


برگزاری زمان برگزاری محل انجمن همایش های عنوان
١٣٩٧ آبان ماه ٢۴ و ٢٣ اراک، اراک اه دانش آن كاربردهای و ریاض آنالیز سمینار سومین و بیست

١٣٩٧ آذرماه ١۵ اصفهان، اصفهان ریاضیات خانه جبر روز همایش
١٣٩٧ دی ماه ۵ بهبهان، خاتم االنبیا(ص) صنعت اه دانش کاربردها و ریاض علوم منطقه ای کنفرانس دومین

١٣٩٧ ٢٨دی ماه تا ٢۴ یزد، یزد اه دانش ریاض علوم در اخیر پیشرفت های بین الملل کنفرانس
١٣٩٧ دی ماه ٢٨ و ٢٧ تهران، بهشت شهید اه دانش كاربردها و هارمونی آنالیز سمینار هفتمین
١٣٩٧ بهمن ماه ١١ و ١٠ یزد، یزد اه دانش ایران گروه های نظریه کنفرانس یازدهمین

١٣٩٧ اسفندماه ١۶ و ١۵ سنندج، كردستان اه دانش جبر سمینار ششمین و بیست
١٣٩٧ اسفندماه ٢٢ و ٢١ نیشابور، نیشابور اه دانش زیست ریاضیات مل همایش اولین
١٣٩٧ اسفندماه ٢٣ و ٢٢ زنجان، زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش آن كاربردهای و رها عمل نظریه سمینار پنجمین

١٣٩٧ اسفندماه ٢٣ تهران، ان نخب مل بنیاد دانشجویی ریاض مسابقات مدال آوران همایش اولین
١٣٩٨ اردیبهشت ماه اصفهان، اصفهان اه دانش آن کاربردهای و تابع آنالیز دوساالنه سمینار ششمین

١٣٩٨ مردادماه ٢٨ تا ٢۶ تبریز، تبریز فرهنگیان اه دانش ایران ریاض آموزش كنفرانس هفدهمین
٢٠١٩ آگوست ٢٩ تا ٢۶ روسیه، Southern Federal Univesity (CMCIII) قفقاز ریاض کنفرانس سومین

١٣٩٨ بهمن ماه تبریز، آذربایجان شهیدمدن اه دانش غیرخط آنالیز دوساالنه سمینار دهمین
١٣٩٨ بهمن ماه سمنان، سمنان اه دانش كاربردها و هارمونی آنالیز سمینار هشتمین

١٣٩٨ شهریور ١۵ تا ١٢ رفسنجان، ( رفسنجان(ع ول عصر اه دانش كشور دانشجویی ریاض مسابقه سومین و چهل
١٣٩٨ اهواز، اهواز چمران شهید اه دانش توپولوژی و هندسه سمینار دهمین

١٣٩٨ شهریورماه ٧ تا ۴ شیراز، شیراز اه دانش ایران ریاض كنفرانس پنجاهمین
١٣٩٨ كرمان، كرمان باهنر شهید اه دانش آن كاربردهای و جبرخط دوساالنه سمینار دهمین
١٣٩٩ بوشهر، خلیج فارس اه دانش جبر سمینار هفتمین و بیست

١٣٩٩ بهمن ماه تهران، امیركبیر صنعت اه دانش كاربردها و هارمونی آنالیز سمینار نهمین
١٣٩٩ اسفندماه ١۴ و ١٣ قزوین، امام خمین بین الملل اه دانش آن كاربردهای و ریاض آنالیز سمینار چهارمین و بیست
١٣٩٩ اسفندماه ٢١ و ٢٠ زاهدان، بلوچستان و سیستان اه دانش آن كاربردهای و رها عمل نظریه سمینار ششمین

١٣٩٩ سنندج، كردستان اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار هشتمین
١٣٩٩ گیالن، گیالن اه دانش دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار پانزدهمین
١٣٩٩ ، کاشان کاشان اه دانش ایران ریاض كنفرانس مین ی و پنجاه
١۴٠٠ كرمان، كرمان باهنر شهید اه دانش ایران ریاض كنفرانس دومین و پنجاه
١۴٠٠ سبزوار، سبزواری یم ح اه دانش آن كاربردهای و جبرخط دوساالنه سمینار یازدهمین
١۴٠١ گیالن، گیالن اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار نهمین

ایران ریاض انجمن حامیان
این از ایران ریاض انجمن اجرایی شورای كرده اند. حمایت ایران ریاض انجمن از خود پشتیبان های و كم ها با زیر نهادهای و مؤسسات

است. زار سپاس صمیمانه ارزشمند حمایت های
داده تخصیص ایران ریاض انجمن دبیرخانه به را تهران ورشو پارک در واق ساختمان تهران، ۶ منطقه شهرداری تهران: ۶ منطقه شهرداری •

است.
انجمن به را مؤثری كم های پروژه ها اجرای و ممیزی هزینه های تأمین در معاونت این جمهوری: ریاست فناوری و علم محترم معاونت •

است. ر تش و تقدیر قابل كه نموده
انجمن های از كدام هر به بالعوض كم عنوان به را مبلغ ساله هر كمیسیون این فناوری: و تحقیقات علوم، وزارت علم انجمن های كمیسیون •

م دهد. تخصیص خود پوشش تحت علم
، حقوق عضویت حق پرداخت با شده ذكر دوره در زیر پژوهش و آموزش ، فرهنگ مراكز و عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش : حقوق اعضای •

م شود. قدردان مؤسسه ها این در انجمن نمایندگان و مسئوالن رؤسا، از كرده اند. حمایت ایران ریاض انجمن از
١٣٩٧ مهرماه تا ١٣٩۶ مهرماه دوره حقوق اعضای

طباطبایی. عالمه و سمنان دامغان، اه های: دانش
١٣٩٨ مهرماه تا ١٣٩٧ مهرماه دوره حقوق اعضای

رفسنجان. ( ول عصر(ع و مالیر مشهد، فردوس اهواز، چمران شهید امیرکبیر، صنعت سمنان، خلیج فارس، ، امام خمین بین الملل اه های: دانش
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خبرنامه
١۵۶ شماره ،١٣٩٧ تابستان ،٢ شماره ،٣٩ سال

شورای نظر زیر که است ایران ریاض انجمن خبری نشریۀ خبرنامه
ذکر با مطالب نقل م شود. منتشر فصل هر پایان در انجمن اجرایی
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دبیرخانه ورشو، پارک داخل ، نجات اله شهید استاد خ ‐ تهران : نشان
١٣١۴۵ ‐ ۴١٨ پست صندوق ایران، ریاض انجمن
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این است. آن نویسندگان دیدگاه بازتاب خبرنامه مقاله های محتوای
تأیید مورد لزوماً اجرایی، شورای مــصوبات و سرمقاله جز به مـطالب

نیست. ایران ریاض انجمن
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣ ١۵۶ پیاپی شماره

 سرمقاله

نکته چند ، طوالن و گرم تابستان ی
اجمال کارنامه ی و

خبرنامه انتشار سال پن پرچالش و شورانگیز تجربۀ پایان در
آرین نژاد∗ مسعود

امسال تابستان که م ماند خاطرمان به حتما اگرنه اریم! فراموش . ١
گذر سخت و طوالن و گرم بسیار آن، از پیش تابستان چند مثل هم
و تغییراقلیم» «بحران آن لحظۀ هر که طوالن و گرم آنقدر بود،
به را سرزمین مان» عمیق یدگ های خش و سال ها خش «بحران
ماندۀ برزمین مسئولیت های و تقصیرها عالوۀ به م آورد! یادمان
در جهان و ما ریاضیات پرسش: ی اند! شده گم گویی که بسیاری
در و گرفته اند موض حیات و بزرگ بحران های این التهاب کجای

ایستاده اند!؟ کجا

هنوز که است آن فت ش نیست! فت انتظارش و پرسش این . ٢
مسئله های اصوال و جهان و مل دنیای مسئله های دارند گمان برخ
دنیای و ریاضیات دنیای به ما، جاری حیات و زندگ زمان و زمین

ندارند!؟ ربط هیچ ریاض پیش دنیای و ریاضیدان
م بینیم اینترنت جهان ه درشب سریع و ساده گذر ی با . ٣
آوریل) (ماه ریاضیات ماه عنوان « هوا١ و آب و «ریاضیات که:
« هوایی٢ و آب تغییرات و «ریاضیات بود، ا آمری در ٢٠٠٩ سال
سیزدهم در « باد «کریس شده شناخته ریاضیدان سخنران عنوان
هوایی٣ و آب تغییرات و «ریاضیات بود، لندن موزۀ در نوامبر٢٠١٨،
پالس+۴ مجله ٢٠٠٨ سال شماره های از ی در مقاله ای عنوان «

کمبریج اه دانش انتشارات توسط که معتبری اینترنت (مجلۀ بود
جدید شاخه ای هوایی، و آب تغییرات و «ریاضیات م شود)، منتشر
٢٠٠٧ سال عموم گردهمایی ی عنوان « ناپایدار۵ دوران برای
آن گزارش که بود (MSRI) برکل اه دانش ریاض تحقیقات مرکز در
«ریاضیات است، دسترس در و یافته انتشار آیزنباد۶ دیوید مقدمۀ با
و کاربردی ریاضیات «انجمن گردهمایی دومین عنوان زمین» سیارۀ
راهبردهای ذیل ٧٢٠١٨ سپتامبر در که بود (SIAM) سایم یا « صنعت

ریاضیات فعالیت های همۀ کردن کانون آن محور که ٨ MPE نهاد
گردید. برگزار است زمین سیارۀ با مرتبط

ی هم ریاضیات یافته، توسعه دردنیای که باشیم داشته یاد به . ۴
1http://www.mathaware.org/mam/09/ 2https://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/mathematics-climate-change
3https://www.gresham.ac.uk/professors-and-speakers/professor-chris-budd/ 4https://plus.maths.
org/content/maths-and-climate-change-melting-arctic 5library.msri.org/msri/MathClimate.pdf
6$Inthespringof2007MSRIorganizedalargepublicevent,“Climate~Change:From~Global~Models~to~Local~Action,
”toexamine~some~political~and~economic~aspects~of~climate:what~we~know,~what~we~guess,... 7https://www.siam.org/
Conferences/CM/Main/mpe18 8http://mpe.dimacs.rutgers.edu/
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ۴

یا ن مم مهم مسئله های همه دربارۀ دعوا بال و مدع طرف های از
اقتصاد ، جامعه شناس ، جهان شناس زمینه های همۀ در زندگ جاری
نشاط و شادابی و سرزندگ اسرار از ی این قضا از و است آن مانند و
(!؟) ایران ریاضیات است قرار اگر حال است. جوام این در ریاضیات
رصدپذیری مفید و معنادار زیستِ در نشاط و بهره وری صاحب هم ما
منظومۀ این از سیاره این از سرزمین این در حاضر آدمیان زندگ برای
آن جز چاره ای شود کائنات مجموعۀ در شان که این در خورشیدی
و سطوح همۀ در را خود امروزی جهان و جامعه مسئله های که ندارد
با اجتهادی و اکتشاف مواجهه و رویی در رو از و بشناسد ن مم حد تا
آرامش و آراستگ و طلبی تنزه با علم از شاخه ای هیچ نهراسد! آن ها
بارقه های ما میان در اگر و نم رسد بلوغ و کمال و رونق به تصنع
رمق کم و نحیف و ضعیف ریاضیات، و علم کارآمدی و بلوغ و کمال
مخاطرۀ میدان به ورود از پرهیز همین آن دلیل ده ها از ی است

واقع صحنه های در جاری و زنده جنگ های میدان در پذیری زخم
است! شان که این و سیاره ای این و سرزمین این زندگ

ریاض جامعه اهال از خیل برای شاید اکنون پیش، بند به عطف . ۵
و چهل ذیل در و امسال ماه شهریور در خبرکه این شنیدن کشور
چهارمین صنعت، و علم اه دانش در ایران ریاض کنفرانس نهمین
و خودجوش صورت به ریاضیات» در «کارآفرین کارگاه و میزگرد
عجیب و جالب خیل گردید، برگزار دولت اوامر و تشریفات بدون
و حد در میزگردها، این یل تش ریاضیات! در کارآفرین بله باشد!
برای عموم عرصۀ نیاز و دعوت به بال واکنش ی خود تناسب
کشور، فوری مسئله های از ی به علم اهل و اهیان دانش پرداختن
مبارک خدا امید به و بود کارآفرین اندیشه های و اشتغال کار، یعن

است!
هفتمین و چهل حاشیۀ در نوع، این از کارآفرین نشست نخستین . ۶

شغل «آیندۀ عنوان تحت خوارزم اه دانش در ایران ریاض کنفرانس
نشست دومین گردید، برگزار (٩۵ (شهریور « ریاض دانش آموختگان

بوعل اه دانش در ایران ریاض کنفرانس چهل وهشتمین حاشیۀ در
ریاضیات مؤسسه در نشست سومین ،(٩۶ (شهریور همدان سینای
ماه (دی کشور» ادارۀ نظام در ریاضیات «نقش عنوان تحت مصاحب
در ریاض کنفرانس چهل و نهمین حاشیۀ در نشست چهارمین و (٩۶
است تقدیر و تصریح سزاوار گردید. برگزار صنعت و علم اه دانش

معماریان دکتر میزگرد چهار این همۀ اصل ایده پردازان از ی که
خبرنامه خوشبختانه بود. خوارزم اه دانش ریاض علوم ده دانش از
این از سوم و اول نشست دو گزارش حال به تا ایران ریاض انجمن
گزارش ،(١۵۵ و ١۴٨ (شماره های است کرده منتشر را میزگرد چهار

انتشارند. و تدارک دست در نیز چهارم و دوم میزگرد دو
به ، عال و خوب خیل خبر دو با ، طوالن و گرم تابستان این اما . ٧
مسرت بخش خبر دو، آن از ی رسید. پاییز مالیم نسیم های خنکای

ایران ریاضیدان دومین توسط فیلدز پرافتخار جایزۀ دریافت توفیق
میرزاخان مریم مانند به هم بیرکار کوچر بود. بیرکار کوچر نام با

کشور داخل در را لیسانس سط تا خود ریاض دانش استخوانبندی
خارج در را خود علم عالئق آن از پس و پی ریخت تهران) اه (دانش
که شد موفق و مطرح ریاضیدان آنچنان تدریج به و داد ادامه کشور از
دریافت به برزیل ریو دوژانیروی در طوالن و گرم تابستان همین در
نشانۀ بیرکار کوچر توفیق گشت. نائل فیلدز کم نظیر و تاریخ جایزۀ

اه دانش ریاضیات آموزش سنت های در محتوایی غنای از ری دی
یابند. توسعه و شوند حفظ باید که ماست

ریاضیدان ی از دعوت بار اولین برای خوب، خیل خبر دومین . ٨
مدعو» «سخنران عنوان به نصیری میثم نام با ایران در ساکن ایران
در طوالن و گرم تابستان درهمین که بود ریاضیدانان جهان کنگرۀ
به هم نصیری میثم .(ICM 2018) شد برگزار برزیل ریودوژانیروی
در را خود کارشناس دورۀ پایان تا میرزاخان و بیرکار کوچر مانند
خود تحصیالت ادامه برای و گذراند شریف) صنعت اه (دانش ایران
دانش های اه پژوهش کادرعلم اکنون هم او رفت. کشور از خارج به
و فوق العاده رخداد دو این از هری برای خوشبختانه بنیادیست.
پرونده های خبرنامه از شماره همین اوراق در کشور ریاضیات درخشان

کرده ایم. آماده ارزنده ای و خواندن
سالۀ سه مسئولیت دورۀ پایان با طوالن و گرم تابستان این پایان . ٩
«مقدوراتش» اندازۀ به که انجمن اجرایی شورای دورۀ نهمین و بیست
بود. مصادف کوشید کشور ریاضیات عموم داشته های تعال در
کشور ریاض جامعه اکثریت مقدورات» «دامنۀ این در شوربختانه
دارند! خود ریاض انجمن از فراوان طرفه ی انتظارات اما غایبند تقریباً
و چیست غیبت این ضایعۀ دقیق ویژگ های که پرسید باید همینجا
به آغاز با تابستان این پاییز کرد؟ م توان چه و باید چه آن عالج برای
جدیدی شورای بود، مقارن انجمن اجرایی شورای دورۀ س امین کار
فراوان استحقاقات و انتظارات با نسبت در محدودی» «مقدورات با
فال به را آن باید که دوره این در خوب رخداد ی کشور. ریاضیات
در کشور ریاضیدان بانوان از نفر سه حضور بار اولین برای گرفت نی

است. جدید دورۀ اجرایی شورای برگزیدۀ اعضای جم
توسط اجرایی شورای دورۀ س امین انتخابات برگزاری گزارش . ١٠
انجمن عموم مجم ط در مستقیم زهرۀ دکتر انتخابات کمیتۀ دبیر
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بخش در که گزارش این خالصۀ شد. قرائت ۴٩ام کنفرانس در
اعضای نفر ٧٠٠ حدود از که م دهد نشان آمده، شماره همین اخبار
داشته اند شرکت انتخابات نهایی مرحلۀ در نفر ٣٨٨ تنها انجمن پیوستۀ
و (دولت کشور اه های دانش اعضا. درصد شصت حدود در یعن
که دارند ریاض علم هیئت کادر نفر ۴٠٠٠ از بیش ( دولت غیر
از کمتر و هستند انجمن عضو ٢٠درصدشان از کمتر حاضر حال در
این آحاد که وقت حال کرده اند! شرکت انتخابات در درصدشان ١٠
چنین رأی گیری، مشارکت و حمایتگرانه عضویت ی برای خانواده
انجمن از انتظار مورد فعالیت های و خدمات برای دارند اندک همراه

ی اوصاف این با داشت؟! خواهند ن مم پشتیبان و هم قدم چه
این جدی آسیب شناس انجمن، اقتدار و توسعه مهم شرط های از
از ی است. آن پایین شاخص های بهبود و ساختاری ضعف های
شناسایی و رصد نخست، وحلۀ در آسیب شناس این جدی پرسش های
همۀ نیز و عال آموزش مراکز و اه ها دانش در ریاض علم کادر همۀ

ریاض دکتری دوره های به ویژه و تکمیل دوره های دانش آموختگان
اری بی یا کار به نامتناسب یا متناسب موقعیت در اکنون هم که است

بیچاره اند! و گرفتار یا مشغول
تابستان این بازتاب شایستۀ و توجه قابل رخداد چندمین . ١١
برای ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ یری پی ، طوالن و گرم

عموم مجم به « میرزاخان مریم شادروان «زادروز تعیین پیشنهاد
ریاضیدان» زنان جهان «روز عنوان به ریاضیدانان جهان کنگرۀ
تهیه نظر از خوبی خیل تمهیدات با پیشنهاد این خوشبختانه بود.
یو» ام «آی در سازمان مراحل موق به ط و رسم پیشنهادیۀ

مجم صحن به مناسبی وقت در ریاضیدانان الملل بین جامعه یا
معرف با و رسید برزیل دوژانیروی ریو در سازمان این امسال عموم

نمایندۀ عنوان به دانشخواه اشرف دکتر عال و خوب عرضۀ و
تصویب به آراء کامل اجماع با ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ
اخبار بخش در بین الملل ارزندۀ فعالیت این کوتاه گزارش رسید.
ا آمری ریاض انجمن درخواست به که گویا و است آمده شماره همین
نوتیسز مجلۀ در آن گزارش و خبر انعکاس برای هم گزارش است قرار

شود. تدارک و تهیه
پشتیبان ی انجمن، بانوان کمیتۀ از اخیر توفیق دو همین . ١٢

و اجرایی شورای در ریاضیدان بانوان از بیشتری نمایندگان انتخاب از
م دهد نشان ریاضیدان زنان جهان روز رساندن تصویب به ری دی
را متنوع تخصص کمیته های و شاخه ها بخش ها، باید انجمن که
مانند شاخه ها این از برخ یرد. ب جدی خود سازمان چارچوب در
حضور اما شده اند تصویب که سال هاست دانشجویی، یا جوان شاخۀ

تحرک، و راه اندازی برای که سال هاست نیز برخ ندارند، اقدام و
هستند. اجرایی شورای در مالحظات نگران دل

در انجمن دانشجویی یا جوان شاخه نرود: یاد از اینکه برای . ١٣
تا است اختصاص نشریه ی انتشار و تأسیس نیازمند اول وحلۀ

ریاض دانشجویان و ریاض دوست جوانان با انجمن ارتباط محور
است، انجمن در ری عمل مهم خالء های از ی این باشد. کشور
و اه دانش و امروزی سطح در جوانان با مستقیم ارتباط فقدان
و سرمایه ها با نشریه ای چنین راه انداختن خوشبختانه . بین الملل
و میسر سادگ و خوبی به کشور ریاض جامعه در موجود تجربیات
شورای صحن در رر م که خوبی پیشنهادهای از ی است. ن مم
شده واق فراموش یا غفلت مورد دالیل به اما گردیده مطرح اجرای
برای کشور دانشجویی موفق نشریات از ی منتشرکنندگان از دعوت
خوبی به من که نشریات این از ی است. خط این سر بر ایستادن
و شصت دهه در که است « دانشجو ریاض جنگ » هستم آشنا آن با
به موفق و آبرومند شمارۀ ٩ ط در محدودی خیل انات ام با هفتاد
منتشر تهران اه دانش در دانشجویی ثابت تحریریۀ هیات ی دست
استادان از اکنون هم نشریه این منتشرکنندگان اکثر خوشبختانه شد.
تداوم عالقۀ و ذوق که م دانم من و هستند کشور اه های دانش موفق

دارند. انجمن مل بستر در را تجربه آن تکمیل و
موجه ار راه هم تخصص شاخه های تدریج راه اندازی برای . ١۴

ی و است موجود نشود) نگران ها برخ موجب (که محتاطانه ای و
که است انجمن تخصص بنیادکمیسیون های تقویت و توجه آنها از
در و تأسیس هنری قاسم طاهر دکتر یری پی و صبوری همت به
داشته استمرار حال به تا محدودی کارهای دستور و مقدورات حد
خبرنامه در ایشان خود طرف از آنها گاه به گاه فعالیت های گزارش و
نهاد این .(١۵۵ خبرنامه به کنید نگاه جمله (از است گشته منتشر
چارچوب در تخصص فعالیت های توسعه برای خوبی خیل چارچوب
جدید اجرایی شورای در مضمون ها این که است امید است. انجمن
یا شاخه ها نام (تحت کمیسیون ها این تا گیرند قرار عنایت مورد هم
توسعه در مؤثرتری و بیشتر کارکردی شئون تدریج به هم کمیته ها)

کنند. پیدا انجمن تخصص و متنوع فعالیت های
واق در اخیر سال عموم مجم در انجمن رئیس سخنران . ١۵

شورای دورۀ نهمین و بیست دستاوردهای و فعالیت ها اجمال گزارش
از شماره همین اخبار بخش در سخنران این متن است. اجرایی

