
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٨ تابستان ۵٠

اجرایی شوراي  مصوبات
شهریور١۴٠٠ ‐ ٩٧ مهر دوره نشست دهمین تصمیمات و مصوبات اهم

١٣٩٨ ماه تیر ۵

نامه به توجه با و شد گفتگو و بحث IMUعضویت حق خصوص در •
ف مابین قرارداد به اشاره و ساالرآمل دکتر آقای به شده ارسال
دکتر خانم سرکار هماهنگ با گویا دکتر خانم سرکار شد مقرر
هماهنگ علوم وزارت بین الملل معاونت با جلسه ای سلطانخواه
مورد در اجرایی شورای اعضای از نفر چند حضور با تا نمایند

شود. صحبت IMU عضویت حق پرداخت
ریاض انجمن فعالیت قرن «نیم بزرگداشت اهمیت به توجه با •

گردید توصیه مراسم، این برگزارشدن وه تر باش چه هر و ایران»
به ایران» ریاض انجمن فعالیت قرن «نیم بزرگداشت کمیته که
افراد لزوم صورت در و یری پی را موضوعات فعال تری صورت

نماید. کمیته این عضو نیز را ری دی
علوم اه پژوهش معاون توان مالئ عل رضا دکتر آقای نامه •
ریاضیات» صحنه در بهزاد «دکتر کتاب کننده تدوین و انسان
انتشار از حاصل درآمدهای و مادی حقوق کلیه واگذاری بر مبن
ضمن شورا گردید. مطرح ریاض انجمن به کتاب این فروش و
تقدیر توان مالئ دکتر آقای اقدام این از پیشنهاد این از استقبال
شد مقرر گرفت. قرار موافقت مورد آن کلیت و نمودن ر تش و
مورد اجرایی شورای در آن شدن آماده از پس کتاب انتشار نحوه

گیرد. قرار بحث
ضمن و مطرح مدرسه ای ریاض مسابقات برگزاری موضوع •
افراد اعضاء، که گردید مقرر مسابقات این برگزاری با موافقت
و مدرسه ای» ریاض مسابقات «کمیته در عضویت جهت مناسب

نمایند. معرف آینده جلسه در را کمیته این مسئول
ایران ریاض انجمن نماینده عنوان به رفیع پور ابوالفضل دکتر آقای •
ارسال ایشان معرف جهت نامه ای شد مقرر و انتخاب ICMI در

شود.

« درس برنامه استانداردهای «تدوین از گزارش گویا دکتر خانم •
ارسال اعضاء برای آینده هفته آن نهایی نسخه شد قرار و دادند ارائه

شود.
ابوالوفا تولد روز نام گذاری خصوص در رسیده پیشنهاد و نامه •
متخصصین برای شد مقرر و مطرح حسابدار روز نام به بوزجان
ارسال همدان معصوم دکتر و باقری دکتر آقایان ریاض تاریخ

شود. جو و پرس ایشان از ایران حسابدار اولین مورد در و شود
کنفرانس سومین مورد در سبزواری یم ح اه دانش از رسیده نامه •
دامنه سلیمان مجید دکتر آقایان و مطرح بهینه سازی و کنترل
این در انجمن نمایندگان عنوان به جعفرزاده مرتض دکتر و

شدند. انتخاب کنفرانس
نمودند. ارائه مصاحب دکتر جایزه از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
گزارش و زارع نهندی رحیم دکتر آقای با صحبت به توجه با
نظراتشان نتیجه از صراحت با امنا هیات جایزه، این امنای هیات
«مقدمه ای کتاب شد مقرر لذا ساختند. مطمئن را اجرایی شورای
دکتر آقای تالیف « خط گروه های و شت جای گروه های بر
کتاب از و شده شناخته برتر کتاب عنوان به جمال علیرضا
تألیف “Mathematical Analysis and Its Inherent Nature”

آید. عمل به تقدیر گیو حسین حسین دکتر آقای
انتخاب و رای گیری از گزارش ویش ابراهیم دکتر آقای •
به ایشان مسئولیت دوره اتمام به توجه با نمودند. ارائه بولتن سردبیر
ایشان بی دریغ تالش های و زحمات از شورا بولتن، سردبیر عنوان
همچنین نمود. قدردان و ر تش گردید بولتن ارتقای موجب که
مجید دکتر آقای انتخاب بر مبن ویش ابراهیم دکتر آقای نامۀ
تحریریه هیات توسط بولتن جدید سردبیر عنوان به دامنه سلیمان

