
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ بهار ٧٠

اجرایی شواري  مصوبات
نشست هفدهمین تصمیمات و مصوبات اهم

١٣٩۶ فروردین ماه ٣٠

گروپ و سولی شركت مال حمایت از گزارش دهقان دكتر آقای •
امور وزارت و ستاری دكتر آقای دفتر به شده ارسال نامه های و

دادند. ارائه خارجه
آقای از تقدیر نحوه خصوص در پیشنهادات بهزاد دكتر آقای •
به شد قرار و نمودند ارائه انجمن به مال كمك خاطر به سلیمان

شود. تقدیر ایشان از شایسته ای نحو
كمیته با جلسه از گزارش صاف دكتر آقای و درفشه دكتر آقای •
شد برگزار دبیرخانه در ماه اسفند در كه همدان اجرایی و علم
حق ١٠% همایش ها آیین نامه مطابق شد تاکید و نمودند ارائه
واریز ایران ریاض انجمن حساب به كنفرانس ۴٨امین ثبت نام

شود.
اعضای و شود ارسال ایمیل توسط انجمن رد عمل فایل شد مقرر •
خصوص این در را سازنده پیشنهادات و نظرات اجرایی شورای

گذارند. اشتراك به
در كه مسائل و اشپرینگر قرارداد از گزارش دكتردهقان آقای •
كه ل ش به كار شد قرار و نمودند ارائه آمده پیش خصوص این
دهقان دكتر آقای به اجرایی شورای و یابد ادامه است پذیر انجام
با را قرارداد این كه دادند مجوز ویش ابراهیم دكتر آقای و

نمایند. نهایی پیش جلسه مصوبۀ به توجه
شد. مصوب زیر مورد در جهان پور دكتر آقای پیشنهاد با •
مناسب، توصیف مقاالت نوشتن به اران هم تشویق منظور «به
بهترین به كشور ساالنه ریاض كنفرانس در بار یك سال دو هر
برگزاری زمان به منته شمارۀ چهار از ی در كه توصیف مقالۀ
(به شده چاپ ریاض اندیشۀ و فرهنگ مجلۀ در كنفرانس
اهدا انجمن طرف از تقدیر لوح یك تحریریه)، هیأت انتخاب

شود».
قرار شورا اعضای بحث مورد و مطرح بانوان شاخه موضوع •

گرفت.
تدوین جهت صاف دكتر و حجت دكتر موسوی، دكتر آقایان: •
شورای به آن ارائه و انجمن تخصص کمیسیون های آیین نامه

شدند. انتخاب اجرایی
ارائه جوایز دقیق جزئیات از گزارش زارع نهندی رحیم دكتر •
اه دانش در جوایز برای جلسه ای ماه تیر در شد قرار نمودند.

شود. برگزار تهران
ریاض مسابقات خصوص در ان نخب مل بنیاد با اتبات م پیرو •
اردوخان دكتر آقای از شد مقرر بهزاد، دكتر آقای صحبت های و

شود. دعوت مسابقات و كنفرانس در
شود یری پی واژه نامه پیشرفت شد مقرر قبل جلسه مصوبه پیرو •
این در ممقان جلوداری محمد دكتر آقای از آت جلسه برای و

شود. دعوت خصوص
با كشور دانشجویی ریاض مسابقه مین ی و چهل موضوع •
قرار بحث مورد مسابقه) اجرایی (دبیر رئیس دكتر آقای حضور
مسابقات نام ثبت حق هزینه های ۵٠% معادل شد قرار و گرفت
شود پرداخت شهركرد به كم ها سایر یا نام ثبت حق طریق از
اه دانش مسئولین با رایزن با دهقان دكتر آقای شد پیشنهاد و

نمایند. صحبت مسابقات هزینه های تأمین جهت در شهركرد
از مبسوط گزارش کنفرانس) اجرایی (دبیر فیض دكتر آقای •

ریاض كنفرانس امین ۴٨ خصوص در شده انجام فعالیت های
شورای اعضای با موارد برخ خصوص در و دادند ارائه ایران

نمودند. مشورت اجرایی
ریاض و آمار روزه یك سمینار خصوص در یاسم دكتر آقای نامه •

ارسال ریاض علوم انجمن های اتحادیه به شد مقرر و مطرح
شود.

