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 برگزارشده گردهمایی هاي

و ریاض آنالیز سمینار سومین و بیست
آن کاربردهای

سمینار) اجرایی (دبیر نظری∗ عل محمد

که نیست قبل مثل ر دی و دارد را خودش دغدغه های سمینار برگزاری
اعضای که کنند کم و ذارند ب بودجه اه ها دانش پژوهش معاونین
پرداخت اه دانش را آن هزینه و بروند سمینار به اه ها دانش علم هیئت
از هستند دانشجو چون نیز تکمیل تحصیالت دانشجویان نماید.
هزینه های پرداخت توان و برخوردارند یارانه ای حداقل زندگ ی

ندارند. را سمینارها
عنوان به مرا اراک اه دانش ریاض گروه اران هم که وقت از
بیابم. حمایت کننده ای که کردم تالش کردند انتخاب اجرایی دبیر

ی در مثال که است خراب خیل اقتصادی وض که است معلوم
ذریم. ب نم شود. پیدا حمایت کننده ای ایران صنعت پایتخت های از
گرفتیم. شرکت کنندگان از هم مقداری و کرد کم اراک اه دانش
عزیزان از هم بقیه و کرد پرداخت اراک اه دانش را درصد ۶٠ حدود
معموال نباشد. گله مند کس ناکرده خدای تا شد گرفته شرکت کننده
معترض من نشود، پذیرایی خوب سمینار در شرکت گنندگان از اگر

به نسبت اما نبود بد چه اگر شرکت کنندگان تعداد م شوم. مجریان
اه دانش در قبل سال ده که ریاض آنالیز هفدهمین یعن قبل سمینار
بود زیاد مقاالت تعداد آنقدر زمان آن بود. نرفته فراتر شد برگزار اراک

شدیم. آن روزه سه برگزاری به مجبور که
پذیرفته آنها تای ١٠٣ که رسید سمینار دبیرخانه به مقاله ١٢٣
به صورت مقاله ٨ و سخنران به صورت مقاله ٧١ که نهایت در شد.
معاف ارائه گردونه از هزینه پرداخت عدم بخاطر بقیه گردید ارائه پوستر

قاسم دکتر که داشتیم دقیقه ای ۵٠ سخنران ۵ همچنین شدند.
و تاتاری مهدی دکتر فرجزاده، عل دکتر ، اسحاق مجید دکتر هنری،
مورد بسیار و داشتند عهده به را آن ها ارائه زحمت امین مسعود دکتر
لغایت ٨:٣٠ ساعت از که افتتاحیه مراسم در گرفت. قرار استقبال
شد برگزار علوم ده دانش چمران سالن در ٩٧ ماه آبان ٢٣ روز ١٠:٣٠
آنالیز استاد پژوهش و تحقیق و تدریس قرن نیم از بیش خدمات از
اه دانش رئیس شد. قدردان نشوادیان بخش باقر دکتر اراک اه دانش
اه دانش مورد در توضیحات خوش آمدگویی ضمن افتتاحیه در اراک
عدم از پرشوری سخنران در واعظ پور دکتر آقای نمود. ارائه اراک
اه دانش که شد آن خواستار و کرد انتقاد فرهنگیان اه دانش کیفیت
تا بسپارد بزرگ اه های دانش به را معلم دوره از سال دو فرهنگیان

رود. باالتر آینده معلمین کیفیت
سخنران های مختلف، گرایش های اساس بر موازی کالس چهار
و بود خوب بسیار استقبال که م کردند برگزار همزمان را تخصص
داشتند. مخاطب کاف تعداد به کالس ها همه سخنران آخرین تا
اراک شهر فصل چهار موزه از شرکت کنندگان اول روز پایان در
مراسم ١٧:٣٠ ١۶:٣٠لغایت ساعت دوم روز انتهای در نمودند. بازدید
جهان استنادی اه پای نمایه تحت سمینار این گردید. برگزار اختتامیه
سمینار سایت در مقاالت نهایی فایل اکنون هم و داشت قرار اسالم

است. موجود

اراک اه دانش ∗
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کاربردی تا محض ، هارمونی آنالیز کارگاه
کارگاه) اجرایی (دبیر شاهزاده محمدی∗ جباری عل

١٣٩٧ آبان ٣٠ تاریخ در کاربردی، تا محض ، هارمونی آنالیز کارگاه
ریاض پژوهش مرکز حمایت و ایران ریاض انجمن اری هم با

شهید اه دانش اندیشه تاالر در کننده، شرکت ٨٠ حضور با ، ماهان
گردید. برگزار کرمان باهنر

حضور با و مل سرود پخش و مجید قرآن از آیات تالوت با کارگاه
نماینده و محل مسئولین از گروه اه، دانش مسئولین مدعو، استادان

گردید. آغاز استان صنعت شهرک های شرکت
ده دانش رئیس محبی حسین دکتر آقای ابتدا افتتاحیه، بخش در
حضور از ر تش و حضار به خیرمقدم عرض ضمن رایانه، و ریاض
ده دانش به ریاض بخش تبدیل روند از تاریخچه ای مدعو، استادان
ده دانش پتانسیل های بیان با ایشان نمودند. ارائه رایانه و ریاض

ریاض دکتری دانش آموختگان سومین و دومین اولین، که شد یادآور
اند. بوده کرمان باهنر شهید اه دانش از کشور داخل

کارگاه، علم دبیر ، ابراهیم ویش حمیدرضا دکتر آقای سپس
گزارش کرمان، باهنر شهید اه دانش در حضور از خرسندی ابراز ضمن

تعداد که این بیان با ایشان نمودند. ارائه کارگاه ل گیری ش روند از
آنالیز متخصصان تعداد میانگین از کشور هارمونی آنالیز متخصصان
استان مسئولین حمایت از است، شده بیشتر کشورها ر دی هارمونی
ر تش کارگاه برگزاری عوامل و باهنر شهید اه دانش مسئولین کرمان،

نمود. قدردان و
و پژوهش معاون نظام آبادی پور، حسین دکتر آقای ادامه در
رشته که این بیان با وی گرفت. قرار تریبون پشت اه دانش فناوری
این در م خواهید شما که را آنچه گفت م باشد، برق ایشان تخصص
هستیم. درگیر آن با خیل عمل در ما کنید صحبت آن درباره کارگاه

مهندس رشته از اگر که است این واقعیت گفت آبادی پور نظام دکتر
ایشان نم ماند. باق چیزی یرید ب را هارمونی تحلیل های برق
که قدرت، برق حت و صنعت ترونی ال کنترل، بحث در شد یادآور
تحلیل ها همه انرژی انتقال سیستم های در نیز و است، صنعت   تر کار
پردازش بحث در وی م باشد. استوار موج و فوریه آنالیز پایه بر

بزرگ بخش تقریباً گفت م باشد، ایشان تخصص زمینه که تصویر،
اری هم پایان در وی دارد. قرار هارمونی تحلیل پایه بر ما آنالیز از
بخش عل الخصوص فن ده دانش با را ریاض ده دانش پیش از بیش
دکتر آقای سپس شد. خواستار رشته ای بین کارهای پیشبرد در برق
عرض ضمن ، ماهان ریاض پژوهش مرکز رئیس ، سالم عباس
امور پیشبرد و برگزاری نحوه جزئیات بیان به مهمانان به خیرمقدم

پرداختند. کارگاه
علم کمیته عضو همت، ری عس عطاالله دکتر آقای ادامه در
صنعت اه دانش و مشهد فردوس اه دانش اران هم خدمت کارگاه،

تاریخچه بیان با همت ری عس دکتر گفت. خیرمقدم اصفهان
فوریه گفت فرانسوی، مشهور ریاضیدان فوریه، زندگ از مختصری
را فوریه سری های به مشهور سری های گرما معادله با مواجهه از پس
پیشرو مصنوع هوش امروزه که مطلب این بیان با وی نمود. ابداع
دخیل آن پیشرفت در آماری ها و کامپیوتری ها برق ها، همه و است
ماشین یادگیری نظریه و هارمونی آنالیز فوریه، آنالیز گفت م باشند
همه گفت ایشان م باشند. مصنوع هوش از شاخه هایی زیر هم
هستند مسئولین ما از مهم تر و کنیم تالش کشور پیشرفت برای باید ما
نمایند. توجه مهم امر این به مطالعات فرصت های از حمایت با باید که

گردید: ارائه زیر سخنران های ترتیب به کارگاه این در
دکتر آقای فشرده، موضعاً گروه های روی تابع فضاهای . ١

