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همچنین و اجرایی شورای قبل دوره اعضای خدمات از ابتدا •
شد. قدردان انجمن دبیرخانه

روی پیش اساس و مهم موضوعات از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
پشتیبان و حضور از ایشان دادند. ارائه اجرایی شورای دورۀ این

جلسه هر ابتدای در شد قرار اعضا نظر با و کردند ر تش شورا اعضای
اولویت های جلسه هر انتهای در و شود یری پی قبل جلسه مصوبات

گردد. مشخص بعد جلسه
و شدند انتخاب بین الملل کمیته مسئول عنوان به گویا دکتر خانم •
جلسه در تا نمایند معرف را کمیته این پیشنهادی اعضای شد قرار

گردد. نهایی و بررس شورا بعدی
قرار بررس مورد ران پژوهش از حمایت صندوق تفاهم  نامه مفاد •
دکتر آقایان شامل تفاهم نامه یری پی کمیته شد مقرر و گرفت
اجرایی مسئول عنوان به گویا دکتر خانم و ممقان دکتر واعظ پور،
خصوص این در و دهند انجام را الزم یری های پی قرارداد این شدن
اجرا قابل که مختلف بخش های برای و نمایند برگزار جلسه ای

گردد. ارائه صندوق به انجمن پیشنهادی پروپوزال های باشد،

کارگاه اجرایی دبیر جباری عل دکتر آقای ٩٧/٧/٢٣ مورخ نامه •
آرم درج با و مطرح کرمان باهنر شهید اه دانش هارمونی آنالیز

شد. موافقت کارگاه سایت و پوستر روی انجمن

علم در ریاض مدلسازی مل کنفرانس «اولین از معنوی حمایت با •
شد. موافقت هوشمند» سیستم های و فناوری و

موارد ( حقوق و (حقیق انجمن عضویت های بحث خصوص در •
رسید: تصویب به اعضاء همفکری با زیر

در انجمن نمایندگان فعال سازی مسئولیت ایرانمنش دکتر آقای
گرفتند. عهده بر را اه ها دانش

اجرایی شورای اعضای منطقه ای بندی تقسیم طبق شد قرار
را خدمتشان محل اه دانش نزدی استان های حقوق عضویت

نمایند. یری پی
داشته وجود عضویت نوع دو شد قرار حقوق عضویت مورد در
عضویت و ریال ١۵/٠٠٠/٠٠٠ معمول حقوق عضویت باشد:

ریال. ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ویژه حقوق
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ممقان دکتر آقای گویا،  دکتر خانم حضور با ای جلسه گردید مقرر •
صندوق با تفاهم نامه بندهای خصوص در واعظ پور، دکتر آقای و
اجرایی قابلیت که مواردی برای و یل تش ران پژوهش از حمایت

گردد. تهیه پروپوزال دارند

هفته های در سه شنبه روز ی برای ممقان دکتر آقای گردید مقرر •
آقایان تا فرمایند هماهنگ نیس دکتر آقای دفتر با را وقت آینده،
خانم و گویا دکتر خانم درفشه، دکتر ، ممقان دکتر واعظ پور، دکتر

عضویت حق پرداخت موضوع و نمایند شرکت جلسه آن در صادق
شود. یری پی علوم وزارت توسط IMU

برای عادی حقوق عضویت یری پی گزارش ممقان دکتر آقای •
شرق آذربایجان در واق اه های دانش و طباطبایی عالمه اه  دانش
هماهنگ با و خصوص این در شد قرار و نمودند ارائه را غربی و

شوند. یری پی نهایی نتیجه تا موارد دبیرخانه
در انجمن نمایندگان با تماس از گزارش ایرانمنش دکتر آقای •
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به قدردان نامه های که گردید موافقت و دادند ارائه اه ها دانش
دکتر آقای را نمایندگان اسام شود. ارسال فعال نمایندگان