اقتصاد پروژه های خصوص در علم انجمن های شورای نامه •
با شد مقرر و مطرح فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مقاومت
و رجال دكتر آقایان: توسط اول طرح و شود اتبه م شورا آن

پذیرد. انجام معماریان دكتر
عنوان به ایشان فعالیت پایان خصوص در بهزاد دكتر آقای نامه •
شد قرار و نشد پذیرفته تقاضا این و مطرح اجرایی شورای عضو ایی
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧١ ١۵١ پیاپی شماره

در است مقدور برایشان که اندازه ای  به شود خواسته ایشان از
نمایند. شركت جلسات

آمده وجود به  فرصت های گردید موظف بین الملل روابط کمیته •
نموده بررس را چهار به سه از IMU در ایران ریاض ارتقای از
تا نماید گزارش اجرایی شورای به را موجود امتیازات و مزایا و

شود. تصمیم گیری جهان اتحادیه در عضویت ادامه به راج

خصوص در پاشایی فیروز دكتر آقای ٩۵ /١٠ /٢٠ مورخ نامه •
اه (دانش توپولوژی و هندسه سمینار نهمین نمایندگان تعیین

تخصص كمیسیون اعضای اتبات م به توجه با و مطرح مراغه)
فرشته دكتر خانم و تومانیان ردیچ م دكتر آقای شد مقرر مرتبط

شوند. معرف سمینار این در انجمن نمایندگان عنوان به ملك

نشست هجدهمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩۶ اردیبهشت ماه ٢٧

دریافت خصوص در شد. ارائه صادق خانم توسط مال گزارش •
خصوص در و بوده ١٣٩۵ سال در انجمن دریافت تنها كه كاله
سوی از شده انجام یری های پی و جهانگیری دكتر آقای به نامه
دكتر آقای و فومن آقا حاج به یری پی نامه و مرعش آقا حاج
كرمان) مس و تجارت (بانك ر دی مورد دو همچنین و ظریف

داده اند. انجام را اولیه صحبت های دهقان دكتر آقای
و درفشه دكتر آذرپناه، دكتر میرزاوزیری، دكتر آقایان شد مقرر •
آیین نامه ای یل تش برای دهند یل تش كمیته ای سالم دكتر

كند. تعیین را معنوی و مال حامیان عضویت شرایط كه
مورخ ١٢١ ‐ ٢٠٠ شماره به منزوی محمدباقر دكتر آقای نامه •
شد مقرر و طرح انجمن نمایندگان معرف خصوص در ٩۶/٢/٨
عنوان به عبداله دكتر و نامداری دكتر كرمزاده، دكتر آقایان

شوند. معرف ریاض آموزش كنفرانس نمایندگان
انجمن همایش های راهبردی سند از گزارش صاف دكتر آقای •
نمودند. ارائه انجمن همایش های جدید آیین نامه و ایران ریاض
شد مقرر رسید. تصویب به اعضا توسط آیین نامه و سند این مفاد
جهت و دهند انجام را آن نهایی ویرایش میرزاوزیری دكتر آقای
در همزمان و طرح اجرایی شورای بعدی جلسه در آن مفاد اجرای
تیرماه از ریاض همایش های برگزاركننده مؤسسات و اه ها دانش

شود. اجرایی ٩۶
خصوص در شده انجام فعالیت های از گزارش امین دكتر آقای •
اعضای موافقت با كه نمودند مطرح و ارائه انجمن جدید ژورنال
guest عنوان به ایران غیر ریاضیدانان كه شود داده ترتیبی شورا

باشند. editor

شد، خواهد چاپ اشپرینگر در زودی به بولتن كه این به توجه با •
همچنین و شود اطالع رسان نحوی به موضوع این شد پیشنهاد
در آن چاپ به توجه با بولتن استانداردهای و پذیرش فرآیند

شود. واق توجه مورد و بازنگری اشپرینگر
آموزش كنفرانس ١۴امین از گزارش عبداله دكتر آقای •
رابطه این در و نمودند ارائه (٩۵ شهریور ١۶ ‐ ١٨) ریاض

دادند: پیشنهادات
كنفرانس مانند ریاض آموزش كنفرانس نمایندگان –

باشند. بعدی و قبل كنفرانسهای دبیر ریاض
شود. داده كنفرانس به مدون آیین نامه –
باشد. كاف علم كمیته جلسات تعداد –

