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 برگزارشده گردهمایی هاي

قفقاز ریاض همایش دومین از CMC-II رئیس تانبای بتول گزارش
اعظم∗ سعید برگردان:

تاریخچه:

آرشوس اه دانش در اروپا ریاض انجمن های رؤسای دیدار خالل در
انجمن ریاست ،٢٠١٣ آوریل ۶ در (Aarchus) دانمارک کشور
پیشنهاد (Betul Tanbay) تانبای بتول خانم (TMD) ترکیه ریاض
گردآوری او ایده داد. ارائه را (CMC) قفقاز ریاض همایش راه اندازی
آذربایجان، ارمنستان، همسایه، کشورهای و قفقاز حوزه ریاضیدانان
مارتا استقبال با پیشنهاد این بود. ترکیه و روسیه ایران، گرجستان،
،(EMS) اروپا راض انجمن رئیس (Marta SanzSole) سانسوله

آرمن ،EMS اجرایی کمیته عضو و و مس ریاض انجمن نماینده
(Donald Dadachava) داداچاوا رونالد و (Armen Sergeev) سرگ
از پس شد. مواجه (GMU)، گرجستان ریاض اتحادیه رئیس
پایتخت تفلیس همایش اولین برای ان م بهترین اولیه، بحث های
همه شد. تصمیم گیری ٢٠١۴ سپتامبر زمان ترین مناسب و گرجستان

ارمنستان، یعن همسایه کشورهای و قفقاز حوزه ریاض انجمن های
برگزاری در شرکت برای ترکیه و روسیه ایران، گرجستان، آذربایجان،
استفاده اجازه و مال حمایت ، EMS طرف از شدند. دعوت همایش
انجمن های همه نمایندگان ،٢٠١۴ ژانویه در شد. اعطا آن لوگوی از
به TMD توسط CMC-I همایش جزییات مورد در بحث برای درگیر
روسیه و گرجستان نمایندگان فقط عمل در شدند. دعوت استانبول
برگزار ٢٠١۴ ژانویه ١١ در که جلسه این در شدند. شرکت به موفق
انجمن ۶ از شد. تعیین آن اولیه قالب و CMC دقیق زمان گردید،
راهبری کمیته اولین برای خود اسام نمایندگان تا شد خواسته عضو
هر که شد پیشنهاد کنند. ارسال EMS توسط تأیید برای را همایش
کنگره مدعو سخنرانان سط (در نفر ی عضو کشورهای از کدام
را سال) ۴٠ (زیر جوان دان ریاض نفر دو و ( ریاض بین الملل

ی داد پیشنهاد EMS بعدا کنند. تعیین مدعو سخنران عنوان به
،CMCاولین پایان در شود. معرف EMS طرف از هم مدعو سخنران
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تعیین ترکیه کشور سال دو زمان فاصله به CMC دومین بعدی محل
اصل سخنرانان از ل متش علم  مشورت کمیته اولین شد مقرر و

شود: یل تش کردند سخنران تفلیس در که مدعو

• Garib N. Murshudov (MRC Laboratory of Molecular

Biology, Cambridge),

• Dmitri Orlov (Steklov Mathematical Institute,

Moscow),

• Samson Shatashvili (Trinity College, Dublin),

• Leon Takhtajan, (University of Stony Brook),

• Cem Yalçın Yıldırım (Boğaziçi University, Istanbul),

Maria Esteban (Paris-Dauphine University,، EMS مدعو سخنران و
Paris).

شود، تا ٨٠ از بیشتر سخنران ها تعداد چنانچه شد مقرر همچنین
هزینه اینکه و شود، اضافه هم پوستر بخش ، CMC قالب حفظ ضمن

یابد. افزایش دالر ٣٠ به دالر ٢٠ از همایش
در Yil Yuzuncu اه دانش را همایش محل  TMD کم فاصله به
،٢٠١۶ اوت همایش، اولیه تاریخ کرد. اعالم ترکیه کشور Vanشهر
سال در CMC دومین و افتاد تعویق به ترکیه داخل مسائل دلیل به
بنیانگذار عضو سه که شد مقرر همایش انتهای در شد. برگزار ٢٠١٧
مدت اینکه و دهند، ادامه خود کار به کماکان CMC راهبری کمیته
زیر افراد باشد. همایش دوره دو برای راهبری کمیته عضو هر خدمت

شدند: اضافه کمیته به
• Saeid Azam (Institute for Research in Fundamental

Sciences),

• Alexander I. Bufetov (Steklov Mathematical Institute

and CNRS),

• Tigran Harutyunyan (Institute of Mathematics of Nat.

Ac. of Sc. of Armenia),

• Eugene Shargorodsky (Kings College),

• Ali Ülger (Boğaziçi University, İstanbul).

آماده سازی:
فهرست راهبری کمیته EMS و عضو انجمن های با مشورت از پس

کرد: تأیید را مدعو سخنرانان از زیر

• Tigran Harutyunan (Institute of Mathematics of Na-

tional Academy of Science of Armenia),

• Saeid Azam (Institute for Research in Fundamental

Sciences),

• Alexander Igorvich Bufetov (Steklov Mathematical

Institute and CNRS),

• Yalchin Efendiev (Texas A & M University),

• Pavel Exner (Doppler Institute for Mathematical

Physics and Applied Mathematics),

• Eugene Shargorodsky (Kings College) and Ali lger

(Bogaziçi University),

زير شرح به را سال ۴٠ زير رياضيدان نفر ١٢ نيز عضو انجمن های
کردند: پيشنهاد

• Aynur Bulut (University of Michigan),

• Besik Chikvinidze (Tbilisi Ivane Javakhishvili State

University and Ilia State University),

• George Chkadua (King’s College London),

• Alexander Efimov (Steklov Mathematical Institute),

• SMBATGOGYAN (National Academy of Sciences of

RA),

• Hossein Jafari (University of Mazandaran),

• Çagri Karakurt (Bogazici University),

• Linda Khachatryan (Institute of Mathematics of Na-

tional Academy of Science of Armenia),

• Behnam Khosravi (Institute for Advanced Studies in

Basic Sciences),

• Roman Palvelev (Steklov Mathematical Institute and

Moscow State University),

• Sabina R. Sadigova (NAS of Azerbaijan),

• Aydin Shukurov (NAS of Azerbaijan).

از: بودند عبارت CMC-II برگزاری کمیته
• Peyami Battal (Honorary, Rector),

• Ayşe Berkman (Vice- chair),
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• Zeynep Kayar (local), Betül Tanbay (Chair),

• Ali Hakan Tor (local), Cemil Tunç (Den),

• Ayberk Zeytin (Scientific Secretary).

م رفت آنها شرکت احتمال که کسان همه برای بیانیه نخستین
www.euro.math-soc.eu/cmc:شد راه اندازی همایش اه منزل و شد ارسال
را احتمال شرکت کنندگان نام ثبت ، محل برگزاری کمیته همزمان،
دوم اطالعیه بعدها کرد. آغاز ترونی ال پست و آنالین صورت به
منتشر گان، کنند شرکت برای الزم اطالعات حاوی CMC، نهایی و
است، شده تهیه ترکیه ریاض انجمن توسط که همایش لوگوی شد.
همایش پوستر و برنامه یده، چ گرفت. قرار استفاده مورد همچنان

شد. تهیه محل برگزاری کمیته توسط

: مال تأمین
ییل یوزونک اه دانش توسط عمده بطور CMC-II مال تأمین
یورو) ٣٠٠٠ (حدود ٢٠١۶ همایش اولیه هزینه های گرفت. صورت
توسط سخاوتمندانه افتاد، تعویق به ترکیه داخل بحران دلیل به که
خود انجمن های توسط مدعو سخنرانان اکثر شد. داده پوشش EMS