داد. خواهند دبیرخانه به ایرانمنش
حقوق عضویت یری پی از گزارش توتونیان دکتر خانم •

شد قرار و نمودند ارائه را سبزوار و مشهد فردوس اه های دانش
نمایند. یری پی هم را بیرجند و بجنورد اه دانش

هرمزگان، کرمان، استان اه های دانش صفاپور دکتر آقای شد مقرر •
حقوق عضویت برای را ایرانشهر و بلوچستان و سیستان و زابل

کنند. یری پی
از حمایت صندوق با شده امضا تفاهم نامه پیرو شد مقرر •
در نشست برگزاری جهت ضرغام دکتر آقای دفتر با ران، پژوهش

آید. عمل به هماهنگ قرارداد خصوص
دکتر گویا، زهرا دکتر خانم ها: بین الملل، کمیته پیشنهادی اعضای •

عل دکتر آقایان: و سلطانخواه نسرین دکتر آزاد، غالم سهیال
ایمان دکتر و کوشش محمدرضا دکتر ، رجال عل دکتر ایرانمنش،

گرفتند. قرار تأیید مورد افتخاری
حق پرداخت درخواست برای نامه ای متن گویا دکتر خانم شد قرار •
دکتر آقای دفتر جلسه برای را علوم وزارت توسط IMU عضویت

نمایند. آماده نیس
رئیس عنوان به ر دی سال سه مدت به قیراط مجتبی دکتر آقای •

شدند. انتخاب مسابقات علم کمیته
شده انجام فعالیت های از گزارش محمودی مژگان دکتر خانم •
سایت مسئول عنوان به ایشان و دادند ارائه انجمن سایت برای

گردیدند. انتخاب انجمن
به اجرایی شورای اعضای همه انجمن کانال دسترس شد مقرر •

ریاض «انجمن فارس به کانال عنوان و گیرند قرار ادمین عنوان
شود. ایران»

« ریاض یادگیری حوزه درس برنامه ریزی «راهنمای خصوص در •
ریاض درس برنامه تدوین اهمیت به توجه با شد. بررس و بحث

وظیفه انجمن انجمن، عالقمندی و دغدغه مدرسه ای، ریاضیات در
این جلسات برگزاری و کارگروه یل تش با م داند خود رسالت و

پژوهش سازمان به را خود پیشنهادات و نموده بررس و نقد را برنامه
که آنجا از نماید. ارسال پرورش و آموزش درس برنامه ریزی و
سازمان از نامه ای ط گردید مقرر دارد زمان ماه سه به نیاز کار این
و دارد وجود ر دی ماه سه تا جواب ارائه ان ام آیا که گردد استعالم
یل تش برنامه بررس و نقد جهت کمیته ای زمان وجود صورت در

گردد.
در و کمیته ی در ترجیحاً انجمن حقیق اعضای م شود توصیه •

باشند: عضو زیر موارد از کمیته دو در حداکثر ضرورت صورت
نشریات، تحریریه هیئت الف)

جوایز، امنای هیئت ب)
جوان، شاخه ج)
بانوان، کمیته د)

بین الملل، کمیته ه)
مسابقات، علم کمیته و)

همایش ها، برنامه  ریزی کمیته ز)
همایش ها، در انجمن نمایندگان ح)

اجرایی شورای تصویب به آینده در که کمیته هایی ر دی ط)
م رسد.