است. آمده خبرنامه
مسئولیت سال ۵ قریب گزارش که است سردبیر عهدۀ بر انتها در . ١۶
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به را خبرنامه آیندۀ و بازگوید را خبرنامه در خود پرچالش و شورانگیز
١۵۶(تابستان شماره تا (١٣٩٣ (بهار ١٣٩ شماره از واگذارد! آیندگان
زمستان تا ٩٢ زمستان از عمال آن تدارک زمان امتداد که (١٣٩٧
سال، ۵ حدود ط در م شود شامل را اخیر) شمارۀ انتشار (زمان ٩٧
طور به زیرا شماره، سه سال هر (برای خبرنامه از شماره ١۵ انتشار
شماره ی در مشترک صورت به زمستان و پاییز شمارۀ دو معمول
البته و سردبیر عنوان به قلم این مسئولیت برعهدۀ م شوند) منتشر
هیئت نخستین بود. عالیقدر تحریریۀ هیات دورۀ دو پشتیبان به
بیست اجرایی شورای در سردبیر تغییر با که بودند اران هم تحریریه
سالۀ سه دورۀ پایان تا و پذیرفتند را من با اری هم ادامۀ هشتم و
اران هم این نکردند. دریغ الزم مساعدت های و پشتیبان ها از خود
دکتر رضاپور، شهرام دکتر ، حسن مهدی دکتر از: بودند عبارت
دکتر و محمدیان رستم دکتر ، علیخان سعید دکتر زعفرانیه، مهدی

مومنایی. حسین

برای جدیدی سردبیر اجرایی شورای دورۀ هر در روال طبق . ١٧
شورای که داشتم را توفیق و افتخار این من م شود. انتخاب خبرنامه
از نیز شهریور٩٧) تا ٩۴ (مهر انجمن نهم و بیست دورۀ اجرایی
دوره این در کند. دعوت مسئولیت این در فعالیت ادامه برای اینجانب
شناخته و پرسابقه استادان هم تحریریه هیئت در من اران هم
دکتر بهزاد، مهدی دکتر قرار: این از بودند ریاض جامعه از شده ای
بنا راه میانۀ در (که جمال علیرضا دکتر اصل، وحیدی قاسم محمد
مجلۀ تحریریۀ هیئت به خویش ترجیح و اجرایی شورای پیشنهاد به

دکتر حجازیان، شیرین دکتر پیوستند)، « ریاض اندیشه و «فرهنگ
و امتیازها همۀ تردید بدون . حقیق حسن دکتر و یوسف زاده ملیحۀ
دو این سروران و عزیزان اری هم آن از ساله ۵ دورۀ این دستاوردهای
زار سپاس که است من عهدۀ بر رو این از و است تحریریه هیئت دورۀ
و انتشار به کم و پشتیبان برای ایشان دریغ بی خدمات قدردان و

باشم. خبرنامه سط اعتالی
نزدی اریِ هم و حمایت مدیون را خود من همه، از بیش . ١٨

و همدم که م دانم حقیق حسن دکتر عزیزم دوست بی وقفۀ و
خبرنامه فراوان برخورداری و بهره مندی موجب وی بسیار همراه
بود. چیز همه بهبود و اصالح در ایشان نافذ توجه و نظر دقت از
بختیاری زهرا خانم عهدۀ بر خبرنامه انتشار و تدوین اجرایی بار
(برای بختیاری سمانه خانم بعد مرحلۀ در و خبرنامه) (کارشناس
و صادق اکرم خانم انجمن دفتر مدیر پشتیبان بود. جلد) طراح
بیات مولود خانم و صمدیان فریده خانم انجمن دفتر اران هم ر دی
خبرنامه کیف ارتقاء و بهبود فضای ل گیری ش عوامل از هم نیز
دوره دو هر تحریریۀ هیئت از نیابت به م دانم خود وظیفه که بودند
تقدیر و ر تش انجمن کم انات ام رغم به پشتکارشان و زحمات از

نزدی و صمیمانه هدایت های و حمایت ها از باید نهایت در کنم.
همه و دهقان عل محمد دکتر ساله پن دورۀ این در انجمن رئیس
عنایت با که کنم ر تش اجرایی شورای ٢٩ و ٢٨ دوره های اعضای
درخت روئیدۀ تازه جوانه های نشستن بار به و پیشرفت شرایط خاص،

ساختند. فراهم را خبرنامه
خبرنامه تدریج به تا گرفت انجام سال پن این در آنچه همۀ شرح . ١٩
پذیرفته آن تازۀ ردهای روی و شود شناخته و دیده متفاوت سط در
که شاید و نم گنجد فرصت این در گیرد قرار استقبال مورد و شود
انتشار و تولید که چرا باشد نداشته هم چندان مخاطبان گزارش چنین
نرخ به نان که شرایط در ، ریاض زمینۀ در فرهنگ علم محتوای
عرصۀ تنها به علم جامعه جای همه در خوردن رسم امتیازهای
عجیب قدری است، شده بدل علم زندگ گریزناپذیر و چرا و بی چون
محتوای تهیۀ نحوۀ و خبرنامه سال، ۵ قریب ط در م کند! جلوه
عالقه ای و نشاط و شور از مملو دغدغه ای آن برای خواندن و خوب

خیل شوربختانه بود. مستمر و شبانه روزی تالش های در متجل
مصاحبه (مثل نشدند محقق داشتیم خود برنامۀ در که کارهایی از

تفصیل معرف یا کشور جوان و سوت پیش مطرح ریاضیدانان با
هم بسیاری اما ر) دی چیزهای خیل و کشور داخل علم مجالت
از ل متش پرونده هایی ارائه مثل شدند سربلندی موجب و محقق
در که آنچه مانند شماره هر محوری موضوع برای متعدد نوشته های
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و بیرکار کوچر دربارۀ متمرکز پروندۀ دو کردن فراهم با شماره همین
(تابستان ١۵٢ شمارۀ در که پرونده ای یا است، شده انجام نصیری میثم
پرونده ای یا گشت فراهم میرزاخان مریم درگذشت مناسبت به (٩۶
فراهم مطالعات فرصت های موضوع بر تمرکز با ١۵٣ شمارۀ در که

آمد.
سرمقاله ای نگارش شماره، هر انتشار مهم دغدغه هایی از ی . ٢٠
جهت از بود. ریاض جامعه مسئله های مهمترین از ی پیرامون

گاه متن، انشای در انتظار مورد رایی کمال و مضمون شناوری
بدل خبرنامه تدارک بخش سخت ترین به خود یادداشت چنین هر
سرمقاله های انشای و محتوا دقیق واکاوی با ادعا این و م گشت
همۀ نگارش و محتوا عناوین، اگر که آنقدر است آزمون پذیر دوره این
ردیف های از ی تنهایی به شوند ن به شماره ١۵ این سرمقاله های
طراز و سط در خبرنامه آبرومند انتشار برای مصرانه تالش مهم
از دعوت در ماجرا سوی ی این البته م دهند. نشان را ری دی
به ذیربط مجادالت صحنۀ میان به آمدن برای ریاض جامعه آحاد
دیدگاه های و آراء بیان برای فرصت سازی و کشور علم مصال
انجام سرمقاله ها خطابیۀ در که بود کشور ریاض صاحبنظران متنوع
ترجیح که هست و بود جامعه ای آن ر دی سوی ی اما م گرفت.
امور همۀ واگذاری و داشتن سردرگریبان دلیل، هزار به بیشترشان،
رابطین و توال ها و سیاست دست به جزئیات تا کلیات از علم

مصال م دهند ترجیح ما علم جامعه آحاد اغلب است. آن متنوع
و موردی یری های پی با و محل و موضع فضایی در را خویش
ابالغیه های و تکلیف ها همۀ مقابل در و برند پیش به شفاه و خاص
دکتری، دوره های آیین نامه های ارتقاء، آیین نامه های مانند ، عموم
چرا و چون و اگر و اما هیچ آن، مانند و درس برنامه های ابالغیه های

شخص کامال مصال فکر در جز و ندهند بروز خود از چون و چند و
دغدغه ، تخصص و علم عموم مصال به نسبت و نباشند خود
اوقات اغلب رو این از باشند. نداشته چندان حساسیت و نگران و
نظر، و نقد یا پشتیبان و همفکری نوع از چندان بازتابِ سرمقاله ها

کانون خود حد در و نیاوردند پدید ریاض جامعه گفتمان فضای در
هدفگذاری برخالف کامال این اما نشدند واکنش ها و توجهات برای
آنکه با بود. دوران این در خبرنامه اجتماع رد روی و سرمقاله هر
و ل تر مش بسیار علت ، و درد همه این عالج م دانیم و م دانستیم
انجمن کل حت و انجمن خبرنامه فعالیت عرصۀ توان از پیچیده تر
برای را خود تالش خبرنامه در ما این، وجود با است ایران ریاض
کشور ریاض جامعه فعالیت های عرصۀ در تازه تری افق های گشودن

کردیم.

برای ریاض جامعه در قلم صاحب و برجسته افراد به رجوع . ٢١
از ی خبرنامه فرهنگ ساز جریان با همراه و مساعدت به دعوت
که پیداست ناگفته و بود محتوا تولید فعالیت های مستمر ردیف های
م نشستند. بار به سخت به متعددی، دالیل به تالش هایی، چنین
و خوب بسیار اصیل و خواندن ترجمه های و نوشته ها خوشبختانه
این در مهم کارهای از ی شدند منتشر دوره این در که متعددی
بود. خبرنامه انتشار در مورد نظر استانداردهای عرضۀ نیز و کارنامه
در ایشان از ترجمه ای یا نوشته ای که سروران همۀ زحمت و همت

است. بسیار تقدیر و تفقد سزاوار آمده خبرنامه
نحوی به شماره هر جلد روی جذاب و اصیل طراح برای تالش . ٢٢
معناداری ارتباط آن کانون پرونده های یا و سرمقاله محتوای با که
انتشار ارتقاء و بهبود برای تالش ردیف های از ر دی ی باشد داشته
موازات به زمان طول در و تدریج به طرح ها این اغلب بود. خبرنامه
مورد رر م و صبورانه و م شدند تدارک خبرنامه محتوای تدوین

م گرفتند. قرار تکمیل و تغییر و بازبین
تغییر گرفت انجام دوره این در که کارهایی از ر دی ی . ٢٣
«اف قدیم نسبتا ادیتور از خبرنامه ( چین (حروف ادیتوری قالب
نسخه ها انتشار ان ام که بود پرشین» «زی روزآمد ادیتور به تکس»
ار هم م ساخت. فراهم ما برای را دلپذیرتری بسیار چیدمان های و
موسوی احمد دکتر آقای تقدیر، سزاوار زحمتِ این انجام در ما علم

ی به رسیدن برای ضروری مستمر هماهنگ های و کار این بودند.
انجامید. طول به سال ی از بیش توافق، مورد و مناسب تدوین آرایش
آماده وب سط در انتشار برای دلخواه رنگ نسخه ی ما امروز

چیدمان فضای عالوه به کاغذی، چاپ برای نسخه ی و م کنیم
مسئله های از ی خود مطالب، بسیار تنوع علت به که خبرنامه
بهتری عرضۀ م تواند تدریج به است شماره هر آماده سازی وقت گیر
است فراهم همه برای ان ام این اکنون هم حال عین در کند. پیدا
تا کنند ارسال خبرنامه به دسترس، در قالبِ این در را خود مطالب تا

باشد. ساده تر متون تصحیح و چیدمان سرعت
فراوان زحمت آن تدارک برای که فعالیت هایی از ر دی ی . ٢۴

جستجوی بیفزاید خبرنامه بودن خواندن و جذابیت بر تا شد کشیده
بود دسترس در علم نوشتگان جهان در خوب عموم مقاله های
هیئت در معین مقاله ی سر بر توافق و کردن پیدا از پس البته و
و خوب مترجم ی کردن پیدا مهم تر و سخت تر مسئلۀ تحریریه،
اغلب کار این انجام بود. آن ترجمۀ زحمت تقبل برای تجربه با
است سخت کار آبرومند ترجمه که چرا م گرفت صورت کندی به
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٨

کمتر روز هر هم ایثارهایی و گذشت ها چنین برای ذیعالقه افراد و
در که خوبی خواندن مقاله های تعدد وجود این با م شوند. پیدا
منتشر خبرنامه در آنها ترجمۀ و انتخاب جهان ریاض روز موضوعات
است. خبرنامه فرهنگ ساز تالش توفیق از ری دی نشانگر خود شد
انتشار تداوم برای وحیدی اصل محمدقاسم دکتر آقای خوب پیشنهاد
به خبرنامه در هالموس پال از باشم» ریاضیدان دارم دوست » کتاب
به بنا بود. ما برای ارزشمندی بسیار حمایت و هدیه ، پاورق صورت
این نخست بخش شش این، از پیش آمده، پاورق این مقدمه در آنچه
« ریاض نشر » مجله پایان شماره شش در پاورق صورت به کتاب،

پن در که آوردیم دست به را توفیق این نیز ما حال بود. یافته انتشار
در طریق این به را ارزنده کتاب این از ر دی بخش پن اخیر، شمارۀ
وحیدی دکتر ترجمه به بخش (سه دهیم قرار ریاض جامعه اختیار

.( کاظم سیام ترجمه به بخش دو و اصل

عنوان با ( ٩۵ (تابستان ١۴٨ شماره خبرنامۀ سرمقاله در چنانچه . ٢۵
شدن جهان درعصر است آمده مشروح صورت به خبر» دنیای و «خبر
انتظار ، ارتباط پیشرفتۀ فن آوری های گسترش و برخط رسانه های
درست خبری» بولتن «ی عنوان به «خبرنامه» از کالسی و قدیم
به باید خبرنامه که شد داده توضیح نوشته آن در نیست. سازنده و
تازه انتقال که ایستایی و منجمد گزاره های عنوان به نه «خبر» مفهوم
که گسترده تری معن به ه بل است میسر خبرنامه محمل از آن ر ب و
کند. اقتدا یافته بازتاب و بروز امروز دنیای ارتباط رسانه های محور در
و رخدادها تحلیل های و تفسیرها گزارش ها، به باید خبرنامه یعن این
همان دقیقاً این و بپردازد جهان و ایران در ریاضیات روز جریان های
در دهیم انجام سال پن این در کردیم تالش ما که است کاری

به دیر و کهنه خیل را «خبرها» که م شدیم متهم اغلب که حال
رسالت تعریف «باز این در ما توفیق کم حد تنها م رسانیم! عرض
آمدن بیرون برای ریاض جامعه رغبت کم خبرنامه»، مأموریت و
اطالع اهمیت به همچنان که بود خویش علم تک بعدی دنیای از

ریاض و علم رخدادهای دربارۀ تحلیل و تشریح  رسان های
از ناش «دریافت ها»ی آثار تفاوت به و نم دهند چندان اهمیت
فرهنگ سازی بی توجه اند. ران دی و خود علم زندگ و کار بر آن
ما م گرفت. ل ش موقعیت هایی و فضاها چنین در دقیقاً خبرنامه

بسندگ و ازکفایت مستقل ، ریاض جامعه تا کردیم را خود تالش تمام
جامعۀ عموم عرصۀ صحنۀ به خویش پژوهش کردۀ عادت دنیای
فرهنگ ترویج و تبادل ضمن و شود وارد هم جهان و ایران ریاض
و داوری ها ، علم ارزش های با خود، عموم علم داشته های و

شود. آشنا نیز ری دی متفاوت ترجیحات
خبرنامه، از انتظار و نام دربارۀ پیش گفته سوء تفاهم همین به دلیل . ٢۶
جدید انتظارات بازگوی که نحوی به خبرنامه نام تغییر پیشنهاد
مورد اتفاقاً و مطرح اجرایی شورای در بار چند باشد پردامنه تری
«نامه مانند شدند مطرح هم جدیدی نام های گرفت. قرار استقبال
آرامش من ایران». ریاض انجمن «گزارش یا ایران» ریاض انجمن
و دفاع قابل همچنان ایده این اما نیافتم را تغییر این انجام فرصت و

خیل نگاه تغییر در خوب خیل مقدمه چین های از ی و است عمل
انجمن. و خبرنامه به مخاطبین از

در انفعالش یا توفیق و خبرنامه سرنوشت آنکه سخن پایان . ٢٧
ایجاد و ریاض جامعه علم مسئله های تحلیل و نقد و بازتاباندن

مهم بخش کشور، ریاض مجموعه در پیشرو و نو گفتمان های
از ی عنوان به ایران ریاض انجمن کارآمدی و سرنوشت از
که روست این از است. کشور علم جامعه رایی های هم شایان راه

پی مهمترین عنوان به خبرنامه انتشار و محتوا بیشتر چه هر بهبود
انجمن تالش مهم محورهای از ی باید انجمن پرداز ایده و رسانه ای
انتشار تکلیف رف صرف به نباید خبرنامه انتظار، از سط این در باشد.
و گفتگوها بسط برای پیشقدم و تحرک از و کند اقدام رسیده مطالب
بازماند کشور ریاض علم جامعه فرهنگ صحنۀ در نظریه پردازی ها
اجرایی شورای پشتیبان و توجه کانون از فوق العاده اش ظرفیت های و
اندیشه های و آرمان ها شخصیت، از نمایش خبرنامه شود. خارج
عرصۀ مهمترین «خبرنامه» است. ایران ریاض انجمن راهبردی
است. کشور در علم عموم عرصۀ در انجمن وجود اظهار و حضور

∗سردبیر
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩ ١۵۶ پیاپی شماره

 نصیري میثم بیرکار، کوچر پرونده: دو

کرد! مبهوت را جهان هم باز ایران :٢٠١٨ سال در فیلدز جایزه برندگان
ایران! در نشده دست کاری آموزش فرهنگ اثربخش

گویا∗ زهرا

رفتم « ریاضیدانان١ بین الملل «کنگره به بار، اولین برای امسال
برگزار برزیل ریودوژانیرو‐ در ،٢٠١٨ آگوست ٩ تا جوالی ٣١ از که
شادی اش و شد خاطره انگیز بسیار برایم کنگره، اول روز گردید.
«اتحادیه سنت طبق کنگره، افتتاحیه در است. من با همیشه تا
و من م شوند. معرف فیلدز، مدال برندگان ،« ٢ ریاض بین الملل
برندگان نام اعالم منتظر و بودیم نشسته هم کنار برزیل ام ار هم
اعالم بیرکار» «کوچر نام جهان، ریاض نخبه نفر چهار از وقت بودیم.
نم دانستم اصال نم گنجیدم. خود پوست در شوق، و بهت از شد،

ایران است! ایران گفتم دوستم به نه؟ یا م شنود درست گوش هایم
به « ریاض بین الملل «اتحادیه که را کوتاه فیلم که بعد و است!
پخش فیلدز مدال برندگان از ی هر معرف برای ، همیش رسم

ش ر دی است. مریوان اهل که گفت کوچر شد، شروع م کند
دانشجویانم از ی برای را خبر بالفاصله و است ایران که نداشتم
که نوشت ایشان کردم. ارسال است، مریوان اهل ریاض دبیر که
است. درخشان فریدون ، ایران افتخارآفرین ریاضیدان این اصل نام
را بیرکار» «کوچر مستعار نام خود برای انگلستان، به رفتن از بعد وی
کرده انتخاب ریاض ورز» «کوچ کننده یا متفکر» «کوچنده معنای به
بپردازد. دارد، و داشته دوستش عاشقانه که ریاض به تنها، و تنها تا

شوق و فت ش پیام های هم سر پشت برندگان، نام اعالم از بعد
بزرگ افتخار م شد. ارسال اجتماع ه های شب طریق از تبری و
فت زده ش که داشتیم حق و بود شده ایران ریاضیات نصیب ری دی
گرفت قرار کشوری شش جزو ایران پیاپی! دوره دو ط هم آن باشیم؛

کرده اند. کسب فیلدز مدال دو آنها، ریاضیدان های که
و سالم حال در کوچر بود! ویژه هم اتفاق این حاشیه های البته،
را کیفش شد متوجه ناگهان که بود هموطنان از ی با احوالپرس
را اتفاق چنین وقوع احتمالدان ها، دزدیده اند! بود، آن در هم مدال که

فت ش پیچید! کنگره سراسر سرعت به خبر م کنند؟! برآورد چقدر
بین الملل پلیس و محل پلیس بشود!؟ که م شود ر م ! فت ش اندر

خبر برزیل ام ار هم با خود اقامت محل در شب شدند! کار به دست
و گرفت تماس او با پسرش شنیدیم! برزیل سراسری ه شب از را
ورود برای را افراد ر م نداشت؟ پلیس سالن ر م «مادر، که م پرسید
تماس دوباره ر. دی ر» «م ده ها و نم کردند»؟ کنترل سالن به
دزدیده را مدال این ریو، در محل مافیای نکند که گفت و گرفت

ول یرد؟ ب امتیاز مدال، این اهمیت و اعتبار به برگزارکنندگان از تا
در المپی طالی مدال شدن دزدیده خاطره هنوز برزیل؟ هم باز چرا

شد! افزوده آن به هم فیلدز مدال که بود زنده یادهایشان

کنگره از گوشه ای هر شد! خبرساز هم باز ما، عزیز کوچر خالصه
م خوردند. حادثه این از همه که افسوس و بود او حرف ، م رفت که
با کردیم، صحبت که « ریاض بین الملل «اتحادیه معاون و رئیس با
عین در شد. برافراشته ایران نام هم باز که گفتند تبری لبخندی
م زد موج چیزی هولدن ه هل و موری وفم شی چشم های در حال،
کوچر سخنران البته کنید! صبر که م داد پیام ارم هم و من به که
بود چهارم روز شد. موکول آگوست ششم دوشنبه روز به و افتاد عقب
از بعد که شد فراگیر سرعت به و پخش کنگره در کوتاه خبر که
بلند جایمان از ما بدهند! مدال کوچر، به است قرار ، عموم سخنران
1International Congress of Mathematicians: ICM 2International Mathematics Union: IMU
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رفتند صحنه روی به ه هل و وفم شی م شود. چه ببینیم تا نشدیم
عموم مجم در که گفت او کرد. کوتاه صحبت اتحادیه رئیس و

جایزه، ی جز به که کردیم تصویب شد، یل تش سائوپلو در که اخیر
و شد نخواهد داده کس به بار ی از بیش ری، دی مدال جایزه/ هیچ
وی م کند! دریافت را فیلدز جایزه دوم، بار برای بیرکار کوچر امروز،
تالش با که داشته اند نام بدون مدال ی خوشبختانه، که داد توضیح
برنامه، در جابجایی اندک با و کرده ح آن بر را کوچر نام زیاد،
از پس دزدها، (که کیفش با کوچر م شود. اهدا کوچر به مدال االن
به بودند)، کرده صندل رهایش ی زیر کارت هایش، و مدال ربودن
خونسرد، کوچر و م کرد تشویق جمعیت شد. فراخوانده صحنه روی
مدال برنده هم او (که موری وفوم شی از و کرد باز را کیفش زیپ
باز جمعیت ذارد! ب آن در را مدال خودش، که خواست بوده) فیلدز
یافت. خاتمه و شروع دقیقه، ١٠ حدود ط مراسم و کرد تشویق هم
همه زیرا کرد، معروف تر ر، دی چهارتای بین در را کوچر حادثه، این

م کردند! دنبال را ماجرا
عاقبت خوش و هیجان انگیز شیرین، که حوادث بر عالوه هم من
بود کرده معطوف خود به را ذهنم ونه»، «چ و «چرا» ده ها بودند،
تصمیم بود، کنگره از گزارش نوشتن قصدم ابتدا، از که هرچند و
از تا چند گذاشتن میان در که کردم احساس و کردم عوض را خود
بدین باشد. مفیدتر شاید ، ریاض جامعه محترم اعضای با سؤال هایم
سؤال، دو ی حداقل برای و کرده مطرح را آنها کردم تالش سبب،
باشد، قان کننده گرام خوانندگان بعد و خودم برای اول که پاسخ

بیابم.
گشتم فیلدز مدال برنده چهار ویژگ های دنبال به کار، این برای
و مستندات ابتدا م خواهم اجازه شدم. فت زده ش یافتم، که آنچه از و

عموم آموزش نظام حقیقت، در و ریاض جامعه با را یافته هایم بعد
ذارم. ب میان در ، عال و

سال در فیلدز مدال برنده چهار از مختصری حال شرح
سن ترتیب به ٢٠١٨

ی هر کردند، دریافت را فیلدز جایزه (٢٠١٨) امسال که نفری چهار
کوتاه شرح آمده، بخش این در که آنچه هستند. ویژه خود، مقام در

گرفتم تصمیم فراوان، وب گردی های از پس است. کدام هر زندگ از
شامل رسم منابع از تنها سوگیری، از پرهیز و انصاف حفظ برای که
خبرنامه مجله/ که مصاحبه هایی ریاضیدانان، بین الملل کنگره سایت
آنجا در که اه هایی دانش رسم سایت های داده، انجام آنها با کوانتا٣
از ریاض بین الملل اتحادیه که فیلم هایی و هستند کار به مشغول

معرف سن، ترتیب به را نفر چهار این بروم. است، کرده تهیه آنان
کرده ام.

