
ایران ریاض انجمن خبرنامه
۵٩ ١۵١ پیاپی شماره

 برگزارشده گردهمایی هاي

علوم ده دانش فعالیت سال چهل بزرگداشت
یزد اه دانش ریاض

آموزش گروه اولین عنوان به یـزد اه دانش ریاض گـروه
١٣۵۵ مـاه دی در ، فارس ادبیات و زبان گروه کنار در یزد اه دانش
تهـران معلم تربیت اه دانش به وابسته که یـزد عـال دانشسـرای در

ریاض علوم ده دانش که شد بهانه ای نکته همین شد. تأسیس بود،
سال چهل ”بزرگداشت عنوان با را روزه ی همایش یزد، اه دانش
١٣٩۵ بهمن ۶ در را یزد” اه دانش ریاض علوم ده دانش فعالیت
آبان حدود از بزرگداشت این برگزاری برای تصمیم نماید. برگزار

تخصص شورای در بررس از پس و گرفت قرار بحث مورد ١٣٩۵
عنوان به علیخان سعید دکتر آقای و شد واق تأیید مورد ده دانش
همایش این بزرگداشت شدند.مراسم برگزیده همایش این دبیر
یزد اه دانش تئاتر آمف سالن در ماه بهمن ششم صبح ٨ ساعت
همایش این سخنران اولین که همایش دبیر کرد. کار به آغار
با او که کرد خوشحال ابراز مختصر، گزارش ارائه از بعد بود
سال ۴٠ از بیش استادان است شده موفق اجرایی تیم اری هم

ریاض گروه ٩٠ تا ۵٠ دهه های فارغ التحصیالن از برخ و قبل
داشته، ونت س ایران مختلف شهرهای در اکثراً که را یزد اه دانش
علوم ده دانش کلیپ تهیه که نمود اشاره او بیاورد. هم گرد
عکس های و ده دانش افتخارات شامل که یزد اه دانش ریاض
استادان اری هم بدون است، استادان و دانش آموختگان قدیم
که کرد اشاره او نبود. پذیر ان ام سوت پیش دانش آموختگان و
گرفته قرار شرکت کنندگان تمام دسترس در که همایش دفترچه
تأسیس، بدو از ریاض ده دانش و گروه رؤسای معرف شامل است،
فارغ التحصیالن از برخ معرف قبل، سال ۴٠ استادان خاطرات

علم هیأت عضو اکنون و گذرانده یزد اه دانش در را مقطع که
سخنران م باشد. ده، دانش ر دی افتخارات برخ معرف و هستند
ده دانش ریاست ذاکرزاده حجت اله دکتر آقای همایش این بعدی
در حضار به مقدم خیر از پس که بودند یزد اه دانش ریاض علوم
پرداخت. سخنران ایراد به ریاض علوم ده دانش تاریخچه مورد
در که یزد اه دانش با یزد معلم تربیت اه دانش که کرد اشاره او
یزد اه دانش ریاض ده دانش و شده ادغام شد، تأسیس ١٣۶٧ سال
فعالیت ها اولین اما شد، تأسیس رسم صورت به ١٣۶٩ سال در

تأسیس با و ١٣۵۵ سال در اه دانش مقاط در ریاض زمینه در
کردند اضافه ایشان همچنین است. شده آغاز یزد عال دانشسرای
راه اندازی ریاض کارشناس ارشد دوره اولین ١٣٧٣ سال در که
زمان، آن از سال دو و بیست گذشت از بعد حاضر درحال و شده
گروه چهار با که است گرفته قرار شرایط در ریاض علوم ده دانش
عضو ٣۵ و کامپیوتر علوم و آمار کاربردی، ریاض محض، ریاض
این از است. شده یل تش دانشجو هزار حدود با و علم هیئت
دوره در نفر ٢۵٠ از بیش دکترا، دوره  در نفر ١۵٠ دانشجو تعداد
ده دانش در کارشناس دوره در نفر ۶٠٠ حدود و ارشد کارشناس
تمام در ده دانش این در هستند. مشغول تحصیل به ریاض
کامپیوتر علوم و آمار ، ریاض مختلف گرایش ده در تحصیل مقاط
سریع و مناسب رشد نشانگر این و دارد دکترا دانشجوی پذیرش