ریاض کنفرانس پنجاهمین برنامه ریزی کمیته مورد در •
نظرات بعد جلسه برای اعضاء شد قرار و شد مطرح پیشنهادات

شود. گیری تصمیم تا نمایند ارائه را خود اجرای قابل
ریاض انجمن ژورنال از گزارش امین مسعود سید دکتر آقای •

دادند. ارائه افتاده اتفاق تاکنون ٢٠١۵ سال از که فرآیندی و ایران
چاپ بر مبن اشپرینگر با اتبات م بولتن فعل سردبیر شد مقرر
Journal of the Ira- عنوان با ایران ریاض انجمن جدید مجله

ان ام صورت در تا دهد انجام را nian Mathematical Society

سه کمیته صورت هر به شود. چاپ اشپرینگر توسط ژورنال این
دکتر و امین دکتر ایرانمنش، دکتر آقایان: از ل متش نفره ای
فعال برای الزم یری های پی که شدند معین ابراهیم ویش

امین دکتر آقای اصرار به توجه با و دهند انجام را ژورنال شدن
را فرد بهترین که زمان تا ژورنال، سردبیری از کناره گیری بر مبن
کمیته این مسئول امین دکتر آقای نمایند، پیشنهاد کار این برای

شدند. نفره سه
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کل مدیر شاهرضایی دکتر با جلسه خصوص در واعظ پور دکتر آقای •
مسابقات مدال آوران همایش برگزاری مورد در ان، نخب مل بنیاد
و ریاض سوتان پیش از تجلیل و تکریم و ایران ریاض انجمن

نمودند. ارائه گزارش انجمن اجرایی امور ر دی
برای شده انجام کارهای از گزارش محمودی مژگان دکتر خانم •

دادند. ارائه سایت
قابل طرح های به مربوط پروپوزال خصوص در ممقان دکتر آقای •
اقدامات گزارش ران پژوهش از حمایت صندوق با تفاهم نامه اجرای
را کار گویا دکتر خانم اتفاق به شد قرار و دادند ارائه را شده انجام

برسد. نتیجه به تا کنند یری پی
فوت هزاره بزرگداشت مورد در گزارش ممقان دکتر آقای •
تهران اه دانش در مراسم ١٣٩٧ اسفند ١٨ در که بیرون ابوریحان

دادند. ارائه شد، خواهد برگزار مفاخر و آثار انجمن و
کارهای از گزارش امین مسعود سید دکتر و ایرانمنش دکتر آقایان •
ارائه آن سردبیر و انجمن ژورنال یری های پی مورد در شده انجام

نمودند.
راه اندازی مسئول و سردبیر عنوان به ، عبداله علیرضا دکتر آقای •

شدند. انتخاب سال دو مدت برای ایران ریاض انجمن ژورنال
«بزرگداشت کمیته مسئول عنوان به صفاپور احمد دکتر آقای •
خصوص در گردیدند. انتخاب ایران» ریاض انجمن با قرن نیم

شد: مطرح زیر پیشنهادات رد سال این بزرگداشت
ایران، ریاض انجمن با قرن نیم یادبود تمبر انتشار ‐

ایران»، ریاض انجمن با قرن «نیم کتاب انتشار ‐

ایران، ریاض انجمن با قرن نیم یادبود پوستر تهیه ‐
در انجمن معرف برای تلویزیون در ویژه به رسانه ها در تبلیغات ‐

، ریاض رشته
از گذشته سال پنجاه در انجمن اثرگذار فعالین از دعوت ‐
برگزارکنندگان مختلف، دوره های اجرایی شوراهای اعضای جمله

، ریاض مسابقات و کنفرانس ها
مناسبت این برای بین الملل تبلیغات ‐

دکتر آقای با صفاپور دکتر آقای شد قرار انجمن سرود با دررابطه •
نمایند. منتقل را اجرایی شورای نظرات نقطه و مذاکره یاحق

برای زارع نهندی رحیم دکتر آقای و آرین نژاد دکتر آقای شد مقرر •
شوند. دعوت بعد جلسه

فرهنگ آنالین چاپ مورد در ریاض اندیشه و فرهنگ سردبیر نامه •
مشترکین تعداد به فقط نشریه این که شد مقرر و مطرح اندیشه و
در مترجمان یا نویسندگان تعداد و انجمن) اعضای از (غیر مجله
نگهداری برای تعدادی و تحریریه هیئت اعضای تعداد و شماره هر
استفاده جهت اصل نسخه و شود کاغذی چاپ انجمن کتابخانه در

