ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ
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اﯾﺮان

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن١٣٩۶

اﺧﺒﺎر اﻧﺠﻤﻦ



ﺳﺨﻨﺮاﻧ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ در ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ

ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺎﺿ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﺎﺿ اﯾﺮان

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎ دارد از ﻣﯿﻬﻤﺎنﻫﺎی وﯾﮋه اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
زاﻫﺪی رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ
اﺳﻼﻣ  ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻫﯿﺎﻧﮓ ﺳﻮک ﻟ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﮐﺮه و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﻣﺪﻋﻮ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ و اﻋﻀﺎی
ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ  ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ و ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر

ﻣﺆﺛﺮﺷﺎن در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺸ ﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
در ﺳﺎﻟ
ﯾ

ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ

رﯾﺎﺿ

از ﺑﺰرﮔﺎن و ﻧﻮاﺑﻎ ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

ﺷﺎﻫﺪ از دﺳﺖ دادن
ﺑﻮد .ﻧﺎﺑﻐﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ

اﺧﺘﺼﺎص ﺟﺎﯾﺰه ﻓﯿﻠﺪز ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻓﺘﺨﺎر اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺟﻬﺎن و اوﻟﯿﻦ اﯾﺮاﻧ
ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﺎﺿ

ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮای اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎت و ﻏﺮور اﺳﺖ ﺗﺎ

ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤ
ﮔﺮاﻣ

داﻧﺸ ﺎه ﺑﻮﻋﻠ

را ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ

ﻫﻤﺪان

ﺑﺪارﯾﻢ.

در اﺑﺘﺪا از ﺗﻤﺎﻣ
دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣ

دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،آﻗﺎی

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸ ﺎه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸ ﺪه

رﯾﺎﺿ  ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﯿﻀ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤ

دﺑﯿﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ داﻧﺸﺨﻮاه دﺑﯿﺮ

و اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤ

ﻫﻤ ﺎران و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺸ ﺮ و ﻗﺪرداﻧ

و اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﻤﺎﻣ

ﮐﻪ در اﻣﺮ و ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻼش
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﻣ ﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،وﻗﺖ
ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻼش واﻓﺮی دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ

دﺳﺖ ﻫﻢ داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬ

ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ دﻋﻮت رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸ ﺎه ﺑﻮﻋﻠ
دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣ

ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺑﺎ ﺗﻼش آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﯿﻀ

اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  ۴٧در داﻧﺸ ﺎه ﺧﻮارزﻣ

آﻗﺎی
در

ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺑﺎور رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮوع ﺧﻮب دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﯾ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺴﺠﻢ

دارد.

ﺟﻤ  ١۶ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز ﺟﺎی دﻫﺪ .ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ را
ﮔﺮاﻣ داﺷﺘﻪ و از دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﺳﻤ
در اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر و ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ اﺟﺮا
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﻣﺎدی ﺧﻮد ﻣﻮﺟ

و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ

از ﺷﺮﮐﺖ در

اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸ ﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤ

ﺑﻪ

را ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع

ﻋﺮض زﻧﺪﮔ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن زﻧﺪﮔ
ﺑﻠ ﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺧﻮد ،ﺳﺎلﻫﺎ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻗﺮنﻫﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣ ﺳﺎزد .ﺟﻮاﻣ
ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻋﻤﻮﻣﺄ در زﻣﺎن از دﺳﺖ دادن اﯾﻦ ﻧﻮاﺑﻎ ﺑﻪ ﯾ ﺒﺎره ﺣﺮﮐﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮج را درک ﻧﻤﻮده و از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﻮاج در راه ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .اﻧﺮژی
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ
آﺛﺎر ﻣﻬﻤ

ﺑﺎ ﻣﻮج زﻧﺪﮔ

ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺟﻮاﻣ زﯾﺮ

ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣ ﮔﺬارد.

• ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ

رﯾﺎﺿ

ﺟﻬﺎﻧ

• ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
• ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤ

ﮐﺸﻮر

ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ارﮔﺎنﻫﺎی دوﻟﺘ
ﻓﻨﺎوری ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤ

ﻣﺜﻞ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و

و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و وزارت آﻣﻮزش

و ﭘﺮورش و ارﮔﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺜﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤ

و

ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ و  ...اﻧﺘﻈﺎر ﻣ رود ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﻣﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻓ

اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻫﻤ ﺎران و
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤ

ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﺪال را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان را در

ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ

ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻋﻠﻤ

ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺟ

ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ

اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۵٢

اﯾﺮان

۶٩

اﻟﻒ( اﯾﺠﺎد ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎدل  ٢٠٠٠٠ﯾﻮرو در ﺳﺎل ﺑﺮای ﻧﻔﺮ
ﮐﺸﻮر از ﻃﺮف وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و

اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﯾﺎﺿ
ﻓﻨﺎوری و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤ
ب( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌ

ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ،ﮐﻼسﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﻠ

ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و

و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ

ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی

ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ج( ﻧﺎﻣ ﺬاری ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻬﻤ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣ

در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ

ﺷﻬﺮﻫﺎ

در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺎم و ﺗﻌﺪاد ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪزﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻧﺎم ﮐﺸﻮر

ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺮز

١

آﻣﺮﯾ ﺎ

١٣

٢

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

١١

٣

روﺳﯿﻪ

٨

۴

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

۶

۵

آﻟﻤﺎن

۴

۶

ژاﭘﻦ

٣

٧

ﺑﻠﮋﯾ

٢

٨

ﭼﯿﻦ

١

٩

ﺑﺮزﯾﻞ

١

١٠

وﯾﺘﻨﺎم

١

١١

اﯾﺮان

١

١٢

اﺗﺮﯾﺶ

١

١٣

ﺳﻮﯾﺲ

١

١۴

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

١

١۵

اوﮐﺮاﯾﻦ

١

١۶

ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ

١

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﯾ

از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ رﯾﺎﺿ

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸ ﻼﺗ

ﮐﺸﻮر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﯿﺘﺮوار اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﻢ:
• ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﺗﺴﺖزﻧ
ﮐﺸﻮر

ﻣ ﭘﺮدازم و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی دﮐﺘﺮ زاﻫﺪی ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم اﯾﻦ ﻣﺸ ﻞ
ﺑﻄﻮر ﺟﺪی در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ  ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕ ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح و ﺑﺮای ﺣﻞ آن
ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸ

ﺷﻮد.

ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﺠﻮم داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿ
ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺒﺮ ﻣ دﻫﺪ واﯾﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ
و ﺳﻘﻮط ﺳﻄ

ﻋﻠﻤ

ﺑﻪ وﯾﮋه رﯾﺎﺿ

و ﻓﯿﺰﯾ

ﺳﺮاﺳﺮی را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿ

ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺗﻤﺎﻣ

ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل در ﺣﻞ

ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠ

• ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ورودی ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃ ﺗﺤﺼﯿﻠ

داﻧﺸ ﺎﻫ

رﯾﺎﺿ
• ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﯽروﯾﻪ ﮐﻤﯿﺖ در ﻣﻘﺎﻃ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ رﯾﺎﺿ

اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ

از ﺑﺮوز ﯾ

ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ رﯾﺎﺿ

در ﺑﻌﻀ

از رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و

ﺷﻮد .ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﯿﻦ آزﻣﻮن
ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.

• ﻋﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿ
• ﺳﻮق اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻧﺸ ﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﻣ ﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓ
در اﻧﺘﻬﺎی ﺻﺤﺒﺘﻢ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻤﻠ ﺮد ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ
اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ آن را ﺑﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤ ﻋﻤﻮﻣ

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﮐﻮل ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

٧٠

اﻫﺪای ﺟﺎﯾﺰه ﺷﻔﯿﻌﯿﻬﺎ

اﯾﺮان

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن١٣٩۶

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﻮداریﻣﻤﻘﺎﻧ
اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﺎد رواﻧﺸﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی

ﺷﻔﯿﻌﯿﻬﺎ اﺳﺘﺎد ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﺸ ﺴﻮت رﯾﺎﺿ ،
ﺟﺎﯾﺰهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﯾﺰۀ ﺷﻔﯿﻌﯿﻬﺎ ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧ

از ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و

وﯾﺮاﺳﺘﺎران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺘﻮن رﯾﺎﺿ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾ

ﺑﺎر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﺎﺿ

ﮐﺸﻮر اﻫﺪا ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه  ،ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ
رﯾﺎﺿ اﯾﺮان ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر در ﻏﻨﺎی ﻧﻮﺷﺘﮕﺎن
رﯾﺎﺿ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ و ﮐﻤ

ﺷﺎﯾﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،

ﺷﻤﺎ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯿﻬﺎ در ﺳﺎل ١٣٩۶
ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ،زﺣﻤﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺷﻤﺎ را ارج ﻧﻬﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی ﺟﺎﯾﺰه ﺷﻔﯿﻌﯿﻬﺎ ﻣﻮرخ  ،٩۶/۴/١٣آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﻮداریﻣﻤﻘﺎﻧ ﻣﺘﺮﺟﻢ و وﯾﺮاﺳﺘﺎر آﺛﺎر رﯾﺎﺿ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﺟﺎﯾﺰه ﺷﻔﯿﻌﯿﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل  ١٣٩۶ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ دﻫﻘﺎن
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﻳﺎدآوري ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ دوره ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻬﺮ  ٩٧اﻟ ﻣﻬﺮ  ٩٨ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺗﺎل ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧ  http://imsmembers.irﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
)ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ وارد ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼ ﺧﻮد ﺷﻮﻳﺪ و از ﻣﻨﻮي ﻧﺎرﻧﺠ رﻧﮓ ﺑﺮ روي »ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻀﻮﯾﺖﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘ « ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﻮده و
»ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ« را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(.
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم ﺑﺎ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۵٢

اﻫﺪای ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﯾﺮان

٧١

اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻘﺼﻮدی

ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ رﯾﺎﺿ

ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در راﻫ
و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿ

ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔ

ﻓﺮﻫﻨﮓ

در ﮐﺸﻮر ﻣ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی

ﻋﻠﻤ  ،اﻧﮕﯿﺰه ،ﭘﺸﺘﮑﺎری ﻓﺮاوان و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕ

اﺳﺖ ﺗﺎ

ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎی ﻋﻠﻢ ،ﺟﺎم وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ را از
آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ و اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤ

ﺑﺰرﮔﺎﻧ

ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﮔﺎم

ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺳﺎزﻧﺪ و دﯾ ﺮ رﻫﭙﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ از
آﻧﺎن اﻟ ﻮ ﺑ ﯿﺮﻧﺪ .ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دور اﻋﻄﺎی
ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔ

ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ

و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿ ﭼﺎپ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ  ٩۶/١/٣٠ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻫﻤ ﺎران ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻮﺻﯿﻔ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﺎﺿ

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﻮﺻﯿﻔ

از ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺎرۀ ﻣﻨﺘﻬ
اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿ

آﻣﻮزﻧﺪه ،ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾ

ﮐﻪ در ﯾ

ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در راﻫ

ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔ

در ﮐﺸﻮر ﻣ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
اﺳﺖ ﺗﺎ

ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎی ﻋﻠﻢ ،ﺟﺎم وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ را از
آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ و اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤ

ﺑﺰرﮔﺎﻧ

ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﮔﺎم

ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺳﺎزﻧﺪ و دﯾ ﺮ رﻫﭙﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ از
آﻧﺎن اﻟ ﻮ ﺑ ﯿﺮﻧﺪ .ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دور اﻋﻄﺎی
ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔ

ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﭼﺎپ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ

»ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨ

ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ﻓﻠﺴﻔﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت«

در ﺷﻤﺎرۀ  ۵٩ﻣﺠﻠﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿ  ،ﺑﻪرأی اﻋﻀﺎی
ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕ

ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﯾﺎﻓﺘﻪ

اﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ  ،ﭘﺎﯾﺪاری

و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ

ﮐﺸﻮر از

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ .ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و در اداﻣﮥ راه
زﻧﺪﮔ

در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۵٩و  ۶٠ﻣﺠﻠﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿ ،
ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ .ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾ

ﻋﻠﻤ  ،اﻧﮕﯿﺰه ،ﭘﺸﺘﮑﺎری ﻓﺮاوان و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕ

ﻋﻠﻤ

ﻟﻮح

»ﻣﯿﺮاث ﻓﻮرﯾﻪ«
ﺑﻪرأی اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ

اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧ

اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾ

و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻘﺎﻟﮥ

ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﻣﺠﻠﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ و

ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻫﺪا ﻣ ﺷﻮد.