شدند. مال تأمین

شر کت کنندگان:
در شرکت برای درخواست ٢٠٠ از بیش همایش برگزاری کمیته

همایش در توانستند نفر ٢٠۶ تعداد، این از کرد. نام ثبت را CMC-II

ایران، از نفر ٣٧ گرجستان، از نفر ١۵ ارمنستان، از نفر ١ کنند: شرکت
جمهوری ر: دی کشورهای از نفر ٩ و ترکیه از نفر ١۴٠ روسیه، از نفر ۴
در ا. آمري متحده ایاالت انگلستان، اسپانیا، عراق، اندونزی، ، چ

کل شرايط گرفت: قرار بحث مورد توازن عدم اين راهبری کميته
داليل حال اين با است. شده بدتر دوم و اول CMC بين منطقه

دارد. وجود همايش هایی چنين ادامه برای بيشتری

کنفرانس:
اه دانش همایش تاالر در ،٩:٣٠ ساعت اوت، ٢٢ تاریخ در CMC-II

خوش آمد با برنامه شد. تانبی افتتاح بتول رییس توسط Yıl Yüzüncü

سپس یافت. ادامه اشارک آتلیه و پویام بتال اکسنر، پائول گویی
افتتاحیه، مراسم از پس گفت. تبری را همایش برگزاری وان شهردار
نفر سه توسط ۴۵دقیقه ای سخنران های با همایش علم برنامه
از نفر سه توسط ٣٠دقیقه ای سخنران های و مدعو سخنرانان از
موازی جلسه ١٠ بعدازظهر در یافت. ادامه مدعو جوان سخنرانان
شد آغاز آختامار جزیره به اه صبح سفر ی با بعد روز شد. برگزار
سخنران های برنامه یافت. ادامه موازی سخنران های بعدازظهر و
سخنرانان همه بود. اول روز برنامه مشابه آخر، روز روز، سومین
نیم از تنها اما داشتند حضور همایش در M. Efendief بجز مدعو

کردند. شرکت جوان سخنرانان

بعدی: CMC همایش
آخر روز بعدازظهر راهبری کمیته جلسه بعدی: CMC همایش
پاول دووداچوا، روالند از: بودند عبارت شرکت کنندگان شد. یل تش
اعظم سعید تانبی. بتول و سرگوف آرنی هاروتونیان، ران تی اکسنر،
انجمن کرد. شرکت جلسه در ایران ریاض انجمن از نمایندگ به

نداشت. نماینده ای آذربایجان ریاض
شد: اتخاذ زیر تصمیم های

اوت سوم دردهه روسیه روستوف در بعدی CMC برگزاری . ١
. ٢٠١٩ سال

ریاض انجمن های جدید رؤسای راهبری، کمیته جلسه هر در . ٢
م شوند. انتخاب کمیته در عضویت برای آنها نمایندگان یا

و Duduchava، Sergeev یعن ، CMC بنیان گذار عضو سه . ٣
م مانند. باق راهبری کمیته دائم اعضای عنوان به ،Tanbay

خدمت همایش دوره دو برای علم  مشورت کمیته عضو هر . ۴
کرد. خواهد

قابل http://euro-math-soc.eu/cmc/ طریق از همایش اه منزل
است. دسترس

اصفهان اه دانش ∗
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قفقاز ریاض کنفرانس دومین
∗ جهانشاه محمد

کشور ریاض انجمن پیشنهاد به ٢٠١٣ سال در قفقاز ریاض کنفرانس
ریاض انجمن های و اروپا ریاض انجمن تصویب و موافقت با و ترکیه

ارمنستان، ایران، آذربایجان، کشورهای شامل قفقاز منطقه کشورهای
قفقاز کنفرانس نخستین گردید. تأسیس گرجستان و روسیه ترکیه،
شد. برگزار گرجستان کشور پایتخت تبلیس شهر در ٢٠١۴ سال در
شهر ایل یوزونج اه دانش در امسال قفقاز ریاض کنفرانس دومین
استادان از نفر ٢٠۶ شرکت با اگوست ٢۴ لغایت ٢٢ تاریخ از ترکیه وان
از نفر ٣٧ کنفرانس این در گردید. برگزار دانشجویان و محققان و
١۴٠ روسیه، نفراز ۴ گرجستان، از نفر ١۵ ارمنستان، از نفر ی ایران،
، انگلستان اسپانیا، عراق، اندونزی، کشور های از نفر ٩ و ترکیه از نفر

داشتند. شرکت چ و ا امری
وان اه دانش رئیس خوش آمدگویی با کنفرانس افتتاحیه مراسم
اولین صبح ٩ ساعت در ترکیه کشور ریاض انجمن رئیس و ترکیه

انجمن رییس نر اس پاول پرفسور ادامه در و شد آغاز کنفرانس روز
تقدیر مراتب کرد. عرض خیرمقدم شرکت کنندگان به اروپا ریاض
هر در ر تش و خوش آمدگویی رایج عبارت های شامل ایشان ر تش و
مراسم به گرم خاص ایشان کار این و بود. عضو کشورهای از ی

گرفت. قرار شرکت کنندگان تقدیر مورد و بخشید
۴۵دقیقه ای عموم سخنران شامل۶ کنفرانس علم  برنامه های
١٨٠ و جوان ریاضیدانان توسط ساعته نیم سخنران ۵ و مدعوین برای
بود. پوستر بصورت ارائه مورد ٣٠ و ٢٠دقیقه ای تخصص سخنران
سخنران های ی برگزار علم کنفرانس و مهم ویژگ های از
آنها بودن موق به و نظم و کنندگان شرکت همه شرکت عموم با
برنامه ریزی ی با ٢٠دقیقه ای تخصص سخنران های حت بود.
رئیس موق به حضور و دقیق نظارت با که شد برگزار منسجم و دقیق
توسط آن ارائه گواه ، سخنران هر پایان در بود. همراه بخش هر

م شد. سخنران تقدیم مربوطه بخش رئیس
افتخار مایه اعظم، سعید عموم دکتر سخنران میان، این در
مورد داشتند که خاص آرامش با که بود کشورمان ریاض جامعه

ریاض انجمن طرف از ایشان گرفت. قرار همه استفاده و استقبال
روز آخرین در کنفرانس مرکزی کمیته جلسه و میزگرد در ایران
کاندیداتوری تصویب آن مصوبات از که داشتند شرکت کنفرانس
سال در قفقاز ریاض کنفرانس سومین برگزاری برای روسیه کشور

سیاحت و تفریح برنامه کنفرانس جالب اتفاقات از بود. ٢٠١٩
در ایسلند آکدامار بنام محل از کنفرانس روز دومین در که بود آن
بود همراه تاریخ صبحانه ی با که شد انجام وان دریاچه داخل
همه تحسین و تقدیر مورد استثنا بدون مراسم این معتقدم بنده و

گرفت. قرار شرکت کنندگان
رئیس از مخصوصاً ایران ریاض انجمن تالش های از پایان در
و کنفرانس این تأسیس و یل تش در دهقان دکتر آن محترم
کنفرانس برگزاری برای عضو کشورهای با مستمر هماهنگ های
کشورمان مؤثر عضویت به توجه با م رود انتظار نموده ر تش فوق
استان ها مادر اه های دانش از ی کنفرانس این مرکزی کمیته در

نماید. آمادگ اعالم ٢٠٢١ سال در چهارم کنفرانس برای

آذربایجان مدن شهید اه دانش ∗
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در میرزاخان مریم دکتر بزرگداشت مراسم
شریف صنعت اه دانش

محمودی∗ غالمزاده محمد

آبان ماه ٣٠ تاریخ در میرزاخان مریم دکتر شادروان بزرگداشت مراسم
مراسم این حاشیۀ در شد. برگزار شریف صنعت اه دانش در ١٣٩۶
روابط همت به رسانه» آیینه در جهان ریاض «بانوی کتاب از
مریم تصویر به منقوش سنت کاش کاری طرح از و اه) دانش عموم