گیرد. قرار سایت در اعضاء ر دی
نویسنده انتخاب خصوص در انجمن کانال در قبل اطالعیه پیرو •
کانال در قفقاز کنفرانس معرف جهت اطالعیه ای شد، مقرر مدعو
شود نوشته نامه مدیرگروه ها به شد مقرر همچنین شود. گذاشته
(شامل نمایند معرف مدعو سخنران جهت را شرایط واجد افراد که
نمایند ارسال انجمن به افراد CV با همراه و پسادکتری) محققین
درخواست و اتبه م کنفرانس با صال مصلحیان محمد دکتر آقای و

نمایند. پرداخت را محل در هزینه های که نمایند

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست پنجمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٧ دی ۵

فعالیت قرن نیم بزرگداشت کمیته مسئول صفاپور دکتر آقای •
نمودند. ارائه کمیته روند پیشرفت از گزارش ایران ریاض انجمن

دادند پیشنهاد کمیته این اعضای عنوان به را زیر افراد سپس
نیم بزرگداشت کمیته اعضای گرفت: قرار تصویب مورد که
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صفاپور احمد دکتر آقایان: ایران ریاض انجمن فعالیت قرن
جمال عارف دکتر (کرمان)، سالم عباس دکتر کمیته)، (رئیس
نژاد آرین دکتر (سمنان)، صاف محمدرضا دکتر سبزواری)، یم (ح

عبداله فرشید دکتر (کرمان)، پور رجبعل مهدی دکتر (زنجان)،
اشرف دکتر خانم و ان) نخب (بنیاد شاهرضایی دکتر (شیراز)،

شدند. انتخاب (همدان) دانشخواه
وضعیت از گزارش بین الملل روابط کمیته رئیس گویا دکتر خانم •
ارائه ریاضیات جهان اتحادیه در انجمن عضویت حق بده
و ٢٠١۵ سال های بده مابق یورو ۴١٢٨ حاضر حال در نمودند.
٢٠١٨ و ٢٠١٧ سال های عضویت حق هم یورو ٢٢٣٢٠ و ٢٠١۶
قیمت افزایش به توجه با که آنجا از شود. پرداخت م بایست
نم باشد، ان پذیر ام انجمن طرف از مبال این ریال تأمین یورو،

مبل عضویت، تعلیق از جلوگیری جهت حاضر حال در گردید مقرر
دلیل به مبل این و گردیده تأمین انجمن توسط یورو ۴١٢٨ ریال

جهان اتحادیه حساب به واسطه ی طریق از بانک تحریم های
و ٢٠١٧ سال های عضویت حق برای ول گردد. واریز ریاضیات
که آورند عمل به را الزم یری های پی گویا دکتر خانم آن، از بعد

دولت نهادهای ر دی یا فناوری و تحقیقات علوم، وزارت توسط
شود. پرداخت

گزارش انجمن، جوایز امور مسئول زارع نهندی رحیم دکتر آقای •
دکتر آقایان و نمودند ارائه جوایز کمیته های وضعیت از مبسوط
دکتر و امیرکبیر صنعت اه دانش علم هیئت عضو رحمت فرهاد
جایزه امنای هیئت اعضای به گیالن اه دانش از ویه سال خجسته

گردیدند. اضافه بهزاد
گردهمایی برگزاری یری پی از گزارش رشیدی نیا دکتر آقای •
چهارشنبه روز گردهمایی این تاریخ نمودند. ارائه انجمن نمایندگان
دبیر عنوان به رشیدی نیا دکتر آقای و گردید تأیید ١٣٩٧ بهمن ١٠

شدند. انتخاب گردهمایی این
فعالیت های از گزارش بانوان کمیته نماینده مل فرشته دکتر خانم •
ریاضیات، در زنان روز کمیته، جلسه آخرین مصوبات بانوان، کمیته
ارائه ریاضیات جهان روز و معلمین برای آموزش کارگاه های
زنان «نقش تهیه مسئولیت صفاپور دکتر آقای پیشنهاد به و نمودند
محول بانوان کمیته به « ریاض انجمن فعالیت های قرن نیم در
در هم بانوان کمیته رابطین که شد موافقت همچنین گردید.