اصفهان، صنعت اه دانش استاد ، اصفهان نصر رسول
مجتبی دکتر آقای ، انی م مهندس در هارمونی آنالیز . ٢
شهید اه دانش فن ده دانش علم هیئت عضو افتخاری،

باهنر،
موضعاً کوانتوم گروه های روی بر مجرد هارمونی آنالیز . ٣
اه دانش استاد ، ابراهیم وش حمیدرضا دکتر آقای فشرده،

مشهد، فردوس
موضعاً آبل گروه های حالت در شوارتز فضای زین جای . ۴

فردوس اه دانش استاد کامیابی  گل، رجبعل دکتر آقای فشرده،
مشهد،

سعید دکتر آقای قدرت، سیستم های در هارمونی آنالیز . ۵
فن ده دانش علم هیئت عضو آبادی، جعفر اسماعیل
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باهنر، شهید اه دانش
هیئت عضو افتخاری، مهدی دکتر آقای ماشین، یادگیری . ۶

باهنر. شهید اه دانش فن ده دانش علم
دکتر ریاست به تخصص نشست ی کارگاه، برگزاری خالل در
دکتر آقایان حضور با الفبا) حروف ترتیب (به و ابراهیم ویش
نصر دکتر و محبی دکتر گل، کامیابی دکتر ، سالم دکتر ، اسماعیل

گردید. برگزار اصفهان
تقاضا ویش دکتر آقای جلسه ریاست نشست، ابتدای در
و هارمونی آنالیز خصوص به و آنالیز پیرامون صحبت ها که نمود

یابد.  تمرکز دانش آموختگان روی پیش چالش های
بود. اصفهان نصر دکتر آقای تخصص نشست سخنران اولین
ایشان نظر از حاضر حال در که موردی تنها داشت اظهار نصر دکتر
دانش آموختگان جذب برای شرایط که است آن م کند نگران ایجاد
شد متذکر وی نم باشد. مساعد آنالیز شاخه جمله از و ریاض رشته
کرده اند جم را بضاعت نشیب هایی و فراز با حال هر به اه ها دانش که
نوبت اکنون و نموده اند تربیت علم باالی پتانسیل های با جوانان و
اعالم با نصر دکتر نماید. استفاده پتانسیل ها این از که است جامعه

ریاض به علم چه هر و است علوم اصیل ترین از ریاضیات که این
مادی نیازهای رف گفت م رود، باالتر علم آن ام استح باشد تر نزدی

پیچیدگ ی ایجاد علم اصل هدف و است علم از نازل سط جامعه
آماده هست جهان از بهتر دریافت های برای را انسان که است ذهن

علم کار از بدی احساس نباید ما که این بیان با نصر دکتر م کند.
و حساس و ظریف خیل باید ما گفت باشیم داشته م دهیم انجام که
داریم که اعتقادی و مسئولیت خاطر به و کنیم تحلیل را مسائل دقیق
به وجود کشور در شرایط که باشیم امیدوار و کنیم دفاع شرایط این از

کنیم. استفاده موجود پتانسیل های از بتوانیم که آید
گسترش با متناسب ما جامعه که این بیان با سالم دکتر سپس
گفت است، نکرده آماده را خودش اه دانش دانش آموختگان بی رویه
شاهد متأسفانه و است رسیده دانش آموزان سط به ل مش امروزه
ما داشت اظهار وی هستیم. ریاض رشته به دانش آموزان اقبال عدم
دانشجویان همین که چرا بزنیم بی سوادی انگ دانشجویان به نباید
آموزش روش های در باید ما لذا م کنند. عمل موفق ر دی جای در

نماییم. تجدیدنظر خود
صرفاً را آنالیز درس ما که مطلب این بیان با محبی دکتر ادامه در
م کنیم بیان دانشجو برای آن کاربردهای از دور به و تئوری صورت به
آنان اقبال عدم و دانشجویان بی انگیزگ باعث موضوع همین گفت

است. گردیده آنالیز گرایش به
گفت وی بود. نشست بعدی سخنران همت ری عس دکتر

مستقیم غیر یا مستقیم به طور دنیا در اجتماع و صنعت پیشرفت های
بین ارتباط ایران در که حالیست در این است، وابسته ریاضیات به
نیست. دار معن ، ریاض زمینه در خصوص به اه، دانش و صنعت
جهت این از خواندن ریاض به تشویق روزها این که شد متذکر ایشان

است. ل مش بس کاری ندارد مناسبی شغل آینده که
این به حضار دادن توجه با کامیابی گل دکتر نشست، ادامه در
تجربی رشته در دانش آموزان درصد ٨٠ از بیش کنکور در که مسئله
م کنند، شرکت ریاض رشته در دانش آموزان درصد ٢٠ از کمتر و
باید ما گفت ایشان م باشد. شغل آینده مسئله امر این علت گفتند
ریاضیات ارتباط باید و نماییم ایجاد رشته ای بین رشته های اه دانش در
و روانشناس ، پزش علوم کامپیوتر، ، انی م برق، رشته های با
مانند رشته هایی مالزی کشور همانند و بخشیده تعمیق را اقتصاد حت
بیاندازیم جا را مهندس ریاضیات و پزش ریاضیات ، مال ریاضیات

نمایند. کارآفرین خودشان بتوانند دانش آموختگ از پس افراد تا
فن رشته های اه ها دانش در اینکه بیان با اسماعیل دکتر سپس

مواجه دانشجویان سوی از اقبال کم با ریاض مانند هم مهندس و
م توان دارد وجود که بضاعت همین با که کرد نشان خاطر هستند،
نمود. فراهم فن ده دانش با را ریاض ده دانش بهتر اری هم زمینه
ارائه مشترک صورت به را درس ها م توان مثال عنوان به گفت وی
گرفت خدمت به برق بخش از را ریاض تمرین حل استادان یا و نمود

آید. دست به بهتری نتایج طریق این از تا
جم بندی با ابراهیم ویش دکتر آقای نشست، خاتمه در
آن اساس بر و ببینیم را جامعه نیاز باید ما گفت مطرحه مطالب
آیین نامه های تغییر لزوم به اشاره با وی بدهیم. تغییر را خود روش های
درگیر که کسان از حت ما جامعه متأسفانه گفت مرتبه ارتقا و ترفیع

حت چنانکه نم خواهد، چیزی م باشند نیز صنعت و اه آزمایش
تئوری صرفاً مقاالت به آوردن روی به مجبور هم استادان اینگونه
با کشور اجرایی مسئولین که نمود امیدواری ابراز وی م شوند.

نمایند. برطرف را الت مش گونه این درست سیاست های
سالم عباس دکتر آقای کارگاه مال حامیان از اختتامیه مراسم در

نسب ندری اس علیار آقای ، ماهان ریاض پژوهش مرکز رئیس
و کرمان مرکزی بخشدار رئیس محمود آقای رفسنجان، فرماندار

قدردان استان پرورش و آموزش کل مدیر نسب ندری اس احمد آقای
پژوهش حوزه محترم معاون قنبرپور دکتر حضور با همچنین شد.

از هدایایی همت، ری عس دکتر و سالم دکتر محبی، دکتر اه، دانش
گردید. اهداء کارگاه سخنرانان به ایران مس صنایع مل شرکت طرف

کرمان باهنر شهید اه دانش ∗
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اصفهان ریاضیات خانه جبر روز همایش
∗ رجال عل

ابوجعفر یم ح بزرگداشت منظور به جبر روز همایش هفتمین
آذرماه ١۵ پن شنبه روز جبر، علم بنیان گذار ، خوارزم محمدبن موس
اصفهان ریاضیات خانه میرزاخان مریم پروفسور تاالر محل در ١٣٩٧
١۶:٣٠ لغایت صبح ٨ ساعت از ایران ریاض انجمن اری هم با
از عمدتاً که داشت شرکت کننده ٧۵ از بیش برنامه این شد. برگزار
خصوص به و تکمیل تحصیالت دانشجویان ، علم هیئت اعضای

بودند. جبر دکتری دانش آموختگان و دانشجویان
سرود پخش و کریم قرآن از آیات تالوت از بعد صبح، برنامه در
خانه مؤسس اعضاء از رجال دکتر آقای ایران، اسالم جمهوری
گرفتند قرار اه جای در جبر روز علم کمیته عضو و اصفهان ریاضیات

همدان معصوم حسین دکتر آقای همایش سخنران اولین معرف تا
و علم تاریخ مدرس ، همدان معصوم حسین دكتر آقای باشند.
اه دانش و ایران فلسفه و مت ح پژوهش مؤسسه در علم فلسفه

