
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣ ١۵٩ پیاپی شماره

ایران(١٣٩٨ ‐ ١٣۵٢) ریاض انجمن بولتن تحول سیر
کشور ریاض کنفرانس پنجاهمین مناسبت به

∗ ابراهیم ویش حمیدرضا

جشن با (١٣٩٨ شهریور ٧ تا ۴) ایران ریاض کنفرانس پنجاهمین
و چهل و ایران ریاض انجمن یل تش سال پنجاهمین گرام داشت
از و است شده مقارن ایران ریاض انجمن بولتن انتشار سال ششمین
مختلف ابعاد نحوی به تا هستند درصدد دست اندرکاران همه رو این

شوند. یادآور را ریاض انجمن تأثیرگذاری قرن نیم
ایران» ریاض انجمن «بولتن انتشار ش بدون میان، این در
بولتن م گردد. محسوب انجمن فعالیت های ترین شاخص از ی
انتشار به شروع ١٣۵٢ سال از انجمن این نشریه نخستین عنوان به

توصیف ، پژوهش از اعم مطالب مختلف انواع انتشار به ابتدا در و نمود
انتشار دوره اولین تحریریه هیئت اعضای م پرداخت. خبری و
برادران غالمرضا جوانشیر(سردبیر)، محمدقل از: بودند عبارتند بولتن
مقاله اولین . للّه کاظم و شادمان ارسالن بهزاد، مهدی ، خسروشاه

است. شده منتشر ١٩٧٨ سال در آن ٨ جلد در بولتن پژوهش

(١٩٧٣) ١ شماره ١ جلد (١٩٧٨) ١ شماره ٨ جلد (٢٠١٩) ۴ شماره ۴۵ جلد

١٣۵٨ سال در ایران» ریاض انجمن «خبرنامه آمدن کار روی با بعدها
بولتن ١٣۶٢ سال از ،١٣۶١ سال در « ریاض اندیشه و «فرهنگ و
یافت اختصاص انگلیس زبان به پژوهش مقاالت چاپ به منحصراً
در آن مقاالت از تعدادی و منتشر شماره دو در سال هر مدت تا و
مورد و شده نمایه Zentralblatt و MathSciNet استنادی های اه پای
در تحریریه هیئت اعضای همت به پس آن از گرفت. م قرار نقد
مجله ی به و داده ارتقا روز به روز را خود اه جای بولتن مختلف، ادوار
١٣٨٧ سال از توانست که طوری به گردید، تبدیل بین الملل مطرح
ضریب ارتقا با آن از بعد مدت و Thomson Reuters (ISI) اه پای در
نمایه Journal Citation Reports (JCR) اه پای در خود ساالنه تأثیر

گردد.
برای زیادی استقبال با بولتن شده، اشاره کیف ارتقا به توجه با
و انجمن تا گردید موجب امر این و شد مواجه دنیا سراسر از مقاله ارسال
برآیند آن ساختار در اساس تر تغییرات درصدد تحریریه هیئت اعضای
داشته همخوان نویسندگان سوی از تقاضا باالی حجم با هم که
یل تش با منظور بدین گردد. بولتن بیشتر ارتقای موجب هم و باشد

قبل آیین نامه گذشته، دوره های سردبیران از تعدادی شامل کمیته ای
جدید آیین نامه تدوین به منجر و گرفته قرار بازنگری مورد بولتن
گردید. خوانسار در انجمن راهبردی همایش در ١٣٩۴ ماه اسفند در
اختیارات از بخش تفویض سردبیر، اختیارات افزایش با آیین نامه این
هیئت اعضای توجه قابل افزایش و تخصص بخش های دبیران به
و هماهنگ بولتن نیازهای با زیادی حد تا که بود همراه تحریریه

دارد. مطابقت
٢٠١٣ سال از بولتن تا شد باعث ارسال مقاالت تعداد افزایش

بعض در که نماید منتشر بیشتری مقاالت تعداد با شماره ۶ ساالنه
است. بوده همراه نیز مختلف مناسبت های به ویژه شماره ی با موارد
رجوی حیدر پروفسور ویژه شماره های به م توان نمونه عنوان به
نمود. اشاره ٢٠١٧ سال در شهیدی فریدون پروفسور و ٢٠١۵ درسال

گرفته اند. قرار استقبال مورد بسیار که
دستور در بین الملل معتبر ناشر ی توسط بولتن انتشار موضوع
تا شد قرار رو این از گرفت، قرار بولتن تحریریه هیئت و انجمن کار
که نماید منتشر را ٢٠١٧ سال پایان تا شده پذیرش مقاالت اغلب
شماره های همه گردید. ٢٠١٧ سال در مقاله ٢١٠ انتشار به منجر
طریق از متن، تمام صورت به ،٢٠١٧ سال پایان تا بولتن شده منتشر
قابل http://bims.iranjournals.ir در بولتن اولیه اه وب