شوند. دعوت کشور ریاض انجمن نمایندگان گردهمایی
اعضای از ی هر مسئولیت نمودن مشخص لزوم به توجه با •
شد مقرر و تعیین زیر شرح به مسئولیت ها این اجرایی، شورای

ارائه را شده انجام فعالیت های از گزارش جلسه هر ابتدای در اعضا
رسان اطالع کمیته مسئول ایرانمنش: عل دکتر آقای نمایند.

ریاضیات کمیته و بین الملل کمیته مسئول گویا: دکتر خانم انجمن، 
آقای ، ریاض افت بررس کمیته توتونیان: دکتر خانم مدرسه ای،
انجمن، فعالیت قرن نیم بزرگداشت کمیته مسئول صفاپور: دکتر
محمودی: دکتر خانم انتشارات، کمیته مسئول درفشه: دکتر آقای
مسئول واعظ پور: دکتر آقای انجمن، سایت مسئول و بانوان کمیته

انجمن. درآمدزایی و کمیته ها هماهنگ و یری پی
١٢ کشور دانشجویی ریاض مسابقه سومین و چهل برگزاری • تاریخ
برگزار رفسنجان ولیعصر اه دانش در که شد تعیین شهریور ١۵ تا

م شود.
« ریاض یادگیری حوزه درس برنامه «راهنمای بررس جهت در •
ابوالفضل دکتر بابلیان، اسماعیل دکتر آقایان شامل: کمیته ای
و ممقان جلوداری محمد دکتر ، ریحان ابراهیم دکتر رفیع پور،
تعیین کالهدوز فریده و آزاد غالم سهیال گویا، زهرا دکتر خانم ها
بر را کمیته این مسئولیت گویا دکتر خانم شد مقرر و گردیدند
شورای به آن گزارش الزم بررس های از پس تا باشند داشته عهده
ارسال پرورش و آموزش وزارت به تأیید از پس و گردد ارائه اجرایی

شود.
این شد مقرر ریاض مسابقات مدال آوران همایش خصوص در •
ماه اسفند ٢٣ روز در تهران استان ان نخب بنیاد حمایت با همایش
ریاضیات، جهان اتحادیه طرف از که ٢٠١٩ مارس ١۴ با مصادف
دکتر: آقایان گردد. برگزار است، شده تعیین ریاضیات جهان روز
عنوان به ان نخب بنیاد از نماینده ی و درفشه ایرانمنش، واعظ پور،

شدند. انتخاب همایش این اجرایی کمیته اعضای
قرار موافقت مورد و مطرح مصاحب دکتر جایزه کمیته پیشنهاد •

نگرفت.
خبرنامه گذشته و فعل وضعیت از گزارش آرین نژاد دکتر آقای •
نمودند. ارائه خبرنامه سردبیر عنوان به حضورشان زمان مدت در
نهایتاً و گرفت صورت مختلف بحث های خبرنامه چاپ مورد در

گرفت. قرار مجدد تأکید مورد اجرایی شورای قبل تصمیم
خارج نشریات از بعض اخیرا واصله اطالعات طبق که آنجا از •

عودت بین الملل تحریم های بهانه به را ایران نویسندگان مقاالت
یری پی را موارد این بین الملل کمیته ریاست گردید مقرر داده اند،

علم جوام ر دی و IMU با الزم اتبات م لزوم صورت در نموده
آورند. عمل به
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با و مطرح ایران ریاض انجمن مسابقات کردن بین الملل پیشنهاد •
جهان استانداردهای مطابق مسابقات این اکنون هم اینکه به توجه