شد. رونمایی ریاض علوم دۀ دانش در نصب شده میرزاخان

و اه دانش مدیریت سط باالترین هماهنگ با که رویداد این در
نفر ٢٠٠٠ به قریب حضور با و عموم روابط خوب بسیار پوشش با

آیات تالوت و مل سرود پخش از پس پیوست، وقوع به شرکت کننده
دکتر آقای برنامه، مجری توسط حضار به مقدم خیر و مجید کالم الله از
خود سخنران شریف صنعت اه دانش رئیس فیروزآباد فتوح محمود
عالم مقام و علم از تجلیل ضمن سخنران این در ایشان کردند. ارائه را
سرمایه ای به عنوان ان نخب به توجه و کشف، حمایت لزوم بر تأکید و
ریاضیات، به محض، و پایه علوم به اه دانش در «ما کردند: تأکید ، مل
م دهیم بها انسان خود به همه از بیش و انسان علوم به ، فیزی به

کرد.» نخواهیم زیان و سود محاسبۀ آنها به پرداختن در قطعاً و

دۀ دانش استادان از منصوری رضا دکتر آقای بعدی سخنران
کشور در علم تحول تاریخ جنبه های به که بود اه دانش فیزی
ایشان پرداختند. ایران در علم افول و صعود و مختلف دوره های در
رشد برای مناسب بستری آن در که دوره ای به عنوان را آل بویه دوران

دادند. قرار تأکید مورد بود شده تأمین علم
بهشت شهید اه دانش استادان از گویا زهرا دکتر خانم آن از پس

صحبت به میرزاخان مریم زنده یاد فضائل و شخصیت خصوص در
مورد مختلف زوایای از را برجسته دانشمند این ویژگ های و پرداختند

دادند. قرار توجه
ریاض علوم ده دانش استاد جعفری امیر دکتر آقای درنهایت

دکتر دست آورد های از بخش هایی تشریح به شریف صنعت اه دانش
حد در کردند تالش و پرداختند حضار برای ساده زبان به میرزاخان
به صورت حضار به را ایشان شاخص دستاورد های اثرات ابعاد ان، ام

کنند. ارائه عموم
احمد مهندس آقای حضور با میزگردی مراسم بعدی بخش
آقای ، مشایخ علینق دکتر آقای ،( میرزاخان مریم (پدر میرزاخان

معرف جهت به حائری زاده مهندس خانم و آسرایی اسداله دکتر
مریم وکاری نی «بنیاد عنوان با تأسیس حال در مردم نهاد بنیاد ی
از معنوی و مادی حمایت و شناسایی و کشف هدف با و « میرزاخان
اعضای بود. آنها رشد بستر آوردن فراهم و کشور در علم ان نخب
آن معرف و بنیاد این اهداف از بخش هایی تشریح به میزگرد این

پرداختند.

مورد در کلیپ ی جمله از ویدئویی کلیپ چندین سخنران ها بین در
پخش ان نخب مهاجرت مورد در کلیپ ی و میرزاخان مریم زندگ

قربان علیرضا استاد رهبری با فاخری بسیار زندۀ موسیق اجرای شد.
بود. مراسم این پایان بخش

شریف صنعت اه دانش در انجمن نماینده ∗
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در میرزاخان مریم دکتر بزرگداشت مراسم
فارس خلیج اه دانش

∗ رسول سعید

ایران ریاض نابغه برای بزرگداشت تا شدیم برآن ریاضیات هفته در
عنوان به گویا دکتر از و کنیم برگزار ، میرزاخان مریم دکتر جهان، و
صبح ٩ ساعت رأس مراسم آوردیم. عمل به دعوت ویژه میهمان
و گاز و نفت ده دانش همایش های سالن در ٩۶/٨/٣ چهارشنبه روز
هر به ( میرزاخان مریم (ویژه نامه رشد مجله ی اهدا از پس پتروشیم
و دیانت دکتر توانمند، قاری توسط قرآن قرائت با میهمانان از ی

مجری سپس گردید. آغاز ایران اسالم جمهوری مل سرود پخش
از مراسم میهمانان به خوش آمدگویی از بعد صداقت جو، دکتر برنامه،

گزارش ارایه و خیرمقدم عرض برای ریاض گروه مدیر کریم دکتر
بعد و آوردند عمل به دعوت فارس خلیج اه دانش ریاض گروه از
به تا شد دعوت اه دانش فرهنگ معاونت گلستانه دکتر از ایشان از
آن از بعد بپردازند. فارس خلیج اه دانش علم دستاوردهای معرف
دستاوردهای و زندگ با رابطه در ریاض انجمن طرف از که نماهنگ
ادامه در گردید. پخش مراسم سالن در بود شده تهیه میرزاخان دکتر
را خود سخنران تا شد دعوت مراسم، ویژه میهمان گویا، دکتر از
از بعد نمایند. ارائه حضار برای ریاضیات» انسان «چهره عنوان با
و استادان حضور با ر تش و یادبود رسم به گویا دکتر سخنران اتمام

آمد. عمل به تقدیر ایشان از میهمانان
در تا شد دعوت آنها از مراسم میهمانان از پذیرایی از پس
دکتر نام به علوم پایه ده دانش سالن های از ی نام گذاری مراسم
حضور بود رسیده اه دانش رئیسه هیأت تصویب به که میرزاخان

سخنران سالن میهمانان، و استادان مسئولین، حضور با آخر در یابند.
شد. نام گذاری میرزاخان مریم دکتر نام به پایه علوم ده دانش

خلیج فارس اه دانش در انجمن نماینده ∗

در میرزاخان مریم دکتر بزرگداشت مراسم
ارومیه اه دانش

پیش بین∗ سعید

گروه طرف از میرزاخان مریم پروفسور بزرگداشت برای مراسم

ساعت تاریخ٩/٢٠/٩۶ به دوشنبه روز در ارومیه اه دانش ریاض
برگزار ارومیه اه دانش علوم ده دانش آمف تئاتر در ١٢:٣٠ ال ١٠:٣٠
دانشجو ١۵٠ حدود و اه دانش مسئوالن برخ مراسم این در گردید.
طول در متنوع برنامه های داشتند. شرکت مختلف رشته های از
و مریم زندگ به مربوط ویدویی کلیپ های جمله از مراسم این
اران هم و اه دانش مسئولین توسط کوتاه سخنران چند همچنین
مریم، بود یاد به پایان در گردید. ارائه ریاض گروه علم هیأت
که ریاض غیر دانشجوی نفر دو و ریاض دانشجوی نفر سه به
جوایزی بودند داده صحیح پاس مراسم این در شده طرح سؤال به
صدا از ٢٣ و ٢٠ ساعت های در مراسم این همچنین شد. اهدا
گردید. پخش کوتاه خبر صورت به ارومیه استان ه شب سیمای و

ارومیه اه دانش در انجمن نماینده ∗
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ریاضیات خانه در جبر روز همایش شش
اصفهان

برگزاری) بهبودی∗(دبیر محمود

و است جبری ساختارهای مطالعۀ جبر، مبحث م دانیم همه
فضای و مدول، حلقه، گروه، شامل کالسی جبری دستگاه های
جبری ساختارهای روز، نیازهای و علوم پیشرفت با ول است. برداری
جبرهیتینگ، ه، مشب گروه، شبه تکواره، نیم گروه، همچون ری دی
گرفتند. قرار مطالعه مورد و شده معرف ... و اتوماتا، ، ل جبر بول، جبر
ویی پاسخ برای جدید جبری ساختارهای مطالعه و معرف امروز
، فیزی ، رمز) و (کد کامپیوتر علوم ریاضیات، جدید سؤال های به
دارد. ادامه همچنان قبیل این از و اقتصاد، ، شناس زیست ، شیم
روش های ارائه در توب م منبع نخستین موجود، اطالعات اساس بر
خوارزم با موس بن محمد جعفر ابو کتابی از جبر علم در اصول
در که این و فوق مطالب به توجه با است. مقابله و جبر عنوان
جهان کشورهای برخ آموزش مؤسسات و اه ها دانش از برخ
اصفهان ریاضیات خانه لذا دارد، وجود جبر» «روز عنوان تحت روزی
و دانشمند این خدمات پاس به که گرفت تصمیم ١٣٩١ سال از
جبر روز نام به را ریاضیات دهه از روز ی ایران عالیقدر یم ح
کند. برگزار جبر» «روز عنوان با همایش سال هر و کند نام گذاری