فارس ادب و زبان فرهنگستان پیوسته عضو نیز و شریف صنعت
سوم قرن از جبر «علم عنوان تحت خود سخنران ایشان و م باشند
قرار حضار توجه مورد که نمودند ارائه را هجری» ششم قرن تا هجری

گرفت.
، فراشاه رضائیان رضا دکتر آقای همایش سخنران دومین
ایشان بودند. اصفهان صنعت اه دانش ریاض علوم ده دانش دانشیار
رمزنگاری تخصص با کیفیت با و انرژی پر و جوان محققین از ی
تهران، اه دانش از را خود برق رشته کارشناس ایشان م باشند.
شهید اه دانش از جبر شاخه ریاض رشته در را خود ارشد کارشناس
نگاری رمز رشته در را خود دکتری و ١٣٧٨ سال در اهواز چمران
دانشیار اکنون هم رضائیان دکتر است. نموده اخذ هلند کشور از

ایشان م باشد. اصفهان صنعت اه دانش ریاض علوم ده دانش
رمزنگاری» در جبری «خم های عنوان تحت را خود عموم سخنران

گرفت. قرار حضار توجه مورد نیز سخنران این که نمودند ارائه
ده پژوهش استادیار ، گلشن محمد دكتر آقای را سخنران سومین
نمودند. ارائه تهران، (IPM) بنیادی دانش های اه پژوهش ریاضیات
در که هستند کیفیت با و جوان محققین از ی نیز گلشن دکتر
ایشان م کنند. پژوهش و تحقیق منطق و مجموعه ها نظریه زمینه
کرمان اه دانش و ایران در را خود اه دانش تحصیالت تمام چند هر
از برخ با ایشان بین الملل اری های هم ول است کرده سپری
منطق، و مجموعه ها نظریه متخصصین مشهورترین و سرشناس ترین
ایشان است. کرده چندان دو را ایشان تحقیقات کارهای کیفیت
و مجموعه ها «نظریه عنوان تحت کیفیت با ول کوتاه سخنران
میزگرد به بعدازظهر در همایش برنامه نمودند. ارائه جابجایی» جبر
ایران در جبر دکتری دوره های کیفیت و «کمیت عنوان تحت همایش
میزگرد این در داشت. اختصاص دانش آموختگان» اشتغال دغدغه و

داشتند: حضور زیر شرح به مدعو سخنران چهار
دکتر آقای تهران، اه دانش استاد زارع نهندی رحیم دکتر آقای
کرم زاده شهن امیدعل دکتر آقای شیراز، اه دانش استاد شریف حبیب
آقای و کنفرانس) ویدئو طریق (از اهواز چمران شهید اه دانش استاد

تبریز. اه دانش استاد شهریاری محمد دکتر
میزگرد مجری عنوان به بهبودی دکتر آقای جلسه ابتدای در
اه دانش ده علم هیئت اعضای از آماری و گرفته قرار اه جای در
که م دهد نشان آمار داشت اظهار وی نمودند. ارائه را جهان برتر
کدام هر میانگین طور به جهان برتر اه دانش ده ریاض ده های دانش
هیئت عضو هر ازای به و هستند فعال علم هیئت عضو ٧٠ دارای

(کارشناس تکمیل تحصیالت دانشجوی ١/۶ حدود فعال علم
اه دانش ی نمونه برای مقابل در ول دارد. وجود دکتر) و ارشد
٣۵ دارای که شد ارائه نام ذکر بدون ایران برتر اه دانش ده میان از
تحصیالت دانشجوی ٢٩٠ دارای ول است فعال علم هیئت عضو

یعن هستند. دکتری دانشجوی آن نفر ٩٠ حدود که است تکمیل
دانشجوی ٨/۵ علم هیئت عضو هر ازای به ده ای دانش چنین در

دارد. وجود تکمیل تحصیالت
اخیر سال ۵ در ریاض دکتری دانشجویان پذیرش آمار ادامه در
دانشجو ٢۶٠٠ کل در ١٣٩۶ تا ١٣٩٢ سال از شد. داده کشور در
پیام نور دوم نوبت روزانه، از اعم ایران اه های دانش در ریاض دکتری
۵٢٠ سال میانگین یعن است. شده پذیرش پردیس یا غیرانتفاع و
دکتری دانشجوی ١٣٠ سال هر میانگین طور به همچنین دانشجو.
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است. شده پذیرش کشور اه های دانش در جبر مختلف گرایش های در
دانشجویان همچنین و جبر دکتری دانش آموختگان مورد در
از عزیز اران هم از برخ از نامه هایی ط جبر فعل دکتری
تعداد به مربوط اطالعات که خواستیم کشور مختلف اه های دانش
و جبر دکتری دانش آموختگان تعداد جبر، علم هیئت اعضای
١٠۵ میان از که کنند ارائه را جبر فعل دکتری دانشجویان همچنین
جم آوری را اه دانش ٣٠ حداکثر اطالعات توانستیم کشور اه دانش

است. بوده زیر صورت به اه دانش ٣٠ این آمده بدست آمار کنیم.
این از هستند. فعال جبر علم هئیت ١٣٣ دارای اه دانش ٣٠ این
که داشته اند جبر دکتری دانش آموخته ٣٧۶ حدود تاکنون اه دانش ٣٠
قبال آنها درصد ۵٠ حدود (البته هستند شاغل نفر ٢۶۶ تعداد این از
جبر دکتری دانش آموختگان از نفر ١١٠ حدود و بوده اند) شاغل و مربی
دکتری دانشجوی ٢١۴ حدود اه دانش ٣٠ این در هستند. ار بی فعال
دکتری دانشجویان این اگر عبارت به هستند. تحصیل حال در جبر
حدود بزنیم جم ار بی دکتری دانش آموختگان تعداد با را جبر فعل
م باشند. اه دانش ٣٠ این فعل جبر علم هیئت اعضای برابر ٢/۵
١٣٠ میانگین طور به سال هر که م داد نشان قبل جداول طرف از
سال تا ٩٣ سال از اگر که داریم شده پذیرفته جبر دکتری دانشجوی
کل در جبر دکتری دانشجوی ۶٠٠ حدود کنیم حساب هم روی را ٩٧

هستند. تحصیل حال در کشور اه های دانش
نمودم دعوت میزگرد سخنرانان از اینجانب فوق آمار ارائه از بعد
هیچ به که شد عنوان جلسه ابتدای در بیاورند. تشریف اه جای به که
زیر م شود، مطرح میزگرد این در که مطالبی هدف و منظور وجه
دانش آموخته ایران هزاران تحصیل مدارک همه ارزش بردن سؤال
همین در که کسان نیستند کم نیست. کشور داخل اه های دانش از
و تحقیق و تحصیل بهترین نامناسب و سخت اصطالح به شرایط

فرهنگ و علم مجام در ایرانیان ما همه افتخار و دارند را تدریس
هستند. کشور خارج و داخل

از: بودند عبارت شد پرسیده میزگرد اعضای از که سؤاالت

در که دکتری دانشجویان آموزش آیین نامه های اساس بر •
این در پذیرش از هدف است، شده تدوین دنیا علم مجام
به یافتن احاطه با که است افرادی «تربیت تحصیل از مقط
روش های با شدن آشنا و خاص زمینه چند یا ی در علم آثار
و آموزش مبان جدیدترین به دستیابی و تحقیق پیشرفته
، تحقیقات و علم زمینه های در نوآوری با بتوانند پژوهش
رشته در دانش مرزهای گسترش و کشور نیازهای رف در
یابند». دست جهان در تازه هایی به و بوه مؤثر خود تخصص

ریاض رشته های در است؟ شده محقق ایران در هدف این آیا
چطور؟ جبر گرایش در چطور؟

همچنین و جهان برتر اه دانش ١٠ از که آمارهایی به توجه با •
ما اه های دانش واقعاً آیا شد، ارائه داخل اه های دانش برخ
ارشد کارشناس و دکتری دانشجویان تعداد این تربیت توانایی
ارزیابی ونه چ را تکمیل تحصیالت رشد این دارند؟ را فعل

؟ منف یا مثبت م کنید؟
دانشجویان کم افزایش عامل مهم ترین که معتقدند برخ •
استادان مناف با دانشجو  تعداد که است این کشور دکتری
دریافت وضعیت، تبدیل پایه، گرفتن ارتقاء، (همچون
است. خورده پیوند غیره) و مشاور و راهنما استاد حق الزحمه
معضل این حل برای و چیست؟ امر این دلیل است درست اگر

