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اجرایی شواري  مصوبات
نشست نوزدهمین تصمیمات و مصوبات اهم

١٣٩۶ تیرماه ١۵ و ١۴

ایشان تقاضای با و مطرح ایشان استعفای و رجال دكتر آقای نامه •
داده اند انجام تاكنون كه ارزشمندی فعالیت های از و نشد موافقت
گرفتاری ها دلیل به شركت عدم صورت در شد مقرر شد. قدردان
اعضای از و شود استفاده جلسات در مجازی صورت به نظراتشان از

شود. گرفته بیشتری بهره دوره این در عل البدل
و شد داده ضرغام دكتر دفتر در ٩۶/٢/٢٧ جلسه از گزارش •
ساالنه همایش های لیست دادند پیشنهاد كرمزاده دكتر آقای
همایش ها انجمن، جوایز ، ریاض (مسابقات شود. ارسال برایشان
شدید افت بحث طرح های م توان همچنین كنفرانس ها). و
پروپوزال اه ها، دانش تكمیل تحصیالت اوضاع بررس ، ریاض

داد. ارائه جداگانه سال هر برای
و ایران ریاض انجمن بین اری هم تفاهم نامه كلیات شد قرار •
تصحیحات از پس بنیادی دانش های اه پژوهش ریاض ده پژوهش
امضای به است آن در نهاد دو هر آرم كه كاغذی روی بر جزئ

برسد. طرفین
آرین نژاد مسعود و بهزاد مهدی ، رجال عل دكتر آقایان شد مقرر •

باشند. انجمن حامیان از تقدیر برای ضوابط تهیه مسئول
آموزش فعل وضعیت خصوص در توضیحات بابلیان دكتر آقای •
مسأله اهمیت به رجال دكتر آقای دادند. مدارس در ریاض
اعضای شد مقرر كردند. اشاره سطوح تمام در كشور ریاض حاد

عل تومانیان، ردیچ م دكتر (آقایان: مدرسه ای ریاض کارگروه
نوری، ، ركن غالمرضا رضایی، مان جهان پور، روح الله ، رجال
گویا) زهرا دكتر خانم و (تبریز) حسین آقای انتظاری، آقای
استاندارد خصوص در پیش نویس بابلیان دكتر آقای حضور با
نمایند. تهیه درس كتاب های محتوای مورد در راهبردهایی و
و معلم ها مؤلفین، برای دستورالعمل است ضروری همچنین
اجرا جهت موارد این از ی هر شود. تهیه آموزش فضاهای
خصوص در شد پیشنهاد راستا این در است بودجه و تیم نیازمند
ان ام صورت در هستند اولویت در که کنکور و مدرسه ای ریاضیات
دکتر آقای و شود بودجه تقاضای ران پژوهش از حمایت صندوق از

باشند. داشته عهده بر را مسئولیت این بابلیان
نهایی تصحیحات شد مقرر و مطرح سمینارها و همایش ها آئین نامه •
نسخه روی صاف دكتر و موسوی دكتر ، رجال دكتر آقایان توسط
قرار مذكور نفرات تأیید مورد آنچه هر و شود انجام آیین نامه نهایی

شود. پذیرفته آیین نامه عنوان به گرفت
و بولتن فعل وضعیت از گزارش ویش ابراهیم دكتر آقای •
كه كردند اعالم و ارائه اشپرینگر در چاپ و آن آماده سازی فرآیند
دكتر آقای م شود. نهایی هفته یك ط و است آماده بولتن جلد
دهقان دكتر آقای هماهنگ با كه كردند تقاضا ویش ابراهیم
منحصراً میالدی جاری سال پایان تا بیات خانم ، صادق خانم و
زمینه این در تالش نهایت شد موافقت كه دهند انجام را بولتن كار

شود. انجام
توسط ایران ریاض انجمن توب م ساله ۵٠ تاریخ نوشتن پیشنهاد •
۵٠ بزرگداشت برگزاری ستاد شد قرار و مطرح بهزاد دكتر آقای
كمیته اعضای و گردد یل تش ایران ریاض انجمن قرن) (نیم سال
دكتر ، صاف دكتر ، رجال عل دكتر آقایان: رویداد این برگزاری
شوند. تعیین عبداله فرشید دكتر و صفاپور احمد دكتر آرین نژاد،
( صاف محمدرضا دكتر آقای (برادر صاف حسین آقای از شد قرار

یرند. ب عهده به را مراسم این پوستر طراح شود درخواست
خوانسار همایش جم بندی از مختصری گزارش رجال دكتر آقای •

نمودند. ارائه
نهندی زارع رحیم دكتر آقای شد قرار جوایز كارگروه خصوص در •
و بررس جوایز تمام امنای هیأت حضور با جلسه یك برگزاری با

كنند. نتیجه گیری
با گراف نظریه انجمن خصوص در اكبری سعید دكتر آقای نامه •
شد مقرر و گرفت قرار بررس و بحث مورد و مطرح ایشان حضور
به را نتیجه و بررس را اقدام این ضعف و قوت نقاط بیشتر ایشان

نمایند. اعالم انجمن
شفیعیها جایزه امنای هیات ٩۶/ ۴/ ١٣ مورخ صورتجلسه به توجه با •
شورای تصویب مورد جلوداری ممقان محمد دكتر آقای انتخاب



