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انجمن اخبار
هشتمین چهل و در انجمن رئیس سخنران

ایران ریاض کنفرانس

هشتمین و چهل در شرکت کنندگان همه خدمت سالم عرض با
تا است غرور و مباهات مایه اینجانب برای کشور، ریاض کنفرانس
همدان بوعل اه دانش میزبان با را علم مهم همایش این شروع

بداریم. گرام
آقای کنفرانس، این برگزاری اندرکاران دست تمام از ابتدا در
ده دانش محترم مسئولین و اه دانش محترم ریاست غالم دکتر
دبیر دانشخواه دکتر خانم کنفرانس، دبیر فیض دکتر آقای ، ریاض

تمام و اجرایی و علم کمیته های محترم اعضای و علم کمیته
تالش کنفرانس این برگزاری و امر در که دانشجویان و اران هم

م نمایم. قدردان و ر تش داشته اند
وقت کنفرانس، این انات ام و مقدمات آوردن فراهم است بدیه
این مدیریت و گرفته را عزیزان این از زیادی جمعیت روزی شبانه
به دست اینها همه که دارد وافری تالش و تجربه به نیاز میزبان
با کنفرانس این برگزاری شاهد اله قوه و حول به تا داده هم دست

باشیم. خوبی بسیار کیفیت
آقای بوعل اه دانش محترم ریاست دعوت که گذشته سال از
در فیض دکتر آقای تالش با و ویدیویی صورت به غالم دکتر
این به ما همه شد پخش خوارزم اه دانش در ۴٧ کنفرانس اختتامیه
منسجم برنامه ریزی ی بر داللت خوب شروع این که رسیدیم باور

دارد.
و اران هم طرف از که خوبی استقبال به توجه با امیدوارم
در شرکت از تکمیل تحصیالت دانشجویان و علم هیأت اعضای
به علم همایش های در موجود الت مش است، شده کنفرانس این

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

دکتر آقای همایش، این ویژه میهمان های از دارد جا همچنین
شورای مجلس عال آموزش کمیسیون محترم ریاست زاهدی

ریاض انجمن محترم ریاست ل سوک هیانگ دکتر خانم ، اسالم
اعضای و خارج و داخل مدعو ریاض دانان و اندیشمندان سایر و کره
کمیسیون های ، تخصص کمیسیون های اجرایی، شورای محترم
حضور دلیل به ایران ریاض انجمن مختلف شوراهای و اجرایی

نمایم. ر تش کنفرانس این در مؤثرشان
دادن دست از شاهد ریاض جهان جامعه گذشت که سال در
با که نابغه ای بود. میرزاخان مریم خانم خود، نوابغ و بزرگان از ی

ایران اولین و جهان بانوی اولین افتخار توانست فیلدز جایزه اختصاص
در را ایران عزیزمان کشور نام و کند ثبت خود نام به را مدال این برنده
را عزیز این خاطره و یاد دهد. جای فیلدز مدال برنده کشور ١۶ جم

اسم و نموده اند تالش که کنفرانس دست اندرکاران از و داشته گرام
اجرا میرزاخان مریم دکتر خانم مرحومه یادبود و افتخار به افتتاحیه در

نمایند.
ارتفاع به را موج خود مادی حیات طول در بزرگ انسان های

زندگ زمان در تنها نه را جامعه که م کنند ایجاد خود زندگ عرض
جوام م سازد. متأثر قرن ها بسا چه و سال ها خود، مرگ از بعد ه بل

حرکت باره ی به نوابغ این دادن دست از زمان در عمومأ سوم جهان
انرژی م ماند. غافل نیز راه در امواج تأثیر از و نموده درک را موج این
زیر جوام در م نماید منتقل خود زندگ موج با میرزاخان خانم که

م گذارد. جای بر مهم آثار
جهان ریاض علم جامعه •
جهان و ایران زنان جامعه •

کشور علم جامعه •
و تحقیقات علوم، وزارت مثل دولت ارگان های از راستا این در که
آموزش وزارت و جمهوری ریاست فناوری و علم معاونت فناوری،
و علم انجمن های مثل دولت به غیر وابسته ارگان های و پرورش و
برنامه ریزی با م رود انتظار ... و اسالم جمهوری علوم فرهنگستان
خانم که موج این از جامعه علم ارتقای برای کاف استفاده مدون

ببرند. است نموده ایجاد میرزاخان
به نسبت داریم انتظار اشاره مورد ارگان های از همچنین

نمایند. اقدام زیر فعالیت های
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نفر برای سال در یورو ٢٠٠٠٠ معادل میزان به بودجه ای ایجاد الف)
و تحقیقات علوم، وزارت طرف از کشور ریاض مسابقات اول

جمهوری ریاست فناوری علم معاونت و فناوری
مرتبط اماکن و کالس ها سالن ها، شامل مجتمع تأسیس ب)
و کنفرانس ها برگزاری برای میرزاخان مریم نام به
گردهمایی های همچنین و بین الملل و مل همایش های

جمهوری ریاست نهاد حمایت با علم انجمن های ساالنه
با شهرستان ها و تهران در مهم اماکن و خیابان ها ذاری نام ج)

شهرها اسالم شوراهای حمایت
است: آمده جهان کشورهای فیلدزهای مدال تعداد و نام زیر جدول در

فیلرز مدال تعداد کشور نام ردیف
١٣ ا آمری ١
١١ فرانسه ٢
٨ روسیه ٣
۶ انگلستان ۴
۴ آلمان ۵
٣ ژاپن ۶
٢ بلژی ٧
١ چین ٨
١ برزیل ٩
١ ویتنام ١٠
١ ایران ١١
١ اتریش ١٢
١ سویس ١٣
١ استرالیا ١۴
١ اوکراین ١۵
١ نیوزیلند ١۶

کشور ریاض مهم مسائل از ی به سخنانم از قسمت این در
ل مش این دارم تقاضا زاهدی دکتر آقای حضور دلیل به و م پردازم
، فرهنگ انقالب عال شورای ، اسالم شورای مجلس در جدی بطور
آن حل برای و مطرح ایران اسالم جمهوری علوم فرهنگستان های

شود. چاره اندیش
کارشناس سراسری آزمون در کنندگان شرکت آمار به نگاه اگر

تجربی علوم رشته به داوطلبین هجوم باشیم داشته گذشته سال های
ریاض علوم خصوص به و رشته ها سایر از استقبال شدید کاهش و

تخصص های در کشور استعدادهای متقارن توزیع عدم ی بروز از
تضعیف باعث م تواند واین م دهد خبر جامعه نیاز مورد مختلف
و پایه علوم بخصوص و رشته ها از بعض در علم سط سقوط و
آزمون داوطلبین تعداد زیر جدول شود. فیزی و ریاض ویژه به

م دهد. نشان مختلف سال های تفکی به را سراسری

ریاض گریبانگیر حاضر حال در که الت مش سایر از مورد چند به
م کنم: اشاره تیتروار طور به م باشد کشور

حل در استدالل و تفکر جای به تست زن مهارت تقویت •
تحصیل سطوح تمام در مسائل

اه دانش تحصیل مقاط کلیه ورودی کیفیت آمدن پایین •
ریاض

ریاض تکمیل تحصیالت مقاط در کمیت بی رویه رفتن باال •

ریاض رشته دانش آموختگان برای مناسب شغل تضمین عدم •

بدون فرهنگیان اه دانش سمت به کشور استعدادهای سوق •
کاف انات ام و اساتید داشتن

اجرایی شورای رد عمل از گوشه هایی داشتم قصد صحبتم انتهای در
به را آن وقت کمبود دلیل به که نمایم ارائه را گذشته سال در انجمن

م نمایم. موکول انجمن عموم مجم جلسه
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شفیعیها جایزه اهدای

دکتر آقای ،٩۶/۴/١٣ مورخ شفیعیها جایزه امنای هیأت تصمیم بر بنا
دریافت شایسته ریاض آثار ویراستار و مترجم جلوداری ممقان محمد

م باشند. ١٣٩۶ سال برای شفیعیها جایزه

جلوداری ممقان محمد دکتر آقاي جناب
هادی محمد دکتر روانشاد یاد به ایران ریاض انجمن
، ریاض سوت پیش ویراستار و مترجم استاد، شفیعیها
و مترجمان از قدردان برای شفیعیها جایزۀ نام به جایزه ای
که است کرده ومقرر تعیین ریاض متون برجسته ویراستاران

شود. اهدا کشور ریاض کنفرانس در بار ی سال دو هر
انجمن اجرایی شورای ، جایزه این امنای هیأت پیشنهاد با

جنابعال قلم به که متعددی ارزشمند آثار به نظر ایران ریاض
نوشتگان غنای در آثار این تأثیر و است شده ویرایش و ترجمه
دانشجویان، آموزش به شایان کم و فارس زبان به ریاض
١٣٩۶ سال در شفیعیها دکتر جایزه دریافت شایسته را شما
که است افتخار مایه ایران ریاض انجمن برای لذا شناخت.
نهد. ارج را شما گرانقدر خدمات و زحمات جایزه، این تقدیم با
دهقان محمدعل
ایران ریاض انجمن رئیس

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 يادآوري

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

نماييد.) انتخاب را جديد» «عضويت
نماييد. حاصل تماس انجمن دبيرخانه با ابهام هرگونه بروز صورت در است خواهشمند
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مقاله بهترین تقدیر لوح اهدای
ریاض اندیشه و فرهنگ

تشویق منظور به اجرایی شورای ٩۶/١/٣٠ مورخ مصوبه به بنا
در بار ی سال دو هر آموزنده، توصیف مقاالت نوشتن به اران هم

ی در که توصیف مقالۀ بهترین به کشور ساالنه ریاض کنفرانس
و فرهنگ مجلۀ در کنفرانس برگزاری زمان به منته شمارۀ چهار از
لوح ی تحریریه، هیأت انتخاب به است شده چاپ ریاض اندیشۀ

م شود. اهدا تقدیر
شهشهان سیاوش دکتر آقای جناب گرانقدر استاد

فرهنگ بالندگ و رشد به که راه در نهادن گام بی گمان
توانایی های نیازمند م انجامد، کشور در ریاض اندیشۀ و
تا است خودگذشتگ از و فراوان پشتکاری انگیزه، ، علم
از را خویش وجود جام علم، دریای پژوهندگان و فراگیران
گام راه این در که بزرگان علم اندوخته های و آموخته ها
از نیز مسیر این رهپویان ر دی و سازند لبریز م گذارند،
اعطای دور نخستین در که خوشوقتیم یرند. ب و ال آنان
فرهنگ مجلۀ در که برتر توصیف مقاله های به تقدیر لوح

عنوان با جنابعال مقالۀ م شوند، چاپ ریاض اندیشۀ و
ریاضیات» فلسفۀ تاریخ «سیر

اعضای به رأی ، ریاض اندیشۀ و فرهنگ مجلۀ ۵٩ شمارۀ در
یافته را عنوان این کسب شایستگ تحریریه، هیئت محترم
پایداری ، جنابعال به انتخاب حسن این تبری ضمن است.
از کشور ریاض جامعۀ به خدمت مسیر در را شما پویایی و
راه ادامۀ در و سربلند و سالمت خواستاریم. بزرگ خداوند

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

مقصودی سعید دکتر آقای جناب گرانقدر استاد
فرهنگ بالندگ و رشد به که راه در نهادن گام بی گمان
توانایی های نیازمند م انجامد، کشور در ریاض اندیشۀ و
تا است خودگذشتگ از و فراوان پشتکاری انگیزه، ، علم
از را خویش وجود جام علم، دریای پژوهندگان و فراگیران
گام راه این در که بزرگان علم اندوخته های و آموخته ها
از نیز مسیر این رهپویان ر دی و سازند لبریز م گذارند،
اعطای دور نخستین در که خوشوقتیم یرند. ب و ال آنان
فرهنگ مجلۀ در که برتر توصیف مقاله های به تقدیر لوح
مقالۀ نگارش برای جنابعال م شوند، چاپ ریاض اندیشۀ و

بزرگ سنجش و ریاض آنالیز در حیرت آور «پدیده های
مجموعه ها»

مقالۀ ترجمۀ و
فوریه» «میراث

، ریاض اندیشۀ و فرهنگ مجلۀ ۶٠ و ۵٩ شماره های در
این دریافت شایستۀ تحریریه، هیأت محترم اعضای به رأی
انتخاب حسن این تبری ضمن شده اید. شناخته تقدیر لوح
به خدمت مسیر در را شما پویایی و پایداری ، جنابعال به
سالمت خواستاریم. بزرگ خداوند از کشور ریاض جامعۀ
شادکام و پیروز خویش، علم زندگ راه ادامۀ در و سربلند و

باشید.
دهقان محمدعل
ایران ریاض انجمن رئیس
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عموم مجم گزارش
ایران ریاض انجمن

جلسه∗ رئیس ، جلوداری ممقان محمد

طور به ایران ریاض انجمن عادی عموم مجم جلسه
دعوت طبق ٩۶ شهریور اول چهارشنبه ١٧:٣٠روز ساعت فوق العاده
کنفرانس هشتمین و چهل برگزاری با همزمان ٩۶ مرداد اول مورخ
از نفر ١٠٨ شرکت با همدان سینای بوعل اه دانش در ایران ریاض

شد. برگزار ایران ریاض انجمن پیوسته اعضای

دستورجلسه
توسط ایران ریاض انجمن ساالنه رد عمل گزارش استماع . ١

آن. رد یا تصویب و انجمن رئیس
ریاض انجمن دار خزانه توسط ساالنه مال گزارش استماع . ٢

آن. رد یا تصویب و ایران
وظایف به مربوط موارد تمام در انجمن بازرس گزارش استماع . ٣

آن. رد یا تصویب و ایران ریاض انجمن رد عمل و
اساسنامه. ١٣۵ بند طبق انجمن بازرس انتخاب . ۴

١٣٩٧ شهریور اجرایی شورای انتخابات کمیته اعضای انتخاب . ۵
اساسنامه. ١٣۶ بند طبق ١۴٠٠ شهریور تا

جلسه. در حاضر اعضای پیشنهادات استماع . ۶
. ٩٧ شهریور تا ٩۶ شهریور از انجمن ساالنه برنامه تصویب . ٧

دکتر رئیسه هیأت انتخاب از پس و شد آغاز قران قرائت با جلسه این
مسعود دکتر آقایان و جلسه رئیس عنوان به ممقان جلوداری محمد

مل فرشته دکتر خانم و ناظر عنوان به نظری علیمحمد دکتر و امین
شد. دستور وارد جلسه، منش عنوان به

ارائه برای ایران ریاض انجمن رئیس دهقان دکتر آقای ابتدا
امور روند از جامع گزارش ایشان شدند. دعوت اه جای به گزارش
آقای سپس دادند. ارائه ریاض انجمن در اجرایی و فرهنگ ، علم
و شدند دعوت مال گزارش ارائه برای انجمن خزانه دار درفشه دکتر
اعضا بین قبال که را ترازنامه ای جزییات گزارش ارائۀ ضمن ایشان
رئیس خزانه دار، گزارش ارائه اتمام از پس دادند. شرح بود شده توزیع
در که کرد دعوت انجمن بازرس صاف محمدرضا دکتر آقای از جلسه

صاف دکتر آقای نماید. ارائه را بازرس گزارش و یافته حضور اه جای
تآیید مورد گذشته سال ی در را انجمن رد عمل خود گزارش ط
خصوص در حاضرین از برخ گزارش سه این استماع از پس قرارداد.
پاس های دریافت با و کردند مطرح اظهارنظرهایی و سؤاالت آنها

کرد. تصویب را گزارش سه این آرا اکثریت با جلسه مناسب،
٩٧ شهریور تا ٩۶ شهریور سال برای انجمن بازرسان باید اکنون
از کاندیداها معرف یا کاندیداتوری اعالم از پس م شدند. انتخاب
اسماعیل دکتر آقای آرا شمارش و مخف رأی گیری و حاضرین سوی
ترتیب به آرا اکثریت کسب با دانشخواه اشرف دکتر خانم و فیض
انتخاب مذکور سال برای عل البدل بازرس و اصل بازرس عنوان به

شدند.
مربوط اجرایی شورای اعضای انتخابات کمیته اعضای ادامه در
سوی از کاندیداها معرف ١۴٠٠با شهریور تا ١٣٩٧ شهریور دوره به
دکتر شهریاری، محمد دکتر آقایان: شرح به مخف رأی با حاضرین
محبوبه دکتر خانم ها: و علیمحمدی داود دکتر نامداری، مهرداد
انتخابات مقدمات تا شدند انتخاب مستقیم زهره دکتر و علیزاده صنعت
جدید اجرایی شورای ٩٧ خرداد در انتخابات برگزاری با و کنند فراهم را
موجود شورای از را انجمن اداره کار ٩٧ شهریور در و تعیین انجمن

یرد. ب تحویل
انجمن، به مربوط امور مورد در حاضرین اظهارنظرهای با جلسه
کتاب های پرورش، و آموزش و علوم وزارت های با انجمن ارتباط
برنامه سرانجام و یافت ادامه غیره و اه دانش و دبیرستان ریاض درس