گرفت. قرار موافقت مورد و مطرح بولتن
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طبق شد مقرر قرن نیم بزرگداشت میهمانان لیست درخصوص •
کنفرانس پنجاهمین دبیر عبداله فرشید دکتر آقای با توافق
روسای الف) بین از ترتیب به نفر پنجاه حداکثر تعداد ، ریاض
ت) مسابقات مسئولین پ) بولتن سردبیران ب) انجمن پیشین
ج) خبرنامه، سردبیران ث) ، ریاض اندیشه و فرهنگ سردبیران
، همدان معصوم دکتر باقری، دکتر و قدیم از اجرایی شورای ادوار
زنوزی آقای و انجمن حامیان ،(۶ منطقه دهداری پور(شهردار آقای

شود. دعوت
بابلیان دکتر آقای حضور با اتحادیه راهبردی برنامه خصوص در •
آمد عمل به پیوست شرح مطابق نظر مورد اصالحات و شد بحث

گردد. اعالم اتحادیه رئیس به اصالحات این گردید مقرر و
شورای و شد مطرح شفیعیها دکتر جایزه امنای هیات صورتجلسه •
جایزه برنده عنوان به آرین نژاد مسعود دکتر آقای معرف با اجرایی

نمود. موافقت جایزه این امنای هیات طرف از شفیعیها دکتر
شورای و شد مطرح فاطم دکتر جایزه امنای هیات صورتجلسه •
جایزه برنده عنوان به توکل محمد عل حاج آقای معرف با اجرایی

نمود. موافقت جایزه این امنای هیات طرف از فاطم دکتر
شد مطرح کرمان ریاض دکتر جایزه امنای هیات صورتجلسه •
نهمین و چهل از شده اعالم نتایج به توجه با اجرایی شورای و
خانم و گازر مجید دکتر آقای معرف با کشور ریاض کنفرانس
برندگان عنوان به اصفهان صنعت اه دانش از صدری نسرین دکتر
نظر دقت از اجرایی شورای و امنا هیات نمود. موافقت جایزه این
دکتر آقای ویژه به کنفرانس علم کمیته شایسته انتخاب های و
همه در که ویش ابراهیم دکتر آقای همچنین و هادیان مسعود

نمود. ر تش داشتند نظارت کار روند بر مراحل
به و مطرح بولتن سردبیر دامنه سلیمان دکتر آقای پیشنهادات •

دبیران تعداد افزایش الف) گرفت: قرار تصویب مورد زیر شرح
مورد ٣ از ایران ریاض انجمن بولتن (section editors)بخش های
٣) مورد ۵ به کاربردی) ریاض مورد ١ و محض ریاض مورد ٢)
حجم به توجه با کاربردی) ریاض مورد ٢ و محض ریاض مورد
پیشنهاد ب) اخیر، سال های در بولتن توسط دریافت مقاالت باالی
به ٢٣ از (editorial board) تحریریه هیأت اعضای تعداد افزایش
تحریریه)، هیأت اعضای نفر ٣٣ و اجرایی مدیر سردبیر، (شامل ٣۵
از بولتن، بین الملل اه جای رشد منظور به گردید مقرر عالوه به
بین از نفر ١٢ حداکثر و ١٠ حداقل تحریریه، هیأت عضو نفر ٣٣
این باشند. کشور از خارج در شاغل غیرایران و ایران ریاض دانان
ریاضیات متنوع شاخه های در شاخص محققین بین از باید افراد
تحریریه هیات و مشاوران هیات عضویت پ) شوند. انتخاب
انجمن اجرایی شورای تایید و تحریریه هیات پیشنهاد به وابسته

گردد. تمدید م تواند
نبیع مونا دکتر خانم انتخاب بر مبن انجمن رئیس پیشنهاد با •

موافقت مدرسه ای ریاضیات مسابقات راه اندازی و سرپرست جهت
گردید.

ریاض خالقیت و بازی کارگروه برای صادق خانم پیشنهاد با •
برای کارگاه سری ی انجمن فضای به توجه با شد قرار و موافقت

شود. اجرا انجمن نظارت با و طراح کودکان
که گردید مقرر بانوان کمیته فعل اعضای دورۀ اتمام به توجه با •
مدت برای زیر افراد یافته، افزایش نفر هشت به کمیته این اعضای
خانم ها: شدند: انتخاب کمیته این جدید اعضای عنوان به سال سه
دانشخواه، اشرف دکتر محمودی، مژگان دکتر ، مل فرشته دکتر
نرگس دکتر مستقیم، زهره دکتر ، صنعت علیزاده محبوبه دکتر

. آمل احمدی خدیجه دکتر و توالیی