در ِدِرسدِن شهر در ،(١٣۶۶) ١٩٨٧ دسامبر ١١ در ؛ شولز۴ پیتر
و دان فیزی پیتر پدر شد. بزرگ برلین در و آمد دنیا به ، شرق آلمان
فیلدز جایزه برندگان جوانترین جزو که او است. برق مهندس مادرش،

بین الملل «المپیاد در دانش آموزی، دوران در است، کنون تا ابتدا از
شولز، پیتر گرفت. نقره مدال بار ی و طال مدال بار سه ،« ۵ ریاض

کارشناس دوره و تحصیل نیم سال سه ط را خود کارشناس دوره
از پس سال دو وی رساند. اتمام به تحصیل نیم سال دو در را ارشدش
استاد مرتبه به ، سال ٢۴ سن در بن، اه دانش در خود دکترای اتمام
شده پالنگ ماکس مؤسسه رئیس نیز، ٢٠١٨ سال از رسید. تمام
«استاد وی، که است نوشته شولز پیتر معرف در کوانتا خبرنامه است.
وی عمده کار است». نوشته دوباره را حساب که است ال اش و اعداد
ل هایی ش مطالعه کرده، ایجاد « حسابی۶ «هندسه در انقالبی که
x٢ − y٣z = ٣ مانند چندجمله ای هایی گویای جواب های از که است

. م شوند٧ حاصل ، xy٣ + x٢ = ١ or

آنها که است فراکتال ساختارهای از کالس شولز، کلیدی ابداع
از بیش هنوز، که وجودی با و است نامیده « ِپرفکتوید٨ «فضای را
متعددی انشعاب های و شاخه ها ول نم گذرد، ابداع این از سال چند
هم، به را هندسه و اعداد نظریه و کرده ایجاد حسابی» «هندسه در
داده، انجام حال به تا که کارهایی شولز، نظر از است. داده پیوند
سایر که بوده کارهایی یادگرفتن برای تالش بیشتر، و نبوده تحقیق
صورت بندی دوباره خود، زبان به را آنها او، و داده اند انجام ریاضیدان ها

کس که است گفته بن اه دانش در ارانش هم از ی است. کرده
خالف بر وی کار روش نم کند. کوچ تری احساس پیتر، کنار در
است، خاص مسئله ی حل برای تالش که ریاضیدان ها از بسیاری
شروع بفهمد، را آن م خواهد خودش که مبهم و ظریف مفهوم با
من شوق و شور ، ریاض م کنم «فکر که م گوید شولز م شود.
3Quanta Newsletter/ Quanta Magazine 4Peter Scholze 5International Mathematics Union: IMU 6Arithmetic Geometry 7The study of shapes that arise
from the rational-number solutions to polynomial equations 8Perfectoid Spaces
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کنم.» فکر آن درباره همیشه که دارم دوست و است
مسائل که است این هنرش شولز پیتر دانشجویانش، گفته به

کارشناس دوره دانشجویان حت که م کند بیان طوری را پیچیده
ارتباط وی با ، راحت به و هستند آن فهمیدن و کردن دنبال به قادر نیز
سخاوتمندانه باز، بسیار ایده هایش اشاعه مورد در او م کنند. برقرار
به را افراد شدن نزدی اجازه که او سلوک و م کند عمل دوستانه و
است. ساخته خودش حوزه در ایده آل رهبر ی وی، از است، داده وی
دومین شولز م گذرد، فیلدز جایزه اهدای شروع از که سال هشتاد ط

است. شده نائل آن، دریافت به که است آلمان

پدر آمد. دنیا به رم در (١٣۶٣) ١٩٨۴ سال در ؛ ٩ ال فی آلسیو
است١٠ عموم دبیرستانِ دبیر مادرش و مهندس استاد ال فی آلسیو
که بود کرده پیدا راه هایی خودش، گفته به و بود نشاط با کودک او .
شود. مشغول بازی به دوستانش، با و دهد انجام را تکلیف هایش سریع،
کارهای دوستانش، با بازی و کارتون دیدن فوتبال، بازی ، کودک در
«همیشه که م گوید خودش مورد در وی بودند. وی عالقه مورد
یرم. ب م توانم نمره  ای چه تالش، میزان چه مقابل در م کردم فکر
که تالش با متناسب را بهترین ها تا بودم «بهینه ساز» ی همیشه

ریاض به که زیادی عالقه وجود با ال فی آورم». دست به م کردم،
سال در رفت. کالسی دبیرستان به مادرش، و پدر توصیه به داشت،
در بود، پدرش ار هم که استادان از ی اصرار به دبیرستان، سوم
پس شد. ریاض شیفته بیشتر و کرد شرکت ریاض بین الملل المپیاد
آلسیو معرف در کوانتا شد. پذیرفته پیزا اه دانش در دبیرستان، پایان از
م بیند». طبیع دنیای در را ثبات که است «مسافری او که توشته

مدت ندرت به ریاضیدان، ال فی آلسیو که است افزوده همچنین،
هر در ثبات ایجاد کارش، ول م کند. سپری محل ی در را طوالن

مفاهیم از استفاده با هوا، و آب جبهه تا گرفته کریستال ها از چیزی
استخراج بناپارت ناپلئون زمان جنگ ادوات و ساخته ها از که است

شده اند.

اه دانش از ، تحصیل سال دو ط را خود کارشناس مدرک ال فی
خود دکتری دوره و شد فرانسه عازم سپس گرفت. ایتالیا در پیزا
، سال ٢٣ در تحصیلش اتمام از پس ال فی گذراند. آنجا در را
غنای دلیل به بود، کرده دریافت که متعددی پیشنهادهای وجود با
« زوریخ١١ فدرال تکنولوژی «انستیتو ،٢٠١١ سال در همزمان منابع،
مرتبه به دوسال، از بعد و کرد انتخاب را آستین در تگزاس اه دانش و

رسید. استادی
فیزی از که کرده کار « ١٢ تصادف «ماتریس های روی ال فی

حمل بهینه «نظریه را خود تخصص وی است. شده نتیجه کوانتوم
پاره ای مشتقات با دیفرانسیل معادله و تغییرات حسابان و « نقل١٣ و

ی ، ال فی «آلسیو ، ویالن سدری گفته به است. کرده معرف
به توجهش نهایت، در و دارد نو افق های کشف در باورنکردن توانایی
است. آن کلیدی مؤلفه ،[ [ریاض آنالیز که م شود جلب حوزه هایی
را فرانسوی و ایتالیایی ریاضیات ردِپای م توان که کرده بیان ویالن
مشاهده ال فی آثار در شده، تولید ریاض شاخه چندین تلفیق از که
ظرفیت دارای و سریع و خالق متفکری را ال فی ، ویالن نمود.
دارد را علم ادبیات از وسیع حجم هضم و جذب در فت انگیزی ش

است! « ١۴ ریاض «اسفن لقب مستحق که

در دهل نو شهر در (١٣۶٠) ١٩٨١ سال در ؛ ِونکاتش١۵ اَکشای
بندر به خانواده اش همراه به ، سال دو در و آمد دنیا به هندوستان
تحصیالت دو هر اَکشای، مادر و پدر کرد. مهاجرت استرالیا در پِرت
است. ینز دی اه دانش در کامپیوتر علوم استاد مادرش، و دارند عال
، سال ١٢ در و فیزی بین الملل المپیاد در ، سال ١١ در وی
گرفت. مدال دو، هر در و کرد شرکت ریاض بین الملل المپیاد در
از سال ١۶ در گرفت، دیپلم سال ١٣ در که است نابغه ای اَکشای
١۶ «عال مرتبه با را خود کارشناس مدرک غربی استرالیای اه دانش
دریافت ، مهندس و پزش پایه، علوم دانشجویان تمام بین در «
مدرک ، سال ٢٠ در و رفته پرینستون اه دانش به سپس نمود.

است. علم ری دی و ( (کالسی معمول ی که دارد وجود دبیرستان نوع دو ایتالیا، در ١٠

9Alessio Figalli 11Swiss Federal Institute of Technology Zurich: ETH 12Random Matrices 13Optimal Transportation Theory 14Mathematics Sponge
15Akshay Venkatesh 16Honor Degree
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و مدرسه در که گفته کوانتا خبرنگار به اَکشای گرفت. را خود دکترای
بوده ام، استانداردها حد از مرتبه باالترین در همیشه ، کارشناس دوره
سخت کوش! و توانا هم من و معلوم تکلیف و بود مشخص هدف
تمام دکترایم دوره که وقت و ریاض در پژوهش از تصورم بود این
از پس وقت ول است. متوسط خیل رساله ام که کردم احساس شد،

پژوهش ‐ آموزش «بورس پیشنهاد ، ت آی  ام  از دکتری، دوره اتمام
ی و من»؟! «چرا که شد متعجب خیل نمود، دریافت را مور١٧»

چیزی مردم اوقات، «بعض که گفت اَکشای به وی ریاضیدان دوست
بود الزم زیادی مدت وی، برای .« نم بین خودت که م بینند تو در
از که بود آن از بعد و دیدند چه او در ریاضیدان ها، سایر که بفهمد تا
آی ام در دوره آن از بعد کرد. رضایت احساس بود، کرده که انتخابی

رفت. استانفورد اه دانش به ، ت
حرکت ریاض از حوزه ای سمت به که است معروف اَکشای
مانند م دهد، ادامه را راه و م کند ری دی چیز به تبدیل را آن م کند،

دینامی سیستم های و جبری توپولوژی اعداد، نظریه با که کاری
آگوست تا او است». کرده ایجاد زمان و ریاض بین «پل و کرده
مطالعات مرکز به ، تازگ به و بود استانفورد اه دانش استاد ،٢٠١٨

است. رفته پرینستون در پیشرفته
با که سابق اعجوبه ِونکاتش، «اَکشای کوانتا، مجله نوشته به
بسیار حوزه به ژرفش خدمات خاطر به بود، جدال در بودن نابغه کلیشه
گسترده اش، و بی نظیر حدسیه های و ریاض موضوع های از وسیع
حاضر م گوید دوستانش به طنز، با اکشای شد». فیلدز جایزه برنده

نیاورند! یادش به را بودنش نابغه دوران تا بپردازد پول آنها به است

١٩٧٨ سال متولد )؛ درخشان (فریدون بیرکار١٨ کوچر
خانواده است. ایران در مریوان شهر توابع از ن روستای در (١٣۵٧)
مادرش اما است، رفته مدرسه سال چند پدرش هستند کشاورز وی

برادرش، و م رفت روستایی مدرسه به بیرکار ندارد. رسم سواد
عموم کتاب های با را او و داشت او تحصیل زندگ در بزرگ نقش

را آخر سال سه کوچر نبود، دبیرستان روستا در چون کرد. آشنا ریاض
اه ها١٩ دانش ورودی آزمون در قبول از پس و خواند درس مریوان در
که م کند تعریف کوچر شد. تهران اه دانش ریاض رشته وارد ،
عکس و م رفت راه تهران اه دانش ریاض گروه راهرو در وقت
«آیا م پرسید خود از م دید، را فیلدز جایزه برنده ریاضیدان های
نم کرد هم را تصورش و ببینم»؟ را آنها از ی روزی است ن مم
در بیرکار برسد! دریافتش به آن، برندگان از ی دیدن آرزوی از که
خود اه دانش ریاض دانشجویی مسابقات تیم عضو ، کارشناس دوره
، جهان مسابقات برای و آوردند رتبه ،(١٣٧٩) ٢٠٠٠ سال در و شد
به تحصیل، ادامه برای و بازنگشت ر دی وی شدند. انگلستان عازم
است. کمبریج اه دانش تمام استاد اکنون، و رفت ناتینگهام اه دانش

مدل  و فانو واریته های بودن کراندار «اثبات خاطر به کوچر
ایده های کرد. دریافت ،٢٠١٨ سال در را فیلدز جایزه ،« مینیمال٢٠
از گرفته «الهام کرد، ریاض به که عظیم خدمات با رابطه در او
به نسبت خودراهبرانه شهودی با قبل، دهه سه از که بود احساس
خلق برای قوی انگیزه شهود، آن و بود شده ایجاد وی در ، ریاض
که است این باورش ، ریاض با رابطه در کوچر بود». جدید چیزی

کم که رویاست آن و نیست» ریاضیدان رویا، بدونِ «ریاضیدانِ
جدیدی چیز و م گیرید جایی یا کس از را ایده ای «شما که م کند
زیباتری چیزهای و م دهید جدید «چیزی دوباره، و م کنید» خلق

م کنید» خلق
بندی دسته را معادله نامتناه که «مبتکری را کوچر کوانتا، مجله
که است این در کارش اهمیت که م کند معرف است»٢١ کرده
(عبارت هایی چندجمله ای معادالت توسط که واریته  هایی به توانسته
م شوند تعریف گوناگون اند) توان های با مختلف متغیرهای دارای که
دقیقاً دومعادله ای هیچ اینکه با است داده نشان کوچر دهد. نظم
در را گونه گون این م توان اما نم کنند، تعریف سان ی واریته
که مقاله  ای دو در کوچر کرد. دسته بندی و داد قرار متناه رسته  های
چندجمله ای ها نامتناه تعداد که داد نشان کرد منتشر ٢٠١۶ درسال
نشان که نتیجه  ای کرد، مشخص ناوردا متناه تعدادی با م توان را
در چندجمله ا ی ها، غیرمرتبط ظاهر به  ریخته درهم آرایۀ می دهد

هستند. مشترک معین ویژگ های 

ریاض برجسته استادان از بسیاری ، ت آی ام و است ارزشمند بسیار بورس این C.L.E. Moore instructorships at the Massachusetts Institute of Technology (MIT)١٧
برای کرده اند. استفاده بورس این از ا، آمری ریاضیدان های معروف ترین از زیادی تعداد و فیلدز جایزه برنده چند خصوص به است. کرده جذب و شناسایی طریق، این از را خود

کرد. مراجعه ت آی ام سایت به م توان بیشتر، اطالعات کسب
م شود. شناخته «کنکور» نام به و م گردد برگزار روز ی در همه برای و است سراسری آزمون این ایران، ١٩در

18Caucher Birkar 20Proof of Boundedness of Fano Varieties and contributions to the minimal model problem 21An Innovator Who Brings Order to an
Infinitude of Equations
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣ ١۵۶ پیاپی شماره

فیلدز جایزه برندگان اشتراک وجه
برنده ریاضیدان چهار که اکسیری کشف و اشتراک وجه یافتن برای
از بیش کرد، جایزه این دریافت مستحق را ٢٠١٨ سال فیلدز جایزه
دریچه ی از را آنان تا گرفتم تصمیم آخر م گردم. که است ماه ی
و بپرهیزم تفریط و افراط از وجوه، آن نمودن مشخص در که ببینم
گزینش مطالب صورت، هر در زیرا باشم. نداشته سویه انگاری ی
مالک و متر ی با حداقل انتخاب، این که است بهتر و م شوند
که متن کلمه های تعداد حت انصاف، رعایت برای همچنین باشد.
میان، این در دارند! ١۵ از کمتر تغییری دامنه نوشته ام، ی هر برای
که چه هر از و کردم معرف منابع این اساس بر تنها هم را بیرکار کوچر
متمرکز که چه هر بر و است داشته سان ی ماهیت همه برای گذشتم،
مقوله چند به تنها توضیح ها، این با است. بوده چنین نیز، شده ام
مقوله های اگرچه م کنم، اشاره برآمده، زندگ نامه ها تحلیل از که
مختصر این در ول دارند، کردن بحث ارزش که هستند ری دی مهم

نم گنجند.

اهمیت است. نفر چهار این زندگ در مهم مقوله پیشینه؛ اقتدار/
است اثری میزان ه بل نیست، آن بودن مشابه یا سان ی مقوله، این
طبقه از اول نفر سه نمونه، برای است. داشته ی هر پرورش در که

عال تحصیالت دارای دو، هر مادرشان و پدر و بوده شهری «نخبه»
که صورت در است. اه دانش استاد ، ی حداقل و هستند اه دانش
خانواده اینها، از مورد دو دست کم در است. کشاورز ، چهارم خانواده
فرزندشان تصمیم گیری بر خود، تخصص ‐ علم نفوذ از استفاده با
کرده عوض بعدها را راهش ی که چند هر است. گذاشته تأثیر
م توان که جایی تا است. دیده آسیب آن از مدت ها، تا ری دی و
مهاجر دلیل به ِونکاتش اَکشای کردن حرکت جهش که زد حدس
پذیرفته و خود حقانیت اثبات برای مهاجران که نیازهایی و بودنش
خانواده قدرتمند مادر تأثیر تحت بیشتر دارند، را جدید جامعه در شدن

نابغه کس ر، دی تا بدهم پول «حاضرم م گوید طنز به است بوده
عالقه ای وجود با و پذیرفته را مادر نظر ال فی السیو و نکند» خطابم
م رود کالسی دبیرستان به وی خواسته طبق داشته، ریاض به که
شولز، پیتر برای همچنین است. شده پرداخته آن به که ماجرا سایر و
شرکت المپیاد در سال هر که گرفته تصمیم مدرسه زیاد احتمال به
طبیعت خانواده، شاد و فشار بدون محیط از را اقتدارش اما، کوچر کند.
و «اقتدار» مقوله یعن است. گرفته خویش شهود و کوهستان ر بِ
و ماهیت اگرچه است، برجسته نفر، چهار هر بودن ویژه در پیشینه

است. متفاوت هم با آنها، خاستگاه

عشق هست. و بوده نفر چهار این مشترک ویژگ جستجوگری؛
زیاد»، «اشتیاق مثل کرده یاد آن از واژه ای با ی هر که بزرگتری

است. «رویاپردازی» و « «شیفتگ شوق»، و «شور

آرمان گرا، هم است. بوده مشترک اینها همه در قوی؛ انگیزه
و بوده چشم انداز دارای و بلندپرواز محاسبه گری، ضد غیرمادی،
که بی نظیری تلفیق های و پیچیده حوزه های از ویژگ ها، این هستند.
شاخه ای دنبال به ری، حساب با ی هیچ است. مشهود داده اند، انجام

راس عزم تعهد، نبوغ، اشتیاق، چون ول باشد. زودبازده که نرفته اند
این و درنوردیده اند را افق ها بوده، تالششان پشتیبان وسیع دانش و

آنهاست. کار اول هنوز،

نفر چهار این بین در پرتکرار مقوله های از ر دی ی بودن؛ زمین
«تالش دارند. و داشته زندگ واقع دغدغه های هم است. بوده
را «بچه ،« زندگ امور به «کم ،« شخص زندگ ام استح برای
برای موارد، این نظایر و داشتن» دانشجو «همسر گرفتن»، مهد از
کردن محبوس افسانه که م دهد نشان و دارد وجود هم آنها همه
پرورش ریاض به «مشتاق» که آن جای به عاج»، «برج در ریاض

م آفریند. دروغین ابهت همه آن از «انزجار» دهد،

برنده دو برای فرصت ایجاد در ایران آموزش سازوکار
فیلدز جایزه

آموزش ویژگ های به پرداختن برای بهانه ای شد، گفته که آنچه همه
ایران‐ از فیلدز مدال برندگان در تأمل قابل نکته است. ایران در
برندگان سایر با نظر همه از بیرکار‐ کوچر و میرزاخان مریم شادروان
اه جای در دو هر هستند. متفاوت سال، ٨٠ ط و جهان در فیلدز مدال
جدی مطالعه نیازمند که است موضوع این، و بودند «اولین» خود،
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ١۴

اه دانش و مدرسه در ریاض آموزش که زمان در خصوص به است.
بر مرتب ! آموزش دوآتشه منتقدان نابجا، و بجا و است بحران دچار
جدید اصطالح به ایده های و م کوبند دولت مدرسه های تحقیر طبل

تاریخ پیشینه به نیازی که آن بی م دهند، ارائه نسنجیده گاه و
نند. ب توصیه هایشان

ایران ریاضیات فخر که بود زن اولین ، میرزاخان مریم شادروان
کنگره در همه اذعان به کرد، تولید وی که ریاضیات شد. جهان و
ویتن مثال، برای بود. خواهد و بوده فرد به منحصر ریاض دانان، اخیر
نوشته ٢٠١٧ سال در است، دان فیزی و بوده فیلدز جایزه برنده خود که

