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 اجرایی شوراي  مصوبات

شهریور١۴٠٠ ‐ ٩٧ مهر دوره نشست هشتمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٨ اردیبهشت ۴

ارائه را شده انجام فعالیت های از گزارش اجرایی شورای اعضای •
نمودند.

در زنان جهان روز فعالیت های از گزارش محمودی دکتر خانم •
بهشت شهید اه دانش در ماه اردیبهشت ٢٢ روز در که ریاضیات

است قرار که را جایزه ای آیین نامۀ نمودند. ارائه شد، خواهد برگزار
تا نمایند ارسال اعضاء به ایمیل طریق از گردد اهدا مراسم این در

گردد. اجرایی اتفاق نظر از پس
تصمیم نمودند اعالم گویا دکتر خانم IMU هزینه خصوص در •
به توجه با تا دهند ارائه گزارش IMU به اروگوئه نشست در دارند

گرفت. نظر در خصوص این در تسهیالت بتوان ایران شرایط
آقایان: شدند: انتخاب ترتیب بدین خبرنامه تحریریه هیئت اعضای •
دکتر ، مل حسن دکتر ممتحن، احسان دکتر صفاپور، احمد دکتر
شمس مرضیه دکتر ، مل فرشته دکتر خانم ها نامداری، مهرداد

. آمل احمدی خدیجه دکتر و یوسف
برنامه استانداردهای «تدوین طرح مجری عنوان به گویا دکتر خانم •
و ریحان ابراهیم دکتر آقایان و ایران» در مدرسه ای ریاض درس
همچنین شدند. انتخاب ناظرین عنوان به رجبعل پور مهدی دکتر
شد. تصویب بودجه ریال ۴٠٠/٠٠٠/٠٠٠ مبل طرح اجرای برای
همراه به را فاز سه در طرح اجرای نحوه که گردید مقرر عالوه به

نمایند. ارائه فاز هر اتمام تاریخ
شدند: انتخاب زیر شرح به مدرسه ای ریاضیات کمیته اعضای •
آقایان و زاده بخشعل دکتر آزاد، غالم دکتر گویا، دکتر ها خانم
دکتر بابلیان، دکتر ، ممقان دکتر ایرانمنش، دکتر پور، واعظ دکتر

مان دکتر پور، رفیع دکتر ، ریحان دکتر عبدی، آقای میرزاوزیری،
بیژن دکتر پور، جهان الله روح دکتر ، رجال عل دکتر رضایی،
رضا دکتر آشنا،  دکتر فر، امین دکتر ساویزی، دکتر زنگنه، ظهوری

نقیبی. دکتر حیدری،
موافقت ایران ریاض انجمن در یائو پروفسور افتخاری عضویت با •

شد.
عنوان به ایرانمنش دکتر ، ممقان دکتر صفاپور، دکتر آقایان: •
با انجمن همایش های آئین نامه بازنگری و اصالح کارگروه

شدند. انتخاب ایرانمنش دکتر آقای مسئولیت
به تاج الدین آزیتا دکتر خانم و آرمند نژاد عل دکتر دکتر آقای •
کاربردهای و خط جبر سمینار دهمین در انجمن نمایندگان عنوان
باهنر شهید اه دانش در ١٣٩٨ اسفندماه ٢٢ و ٢١ روزهای در که آن

شدند. معرف کرمان
م باشد. خردادماه ١ اجرایی شورای بعدی جلسه •

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست نهمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٨ ١خرداد

اعضای و دادند گزارش انجمن مال وضعیت از واعظ پور دکتر آقای •
خرید وضعیت بررس با که دادند اختیار ایشان به اجرایی شورای
برای آپارتمان دستگاه ی خرید به نسبت ان ام صورت در ن مس

نمایند. اقدام انجمن

«روز گرام داشت از اجمال به گزارش محمودی مژگان دکتر خانم •
نمودند. ارائه ریاضیات» در زنان

هیئت جلسه اولین از گزارش ارائه ضمن صفاپور احمد دکتر آقای •
عنوان به ممتحن دکتر آقای که نمودند اعالم خبرنامه تحریریه



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٨ بهار ٣۶

دکتر آقای اجرایی، مدیر عنوان به مل دکتر خانم ارشد، ویراستار
حسن دکتر آقای و کوتاه مقاالت ستون مسئول نامداری مهرداد

شده اند. انتخاب خبرنامه در ریاض جامعه اخبار مسئول مل

شد بحث انجمن فعالیت قرن نیم بزرگداشت مراسم خصوص در •
انجمن فعالیت قرن «نیم بزرگداشت کمیته که گردید تأکید و

نمایند. دنبال را فعالیت ها جدی تری صورت به « ریاض

واژه های فارس معادل های به ریاض جامعه شدید نیاز به توجه با •
سریع سازی معادل ان ام عدم و واژه ها باالی بسیار رشد ، ریاض
نظرات دریافت و واژه ها این واحدسازی جهت در که شد مقرر آنها

ریاض واژه های به قسمت انجمن سایت وب در ، ریاض استادان
، قبل واژه های فارس معادل بر عالوه آن در که یابد اختصاص

روزانه صورت به ریاض استادان توسط جدید واژه های ترجمه
ر دی نظرات و ترجمه از بتوانند استادان و دانشجویان تا گیرد قرار
آقای مسئولیت با کمیته ای راستا این در گردند. مطل استادان
کمیته این اعضای م شود. یل تش ممقان جلوداری محمد دکتر
دکتر ، جمال علیرضا دکتر مجیدیان، دکتر آقایان از: عبارت اند

مان دکتر ، صاف محمدرضا دکتر ، مال فرید دکتر وحیدی اصل،
. کاظم سیام آقای و باقری دکتر رضایی،

فناوری و پژوهش معاون ٩٨/٢/٣٠ مورخ ٣١٠٧ شماره نامه •
برای اه دانش این آمادگ اعالم خصوص در سهند صنعت اه دانش
سال در آن کاربردهای و جبرخط سمینار دوازدهمین برگزاری
شورای بعدی جلسه گرفت. قرار موافقت مورد و مطرح ١۴٠٢

م باشد. تیرماه ۵ چهارشنبه اجرایی

آگه

ابوعبداله محمدبن موس ، بوزجان ابوالوفا ، بیرون ابوریحان نام های به سانت متر ٨٨ × ۵٨ قط به سری پن : رنگ پوستر سری ده
تمدن نام های به سانت متر ۶٨ × ۴٨ قط به پوستر سری پن و کاشان جمشید غیاث الدین و عمرخیام ابوالفت غیاث الدین ، خوارزم
دبیرخانۀ در ریاضیات جهان سال مل ستاد انتشارات از (رنسانس)، نوزائ و نوین عصر اولیه، دوران های یونان، طالیی دوران ، اسالم

است. شده تعیین ٣٠٠/٠٠٠ آن ها ارسال هزینه و ریال ٢/٠٠٠/٠٠٠ پوستر ده این بهای است. موجود انجمن
مجامع و دبیرستان ها اه ها، دانش راهروهای و اتاق ها کالس ها، سالن ها، کتابخانه ها، زینت بخش م تواند پرمحتوا و زیبا مجموعه این

باشد. ریاضیات خانه های و فرهنگ سراها نظیر
یرند. ب تماس انجمن دبیرخانه با نفیس مجموعۀ این خرید جهت م شود تقاضا محترم مدیران و مسئوالن به ویژه عالقه مندان، از