آموزش معاون لقمان برید قاسم دکتر است. آموزش حوزه در
در اه دانش رئیس از نیابت به نیز اه دانش تکمیل تحصیالت و
با همایش این کننده برگزار مسئوالن از قدردان با همایش این
۶٧ سال در یزد اه دانش گفت: یزد اه دانش تاریخچه به اشاره
تاریخچه اما شد ادغام عال دانشسرای با ٧١ سال در و تأسیس
برم گردد. عال دانشسرای تأسیس زمان و ۵۵ سال به یزد اه دانش
حمایت را همایش این برگزاری که سوتان پیش از قدردان با وی
م گیریم نی فال به را همایش ها این گونه برگزاری افزود: کردند
وی بماند. اه دانش کارنامه در طوالن سابقه این امیدواریم و

سال چهل دارد، خاص مفهوم ی چهل سال کرد: تصریح
داشتن مسئولیت و بودن و ال و بودن نمونه نوع ی ، پختگ یعن
اه های دانش و کارآفرین اه های دانش بحث به اشاره با وی است.
کارهای روی دارد اهمیت پایه علوم که همچنان گفت: سوم نسل
که رسالت هایی از ی و باشیم داشته بیشتری تمرکز رشته ای بین
م توانند ونه چ ده دانش این استادان که است این دارد ده دانش
را رشته ای بین  عمیق و خوب فعالیت های اه دانش اران هم بقیه با

کنند. بنا
که ایران مشهور ریاضیدان و ماندگار چهره بهزاد مهدی دکتر
این برگزارکنندگان از قدردان با بود همایش این ویژه سخنران
اه دانش ریاض علوم ده دانش کارنامه مطالعه با گفت: همایش
گرفت، قرار اختیارم در علیخان دکتر توسط قبل هفته که یزد
انجام ده دانش این در خوبی بسیار فعالیت های بردم. لذت بسیار
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ بهار ۶٠

کارنامه  کرد: پیشنهاد ادامه در وی است. زبانزد که است شده
تا شود منتشر و چاپ ، جم کشور سراسر ریاض ده های دانش
مثمرثمر م تواند رقابت همیشه شود. ایجاد آنها در سالم رقابت

ریاض علوم در که پیشرفت های عل رغم کرد: اظهار وی باشد.
باید داریم دنیا خوب ده های دانش تا زیادی فاصله هنوز داشتیم
با وی شود. کم فاصله که دهیم انجام باید ار چ ببینیم بیاندیشیم
علوم وزارت شده تصویب آیین نامه های الت مش از برخ به اشاره
تقلید با ما علم ل های تش متأسفانه گفت: پرورش و آموزش و

دالیل از ی این و کردند کار به آغاز خارج مؤسسات از صرف
تصریح بهزاد دکتر برم خوریم. ل مش به کارها در که است
کشورهای در که بود این تقلیدها این گرفتاری های از ی کرد:
استفاده آن از و ایجاد علم موسسات بین درون ارتباطات خارج
وی نداشت. وجود ارتباطات این ایران در که صورت در م کردند
در علم ل های تش و مؤسسات از کدام هر متأسفانه کرد: اظهار
در ندارد وجود آنها بین الزم هماهنگ و م زنند را خود ساز کشور
و کنیم اعمال را آنها و بشناسیم را درون روابط باید ما که صورت

