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 اجرایی شواري  مصوبات

نشست مین ی و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩۶ مهرماه ٧

در که کشور) (داخل ایران ریاض انجمن نمایندگان آئین نامه •
امضای به و شد تصویب بود، گرفته قرار بحث مورد قبل جلسات

رسید. شورا اعضای
تصویب کشور) از (خارج ایران ریاض انجمن نمایندگان آئین نامه •

رسید. شورا اعضای امضای به و شد
ریاض انجمن نمایندگان آئین نامه سازی اجرایی نحوه خصوص در •

مسئولیت دبیرخانه اری هم با رجال دکتر آقای شد مقرر ایران،
تهران در دی ماه ٧ تاریخ در انجمن نمایندگان همایش برگزاری،

باشند. داشته برعهده را
آقای کمیته رئیس توسط جوایز کمیته فعالیت های گزارش •
از خالصه ای ایشان همچنین شد، ارائه زارع نهندی رحیم دکتر
برگزار جوایز امنای هیأت حضور با که ٩۶/۴/٢٨ مورخ صورتجلسه
مقرر صورتجلسه این بندهای از ی طبق نمودند. بیان بود شده
امنای هیأت به دبیرخانه از جایزه، هر اهدای از پیش شش  ماه شد

شود. رسان اطالع جایزه
دکتر آقای شد قرار شد. مطرح بهزاد جایزه امنای هیأت اسام •
شورای به آت جلسه برای را امنا هیأت نفرات برابر دو زارع نهندی

شود. تصمیم گیری خصوص این در تا نمایند معرف اجرایی
آذرپناه دکتر آقای هشترودی جایزه امنای هیأت اعضای مورد در •
قرار و شدند انتخاب جایزه امنای هیأت اعضای از ی عنوان به

نمایند. معرف بعد جلسه در را اعضا سایر شد
محمد دکتر آقای نجوم جایزه امنای هیأت اعضای مورد در •
جایزه امنای هیأت اعضای از ی عنوان به جلوداری ممقان
نمایند. معرف بعد جلسه در را اعضا سایر شد قرار و شدند انتخاب
طاهر دکتر آقای فاطم جایزه امنای هیأت اعضای مورد در •
انتخاب جایزه امنای هیأت اعضای از ی عنوان به قاسم هنری

نمایند. معرف بعد جلسه در را اعضا سایر شد قرار و شدند
محمدرضا دکتر آقای مصاحب جایزه امنای هیأت اعضای مورد در •
شدند انتخاب جایزه امنای هیأت اعضای از ی عنوان به درفشه

نمایند. معرف بعد جلسه در را اعضا سایر شد قرار و
شد موافقت و مطرح زی پرشین به خبرنامه افزار نرم تبدیل مسالۀ •
اختیار در تومان میلیون ٢/۵ سقف تا کار شدن نهایی و انجام برای

گیرد. قرار دبیرخانه
همایش در ندری اس و سلیمان مهندس آقای از شد مصوب •
تقدیر ایشان از مراسم ط تا شوند دعوت ١٣٩۶ سال نمایندگان

شود.
اعضای و نمایندگان نشست دی ماه ٧ پنجشنبه شد مقرر •
ودکتر رجال دکتر آقایان برنامه ریزی با تخصص کمیسیون های

گردد. برگزار قاسم
منظور به هنری قاسم دکتر آقای از آبان ٢۴ جلسۀ در شد مقرر •

شود. دعوت دی ماه ٧ نشست برنامه ریزی
مقرر و مطرح انتشارات کمیته به مال فرید دکتر آقای پیشنهاد •

ترونی ال به راج تا شود اتبه م نامه واژه تحریریه هیأت با شد
شود. ان سنج ام اه دانش نشر مرکز توسط نامه واژه کردن
نویس application خصوص در فیض دکتر آقای شد مقرر •

نمایند. ارائه را عمل پیشنهادات
شد مقرر و مصوب ایران ریاض انجمن و IPM مابین تفاهم نامه •
اعظم سعید دکتر و مدرس تربیت اه دانش از رجائ عل دکتر آقای

شوند. معرف انجمن نمایندگان عنوان به اصفهان اه دانش از
اه دانش در تیر  ماه دوم نیمه در ریاض مسابقه امین ۴٢ برگزاری با •