نیز آن جزئیات و جلسه رؤسای تعیین نحوه آئین نامه در –
شود. قید

منظور به منزوی آقای و وریان ش آقای از بعد جلسۀ در شد مقرر •
ریاض آموزش كنفرانس ١۵امین برگزاری به راج نظر تبادل

شود. دعوت بوشهر شهر در ایران
ارائه بولتن انتشار روند از گزارش ویش ابراهیم دكتر آقای •

شد: تصویب زیر موارد و نمودند
هیأت ٩۶ /٢ /٢٧ مورخ صورتجلسه ٢٣ بند مصوبۀ به عطف •
شمارۀ دو برای دریافت مقاالت كه این به نظر بولتن، تحریریۀ
و آن) كاربرد و گروه ها نظریه به (مربوط TAAG(2015) ویژه
( مال ریاضیات (كنفرانس 2nd FINACT-IRAN ویژه شمارۀ
این شدۀ پذیرش مقاالت گردید مقرر نرسید، الزم نصاب حد به

ط و شود چاپ بولتن معمول شماره های در ویژه شمارۀ اییدو
اجر

ری
شوا

ات
صوب

 م



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ بهار ٧٢

شود. اطالع رسان شماره دو این تحریریه هیأت به نامه ای
بولتن تحریریۀ هیأت ٩۶ /٢ /٢٧ مورخ صورتجلسۀ ٧ بند مصوبۀ •
٣ شماره ۴١ جلد (از قبل شماره های كاغذی چاپ خصوص در
گردد. چاپ نسخه ۵٠ تعداد یك هر از شد مقرر و مطرح بعد) به
و رجوی حیدر پروفسور ویژۀ شماره های از یك هر از عالوه به
در و گردد تهیه چاپی نسخه ۵٠ تعداد شهیدی فریدون پروفسور

داده اند. اری هم قول رفسنجان اه دانش خصوص این
بولتن تحریریۀ هیأت ٩۶ /٢ /٢٧ مورخ صورتجلسۀ ٧ بند مصوبۀ •
اه دانش استاد محمدی امیر دكتر آقای نمودن اضافه خصوص در
شد. تصویب و مطرح بولتن وابسته ادیتورهای لیست به كالیفرنیا
بولتن تحریریۀ هیأت ٩۶ /٢ /٢٧ مورخ صورتجلسۀ ٧ بند مصوبۀ •
مصوب) شماره ۶ بر (عالوه شماره ٣ نمودن اضافه خصوص در
توجه با و مطرح ٢٠١٧ سال شدۀ برخط شماره های تعداد به
در بولتن شمارۀ اولین به ورود برای برتر مقاالت انتخاب به

گرفت. قرار تصویب مورد اشپرینگر

جلوداری محمد دكتر و وحیدی اصل محمدقاسم دكتر آقایان •
ضمن و نمودند ارائه ریاض واژه نامۀ به راج گزارش ممقان
و كاظم سیامك آقایان خصوصاً مؤلفان كلیۀ از كه این اظهار
شد مقرر شود، قدردان و ر تش انجمن توسط معین همایون
دكتر آقای و بهزاد دكتر آقای اتفاق به اصل وحیدی دکتر آقای
و باشند داشته مالقات دوستدار محمدی دكتر آقای با دهقان

نمایند. مذاكره واژه نامه انتشار كار ادامۀ ونگ چ به راج
آنالیز سمینار نمایندۀ معرف خصوص در زنجان اه دانش نامۀ •
مرتبط تخصص كمیسیون كه این به توجه با و مطرح تابع
ار آب عل دكتر آقایان شد مقرر ننموده معرف نماینده ای تاكنون

معرف سمینار این نمایندگان عنوان به مدقالچ علیرضا دكتر و
شوند.

مل همایش نهمین خصوص در ٩۶ /٢ /٢ مورخ ١٠٣ شماره نامه •
مقرر گرفت. قرار موافقت مورد و مطرح نور پیام اه دانش ریاض
عنوان به ایرانمنش عل و اسالم اسفندیار دكتر آقایان شد

شوند. معرف انجمن نمایندگان
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