فیزی در را جدی بن بست هایی کرده، اثبات مریم که حدسیه ای که
رده تحصیل مهندسان از مریم پدر اگرچه برد. خواهد بین از نظری
اه جای از اهمیت تر با مراتب به ایشان اجتماع اه جای ول است،
به متعلق وی من، نظر از دلیل این به است. ایشان « «آکادمی
معنای به نه معناست. این به «نخبه» مقابل در « «معمول خانواده ای
از سرشار و انسان دوست منش، با و مرام با خانواده ای که آن واقع
پرورش آزادمنش، و متواض و محترم مردم، به و ر دی ی به عالقه
عالقه مند جمع همت به تحصیلش، زمان در کرد. نما و نشو و یافت
ایران در درخشان» «استعدادهای نام به مناسبی بستر دوراندیش، و
وجودش در مریم اقتدار یافت. توسعه تدریج به و بود شده ایجاد
که بود دوستش با او خود شد. حمایت خانواده توسط بعد، و بود
و زودتر طریق، آن از و کرد باز المپیاد به دختران ورود برای را راه
و شناخت ، ریاض در را خویش استعداد و عالقه و عشق عمیق تر،
به را وی آموزش ادامه و کردند شناسایی را آن محترمش، معلمان
همه، ناباوری کمال در بستر، این اما سپردند. گرانقدر و توانا استادان
تکثیر غیرآموزش انگیزه هایی با و قارچ مانند ناگهان ١٣٩٠ سال در

ی کرد. گرفتار آن «وامصیبتای» به را آموزش نظام زودی، به و شد
فوق العاده کالس ری دی داد، آزمون پیشنهاد مسیر، این به ورود برای
دید، تدارک مل سط در رسانه ای تبلیغات ری دی آن گذاشت،

دوپینگ فرزندان « «تیزهوش به مفتخر و افتادند تکاپو به خانواده ها
آموزش نظام که شد کشدار ماجرا این آنقدر خالصه، و شدند خود

عجوالنه تصمیم های بخشنامه، سر پشت بخشنامه شد. کار به دست
طرح آزمون، برقراری و من کردن، باز و بستن ری، دی از پس ی
آنقدر خالصه و میلیون میلیون تحصیل مشاوران «شهاب»، ناپخته
نظام کل به صدمه اش و شد خارج ریل از قطار، تا شد بی تدبیری
و دخترانه مدرسه دو ناگهان که ٩٠ سال خورد. عال و عموم اموزش
خواب ما از خیل شدند، مدرسه ١٨ به تبدیل تهران تیزهوشان پسرانه
دیر ر دی ول شد، باورمان که دیدیم را آتش شعله های که آن تا بودیم

زمان و نیستند بخشنامه پذیر ، فرهنگ و آموزش کارهای بود. شده
که امیدوارم هنوز شخصاً من البته دارند. الزم بسترسازی برای زیادی
در سایرین و میرزاخان مریم زنده یاد توسط و بود شده کاشته که نهال
میوه های و کند جوانه تازه ای آب با هم باز دواند، ریشه ر دی سطوح

بدهد. عموم آموزش ساختار درون در شیرین
بیرکار کوچر آفرید، فت ش ایران برای هم باز که ری دی مورد
آمد. باال در وی زندگ مختصر شرح که است ( درخشان (فریدون
برای مناسبی زمینه شاید تا نمود دریافت را جایزه این کوچر که انگار
ایران عموم آموزش ر پی بر که هرزی علف های انواع کردن هرس
جامعه و خانواده ها موفقیت، و آزمون و کنکور بهانه به و شده پیچیده
همراه آموزش و دولت مدارس اعتبار و قدر کرده، روان پریش دچار را
برای عجیب سرمایه گذاری های جای به و شود دانسته آرامش، با
موفقیت دهد! کاربری تغییر ظرفیت این آموزش، صنعت گسترش
کنترل ناسالمش حاشیه های اگر کنکور اتفاقاً، که داد نشان کوچر
خواهد و گذاشته جامعه اقشار تمام اختیار در بی بدیل فرصت چه شود،
برنامه ریزی خوب محتوای بر مبتن و سراسری کنکور اگر گذاشت.
م توانست ، ریاض دنیای کجا نبود، مل سط در و ان رای شده
سایر برخالف شود؟ بهره مند کوچرها و کوچر بی نظیر ابداعات از
اکثرشان و دارد وجود کشورها اغلب در که اه دانش به ورود روش های
اه دانش به ورود داوطلبان از را اشتباه تصحیح و کردن خطا فرصت
در حت ایران دانش آموزان به را فرصت این کنکور م کند، سلب

تحصیل آینده به همیشه، که م دهد سرزمین این نقاط محروم ترین
نکنند. ناامیدی احساس و باشند امیدوار خود

وجود با که نفری دو داده، ریاض جهان به ناب گوهر دو ایران
کنیم چه کردند. سپری ایران در را اه دانش و مدرسه زیاد، تفاوت های
بازگردانده خود اصل ریل به آموزش قطار آینده، سال های ط که
آموزش دوش بر بی دلیل که سنگین بار شود، اصالح کنکور شود،
اندیشمندان، ان، نخب همه و شود برداشته شده، گذاشته عموم
قابل انگیزه های و بالقوه توانایی های به باورمندان و دغدغه مندان

آموزش اعتالی برای ایران خانواده های و دانش آموزان تقدیر
مسئوالن حتماً کنند. چاره اندیش و بنشینند هم دور فرزندانشان،
استقبال ایران، در آموزش توسعه برای شوق و شور چنین از اجرایی

غیرکارشناس تصمیم گیری های توقف کار، این پیش شرط م کنند.
آموزش فرهنگ اثربخش شاهد بتوانیم هم باز تا است آموزش امر در

باشیم. ایران در نشده دست کاری

بهشت شهید اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۵ ١۵۶ پیاپی شماره

دستاوردهایش درخشان و بیرکار کوچر
∗ زارع نهندی رحیم

پروفسور به فیلدز جایزه اعطای خبر شنیدن از ٩٧ مردادماه دهم روز
برزیل ریودوژانیرو، در انگلستان کمبریج اه دانش استاد بیرکار کوچر
هنوز که حال در ١٣٧٩ سال در او که چرا شدم زده هیجان بسیار

کارشناس دوره جبری هندسه درس بود کارشناس دوره دانشجوی
تألیف جبری هندسه مبان کتاب از من گذراند. من با را ارشد
زیادی سؤاالت و بود عالقمند بسیار او م کردم. تدریس شافارویچ
من پاس های از بعض از م فهمیدم نگاه هایش از گاه که داشت
خاطر به زمان، آن از سال ١٨ گذشت از پس حاال او است. نشده قان
اعتبار قله باالترین به جبری هندسه در تأثیرگذارش و عمیق کارهای

بود. یافته دست جوان ریاضیدان های
دوره دانشجوی ١٣٧٩ تا ١٣٧۵ سال از درخشان فریدون
بااستعداد ، خجالت دانشجویی بود. تهران اه دانش ریاض کارشناس
چندان که م کرد صحبت کردی لهجۀ به را فارس بود. کوشا و
تهران اه دانش ریاض دانشجویان تیم ١٣٧٩ سال نبود. روان هم
فریدون کرد. احراز را سوم رتبه ایران ریاض انجمن مسابقات در
گروه وقت معاون و مدیر کوشش به بود. تیم اعضای از ی
تهران اه دانش نفرۀ سه تیم علوم، ده دانش وقت رئیس و ریاض
لندن در اه ها دانش ریاض مسابقات در شرکت جهت اولین بار برای
گرفت برنز مدال مسابقه این در فریدون شد. اعزام انگلستان به

دوره در او بدهد. تحصیل ادامه جا همان در گرفت تصمیم و
بیرکار کوچر به را نامش و م شود پذیرفته ناتینگهام اه دانش دکتری
جایزۀ دریافت به موفق ٢٠٠٣ سال در سال در وی م دهد. تغییر
به لندن ریاض انجمن توسط Cecil King Travel Scholarship

دوره در بیرکار کوچر شد. Most promising Ph.D student عنوان
اه دانش استاد فسنکو١ پروفسور م کند: کار ریاضیدان دو با دکتری
ا. آمری ینز جان  هاپ اه دانش استاد وروف٢ ش پروفسور و ناتینگهام
دکترای وروف ش است. برجسته تر بیرکار رسالۀ در وروف ش نقش
و٣ مس لومونوسوف ایالت اه دانش روسیه، شاخص اه دانش از را خود
است کرده دریافت روسیه نامدار ریاضیدان منین یوری راهنمایی تحت
اه وب در اینترنت در اگر است!! بوده شافارویچ شاگرد منین یوری و
دنبال را شافارویچ « ریاض «شجره نامه Malhematical Geneology

م رسید!!! چبیشف و مارکوف به کنید
شامل کرده دفاع آن از ٢٠٠۴ سال در که بیرکار دکتری رسالۀ
برای هیلبرت صفرهای قضیۀ مورد در اول فصل است. فصل چهار
با فصل این که است روشن است. بعدی بی نهایت واریته های
بعدی فصل سه است. گرفته صورت فسنکو پروفسور راهنمایی
کوچر کار آغاز که است شده تدوین وروف ش پروفسور نظر تحت
گویاست. دوسو جبری هندسه در مینیمال مدل های روی بیرکار
جبری واریته های رده بندی از پیچیده ای بخش مینیمال مدل های

معن این به است جبری هندسه راهبردی و بنیادی مسألۀ که است
رده بندی مسأله زمینۀ در دستاوردها از جبری هندسه در پیشرفت ها که
رساله این در نیست، معمول رسالۀ ی بیرکار رساله م شود. ارزیابی
مورد در پژوهش برنامۀ ی و است شده داده پاس حدسیه چند به

است. شده پیش بین کار ادامه برای مینیمال مدل های
ویژگ های گویا دوسو هم ارز واریته های جبری، هندسۀ در
هم ارزی ردۀ هر در که است طبیع لذا دارند. مهم مشترک

نوع به که کرد مشخص را واریته ای گویا، دوسو هم ارز واریته های
آن و هموار، و تصویری واریته ای مثال باشد، رده آن عضو ساده ترین
مدل را گویا دوسو هم ارزی ردۀ هر در واریته ای چنین کرد. مطالعه را

گویند. رده آن مینیمال
کل طور به و جبری خم های مینیمال مدل جبری دانان هندسه

1I. B. Fesenko 2V. V. Shokurov 3Lomonosov State University of Moscow
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ١۶

تلق ساده امروز، که کرده اند کامل را جبری خم های رده بندی
خم های مدول فضای از نقطه هر و g طبیع عدد هر برای م شود:

دارد. وجود تا ی مینیمال مدل ی ، g گونای از جبری
تب م مهم دستاوردهای از جبری رویه های رده بندی روی کار
که م شود محسوب میالدی نوزده سده در ایتالیا جبری هندسه
شاخص تر راستا این در سوری۶ و وئس۵ انری کاستلنووو۴، نام های
مدل های زمینۀ در تب  م این نتایج مهم ترین از زیر قضیه است.

رویه هاست: مینیمال

هرخم و Y هموار رویۀ هر برای کاستلنووو: انقباض قضیۀ
هموار تصویری رویۀ ، (−١) ٧ تقاطع خود عدد با Y روی Eگویای
Xدر نقطه ی به E که طوری دارد وجود φ : Y → Xنگاشت و X

م شود. منقبض
هیچ که م شود منجر رویه ای به کاستلنووو قضیه اعمال ادامۀ
مدل یا رویه این ندارد. وجود آن روی −١ تقاطع خود عدد با خم
رده آن در مینیمال رویه وجود عدم نشان دهنده یا و است مینیمال

است.
١٩٠٠ سال از و نبود باالتر بعدهای به تعمیم قابل کاستلنووو قضیه
مینیمال مدل های مسأله روی مالحظه ای قابل پیشرفت ١٩٨٢ تا
قضیه در نگرش تغییر با موری٨ آقای ١٩٨٢ سال در نشد. حاصل
جای به متعارف٩ بخشیاب با خم ها تقاط عدد از استفاده و کاستلنووو
برای مینیمال مدل ارائه در رف ش پیشرفت خم ها، تقاطع خود عدد
خاطر به موری آقای آن متعاقب و کرد ایجاد بعدی سه واریته های
دریافت را ١٩٩٠ فیلدز جایزه زمینه این در خود تحول آفرین نتایج

کرد.
نوع از تکینگ هایی دارای م توانست موری آقای مینیمال مدل
زمان آن از نامید. ١٠ فرجام تکینگ های را آن ها که باشد خاص
سال س در و گرفت شتاب مینیمال مدل های روی پژوهش کارهای
است. بوده جبری هندسه در تحقیقات مباحث داغ ترین از ی اخیر
توسط بعدی سه واریته های مینیمال مدل کامل شناخت که طوری به
و وروف ش ، رید١٣ موری، ، کوالر١٢ ، کاواماتا١١ چون ریاضیدانان
بعدی چهار واریته های مینیمال مدل آن پی در شد. مقدور ران دی
به طور شرایط چنین در بیرکار کوچر رسید. انجام به وروف ش توسط
مینیمال مدل برهان برای ساده تری راه حل و شد! گود وارد جدی تر

کرد. عرضه وروف ش توسط شده ارائه بعدی چهار واریته های
در فشرده ای علم فعالیت های تحوالت، این با زمان هم
آکسفورد کمبریج، اه های دانش اری هم با COW چون سمینارهایی

بود. افتاده راه لندن ١۴ سلطنت کال ابتکار به MAGIC و واری و
در مشترک مقاله های و بود محافل این فعاالن از ی بیرکار کوچر
مقاله ویژه به نوشت. ر دی دست اندرکار ریاضیدانان با زمینه همین

م کرنان و ن هی ، کاسین با وی مشترک
C. Birkar, P. Cascini, C. D. Hacon and J. Mc Kernan, Exis-

tence of minimal models for varieties of log general type, J.

Amer. Math. Soc. 23 (2010), 405-468.

مینیمال مدل وجود که است بوده مبحث این در بزرگ تحول
بیرکار م کند. ثابت شرایط تحت را دلخواه بعد از واریته های برای
انجمن مور١۵ جایزه مقاله این خاطر به ٢٠١۶ سال در ارانش هم و
مقاله برترین به بار ی سال سه هر که کردند دریافت را ا آمری ریاض

م گیرد. تعلق قبل سال شش در انجمن این انتشارات در
در مستقل یا مشترک مقاله ٢٩ اخیر سال ١٨ در بیرکار کوچر

مانند ریاض شاخص مجله های
Compositio Mathematica, Pub. Math. IHES, Math.

در سخنران ۵٩ او است. رسانیده چاپ به ... و Annalen

ریاض مؤسسه مانند دنیا ریاض پیشرفته مؤسسه های و اه ها دانش
آکسفورد، ادینبورو، ینز، جان  هاپ اه های  هاروارد، دانش استکلوف،
ارائه اوبرولفاخ ریاض تحقیقات مؤسسه و ن پ توکیو، کیوتو، کمبریج،
بوده ٢٠١٠ سال در اروپا ریاض اتحادیه مدعو سخنران و است کرده
به ٢٠١٠ در لوِرهولم١۶ فلیپ جایزه مانند متعددی جوایز بیرکار است.
جایزه جبری، هندسه در بنیادی پژوهش های در برجسته سهم جهت
در لندن ریاض انجمن جایزه و ،٢٠١٠ در پاریس ریاض علوم بنیاد
برهان جهت به ،٢٠١٨ سال اوت در و است کرده دریافت ٢٠١٨ ژوئن
جایزه دریافت به مینیمال، مدل برنامه و فانو واریته های کرانداری

شد. نایل فیلدز
ی حال به تا و است بوده کمبریج اه دانش استاد بیرکار پروفسور

راهنمایی تحت (Joe Waldron) والدرون جو نام به دکتری دانشجوی
است. شده فارغ التحصیل ٢٠١۶ سال در ایشان

موفقیت کشور، ریاض جامعۀ از عضوی عنوان به نویسنده
ایران اه دانش جامعه به را بیرکار کوچر پروفسور ارزشمند و یر چشم
کشورمان ریاض کارشناس دوره زیربنای بی ش م گوید. تبری
از بوده تهران اه دانش دانشجوی درخشان فریدون که دوره ای در
تربیت برای مناسبی بستر که بوده برخوردار کاف غنای و جامعیت

کرد. فراهم بیرکار کوچر و میرزاخان مریم چون ریاضیدانان
دوره درس برنامه تغییر مورد در مطالبی م دانم الزم اینجا در
هر کنم. بیان ١٣٨٧ سال در کشور اه های دانش ریاض کارشناس
4Castelnuovo 5Enriques 6Severi 7Self intersection number 8S. Mori 9Canonical divisor 10Terminal singularities 11Y. Kawamata 12J. Kollàr
13M. Reid 14Imperial College 15Moore Prize 16Philip Leverholm Prize
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٧ ١۵۶ پیاپی شماره

دورۀ برنامۀ اجرای از سال پن و بیست حدود گذشت از پس چند
روی تجدیدنظر بود، شده تدوین انقالب از پس که ریاض کارشناس
عجوالنه صورت به تجدیدنظر این متأسفانه بود، ضروری برنامه آن
تجدیدنظر برنامه و شد انجام کلیشه ای و انحصارطلبانه نگرش با و
برای ی باره شود آزمایش اه دانش چند در صرفاً بود قرار که شده
ابالغ کشور عال آموزش مؤسسه های و اه ها دانش همه در اجرا
برای الزم فرصت ویژه به دارد. عمده ای معایب برنامه این شد.
بعید بسیار و نم دهد را ریاض مفاهیم در تعمیق جهت دانشجویان

ریاض استعدادهای وفایی ش و تربیت شاهد برنامه این با است
اجرای از سال ١٠ گذشت از پس متأسفانه باشیم. کشور جوانان
اعضای و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مسئولین هنوز برنامه، این
کشور ریاضیات در آن زیانبار آثار به نسبت ریاض برنامه ریزی کمیته
بسیاری هنوز که برنامه این با آیا پرسید باید حال هستند. بی تفاوت
ندارند، را آن اصالح و تغییر کار و ساز و جرأت کشور اه های دانش از

باشیم؟ بیرکارها و میرزاخان ها حضور شاهد م توانیم
و اه ها دانش ریاض علم هیأت های متعدد یری های پی با

فرهنگستان و ایران ریاض انجمن کشور، ریاض دست اندرکاران
ناموفق اجرای سال ٨ حدود از پس ایران، اسالم جمهوری علوم
اه های دانش از تعدادی ، ریاض برنامه ریزی کمیته مصوب برنامه
دوره های درس برنامه های برنامه ریزی، کمیته  مجوز کسب با کشور
تغییرات این دادند. تغییر را خود تکمیل تحصیالت و کارشناس
کشور باسابقۀ اه های دانش ریاض بخش های تجربه های اساس بر
کمیتۀ مصوبه طبق است. گرفته صورت درس برنامه ریزی در
به استناد با م توانند کشور ر دی اه های دانش ، ریاض برنامه ریزی
کنند. اجرا را آن ها جدید برنامۀ ،« «مرج اه های دانش برنامه های
دوره درس برنامۀ تغییر به نسبت تاکنون که اه هایی دانش به
رجوع با م شود توصیه اکیداً نکرده اند، اقدام خود ریاض کارشناس
کنند اجرا را آن ها برنامه ، مرج اه های دانش ریاض برنامه های به
مریم چون ریاضیدانان درخشش و وفایی ش شاهد بتوانیم هم باز تا

باشیم. بیرکار کوچر و میرزاخان

تهران اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ١٨

بیرکار کوچر فیلدز مدال پیرامون
∗ شهشهان سیاوش

مدال برندگان بین تباردر ایران ریاضیدان متوال دوره دو اینکه
اینکه مهم نکته  ای است. توجه درخور پدیدۀ م شود ظاهر فیلدز

مقط پایان تا تحصیالتشان ه بل نبودند، «ایران تبار» صرفاً دو هر
جا همین به هم شباهت بودند. بوده گذرانده ایران در را کارشناس
خارج در را خود ریاضیات دکتری دوره دو هر چند هر نم شود: ختم
شناسایی به منجر که را جدی ای تحقیقات کارهای و گذراندند ایران
به ثمر خارج در نیز را شد بین الملل شان افتخارهای کسب و جهان

کارشناس دوره در کاری شان رشته مقدمات با دو هر ول رساندند،
شباهت ها این نرفتند. خارج به چشم بسته و بودند شده آشنا ایران در
کوچر و میرزاخان مریم اجتماع زمینه بین بزرگ تفاوت ی به کنار،
شهری تحصیل کرده خانواده ی از مریم م آید: به چشم فوراً بیرکار
اولویت را فرزندان تحصیل که دارد را این  سنت و ان ام که قشری بود،
محروم ترین از ی از روستازاده ی کوچر ول دهد، قرار خانواده اول
به دسترس عدم و مادی محرومیت بر افزون که جایی کشور، نقاط
رویایی به را اجتماع پیشرفت م تواند مذهب و زبان تفاوت انات، ام

کند. تبدیل دست نیافتن
که است این من برداشت دارد؟ ما برای پیام چه ایت ح این

آموزش نظام بر که الت مش و نارسایی ها ضعف ها، همه علیرغم
با چند هر بزرگ، موفقیت هایی به نظام این است، مترتب ما کشور
اینکه ی است. یافته دست ایده آل، از فاصله دار و محدود دامنه
نسبت به مراحل تا تحصیل نیستیم، آن منکر که نابرابری هایی علیرغم
و است گرفته قرار عموم دسترس در مالحظه ای قابل حد تا باال
روستا ی اینکه است. اجتماع عدالت درتقویت بزرگ گام این

بهترین از ی به م تواند اقلیت ی از و محروم منطقه از زاده
عنوان به که بشناساند طوری را خود و یابد راه کشور اه های دانش
کار شود، اعزام بین الملل مسابقه به و شده برگزیده علم تیم عضو
تحسین آفرین نهایت فرد این پایمردی و کوشش هم نیست. کوچ
بی تبعیض. شایسته شناس دلیل به کشور آموزش نظام هم و است
برنده زن اولین عنوان به نیز میرزاخان مریم ظهور که نماند ناگفته

آموزش نظام این نسبی سالمت بر ری دی شاهد جهان در فیلدز مدال
ریاض رشته به مربوط شود ذکر باید که ری دی موفقیت است.