شد. موافقت مازندران فناوری و علم
عل البدل بازرس از کناره گیری بر مبن دانشخواه دکتر خانم نامه •
جهت شد پیشنهاد و مخالفت ایشان تقاضای با و مطرح انجمن

نمایند. شرکت جلسات در ایشان تجارب از استفاده
و شدند انتخاب بانوان کمیته دبیر عنوان به محمودی دکتر خانم •

نمایند. شرکت جلسات در شد مقرر
علوم انجمن های به فرهنگستان بودجه اختصاص یری پی موضوع •
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در ٩۶/٧/٢٧ جلسه در آذرپناه دکتر آقای شد مقرر و مطرح پایه
نمایند. یری پی خصوص این در فرهنگستان

بین اتحادیۀ در شود تالش شد مقرر رجال دکتر آقای پیشنهاد طبق •
معرف IMU به را فعال نمایندگان و باشیم فعال تر ریاض الملل

کنیم.
شماره به کاربردها و عددی آنالیز همایش هفتمین نامه •
و مطرح نماینده معرف خصوص در ٩۶/٧/١٠ مورخ ۴/٢/٣٠٣/آس
خانم و کرمان باهنر شهید اه دانش از الدین تاج آزیتا خانم شد مقرر
شوند. معرف رفسنجان عصر ول اه دانش از بی پنجعل دکتر

دهمین خصوص در یزد اه دانش از علیخان دکتر آقای نامۀ •
دی  ماه ٢٨ و ٢٧ تاریخ در جبری ترکیبیات و گراف نظریه کنفرانس
به کاشان اه دانش از اشرف علیرضا دکتر آقای شد مقرر و مطرح

شوند. معرف نماینده عنوان
زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش از قربانعل زاده دکتر آقای نامۀ •
سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار چهاردهمین خصوص در
غالمرضا دکتر آقای شد مقرر و مطرح آن کاربردهای و دینامی

صنعت اه دانش از رزوان دکتر آقای و تبریز اه دانش از حجت
شوند. معرف انجمن نمایندگان عنوان به شریف

کنفرانس اولین خصوص در پرداز چین رحیم دکتر آقای نامۀ •
اهواز چمران شهید اه دانش در کاربردها و ریاض علوم منطقه ای
آقایان: و شود رسان اطالع گردهمایی ها سایت در شد قرار و مطرح

معرف انجمن نمایندگان عنوان به آذرپناه دکتر و زاده کرم دکتر
شوند.

در اردبیل محقق اه دانش ٩۶/۶/١٢ مورخ ٩۶/١/٨٩١۴ نامهٔ شماره •
ایشان از شد پیشنهاد و مطرح ریاض مسابقات برگزاری خصوص

نمایند. برگزار را مسابقه ۴٣امین تا شود خواسته
در امیرکبیر اه دانش ٩۵/۶/٢٨ مورخ ١٠١٠٨/٢٢۶/د شماره نامه •
دی  ماه ٣٠ و ٢٩ تاریخ در فینسلر هندسه کارگاه اولین خصوص
عنوان به میرمحمدرضایی مرتض دکتر آقای شد مقرر و مطرح

شوند. معرف انجمن نماینده
کمیته اعضای عنوان به بانوان کمیته نامه آئین تدوین قبل اعضای •

شود. صادر ایشان م ح شد مقرر و شدند انتخاب
دکتر آقای از کشور خارج در انجمن نمایندگان آئین نامه مورد در •
روابط کمیته در را آن اجرایی سازی زمینه تا شد درخواست رجال

نمایند. فراهم بین الملل

نشست دومین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩۶ آبان ماه ٢۴

ریاض علوم آینده پنل موضوع معماریان دکتر آقای حضور با •
اهمیت خصوص در شد، خواهد برگزار آینده ماه در   که ایران در
اجرایی شورای اعضای شد. صحبت نیز میزگرد بودن اثربخش
آموزش نقش و کنیم نگاه مسائل به ریشه ای تر که نمودند اشاره
دکترای موضوع همچنین شود. دیده خصوص این در پرورش و
شد. مطرح نیز است بحث مورد چالش های از ی که ریاض
عبارت اند معماریان دکتر آقای پیشنهادی میزگرد های موضوعات
ریاضیات نقشه و اداری نظام بحث (٢ ایران در ریاض آینده (١ از:

شهری. مدیریت در ریاضیات نقش (٣

برگزاری خصوص در درفشه دکتر آقای پیشنهاد •
دکتر آقای شد. موافقت آن کلیات با و مطرح همایش های  ماهانه
اجرایی شورای اعضای توسط تام االختیار نماینده عنوان به رجال

شود م تعیین ایشان توسط که برنامه هایی شد قرار و شدند معین
از شد قرار همچنین شود. اجرا و مطرح اجرایی شورای جلسۀ در
و میزگردها این اهداف با مرتبط نوع به که مقامات و نمایندگان

شود. دعوت نیز هستند برنامه ها
بحث مورد و مطرح اتحادیه در انجمن نمایندگان انتخاب مسألۀ •
به گویا دکتر خانم و شهیدی دکتر آقای شد قرار گرفت. قرار
درفشه، دکتر دهقان، دکتر آقایان: و شوند معرف نامزدها عنوان
انجمن نمایندگان عنوان به دانشخواه دکتر خانم و ایرانمنش دکتر

شوند. معرف
کردند. مطرح را دی ماه ٧ همایش برنامه ریز رجال دکتر آقای •
انجمن آرم ندری؛ اس آقای و سلیمان مهندس آقای از تجلیل
ایشان به اهدا جهت صادق خانم یری پی با تندیس صورت به
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محمودی دکتر خانم و صادق خانم سایت، خصوص در شود آماده
دکتر آقای با جلسه ای آینده هفتۀ  شد قرار و نمودند ارائه گزارش
به و شود گذاشته انجمن سایت خصوص در مدن دکتر و سامع

بیاید. در اجرا مرحله
پیشنهاد IMU از استفاده ارهای راه بین الملل کمیته در شد قرار •

شود
مشترک کنگره «ششمین خصوص در چ ماشین دکتر آقای نامه •
لوگوی از استفاده و مطرح ایران» هوشمند و فازی سیستم های

شد. موافقت انجمن
اه دانش از شد قرار دانشجویی ریاض مسابقه امین ۴٢ خصوص در •
نیمه در ان ام صورت در که شود درخواست مازندران فناوری و علم

شود. برگزار ٩٧ تیرماه دوم
قاسم دکتر آقای حضور با تخصص کمیسیون های اعضای •

اضافه کمیسیون هر به جدید عضو تعدادی و شد بررس هنری
شد.

لوگوی از استفاده خصوص در اصفهان ریاضیات خانه درخواست با •
م گردد، برگزار ٩۶/٩/٩ پن شنبه تاریخ در که جبر روز در انجمن

شد. موافقت

ورودی های خصوص در هنری قاسم دکتر آقای پیشنهاد شد قرار •
گیرد. قرار بررس مورد بعد جلسه برای ارشد کارشناس

کانال و سایت در شد قرار و مطرح ایران انرژی انجمن دبیر نامه •
شود. رسان اطالع انجمن

خصوص در خوارزم اه دانش ٩۶/٨/٢٣ مورخ ٧۵/٣۵٨ شماره نامه •
گروه های نظریه کنفرانس دهمین از ایران ریاض انجمن حمایت
از معنوی حمایت با و شد مطرح ٩۶ بهمن  ماه ۶ ‐ ۴ تاریخ در ایران

آمد. عمل به موافقت کنفرانس این
همایش خصوص در ٩۶/٨/١۴ مورخ ۵٠١٠١/٢٠۶٢ شماره نامه •
اه دانش در « ریاض آموزش در محتوا دانش «آموزش کشوری

ریاض آموزش کمیسیون نظر به توجه با و مطرح تبریز فرهنگیان
همایش این نماینده عنوان به رضایی مان دکتر آقای شد مقرر

م شوند. معرف
کنفرانس از حمایت خصوص در ٩۶/٧/١٩ مورخ ٢۵ شماره نامه •
کاربردی» مطالعات در آمار و ریاضیات «مدل سازی عنوان با مل
با و گردید مطرح شد،  خواهد برگزار ١٣٩۶ اسفند ٢ تاریخ در که
رسیده دبیرخانه به جلسه از پیش روز چند نامه این که این به توجه
به قادر انجمن کنفرانس، برگزاری تا کم فرصت دلیل به است،