کرد؟ باید چه
دسته آن برای شغل ایجاد به قادر ایران اقتصاد آیا •
اگر هست؟ هستند ار بی فعال که دکتری دانش آموختگان
افزایش مقط این در پذیرش ظرفیت سال به سال چرا نیست
دکتری مدرک شد نخواهند مجبور روزی گروه این آیا م یابد؟
دیپلم همان اعتبار به را آن ها کارفرمایان تا کنند، پنهان را خود

کنند؟ استخدام داشتن کارشناس مدرک یا
تلق بادوام سرمایه ی دکتری دانش آموخته ی حال هر به •

شده بسیاری هزینه وی ساختن و تربیت برای که م شود
کودکان میان از را آنها بشود که نیستند کسان اینها است.
کرد هزینه برایشان اختصاص و کرد جدا کودکستان دوره
عمل در ما هم ه بل برسند، تحقیق و پژوهش مرحله به تا
پرورش و آموزش در سال شش و پن از را بچه میلیون ها
مرحله و م کنند هزینه خانواده هایشان هم و م کنیم هزینه
و کاردان هزار صدها آنها میان از تا م آیند باال مرحله به
و اه ها دانش تمام دوباره شوند. دانش آموخته کارشناس
میلیون ها جوان و عمر و م کنند هزینه خانواده ها همچنین
٣٠٠٠ سال مثال آنها میان از نهایت در تا م شود صرف انسان
نوک اصطالح به که دی اچ پی مدرک حد در نفر ۵٠٠٠ یا نفر
با م یابد. پرورش است، آنان دست علم پیشرفت های ان پی
مادی هزینه فقط که فهمید م توان سرانگشت حساب ی
میلیاردی دکتری حد در ر پژوهش و محقق ی پرورش برای
چهارم ی حدود یعن جوان و عمر سال ٢٠ صرف است.
چنین که نیست خسران این آیا حال دارد. خود جای که عمر
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زندگ گذران برای حت که گونه ای به شوند رها محصوالت
برای شما عمل ار راه نباشد؟ الیق هم عادی فرد ی حد در
ار بی که فعل دکتری دانش آموختگان اشتغال و کارگیری به

چیست؟ مل سرمایه های این از استفاده و هستند

به نوبت دادند، جواب فوق سؤاالت به میزگرد سخنرانان که این از بعد
و نظرات حضار از نفر ١٠ حدود رسید. حضار سؤال های و اظهارنظر
تا شد خواسته سخنرانان از ادامه در و نمودند مطرح را خود سؤال های

دهند. پاس آنها نظرات و حضار سؤال های به
حضار از باز هم پایان مرحله در سخنرانان، وئ پاسخ اتمام از بعد
که کنند، مطرح دارند سؤال یا و پیشنهادی یا نظری اگر شد خواسته

نمودند. مطرح را خود نظرات افرادی خوشبختانه نیز قسمت این در
اجرایی و علم کمیته اعضای از م دانیم خود وظیفه پایان در
، سلیم دکتر ، رجال دکتر دانایی، دکتر اعظم، دکتر آقایان جبر روز
گذشته ماه ٩ حداقل ط در که یوسف زاده دکتر خانم و ودادی دکتر
مقدمات آماده سازی و برنامه ریزی جهت جلسه ١٠ ال ٨ حدود ط

قدردان و ر تش شدند، متقبل را زیادی زحمات همایش برگزاری
کنیم.

عکس گرفتن با عصر دقیقه ١۶:٣٠ ساعت در جبر روز همایش
رسید. پایان به شرکت کنندگان از دسته جمع

اصفهان ریاضیات خانه ∗

علوم منطقه ای كنفرانس دومين
كاربردها و رياض

سمینار) ∗(دبیر كريم احمد

شهيد اه دانش در ١٣٩۶ آذر در كنفرانس اولين برگزاری از پس
خاتم االنبياء صنعت اه دانش آمار و رياض گروه بين مذاكرات چمران،
دومين برگزاری جهت چمران اه دانش رياض علوم ده دانش و
پس و شروع بهبهان در كاربردها و رياض علوم منطقه ای كنفرانس
تصويب به چمران شهيد اه دانش حمايت با متعدد جلسات برگزاری از
شركت كنندگان به ١٣٩۶ اسفند در برگزاری اين اول اطالعيه رسيد.
اين ثبت جهت نامه نگاری و اوليه اقدامات شد. اعالم كنفرانس اولين
جذب همچنين و (ISC) اسالم جهان استنادی اه پاي در كنفرانس
١٣٩٧ ارديبهشت ماه در كنفرانس برگزاری معنوی و مال حمايت

راه اندازی و خريداری كنفرانس اينترنت سايت همچنين شد. انجام
همچنين و ايميل ارسال طريق از عموم اطالع رسان اولين گرديد.

علم هيئت اعضای و اه ها دانش ساير به كنفرانس پوستر ارسال
شد. انجام ١٣٩٧ تابستان در كشور غرب جنوب منطقه اه های دانش
آخرین و بود ٩٧/٨/١۵ لغایت ٩٧/٧/١ تاریخ از مقاالت ارسال زمان

گرديد. تمديد ٩٧/٨/٣٠ تاریخ تا ارسال مهلت
با كه كنفرانس دبيرخانه به شده ارسال مقاالت مجموعه از
داوری روند انجام از پس بود روبرو كشور سراسر از خوبی استقبال
و چمران شهيد اه دانش علم هيئت (اعضای علم كميته توسط
صورت به مقاله ٧٩ تعداد جمعاً بهبهان) خاتم االنبياء صنعت اه دانش

شد. پذيرفته پوستر ارائه صورت به مقاله ۵٢ و سخنران
انجمن ايران، رياض انجمن به م توان كنفرانس اين حاميان از
چمران، شهيد اه دانش خوزستان، استان ان نخب مل بنياد ايران، آمار
فناوری، و تحقيقات علوم وزارت خوزستان، استان فناوری و علم پارك
فناوری، و علوم اطالع رسان ، (ISC) اسالم جهان استنادی اه پاي
و نيروگاه سد، از بهره برداری شركت بلند، بيد گاز پااليش شركت
صنعت، اداره بهبهان، پروش و آموزش اداره مارون، آبياری ه های شب

نمود. اشاره بهبهان فرمانداری و بهبهان، تجارت و معدن
شروع ٨ ساعت در كنفرانس مهمانان از پذيريش كنفرانس، روز در
به و پاسخ و فعال همچنان كنفرانس پايان تا پذيرش ميز و شد
اه، دانش رياست حضور با رسم مراسم بود. شركت كنندگان سؤاالت
فرماندار كنفرانس، مهمانان و اه دانش علم هيئت اعضای و معاونين
پس و شد آغاز ١٠ ساعت در شركت كنندگان ساير و بهبهان محترم
دکتر آقای ، ایران اسالم جمهوری سرود پخش و قرآن قرائت از
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سخنران به مهمانان، به خوشامدگویی ضمن اه دانش رئیس سیدنژاد
کردند. ایراد سخنان محترم فرماندار نیز ایشان از پس پرداختند.
برگزاری، روند از كنفرانس دبير توسط اجمال گزارش ارائه از پس
پس نمودند. سخنران کرم زاده دکتر آقای كنفرانس مدعو سخنران
چهره از تجليل مراسم مهمانان، از پذیرایی و کوتاه استراحت از
مهمانان از گروه حضور با كرم زاده دکتر آقای ايران رياض ماندگار

شد. برگزار استان و شهرستان مقامات و

ساعت از شده انجام برنامه ریزی طبق تخصص سخنران های
به شركت كنندگان و شد ایراد مهندس و فن ده دانش در ١٩ تا ١۵
كنفرانس، سخنران های ارائه با همزمان پرداختند. خود مقاالت ارائه
بهبهان پرورش و آموزش اداره اری هم با رياض آموزش كارگاه
دکتر حضور با همچنين و بهبهان شهر دبيران از نفر ١٠٠ شركت با
گرديد. برگزار كامپيوتر و برق ده دانش آمف تئاتر سالن در كرم زاده

كارشناسان شركت با نيز صنايع در داده كاوی و مدل سازی كارگاه
علم هيئت اعضای از نياپرست دكتر حضور با خوزستان استان صنايع
مهندس و فن ده دانش جلسات سالن در كرمانشاه رازی اه دانش