و پزش رشته دانش آموختگان که است درازی سالیان است.
خود همتایان با رقابت قابلیت کشورمان مهندس کارشناس دوره
رشته در مشابه پدیده ول داده اند نشان را پیشرفته کشورهای از
از تعدادی اخیر سال س بیست در است. جدید کامال پدیده ای ریاض
با تحصیل ادامه برای توانسته اند کشور ریاض رشته فارغ التحصیالن
به آنجا در و یابند راه کشور خارج اه های دانش بهترین به بورس کسب
دست که م دهد نشان بی ش این آمده اند. نایل موفقیت ها باالترین

ریاض رشته در مطلوب تحصیل ان ام ما اه های دانش بعض در کم
شاخص ول است. آمده فراهم ارشد کارشناس و کارشناس دوره تا

سط و دکتری دوره محصول علم رشته ی در پیشرفت نهایی
پراکنده، و نادر موفقیت های علیرغم اینجا در که است پژوهش کیف
بسیار جهان رقابت سط با ، ساختگ کم آمار پاره ای علیرغم و
مورد در را برجسته ترینش آنچه نظیر موفقیت هایی با داریم. فاصله

ریاض رشته در ما اولویت اکنون بوده ایم، شاهد میرزاخان و بیرکار
برسانیم مدارج همین به را داخل صددرصد محصول که باشد این باید
پژوهش پیشبرد برای را الزم جاذبه های آوردن فراهم یر پی جد به و

باشیم. کشور داخل در اصیل ریاض
خانواده کوچر، شخص به را اخیر موفقیت است الزم خاتمه در
آموزش نظام و تهران اه دانش مریوان، ناحیه هموطنان ، درخشان

ریاض رشته به بیشتر توجه راه به چشم و گوییم تبری کشور مظلوم
باشیم. کشور داخل در

شریف صنعت اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٩ ١۵۶ پیاپی شماره

م پروراند! عاشق و م طلبد عشق ریاض
ظهوری زنگنه∗ بیژن

استان از ايران متولد يك به فيلدز جايزه دومين دريافت شنيدن
آخر سال چهار من چون بود. شوق انگيز بسيار برايم كردستان،
تشويق مرا افتخار، این و بودم گذرانده استان اين در را خود دبيرستان

كنم. قدردان استان، اين زحمتكش معلمان از ر، دی بار كه كرد
سنندج شهر در ،١٣٤٦ خرداد آخر تا ١٣٤٢ سال مهرماه از من
ابتدا م خواندم. درس «هدایت» دبيرستان در من خواندم. درس
محسن آقای بعد، سال های در و بودند ميرحسين آقای دبيرستان مدير
خصوص به دبيرستان، اين معلمان شدند. مدیرمان حسام الدين
وجود به من در را رياض به نسبت عشق و شوق ، رياض معلمان
محسن آقای ما، ریاض تأثيرگذار معلم دو دبیرستان، این در آوردند.
معلم دو هر از بودند. عطائ صال آقای مرحوم و حسام الدين
محسن آقای آموختم. چيزها خيل مدرسه، معلمان سایر و ریاض
كه بودند باسواد و باهوش بسيار و برجسته معلم ، حسام الدين
زمان آن درس كتاب های از فراتر م داد، ارائه ما به كه درس هایی
و نمود آشنا ان ي مجله و گوناگون كتاب های با را ما ایشان بود.
بود. درآمده ما برای عادت يك عنوان به ان، ي مجله مسايل حل
مسائل و مثلثات مسئله پانصد و هزار دو مانند كم كتاب های
بر عالوه م كرديم. حل را مسائلشان كه بود كتاب هايی اريتم، ل

شهرياری پرويز مرحوم وسيله به كه روس كتاب هايی مسائل اینها،
وسيله به كه فرانسوی كتاب های مسائل طور همين و بود شده تأليف
ما عالقه و عشق ایجاد به م شد، داده ما به حسام الدين آقای خود

م كرد. فراوان كمك ، رياض به
١١ پایه فضائ هندسه كه بود ما ر دی معلم عطائ صال مرحوم
كالس داستان های م داد. آموزش را ١٢ پایه استدالل حساب و
که زيبایی تمثيل های است. جذاب برايم هنوز ایشان، فضایی هندسه
طرف يك از س م يك حركت با صفحه يك وسيله به فضا كردن جدا از
نقطه يك از پيوسته خم يك حركت مفهوم ر، دي نيم فضای به نيم فضا
صفحه، كردن قط و ر دي نيم فضای در نقطه ای به نيم فضا يك در
آن شیرین خاطره های هم م شد، مطرح كالس در كه جوك هايی
كتاب نیز دبيرستان ششم استدالل حساب درس در است. کالس
كالس سر دانش آموزان، كمك به را حريرچ استدالل حساب مسائل

م كرد. تدريس
افتاد گ گرفتم، یاد عطائ صال مرحوم از که درس هايی از ي

نم دانست، که را چيزی ، راحت به که تواضع بود؛ ایشان تواض و
م كنند. مخف را آن انسان ها، از خيل كه چيزی نم دانم! م گفت
چيزی اين و م خواهد شجاعت بسيار دانش آموز، با صداقت داشتن
روحش داد. یاد شاگردانش به و داشت را آن عطائ مرحوم كه بود

شاد.
ریاض كتب تأليف در و آمدند تهران به بعدها حسام الدين آقای

عمر آخر تا ، عطائ مرحوم البته داشتند. مشاركت ، دبيرستان
شد. سپرده خاك به وه ش با همان جا، در و ماند سنندج در پربرکتش

شدم رياض عاشق بودم، ديده معلمان اين از كه تعليمات با من
شدم. سابق) (آریامهر شريف صنعت اه دانش وارد ،١٣٤٦ سال در و
اول سال همان در ول كردم. انتخاب را شيم مهندس رشته ابتدا
بهمن دكتر مانند استادان با اه دانش رياض درس های گرفتن با
مرا بود، ریاض که اول عشق دوباره فرانسون، اليرابت خانم و مهری
ماندگار رشته، اين در و رفتم رياض رشته به دوم، سال و كرد گرفتار

شدم.
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٢٠

شهر فرزند بيركار، كوچر توسط فیلدز جایزه دریافت خبر شنيدن با
دوره در کوچر برادر شد. زنده دوباره من در خاطرات اين مريوان،
راهنمایی دوره از بعد او و داد آموزش را حسابان وی به راهنمايی،
اه دانش وارد بعد و رفته مريوان شهر در طالقان دبيرستان به ، تحصیل

ي گرفت. مدال ، رياض انجمن دانشجويی مسابقه در و شد تهران
در او با همزمان كه شريف صنعت اه دانش سابق دانشجويان از

م خوانده، جبری هندسه كتاب کوچر، که م گويد بوده، انگستان
وجود به او در جبری هندسه كتاب خواندن وسيله به كه عشق
جبری هندسه رشته در را خود تحقيقات كه كرد تشويق را او و آمده
رحيم دكتر آقای درس اين در وی استاد از من بنابراين، دهد. ادامه
كه پيچيده رشته اين در كردن اصيل كار دارم. ويژه ر تش زارع نهندی،
است، پیشرفته جبری هندسه زمینه در ریاض متنوع مطالب از تلفیق
شد، عالقه مند رشته این به که بیرکار کوچر و است سخت بسیار کار
نصیب را متعددی جايزه های که داد انجام جهان اول تراز در كاری
که کاری بود. کوچر به فیلدز مدال اهدای مهم تر، همه از که نمود وی
بزرگ افتخار اين من شد. ايرانيان تمام افتخار باعث داد، انجام کوچر
كه حيدر» «آقا ایشان برادر ویژه به و کوچر، خانواده و ومادر پدر به را
و ایران ریاض جامعه و بوده، ایشان رياض معلم اولين حقیقت در

م گويم. تبريك جهان،

شریف صنعت اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢١ ١۵۶ پیاپی شماره

ايران پهنه به اوج
∗ یاسم سیام

ریاض دانشجویی مسابقات برگزاری آئین نامۀ تغییر با ١٣٧٨ سال
برای مغتنم فرصت م شود، برگزار ایران ریاض انجمن توسط که
انفرادی قالب در تنها نه که آمد وجود به کشور اه های دانش کلیۀ
و منظور همین به بپردازند. رقابت به هم با نیز تیم قالب در ه بل
اه دانش ریاض گروه مستعد دانشجوی شش ، گروه کار انجام جهت
، غرقان نرگس رضاوند، رضا ، درخشان فریدون نام های به تهران
کردم. انتخاب را المع کامران و عظیم محمدجواد ، روشنائ مریم
موضوعات فراگیری مشغول شبانه روزی به طور ماه چندین افراد این
چهار دانشجویان، این هماهنگ با نهایت در و شدند ریاض مختلف
شدند. معرف اه دانش مسئولین به مسابقه تیم عنوان به اول نفر
آقای و کرد اخذ را تیم دوم مقام تهران اه دانش تیم سال آن در
یادآوری رابطه این در کرد. دریافت طال مدال نیز درخشان فریدون
(مریوان، درخشان فریدون آقایان که م دانم ضروری را نکته این
کامران و ( ٧۴ ورودی افغان، (مهاجر عظمیی محمدجواد (٧۵ ورودی
متعلق و محروم مناطق از اینکه به توجه با (٧٧ ورودی (سنندج، المع
کرده جلب خود به را بنده نظر بودند کشور کم درآمد خانواده های به
اطاق ی در ریاض فکری اشتراکات دلیل به که نفر، سه این بودند.
گروه وی ال براساس را گروه داشتند، ونت س اه دانش کوی در
در علم گوناگون فعالیت های بودند، داده یل تش بورباک معروف
در را خود نام که داشتند سع همواره و م دادند انجام ریاض گروه

دارند. نگاه پنهان دشوار، مسائل طرح جمله از فعالیت ها، این

برگزار اینجانب با ی جبر باالخص و جبر دروس معموال سال ها آن در
از را افراد معموال اه دانش از پیش آموزش اینکه به نظر م گردید.

است، متک افراد حافظه به فقط و داشته باز جدی تبادل نظر و بحث
را دانشجویان که م کردم سع همواره ی جبر درس چارچوب در
دفاع به وادار را آنها و کشانده بحث چالش به منطق بحث درقالب
استقبال مورد تکنی این چند هر بنمایم. پاس هایشان از منطق

م آن بر تکیه با که بود راه اما نم گرفت، قرار طلب راحت افراد
سه کنم. شناسائ را ریاض فراگیری به مشتاق دانشجویان توانستم
که بودند افرادی جمله از ی جبر کالس در فوق الذکر دانشجوی
لذا و بود مشهور کامال علم جدل و بحث در آنها شجاعت و جسارت
دروس تمام تقریباً اساس برهمین داشتند. قرار بنده ویژه موردتوجه

کردند. اخذ اینجانب با را خود جبر

که بود کارشناس دانشجوی اولین درخشان فریدون همچنین
اخذ را ارشد کارشناس مقط در جابجایی جبر و پیشرفته جبر دروس
در داد. اختصاص خود به را دروس این نمرات بهترین از ی و کرد
اه دانش مسئولین از تیم اعضای درخواست به و ،١٣٧٨ سال، همان
مقاری، عل دکتر آقای علوم، ده دانش محترم ریاست باالخص و

دانشجوئ مسابقات به تیم اعضای اعزام برای که کردم درخواست
اه دانش خوشبختانه آید. بعمل تیم از الزم حمایت لندن در ریاض

گرفت. عهده به را دانشجویان این اعزام هزینه های تمام تهران
س اجرائ مدیر عنوان به اینجانب سنگین مسئولیت به عنایت با

با مصادف تهران اه دانش در که ایران ریاض کنفرانس مین ی و
پیدا را تیم این همراه ان ام گردید، م برگزار ریاض جهان سال
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٢٢

اه دانش ریاض گروه دانشجویان حضور اولین این اگرچه نکردم.
قابل نتایج توانستند تیم اعضای اما بود، جهان مسابقات در تهران
گردید. نقره مدال اخذ به موفق درخشان آقای و کنند کسب توجه
کردی زبان (در بیرکار کوچر به را خود نام درخشان فریدون آقای
ناتینگهام اه دانش از را خود دکترای و داد تغییر مهاجر) متفکر معنای به
در که زمان میالدی ٢٠١١ سال در کرد. اخذ انگلستان کشور در
جایزه که شدم باخبر بودم، فرانسه کشور در IHES تحقیقات مؤسسه
در ایشان است. گرفته تعلق بیرکار کوچر به فرانسه ریاض سال مهم
Col- در را خود دستاوردهای آخرین پاریس در ساله ی اقامت مدت
گذاشت. اشتراک به فرانسه نام صاحب ریاضیدانان با lege of France
پالنک ماکس موسسۀ در که زمان میالدی جاری(٢٠١٨) سال در

ریاض جایزه (مهمترین فیلدز جایزۀ که شدم باخبر آلمان، کشور در
به فانو واریته های زمینه در باالخص فعالیت هایشان دلیل به جهان)
به م توان بیرکار تحقیقات کارهای با آشنائ جهت شد. اهدا ایشان
«کارهای عنوان با «Allyn Jackson سون« ج آلن جالب بسیار مقالۀ

کرد. مراجعه بیرکار» کوچر
ارشد کارشناس دورۀ پایان از پس عظیم محمدجواد آقای
اه دانش به ساله ی تحقیقات دورۀ دو گذراندن جهت ایران، در خود

اری هم با را خود دکترای نهایت در و کرد عزیمت هلند اوترخت
کرد. اخذ فرانسه در متز و پرتغال در پورتو و کوییمبرا اه های دانش
ایران، در خود ارشد کارشناس دورۀ پایان از پس المع کامران آقای
در ۶ ‐ (پاریس) کوری ماری پیر اه دانش در را خود دکترای دورۀ
اه دانش در را خود پسادکتری دورۀ سپس رساند. پایان به فرانسه
ان نخب مل بنیاد بورس از استفاده با همچنین و ایتالیا کشور در جنوا

گذراند. تهران اه دانش در را خود پسادکتری سالۀ ی دورۀ
اه دانش از پیش زندگ طول در نفر سه این شد، اشاره که همانطور
اه دانش به ، ریاض در تحصیل ادامۀ جهت را خود زیاد، سخت با
جدی سرمایه گذاری ونه هیچ آن از پیش تا اینکه با و رساندند تهران
یا «تیزهوش» مانند عنوان هیچ و بود نشده انجام افراد این روی
توانستند خود همت و عزم با بودند، نکشیده دوش به را « «استثنائ

کنند. پیدا دست ریاض مرتف قلل بلندترین به
ایران دانشجویان و دانش آموزان سرلوحه فوق روایت امیدوارم

مراکز از گذر علم آرمان های به رسیدن راه تنها که بدانند و گیرد قرار
دارد. اساس تری نقش تالش و همت ه بل نم باشد رسم دار و اسم

تهران اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٣ ١۵۶ پیاپی شماره

بیرکار کوچر ریاضیات درباره
جعفری∗ امیر

م شود برگزار بار ی سال ۴ هر که ١ ریاضیات بین الملل کنگره
برزیل کشور در امسال که است ریاضیدانان گردهمایی بزرگترین
ریاضیات در نوبل معادل که فیلدز جایزه کنگره، این در شد. برگزار
تحقیقات که سال) ۴٠ (زیر جوان ریاضیدان ۴ حداکثر به است
برای امسال م شود. اعطا داشته اند ریاضیات در تاثیرگذاری
(فریدون بیرکار کوچر نام به تبار ایران ریاضیدان پیاپی، بار دومین
جایزه این پیش سال چهار شد. جایزه این کسب به موفق ( درخشان

بود. شده میرزاخان مریم مرحوم نصیب

کوچر ریاض کارهای بر اجمال مروری کوتاه نوشته این از هدف
زمینه کند. دریافت را ارزشمند جایزه این او شدند باعث که است بیرکار
به ساده انگارانه خیل طور به که است جبری هندسه بیرکار تحقیقات
م پردازد. جمله ای ها چند مشترک صفرهای هندس خواص بررس
بیرکار کوچر توسط جایزه این دریافت دلیل فیلدز جایزه انتخاب کمیته
و فانو واریته های کرانداری اثبات است:«برای کرده بیان اینگونه را

مینیمال». مدل برنامه در دستاوردهایی
جبری هندسه ویژه به جبری هندسه در بیرکار دستاوردهای

کرد: تقسیم دسته دو به م توان را دوگویا٢
مینیمال. مدل برنامه در وی دستاوردهای . ١

فانو. واریته های کرانداری زمینه در وی دستاوردهای . ٢

مینیمال مدل برنامه و گویا دو جبری هندسه مورد در اندک ابتدا
م دهیم. توضیح

خواص بررس به جبری هندسه شد، گفته قبال که همانطور
ی در ضرایب با متغیره چند جمله ای هایی چند مشترک صفرهای

اگر م گویند. واریته هندس موجودات این به م پردازد. میدان
رند دی ی مضرب که صفرهایی و شوند فرض ن هم چندجمله ای ها

م گردند. تعریف تصویری واریته های شود انگاشته ی
ویژه ای اهمیت از بررس مورد اشیاء رد ه بندی ریاضیات در
در مناسب هم ارزی رابطه ی به توجه با را اشیاء و است برخوردار
این گویا، دو جبری هندسه در م کنند. رده بندی مختلف کالس های
به طور هم با Y و X واریته دو است. بودن گویا دو ارزی هم رابطه
و X ′ ⊂ X ال چ و باز زیرمجموعه های هرگاه هستند ارز هم دوگویا

باشند. ریخت ی باهم که باشند موجود Y ′ ⊂ Y

به دارد. جالبی بسیار خواص واریته ها برای دوگویا ارزی هم
واریته ی با دوگویا به طور واریته هر که داد نشان چاو٣ مثال عنوان

ی روی حداقل که کرد ثابت هیروناکا۴ و است ارز هم تصویری
هموار واریته ی با دوگویا به طور واریته هر صفر مشخصه با میدان

است. هم ارز

خوب نسبتاً دسته تنها است کاف واریته ها رده بندی برای بنابراین
در البته دهیم. قرار بررس مورد را هموار و تصویری واریته های
مالیم تکینگ دارای واریته های و تکینگ مینیمال، مدل های برنامه
بیرکار کارهای از مهم بخش و هستند برخوردار ویژه ای اهمیت از

است. پرداخته تکینگ ها این بررس به
است. مهم آن واریته های زیر شناسایی واریته ی بررس برای
1IMC 2birational 3Chow 4Hironaka
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٢۴

ترکیب و دارند را ١ بعد نقص که آنهایی واریته ها زیر این بین در
ی م گیرند. قرار بررس مورد بقیه از قبل ( (بخشیاب۵ آنها خط

نسبت مالیم نسبتاً تکینگ دارای واریته های به که بخشیاب ها از
بخشیاب این خواص است. واریته ی کانون بخشیاب م شود داده
اگر مثال م گیرد. قرار استفاده مورد واریته ها رده بندی برای کانون
nef م دهیم نشان KX با که X تصویری واریته کانون بخشیاب

نامنف X داخل خم هر با آن اشتراک که معناست این به که باشد
باشد (ample) کاف −KX اگر و م گویند مینیمال را X آنگاه است،
برنامه اصل رهای بازی واریته ها از گروه دو این م گویند. فانو را X
با یا X واریته هر که م کند ادعا برنامه این هستند. مینیمال مدل
گویا خم های توسط یا و است هم ارز دوگویا به طور مینیمال واریته ی
موری۶ م گنجد. فانو واریته ها نظریه در دوم دسته م شود. پوشانده
این در مهم پیشرفت های بعد به آن از کرد. ثابت ٣ بعد در را ادعا این

همراه به بیرکار کار آنها مهمترین از ی که است شده انجام برنامه
در واریته ی کردند ثابت که است کرنان٩ م و ن٨ ه ، ٧ کسین
شد باعث آورد دست این است. مینیمال مدل دارای ١٠ کل حالت
را لورهولم١٢ جایزه و ا١١ آمری ریاض انجمن از مور جایزه بیرکار که

کند. دریافت
فانو واریته های کرانداری زمینه در مهم تحقیقات بیرکار اخیراً
سیف بریسف‐ال از مهم حدس او خاص تر به طور است. داده انجام
داده بعد از فانو واریته های م گوید که است کرده ثابت را بریسف١٣ و
متغیر متناه تعداد توسط اریتم ل −ε نوع از مالیم تکینگ و شده
برنامه تکمیل در مهم قدم حدس این اثبات هستند. پرمایش قابل

م شود. محسوب مینیمال مدل

شریف صنعت اه دانش ∗

5divisors 6Mori 7Cascini 8Hacon 9Mc Kernan 10general type 11AMS Moore prize 12Lever Hulme 13Borisov-Alexeev-Borisov

یثم
ر،م

رکا
ربی

کوچ
ده:

رون
دوپ

ری
صی

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢۵ ١۵۶ پیاپی شماره

ان ریاض پیش بین الملل کنگره در چند مشاهدات
∗ قهرمان سعید

مردادماه دهم در ان پیش ریاض بین الملل کنگره افتتاحیه جلسه
دکتر دوستم، من راست سمت شد. برگزار برزیل ریودوژانروِ در ١٣٩٧
امیر دکتر وی از بعد و همسرم چپم سمت بود، نشسته بهفروز حسین
اصال من روز آن در فرزندش. و همسر و سنندج اه دانش استاد ، ماف
برنده ایران ی دوم بار برای سال چهار فقط از بعد که نداشتم انتظار
چون بودم نشنیده زمان آن تا را بیرکار پروفسور نام شود. فیلدز مدال
استاد رشته که جبری هندسه با تصادف فرآیندهای من، کاری رشته
برنده به عنوان بیرکار کوچر نام وقت ندارد. چندان قرابت است بیرکار
و ایستاد است، کردستان اهل خود که ماف دکتر شد، اعالم فیلدز مدال
ویدیوی کرد. احساسات ابراز بقیه از بیشتر خیل ممتد کف زدن های با
نیست «آسان که شد شروع طور این ایشان سخنان با بیرکار دکتر
ندارند». دوست کوه ها جز کُردها که است معروف مثل بود، کُرد که
خویش تحصیالت راهنمائ دوره و دبستان دوران از ایشان سپس
جریان در جنگ عراق و ایران بین و بود آشفته ای دوران که گفت
که گفت و کشاورزند که کرد یاد والدینش از بد. اقتصادی وض و
آن و است م کرده کشاورزی صرف را زیادی وقت تحصیل دوران در
مثل رشته ای در تحصیل به بچه ها جلب برای را ایده آل محیط شرایط
تحصیل راهنمائ دوره در او که هنگام اما نم آورد، بوجود ریاض
داد، آموزش را باالتر دوره های ریاضیات او به حیدر، برادرش، م کرد،
را تأثیر بیشترین برادرش شاید که کرد تأکید او مشتق. و انتگرال مثل
که کرد ذکر بیرکار دکتر است. داشته او حرفه ای زندگ و آموزش در
را خود خوشحال و بود خوشحال آدم او الت، مش و جنگ وجود با

فرهنگ ایشان آوردند. بار شاد را او که بود مادرش و پدر مرهون
دوام و یافتن بقا توان خانواده اش و او به که ستود را خود کُردی
خود تحصیالت به اشاره ای یا ذکری اینکه بدون سپس داد. آوردن
میالدی ٢٠٠٠ سال در خویش مهاجرت از بنماید، تهران اه دانش در
پناهنده قانون به طور آن از بعد سال ی اینکه و گفت انگلستان به

شد. کشور آن سیاس
است٬ کشور کدام کردستان از او اینکه فهم بیرکار دکتر ویدیوی از
که گفت ماف دکتر اما بود. ل مش سوریه یا ترکیه، عراق، ایران،
و ماف دکتر افتتاحیه، مراسم اتمام از بعد است. ایران کُرد ایشان
رفتند مراسم وی س سوی به عجله با بهفروز دکتر همراه خانواده اش
کنار بیرکار ، تبری عرض از بعد ویند. ب تبری بیرکار دکتر به تا
انداخته یادگاری به عکس آنها از بهفروز و بود ایستاده ماف خانواده
متوجه بردارد را کیفش تا بود برگشته بیرکار دکتر که وقت اما بود.
قیمت دالر هزار چهار می شد گفته که را او طالی مدال که بود شده

بودند. دزدیده داشت
در بحث داشتند حضور کنگره در که ایرانیان بین مراسم، از بعد
و ایران از نام خود زندگ شرح در بیرکار پروفسور چرا اینکه باره
استادان از تعدادی شنیدم بود. زیاد نیاورد میان به تهران اه دانش
و نگرفت تحویل را آنها او و رفتند نزدش تبری عرض برای ایران
سر روز آن فردای این وجود با شد. دور و گرفت کناره آنها از شتاب با
در ما و وی رفتیم. بیرکار کوچر دکتر سراغ به همسرم و من صبحانه،
بود. خوش برخورد و مهربان بسیار ما با او داشتیم. اقامت هتل ی

فارس به وی با من خانم کردیم. صحبت هم با قدری ، معرف از بعد
به هنوز آیا که پرسید ما از داد. جواب انگلیس به او ول کرد صحبت
بدالیل که گفت وی مرتب. که، دادم جواب من و م کنیم سفر ایران
از او ناراحت که رسید بنظرم کند. سفر ایران به نم تواند سیاس
رضایت کردها وضعیت از ایشان و ندارد ارتباط ایران مردم به ایران
دلخور سخت نیز نم سازند هم با کردها رهبران اینکه از نداشت.