و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ«

ﺑﺎر در

ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ،ﯾ

و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿ

»ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺣﯿﺮتآور در آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿ

و ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺰرﮔ

ﺧﻮﯾﺶ ،ﭘﯿﺮوز و ﺷﺎدﮐﺎم ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ دﻫﻘﺎن
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان

اﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب

ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ  ،ﭘﺎﯾﺪاری و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿ

ﮐﺸﻮر از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ .ﺳﻼﻣﺖ

و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و در اداﻣﮥ راه زﻧﺪﮔ ﻋﻠﻤ ﺧﻮﯾﺶ ،ﭘﯿﺮوز و ﺷﺎدﮐﺎم
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ دﻫﻘﺎن
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

٧٢

ﮔﺰارش ﻣﺠﻤ ﻋﻤﻮﻣ

اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﻮداری ﻣﻤﻘﺎﻧ

اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﻮداریﻣﻤﻘﺎﻧ  ،رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ

اﯾﺮان

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن١٣٩۶

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ و آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد

اﻣﯿﻨ و دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻠ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸ

∗

ﺟﻠﺴﻪ ،وارد دﺳﺘﻮر ﺷﺪ.
اﯾﺮان ﺑﺮای اراﺋﻪ

اﺑﺘﺪا آﻗﺎی دﮐﺘﺮ دﻫﻘﺎن رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺎه دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌ
ﻋﻠﻤ  ،ﻓﺮﻫﻨﮕ

و اﺟﺮاﯾﯽ در اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

از روﻧﺪ اﻣﻮر

اراﺋﻪ دادﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آﻗﺎی

دﮐﺘﺮ درﻓﺸﻪ ﺧﺰاﻧﻪدار اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟ

دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ و

اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ اراﺋﮥ ﮔﺰارش ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺮح دادﻧﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺧﺰاﻧﻪدار ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻠﺴﻪ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻓ ﺑﺎزرس اﻧﺠﻤﻦ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﺟﺎﯾ ﺎه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺰارش ﺑﺎزرس را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻓ
ﻃ

ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻋﻤﻠ ﺮد اﻧﺠﻤﻦ را در ﯾ

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﺂﯾﯿﺪ

ﻗﺮارداد .ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮﺧ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺧﺼﻮص
آﻧﻬﺎ ﺳﺆاﻻت و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳ ﻫﺎی
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤ

ﻋﻤﻮﻣ

ﻋﺎدی اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ ١٧:٣٠روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اول ﺷﻬﺮﯾﻮر  ٩۶ﻃﺒﻖ دﻋﻮت
ﻣﻮرخ اول ﻣﺮداد  ٩۶ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان در داﻧﺸ ﺎه ﺑﻮﻋﻠ

اﻋﻀﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺳﯿﻨﺎی ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ١٠٨ﻧﻔﺮ از
اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزرﺳﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺷﻬﺮﯾﻮر  ٩۶ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ٩٧
اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻋﻼم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓ

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ از

ﺳﻮی ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ و رأیﮔﯿﺮی ﻣﺨﻔ و ﺷﻤﺎرش آرا آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اﺷﺮف داﻧﺸﺨﻮاه ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﻓﯿﻀ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠ

و ﺑﺎزرس ﻋﻠ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺘﺨﺎب

ﺷﺪﻧﺪ.

دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ
 .١اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠ ﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ رد آن.
 .٢اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻣﺎﻟ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺰارش را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد.

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪ دار اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ رد آن.

ﺑﻪ دوره ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١٣٩٧ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ١۴٠٠ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔ

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ از ﺳﻮی

ﺑﻪ ﺷﺮح آﻗﺎﯾﺎن :دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎری ،دﮐﺘﺮ

ﻣﻬﺮداد ﻧﺎﻣﺪاری ،دﮐﺘﺮ داود ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪی و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ :دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
ﻋﻠﯿﺰادهﺻﻨﻌﺘ و دﮐﺘﺮ زﻫﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

 .٣اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺑﺎزرس اﻧﺠﻤﻦ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ
و ﻋﻤﻠ ﺮد اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

در اداﻣﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط

اﯾﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ رد آن.

 .۴اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  ١٣۵اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.
 .۵اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر ١٣٩٧
ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١۴٠٠ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  ١٣۶اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.
 .۶اﺳﺘﻤﺎع ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ.
 .٧ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ٩۶ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر .٩٧

را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺧﺮداد  ٩٧ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ و در ﺷﻬﺮﯾﻮر  ٩٧ﮐﺎر اداره اﻧﺠﻤﻦ را از ﺷﻮرای ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑ ﯿﺮد.
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻣﻮرد اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ،
ارﺗﺒﺎط اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ وزارتﻫﺎی ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی
درﺳ رﯾﺎﺿ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸ ﺎه و ﻏﯿﺮه اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﯾﻮر  ٩۶ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ٩٧ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
∗ داﻧﺸ ﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۵٢

اﯾﺮان

ﮔﺰارش ﺗﺸ ﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﻧﻮان اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

٧٣

رﯾﺎﺿﯿﺪان ) (CWMرا ﺗﺸ ﯿﻞ داد.

اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﻤ ﻋﻤﻮﻣ

 .٣اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮان

ﻣﮋﮔﺎن ﻣﺤﻤﻮدی ،دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﻧﻮان

در اﯾﺮان ،ﺣﺎﮐ

∗

از ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﺧ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﻮان رﯾﺎﺿﯿﺪان در

اﯾﺮان ﺑﺎ دﯾ ﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ،وﻟ ﻟﺰوم ارﺗﺒﺎط اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ ﺑﺎ
ﺗﺸ ﻞﻫﺎی ﺑﺎﻧﻮان اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی رﯾﺎﺿ دﻧﯿﺎ ،و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﻌﺪاد
و ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ،و ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آن ﻣﺠﺎﻣ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤ

ﺑﺎﻧﻮان رﯾﺎﺿﯿﺪان اﺧﺘﺼﺎص

ﻣ دﻫﻨﺪ ،از دﯾ ﺮ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻮده
اﺳﺖ.
 .۴ارﺗﺒﺎط و ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﮐﻪ در اﯾﺮان از ﻣﺮاﮐﺰی ﭼﻮن ﻣﻌﺎوﻧﺖ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﻣﻮر زﻧﺎن ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزارت ﻋﻠﻮم در اﻣﻮر
زﻧﺎن ،و ﺣﺘ ﻣﻌﺎوﻧﺎن روﺳﺎی داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ در اﻣﻮر زﻧﺎن از ﻣﺰاﯾﺎی
دﯾ ﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺎﻧﻮان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻋﺮض ادب ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘ

ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم اﺟﺮاﯾﯽ

ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻠ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻧﻮان اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ
از ﻃﺮح ،ﺑﺮرﺳ
اﺑﺘﺪا ﺑﺮﺧ

و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ

اﯾﺮان ،در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰارﺷ

و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻣ دﻫﻢ.

 .١ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻧﻮان رﯾﺎﺿﯿﺪان در اﻧﺠﻤﻦ
اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﻮرای اﺟﺮاﺋ  ،در ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ

ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤ

و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ،ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ،

و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺪﻋﻮ ﯾﺎ ﺣﺘ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در

ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
 .٢اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی رﯾﺎﺿ

اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺟﻨﺴﯿﺘ

اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻧﻮان

اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٣٩٣در ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﮐﺸﻮر )در داﻧﺸ ﺎه ﺳﻤﻨﺎن( ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم اﺟﺮاﺋ

اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

وﻗﺖ

اﯾﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮم اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ دادﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺤﺚﻫﺎ ،ﺟﻠﺴﺎت،
ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎ ،و دو ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ روز ﻗﺒﻞ از ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪود  ۵٠ﻧﻔﺮ از ﺑﺎﻧﻮان ،و ﺗﻌﺪادی آﻗﺎﯾﺎن رﯾﺎﺿﯿﺪان،
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧ

از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم اﺟﺮاﺋ

اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و

ﺑﻪ دﺑﯿﺮی ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ داﻧﺸﺨﻮاه و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟ داﻧﺸ ﺎه ﺑﻮﻋﻠ ﺳﯿﻨﺎی

ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ از ﺳﺎل  ١٨۶۵ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ

راهاﻧﺪازی ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ اﻣﻮری ﭼﻮن ﺑﺮرﺳ
آﻧﺎن ،ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﻌﺮﻓ

و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻔﮑﯿ
رﯾﺎﺿ

اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و دﻻﯾﻞ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﻋﻨﻮان ﻣ ﮐﻨﻢ.

رﯾﺎﺿ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻬﻢﺧﻮاﻫ

ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺪداً از اﯾﺸﺎن ﺗﺸ ﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺸ ﻼت

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی

ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

اﯾﺠﺎد ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻧﻮان» ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﻧﻮان« ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎ

ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،

ﻟﻨﺪن ) ،(١٨۶۵اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن اﻣﺮﯾ ﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت )،(١٩٧١

ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ،و ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎﻧﻮان رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮان

ﮐﺎﻧﺎدا )،(١٩٩٢

اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ
و اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ
اﻟﻤﻠﻠ

اروﭘﺎ ) ،(١٩٨۶اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ) (٢٠١٣اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ

رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ) (IMUﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ٢٠١۵ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﻧﻮان

∗

داﻧﺸ ﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ

