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بهمن از ایران ریاض انجمن نشریه نخستین عنوان به بولتن
کرد کار به شروع خود شماره اولین انتشار با ١٣۵٣ سال ماه
، آموزش ، پژوهش از اعم مطلب گونه همه حاوی مدت ها تا و

یعن انجمن، ر دی نشریه دو انتشار از پس بود. خبری و توصیف
سال در « ریاض اندیشه و «فرهنگ و ١٣۵٨ سال در «خبرنامه»

انگلیس زبان به پژوهش مقاالت چاپ به منحصراً بولتن ،١٣۶١
استنادی اه پای لیست در بولتن ١٣٨٧ سال از یافت. اختصاص
هیأت اعضای همت به و گرفت قرار Thomson Reuters ISI

ارتقا روز به روز را خود اه جای توانست مختلف ادوار در تحریریه
طوری به گردد، تبدیل الملل بین مطرح مجله ی به و داده
اه پای در خود ساالنه تأثیر ضریب توجه قابل ارتقا با اکنون که

م شود. نمایه Journal Citation Reports JCR

دنیا سراسر از مقاالت ارسال تصاعدی افزایش با بولتن اکنون
برای مقاله ١١٠٠ بر بال اخیر سال در که بطوری است، رو به رو

ان ام ساالنه که است حال در این و است شده ارسال مجله این
باشد. م مقدور بولتن برای مقاله ١٢٠ حداکثر انتشار

معمول، های شماره بر عالوه است توانسته تاکنون بولتن
به م توان میان آن از که نماید منتشر نیز فاخر ویژه نامه چند
در شهیدی فریدون و ٢٠١۵ درسال رجوی حیدر ویژه  نامه های
نامه ویژه انتشار افتخار با بولتن عالوه به نمود. اشاره ٢٠١٧ سال
دارد، خود کار دستور در را میرزاخان مریم ایران فقید ریاضیدان

برسد. انجام به ٢٠١٨ سال در امیدواریم که
پایان تا بولتن مجلدهای ر دی و ها نامه ویژه این مندرجات
در بولتن فعل اه وب طریق از متن، تمام صورت به ،٢٠١٧ سال

http://bims.iranjournals.ir

م باشد. دسترس قابل
معتبر ناشر ی توسط بولتن انتشار موضوع قبل دوره دو از
تحریریه هیأت و انجمن اجرایی شورای کار دستور در بین الملل
هیأت ویژه به دست اندرکاران همه تالش با و گرفت قرار بولتن
سال بهار در و رسید سرانجام به مهم این اخیر، دوره دو تحریریه
(Springer) اشپرینگر انتشارات توسط بولتن انتشار قرارداد ١٣٩۶
بولتن اختصاص اه وب آن از پس و رسید طرفین امضا به

http://springer.com/mathematics/journal/41980

از یعن ،٢٠١٨ سال ابتدای از تا گردید مقرر و ایجاد اشپرینگر در
گردد. منتشر انتشارات این توسط بولتن مقاالت ،۴۴ جلد

دانشجویان و گرام استادان ارجمند، ریاضیدانان از بدین وسیله
از بیش را عزیز بولتن حرمت تا م کنیم دعوت تکمیل تحصیالت
و اصیل مقاالت ارسال وبا نمایند اعتماد آن به داشته، نگه پیش
آینه عنوان به آن، بیشتر هرچه رونق بر بولتن به خود اول درجه
وسیله بدین تا بیافزایند، ، ایران در ریاض های پژوهش نمای تمام
مرحوم از بیت تلمیح به یا ببینیم. تر آباد روز به روز را خود آباد بولتن
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