نم باشد. نظر اعالم

نشست سومین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩۶ دی ماه ۶

مل سمینار «چهارمین برگزاری خصوص در بجنورد اه دانش نامۀ •
قرار موافقت مورد و مطرح آن» کاربردهای و رها عمل نظریه
اه دانش از صال مصلحیان محمد دکتر آقایان شد مقرر و گرفت
کرمان باهنر شهید اه دانش از سالم عباس دکتر و مشهد فردوس

شوند. معرف سمینار این در انجمن نمایندگان عنوان به
معماریان دکتر آقای حضور با کارآفرین گروه رد عمل گزارش •

شد. ارائه
ارائه تخصص کمیسیون های از گزارش هنری قاسم دکتر آقای •
٧ جلسۀ در دانشجویان سنجش موضوع دادند پیشنهاد و نمودند

شود. مطرح دی
کمیته ای شد مقرر ریاض آینده نگری پروژه تنظیم یری پی به راج •

و آرین نژاد دکتر ، رجال دکتر ، معماریان دکتر آقایان از ل متش
مجری تعیین و روندکار به راج و یل تش میرفرح دکتر خانم

نمایند. گیری تصمیم
مریم خانم کرس شرایط ریاض انجمن دبیرخانه شد مقرر •
کلیۀ اطالع به ایمیل طریق از را راموناجان جایزه و میرزاخان

برساند. اعضاء
ریاض مسابقه مین ی و چهل از گزارش قیراط دکتر آقای •

عالقه مندان برای راه که دادند پیشنهاد همچنین نمودند. ارائه
شرکت برای م کنند تحصیل ریاض غیر رشته های در که ریاض
تیم شد مقرر نظر تبادل و بحث از پس لذا شود، ایجاد مسابقه در
آن ریاض گروه یا ده دانش توسط اه دانش هر از کننده شرکت
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شود. انتخاب رشته محدودیت بدون اه دانش
دانشجویی ریاض مسابقات دوره دومین و چهل برگزاری تاریخ •
ثبت حق تومان هزار ۵٠٠ مبل و تیر  ماه١٣٩٧ ٢٢ ال ١٩ کشور

شد. تعیین نام
کنفرانس علم سخنران های از گزارش دانشخواه دکتر خانم •
بابت از که مبلغ فیض دکتر آقای شد مقرر و نمودند ارائه همدان
نشده پرداخت تاکنون همدان اه دانش از ریاض کنفرانس ۴٨امین

شود. پرداخت تا نمایند یری پی است،
دفتر از وقت شد قرار میرزاخان مریم به مربوط بند خصوص در •
مطرح حضوری طور به درخواست تا شود گرفته تهران شهردار

شود.
مقدم محمد دکتر آقای ٩۶/٩/٢۵ مورخ ٣٣٢٨/ص شماره نامه •
خصوص در تبریز اه دانش فناوری و پژوهش محترم معاون واحد
کاربردها» و مرزی مقدار مسائل بین الملل «کنفرانس برگزاری
آئین نامه و انجمن همایش های آئین نامه اجرای بر تأکید با و مطرح

مرتض دکتر آقایان و شد موافقت بین الملل کنفرانس های
از حجت غالمرضا دکتر و مشهد فردوس اه دانش از گ پزان
این در ایران ریاض انجمن نمایندگان عنوان به تبریز اه دانش

م شوند. معرف کنفرانس

معرف بهزاد دکتر آقای ابتدا در نوری مقدم، دکتر آقای حضور با •
که اری هایی هم از صحبت هم ایشان و داشتند ایشان از اجمال
خاطراتشان و بولتن سردبیری و ایران ریاض انجمن با گذشته در
در را مشابه نهادهای سایر با انجمن تفاوت و داشتند بیان انجمن با
شده، صرف انجمن این در مختلف دوران در که انرژی ای و نیرو
١۴٠٠ گذاشتن اختیار در خصوص در ایشان خوشبختانه دانستند.
دارای که تهران پاسداران خیابان در واق پدری شان خانه زمین متر