اصل شاخه  های «معرف از است عبارت همایش این در اصل هدف
کاربردهای و شاخه هر در پژوهش روز به موضوع های بیان جبر،
خانه میرزاخان تاالر سالیانه همایش این برگزاری محل چه گر آن»
انجمن حمایت با را آن ریاضیات خانه ول م باشد اصفهان ریاضیات
با یا و اصفهان) (شعبه بنیادی دانش های اه پژوهش یا ایران ریاض
برگزار اصفهان استان اه های دانش در علم موجود قطب های حمایت

دانشجویان ، علم هیأت اعضای آن اصل مخاطبین و م نماید
تحقیقات شاخه های با عالقه مندان و محققان ، تکمیل تحصیالت

دانش آموزان و معلمان همچنین و م باشند جبر زمینه در کشور فعال
ماند. نخواهند بی نصیب نیز عالقه مند

‐ ١ شامل عمده بخش دو از معموال همایش این ساله هر برنامه
م باشد عموم صورت به ترجیحاً و جبر محوریت با سخنران ها
رابطه در کشور سراسر استادان و کارشناسان حضور با میزگرد ‐ ٢
آموزش با مرتبط کشور سط در اساس دغدغه های و موضوعات با
غیره) و فارغ التحصیالن ، پژوهش امور ، آموزش امور (شامل عال
صورت به همایش این ١٣٩۶ تا ١٣٩١ سال از خوشبختانه م باشد.
شد برگزار ١٣٩١ آبان ۴ در همایش اولین است. شده برگزار متوال

است. بوده زیر صورت به سخنران ها و
صنعت اه دانش اعداد، جبری (نظریه جعفری امیر دکتر . ١

شریف)
معلم) تربیت اه دانش تعویض پذیر، (جبر دیبایی محمدتق . ٢

اه دانش شرکت  ناپذیر، (جبرهای رکن زاده رسول دکتر . ٣
اصفهان)

اصفهان) اه دانش گروه ها، (نظریه عبداله عل رضا دکتر . ۴
شریف) صنعت اه دانش آمار، در (جبر علیشاه کسری دکتر . ۵
لوراند اوتووش اه دانش ، ل (جبر فیالووس آلیس دکتر . ۶

مجارستان)
اصفهان) صنعت اه دانش ، محاسبات هاشم (جبر امیر دکتر . ٧

فعالیت های اه عنوان«جای با ١٣٩١ سال به مربوط میزگرد همچنین
سعید دکتر حضور با « جهان وضعیت با مقایسه در کشور جبر پژوهش
اه (دانش زارع نهندی رحیم دکتر شریف)، صنعت اه (دانش اکبری
اهواز)، چمران شهید اه (دانش کرم زاده شهن امیدعل دکتر تهران)،

شد. برگزار تهران) اه یاسم (دانش سیام دکتر
اصفهان شعبه اری هم با ١٣٩٢ آبان ٩ در جبر روز همایش دومین
باناخ جبر قطب و بنيادی دانش های اه پژوهش رياضيات ده پژوهش
میزگرد همایش این البته شد. برگزار زیر سخنران با اصفهان، اه دانش

نداشت.
( IPM ‐ (رمزنگاري احمدی عمران دکتر . ١

نجوم) و رياض نگار تاريخ ‐ علم (تاريخ باقری محمد دکتر . ٢
الزهرا) اه دانش شرکت ناپذير‐ (جبرهای خرم محمد دکتر . ٣

( IPM جبری‐ (هندسه ستايش ايمان دکتر . ۴
رياضيات شرکت پذير‐خانه (جبرهای معتمدی منصور دکتر . ۵

اصفهان)
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اه دانش تعويض ناپذير‐ (جبرهای ممتحن احسان دکتر . ۶
ياسوج)

اه پژوهش اری هم با ١٣٩٣ آبان ٨ در جبر روز همایش سومین
زیر سخنران های با ایران ریاض انجمن و (IPM) بنیادی دانش های

شد. برگزار
اه پژوهش اهواز‐ چمران شهيد اه (دانش آذرپناه فریبرز دکتر . ١

پيوسته) توابع (حلقه های توپولوژی بنيادی)، دانش های
اه پژوهش اصفهان‐ صنعت اه (دانش امیدی غالمرضا دکتر . ٢
با مشترک بصورت ‐ گراف و ترکيبيات بنيادی)، دانش های

اصفهان) صنعت اه دانش (دانشجوی باهنر هدی خانم
اعداد جبری نظريه مدرس)، تربیت اه (دانش رجایی عل دکتر . ٣

اسالم جمهوري علوم (فرهنگستان رجبعل پور مهدی دکتر . ۴
جبرخط ايران)،

بنیادی)، دانش های اه (پژوهش سیدفخاری سیدامين دکتر . ۵
ترکيبيات جابجايی جبر

اه پژوهش اصفهان‐ اه (دانش نصراصفهان علیرضا دکتر . ۶
جبرها نمايش نظريه بنيادی)، دانش های

آقایان: حضور با آن» چالش های و «پژوهش عنوان با آن میزگرد و
اه پژوهش اهواز‐ چمران شهيد اه دانش ‐ آذرپناه فربیرز دکتر
دانش های اه پژوهش ‐ افتخاری ایمان دکتر بنيادی، دانش های
دکتر بنيادی، دانش های اه پژوهش ‐ پورمهدیان مسعود دکتر بنيادی،
اه دانش سالم ‐ عباس دکتر و تهران اه دانش ‐ زارع نهندی رحیم

شد. برگزار کرمان باهنر شهيد
انجمن اری هم با ١٣٩۴ آبان ٧ در جبر روز همايش چهارمین
با سخنران با معتمدی منصور دکتر مرحوم یاد به ایران ریاض
دکتر سخنران با جبر» مختلف شاخه های نمایش «نظریه محوریت
شد برگزار یاسم  سیام دکتر عزیزی، کمال دکتر ، اسدالله جواد
و فعل پژوهش های از حال آموزش پذیری «اثر عنوان با میزگرد و و
اه (دانش آرین نژاد مسعود دکتر حضور با « آت پژوهش های بر آن تأثیر
ریاضیات خانه اصفهان‐ صنعت اه (دانش رجال عل دکتر زنجان)،
دکتر و شریف) صنعت اه (دانش شهشهان سیاوش دکتر اصفهان)،
بنیادی) دانش های اه پژوهش ‐ تهران اه (دانش یاسم  سیام

شد. برگزار
برگزار زیر سخنران های با ١٣٩۵ آبان ۶ در جبر روز همایش پنجمین

شد.