ببریم. جلو به را کار
سوتان پیش کرد: توصیه خود سخنان از ری دی بخش در وی
را خود فعالیت سال ۴٠ و دهند یل تش کارگروه ی ده دانش
از گروه ی همچنین دهند. انجام درون ارزیابی و کنند نقد
اعضای ارتقای آیین نامه از انتقاد با وی کنند. ارزیابی را آنها بیرون
افزایش کمیت، دنبال که بدانید را این باید شما گفت: علم هیئت
باید نباشید دکترا دانشجوی تعداد افزایش آی اس آی، مقاالت تعداد
وی باشد. اثرگذار تا دهید انجام اصیل کار کنید. دنبال را کیفیت
این کرد ریاض علوم ده دانش استادان به که ری دی مهم توصیه
شرایط ایجاد با باشد. داشته وابسته استاد باید ده دانش که بود
کنید. دعوت ده دانش به را مختلف استادان منسجم آیین نامه و
چهره این باشد. اثرگذار بسیار م تواند وابسته استادان حضور
دانش های اه پژوهش تأسیس به اشاره با پایان در یزدی تبار ماندگار
شعبه ی بار اولین برای اه پژوهش این گفت: تهران در بنیادی
دارید که انات ام تمام با شما و است کرده راه اندازی اصفهان در
یزد استان در را شعبه دومین اه پژوهش این تا دهید درخواست
باشد. مؤثر بسیار ده دانش پیشرفت در م تواند امر این کند تأسیس
استاد کرباس سیدمهدی دکتر همایش این ادامه در
سوت پیش استادان از نیابت به ریاض علوم ده دانش سوت پیش
بیان ده دانش این تأسیس ابتدای از را خاطرات ، سخنان ط
و قدیم عکس های ده، دانش افتخارات از کلیپ سه پخش کرد.

صبا نغمه گروه سنت موسیق برنامه اجرای و سوتان پیش معرف
سیدمهدی دکتر از تجلیل بود. همایش این برنامه های ر دی از
دکتر ، فاروق محمدحسن دکتر ، صدیق حسین دکتر ، کرباس
ندری، اس محمدحسن دکتر تقوی، تق دکتر سهرابی، یونس
عنوان به نعمت فرزاد دکتر مرحوم و واعظ   پور سیدمنصور دکتر
یزد اه دانش ریاض علوم ده دانش قدیم و سوت پیش استادان

مال فرید دکتر و مصدق مدرس محمدصادق دکتر همچنین و
ده دانش این سابقه با علم هیئت اعضای از تن دو عنوان به قایین
ظهر ١٢ ساعت حدود که بود همایش این صبح برنامه پایان بخش

رسید. پایان به

توریست ده ده در ناهار صرف از پس روز آن بعدازظهر
به توجه با یزد) کیلومتری ٣٠ در (شهرستان مهریز مهرنگار
و پتانسیل ، ریاض علوم ده دانش پژوهش مهم فعالیت های

بمانعل دکتر آقای اری هم و مهریز پردیس خوب بسیار انات ام
تحقیقات مرکز یزد، اه دانش پردیس رییس منگابادی دهقان
با خدا امید به گردید. افتتاح مهریز، پردیس در ریاض علوم
مرکز این برای متعددی برنامه های شده، انجام برنامه ریزی های
م توان تاکنون شده انجام فعالیت های جمله از شد. خواهد انجام
اه دانش ریاض علوم ده دانش تخصص سمینارهای برگزاری به
ارائه دکتری دانشجویان و علم هیأت اعضای توسط که یزد
پور واعظ منصور سید دکتر آقای سخنران نمود. اشاره م شود،
همایش این برنامه آخرین یزد اه دانش مهریز پردیس امید سالن در
و گریزی ریاض و جامعه کنون معضالت مورد در ایشان که بود
آن از بدتر حت و اه ها دانش ریاض رشته صندل های شدن خال
و گرفت قرار حضار توجه مورد که نمودند سخنران دبیرستان ها

شد. ارئه ارهایی راه و بحث ها سخنران از پس
علیخان سعید

یزد اه دانش در انجمن نماینده
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۶١ ١۵١ پیاپی شماره