است. دسترس
سال ابتدای از بولتن انتشار آمده به عمل هماهنگ های با
پس آن از و کردید واگذار (Springer) اشپرینگر انتشارات به ٢٠١٨
اه وب در انتشارات این توسط بیشتری نظم و دقت با بولتن شماره های

http://www.springer.com/mathematics/journal/41980

م شود. منتشر
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١٣٩٨ بهار ١۴

١٣٢٢ میان از MathSciNet استنادی اه پای مندرجات اساس بر
به اطالعات است شده نمایه اه پای این در تاکنون که بولتن مقاله

م باشد: استخراج قابل زیر شرح

و گروه ها نظریه در مقاله تعداد بیشترین ، موضوع نظر از •
جبرها و مورد) ١٢۴) رها عمل نظریه ،(١٢۶) آن تعمیم های

است. شده منتشر مورد) ١١۵) شرکت پذیر حلقه های و

١٣١٠ تعداد شده، منتشر مقاله ١٣٢٢ از مورد ١١٨١ به تاکنون •
تعداد بیشترین دارای بولتن عالوه به است. شده داده ارجاع
MCQ بیشترین ،٢٠١٧ سال در مورد) ٢١٠) شده منتشر مقاله
١٣٢) بولتن مقاالت به ارجاع بیشترین ،٢٠١٠ سال در (0.32)

سال در مورد) ٢٠) خودارجاع بیشترین و ٢٠١١ سال در مورد)
است. بوده ٢٠٠٩

از: عبارتند شده اند داده ارجاع آنها به که بولتن مقاالت اولین •

• Mahmoodian, E. S., A critical case method of proof in

combinatorial mathematics. Bull. Iranian Math. Soc.

No. 8 (1978), 1–26. (Reviewer: W. T. Tutte) 05C99

(05B20) - (5 Citations).

• Radjabalipour, M., Decomposable operators. Bull.

Iranian Math. Soc. No. 9 (1978), 1–49. (Reviewer:

R. G. Bartle) 47B40 (47A15) - ( 5 Citations).

داشته اند: را ارجاع بیشترین زیر مقاله دو •

• Radenović, S.; Kadelburg, Z.; Jandrlić, D.; Jandrlić,

A. Some results on weakly contractive maps. Bull.

Iranian Math. Soc. 38 (2012), no. 3, 625–645. 47H09

– (25 Citations).

• Mirzavaziri, M.; Moslehian, M.S. σ-derivations in Ba-

nach algebras. Bull. Iranian Math. Soc. 32 (2006),

no. 1, 65–78, 97. (Reviewer: Borut Zalar) 16W25

(46H99, 47B47) – (20 Citations).

سلطانپور احمدرضا دکتر آقایان توسط مقاله تعداد بیشترین •
مهدوی نظام دکتر و مورد) ٩) نام نی اسدالله دکتر مورد)، ١٢)

است. گردیده منتشر مورد) ٩) امیری

اوج گیری برای ساختاری بسترهای همه که م رسد نظر به اکنون
که پیشرفت هایی همه علیرغم اما است. گردیده فراهم بولتن بیشتر
چه و هم سن بین الملل مجالت با مقایسه در داشته، تاکنون بولتن
این از و بوده بیشتری پیشرفت و ارتقا شایسته خود از جوانتر بسا
توسط بلندتری گام های است الزم اهداف این به نیل راستای در رو
زیر موارد به توجه م رسد نظر به شود. برداشته بولتن دست اندرکاران

گردد: محسوب پیشرفت این اولیه گام های عنوان به م تواند
نمودن زین جای یا و اضافه در به ویژه سردبیر، اختیارات افزایش •

کار. از مرحله هر در تحریریه هیئت اعضای
روی ویژه تمرکز و تحریریه هیئت اعضای کیف و کم توسعه •

آنها. بودن بین الملل
ویژه به روز، ۶٠ از کمتر طول در ارسال مقاالت تکلیف تعیین •
استانداردهای از اولیه ارزیابی در که مقاالت سریع برگشت

روز. ١۴ از کمتر طول در نیستند برخوردار مطلوب
معتبر ریاض دانان از خوب مقاله جذب برای تمهیدات •

یافته. توسعه کشورهای از به ویژه بین الملل
سوی از تحریریه هیئت اعضای به درخور تسهیالت ارائه •

کم برای اعضا، خدمت محل اه های دانش و ریاض انجمن
داوطلبانه خدمات از قدردان و تحریریه وظایف انجام به

ایشان.
درآمدزایی بر تکیه با الزم تمهیدات پیش بین و برنامه ریزی •
بعدی. قراردادهای تمدید در اشپرینگر انتشارات سوی از بولتن
بولتن مأموریت های از ر دی ی که است ذکر به الزم سرانجام
«مجله تأسیس تازه نشریه با اری هم و دوسویه تعامل م تواند
http://jims.iranjournals.ir/ ایران» ریاض انجمن
در اینکه امید به است. نموده کار به شروع گذشته سال از که باشد
باشیم. انجمن نشریه دو این روزافزون ارتقای شاهد نزدی آینده ای

مشهد فردوس اه دانش بولتن، سردبیر ∗