نوین جبر پیدایش اصفهان) صنعت اه (دانش حقان احمد دکتر . ١
آن بنیادی دستاوردهای مهمترین از برخ و

2. Pierre Cartier (I.H.E;S.,Bures-sur-Yvette, France)

Representation of groups and Hopf algebras

ریاضیات خانه محل در ١٣٩۶ آذرماه ٩ جبر روز همایش ششمین
چهار برنامه این در شد برگزار ایران ریاض انجمن اری هم با اصفهان

توسط: سخنران

( شهیدبهشت اه (دانش محمودی مژگان دكتر . ١
( الزهرا اه (دانش ديوان آ ذر كامران دكتر . ٢

Dualities in Algebra

كلر برنهارد دكتر . ٣
Quiver mutation and duster algebras: New structures

in algebra:

اصفهان) اه (دانش يوسف زاده ملیحه دکتر . ۴
Representation Theory of Lie Algebras

گردید. ارائه
فرصت های از «آنچه عنوان تحت میزگردی همایش این در همچنین
هیأت عضو پورمهدیان مسعود دکتر حضور: با م آموزیم» مطالعات
اه پژوهش ریاضیات ده پژوهش رئیس و امیرکبیر اه دانش علم 
اه علم دانش هیأت هاشم  عضو امیر دکتر IPM، بنیادی دانش های
اه علم دانش هیأت عضو یوسف زاده ملیحه دکتر اصفهان، صنعت
به ) یاسوج اه دانش علم  هیأت عضو ممتحن احسان دکتر اصفهان،

گردید. برگزار کنفرانس) ویدئو صورت
و فوق همایش شش از تصویری و توب م گزارش های
اجرایی علم و کمیته های محترم اعضای مشخصات همچنین
آدرس به اصفهان ریاضیات خانه سایت در همایش هر برگزاری
رسانده اطالع به دارد. وجود http://www.mathhouse.org
برگزار ماه آذر ١۵ در ١٣٩٧ سال در جبر روز همایش هفتمین م شود
کیفیت کمیت، «بررس موضوع با رابطه در آن در میزگرد و م گردد
آماری داده همراه (به ایران در دکتری فارغ التحصیالن کارآفرین و
چنین برگزاری م رود آن امید م باشد. جبر)» فارغ التحصیالن تعداد

شود. واق مفید کشور کیف سط ارتقاء در همایش هایی

اصفهان صنعت اه دانش ∗
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بهینه سازی و کنترل سمینار اولین
اجرایی) گ پزان∗(دبیر مرتض

صاحب نظران و متخصصان ، هم اندیش و هم فکری مدت ها از پس
که رسیدند توافق این به بهینه سازی و کنترل گرایش در ریاض رشته
آخرین ارائه و تبادل نظر جهت مناسب بستری ساختن فراهم منظور به
این در تخصص سمینارهای گرایش، این با علم مرتبط دستاوردهای
مشهد فردوس اه دانش ریاض علوم ده دانش که گردد برگزار زمینه
در بهینه سازی و کنترل سمینار اولین برگزاری و میزبان به مفتخر
اه دانش در الحج ثامن وت مل جوار در ١٣٩۶ مهرماه ٢٠ و ١٩ تاریخ

گردید. مشهد فردوس
، پزش در کنترل ، رياض کنترل شامل سمینار اصل محورهای
و خط بهينه سازی پروژه، کنترل ، تصادف کنترل فازی، کنترل

دبیرخانه به مقاله ٧۵ از بیش بودند. عصبی ه های شب و غيرخط
نهایی تصمیم و داوران هیأت نظر به توجه با که گردید ارسال سمینار

سخنران ارائه برای مقاله ۴٣ ، زمان محدودیت و علم سمینار کمیته
پذیرفته پوستر ارائه صورت به مقاله ١٧ و دقیقه ای ٢٠ تخصص

فردوس اه دانش (استاد وحیدیان کامیاد عل دکتر آن بر عالوه شد.
نصیرالدین خواجه اه دانش (استاد خاک صدیق عل دکتر مشهد)،
سخنرانان منچستر) اه دانش (استاد جامع مسعود دکتر و ( طوس
برگزار را ساعته عموم ی سخنران های که بودند سمینار مدعو
و «بررس عنوان تحت میزگردی سمینار این در همچنین نمودند.
سمینار روز اولین بعدازظهر در بهینه سازی» و کنترل رشته راه اندازی

گردید. برگزار
و کنترل سمینار افتتاحیه مراسم در که است توضیح به الزم
کامیاد وحیدیان عل دکتر سوت پیش و برجسته استاد از بهینه سازی
فعالیت های مدت طول در ایشان زحمات از و آمد عمل به تقدیر

گردید. قدردان پژوهش و آموزش
سمینار)، (دبیر عفت سهراب دکتر سمینار، اختتامیه مراسم در
خواستار سمینار در آنان فعال حضور و کنندگان شرکت از ر تش ضمن
ر دی اه های دانش توسط گرایش این در ادواری سمینارهای برگزاری

شد.

مشهد فردوس اه دانش ∗

پیام نور اه دانش ریاض مل همایش نهمین
همایش) رضایی∗(دبیر اکبر

انجمن های و انجمن آن اری هم با کرمان استان پیام نور اه دانش
مل همایش نهمین ایران هوشمند سیستم های و فازی سیستم های

اه دانش در ١٣٩۶ مهرماه ٢٧ و ٢۶ تاریخ در را پیام نور اه دانش ریاض
چند فراخوان با راستا این در است. نموده برگزار کرمان مرکز پیام نور
اعالم محورهای در همایش دبیرخانه طریق از مقاله ۴۵٨ تعداد ماهه
١۶۵ آمده عمل به داوری های و بررس  ها به توجه با و دریافت شده
و شده پذیرفته پوستر بصورت مقاله ١٢۴ و سخنران بصورت مقاله
این در است ذکر به الزم نگرفت. قرار ارائه الویت در مقاالت سایر
ری گردش تور ی و زی پرشین افزار نرم با آشنایی گارگاه همایش
گردید. برگزار کرمان تاریخ بازار و ماهان شاهزاده باغ از بازدید و
زمینه های در برجسته استادان حضور همایش، این بارز مشخصه های
استنادی اه پای مجوز با مذکور همایش ضمناً بود. ریاض مختلف
فهرست حال در اه پای این در آن مقاالت و برگزار اسالم جهان علوم

م باشند. شدن

کرمان نور پیام اه دانش ∗
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گراف نظریه کنفرانس دهمین
جبری ترکیبیات و

کنفرانس) ∗(دبیر علیخان سعید

٢٨ و ٢٧ روزهای در جبری ترکیبیات و گراف نظریه کنفرانس دهمین
شد. برگزار یزد اه دانش ریاض علوم ده دانش در ١٣٩۶ سال دی ماه
رسید کنفرانس دبیرخانه به مقاله ١٠٠ بر بال کنفرانس از دوره این در
به مقاله ٨۴ علم کنفرانس کمیته اعضای توسط بررس از پس که
چهارشنبه که کنفرانس این افتتاحیه در شد. پذیرفته سخنران صورت
ابتدا شد، برگزار اه دانش آمف تئاتر سالن فرهنگ تاالر در دی ماه ٢٧
ارائه کنفرانس از را گزارش کنفرانس، دبیر ، علیخان سعید دکتر
اکبری سعید دکتر را کنفرانس علم این کمیته اعضای او نمودند.
دکتر یزد)، اه (دانش انوریه سیدمحمد دکتر شریف)، صنعت اه (دانش
ایرانمنش محمدعل دکتر مدرس)، تربیت اه (دانش ایرانمنش عل
دکتر شاهرود)، صنعت اه (دانش جعفری راد نادر دکتر یزد)، اه (دانش
اه (دانش دواز بیژن دکتر تهران)، اه (دانش درفشه محمدرضا دکتر
عرفانیان احمد دکتر اصفهان)، اه (دانش عبدالله علیرضا دکتر یزد)،
دکتر یزد)، اه (دانش علیخان سعید دکتر مشهد)، فردوس اه (دانش

میمن حمیدرضا دکتر امیرکبیر)، صنعت اه (دانش کیان داریوش
هوشمنداصل محمدرضا دکتر و رجایی) شهید دبیر تربیت اه (دانش
داوری و سرداوری جهت ایشان زحمات از و برشمرد یزد) اه (دانش
مورد در سخنران به سپس علیخان دکتر نمودند. ر تش مقاالت
این سوتان پیش از و پرداختند ایران در ترکیبیات شاخه و ریاضیات
توجه مورد که بردند، نام بعد نسل های برتر ران پژوهش و شاخه
برای است ذکر به الزم گرفت. قرار کنفرانس خارج میهمانان
نام های با خارج سخنران دو کنفرانس ها، از دوره این در بار اولین
کنفرانس مدعو ایتالیا از بالردو و فرانچس و اتریش از ایمریخ ویلفرد

قربان ابراهیم دکتر و کاشان اه دانش از اشرف علیرضا دکتر بودند.
تهران بنیادی دانش های اه پژوهش و نصیر خواجه صنعت اه دانش از
از نفر ۵ همچنین بودند. کنفرانس این داخل مدعو سخنرانان نیز
باعث عوامل همین که نمودند، شرکت کنفرانس این در لبنان کشور
کتابچه در انگلیس زبان به شده، پذیرفته مبسوط یده های چ تمام شد
انتشار بود، رسیده چاپ به کنفرانس آغاز از قبل که کنفرانس مقاالت

است: بوده زیر صورت به مدعو سخنران های عناوین یابد.