آمادگ اعالم ایران ریاض انجمن به م باشد زیربنا متر ١۴۵٠
برای را خود تالش نهایت انجمن اجرایی شورای شد قرار و نمودند

برساند. انجام به مهم این پوشاندن عمل جامۀ

به ٩۶/٩/٢٧ مورخ بین الملل روابط کمیته جلسۀ سومین گزارش •
رسید. اجرایی شورای اعضای اطالع

ایشان نمودند. ارائه بانوان کمیته از گزارش محمودی دکتر خانم •
فرشته دکتر خانم و بود خواهند کمیته این دبیر سال ی مدت به
ارتباطات مسئول دانشخواه اشرف دکتر خانم و مال مسئول مل
دوم پن شنبه های بانوان کمیته جلسات شد قرار شده اند. داخل
معلمان برای منطق آموزش برای بانوان کمیته و شود برگزار هر  ماه

کنند. شروع گرگان شهر از و نمایند اقدام دبیرستان  دبیران و

نشست چهارمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩۶ بهمن  ماه ١١

نفره ٣ کمیته ایران، ریاض انجمن همایش های آیین نامه طبق •
محمدرضا دکتر آقایان: سال دو مدت برای همایش ها برنامه ریزی
انتخاب صاف محمدرضا دکتر و رشیدی نیا جلیل دکتر درفشه،
کمیته اعضای نفره سه کمیته این روز ١٠ ظرف شد (مقرر شدند
کلیه به ایمیل طریق از و معرف را ۴٩ام کنفرانس برنامه ریزی

نمایند). اعالم اجرایی شورای اعضای

در کره ریاض انجمن دبیر به انجمن دبیر طرف از نامه ای شد قرار •
درخواست و شود نوشته کره ریاض انجمن تفاهم نامه خصوص

معرف کنفرانس امین ۴٩ در شرکت جهت را ریاضیدانان شود
نمایند.

اجرایی شورای نشست بیستمین صورتجلسه ٧ شماره مصوبه پیرو •

آقای سال، امین ۵٠ کمیته اعضای خصوص در ٩۶/۴/١۴ مورخ
نیز محمودی مژگان دکتر خانم و بهزاد دکتر آقای و کرمزاده دکتر

داشت. خواهند نظارت آن بر و اری هم فعالیت این با

امین دکتر آقایان کشور از خارج در انجمن نمایندگان شد پیشنهاد •
مهدی دکتر احمدی، حسین محمد دکتر سوئیس، در راله ش
موری دکتر سوئد، در شاهقلیان دکتر کانادا، شرق در رجبعل پور
دکتر ا، آمری پردوی در شهیدی فریدون دکتر جنوبی، آفریقای در
دکتر وفا، کامران دکتر رجوی، حیدر دکتر انگلستان، احمدی حامد
برزیل، در مواسات حسین دکتر ، قهرمان سعید دکتر نوری مقدم،
بریتیش در دباغیان وحید دکتر کالیفرنیا، در رضاخانلو فریدون دکتر
بین الملل کمیته توسط آنها بیشتر که عدالت دکتر و کانادا کلمبیای
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آنها از شد قرار و شدند مصوب اند شده معرف اجرایی شورای به
نمایند. آغاز را خود نمایندگ فعالیت های شود دعوت

درفشه دکتر آقای رزومه های میرزاخان مریم کرس خصوص در •
مقرر همچنین است. شده دریافت تاکنون ذاکری دکتر آقای و
دکتر کرمزاده، امیدعل دکتر ، شهشهان سیاوش دکتر آقایان: شد
کمیته عنوان به محمودی مژگان دکتر خانم و سالم عباس
شماره نامه موضوع میرزاخان مریم کرس برای فردی انتخاب
ی  ماه ظرف جلسات یل تش با ٩۶/٨/٢٣ مورخ ۵٣٠۶۶/ص/٩۶

نمایند. انتخاب منظور بدین را نفر پن
ممیزه هیأت دبیرخانه به نامه ای انجمن رئیس طرف از شد مقرر •

ریاض جامعه در که نماید یادآوری و شود نوشته علوم وزارت
است. الفبا ترتیب به مقاله ها نویسندگان اسام بین الملل،