با ارتباطات ایجاد موجب آن کردن بین الملل و م گردد برگزار
گرفت. قرار موافقت مورد م شود، کشورها ر دی

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست ششمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٧ بهمن ٣

مسئولیت کمیته های فعالیت های از گزارش شورا اعضای ابتدا •
نمودند. ارائه اجرایی شورای اعضای

بیرون ابوریحان هزارۀ مناسبت به نمایندگان همایش در شد قرار •
از ی که نمایند هماهنگ ممقان جلوداری محمد دکتر آقای
سایت در دهد؛ انجام دقیقه ای ٣٠ سخنران صالحیت دارای افراد

شود. اعالم ابوریحان هزارۀ موضوع نیز انجمن کانال و
شده چاپ براون» ریاض فلسفه نقادانه بررس و «معرف مقاله •
دوره پانزدهمین در ریاض اندیشه و فرهنگ ۶٠ شماره جلد در

شد. برنده کتاب) (خانه کتاب نقد جشنواره
آقای شد: بررس برنامه ها ریز و مطرح نمایندگان همایش موضوع •
و ایران ریاض انجمن بین (تعامل میزگرد مسئول صفاپور دکتر

شدند. اه ها) دانش
شاخه فرهنگستان، فعالیت های از گزارش تومانیان دکتر آقای •

نمودند. ارائه ریاضیات پیشبرد کمیسیون و ریاض
اتحادیه در ایران ریاض انجمن نماینده هنری قاسم دکتر آقای •
اتحادیه فعالیت های از گزارش ، ریاض علوم ایران انجمن های
اتحادیه پرهیز بر تأکید ضمن اجرایی شورای اعضای نمودند. ارائه
این که نمودند درخواست انجمن ها، با موازی کارهای انجام از
نماید فعالیت عضو انجمن های هماهنگ جهت در فقط اتحادیه
صورت رونوشت همچنین و بسپارد انجمن ها به را اجرایی امور و
و وزارتخانه ها ادارات، شخصیت ها، با رسم اتبات م و جلسات

نماید. ارسال انجمن ها به را مسئولین
بررس و بحث آن برنامه های و مدال آوران همایش خصوص در •

پیشنهادی: میزگردهای عنوان شد.
پرورش، و آموزش و ریاضیات الف)

اه ها، دانش در پژوهش و آموزش و ریاضیات ب)
پژوهش، و آموزش از غیر فعالیت های و کارآفرین و ریاضیات پ)

مدال آوران. برای نهادی یل تش مقدمات خصوص در بحث ت)
بزرگداشت درخصوص که جلسه ای از گزارش صفاپور دکتر آقای •
نمودند. ارائه بود، شده یل تش ایران ریاض انجمن فعالیت قرن نیم
کمیته در CWM توسط انتخابشان از گزارش محمودی دکتر خانم •
شورای اعضای و نمودند ارائه ریاضیات در زنان جهان روز برگزاری
اجرایی تیم نفر ٧ بین در را محمودی دکتر خانم عضویت اجرایی

گفتند. تبری CWM سوی از
کنفرانس  مین ی و پنجاه میزبان با رابطه در کاشان اه دانش نامه •

گرفت. قرار موافقت مورد و مطرح ١٣٩٩ سال در ریاض ساالنه
و پژوهش معاون زندیه مهدی دکتر آقای ٩٧/٩/١١ مورخ نامه •
با و مطرح قزوین (ره) خمین امام بین الملل اه دانش فناوری
اسفند ١۴ و ١٣ در آن کاربردهای و ریاض آنالیز سمینار برگزاری

شد. موافقت ١٣٩٩
مؤسسه آموزش مدیر ٩٧/١٠/٣ مورخ ٩٧/١٣٨ شماره نامه •
موسسه این حقوق عضویت درخصوص کودک ماهران آموزش