• W. Imrich, Automorphism Breaking of Finite and In-

finite Graphs,

• F. Belardo, Spectral Determination of Signed Graphs,

• A.R. Ashrafi, On the spectrum of 2-type bicirculants,

• E. Ghorbani, Cographs, Eigenvalues and More.

صنعت اه دانش استاد اکبری سعید دکتر از افتتاحیه مراسم در
ایران ترکیبیات و گراف نظریه شاخه برتر ران پژوهش از که شریف
آمد. عمل به تجلیل ساله ده کنفرانس این مؤسس عنوان به هستند،
نظریه شاخه داشتند، تجلیل از پس که کوتاه سخنران در ایشان
در موجود شاخه های فعال ترین از ی را جبری ترکیبیات و گراف
در برتر مقاالت وجود به آن دالیل از و کردند ذکر ایران ریاضیات
همچنین نمودند. اشاره ایرانیان توسط شاخه این اعتبار با نشریات
در ایشان فو ق العاده استعداد و میرزاخان مریم مرحوم از ایشان
٢٠ سخنران های بود. توجه جالب بسیار که گفتند گسسته ریاضیات
موازی طور به یزد، اه دانش ریاض علوم ده دانش سالن ۴ در دقیقه ای
داشت. ادامه ١٣ ساعت پن شنبه تا و آغاز چهارشنبه بعدازظهر از
رستوران ی در شام صرف و یزد شهر تاریخ ناحیه چند از بازدید
چهارشنبه که بود کنفرانس جانبی این برنامه های از سنت قدیم و
روز ١۵ تا ١۴ ساعت از کنفرانس اختتامیه مراسم شد. انجام شب
و شد برگزار ریاض علوم ده دانش ۶ سالن در دیماه ٢٨ پن شنبه
خود ایده های و ضعف نقاط قوت، نقاط نظرات، ایراد به شرکت کنندگان
پرداختند. آینده سال های در کنفرانس این بهتر هرچه برگزاری برای
و رد نظرات و بحث ها که کرد امیدواری ابراز کنفرانس دبیر پایان در
و گراف نظریه علم اعتالی باعث روزه، دو کنفرانس این در شده بدل

شود. ایران در جبری ترکیبیات

یزد اه دانش ∗
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ایران ریاض آموزش کنفرانس پانزدهمین
نامداری∗ مهرداد

اتحادیه مشارکت با ساله همه ایران ریاض آموزش کنفرانس
انجمن پرورش، و آموزش وزارت کشور، ریاض معلمان انجمن های
م شود. برگزار اه ها دانش استادان و ایران آمار انجمن ایران، ریاض
بهمن ماه ۶ لغایت ٣ تاریخ از ریاض آموزش کنفرانس پانزدهمین
بوشهر پرورش و آموزش کل اداره اری هم با روز ۴ مدت به ١٣٩۶
کنفرانس این در شد. برگزار بوشهر در فارس خلیج اه دانش و

علم استان های هیات اعضای و ریاض معلم های از نفر ۶١۴ حدود
بوشهر استان از تعداد این از نفر ٢٠٣ که کردند شرکت مختلف
تهران (۵١نفر)، اصفهان استان های از شرکت کنندگان تعداد بودند.
خوزستان نفر)، ۴٧) فارس نفر)، ٣٧) رضوی خراسان نفر)، ۵۴)
توجه قابل نیز نفر) ٢۵) کرمان و نفر) ٢۶) کردستان نفر)، ٢٨)
٢۶ ساعته، عموم ی سخنران ٧ کنفرانس برگزاری طول در بود.
تعدادی شد. ارائه پوستر توجه قابل تعداد و دقیقه ای ٣٠ سخنران
استقبال مورد که شد برگزار سخنران ها به موازات نیز مفید کارگاه های
کنفرانس این در ذکر قابل موارد از ی گرفتند. قرار شرکت کنندگان
توجه با است بهتر م رسد بنظر که بود، برگزاری زمان بودن طوالن
برگزار روز سه حداکثر یا دو در را آن همایش، این بودن تخصص به
(به افتتاحیه برگزاری به روز ی عمال بوشهر کنفرانس در کرد.
شده داده اختصاص اختتامیه برگزاری به روز ی و نام) ثبت همراه
را مورد این بعدی کنفرانس در م توان بهتر برنامه ریزی با که بود
خوبی نیز بسیار تفریح برنامه های کنفرانس طول در ضمناً نمود. رف
نقاط با افراد آشنایی در که بود شده دیده تدارک کنندگان شرکت برای

شد. واق مفید بسیار بوشهر باستان آثار و ری گردش

کنفرانس در انجمن نماینده اهواز، چمران شهید اه دانش ∗

گروه ها نظریه کنفرانس دهمین
∗ الیاس نیره

١٣٩۶ بهمن ۴ ‐ ۶ تاریخ در گروه ها نظریه ساالنه کنفرانس دهمین
گردید. برگزار تهران پردیس خوارزم  اه دانش در روز سه مدت به

ترکیبیات و هندس نظریه کنفرانس این تخصص محورهای از
گروه های نظریه آنها، نمایش های و متناه گروه های نظریه گروه،
هندسه صوری، زبان های و گروه ها وریتم در ال مسائل ، نامتناه
مدل نظریه ، ل حلقه های روش و ل جبر گروه ها، روی جبری
گروه های فناوری، و علوم شاخه های سایر در کاربردها گروه ها،
، کوانتوم گروه های گروه، نظریه مبنای بر رمزنگاری کریستال،
همایش هایی مجموعه از کنفرانس این کوانتوم م باشد. محاسبات
برپا ایران گروه های نظریه انجمن اری هم با ساله هر که است

م شود.
به گروه ها نظریه کنفرانس دهمین اجرایی علم و دبیر
هیأت (عضو عرف رضا دکتر علم : دبیر بود: زیر شرح
بابلیان(عضو اسمعیل دکتر اجرایی: دبیر ،( خوارزم اه علم دانش
دبیرخانه به شده ارسال مقاالت تعداد و ( خوارزم اه علم دانش هیأت
سخنران های جهت مقاله ۴٢ میان این از که بود مقاله ۶٧ کنفرانس
قرار پذیرش مورد پوستر صورت به ارائه جهت مقاله ٣ و دقیقه ای ٣٠

گرفت.
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سخنران ایراد به مدعو سخنران سه کنفرانس این در همچنین
زیر شرح به سخنران شان عنوان و ایشان نام که عموم پرداختند

است:

• Professor Bettina Eick , Institute ComputationalMath-

ematics, Fachbereich Mathematik und Informatik,

Technische Universität Braunschweig, Germany:The

classification of p-groups

• Professor Sophie Morel, Department of Mathematics ,

Princeton University, USA: Artin’s conjecture

• Professor Mohsen Parvizi, Department of pure Mathe-

matics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran: A his-

tory of the order of the multipliers of p-groups and Lie

algebra

Prof. Robert Curtis کرتیس پروفسور یعن مدعوین از تن دو

پروفسور و ویزا صدور عدم دلیل به انگلستان بیرمنگهام اه دانش از
در و بیاورند تشریف ایران به نتوانستند کسالت علت به موری جمشید