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩٩ ١۵٢ پیاپی شماره

گرفت. قرار اجرایی
دكتر و زارع نهندی رحیم دكتر ، قاسم دكتر آقایان: شد پیشنهاد •
معاصر ایران در ریاضیات تاریخ به رهیافت كتاب درباره كرمزاده

نمایند. اعالم را خود نظر و نقد
با مشترك نامه دعوت همدان كنفرانس افتتاحیه برای شد مقرر •
ارسال زیر افراد برای انجمن رئیس و همدان اه دانش رئیس

نجف دكتر . ٢ بهزاد)، دكتر به (تحویل عارف دكتر . ١ شود:
لیاقت دكتر . ٣ دهقان، دكتر طرف از یری پی خودشان) به (تحویل
ساالر دكتر . ۴ علوم)، وزارت علم انجمن های كمیسیون (دبیر

امور در ایران فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مقام (قائم آمل
جنوبی. كره سفیر . ۵ بین الملل)،

با مشترك دعوت نامه ریاض مسابقات اختتامیه برای شد مقرر •
شود: ارسال زیر افراد برای انجمن رئیس و شهركرد اه دانش رئیس
علوم)، وزارت علم انجمن های كمیسیون (دبیر لیاقت دكتر . ١
و مال معاون دلیری دكتر . ٣ ، ان نخب مقام قائم فومن دكتر . ٢

جمهوری. ریاست فناوری علم معاونت اداری
ارائه تخصص كمیسیون های از گزارش هنری قاسم دكتر آقای •

گرفت. قرار بررس و بحث مورد و نمودند

نشست بیستمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩۶ مرداد ماه ٣١

شورای اعضای به جوایز امنای هیأت اعضای اسام شد مقرر •
زارع نهندی دکتر آقای حضور با بعدی جلسه در و شود ارسال اجرایی
امنا هیأت اعضای به راج و صحبت جوایز آیین نامه به راج

شود. تصمیم گیری
دفعات به هم قبال که کشور از خارج و داخل نمایندگان آئین نامۀ •
به نهایی تایید از پس بود، گرفته قرار تأیید مورد ر دی جلسات در

رسید. ایران ریاض انجمن اجرایی شورای تصویب
دلیل به ریاض آنالیز سمینار خصوص در فرهنگیان اه دانش نامه •

متوال یری های پی و سال ی از بیش گذشت از پس که این
برگزاری و شود اتبه م ایشان با شد قرار نداده اند، پاسخ تاکنون

شود. سپرده ری دی اه دانش به سمینار این
اه دانش فناوری و پژوهش معاون عصفوری شهریار دکتر آقای نامۀ •
خصوص در ٩۶/٣/٢٣ مورخ ١٢/١٨۴٣۵٧ شماره به خلیج فارس
با و مطرح ١٣٩٩ سال در جبر سمینار هفتمین و بیست برگزاری
مورد بود، شده اصول موافقت سمینار این با قبال که این به توجه

گرفت. قرار قطع موافقت
مورخ ٩۶/١٩٩١ شماره به مازندران فناوری و علم اه دانش نامۀ •
دورۀ دومین و چهل برگزاری میزبان خصوص در ١٣٩۶/۴/٢٠
آقای با تلفن صحبت از پس و مطرح دانشجویی ریاض مسابقات

گرفت. قرار موافقت مورد اه دانش رئیس محمدزاده دکتر
در مشهد فردوس اه دانش ٩۶/١/٢۴ مورخ س ١٠٧ــ نامهٔ شماره •

چهارشنبه روزهای در بهینه سازی و کنترل سمینار اولین خصوص
مطرح ریاض علوم ده دانش در ١٣٩۶ مهرماه ٢٠ و ١٩ پنجشنبه و

شوند. انتخاب نماینده عنوان به صاف دکتر آقای شد موافقت و
برای حقوق عضویت همایش ها آئین نامۀ از بندی طبق •

شد. الزام کنفرانس ها و سمینار ها کنندۀ برگزار اه های دانش
خصوص در و شود برگزار آمار انجمن با مشترک جلسه شد مقرر •
صورت به آمار انجمن نامه موضوع و ریاض جامعه دغدغه های

شود. بحث مشترک
آن» کاربردهای و غیرخط آنالیز سمینار «نهمین برگزاری تقاضای •
امام بین الملل اه دانش جاری سال ماه اسفند ١٠ و ٩ تاریخ در
موافقت ٩۶/٠۵/١۶ مورخ ١/٧٩٠١٧/ص شماره نامه ط خمین

شد.
کنفرانس برگزاری خصوص در اکبرفام جدیری آقای نامۀ •

اه دانش که شود پیشنهاد ایشان به شد قرار و مطرح بین الملل
شود. روش این با برگزاری متول

و مطرح میزگرد برگزاری خصوص در معماریان دکتر آقای نامه •
گرفت. قرار موافقت مورد

ریاض تخصص کتاب خصوص در مال فرید دکتر آقای نامۀ •
انجام فعالیت های خصوص در گزارش صاف دکتر آقای و مطرح

نمودند. ارائه شده