مهمانان ،١٩ ساعت در سخنران ها اتمام از پس گرديد. برگزار
راهنمايی بازگشت جهت كارگاه ها و كنفرانس شركت كنندگان و
اولين كه است بوده اين برگزاری كميته تالش های تمام گرديدند.
خور در و نحو بهترين به خاتم االنبياء صنعت اه دانش در كنفرانس

گردد. برگزار اه دانش شأن
حمایت های و زحمات از م دانم الزم خود بر پایان در
ایشان، معاونین و محترم ریاست به ویژه اه دانش مسئولین تمام
که عزیزی دانشجویان و کارکنان ، علم هیئت محترم اعضای
کنم. ر تش صمیمانه نمودند یاری را ما کنفرانس این برگزاری در

بهبهان االنبياء خاتم صنعت اه دانش ∗

پیشرفت های بین الملل کنفرانس نخستین
ریاض علوم در اخیر

∗ علیخان سعید

٢۴ از ریاض علوم در اخیر پیشرفت های بین الملل کنفرانس نخستین
ریاض مدل سازی مرکز و ریاض علوم ده دانش همت به دی ماه ٢٨ تا

کنفرانس این افتتاحیه و نخست روز در گردید. برگزار یزد اه دانش
اهمیت به اشاره با یزد اه دانش رئیس اولیا صال محمد دکتر آقای
که است این رابطه این در اصل مسئله گفت: علوم کردن کاربردی
و چیست؟ کاربردی تحقیقات چرخه در ریاض علوم تحقیقات نقش
داده ریاض علوم دانشمندان به حوزه این برای تقاضاهایی باید آیا
وی کنند؟ انتخاب را پژوهش موضوعات تقاضا آن براساس تا شود

باید م دهد رخ فناوری و علم دنیای در که تحوالت به توجه با افزود:
و باشد صورت چه به باید ریاض علوم جهت گیری که مسئله این به
در و کنیم توجه دهیم، توسعه باید را علوم این از شاخه هایی چه اینکه
یزد اه دانش جمله از کشور اه های دانش و ایران که سهم آن کنار

کنیم. تعیین را باشند داشته باید

افتتاحیه مراسم
ریاض علوم ده دانش علم هیئت عضو ایرانمنش محمدعل دکتر

١٧٠ بر بال داشت: اظهار نیز کنفرانس این دبیر و یزد اه دانش
ارزیابی های از پس که شد ارسال کنفرانس دبیرخانه به مقاله خالصه
صورت به مقاله ٣٠ حدود و شفاه ارائه قالب در مقاله ١١٧ تخصص
١٠ محققان و ران پژوهش کنفرانس این در شد. پذیرفته پوستر ارائه
سخنرانان پرداختند. خود پژوهش دستاوردهای ارائه به جهان کشور

از: بودند عبارت کنفرانس این کلیدی

استرالیا، غربی اه دانش پرگر، الیزابت شریل . ١
کانادا، واترلو، اه دانش ، قدس عل . ٢

استرالیا، غربی اه دانش هنستریج، جان . ٣
هلند، لیدن اه دانش ارباب، فرهاد . ۴

آلمان، گوئته اه دانش کرویل، هانس . ۵
یزد، اه دانش دواز، بیژن . ۶
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یزد، اه دانش ، کرباس مهدی سید . ٧
فرانسه، آرتویس اه دانش لروی، آندره . ٨

سوئد، ماالردالن اه دانش ، سیرجان مرجان . ٩
صربستان، نیس، اه دانش کوشیناک، لوبیسنا . ١٠

لهستان. ورشو اه دانش ، س ال اس آدام . ١١

کارگاه به م توان کنفرانس این در شده برگزار کارگاه های از
قدس عل دکتر توسط که کرد اشاره عمیق» «یادگیری عنوان با

قرار عالقمندان استقبال مورد و گردید ارائه کانادا واترلو اه دانش از
شهرداری هنری فرهنگ سازمان سوی از که مساعدت با گرفت.
سالن در میهمانان کنفرانس دوم شب در شد انجام کنفرانس به یزد
توسط که سنت فاخر موسیق زنده اجرای میهمان یزد احمر هالل
در بودند. شد، اجرا معتمدی محمد آقای کشور محبوب خواننده
سخت افزاری پتانسیل های شناساندن هدف با و کنفرانس این حاشیه
مدل سازی مرکز و ریاض علوم ده دانش یزد، اه دانش نرم افزاری و

امور مسئولین از برخ و کنفرانس مدعوین حضور با نشست ، ریاض
یزد اه دانش مهریز پردیس در اه دانش بین الملل امور و پژوهش
مدل سازی مرکز که گفت نشست این در کنفرانس دبیر شد. انجام
و جبری ساختارهای «گراف، گروه سه روی را خود کار ریاض
مدل سازی و «تحلیل و « ریاض تحلیل و «مدل سازی کاربردها»،
اعضا نشست، این ادامه در است. کرده آغاز « مهندس سیستم های
و بحث به بیشتر بازده برای مرکز این فعالیت ونگ چ مورد در
٢٧ شنبه پن عصر در کنفرانس اختتامیه مراسم پرداختند. گفتگو
به کنندگان شرکت دی ماه ٢٨ جمعه روز و گردید برگزار دی ماه
گرفت. قرار میهمانان استقبال مورد که شدند برده کویرنوردی تور
تکنولوژی و علوم نشریه در داوری از پس کنفرانس برگزیده مقاالت
خواهد منتشر م رسد، چاپ به اشپینگر انتشارات در که شیراز اه دانش

شد.

یزد اه دانش در انجمن نماینده ∗

کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار هفتمین
( علم (دبیر ∗ ابراهیم ویش حمیدرضا

و ٢٧ روزهای در کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار هفتمین
علوم ده دانش و ایران ریاض انجمن همت به ١٣٩٧ دی ماه ٢٨
متخصصین از جمع حضور با بهشت شهید اه دانش ریاض
این در تکمیل تحصیالت دانشجویان و کشور هارمونی آنالیز
مقاله ۴۴ سمینار به شده ارسال مقاالت از گردید. برگزار اه دانش

و پذیرفته پوستر ارائه به صورت مقاله ۴ و سخنران ارائه برای
توسط دقیقه ای ۵٠ عموم سخنران ۴ به عالوه گردید. ارائه
دکتر رفسنجان)، ول عصر اه (دانش دهقان محمدعل دکتر آقایان
اه (دانش کالنتر مهرداد دکتر شیراز)، اه (دانش اسالم زاده غالمحسین
ا) امری الور، اه (دانش قندهاری محیا دکتر و ا) امری هیوستون،
گرفت. قرار شرکت کنندگان استقبال مورد بسیار که گردید ارائه
ارزنده علم خدمات قرن نیم از نیز سمینار این افتتاحیه جلسه در
استادان حسینیون سیدعلیرضا دکتر و هنری بهمن دکتر آقایان
تهران بهشت شهید اه دانش و مشهد فردوس اه دانش سوت پیش
انجمن هارمونی آنالیز تخصص کمیسیون آمد. عمل به قدردان
شهید اه دانش در سمینار این دست اندرکاران همه از ایران ریاض
قوچان فخاری عباس دکتر آقای ارجمند ار هم ویژه به و بهشت
به عمل قدردان سمینار این شایسته برگزاری برای سمینار) (دبیر
اه وب طریق از سمینار این مقاالت گزارش کتابچه م آورد.
ttp://conf.sbu.ac.ir/index.php/saha/saha٧/schedConf/programh

م باشد. دسترس قابل
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نظریه کنفرانس دوره یازدهمین
ایران گروه های

∗ علیخان سعید

١١ و ١٠ روزهای در ایران گروه های نظریه کنفرانس یازدهمین
برگزار یزد اه دانش ریاض علوم ده دانش در ١٣٩٧ سال بهمن ماه
کنفرانس دبیرخانه به مقاله ٧٠ بر بال کنفرانس از دوره این در شد.
۴٧ کنفرانس علم کمیته اعضای توسط بررس از پس که رسید
تاالر در بهمن ماه ١٠ که کنفرانس این افتتاحیه در شد. پذیرفته مقاله
سعید دکتر آقای ابتدا شد، برگزار اه دانش آمف تئاتر سالن فرهنگ
دانشجویان و استادان به اه دانش پژوهش امور کل مدیر ، علیخان
هیئت اعضای از و گفت خیرمقدم کنفرانس این در کننده شرکت
بیش اخیر سال های در که یزد اه دانش ریاض علوم ده دانش علم
کرد زاری سپاس داده اند، انجام را علم گردهمایی و همایش ده از
زمینه های در کشور مناسب چندان نه اوضاع به توجه با افزود و