کنند. پیدا حضور کنفرانس
تبادل نظر و بحث عنوان با میزگردی کنفرانس این روز اولین در
و متخصصان حضور با ایران در گروه ها نظریه وضعیت مورد در
جایزه کنفرانس این در گردید. برگزار گروه ها نظریه عالقه مندان

قبل کنفرانس در شده ایراد سخنران بهترین به که درفشه دکتر آقای
سیدحسن دکتر آقای به مشترک طور به م گردد، اعطا گروه ها نظریه
خاتم از مریم دکتر خانم و همدان سینای بوعل اه دانش از علوی

گردید. اهدا اصفهان اه دانش
در سوت پیش و سابقه با استاد چهار از کنفرانس در ضمن در
گروه های نظریه انجمن طرف از هدیه و لوح اعطاء با گروه ها نظریه
حسین دکتر ، جمال علیرضا دکتر از: عبارتند که گردید تقدیر ایران

مقدم. رجب زاده محمدرضا دکتر و بهروش هوشنگ دکتر ، دوست

خوارزم اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده ∗

علوم منطقه ای کنفرانس اولین
کاربردها و ریاض

کنفرانس) ∗(دبیر قریش سیدمحسن

آوردن فراهم منظور به اهواز چمران شهید اه دانش ریاض گروه
و بحث ، علم دستاوردهای آخرین ارائه برای مناسب فرصت
آمار و ریاض علوم عرصه ران پژوهش و اهیان دانش بین تبادل نظر

علوم منطقه ای کنفرانس اولین برگزاری به اقدام کشور غرب جنوب در
آمار و ریاض محورهای در ١٣٩۶ ماه آذر ٢٩ در کاربردها و ریاض

است. نموده گرایش ها تمام در
بیشتر رایی هم و ارتباط کنفرانس این برگزاری از اصل هدف
گرایش های در آمار و ریاض رشته های دانشجویان و استادان
حوزه های یافتن م باشد. غربی کشور جنوب منطقۀ در مختلف
آخرین از اطالع ، اه دانش بین روابط برقراری و تحقیقات مشترک
مورد در گفتگو و تبادل نظر منطقه، در اران هم پژوهش فعالیت های
ر دی از منطقه در آمار و ریاض حوزه در پژوهش و آموزش الت مش

م باشد. کنفرانس این برگزاری اهداف
مقاله ١١٩ و گردیده ارسال کنفرانس این به مقاله ١۵٠ از بیش
که شده پذیرش فارس زبان به مقاله ۴۵ تعداد است. شده پذیرش
پوستر صورت به مقاله ٣٧ و سخنران صورت به مقاله ٨ تعداد این از
شده پذیرش انگلیس زبان به مقاله ٧۴ همچنین است. شده ارایه
صورت به مقاله ٢۶ و سخنران صورت به مقاله ۴٨ تعداد که است

است. شده ارایه پوستر

اهواز چمران شهید اه دانش ∗
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کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار ششمین
سمینار) ∗(دبیر مقدس غالمرضا

گسترده حضور با کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار ششمین
در ١٣٩۶ بهمن ١٢ و ١١ روزهای در آنالیز شاخه به عالقه مندان
برگزار سبزواری یم ح اه دانش کامپیوتر علوم و ریاض ده دانش

صادق قدیر دکتر علم و دبیر جمال عارف اکبر عل دکتر گردید.
به شده ارسال مقاالت تعداد داشتند. عهده به را سمینار اجرایی دبیر
تعداد داوری فرآیند از پس که بود مقاله ٨٠ از بیش سمینار دبیرخانه
جهت مقاله ۵ و ٢٠دقیقه ای تخصص سخنران ارائه جهت مقاله ۵٢
این برجسته نکات از ی شد. داده پذیرش پوستر صورت به ارائه
آسیب خصوص در دبیران ویژه قاسم هنری دکتر سخنران سمینار
در همزمان دانشجویان و دانش آموزان ارزشیابی نمرات شیوه شناس
در گرفت. قرار نیز شرکت کنندگان توجه مورد که بود افتتاحیه مراسم
زیر شرح به مدعوین توسط عموم نیز سخنران شش سمینار این

گردید: ارائه
با امیرکبیر) صنعت اه (دانش پورعباس عبدالرسول دکتر •

On character notions of Banach homology عنوان:
Frame عنوان: با مشهد) فردوس اه (دانش جانفدا محمد دکتر •

of Translates, a different point of view

با کرمان) باهنر شهید اه (دانش جباری شاهزاده عل دکتر •
عنوان:

Compact right topological groups, where to from

here?
با مشهد) فردوس اه (دانش صال مصلحیان محمد دکتر •

ریاض پژوهش مقاالت نگارش در نوپدید چالش های عنوان:

عنوان: با ( خوارزم اه (دانش قاسم هنری طاهر دکتر •
The Historical Development of Continuity of Homo-

morphisms, n-Homomorphisms and Almost Multi-

plicative Maps

• Prof. Marat Pliev (Southern Mathematical Institute of

the Russian Academy of Sciences, Russia): Domina-

tion problem for narrow orthogonally additive opera-

tors in vector lattice

سمینار، معنوی و مال حامیان از م دانم فرض خود بر پایان در
ر تش سبزواری یم ح اه دانش اجرایی مسئولین و علم سمینار کمیته

نمایم. ویژه

سبزواری یم ح اه دانش ∗

اجرایی: شورای ١٣٩۶ بهمن ١١ مصوبه

انجمن در متقاض اه دانش حقوق عضویت ایران، ریاض انجمن کنفرانس های و سمینارها برگزاری میزبان پذیرش شرایط از ی
است.
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آن كاربردهای و غيرخط آناليز سمينار نهمين
همایش) ∗(دبیر اويس ها مرتض

٩ روزهای در (ره) خمين امام بين الملل اه دانش محض رياض گروه
تحصيالت دانشجويان و ران پژوهش پذيرای ١٣٩۶ سال اسفند ١٠ و
اولين بود. آن كاربردهای و غيرخط آناليز سمينار نهمين در تكميل
برگزار اميركبير صنعت اه دانش در ١٣٨٩ خرداد در سمينار اين دوره
ارسال سمينار دبيرخانه به مقاله ١٣٠ از بيش سمينار اين در گرديد.
از شركت كنندگان با ٢٠دقيقه ای ارائه صورت به مقاله ٨۵ كه شد

شد. ارائه دقيقه ای ۴٠ كليدی سخنران ۵ و كشور از خارج و داخل
سمينار اين كليدی سخنران های
آفريقای از Prof. Mujahid Abbas (University of Protoria)

Prof. Eberhard Malkowsky (State University of جنوبی،
اصفهان، اه دانش از زعفران جعفر دکتر صربستان، Navi Pazar)

از سليمان دامنه مجيد دكتر و كرمان اه دانش از محبی حسين دكتر
دكتر سمينار اين دبيران پرداختند. سخنران ايراد به تهران اه دانش
دكتر و علم دبير ار آب عل دكتر سمينار، دبير رازان عبدالرحمن
برنامه های جمله از بودند. سمينار اين اجرايی دبير اويس ها مرتض
دانش آموز ۴٠ برای روزه يك كارگاه برگزاری سمينار اين جانبی

رياض رشته در تحصيل در انگيزه ايجاد و آشنايی جهت شهر ممتاز
صنعت اه دانش از واعظ پور سیدمنصور دكتر كارگاه اين مدرس كه بود