شد. تصویب ٩٧ شهریور تا ٩۶ شهریور برای انجمن ساالنه

طباطبائ عالمه اه دانش ∗



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧٣ ١۵٢ پیاپی شماره

ریاض انجمن بانوان کمیته یل تش گزارش
عموم مجم به ایران

بانوان∗ کمیته دبیر محمودی، مژگان

اجرایی محترم شورای که مأموریت بنابر ادب، عرض و سالم با
بین الملل و مل اهمیت به توجه با و است نهاده اینجانب عهده بر
گزارش اینجا در ایران، ریاض انجمن بانوان شاخه یل تش پیشنهاد

م دهم. ارائه پیشنهاد این تصویب و بررس طرح، از
م کنم. عنوان را پیشنهاد این طرح دالیل و انگیزه ها برخ ابتدا

انجمن در ریاضیدان بانوان اجرایی فعالیت های آمار متأسفانه . ١
تحریریه هیأت در ، اجرائ شورای در جمله از ایران، ریاض
سمینارها، کنفرانس ها، اجرایی و علم کمیته های مجله ها،
در کننده شرکت حت یا مدعو سخنرانان مسابقات، و

است. پایین بسیار انجمن گردهمایی هایی
با میالدی ١٨۶۵ سال از دنیا معتبر ریاض انجمن های . ٢
الت مش بررس چون اموری به بانوان کمیته های راه اندازی
برجسته بانوان معرف و فعالیت به ایشان تشویق آنان،

ریاض انجمن به م توان انجمن ها این جمله از پرداخته اند.
،(١٩٧١) ریاضیات در ا امری زنان انجمن ،(١٨۶۵) لندن
،(١٩٩٢) کانادا ریاض انجمن ،(١٩٨۶) اروپا ریاض انجمن
بین اتحادیه نمود. اشاره (٢٠١٣) استرالیا ریاض انجمن و
بانوان کمیته ٢٠١۵ سال در نیز (IMU) ریاضیدانان الملل

داد. یل تش را (CWM) ریاضیدان

بانوان به نهادن ارج و فعالیت ساله چندهزار تاریخ چه اگر . ٣
در ریاضیدان بانوان مسائل برخ تفاوت از حاک ایران، در
با ریاض انجمن ارتباط لزوم ول است، کشورها ر دی با ایران
تعداد نمود اهمیت و دنیا، ریاض انجمن های بانوان ل های تش
که اعتبارهایی جذب و دنیا، به ایران ریاضیدان بانوان حضور و
اختصاص ریاضیدان بانوان علم فعالیت های به مجام آن
بوده بانوان شاخه یل تش پیشنهاد انگیزه های ر دی از م دهند،

است.

معاونت چون مراکزی از ایران در که مال منابع جذب و ارتباط . ۴
امور در علوم وزارت معاونت زنان، امور در جمهوری ریاست
مزایای از زنان امور در اه ها دانش روسای معاونان حت و زنان،

ریاض انجمن فعالیت های در بانوان مستدام حضور ر دی
بود. خواهد

سهم خواه هرگونه از عاری که شده، اشاره انگیزه های به توجه با
بانوان شاخه یل تش پیشنهاد است، جنسیت تفکی درخواست و
کنفرانس پنجمین و چهل در ١٣٩٣ سال در ایران ریاض انجمن
وقت اجرائ محترم شورای به سمنان) اه دانش (در کشور ریاض
که مأموریت هایی با آن از پس شد. ارائه ایران ریاض انجمن
جلسات، بحث ها، مطالعات، دادند، انجمن اجرایی محترم شوراهای
برگزار پیشنهاد این بررس منظور به بانوان گردهمایی دو و میزگردها،
همین به نیز کنفرانس هشتمین و چهل از قبل روز گردهمایی شدند.
ریاضیدان، آقایان تعدادی و بانوان، از نفر ۵٠ حدود حضور با و منظور
و موفقیت با انجمن، اجرائ محترم شورای اعضای از برخ جمله از
سینای بوعل اه دانش مال حمایت با و دانشخواه دکتر خانم دبیری به

م کنیم. ر تش ایشان از مجدداً اینجا در که شد، برگزار همدان
جای به حاضر موقعیت در که شد حاصل نتیجه این نهایت، در
با کمیته این شود. یل تش بانوان» «کمیته بانوان، شاخه ایجاد
شد، خواهد تعیین آن برای اجرایی شورای طرف از که مأموریت هایی
ایران ریاضیدان بانوان کردن فعال تر و تشویق، شناسایی، هدف با
نمود. خواهد فعالیت ایران ریاض انجمن اهداف پیشبرد جهت در

بهشت شهید اه دانش ∗