ی و داشت نگاه زنده محققین در را تحرک و امید بایست مختلف،
دکتر آقای سپس است. علم همایش های برگزاری آن راه های از
اعضای او نمودند. ارائه کنفرانس از را گزارش ایرانمنش محمدعل
اه (دانش انوریه محمد سید آقایان را کنفرانس این علم کمیته
اه (دانش ایرانمنش عل کاشان)، اه (دانش اشرف سیدعلیرضا یزد)،
دانشخواه اشرف یزد)، اه (دانش ایرانمنش محمدعل مدرس)، تربیت
تهران)، اه (دانش درفشه محمدرضا همدان)، سینا بوعل اه (دانش
احمد اصفهان)، اه (دانش عبداله علیرضا یزد)، اه (دانش دواز بیژن
یزد)، اه (دانش علیخان سعید مشهد)، فردوس اه (دانش عرفانیان

حمید و تهران) رجایی شهید دبیر تربیت اه (دانش میمن حمیدرضا
سرداوری جهت ایشان زحمات از و برشمرد تبریز) اه (دانش موسوی
کنفرانس يازدهمين برگزاری دبير نمودند. ر تش مقاالت داوری و

سخنران ۴ روزه دو همايش اين «در داشتند: اظهار گروه ها نظريه
و تکميل تحصيالت دانشجويان سوی از سخنران ۴٧ و عموم
در برتر مقاالت همايش پايان در و م شود ارائه اه دانش اران هم
Algebraic Structures عنوان با يزد اه دانش پژوهش علم مجله
افزود: ايرانمنش دکتر شد» خواهد چاپ and Their Applications

و مدل نظريه گروه، جبری نظريه همايش اين محورهای مهمترين
گروه هاست. نمايش

رياضيات و جبر از خاص شاخه ي گروه ها «نظريه گفت: وی
بعض و فيزي ، شيم زمينه در فوق العاده ای کابرد که است محض

از شرکت کننده ٧٠ روزه دو همايش اين در دارد. مهندس رشته های
به الزم دارند». حضور ايران اه های دانش و الجزاير ايتاليا، کشورهای
گروه ها نظریه کنفرانس دهمین برتر مقاله از مراسم این در است ذکر
جایزه این آمد. عمل به تجلیل است معروف درفشه دکتر جایزه به که
موسوی) حمید دکتر آقای راهنمایی (به تیموری خانم دانشجو مقاله به

بود: زیر صورت به مدعو سخنران های عناوین گرفت. تعلق

1. S. H. Alavi, Large Subgroups, Permutation Groups

and Geometry,

2. A. R. Ashrafi , Counting the Centralizer of 2−Element

Subsets in a Finite Group,

3. M. R. Darafsheh, Character Theory of Finite Groups:

Problems and Conjectures,

4. P. Spiga, Asymptotic Enumeration of Cayley Graphs.

شهر تاریخ اماکن از بازدید کنفرانس، این جانبی فعالیت های از
جدید سرفصل و دروس بررس برای ساعته ٢ جلسه ای یل تش و یزد
استادان پیشنهادات و نظرات که بود جبر گرایش ارشد کارشناس دوره

تخصص کارگروه عضو که ر دی اران هم نظر و سم به گرایش این
رسید. بودند، علوم وزارت آموزش برنامه ریزی و گسترش شورای

یزد اه دانش در انجمن نماینده ∗
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جبر سمینار ششمین و بیست
( علم ∗(دبیر ماف امیر

سمینار برگزاری از قبل روز ی ١٣٩٧ اسفندماه ١۴ سه شنبه روز در
اه دانش استاد بیرکار کوچر پرفسور از قدردان و تقدیر جهت برنامه ای
استان متولد ایران االصل، برجسته وریاضیدان انگلستان کمبریج
برگزار ریودوژانیرو‐برزیل در ٢٠١٨ فیلدز جایزه برنده و کردستان
رحیم دکتر و درفشه محمدرضا دکتر آقایان: راستا این در گردید.
تربیت اه دانش از ایرانمنش عل دکتر تهران، اه دانش از زارع نهندی

عموم سخنران کردستان اه دانش از شادمان ارسالن دکتر و مدرس
پرفسور اصل مسئله و فلیدز جایزه برنده اه جای فلیدز، جایزه مورد در
استادان، برای بود شده جایزه این گرفتن به منجر که بیرکار کوچر
کردستان اه دانش فردوس تاالر در کردستان استان ان نخب و معلمان

نمودند. ارائه
بیست ١٣٩٧ اسفندماه ١۶ و ١۵ شنبه، پن و چهارشنبه روزهای در
عالقه مندان و محققان گردهم آوردن هدف با جبر سمینار ششمین و
کردستان اه دانش در پژوهش دستاوردهای آخرین با همراه جبر به
و علم هیئت اعضای از نفر ١٠٠ مجموع در گردید. برگزار

در کشور داخل مختلف اه های دانش تکمیل تحصیالت دانشجویان
مقاالت تعداد داشتند. حضور سمینار این در جبر مختلف زیرشاخه های
قرار پذیرش مورد داوران طرف از مقاله ۶٩ که بود مقاله ٩٠ ارسال
به مقاله ١٨ و سخنران صورت به مقاله ۵١ تعداد این از گرفت.

گردید. ارایه پوستر صورت
رحیم دکتر و درفشه محمدرضا دکتر آقایان سمینار این در
حضور عموم سخنران عنوان به تهران اه دانش از زارع نهندی
نظری فیزی تحقیقات مرکز از صادق آرش دکتر آقایان داشتند،
و خوارزم اه دانش از ساالریان محمدرضا دکتر و تهران وریاضیات
از اخالق زینب دکتر و ایالم اه دانش از مرادی سمیه دکتر خانم ها
شده دعوت تخصص سخنران صورت به امیرکبیر صنعت اه دانش

بودند.
و صبح در دقیقه ای ٢۵ ‐ ٣٠ صورت به ر دی سخنران های
ده دانش کالس های و تاالرها در اسفندماه ١۶ و ١۵ روزهای بعدازظهر
ان های م از چهارشنبه بعدازظهر در گردید. برگزار انسان علوم
شب و آمد عمل به بازدید کردستان آبیدر جنگل پارک و تاریخ
ورود برگزارشد. مهمانان برای کردی زیبای کنسرت روز همان
انجام سمینار برگزاری از قبل روز در کردستان اه دانش به سخنرانان
هتل و کردستان اه دانش مهمانسرای در سخنران ها همه و گرفت

شدند. داده ان اس سنندج فرهنگیان
عزیز شرکت کنندگان تمام از م دانم الزم گزارش این خاتمه در
سمینار این برگزاری پشتیبان و رم دل موجب خود حضور با که
کمیته اعضای کلیه و اران هم تمام از همچنین نمایم. قدردان شدند
گرفته صورت حمایت از م کنم. ر تش دانشجویان و اجرایی و علم
زاری سپاس کردستان فناوری و علم پارک و ان نخب بنیاد طرف از

م نمایم.

کردستان اه دانش ∗
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ایران جبر سمینار ششمین و بیست
( علم کمیته در انجمن علوی∗(نماینده سیدحسن

چمران شهید اه دانش در ١٣۵۶ سال در ایران جبر سمینار اولین
معتمدی منصور دکتر و کرم زاده امیدعل دکتر آقایان که اهواز

ی در سال هر آن از پس و شد برگزار بودند سمینار آن دبیران
١٣٩٧ سال پایان روزهای در گردید. برگزار ایران اه های دانش از
ریاضیدانان میزبان کردستان اه دانش (١٣٩٧ اسفند ماه ١۶ و ١۵)
این محورهای بود. ایران جبر سمینار ششمین و بیست در ایران
جبر نمایش، نظریه پیوسته، توابع جبر فازی، جبر زمینه های در سمینار
جابه جایی جبر ناجابه جایی، جبر گروه ها، نظریه جبری، هندسه ، ل
از نفر ١۴ تالش حاصل سمینار این بود. جابه جایی جبر و ترکیبیات
و اران هم و کردستان استان اه های دانش در علم هیئت اعضای
اعضای از نفر ١٩ و اجرایی کمیته اعضای عنوان به آنها دانشجویان
اعضای عنوان به کشور مختلف استان های اه های دانش علم هیئت
همچنین است. آمده ٢ جدول در آنها اسام که م باشد علم کمیته
سبزواری) یم ح اه (دانش استاج عل اکبر دکتر آقای و اینجانب
برگزاری مراحل همه در ایران، ریاض انجمن نمایندگان عنوان به