و رو‐موضع می آنالیز مدرسه اولین
آن کاربردهای

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ریاض ده دانش
آنالیز مدرسه «اولین عنوان تحت مدرن هارمونی آنالیز مدرسه
١٣٩۶ ماه اردیبهشت ۴ و ٣ در را آن» کاربردهای و موضع رو می
با بیشتر آشنایی و معرف مدرسه برگزاری از هدف کرد. برگزار
‐ علم گروه های گیری ل ش برای فرصت ایجاد و موضوع این
این موضوعات بود. پژوهان دانش و اساتید حضور با پژوهش

از بودند عبارت مدرسه
شبه دیفرانسیل، رهای عمل •

جزیی، دیفرانسیل معادالت و فوریه آنالیز •
تعمیم یافته، توابع •

انتگرال فوریه، رهای عمل •
، انتگرال نوسان رهای عمل •

زمان‐فرکانس تحلیل •

کانادا یورک اه دانش از وانگ پروفسور

این اصل سخنران کانادا١ یورک اه دانش از وانگ پروفسور
در دنیا مطرح و برجسته متخصصان از ی ایشان بودند. مدرسه

ی وانگ پروفسور م باشند. شبه دیفرانسیل رهای عمل موضوع
عنوان تحت روز ٢ ط در ساعته ۶ کوتاه آموزش دوره

A Short Course on Pseudo-Differential Operator

دانش و دانشجویان بیشتر آشنایی هدف با دوره این کردند. ارائه را
شروع پایه ای مفاهیم با شبه دیفرانسیل رهای عمل زمینه در پژوهان
زمینه این در جدید تحقیقات و پیشرفته موضوعات ادامه در و شد
از: بودند عبارت مدرسه این داخل مدعو سخنرانان شد. معرف

قائم محمد باقر دکتر بابلسر، اه دانش از علیمحمدی محسن دکتر
اه دانش از گل کامیابی رجبعل دکتر و صنعت و علم اه دانش از

مشهد. فردوس

عنوان تحت ساعته ١ سخنران ٢ گل، کامیابی رجبعل دکتر
دادند. ارائه را Wavelet Analysis, From the Line to the Plane

سخنران دو نیز قائم محمد باقر دکتر و علیمحمدی محسن دکتر
دادند: ارائه زیر عنوان های تحت ترتیب به ساعته ی

• M-Hypoellipticity of Pseudo-Differential Operators

• On Boundedness and Compactness of Pseudo-

Differential Operators on Lp(S1) and Lp(Z), p ≥ 1

مالحاجلو شهال
زنجان پایه علوم اه دانش در انجمن نماینده

1http://www.math.yorku.ca/ mwwong
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ بهار ۶٢

و ریاضیات مل روز همایش چهارمین
خیام بزرگداشت

در خیام بزرگداشت و ریاضیات مل روز همایش چهارمین
همت به (٩۶/٢/١۴) پنجشنبه و (٩۶/٢/١٣) چهارشنبه روزهای
ایران، ریاض انجمن حمایت با و یزد جواد(ع) امام اه دانش
یزد، هنری حوزه یزد، ان نخب بنیاد یزد، فناوری و علم پارک
اه دانش یزد، اه دانش یزد، استان پرورش و آموزش کل اداره
واحد اسالم آزاد اه دانش حرفه ای، و فن اه دانش تهران، امیرکبیر
بانک یزد، استان ریاض معلمان انجمن یزد، ریاضیات خانه بافق،
که نیست پوشیده کس بر گردید. برگزار سینا بیمه و تجارت
و فرزانگان توجه مورد همیشه ریاضیات گردهمایی های برگزاری
بزرگداشت و ریاضیات مل روز همایش هست. و بوده اندیشمندان
مرکز همت به همایش این گردهمایی هاست. دسته این جزو خیام
به کرد پیدا استمرار و شد شروع یزد جواد(ع) امام عال آموزش
تبدیل ۴ساله نهال ی به نوپا علم رویداد این امسال که طوری
به گردهمایی هایی چنین برگزاری که است واض است. شده
است برنامه هایی چنین در کند. م کم ریاضیات کردن عموم
برد. باال را ریاض به نسبت جوانان انگیزه و عشق توان م که