گرفت قرار آنها دبيران و دانش آموزان استقبال مورد كه بودند اميركبير
بودند. رياض گروه و پرورش و آموزش بين بيشتری تعامل خواستار و
پيشينه و قزوين شهر با شركت كنندگان آشنايی جهت همچنين
جمله از شهر تاريخ ان های م از بازديد برنامه آن تاريخ
ان م اين در سمينار اين اول روز شام كه بود سعدالسلطنه كاروانسرای

گرديد. سرو

(ره) خمين امام بين الملل اه دانش در انجمن نماينده ∗

رها عمل نظریه سمینار چهارمین
سمینار) کیان∗(دبیر محسن

آن کاربردهای و رها عمل نظریه سمینار چهارمین اله قوه و حول به
اه دانش در ریاض گروه میزبان به ١٣٩۶ اسفندماه و١٧ ١۶ تاریخ در

گردید. برگزار بجنورد
مقاله ۶٢ تعداد شده ارسال مقالۀ ٩٧ میان از روزه دو سمینار این در
به ١٩مقاله و تخصص سخنران صورت به مقاله ۴٣ که شد پذیرفته
صبح ٨:٠٠ ساعت که افتتاحیه مراسم در گردید. ارائه پوستر صورت
ضمن کیان محسن دکتر سمینار دبیر ابتدا شد آغاز چهارشنبه روز
ارائه را رو پیش برنامه های از خالصه ای خوش آمدگویی، و خیرمقدم
خیر مقدم عرض ضمن اه دانش ریاست محقر احمد دکتر سپس دادند.
ارائه علم را کنفرانس های برگزاری از هدف سمینار، این میهمانان به
این به همچنین و کرد قید دیدگاه ها بررس و نقد ، علم دستاوردهای
صورت به چه کنفرانس ها این برگزاری اصول که کردند اشاره موضوع
عرصه در را ما جهان سازی زمینه بین الملل صورت به چه و مل
مهدی دکتر کرد. خواهد فراهم فرهنگ حت و آموزش علم و

بودند. سمینار این در افتتاحیه مراسم سخنرانان از نیز رجبعل پور
گردید برگزار سمینار این در نیز تابع آنالیز جایزه اهدای مراسم
،٢٠١٨ سال برنده عنوان به اصفهان اه دانش از سلیمان مریم دکتر و
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عموم  سخنران سه مراسم این در کرد. دریافت را خود جایزه
برگزار ذیل خارج مدعوین توسط رها» عمل «جبر کارگاه قالب در

گردید:
جنوبی)، سئول(کره مل اه دانش از هیوک ک سئونگ پروفسور
پروفسور روسیه)، و( مس ایالت اه دانش از منویلف والیمیر پروفسور

چین). (شانگ های نرمال اه دانش از شیانگ شو شین
اه پای در آن کاربردهای و رها عمل نظریه سمینار چهارمین

است. شده نمایده ISC اسالم جهان علوم استنادی

بجنورد اه دانش ∗

هرمزگان اه دانش در ریاضیات دهه
مقدری∗ مجید

هدف با متنوع های برنامه آبان دهم تا م ی با همزمان امسال
علوم ده دانش در نشاط و شور ایجاد و ریاضیات کردن ان هم
ششم از که برنامه ها اصل قسمت گردید. برگزار هرمزگان اه دانش
توسط که بود کارگاه هشت بر مشتمل گردید انجام آبان دهم تا
در همچنین رسید انجام به دانشجویی مختلف گروه های و تیم ها
گروه علم هیأت عضو ی توسط علم سخنران ی روز هر
و ریاضیات موضوعات با سخنران ها این م گردید ایراد ریاض
در ریاضیات ریاضیات، انفجار بخوانیم، ریاض ونه چ روزمره، زندگ

ان هم یعن همایش اصل هدف با همه که بودند اسالم معماری
گردید. ایراد ریاضیات کردن

بود: زیر صورت به همایش زمان بندی
سخنران با همراه آمار روز مراسم برگزاری آبان: م ی •
ریاض و هنر کارگاه آمار، علم اهمیت موضوع با تخصص

مرادی لیال خانم ریاض دکتری دانشجوی توسط
محمد دکتر توسط SPSS آموزش کارگاه آبان: سوم و دوم •

هاشم پور مجید دکتر و امیری

راهروهای و کالس ها سازی آماده آبان: ششم و پنجم •
کارگاه مختلف، کارگاه های برگزاری برای علوم ده دانش
، کریم مجید دکتر توسط ریاضیات انفجار کتاب معرف

فتح جواد دکتر توسط ریاضیات و فرزندانمان کارگاه

مهدی دکتر توسط مسأله حل کارگاه آبان: هشتم و هفتم •
مصطف دکتر توسط ریاض دنیای کارگاه و سبزواری

زنگ آبادی

روزمره زندگ در آن کاربرد و ریاضیات کارگاه آبان: نهم •
هنر و ریاضیات کارگاه و محمدی فخرالدین دکتر توسط
ردی ده استادهادی سهراب دکتر توسط اسالم معماری
برنامه های ابان نهم تا ششم از فوق کارگاه های بر عالوه
گردید؛ برگزار دانش آموزان و معلمان ویژه زیر شرح به مهیج

سازه ، ام اوری کارگا ه های برگزاری آبان: نهم تا ششم •
، ریاض و نقاش ، چین لیوان ، ریاض و بازی ، ماکارون
است ذکر به الزم . روبی عب م و دومینو خالقیت، میز
مدارس از دانش آموز ٧٠٠ قریب روز چهار این طول در که
این در کردند. شرکت کارگاه ها در بندرعباس شهر مختلف
انجام نیز ریاض گروه علم هیأت اعضای سخنران های ایام

گرفت.

اه دانش در یاحق بامداد دکتر آقای حضور آبان: دهم •
سخنران . عموم و تخصص سخنران های ایراد و هرمزگان
جبرخط در تحویل پذیری عنوان با یاحق دکتر تخصص
روایت «ریاضیات، عنوان با یاحق دکتر عموم سخنران و

دریافتم» که آنگونه ، شخص

هرمزگان اه دانش در انجمن نماینده ∗
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کرمان باهنر شهید اه دانش در ریاضیات دهه
∗ تاج الدین آزیتا

مراسم ١١:٣٠ ال ٩:٣٠ ساعت ١٣٩۶ ماه آبان ٨ دوشنبه تاریخ در
زنده یاد ، ریاض نابغۀ خاطرۀ و یاد با همراه ریاضیات دهۀ بزرگداشت
کرمان باهنر شهید اه دانش وحدت تاالر در میزاخان مریم پروفسور
رئیس فدایی محمدرضا دکتر ابتدا مراسم، این در گردید. برگزار
سه سپس و کرمان باهنر شهید اه دانش کامپیوتر و ریاض ده دانش

دکتر رجبعل پور، مهدی دکتر ده، دانش این سوت پیش استادان از نفر
پرداختند. سخن ایراد به اسالم اسفندیار دکتر و رضوی اسدالله

دانش آموخته میرزاخان مریم پروفسور اینکه زنده یاد به توجه با
بر عالوه مراسم این در است، بوده درخشان استعدادهای مدارس
دبیرستان دانش آموزان دانشجویان، از تعدادی و استادان از جمع

داشتند. حضور نیز کرمان حل عالمه درخشان استعداد

کرمان باهنر شهید اه دانش در انجمن نماینده ∗

اشتراك حق و ريال ١۵/٠٠٠/٠٠٠ مبل ٩٨ مهر ال ٩٧ مهر دوره در عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش حقوق عضويت حق
م باشد. ريال ۴۵/٠٠/٠٠٠ كتابخانه ها

:١٣٨٩/ ١٠ /٢ مورخ انجمن اجرايی شورای مصوبه طبق
در پيوسته عضويت به ايران، رياض انجمن توسط ، فارغ التحصيل از پس سال يك مدت به ، رياض دكتری فارغ التحصيالن كليه

آمد. خواهند