داشتیم. فعال حضور سمینار
عموم سخنران دو ایران جبر سمینار ششمین و بیست در

دکتر آقای و تهران) اه (دانش درفشه محمدرضا دکتر آقای توسط
تخصص سخنران چهار و تهران) اه (دانش زارع نهندی رحیم

دکتر آقای امیرکبیر)، اه (دانش اخالق زینب دکتر خانم توسط
صادق آرش دکتر آقای ،( خوارزم اه (دانش ساالریان محمدرضا

مرادی سمیه دکتر خانم و ریاضیات) و نظری فیزی تحقیقات (مرکز
شده ذکر ادامه در سخنران ها عناوین شدند. ارائه ایالم) اه (دانش
حدود ، ماف امیر دکتر آقای سمینار علم کمیته دبیر گزارش به است.
از مقاله ۶٩ تعداد همچنین نمودند. شرکت سمینار این در نفر ١٠٠
از و شدند پذیرش سمینار، این دبیرخانه به شده ارسال مقاله ٩٠ بین
پوستر صورت به مقاله ١٨ و شفاه صورت به مقاله ۵١ تعداد، این

گردیدند. ارائه

تخصص و کلیدی سخنران های
تهران اه دانش از کلیدی) (سخنران درفشه محمدرضا دکتر •

Representations and Characters of Finite
Groups: Old and New Results

تهران اه دانش از کلیدی) (سخنران زارع نهندی رحیم دکتر •
A glance on the minimal model program towards
Coucher Birkar’s contribution
امیرکبیر اه دانش از ( تخصص (سخنران اخالق زینب دکتر •

On the character degree graph of finite groups
اه دانش از ( تخصص (سخنران ساالریان محمدرضا دکتر •

خوارزم
3-local characterizations for some small finite simple

groups

تحقیقات مرکز از ( تخصص (سخنران صادق آرش دکتر •
ریاضیات و نظری فیزی

Depth formula and vanishing of (co)homology
ایالم اه دانش از ( تخصص (سخنران مرادی سمیه دکتر •

T-clique ideal of a graph

قصیری محمدنادر دکتر آقای از سمینار ششمین و بیست افتتاحیه در
کردستان استان در ریاض آموزش در بی وقفه تالش سال ها پاس به
نکوداشت مراسم همچنین آمد. عمل به تقدیر کردستان اه دانش در و
سال در فیلدز جایزه برنده ( درخشان (فریدون بیرکار کوچر پروفسور
که شد برگزار کردستان اه دانش در ١٣٩٧ اسفندماه ١۴ روز ،٢٠١٨

است. آمده زیر در اختصار به مراسم این گزارش
٢ قصیری محمدنادر دکتر آقای نکوداشت مراسم

به چشم سنندج شهر در ١٣٣٢ سال در قصیری محمدنادر دکتر آقای
دبیرستان و بدر دبستان در را خود ابتدایی تحصیالت گشود. جهان
سال های مابق گذراند. هشتم) کالس (تا رازی دبیرستان در را
گشت. سپری مختلف شهرهای در پدرشان شغل واسطه به تحصیل
را ریاض کارشناس مقط شیراز، اه دانش به ورود با ١٣۵١ سال در
وی رساند. پایان به موفقیت با را دوره این ١٣۵۵ سال در و نمود آغاز
١٣۵٨ سال در شیراز اه دانش از را خود ریاض ارشد کارشناس مدرک
اه دانش علم هیئت عضو عنوان به سال همان و نمودند دریافت
مشغول داشت نام دبیر تربیت ده دانش زمان آن در که کردستان

صنعت اه دانش در ١٣٧۵ سال در شدند. آموزش فعالیت های انجام
از پس شدند. پذیرفته دانشوری دوره گذراندن برای تهران امیرکبیر
و شدند پذیرفته اه دانش همان جبر دکتری دورۀ در ١٣٧٧ سال در آن

است. https://conf.uok.ac.ir/ias26/biography.aspx?Lang=fa نشان به ایران جبر سمینار ششمین و بیست سایت از برگرفته بخش این مطالب ٢

https://conf.uok.ac.ir/ias26/biography.aspx?Lang=fa


ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ زمستان و پاییز ۴٠

ناجابجایی) (گرایش جبر دکتری مدرک اخذ به موفق ١٣٨١ سال در
داشته اند ارشد کارشناس دانشجوی دوازده تاکنون ایشان گردیدند.
دوره در دانشجو چهار اکنون هم شده اند. دانش آموخته موفقیت با که
دفاع برای نفرشان دو که هستند فعالیت حال در ایشان زیرنظر دکتری
زمان در گرانقدر استاد این که است ذکر به الزم م شوند. آماده
به مشغول سنندج شهر سط دبیرستان های در اه ها دانش تعطیل
ایشان نشده اند. غافل جوانان آموزش از لحظه ای و بودند تدریس
رازی اه دانش در کردستان، اه دانش در علم فعالیت های بر عالوه
سابقه نیز سنندج پیام نور اه دانش و تهران پیام نور اه دانش کرمانشاه،

داشته اند. تدریس

( درخشان (فریدون بیرکار کوچر پروفسور نکوداشت مراسم
ریاضیدان ( درخشان (فریدون بیرکار کوچر پروفسور نکوداشت مراسم
کردستان اه دانش در ٢٠١٨ فیلدز جایزه برنده و ایران کُرد برجسته
گردید. برگزار کردستان اه دانش در سمینار شروع از قبل روز ی
مولوی تاالر در ١٣٩٧ اسفندماه ١۴ سه شنبه روز که مراسم این در
ریاضیدان این از تقدیر ضمن برگزار گردید، کردستان اه دانش

رحیم دکتر تهران)، اه (دانش درفشه محمدرضا دکتر آقایان برجسته،
تربیت اه (دانش ایرانمنش عل دکتر تهران)، اه (دانش زارع نهندی
در کردستان) و تهران اه (دانش شادمان ارسالن دکتر و مدرس)

ریاض جامعه در ایران ریاضیدانان نقش و ایران اه جای با رابطه
بیرکار کوچر پروفسور نمودند. سخنران بیرکار کوچر فعالیت های و
کسب به موفق ٢٠١٨ سال در بریتانیا مقیم کردتبار ایران ریاضیدان
در مریوان شهر متولد برجسته ریاضیدان این گردید. فیلدز مدال
مریم از پس ر، دی معتبر جایزه چند بر عالوه و است کردستان استان
که فیلدز جایزه کسب به موفق که است ایران دومین میرزاخان
وی است. گردیده است ریاضیات حوزه در جهان جایزه مهم ترین
سال در و گذراند مریوان در دبیرستان مقط پایان تا را تحصیالتش
شد. دانش آموخته تهران اه دانش از ریاض کارشناس رشته در ٢٠٠٠
اه دانش از ٢٠٠۴ سال در و رفت بریتانیا به تحصیل ادامه برای سپس
انگلستان کمبریج اه دانش استاد اکنون و گرفت دکتری ناتینگهام

دارد. اشتغال و تدریس به اه دانش این در و است

همدان سینا، بوعل اه دانش ∗

و رها عمل نظریه سمینار پنجمین
آن کاربردهای

∗ اجرایی) قربانعل زاده(دبیر آرش ،( علم روئین(دبیر جمال

٢٢و٢٣ روزهای در آن کاربردهای و رها عمل نظریه سمینار پنجمین
زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش در ١٣٩٧ اسفندماه
ایران ریاض آنالیز سمینار از انشعابی که سمینار این شد. برگزار
است ریاض انجمن دوساالنه تخصص سمینارهای جمله از م باشد

ادوار و گردیده پایه گذاری صال مصلحیان محمد دکتر همت به که
و مشهد فردوس شیراز، مازندران، اه های دانش در ترتیب به آن قبل

است. شده برگزار بجنورد
(بنیانگذار ثبوت یوسف دکتر حضور با سمینار این افتتاحیه مراسم
و مهمانان سایر و اه) دانش (ریاست کریم باب دکتر و اه) دانش
این در گردید. آغاز اسفند ٢٢ روز صبح ٩ ساعت رأس شرکت کنندگان
دریافت روند از گزارش ارائه به سمینار) (دبیر روئین دکتر آقای مراسم
به که مقاله ای ٨٠ حدود از سمینار این در پرداختند. مقاالت داوری و
به مقاله ۶٣ مربوطه متخصصین از نظر کسب از پس رسید دبیرخانه

شدند. پذیرفته پوستر صورت به مقاله ۶ و سخنران صورت
برگزار تابع آنالیز جایزه اهدای مراسم افتتاحیه، برنامه ادامه در

گزارش ارائه به مورد این در صا ل مصلحیان محمد دکتر آقای شد.
به تابع آنالیز جایزه انتها در و پرداختند برتر نفر گزینش روند از
اهدا مشهد فردوس اه دانش دکتری دانشجوی فعال رامین آقای
کالس چهار در و موازی به صورت تخصص سخنران های گردید.