آموزش سنجش سازمان ١٣٩۶/١١/٣ مورخ ٨۵٩٨٣ شماره نامه •
غیر المپیاد سومین و بیست برگزاری زمان خصوص در کشور
١٣٩٧ سال اردیبهشت  ماه ١۴ و ١٣ روزهای در دانشجویی متمرکز
دانشجویی ریاض مسابقه امین ۴٢ برگزاری زمان شد مقرر و مطرح

شود. اعالم سازمان این به ١٣٩٧ تیر  ماه ٢٢ تا ١٩ کشور
در بعدازظهر و دبیرخانه در صبح ٩۶ اسفند ٩ آت جلسه شد مقرر •
چهارشنبه های آن از بعد جلسات و گردد برگزار فناوری و علوم موزه

باشد. دوره) این آخر (تا هر  ماه آخر
گالری خصوص در ٩۶/١١/٣ مورخ ص /١٣۶٢/٩۶ شماره نامه •
ضمن و شد مطرح فناوری و علوم موزه ( میرزاخان (مریم ریاض
به ریاض انجمن نماینده عنوان به صادق خانم شد قرار موافقت

شوند. معرف موزه
فعالیت های از گزارش دهقان دکتر آقای دوره این پایان تا شد مقرر •

نمایند. آماده اجرایی شورای جاری دوره
دستور در افراد از انجمن تقدیر برای شایسته ای لوح ساخت شد مقرر •

یرد. ب قرار کار
بوعل اه دانش علم هیأت عضو سامع دکتر آقای از شد مقرر •

را سمینارها مخصوص استایل که شود درخواست همدان سینای
دهند. قرار انجمن اختیار در

باید کند برگزار همایش هرگونه بخواهد اه دانش هر شد مصوب •

باشد. انجمن حقوق عضو
،٩٨ مهر ‐ ٩٧ مهر آینده سال برای حقوق عضویت شد مقرر •

باشد. ریال ١۵/٠٠٠/٠٠٠
انجمن به دهقان دکتر آقای طریق از کامپیوتر کیس دو شد قرار •

شود. اهدا
ریاض انجمن با ایران ریاض انجمن اری هم تفاهم نامه شد مقرر •

تنظیم نامه ای سوابق، بررس از پس تا ارجاع رجال دکتر به فرانسه
تفاهم نامه مطابق اری هم ادامۀ بهزاد دکتر تصحیح از پس و

ریاض انجمن جدیدالتالیف کتاب های خصوصاً شود. یری پی
شود. تقاضا ریاض ترویج زمینه در فرانسه

پیوست شرح به انتخابات آئین نامه و مطرح مستقیم دکتر خانم نامه •
شد. تصویب

هیأت موسس، هیأت عضو باال، به سال ۶٠ افراد کلیه شد مقرر •
تا شوند لیست انجمن اجرایی شورای اعضای و مجالت تحریریه

شوند. اعالم ریاض انجمن فرهیختگان عنوان به
انتخابات جلسه در نماینده عنوان به دهقان دکتر آقای شد مقرر •
به بهزاد دکتر آقای و نمایند شرکت عتف شورای برای نماینده

شوند. معرف کاندیدا عنوان
سومین خصوص در ١٣٩۶/١٠/٣٠ مورخ ٢ /٢۵١۵۶١ شماره نامه •
به رسان اطالع جهت شد مقرر و مطرح آموزش مل همایش

رجال عل دکتر آقایان و شود ارسال انجمن نمایندگان به اعضاء،
یا طرح چنانچه هستند کننده هماهنگ عنوان به معماریان دکتر و

شود. ارسال ایشان ایمیل به هست مقاله ای
دکتر آقای ٩٧ تابستان ریاض آموزش کنفرانس در شد مقرر

صنعت اه دانش از واعظ پور دکتر آقای و مازندران اه دانش از تقوی
شوند. معرف انجمن نماینده عنوان به امیرکبیر

خصوص در ٩۶/١٠/٣ مورخ ١٠٠/٣٩٣/۵١۵٠٠ شماره نامۀ •
آموزش (دانش تربیت موضوع «دانش کشوری همایش برگزاری
١٣٩۶ اسفند  ماه دوم تاریخ در ابتدایی» در ریاض آموزش محتوا)
حمایت به قادر انجمن کاف فرصت نبودن به توجه با و مطرح

