشتچ خانم بخش این در
نجفیان‐ دکتر آقای محمودیان، دکتر دانشجویان ‐از راع دکتر خانم
دکتر آقای محمودیان، دکتر دانشجویان از و زنجان اه دانش ریاست
دکتر آقای زنجان، تکمیل تحصیالت اه دانش نهندی‐استاد زارع
پسا دانشجوی و بهشت شهید اه دانش علم هیئت ‐عضو موس ایرد
دبیرستا ن های ریاض دبیر ترابی اکبر آقای و محمودیان دکتر دکترای
پرداختند. سخنران به ایشان دانشجویان از و درخشان استعدادهای

نجفیان دکتر آقای
رضایت خودشان که هرچند کنم بیان جا این را نکته چند «م خواهم
آقای با که سفرها از ی در شود. گفته مطالب این که ندارند خاطر
آقای روستا مردم با گفتگو در که کردیم دیدن روستایی از بودیم دکتر
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و یری ها پی از بعد دارد. آب ل مش روستا این که شدند متوجه دکتر
روستا آن آب رسان هزینه تقبل کشاورزی جهاد با فراوان بررس های
در مطالعات فرصت دوره ی در ایشان همچنین گرفتند. برعهده را
سال ی پایان در و داشتند حضور زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش
را مدت این در خود دریافت حقوق تمام اه دانش این در حضورشان
نمودند. اهدا اه دانش به اه دانش این کتابخانه پروژه تکمیل جهت
وقت کمبود علت به که دارد وجود قبیل این از بسیاری نمونه های
داشتند ایشان که شاخص خصوصیات از ی نم کنم. بیان را آن ها
مسیر ساعات برای حت م دانستند. را وقت قدر واقعا که بود این
طرف از من نم دادند. هدر را زمان و داشتند برنامه ریزی مسافرت ها
به ویژه ای توجه واقعاً که زارم سپاس ایشان از بسیار زنجان اه دانش
در اه دانش دو هر ریاض گروه راه اندازی در و داشتند ما ریاض گروه

کشیده اند». زحمت واقعاً زنجان
زارع نهندی رشید دکتر

تحصیالت اه دانش کل بنیانگذاران از ی محمودیان دکتر «آقای
مدت ها هستند. اه دانش این ریاض گروه ویژه به و زنجان تکمیل
دکترا و ارشد دانشجوهای و بودند مشاور مدت ها بودند، ممیزه هیئت
بسیار دانشجوها با محمودیان دکتر آقای رفتار کرده اند. تربیت آنجا
راحت ایشان با دانشجوها تا م شوند دانشجو خودشان است، ویژه

باشند.
بسیار کارهای آنجا در شدند که ایران ریاض انجمن رئیس ایشان
هم سلطان خواه دکتر خانم که همان طور جمله، از دادند. انجام مهم
و هست ساکن آنجا ریاض انجمن هم االن که محل فرمودند اشاره

دکتر خانم کم و دکتر آقای یری پی با هست هم خوبی بسیار محل
بود.» بزرگ کم بسیار و گرفتند شهرداری از سلطان خواه

مراسم پایان بخش
صنعت اه دانش ریاست ، فتوح دکتر آقای حضور با مراسم پایان در

نجفیان، دکتر آقای داشتند، حضور نیز برنامه طول در که شریف
ریاض ده دانش ریاست ر دانش دکتر آقای و زنجان، اه دانش ریاست

گردید. محمودیان دکتر آقای تقدیم یادبود رسم به هدایایی
و کردند قدردان و ر تش همه از محمودیان دکتر آقای سپس
که کردم موافقت رزوان دکتر پیشنهاد از بعد اینکه «علت افزودند:
طول در نفر ی شود گفته که است این شود، برگزار مراسم چنین
دهد انجام م توانسته کارهایی چه ،١٣۴۴ سال از تدریسش سال ۵٢

ی کرد. کارهایی م توان که بدانند جدید نسل تجربه عنوان به و
آن به من که مواردی از ی و است کردن» «پیله بنده عادات از
اه دانش در ما که موقع که بود این م دانم، مثبت را آن و کردم پیله
آموزش به کردم پیله من داشتیم، دانش آموزان برای اردویی دوره های
آموزش و پسر آن ها نصف و باشند دختر افراد نصف حتماً که پرورش و
نم رفت بار زیر پرورش و آموزش کند. معرف را آن ها هم پرورش و
شد این کردن پیله و اصرار نهایت نداریم. اردو پس گفتیم هم ما و
کنند». شرکت یافتند اجازه که آمدند بیرون میرزاخان ها مریم که
را خودشان) قول (به کردن» «پیله از ر دی موفق نمونه چند ایشان
پیام که آن هایی همه میهمانان، همه حضور از پایان در و برشمردند نیز

نمودند. ر تش قلب صمیم از مراسم برگزاری عوامل و فرستادند

بپایند.... روزگار به و بمانند یادگار به اینکه امید به

تبریز الزهرا پردیس فرهنگیان، اه دانش ∗

استون تارتو، اه دانش ∗∗
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