علم دارد، کهن تاریخ ایران عزیزمان کشور در که علم همان
علم م سازد، وزین و عمیق را باورها و یابد م تجل روح در که

است بسط قابل سن هر بر و ندارد کهنگ نم پذیرد، زوال که
یافته های ماندگارترین از ی وارث آن دنیای به ورود با که علم

شد. خواهیم بشری
خیام» با «شب نشین عنوان با امسال همایش افتتاحیۀ مراسم

تاریخ بافت در واق جواد امام اه دانش معماری و هنر پردیس در
استادان و ادیبان شاعران، میهمان مراسم این در گردید. برگزار یزد

دکتر آقایان ، سخنران با مراسم این بودیم. استان خارج و داخل از

ادبیات ده دانش علم هیأت اعضای از پویان دکتر و الهام بخش
پور(رباع عرفان میالد آقای شعرسرایی همچنین یزد اه دانش

شعر بود. همراه استان شاعران از ری دی تعداد و کشوری) سرای
گروه زنده اجرای خیام، شعر مسابقه برندگان از تجلیل و خوان
برنامه های ر دی از خوان خیام و ریاض دکلمه اجرای راز، موسیق
برای متنوع آموزش کارگاه های همچنین بود. وه باش مراسم این
که بود شده گرفته نظر در معلمان و دانشجویان مختلف گروه های
روز در بزرگداشت اصل مراسم گردید. برگزار همایش روزهای در

گردید. برگزار اردیبهشت ١۴ پن شنبه
گزارش همایش، دبیر کفاش، بهزاد دکتر ابتدا مراسم این در

سعید دکتر آقای سپس و فرمودند ایراد همایش برگزاری روند از را
انجمن نماینده عنوان به ایران ریاض انجمن سوی از که علیخان
با علم سخنران ایراد به بودند، شده معرف همایش این در
حضار توجه مورد که پرداختند ریاضیات» در زیبا «حدس های عنوان
سید دکتر آقای همایش، روز این بعدی سخنران گرفت. قرار
که بودند تهران امیرکبیر صنعت اه دانش استاد پور واعظ منصور
آقای مراسم پایان سخنران شد. برگزار ریاضیات؟» «چرا عنوان با
ادبیات ده دانش علم هیأت اعضای از کهدوی محمدکاظم دکتر

سخنران ایراد به خیام» خیال «بی مورد در که بودند یزد اه دانش
پرداختند.

که بود همایش این برنامه های ر دی از زنده موسیق اجرای
گرفت. قرار شرکت کنندگان استقبال مورد

دبیر ی از گذشته سال های همانند همایش، پایان در
امسال منتخب دبیر آمد. عمل به تجلیل استان ریاض سوت پیش
چهره عنوان به ایشان از که بودند نواب حسن سید آقای جناب

شد. تجلیل ٩۶ سال سوت پیش
لیسانس که م باشند ١٣١١ متولد ایشان که است ذکر به الزم
سابقه و نموده اخذ تهران اه دانش از ١٣٣۶ سال در را خود ریاض
خود کارنامه در را یزد استان مدارس در تدریس سال  ۴٠ از بیش

شده اند. نائل بازنشستگ افتخار به ١٣٧٣ سال در که دارند
شده انجام یری های پی با که است، ضروری نکته این ذکر
گردید. نمایه اسالم جهان علوم استنادی اه پای در امسال همایش

علم جامعه یزد، جواد(ع) امام اه دانش رئیسه هیات از پایان در
خود ارزشمند پشتیبان با که کسان تمام و بزرگوار اساتید کشور،
را ر تش کمال نمودند، فراهم را همایش این استمرار و آغاز ان ام

دارم.
کفاش بهزاد
یزد در خیام بزرگداشت و ریاضیات مل روز همایش دبیر
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