نم باشد. معنوی
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نشست پنجمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩۶ اسفندماه ٩

مدرسه ای ریاضیات فعل شرایط از گزارش بابلیان دکتر آقای •
باید ریاض آموزش فرمودند رجال دکتر آقای همینطور دادند،

ی انجمن باشد. داشته تدریس استاندارد و محتوایی استاندارد
سیاست های خصوص در و باشد داشته محتوی خصوص در فایل
چرا نماید مشخص را خود موض انجمن نیز پرورش و آموزش روز
آموزش سیستم مدرسه ها خاص آزمون های برای آماده سازی که
دکتر آقای و رجال دکتر آقای شد مقرر است. کرده مختل را فعل
طرح تکمیل ونگ چ خصوص در گویا دکتر خانم همراه به بابلیان
این در و باشند داشته جلسه ای مدرسه ای ریاضیات نویس پیش
، فرهنگ انقالب شورای به نامه ها شود. تصمیم گیری خصوص
، رجال دکتر آقایان نفره سه کمیته شد مقرر برود. رسانه ها و وزیر
نامه ای پیش نویس روز دو ظرف میرزاوزیری دکتر و بابلیان دکتر

شود. ارسال و تهیه مدارس ورودی آزمون های حذف منظور به
گرفت. قرار بحث مورد و مطرح میرزاخان مریم کرس موضوع •
دکتر ، شهشهان دکتر بهزاد، دکتر آقایان توسط نامه ای شد مقرر
با (انجمن رسان اطالع و صندوق از ر تش مضمون با کرمزاده
خوب خیل و گرفته جایزه ای چنین و کرده اتبه ای م چنین IMU
انجمن شود. ارسال صندوق به کند)، حمایت صندوق که هست
در کند. فراهم را کرس کسب برای الزم شرایط که دارد آمادگ
انجمن که ارج به توجه با ‐ ١ شود: پیشنهاد کرس خصوص
گرفته نظر در جایزه این برای مبلغ است قائل کرس این برای

شود. هزینه ایشان نظر با و واگذار انجمن به که شود
باب دکتر آقای ٩۶/١١/١۴ مورخ ٣٠٩۶/۶٠٠/د شماره نامه •

شهید اه دانش فناوری و پژوهش معاونت سرپرست ری ش
و هارمونی آنالیز سمینار هفتمین برگزاری خصوص در بهشت
و مطرح ١٣٩٧ سال در دینامی سیستم های کارگاه کاربردها‐
بعدی یری های پی انجام جهت شد مقرر گرفت. قرار موافقت مورد

شود. ارسال همایش ها برنامه ریزی نفرۀ سه کمیته به
حسین حسین دکتر آقای ٩۶/١٢/٧ مورخ ١٨٣٣/۴٠ شماره نامه •

در امیرکبیر صنعت اه دانش فناوری و پژوهش معاون تودش
در کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار نهمین برگزاری خصوص
جهت شد مقرر گرفت. قرار موافقت مورد و مطرح ١٣٩٩ بهمن  ماه
همایش ها برنامه ریزی نفرۀ سه کمیته به بعدی یری های پی انجام

شود. ارسال
و سیستان اه دانش ٩۶/١٢/٧ مورخ ٢۶۶٢٧/٨٠٢/٩۶٢ نامهٔ شماره •
رها عمل نظریه دوساالنه سمینار «پنجمین خصوص در بلوچستان
و مطرح ١٣٩٩ اسفند  ماه ٢١ و ٢٠ تاریخ در آن» کاربردهای و

شد. موافقت
در اراک اه دانش ٩۶/١١/١١ مورخ ١۴۴۵٧/٩۶ شماره نامۀ •
آن» کاربردهای و ریاض آنالیز سمینار سومین و «بیست خصوص

گرفت. قرار موافقت مورد و مطرح ١٣٩٧ سال در

توجه

این در عضویت فرم های و انجمن نشریات معرف جوایز، آگه صفحه چهار خبرنامه، مطالب فشردگ و فضا محدودیت دلیل به
نیامده اند. شماره