بود.
زیادی تعداد میرزاخان مریم بزرگداشت برای کنگره که سالن در
کنم گمان بود، کرده نصب دیوار به را وی عکس های از هنری پوستر
ایران اه های دانش اران هم از عده ای بین که، بود کنفرانس سوم روز
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٢۶

استادان آن از ی بود. داده رخ مالقات تصادف به طور بیرکار استاد و
اران هم که گفت او نداشت. رضایت بود شده مطرح که سؤال هایی از
آیا و آوردن در پول و حقوق و پناهندگ اش و پاسپورت مورد در او از
سؤال نشد قبول مهندس رشته های در چون شد ریاض جذب او اینکه

کردند.
فیلدز ، کوتاه مراسم در مردادماه، سیزدهم کنگره، چهارم روز
نصف از بیش مراسم این در شد. تقدیم بیرکار دکتر به جدیدی مدال
به جدید فیلدز مدال دریافت از پس بود. پر هزارنفری چند سالن
، زندگان سترگ نظام در که گفت وی رفته، سرقت به مدال جای

زندگ در او که چرا بود ناچیزی بسیار پیشامد او فیلدز مدال سرقت
چیزها آن مقایسه در سرقت این است. دیده بدتری بسیار چیزهای
او روحیه که بود قرار اگر که کرد اضافه وی بود. جوک ی فقط
نبود. اه جای این در امروز م شد، ضعیف جزئ چیزهای چنین از
او جایزه از کردستان مردم که کرد خوشحال اظهار همچنین وی

اهال ایران ها، خاورمیانه، مردم ه بل کُردها، تنها خرسندند،نه بسیار
جایزه اش که کرد امیداری اظهار او ر. دی جاهای و عراق، مردم ترکیه،

درس باشد. کشورها تمام و کشورها این مردم الهام بخش و مشوق
موفقیت که است این گیرند فرا وی زندگ داستان از م توانند آنها که

دارد. ان ام هم سخت از مملو زندگ های در حت
انجمن نشریه برای داشت میل ایران اه دانش اران هم از ی
به را موضوع این من کند. مصاحبه بیرکار دکتر با ایران ریاض
دارد مصاحبه برای تقاضا پنجاه شاید که گفت او گفتم. بیرکار استاد
کرد ی ار، هم آن که گفتند ایشان به وقت نم کند. فرصت و
چنین البته و کرد خواهد چنین داد دست فرصت اگر که داد قول است

نیامد. پیش فرصت
مورد در ، اینترنت و اجتماع ه های شب در و افواه و اذهان در
فردی بایست هست. هم هنوز و بود زیاد شایعه بیرکار پروفسور
م کرد. روشن را اذهان م شناسد خوب را او که صادق و مطمئن
اه دانش ریاضیات استاد نهندی، زارع رحیم دکتر از بهتر کس چه

از بیت با فرستادم ایمیل زارع نهندی دکتر دوستم، به من تهران؟
که: الهوری اقبال

گوی باز کوچر ز م دان آنچه گوی راز ما با رازیم محرم
دادم. تغییر «کوچر» به بیت دوم مصرع در را «ایران» من البته که

متین و منطق بسیار مقاله و پذیرفت را من خواهش زارع نهندی دکتر
چون داد. را آن پخش اجازه دوستانم و من به و نوشت صادقانه را
از من است درج باره این در مجلد این در زارع نهندی دکتر از مقاله ای

نم آورم. میان به ذکری ایشان توب م مطالب

مدال دریافت به موفق سال چهار ظرف ایران ریاضیدان دو اینکه
اینکه است. تاریخ افتخار ی ایران ها ما و ایران برای شدند فیلدز
کرده، رها را آن و است گله مند میهن مام از نامدار نخبه دو این از ی
این تا گذاشت و انداخت دست روی دست نباید و است تأسف باعث
صدر سعه با ایران ریاض انجمن که امیدوارم من شود. جاودانه قهر
را او که کند کاری و شاید ب را وطن برومند فرزند این با مراوده باب
که تهران عظیم الشأن اه دانش به و دهد آشت عظمت اش با کشور با

سازد. نزدی است پرورانده را او

نیواینگلند وسترن اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٧ ١۵۶ پیاپی شماره

ریاضیدانان بین الملل کنگره در نصیری میثم سخنران
٢٠١٨ برزیل، ریودوژانیرو،

∗ شهشهان سیاوش

بار ی چهارسال که ریاضیدانان بین الملل کنگره نشست های در
، ساعت ی اصل سخنران ٢٠ حدود بر عالوه م شود برگزار
م گیرد. صورت کنگره دعوت به نیز دقیقه ای ۴۵ سخنران تعدادی
ریاضیدان ی از بار اولین برای ،١٣٩٧ مرداد اخیر کنگره در
میثم دکتر آمد. به عمل دعوت منظور این به ایران مقیم
و بنیادی دانش های اه پژوهش ریاضیات ده پژوهش عضو نصیری،

«دینامی عنوان زیر سخنران ای ،١ کوروپ اندرس ارش، هم
و دینامی سیستم های بخش در رویه ای» همسانریخت های مرزی
بحث مورد پژوهش موضوع کردند. ایراد عادی دیفرانسیل معادالت
قرن اواخر در پوانکاره آنری از کاری به و دارد دیرینه ای تاریخ زمینه
این بسط در موفق کوشش های اخیر قرن نیم در بازم گردد. نوزدهم
پاتریس ار شان هم و کوروپ نصیری، کار که گرفته صورت زمینه
توصیف به زیر در پیشرفت هاست. سلسله این شاخص ترین لوکالوز٢

پرداخت. خواهیم کارها این از کوتاه
پوانکاره باشد، واحد دایره همسانریخت ی f : S → S اگر

واق در که ( گردش (عدد داد نسبت f به ρ(f) حقیق عددی
است. ٢π از مضربی عنوان به دایره مختلف نقاط گردش میانگین
S به S از h پیوسته تابع اگر دایره، از g و f همسانریخت دو برای
برابرند. g و f گردش عدد آنگاه ،hog = foh که باشد داشته وجود
کامال را f دینامی رفتار گردش عدد که م دهد نشان زیر قضیه

م کند: مشخص
دارای f باشد، شده) (ساده p/q چون گویا عددی ρ(f)اگر •
تناوب دوره ترین کوچ دارای نقاط این همه است، تناوبی نقاط
در چه و مثبت زمان در چه دایره، نقطه هر مدار و هستند، q

م کند. میل تناوبی نقاط این از ی به ، منف زمان
دو از ی و ندارد وجود تناوبی نقطه باشد، ناگویا ρ(f) اگر •
به دایره از h پیوسته تابع (الف) م شود: حادث زیر حالت
دایره دوران R اینجا در و ،hof = Roh که دارد وجود آن خود
دایره در نقطه هر مدار حالت این در است. ρ(f) گردش عدد با
همسانریخت دایره، از تایی ی مجموعه زیر (ب) است. ال چ
هر مدار و ناورداست f تحت که دارد وجود کانتور، مجموعه با
مجموعه این به ، منف زمان در چه و مثبت زمان در چه نقطه،

م کند. میل

با مشتق پذیر وابرریخت های برای که داد نشان دانژوا٣ واق در
حالت فقط ناگویا، گردش عدد و کراندار تغییرات با پیوسته مشتق

دینامی نظام ی بعدی حالت در ترتیب بدین م آید. پدید (الف)
برخوردار ساده ای و قاط رده بندی از وابرریخت ها و همسانریخت ها
پیچیدگ  دستخوش دوبعدی حالت در ساده تصویر این است.
رفتار جدیدی انواع هم اینجا در م شود. فت انگیزی ش تنوع و
تواماً است ن مم گوناگون رفتارهای هم و م آید، پدید دینامی
به معطوف بحث مورد کار از بخش شوند. ظاهر ر همدی جوار در و
دوبعدی خمینه ی در U چون ساده‐همبندی ناحیه که است حالت
U از نقطه ای به U نقطه هر یعن ناورداست، همسانریخت تحت
مرز در که آید پیش انتظار این ن مم اینجا در م شود. نگاشته
ظاهر باال ی بعدی مالحظات شد) خواهد ناوردا لزوماً نیز (که U

کرد. نتیجه گیری U داخل   دینامی مورد در بتوان آن از و شود
بجاست، انتظار این است، ساده بسته خم ی U مرز که حالت در
بوده پیچیده تر بسیار است ن مم ساده‐همبند ناحیه ی مرز ول
1Andres Koropecki 2Patrice le Calvez 3Denjoy
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٢٨

برخوردار دستگاه کوچ تغییرات تحت پایداری از حال عین در و
ساده‐ ناحیه مرز صورت به که مجموعه هایی پیچیده انواع از باشد.
مرز که وادا۴» «دریاچه های مرز به م توان م شوند، ظاهر همبند
مثال که مانا۵»، «دایره  و است ساده‐همبند ناحیه بیشتر یا سه مشترک
ظاهر مختلط دینامی سیستم های در ل۶ زی مرزقرص عنوان به

کالسی روش ی است. ناهمبند موضعاً همه جا که برد نام م شود،
افزودن با ساده‐همبند ناحیه فشرده سازی مرزها، این با برخورد
در بارکاراتئودوری٨ نخستین که است اولیه٧» «پایانه های مجموعه
و نصیری کرد. ابداع مرز به ریمان نگاشت توسیع برای مختلط آنالیز
Mather پیشین تحقیقات از الهام با را نظریه این از تعمیم اران هم
دایره همانند شده افزوده  مجموعه گردش عدد از و م گیرند به کار
در دینامی رفتار درباره شرط افزودن با آنان م کنند. استفاده
موفق است برقرار اغلب نظرشان مورد مصادیق در که مرز نزدی
شرط این دقیق توصیف کنند. کسب توجه جالب نتایج م شوند
نیست عمل کوتاه گزارش این در م خوانند مرزی» «شرط را آن که
زیر وضعیت های از ی هر در شرط این که شود ذکر است کاف ول

است: برقرار
هر یعن باشند، ناسرگردان f تحت U نقاط همه وقت •
باشد، داشته بازگشت همسای همان به مآال نقطه همسای

همسانریخت و داشته متناه Uمساحت ناحیه وقت باالخص •
باشد، مساحت حافظ f

یعن باشد، ترایا م شود القاء پایانه ها دایره روی که دینامی •
باشد. داشته وجود ال چ مدار

ناوردایی ساده‐همبند و باز زیرمجموعه U چنانچه ترتیب بدین
برقرار نیز مرزی شرط و باشد U شامل رویه ای همسانریخت تحت

م رسانند: به اثبات را زیر قضیه باشد،

ناسرگردان نقطه هر باشد، p/q برابر و گویا گردش عدد اگر •
کوتاهترین تناوبی نقاط همه و است f برای ثابت نقطه مرز،
آغازی حدهای باشد، کراندار U اگر باالخص دارند. برابر دوره

است. شده یل تش f ثابت نقاط از مرزی نقطه هر پایان و

است. تناوبی نقطه فاقد مرز باشد، ناگویا گردش عدد اگر •

شرح به صفحه مساحت حافظ وابرریخت های مورد در ر دی قضایایی
f مانند وابرریخت ای چنین تحت ناوردا باز قرص ی U اگر زیرند.

آنگاه: است، ثابت نقطه ای شامل آن مرز که باشد

مثبت ویژه مقادیر دارای مرزی ثابت نقطه هر در f مشتق •
ندارند. وجود مرز در بیضوی ثابت نقاط پس است،

U مرز نشود، ظاهر فوق ویژه مقادیر میان در ١ مقدار اگر •
آنهاست. بین زین اتصال های با زین نقاط متناه اجتماع

است. همبند موضعاً U مرز باالخص

ثابت نقطه ی شامل که باشد ناوردا دایره مانای ی K اگر •
است. همان تابع K به f تحدید آنگاه است،

٩ نوع رفتارهای به اران هم و نصیری کار از ری دی بخش
برای ویژگ ی اگر دارد. اختصاص دینامی سیستم های در
باشد، برقرار توپولوژی فضای ی از ال چ و باز زیرمجموعه ای

توپولوژی فضای م کنیم. تلق فضا سراسر در برقرار تقریباً را آن
مجموعه های از را شما اشتراک هر آن در که است فضایی بر١٠ نوع
باشد. ال چ فضا در ،(residual یا ته ماند مجموعه (ی ال چ باز‐
ویژگ ای هستند. فضا اینگونه بارز نمونه های تمام متری فضاهای
فضای از ته ماند زیرمجموعه ی دست کم برای که م نامیم نوع را
که کرد منسوب پوانکاره به م توان را حدس این باشد. برقرار بر
r > ٠ ،Cr فضای در نوع ویژگ ی تناوبی نقاط بودن ال چ
این ،r = ١ حالت در است. رویه ی همتافته١١ وابرریخت های
r > ١ برای ول است رسیده اثبات به رابینسن١٣ و پیو١٢ توسط حدس
4Wada Lakes 5Pseudo-circle 6Siegel Disk 7Prime Ends 8Carathéodory 9generic 10Baire 11symplectic 12Pugh 13Robinson

یثم
ر،م

رکا
ربی

کوچ
ده:

رون
دوپ

ری
صی

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٩ ١۵۶ پیاپی شماره

منجر ارانش هم و نصیری کار است. نشده حاصل قطع نتیجه هنوز
بعض برای ساده تر اثبات های و زمینه این در توجه قابل نتایج به
است: شرح این به آنان کلیدی قضیه ی است. شده پیشین نتایج

مساحت هموارحافظ وابرریخت های برای زیر ویژگ •
U اگر است: نوع Cr توپولوژی در بسته رویه های
تعداد که باشد وابرریخت تحت ناوردا و باز زیرمجموعه ای
تعدادی از U مرز آنگاه است، متناه آن توپولوژی پایانه های

متناه تعدادی و غیرتناوبی همبند و فشرده مجموعه متناه
است. شده یل تش منزوی نقطه

طور به م شود بودن نوع به منجر که شرایط اینجا در عالوه به
مهم نتایج م توان قضیه این از م گردد. ارائه تحقیق قابل و صریح

درفرض تفاوت اندک (با اول که زیر قضایای جمله از کرد، استخراج
بودند: شده ثابت Xia توسط دوم و Mather توسط قبال ( نوع

مساحت حافظ وابرریخت های برای به طورCr‐نوع •
زین نقاط ناپایدار و پایدار خمینه های بستار بسته، رویه های

منطبقند. برهم
مساحت حافظ وابرریخت های برای ، به طورCr‐نوع •

ی مدار به نمایی به گونه مدارشان نقاط که بسته، رویه های
هستند. ال چ رویه در م شود مجانب تناوبی نقطه

ار هم و نصیری توسط ر دی مشابه دستاوردهای و باال نتایج از شرح

گردید. ارائه ریودوژانیرو کنگره در او

مدرک های او است. ١٣۵٧ سال در آبادان متولد نصیری میثم
اه های دانش از به ترتیب را خود ریاض ارشد کارشناس و کارشناس
ایمپا مؤسسه از کرد، کسب شریف صنعت و امیرکبیر صنعت
عضو حاضر حال در و گرفت ریاض دکتری برزیل در (IMPA)

سال در نصیری است. بنیادی دانش های اه پژوهش علم هیئت
جایزه علوم)، (فرهنگستان ابوریحان جایزه کسب به موفق ١٣٩۶
ویژه جایزه و زنجان) تکمیل تحصیالت (مرکز ‐خواجه پور ثبوت
١٣٩۶ و ١٣٩٢ سال های در وی شد. بنیادی دانش های اه پژوهش
بود. مدعو عموم سخنران ایران ریاض انجمن ساالنه کنفرانس در

شریف صنعت اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٣٠

با مصاحبه
نصیری میثم

ریاضیدانان بین الملل کنگرۀ مدعو سخنران
ریاضیات، ده پژوهش علم هیئت عضو

بنیادی دانش های اه پژوهش
کوشش∗ محمدرضا

مقدمه
عضو نصیری میثم دکتر ،ICMریاضیدانان بین الملل کنگرۀ آخرین در
به بنیادی دانش های اه پژوهش ریاضیات ده پژوهش علم هیئت
ریاضیدانان بین الملل کنگره کرد. سخنران مدعو سخنران عنوان
هر ١٨٩٧ سال از که است جهان ریاضیدانان گردهمایی بزرگترین
، ریاض جوایز مهم ترین از برخ م گردد. برگزار بار ی چهارسال
این در چرن، مدال و گاوس جایزه نوانلینا، جایزه فیلدز، نشان جمله از
٢٠١٨ سال آگوست نهم تا اول از اخیر کنگرۀ م شوند. اهدا کنگره

شد. برگزار برزیل کشور در ژانیرو دو ریو شهر در
در باالیی بسیار اه جای و اعتبار از کنگره، این در سخنران
کنگره، مدعو و اصل سخنرانان و است برخوردار ریاض جامعه
م شوند. تلق ریاضیات فعال حوزه های آینده یا و فعل رهبران

ریاض رشته اصل موضوعات از ی هر در معموال کنگره هر در
سخنران ی (… و توپولوژی هندسه، جبر، اعداد، نظریه (نظیر

حدود و ریاض جامعه عام مخاطب برای ساعته ی اصل
دارند) تخصص تری ماهیت (که ۴۵دقیقه ای مدعو سخنران ١٠
جدیدترین و مهم ترین و م گردد ارائه برجسته ریاضیدانان توسط
م شود. کشیده تصویر به ریاضیات مختلف حوزه های پیشرفت های
گروه های و جوام شدید رقابت و سخنران ها تعداد محدودیت دلیل به

سخنران افتخار مهم، رویداد این در حضور برای مختلف ریاض
برجسته ترین از ریاضیدانان بین الملل کنگرۀ در مدعو یا اصل

م شود. محسوب شاخص ریاضیدان هر دستاوردهای
استاد و برجسته دان (فیزی وفا کامران از پس نصیری، میثم
(استاد شهیدی فریدون سال١٩٩٨)، اصل سخنران هاروارد، اه دانش

مریم مرحوم سال٢٠٠٢)، مدعو سخنران پردو، اه دانش سرشناس
اه دانش استاد و فیلدز نشان برنده زن ریاضیدان (اولین میرزاخان
و سال٢٠١٠) مدعو سخنران و سال٢٠١۴ اصل سخنران استانفورد،
کمبریج، اه دانش استاد و فیلدز نشان (برنده بیرکار کوچر با همزمان
این به تاکنون که است ایران پن از ی سال٢٠١٨) مدعو سخنران
در که است ایران ساکن ریاضیدان اولین وی شده اند. نایل موفقیت

است. مدعو پرداخته سخنران ایراد به کنگره ها این
از ریاضیدانان بین الملل کنگره مدعو و اصل سخنرانان لیست
پیوند در م گذرد) آن آغاز از سال ١٢٠ (که تاکنون رویداد این ابتدای

است: دسترس قابل زیر
https://www.mathunion.org/icm-plenary-and-invited-speakers

نظریۀ ، دینامی سیستم های بر نصیری دکتر پژوهش های
انی م و هندسه توپولوژی، با موضوعات این ارتباط و ارگودی

بین الملل کنگرۀ در نصیری دکتر سخنران است. متمرکز
ایشان پژوهش اران هم از ی با مشترک طور به که ریاضیدانان،
است، شده ایراد برزیل) فلومیننس، فدرال اه دانش ، کروپ (آندرس
روی دینامی دستگاه های مطالعۀ در مهم دستاوردهای درباره
بوده توپولوژی ایده های و ابزارها از استفاده با بعدی دو رویه های

است.

مصاحبه
برای ریاض رشته به خود عالقه و انگیزه و تحصیل سابقه از لطفاً □

فرمایید. مطرح م دانید الزم که را مواردی خوانندگان
بازم گردد. دبیرستان از پیش دوران به ریاضیات به عالقه مندی ام ■
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣١ ١۵۶ پیاپی شماره

دبستان دوران در داشتم. عالقه بیشتر هنر به دوران آن در البته
به عالقه ام دبیرستان در شوم. نقاش داشتم دوست راهنمایی و

دهم. ادامه را ریاضیات گرفتم تصمیم و شد بیشتر ریاضیات
ریاضیات به شما عالقه در هم خانوادگ یا فرهنگ عوامل آیا □

است؟ بوده مؤثر
زیادی نقش آدم عالیق ل گیری ش در جامعه فرهنگ که البته ■
باالی شأن همیشه ما، جامعه در فرهنگ بارز مؤلفه های از دارد.
سال ها آن در المپیاد جریان م کنم فکر است. بوده دانشمند و دانش
برده باالتر جامعه در را ریاضیات اه جای و هم شأن هفتاد) دهه (اوایل
آنچه یری پی برای خانواده ام تشویق و حمایت از همواره البته، بود.

بودم. برخوردار دارم جدی عالقه
عالقه تقویت در آنها نقش و آن ادامه و اه دانش تحصیل دوران □از

ویید. ب بیشتر ریاضیات به شما
(واحد امیرکبیر صنعت اه دانش در (کاربردی) ریاض کارشناس ■
از استادان همه تقریباً سال ها آن کردم. آغاز ١٣٧۵ سال را تفرش)

مستقل اه دانش به تبدیل کوچ واحد آن بعدها م آمدند. تهران
از بود. خوبی خیل تجربه سال، سه آن فراغت و آرامش شد.

صنعت اه دانش در را (محض) ریاض ارشد کارشناس ١٣٧٨ سال
معادالت زمینه در را ارشد کارشناس پایان نامه کردم. شروع شریف
IMPA به دکتری دوره برای دادم. انجام جزئ مشتقات با دیفرانسیل

دینامی سیستم های در فعال و قوی بسیار گروه وجود آنجا در رفتم.
کنم. انتخاب را زمینه این شد باعث ریاضیات از شاخه این جذابیت و

کرد؟ پیدا ادامه ونه چ دکتری از پس شما اه دانش فعالیت □
ی و ژانیرو دو ریو فدرال اه دانش در پسادکتری دوره سال ی ■

به ابتدا بازگشتم. ایران به ١٣٨٧ بهار و گذراندم IMPA در هم سال
سال اواخر از سپس و زنجان در پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش

پیوستم. بنیادی دانش های اه پژوهش به ١٣٨٩
م کنید؟ پژوهش کار موضوعات چه در □

در مرتبط موضوعات و دینامی سیستم های من پژوهش زمینه ■
است. هندسه و توپولوژی

کیف بررس در ریشه تاریخ لحاظ از دینامی سیستم های
درازمدت رفتار کشف دنبال به و دارد دیفرانسیل معادالت جواب های
باشیم. داشته آنها از صریح فرمول آنکه بدون است جواب ها
گسترش بسیار اخیر سال صد ی از بیش ط دینامی سیستم های

ارتباطات و شده ریاضیات در اصل حوزه های ی به تبدیل و یافته
توپولوژی، مثل ریاضیات اصل شاخه های ر دی با متنوع و عمیق

واق در است. یافته ... و اعداد نظریه جبر، احتماالت، آنالیز، هندسه،
کرد. مشاهده را ریاضیات پارچ ی م توان که است جایی

این دارید. را ایران داخل و خارج در تحقیق و تحصیل تجربه شما □
م کنید؟ مقایسه ونه چ را تجربه دو

از هم اینجا در بود. مهیا پویاتری و فعال تر علم محیط آنجا ■
مستمر علم ارتباط حفظ با بود. قوی تر کار برای من انگیزه جهات

کرد. جبران را کاست ها از بخش م توان بین الملل جامعه با
م بینید؟ ونه چ را ایران در ریاضیات وضعیت □

ایران در دکتری دوره نوپاست. بسیار ایران در نوین ریاضیات ■
اخیر دهه چند در است. کم مدت که شده آغاز پیش سال ٣٠ حدود
است گرفته صورت کشور ریاضیات در زیادی پیشرفت های و تحوالت
و مثبت جهات (در است کرده زیادی تغییرات کشور علم فضای و
شاهد سرعت این به که است امیدبخش و حیرت انگیز خیل .( منف
اه دانش وارد هفتاد دهه اواسط در دو هر که ایران دو که باشیم آن
فراموش نباید البته برسند. علم جهان در اه جای عالیترین به شدند
در را راه آغازین بخش تنها بزرگان این که نیست) هم عجیب (و کرد

کرده اند. ط ایران

م کنید؟ ارزیابی ونه چ را ایران در ریاضیات آینده □
و وفایی ش رشد، شاهد که روزی تا است پیش در زیادی راه هنوز ■
اگر البته باشیم. کشور در باال بسیار سط آن در ریاضیدانان تکامل

کنیم! حرکت جهت این در
شد؟ خواهد بهتر آینده وضعیت کنید م فکر آیا □

نخواهیم جایی به وگرنه باشیم داشته روشن برنامه باید ول بله، ■
رسید.

برنامه ایست؟ چه مقصودتان □
م طلبد. را جمع تالش مناسب، پاس ی و است سخت سؤال ■
کشور ریاضیات برای درخشان آینده ای داشتن لوازم مهمترین از
جذب برای (... و اقتصادی ، آکادمی ، (فرهنگ شرایط کردن فراهم
ایشان علم تربیت و رشد برای مناسب شرایط و استعداد ها بهترین
بدون است. ضروری دوام با و قوی انگیزه ایجاد همچنین است.
برنامه ریزی درست نم توان هم فعل الت مش و شرایط شناخت
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کرد.
چیست؟ فعل الت مش از شما منظور □

بخش برای شرایط حاضر حال در کنیم. شروع جوانان الت مش با ■
دانشجویان برای به ویژه است. سخت واقعاً ریاض جامعه جوان تر
و محققین برای دکتری، از بعد سال های در همچنین و دکتری

جوان. استادان
چیست؟ در الت مش این ریشه □

متنوع االت اش م توان گرفته، صورت زیاد تالش های علیرغم ■
نظام ، آکادمی نادرست سیاست گذاری های بعض کرد: ذکر را
دانشجویان از مال حمایت نبود اری، بی جدی معضل معیوب، ارزیابی

. ... و دکتری،
ریاض جامعه بودن نوپا از ناش الت مش از بخش کل طور به
ریاض جامعه پیشرو بخش با ضعیف ارتباط است. کشور ( علم (و

است. االت اش کننده تشدید هم بین الملل
آن از ناش الت مش و آکادمی نادرست سیاست گذاری های لطفاً □

دهید. توضیح دقیق تر را
پژوهش بروندادهای افزایش برای نامناسب فشار کل به طور ■

بخش به کاف توجه عدم جمله، از شده، زیادی الت مش عامل
به منجر خود این که کیفیت، بی محصوالت شدید رشد آموزش،
در مداوم تغییرات است. شده معنوی و مادی منابع زیاد اتالف
دامن الت مش بر هم آیین نامه ها و ‐پژوهش علم سیاست های

م زند.
است؟ بوده چه شما حرفه ای زندگ در معضالت این اثر □

در به ویژه نگذارد، کارم بر تأثیری مذکور موان کرده ام سع خیل ■
نتایج. انتشار نحوه و پژوهش موضوعات انتخاب

است؟ بوده آسان شما برای پس □
تحقیقات به پرداختن ه به طوری است جوانان روی سنگین فشار ■
تقریباً جوانان از خیل برای و سخت بسیار را عمیق تر و درازمدت
الت مش خوبی به و است بوده هم من برای این ها م سازد. ن نامم
حدود فقط و بوده ام اقبال خوش من م کنم. درک را جوان محققان
را تحقیقاتم دادن ادامه ان ام هم مدت آن در و بودم ار بی سال ی

کردم. پیدا
؟ ک بوده اید! هم ار بی □

دکتری پسا دوره اینکه از پیش یعن ،١٣٨٩ سال اواخر تا ابتدا از ■
کنم. شروع را بنیادی دانش های اه پژوهش در

چرا؟ □

انگیزه با نداشتم. را انتظارش اصال نشد. و دادم درخواست جا چند ■
قطعاً بود. نگذشته هم سال دو هنوز و بودم بازگشته کشور به باالیی
و تمجید مورد بعدها که چرا بوده، ارزیابی نحوه در عمده ال اش ی

گرفتم. قرار همان ها دعوت
که همانطور باشد، داشته ری دی پیامدهای م توانست ماجرا این
یا کشور از خروج مانند پیامدهایی م آید. و آمده پیش بسیاری برای

شخص موضوع را ماجرا این من انگیزه ها. و امیدها رفتن دست از
نم بینم.

بوده؟ چطور اه پژوهش در شرایط □

بوده کمیت گرا اه ها دانش از کمتر اه پژوهش در ارزیابی روش های ■
سال ها این در است. شده هم بهتر واقعاً سال ها این ط در گمانم به و
در شرکت ان ام ، پژوهش کار بر بیشتر تمرکز ان ام اه، پژوهش در
قوی و دوستانه فضای و همایش ها، و سمینارها برگزاری کنفرانس ها،

بود. بزرگ بسیار نعمت برایم علم
من شغل غیردائم بودن سنگین فشار و سخت خوب، شرایط این
به پرداختن و کرد، کمرنگ را متمادی سال های برای اه پژوهش در

شد. ان پذیر ام برایم تحقیقات در سخت تر و محوری تر مسائل
قابل رابطه این در را مسایل چه گفتید، ارزیابی ها الت مش از شما □

م دانید؟ طرح
کار ی در پیش سال ۴ ‐ ٣ است. شده بحث زیاد موضوع این ■
بحث را موضوع این مختلف زوایای از و نوشتیم مفصل مقاله ، جمع
مقاله آن نباشد. بی فایده آن خواندن هم هنوز گمانم به کردیم.
دانش های اه پژوهش ٧۴ شماره خبرنامه از ٣٢ تا ٢٠ صفحه های در
بیابید. زیر آدرس در م توانید را آن فایل که است شده منتشر بنیادی
http://www.ipm.ac.ir/publications/pdf/74 .pdf

فوق مقاله در شده مطرح مباحث برخ به م توانید خالصه به طور □
کنید؟ اشاره ای

اشاره نکته ‐دو ی به فقط کنم، تکرار را مباحث آن نم خواهم ■
مهم دو هر کیفیت و کمیت چه اگر که کنیم فراموش نباید کنم.
باید ری دی و است اصل ی نیستند. هم عرض دو این اما هستند،

باشد. خدمتش در
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و ماشین روش های از گرفتن فاصله ضرورت ر، دی مطلب
فرمول های کردن پیچیده با است. آکادمی ارزیابی های در کارمندی

آکادمی دستگاه م شوند. پیچیده تر الت مش فقط امتیازده
علم مجام در متداول و روشن روش ارگیری ب به جای کشور

روش ها و گذاشته بدعت متخصصین»، نظر به «رجوع یعن پیشرو،
است) کالن ارزیابی های برای صرفاً (که را علم سنج فرمول های و

است. گرفته بازی به پژوهش ها تک و افراد ارزیابی  برای
اقتضائات گرفتن نادیده بدعت، این مخرب و متنوع عوارض از
اتالف و پژوهش ها کشاندن بیراهه به علوم، مختلف رشته های
آسیب هایی مهم تر همه از اما است. کشور علم توان و سرمایه ها

م زند. افراد به که است
چه آموزش اه جای مورد در کردید. اشاره آموزش به مطالب تان در □

دارید؟ صحبت
است. پژوهش برای همچنین و جامعه، برای اصل پشتوانه ■آموزش
محصوالت افزایش (بخوانید: پژوهش به جانبه ی توجه م آید نظر به
عمیق پژوهش های به پرداختن برای مانع خود تنها نه ،( پژوهش
در چه است، گذاشته بدی اثرات آموزش کیفیت و اه جای بر که شده،

دانشجو. انگیزه در چه و استاد انگیزه
م کنید؟ ارزیابی چطور را کشور در دکتری دوره □

نیاز از بیش خیل واقعاً کشور در ( (ریاض دکتری دانشجویان تعداد ■
فرانسه همچون کشوری بزنم. مثال ی است. کشور فعل توان و
و است ریاض جوام توسعه یافته ترین و موفق ترین از ی دارای که

ی از کمتر ماست، برابر چهار از بیش علم اش هیئت اعضای تعداد
دارد! ریاض دکترای دانشجوی ایران سوم

( علم هیئت اعضای تعداد به (نسبت فرانسه با مقایسه در ما یعن □
داریم!؟ دکتری دانشجوی برابر ١٢ دست کم

در دکتری دانشجو ٣٠٠ ‐ ٢٠٠ حدود ساالنه که فرانسه در بله، ■
جذب معین و توجه قابل بخش م شوند، فارغ التحصیل ریاضیات
مؤسسات و صنایع در یا مدارس)، (در معلم مابق و م شوند آکادم
تربیت برای بیشتری ظرفیت اگرچه یعن م شوند. مشغول مال
مثل طبعاً و م کنند عمل کشورشان نیازهای مطابق اما دارند دانشجو
اکثر ندارند. ریاضیات دکتری فارغ التحصیالن برای اری بی ل مش ما

م کنند. عمل اینچنین توسعه یافته کشورهای

چیست؟ کشور در دکتری دانشجویان تعداد بی رویه افزایش علت □

وزارت « سطح «مناف خوردن گره از ناش اصل ل مش گمانم ■به
درست است، دانشجویان» تعداد «افزایش به استاد و اه دانش علوم،
بودجه افزایش متأسفانه علم. در پیشرو کشورهای اکثر برعکس
همه ... و مقاالت، تعداد افزایش استادان، درآمد افزایش اه ها، دانش

است! گرفته  قرار دانشجو تعداد افزایش گرو در
دارید؟ روند این اصالح برای هم اری راه □

دانشجویان کشورها اکثر مانند تا دهید تغییر را قاعده چند کافیست ■
در دانشجو تعداد مقابل، در و شوند، ( مال (تأمین بورسیه دکتری
مقاله استاد با دانشجو نباشد عرف) (یا اجبار و باشد، بی اثر دستمزدها
تعداد شدن متناسب آنگاه اولیه و طبیع اثر ی بنویسد. مشترک
کیفیت بهبود برای اولیه قدم ی م تواند این دانشجوست. با استاد

باشد. آینده در اری بی الت مش کردن کم و دکتری دوره
آخر؟ سخن □

را عالقه شان و زندگ که هستند زیادی مستعد جوانان ببینید، ■
سرمایه های این عزیزان، این قدر م کنند. علوم و ریاضیات صرف
رشدمان موان و الت مش رف برای باید همه بدانیم. را کشور بی بدیل
کنیم تالش اری هم و هم فکری با کردیم)، بحث که آنچه جمله (از

باشیم. داشته درخشان آینده تا
دانشمند و دانش باالی (شأن جامعه فرهنگ پیش سال بیست اگر
استعدادهای جذب عامل المپیاد مثل جریان و مادیات) مقابل در
داشت، باالیی ارزش آموزش هنوز و م شد، ریاضیات به درخشان
راه های باید آینده و حال برای است. کرده تغییر شرایط امروز اما
از روشن چشم انداز ایجاد بدون امروزه کرد. برنامه ریزی و یافت نو
جذب مداوم روند انتظار نباید متنوع و جذاب مناسب، شغل آینده

(آموزش علم فعال فضای خوب، آموزش باشیم. داشته را استعدادها
تحصیل دوران در چه مراحل، همه در تعال و رشد زمینه ،( پژوهش و
جایی هر در و دوره ای هر در ضروری اند. همه آن، از پس چه و
باز، چشمان با و بمانیم پر امید که است این مهم هست، سخت هایی

کنیم. تالش بی وقفه

اصفهان صنعت اه دانش ∗
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نوشته ها
ترکیبیات فرم  مسئله ی هرش: ارجاع شاخص بر نقدی

حجازیان∗ شیرین برگردان:

است: زیر مقاله از ترجمه ای متن این
Alexander Yong ,Critique of Hirsch’s Citation In-

dex: A Combinatorial Fermi Problem, Notices of the

AMS, Volume 61, Number 9,1040-1050.

فتار پیش ١
سال در هرش، ای. . ج نام به دان فیزی توسط h–ایندکس معیار
گردید. پیشنهاد ر پژوهش ی برونداد کیف اندازه گیری برای ٢٠٠۵
است مقاله n دارای فرد که است n صحیح عدد بزرگترین عدد این
سایر به ارجاعات تعداد و است ارجاع n دارای حداقل کدامشان هر که
معیار اولیه تمرکز چه اگر است. n از کمتر طورضعیف به وی مقاالت
حاضر حال در شاخص این از استفاده ول بود دان ها فیزی روی هرش

مانند اه هایی پای مثال عنوان به است. یافته عام مقبولیت
Google Scholar و Web of Science

ارجاعات، کل تعداد مانند ارجاعات، به مربوط معیار های ر دی میان در
م کنند. مشخص فرد نمایه در نیز را h–ایندکس

h–ایندکس که است این آمد پدید هرش توسط آنچه جذابیت
(Ncitations) ارجاعات شمارش کنار در مفیدی و ساده کم وسیله
مقاله کم  تعداد وسیله به م  تواند اخیر کمیت که آن دلیل به است،
خودش: گفته به گردد. ناگهان تغییر دچار زیاد، ارجاعات با کتاب یا
اساس بر hمشابه با مختلف فرد دو که است این سر بر من «بحث
یا مقاالت کل تعداد اگر حت مقیاسه اند، قابل کل شان علم  تأثیر
نفر دو بین بالعکس، باشند. داشته متفاوت بسیار ارجاعات کل تعداد
ارجاعات مشابه تعداد یا و مقاالت مشابه تعداد با برابر) علم  سن (با
دانشمند احتماال دارد بیشتری h که آن ،h متفاوت بسیار مقدار با ول

است». مؤثرتری
برجسته مایل به ارزیابی شان، زمان در کاربران که م رسد نظر به

مختلف اشخاص بین در ارجاعات شان، شماره و h  ها تفاوت شدن
بداند تا است کم تراز خط ی خواهان شخص عوض، در باشند.
چیست. «مشابه» و متفاوت» «بسیار «مقایسه پذیر»، معنای عمل، در
مربوط آماردان ها به موضوع این که م  رسد نظر به که حال در اکنون،
در درس کتاب ی ونه چ که م  دهیم نشان اینجا در ول است،
روشن را (Ncitations) و h–ایندکس بین رابطه م تواند ترکیبیات
درمورد را نگران  هایی که م  دهیم ارائه ساده ای مدل اینجا در کند.
فهرست شروع، برای برم  انگیزد. h‐ایندکس از نادرست استفاده
به نزول ترتیب به را مقاله هر به ازای ر پژوهش ی ارجاعات تعداد
از افرازی عنوان به را λ = (λ١ ≥ λ٢ ≥ . . . ≥ λNpapers

) صورت
م  شود. متناظر خود یانگ نمودار با λ که یرید ب نظر در Ncitations

مثال عنوان به

λ = (۵, ٣, ١, ٠) ↔

طول ،λ h–ایندکس که م کند تأیید ترکیبیات متخصص ی
این شده): مشخص • عالمت با ل ش (در است دارف مربع ضل
مشاهده این است. گرفته جای λدر که است h×h مربع بزرگترین
در همچنین و ارجاعات محاسبه شیوه  های در و ندارد، تازگ ساده
ببینید. را [١] مثال برای م  شود، ظاهر ترکیبیات به مربوط نوشتگان
ماکسیمم h–ایندکس با و Ncitations اندازه با یانگ نمودار که آنجا از

که م کنیم مالحظه ل ش روی از است، مربع ی تقریباً

٠ ≤ h ≤ [
√
Ncitations]

یرید: ب نظر در را زیر سؤال حال
در چیست؟ h برای برآوردشده بازه مفروض Ncitations برای
یافتن برای ورودی داده تنها عنوان به Ncitations، فقط گرفتن نظر
همین به دقیقاً م رسد. نظر به کاف سخت به مناسب، پاس ی

ی ، فرم معمول مسائل با تشابه در را، سؤال این ما که است دلیل

ه ها
وشت
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Ncitations ۵٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ۴٠٠ ۵٠٠ ٧۵٠ ١٠٠٠ ١٢۵٠
h بازه  های [٢, ۵] [٣, ٧] [۵, ٩] [٧, ١١] [٨, ١٣] [٩, ١۴] [١١, ١٧] [١٣, ٢٠] [١۵, ٢٢]
Ncitations ١۵٠٠ ١٧۵٠ ٢٠٠٠ ٢۵٠٠ ٣٠٠٠ ٣۵٠٠ ۴٠٠٠ ۴۵٠٠ ۵٠٠٠
h بازه  های [١٧, ٢۴] [١٨, ٢۶] [٢٠, ٢٨] [٢٢, ٣١] [٢۵, ٣۴] [٢٧, ٣۶] [٢٩, ٣٩] [٣١, ۴١] [٣۴, ۴٣]
Ncitations ۵۵٠٠ ۶٠٠٠ ۶۵٠٠ ٧٠٠٠ ٧۵٠٠ ٨٠٠٠ ٩٠٠٠ ١٠٠٠٠
h بازه  های [٣۵, ۴۵] [٣۶, ۴٧] [٣٧, ۴٩] [٣٩, ۵١] [۴٠, ۵٢] [۴٢, ۵۴] [۴۴, ۵٧] [۴٧, ۶٠]

h–ایندکس برای اطمینان بازه  های :٣ . ١ جدول

را « ترکیبیات فرم  «مسائل بخش م نامیم، ترکیبیات فرم  مسئله
نمایید. مالحظه

Critique of Hirsch’s
Citation Index: A
Combinatorial Fermi
Problem
Alexander Yong

I
n 2005, physicist J. E. Hirsch [Hi05] pro-
posed the h-index to measure the quality
of a researcher’s output. This metric is the
largest integer n such that the person has
n papers with at least n citations each, and

all other papers have weakly less than n citations.
Although the original focus of Hirsch’s index was
on physicists, the h-index is now widely popular.
For example, Google Scholar and the Web of Science
highlight the h-index, among other metrics such
as total citation count, in their profile summaries.

An enticing point made by Hirsch is that the
h-index is an easy and useful supplement to a
citation count (Ncitations), since the latter metric
may be skewed by a small number of highly cited
papers or textbooks. In his words:

“I argue that two individuals with similar
h’s are comparable in terms of their overall
scientific impact, even if their total number
of papers or their total number of citations
is very different. Conversely, comparing two
individuals (of the same scientific age) with
a similar number of total papers or of total
citation count and very different h values,
the one with the higher h is likely to be the
more accomplished scientist.”

It seems to us that users might tend to eyeball
differences of h’s and citation counts among in-
dividuals during their assessments. Instead, one

Alexander Yong is associate professor of mathematics at
the University of Illinois at Urbana-Champaign. His email
address is ayong@uiuc.edu.

DOI: http://dx.doi.org/10.1090/noti1164

desires a quantitative baseline for what “compara-
ble,” “very different,” and “similar” actually mean.
Now, while this would appear to be a matter for
statisticians, we show how textbook combinatorics
sheds some light on the relationship between
the h-index and Ncitations. We present a simple
model that raises specific concerns about potential
misuses of the h-index.

To begin, think of the list of a researcher’s
citations per paper in decreasing order λ = (λ1 ≥
λ2 ≥ · · · ≥ λNpapers) as a partition of sizeNcitations.
Graphically, λ is identified with its Young diagram.

For example, λ = (5,3,1,0)↔ • •
• •

.

A combinatorialist will recognize that the h-
index of λ is the side-length of the Durfee square
(marked using •’s above): this is the largest h× h
square that fits in λ. This simple observation
is nothing new, and appears in both the bib-
liometric and combinatorial literature; see, e.g.,
[AnHaKi09, FlSe09]. In particular, since the Young
diagram of size Ncitations with maximum h-index
is roughly a square, we see graphically that
0 ≤ h ≤ b

√
Ncitationsc.

Next, consider the following question:

Given Ncitations, what is the estimated range of h?