تخصص سخنران های مابین زمان در نیز پوسترها و گردید ارائه
سمینار، مدعو سخنرانانان توسط سخنران ۵ همچنین شدند. ارائه
، سالم عباس دکتر ، امین مسعود دکتر بورنکوف، تور وی دکتر آقایان
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شود ارائه عموم به صورت دهقان مهدی دکتر و دادخواه عل دکتر
برگزاری شده، لحاظ موارد از ی کشور، مال شرایط به توجه با
نام ثبت هزینه راستا این در است. بوده هزینه کمترین با سمینار
ذکر شایان شد. دریافت گذشته ادوار به نسبت تغییر بدون سمینار
از تعدادی همچنین و علم کمیته اعضای از نام ثبت هزینه که است
دریافت بودند، باالیی کیفیت دارای آنها مقاله که دکتری دانشجویان
رعایت نیز ر دی آینده سمینارهای در رویه این است امید نگردید.

شود.
اعضای سایر و بوده روئین جمال دکتر آقای سمینار این علم دبیر

از: بودند عبارت علم کمیته
• Fuad Kittaneh (University of Jordan, Jordan),

• Marat Pliev (Southern Mathematical Institute of Sci-

ence, Russia ),

• Qing-Wen Wang (Shanghai University, China),

• Qingxiang Xu (Shanghai Normal University, China).

بیات مرتض دکتر مدرس)، تربیت اه (دانش امین مسعود دکتر
اه (دانش تقوی عل دکتر زنجان)، واحد اسالم آزاد اه (دانش
مهدی دکتر تبریز)، اه دانش ) جبارزاده محمدرضا دکتر مازندران)،
پاریزی سالم عباس دکتر کرمان)، باهنر شهید اه (دانش رجبعل پور
سبزوار)، اه (دانش صادق قدیر دکتر کرمان)، باهنر شهید اه (دانش
فرشید دکتر مشهد)، فردوس اه (دانش صال مصلحیان محمد دکتر

اه (دانش علیزاده محمدحسین دکتر شیراز)، اه (دانش عبداله
قربانعل زاده آرش دکتر زنجان)، پایه علوم تکمیل تحصیالت

کرم سعید دکتر زنجان)، پایه علوم تکمیل تحصیالت اه (دانش
محسن دکتر زنجان)، پایه علوم تکمیل تحصیالت اه (دانش زرندی
،( خوارزم اه (دانش مدقالچ علیرضا دکتر بجنورد)، اه (دانش کیان
اه (دانش میثم صدر میثم دکتر زنجان)، اه (دانش مرصع عل دکتر
میرزاپور فرض اله دکتر زنجان)، پایه علوم تکمیل تحصیالت
دکتر آقایان سمینار این اجرایی دبیران همچنین و زنجان) اه (دانش
کمیته اعضای سایر و بوده روئین جمال دکتر و قربانعل زاده آرش
سلمان دکتر ، تصدیق علیرضا دکتر آقایان: از: بودند عبارت اجرایی
دکتر زرندی، کرم سعید دکتر علیزاده، محمدحسین دکتر خدایی فر،

صدر. میثم میثم دکتر و مرصع عل
گروه ی حت یا و نفر ی کار سمینار این برگزاری قطعاً
کنار در مختلف سازمان های و افراد آن برگزاری در و است نبوده
زحمات و م شماریم غنیمت را فرصت بوده اند. برگزارکننده کمیته
م کنیم. ر تش آن ها همه از و م گذاریم ارج را آن ها حمایت های و
محترم ریاست و ثبوت یوسف دکتر آقای اه دانش بنیانگذار از به ویژه
اه، دانش مربوطه قسمت های کلیه و کریم باب دکتر آقای اه دانش

یعن سمینار این مال حام از پایان در زاریم. سپاس صمیمانه
ریاض انجمن ، علم حامیان و زنجان روی خالص سازان شرکت

م کنیم. قدردان و ر تش اسالم جهان علوم استنادی اه پای و ایران

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ∗

خبر ارسال به دعوت
با که م کند دعوت صمیمانه اه ها) دانش در انجمن محترم نمایندگان (به ویژه انجمن اعضای کلیه از ایران ریاض انجمن خبرنامه
و آگه ها دیدگاه ها، ، خواندن نکات همایش ها، گزارش تألیف)، یا (ترجمه کوتاه جمالت مقاالت، ،( ترونی ال (ترجیحاً اخبار ارسال

کنند. کم کشور ریاض جامعه اطالعات اعتالی به تماس) تلفن و کامل نشان با (همراه newsletter@ims.ir نشان به …
شد. خواهد درج خبرنامه در نویسنده نام با همراه تصویب، از پس ارسال مقاالت و اخبار
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زیست ریاضیات همایش
( علم ∗(دبیر صال سیدمحمد

نیشابور اه دانش پردیس در اسفندماه ٢١و٢٢ زیست ریاضیات همایش
٢٠١٨ سال گفت: همایش این در نیشابور اه دانش رئیس شد. برگزار

ی این و شده ذاری نام زیست ریاضیات عنوان به اروپا تاریخ در
در افزود: سمرجان صادق حسن است. جدید و رشته ای میان علم

محیط زیست معضل های برای ار راه ارایه و بررس به رشته این
علوم در ریاضیات کم به و م شود پرداخته انسان بیولوژی و
سامان شده حاکم جهان در اکنون که وضعیت به م توان زیست
است سال ٢ حدود علم این نیز ایران در کرد: اظهار وی بخشید.
دارد عهده بر که رسالت اساس بر نیشابور اه دانش و شده مطرح که
رئیس است. کرده برگزار را کشور زیست ریاضیات همایش نخستین

ریاض انجمن اری هم با همایش این داد: ادامه نیشابور اه دانش

اه پای در آن برگزیده مقاله های و شده برگزار کشور وزارت و ایران
ایرنا خبرنگار به نیز همایش این دبیر م شود. منتشر اسالم جهان
و شده برگزار نیشابور اه دانش در همایش این دوره نخستین گفت:
مرتبط علوم در ریاضیات گسترده کاربردهای دادن نشان آن هدف
است. سیستم ها اکو بررس و جانورشناس ، پزش نظیر زیست با
ران پژوهش و استادان همایش این در افزود: محمدی رضا دکتر
شیراز، صنعت تبریز، تهران، اه های دانش نظیر کشور اه دانش ٢۵
عضو این دارند. شرکت سبزواری یم ح و مشهد فردوس زاهدان،
بین از کرد: اظهار نیشابور اه دانش ریاض گروه مدیر و علم هیئت
٢۴ همایش، این برگزاری کمیته به شده ارسال مقاله ١٠٠ از بیش
شده پذیرفته پوستر در چاپ برای مقاله ٣٠ و سخنران برای مقاله

است.
به همایش این حاشیه در نیز مشهد پزش علوم اه دانش استاد
و پایه علوم رشته های از تلفیق زیست ریاضیات گفت: ایرنا خبرنگار

است. کرده برقرار زیست و پزش علوم
فرایندها همه اینکه به توجه با افزود: شاکری محمدتق دکتر
ریاضیات در را عین نظم و است نظم ی بر مبتن جهان در
از نشانه هایی نیز زیست و پزش علوم در کرد، مشاهده م توان
رازی جشنواره بیستمین کشوری برگزیده این دارد. وجود ریاضیات
ارتباط برقراری و پیوند با داشت: اظهار پزش تحقیقات حوزه در
شناخت به م توان ریاضیات مدل با زیست و پزش پدیده های بین
پرداخت. آنها ارتقای و بهینه سازی به راحت تر و رسید آنها از بهتری

دارد. ادامه نیشابور اه دانش در روز ٢ مدت به همایش این

نیشابور اه دانش ∗

اشتراك حق و ريال ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ مبل ٩٩ مهر ال ٩٨ مهر دوره در عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش حقوق عضويت حق
م باشد. ريال ۶٠/٠٠/٠٠٠ كتابخانه ها