نگرفت. قرار موافقت مورد و مطرح
و ایران ریاض انجمن مسابقات کردن بین الملل  با رابطه در •
طرف از گردید مقرر مسابقات این بین الملل اتبات م مسئول
عنوان به علم هیئت اعضای از ی مسابقات علم کمیته دبیر
پس تا گردد معرف اجرایی شورای به مسابقات بین  الملل مسئول
و درآید ریاض انجمن بین الملل کمیته عضویت به ایشان تأیید از
با بین الملل، کمیته مسئول هماهنگ با و ایشان طرف از اتبات م

گردد. انجام انجمن ایمیل
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نمودند. ارائه خود فعالیت های از گزارش شورا اعضای ابتدا •
دکتر کتاب در لوگو درج خصوص در ممقان دکتر آقای پیشنهاد •
توسط مقدمه ای شد مقرر بررس و بحث از پس و مطرح کاظم
عبارت و بیاید و ناشر انجمن آرم همراه به شده نوشته انجمن

گردد. درج ایران» ریاض انجمن اری هم با بهار «انتشارات
علم درکمیته عضویت کاندیدای معرف جهت ICM نامه پیرو •

شدند: انتخاب نامزدی جهت زیر افراد بررس و بحث از پس کنگره
به زیر افراد و وفا کامران دکتر آقای ‐ ٢ رجبعل پور دکتر آقای ‐ ١
‐ ٢ نصیری میثم دکتر آقای ‐ ١ شدند: انتخاب زین جای عنوان

اعظم. سعید دکتر آقای ‐ ٣ افتخاری ایمان دکتر آقای
مصوب دانشجویی ریاض مسابقات نام ثبت هزینه خصوص در •
برای و ریال ۵/٨٠٠/٠٠٠ کشور داخل دانشجوی هر برای شد

گردد. پرداخت دالر ١٠٠ مبل کشور از خارج دانشجویان
ریاضیات کنفرانس برگزاری برای یزد اه دانش تقاضای خصوص در •

علم کمیته اعضای دیدن از پس و شود اتبه م شد مقرر مال
شود. تصمیم گیری انجمن رئیس توسط

علیرضا دکتر آقای حضور با ایران ریاض انجمن ژورنال موضوع •
ر تش و تقدیر ضمن و مطرح ژورنال راه اندازی مسئول عبداله

توسط پیشنهادی آيین نامه شد مقرر ایشان، یری پی و زحمات از
شود. مطرح بعد جلسات در و تهیه ایشان

در ریاضیات آموزش چالش های مورد در بیانیه ای تهیه خصوص در •
این تهیه مسئول مدرسه ای، ریاضیات کمیته گردید مقرر مدارس،

شود. بیانیه
دکتر آقای ایران، اه های دانش در ریاض پژوهش وضعیت مورد در •
این تهیه یری پی مسئول محمودی مژگان دکتر خانم و ممقان

شدند. بیانیه
آقای ارزشمند زحمات از اجرایی شورای و مطرح خبرنامه موضوع •
سردبیری مسئولیت دوره دو طول در ایشان تالش و آرین نژاد دکتر
و شد قدردان گردید، آن شدن وزین تر و ارتقا موجب که خبرنامه

شدند. انتخاب خبرنامه سردبیر عنوان به صفاپور احمد آقای
مژگان دکتر خانم توسط ایران ریاض انجمن سایت دموی •

شد. رونمایی اجرایی شورای جلسه در محمودی
به درفشه دکتر آقای مسئولیت با انجمن انتشارات کمیته اعضای •
وحیدی اصل، محمدقاسم دکتر: آقایان شدند. انتخاب زیر شرح
سعید ممتحن، احسان ، سالم عباس ، ممقان جلوداری محمد

محمودی. مژگان دکتر خانم و نامداری مهرداد مقصودی،