Taking only Ncitations as input hardly seems
like sufficient information to obtain a meaningful
answer. It is exactly for this reason that we call
the question a combinatorial Fermi problem, by
analogy with usual Fermi problems; see the section
“Combinatorial Fermi Problems.”
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فرد هر ارجاعات نمایه نداریم، پیشین ای اطالعات هیچ که آنجا از
Ncitations افرازِ هر یعن م  گیریم. نظر در اریب غیر حالت به را
در زیبایی نظریه ، واق در شود. م  گرفته نظر در برابر احتمال با
که دارد وجود نواخت ی تصادف افراز های این مجانبی موردرفتار های
عنوان به است، توسعه یافته و بسط ارانش هم و A. Vershik توسط
(به پایین مقادیر به عمال، ما، عالقه ول کنید. مالحظه را [٨] مثال

به واق مجانبی نتایج تمام  که جایی است، Ncitations از دردبخور)
رایانه های و مولد سری  های از عوض، در نیستند. مرتبط چندان
مربع ، تصادف λی ی که آن احتمال محاسبه برای مدرن رومیزی
مشخص تر، طور به م کنیم. استفاده باشد، داشته h اندازه از دارف

افراز ها: برای اویلر‐گاوس اتحاد از استفاده با را ٣ . ١ جدول
n∏

i=١

١
١ − xi

= ١ +
∑
k≥١

xk٢∏k
j=١)١ − xj)٢ (٣ . ١)

به معموال دارف مربع های طریق از (٣ . ١) اثبات نوشته ایم.
این شود. م  داده آموزش ترکیبیات درس کارشناس دانشجویان
h–ایندکس» در آن کاربرد و اویلر‐گاوس «اتحاد بخش در مطلب
نوشتار این آموزش اهداف است. شده داده توضیح اختصار به
و اویلر‐گاوس «اتحاد و « ترکیبیات فرم  «مسائل بخش های: در

شده اند. گنجانیده h–ایندکس» در آن کاربرد
به است منسوب و م دهیم قرار استفاده مورد که مجانبی نتیجه

وقت را، دارف مربع متوسط اندازه ،[٣] C.D. Savage ،S. Corteel
حت آن ها، فرمول که آنجا از م  دهد. دست به Ncitations → ∞

نتیجه است ما محاسبات با راستا هم تعداد، Ncitationsکم مقادیر برای
م  کنیم: بیان h–ایندکس تقریب قاعده عنوان به را آن ها

h =

√۶ log ٢
π

√
Ncitations ≈ ٠/۵۴√Ncitations

کسان از بزرگ اکثریت برای است. ریاضیدانان بر نوشتار این تمرکز
با آمده دست به واقع h–ایندکس گرفتند، قرار بررس مورد که

قان اطمینان بازه  های در ،Google Scholar MathScinetو از استفاده
به تقریب قاعده که دریافتیم ما عالوه به م  گیرند. قرار کننده ای
مثال، عنوان به است. دقیق محض ریاضیات برای قبول قابل اندازه
١٩٩٨ سال از بعد فیلدز مدال برندگان برای را مطلب این ٣ . ٢ جدول

١ م  دهد نشان
جایزه برنده برای h–ایندکس که است شده داده نشان [۶] در
h–ایندکس رابطه ما نظر از ول دارد پیش بین قابل مقداری نوبل
تعدادی h–ایندکس که چرا است. نامشخص فیلدز مدال برندگان با
MathSciNet که شدیم برآن ما دارند. خطا نیز Thompson and Reuter’sWeb of Science Googleو Scholarارجاعات نیستند. MathSciNetکامل ٢٠٠٠ از قبل ١ارجاعات

است. شده داده کاهش شده گم داده های تأثیر فیلدز، مدال اخیر برندگان برای م  باشد. ریاض دانان ارجاعات تحلیل برای گزینه کامل ترین

ه ها
وشت

ن
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١٣٩٧ تابستان ٣۶

مدال برنده جایزه دریافت سال Ncitations h تقریب قاعده اطمینان بازه
T.Gowers ١٩٩٨ ١٠١٢ ١۵ ١٧/٢ [١٣, ٢٠]

R.Borcherds ١٩٩٨ ١٠۶٢ ١۴ ١٧/۶ [١۴, ٢١]
C. McMullen ١٩٩٨ ١٧٣٨ ٢۵ ٢٢/۵ [١٨, ٢۶]
M.Kontsevich ١٩٩٨ ٢۶٠٩ ٢٣ ٢٧/۶ [٢٢, ٣٢]
L.Lafforgue ٢٠٠٢ ١٣٣ ۵ ۶/٢ [۴, ٨]
V. Voevodsky ٢٠٠٢ ١٣٨٢ ٢٠ ٢٠/٠ [١۶, ٢٣]
G. Perelman ٢٠٠۶ ٣۶٢ ٨ ١٠/٠ [٧, ١٢]
W. Werner ٢٠٠۶ ١١٣٠ ١٩ ١٨/٢ [١۴, ٢١]

A. Okounkov ٢٠٠۶ ١۶٧٧ ٢۴ ٢٢/١ [١٨, ٢۵]
T. Tao ٢٠٠۶ ۶٧٣٠ ۴٠ ۴۴/٣ [٣٨, ۵١]
C. Ngô ٢٠١٠ ٢٢٨ ٩ ٨/٢ [۵, ١٠]

E. Lindenstrauss ٢٠١٠ ۴٩٠ ١٢ ١٢/٠ [٩, ١۴]
S. Smirnov ٢٠١٠ ۵٢١ ١٢ ١٢/٣ [٩, ١۵]
C. Villani ٢٠١٠ ٢٩٣١ ٢۵ ٢٩/٢ [٢۴, ٣٣]

١٩٩٨ ‐ ٢٠١٠ فیلدز مدال برندگان :٣ . ٢ جدول

مقادیری حت یا برابر ٣ . ٢ جدول در مندرج فیلدز مدال دارندگان از
ارجاعات تعداد که آنهایی یا مشابه، آکادمی سن در رقبایشان از کمتر
میان فرهنگ تفاوت کننده منعکس این شاید م  باشد. دارند، مشابه

باشد. علم  جوام ر دی با ریاضیات جامعه
تجربی» داده  های اساس بیشتربر «مقایسه  های بخش در
قرار تحلیل و تجزیه مورد را ا) (آمری علوم مل آکادم  ریاضیدانان
و واقع h–ایندکس بین همبستگ که م  دهیم نشان و م دهیم
حذف از پس که است R = ٠/٩۴ تقریبی، روش از آمده دست به
جایزه برندگان همچنین بود. خواهد R = ٠/٩۵ کتاب ها ارجاعات
داد. خواهیم قرار بحث مورد را پژوهش مؤسسه سه دانشیاران و آبل
را تقریب ها این خودشان که م خواهیم خوانندگان از سرانجام

نمایند. بررس مجدداً
بحث به را خود تحلیل های احتمال کاربرد یا پیامد سه اینجا در

م گذاریم.

متفاوتند. بسیار Ncitations  ها وقت h ها مقایسه

چه اما م کند Ncitationsرشد افزایش با معموالh–ایندکس، م دانیم
مفید اطالعات فاقد را h ها مقایسه ارجاعات، تعداد زیاد تفاوت وقت

م سازد؟
برابر ترتیب به آکونکوف و تائو h–ایندکس مثال، برای

hOkounkov = ٢۴(١۶٧٧citations)

و
hTao = ۴٠(۶٧٣٠citations)

ازی کمتر را باشد hOkounkov ≥ ٣٢ که این احتمال ما، روش است.
در ریاضیدانان تعداد که کنید توجه م کند. محاسبه میلیون ١٠ در

نفراست. ٢٠٠٠٠٠ از کمتر Math Genology Project

تعداد با ریاضیدان که م کنند پیش بین فوق محاسبات بنابراین،
عمل در چند هر ندارد، وجود ٣٢، h‐ایندکس دارای و ١۶٧٧ ارجاع
م شود پیش بین مشابه، طور به برسد. ۴٠ به م تواند مقدار این
طور (به h–ایندکس دارای که ارجاع تعداد این با محض ریاضیدانان
تعداد با مختلف شاخه  های زیر وقت نادرند. باشند «مشابه» خام)
نکته این م کنیم، مقایسه را متفاوت بسیار طبیع طور به ارجاعات
مدنظر را نظری احتیاط ی کردن، برجسته درباره ما م کند. پیدا معنا

م دهیم. قرار

تعداد پر ارجاعات و تقریب قاعده ٢
تعداد با ران پژوهش برای را h–ایندکس رفتار نظری لحاظ از ما روش
پیش بین  ها این که گستره ای کند. م  بین پیش ارجاعات پرشمار
برای تنها نه امر این م   دهد. دست به مفیدی اطالعات درست اند،

است. درست کاری حوزه ی کل برای ه بل مستقل، اشخاص
Ncitations = صورت به را a تناسب ضریب ی ، واق در هرش،
بین a که دریافته ام تجربی به طور «من شد متذکر و کرد تعریف ah١√٢/۵ ≈ ٠/۴۵ بین h که معناست بدان این م کند.» تغییر ۵ و ٣

م گیرد. قرار √Ncitations برابر √١/٣ ≈ ٠/۵٨ و

ه ها
وشت

ن
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هرش تجربی باالی کران بین تشابه درک برای تالش با م توان
اتبه (م E.R. Canfield َکن فیلد از حدس کرد. آغاز تقریب قاعده و
بیان نمایید) مالحظه را «... اویلر‐گاوس «اتحاد بخش ، خصوص
از بنابراین، است. متوسط دارف مربع اطراف در تمرکز که م کند
بزرگ مقادیر برای تقریب قاعده که رود م  انتظار نظری، لحاظ

باشد. درست تقریباً Ncitations

ریاضیدانان برای حت مطلب این تجربی، نظر از که دریغا
مقدار م کنیم: مشاهده مرتبط نکته اما نیست. درست محض،
دان ها، فیری ریاضیدان ها، همه تقریباً برای ٠/۵۴√Ncitations

تعداد پر ارجاعات با کامپیوتر علوم متخصصین و آماردان ها
h واقع مقدار از بیش گرفته ایم، نظر در که ،(Ncitations > ١٠٠٠٠)
(کمتر اندک درصد و نم  دهد روی مطلب این نادری موارد در است.
جهت در تغییر ر، طرف دی از نیست. درست تقریب این از از٪۵)
یا مهندس از حوزه هایی در بیشتر، یا ٪۵٠) است بزرگ اغلب ر دی

نیست.) غیرمعمول چندان زیست شناس
همچنین م  افتد. اتفاق برابری تقریباً آبل جایزه برندگان بین در
گرفته ایم نظر در را شده اند ذکر [۶] در که برجسته دان های فیزی تمام
Web of در اسم  شباهت دلیل به Anderson، و Cohen جز (به
‐ ١۴ متوسط طور (به باالست کران ی همواره حدس .(Science
٢۵٨٨١) D.J. Scalapino توسط تساوی است). باال خیل درصد، ٢٠ 
٢٧۶٣۵) J.N.Bachall و (٠/٩٩ ارجاع؛ ٢٢٩٠٢) C.Vafa (١ ارجاع؛

true h
estimated h نسبت از اینجا در است. شده کسب ) ٠/٩٨ ارجاع؛

کرده ایم. استفاده
کمتری ایندکس –h باال، ارجاع تعداد با افراد که این دلیل ی
دارای اشخاص این که است این دارند انتظار مورد h–ایندکس از
دانشمندان همچنین، هستند. باال ارجاع تعداد با درس کتاب های
ارجاعات (مثال، م  شوند کشیده متیو» «اثر سوی به اغلب معروف

آن ها). معروف بسیار کتاب های یا مقاالت به دلیل بدون

نامتعارف h–ایندکس  های ٣
–h ی کردن مشخص برای روش ما، برآوردهای کل طور به
بازه خارج که آنهایی یعن فعال، ران پژوهش برای نامتعارف ایندکس
غیردقیق مخصوصاً آنها برای تقریب قاعده که آنهایی یا اطمینان،

دهد. م  دست به است،
تقریب های روی تأثیری چه کتاب ها به ارجاع ببینیم که این برای
م گیریم. درنظر را R.P. Stanley ترکیبیات متخصص گذارد، م  ما
برآورد ۴٣/۶ را او ایندکس است، ارجاع ۶۵١٠ دارای استنل که آنجا از

٣٣۶٢ حال، خطا. درصد ٢٠ یعن ، hStanley=٣۵ اما م کنیم.
h–ایندکس تعداد این کردن کم با است. کتاب ها به مربوط او به ارجاع
برابر وی شده تصحیح h–ایندکس که آن حال م  شود، برآورد ٣٠/٣ او
٣ . ٣ جدول نیست؛ نامعمول پدیده این خطا. درصد ۵ فقط است، ٣٢

کنید. مالحظه را
نظر در Google Scholar در را T.Tao نمایه ر دی مثال عنوان به
او h–ایندکس تقریب قاعده دارد، ارجاع ٣٠٠۵٣ او که آنجا از یرید. ب

یعن او واقع h–ایندکس از دور بسیار که م کند پیش بین ٩٣/۶ را
با مشترک (مقاله او ارجاعات بیشترین با مورد پن حال، م باشد. ۶۵
حذف با م گیریم. کار به را فشار) تحت سنجش روی E. Candes
جدید تقریب م ماند. باق ارجاع ١٣٩۴٢ تعداد زمینه، این در مقاالت
م باشد. ۶١ وی شده تصحیح h–ایندکس و است ۶٣/٧ برابر او برای
گذاشتن کنار با کرده ایم، مشاهده که مواردی از بسیاری در
نمایه باقیمانده م شود، انحراف موجب که ر پژوهش نمایه از مواردی

دارد. همخوان تقریب قاعده با

خالصه و نتیجه گیری ۴
فیلدز، مدال برندگان خواه را، ر پژوهش ی کیفیت که است روشن
نامزدهای یا شغل ارتقاء کاندیدای آبل، جایزه کنندگان دریافت
در اما، گرفت. اندازه اعداد با فقط توان نم  باشند، پژوهانه دریافت
کار به مقایسه برای رسم  غیر یا رسم  طور به h–ایندکس واقعیت،
آزمودن قابل و نظری چارچوبی تا دارد نظر در نوشتار این م رود.
فراهم ارزیابی  هایی چنین محدودیت های فهمیدن کم  به طور برای
که دارد این از ایت ح تقریب قاعده دقت ریاضیدان ها، برای آورد.
ارجاعات شماره تأثیر تحت قویاً ریاضیدان دو بین h–ایندکس تفاوت

آنهاست.
آمارهای و معروف ریاضیدان های مورد در بحث که حال در
شاپ  هاست، کاف در تفریح گفتگوهای موضوع آن ها به مربوط
م شود مطرح اه دانش جلسات در h–ایندکس که جدی مورد ی
ارجاع ١٠٠ با را A ر پژوهش است. جوان نسبتاً ریاضیدانان به مربوط
در ۴ h–ایندکس و ارجاع ۵٠ با را B ر پژوهش و ۶ h–ایندکس و
گرفتن حال در که ریاض استادیاران برای اعدادی یرید.چنین ب نظر
hA که کند م  پیش بین ما مدل نیست. غیرطبیع هستند دائم شغل
کسری چه که گفت م  توان واقعا آیا ول است. hB از بیش اندک

است؟ کیفیت از نشانه ای hA−hB از
م شود. فراگیرتر مسئله دارند متفاوت کاری زمینه B و A وقت
کاربردی ریاضیات در اساس کار های به ارجاعات که م رود انتظار
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کننده دریافت نام جایزه دریافت سال Ncitations h تقریب قاعده تقریب بازه
J.P. Serre ٢٠٠٣ ١٠١١٩ ۵٣ ۵۴/٣ [۴٧, ۶٠]
I. Singer ٢٠٠۴ ٢٩٨٢ ٢٨ ٢٩/۵ [٢۴, ٣۴]
M. Atiyah ٢٠٠۴ ۶۵۶۴ ۴٠ ۴٣/٧ [٣٧, ۴٩]
P. Lax ٢٠٠۵ ۴۶٠١ ٣٠ ٣۶/٣ [٣١, ۴٢]

L. Carleson ٢٠٠۶ ١٩٨٠ ١٨ ٢۴/٠ [١٩, ٢٨]
S.R.S. Varadham ٢٠٠٧ ٢٨٩۴ ٢٨ ٢٩/٠ [٢۴, ٣٣]
J. Thompson ٢٠٠٨ ٧٨٩ ١۴ ١۵/٢ [١١, ١٨]

J. Tits ٢٠٠٨ ٣۴۶٣ ٢٨ ٣١/٨ [٢٧, ٣۶]
M. Gromov ٢٠٠٩ ٧۶٧١ ۴١ ۴٧/٣ [۴٠, ۵۴]

J. Tate ٢٠١٠ ٢٩٧٩ ٣٠ ٢٩/۵ [٢۴, ٣۴]
J. Milnor ٢٠١١ ٧٨۵۶ ۴٨ ۴٧/٩ [۴١, ۵۴]

E. Szemerédi ٢٠١٢ ٢۵٣۶ ٢۶ ٢٧/٢ [٢٢, ٣١]
P. Deligne ٢٠١٣ ۶۵٧۶ ٣۶ ۴٣/٨ [٣٧, ۵٠]

آبل جایزه دریافت کنندگان :٣ . ٣ جدول

تجربی، زمینه  های در باشد. محض ریاضیات از بیش بسیار
ترتیب h–ایندکس که آنجایی از دارند. متعددی نویسندگان مقاالت،
چنین در نکته این که م رسد نظر به نم گیرد، نظر در را نویسندگان

دهد. قرار تأثیر تحت را ما تقریب حوزه  هایی
کمتری تعداد مالحظه ای قابل طور به محض، ریاضیدانان
نیست، غیرمعمول امری این دارند. ارجاع و مقاله ار، هم نویسنده
که باز مسئله ای حل به ارجاعات تعداد موارد اغلب در مثال برای

ی بنابراین است. کم نسبتاً بود، مانده نشده حل زیادی مدت
ر دی برای بنیادین دالیل به محض، ریاضیدانان برای توصیف مدل

بود. خواهد ناکارآمد حوزه  ها
به را h–ایندکس م  توان هم هنوز آیا باشد، درست نکته این اگر
پرسیدن نظری لحاظ از مسئله این داد؟ قرار استفاده مورد فراگیر طور
[٧] در که همانگونه دارد، ان ام آیا م کند: توجیه را سؤال این
ساده ای مقایسه معیار، در بازنگری از پس حت است، شده پیشنهاد

داد؟ انجام مختلف علم  حوزه  های بین

ترکیبیات فرم  مسائل ۵
معمول فرم  مسائل ١ ‐ ۵

آوردن دست به در او توانایی که ، فرم و انری افتخار به فرم  مسائل
دسترس، در اندک داده  های از استفاده با خوب تقریبی کم جواب های
زیر مثال از موضوع شدن روشن برای شده اند. نام گذاری است، زبانزد

:[۴] م کنیم استفاده
فعالند؟ متحده ایاالت در دونالد م رستوران تعداد چه

رستوران ١٠ دارد جمعیت نفر ٢٠٠٠٠٠ حدود که کانت شامپِین در
با متناسب رستوران ها این تعداد کنید فرض دارد. وجود دونالد م
است، نفر میلیون ٣٠٠ متحده ایاالت جمعیت چون باشد. جمعیت
١۵٠٠٠ را دونالد م رستوران  های تعداد انگشت سر محاسبه ی

است. ١۴١۵٧ برابر ٢٠١٢ سال در واقع جواب م کند. برآورد
کردیم، فرض باال در آنچه مانند شده، ساده فرض ی از استفاده
نواخت ی فرض که است واض است. فرم  مسئله ی ویژگ ی
پاس  های یافتن که زمان اما، نیست. درست واقعاً باال در بودن
هستند، دسترس قابل غیر یا و هستند زمان بر خیل یا دقیق تر
ادامه در تقریب این است. سریع و خوب برتقریب  های تمرکزکار
و بهتر جواب های یافتن روی کار برای راهنمایی عنوان به م تواند

گیرد. قرار بهره برداری مورد دقیق تر
وقت ول است، نزدی واقع مقدار به اینجا در تقریب چه اگر

تشخیص به زیرا شد، خواهد جالب تر نتیجه حت نباشد خوب تقریب
تعداد مشابه تحلیل مثال، برای م کند. کم نادرست فرض ی
و م کند برآورد ٠ برابر را متحده ایاالت در فود هول اه  های فروش
نم باشد. جمعیت با متناسب شرکت این حضور که م کند روشن این
از قسمت ، انگشت سر استاندارد /محاسبات فرم مسائل
ساختن در مسائل این است. مهندس یا فیزی آموزش  های
مانند حوزه  هایی در و برخوردارند نظری ارزش از ریاض مدل  های
دلیل به شاید اما دارند. «واق گرایانه» ارزش مدیریت مشاوره
از قسمت مشخص، طور به برخوردارند، نادقیق ذات از که آن
مورد در ویژه به امر این نم شوند. محسوب محض ریاضیات
شمارش حوزه این هدف که چند هر است، درست شمارش ترکیبیات
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آرزو دانشجویان نوشتار، این نویسنده تجربه براساس که، است اشیائ
باشند. غیرنظری کاربردی دارای م کنند

ترکیبیات مشابه ی ٢ ‐ ۵
ε>٠ ی م کنیم: تعریف را ترکیبیات فرم  مسئله ی به قیاس،
اشیای از متناه مجموعه ی S کنید فرض یرید. ب نظر در را ثابت
صورت، این در باشد. S روی آماره ی ω:S→Z≥٠ و ترکیبیات
نواخت ی احتمال که ،[a, b] اطمینان بازه عضو هر روی را ω مقدار

کنید. برآورد باشد، ε از کمتر بازه، این از خارج Sاز عضوی انتخاب
به (S, ω) ترکیبیات مسئله برای مولد سری تعریف، به بنا
k هر ازای به شود. م  داده G(s,ω)(x) =

∑
s∈S xω(s) وسیله

در xkضریب یعن ؛ # {s∈S: ω (s)=k}=
[
xk

]
G(s,ω)(x) ،

از ضریب استخراج با کار معموأل درس کتاب های در .G(s,ω) (x)

صوری توان سری  های حلقه در معتبر فرمول های کارگیری به طریق
نم  گیرد قرار تأکید مورد کالس در اغلب آنچه ول م پذیرد. انجام
سیستم ی توسط م تواند #Sهمچنین و ضریب این که است این
به گردیده، طراح [a, b] بازه سریع تعیین برای که کامپیوتری جبر
را کار این م دهد، انجام را کار کامپیوتر چون شود. استخراج سرعت

م کنیم. قلمداد انگشت سر محاسبه مشابه
[a, b] بازه اغلب ،( ε=٪٢ (مانند ε «معقول» مقادیر برای
قضیه ای است ن مم حالت هایی، چنین در است. صعب الحصول
داشته وجود «شاخص» ش ی نزدی در مجانبی تمرکز مورد در
حالت مسئله ، باشند داشته وجود قضایایی چنین اگر حت اما، باشد.

نم کنند. حل را متناه
آوردن دست به برای سریع روش نواخت، ی توزیع از استفاده
این هستند. تجربی داده  های با مقایسه قابل که است تقریب هایی
و احتمال توزیع  های سایر گرفتن درنظر به را کاربر درنهایت، کار

م مثال مانند (دقیقاً م  کند دعوت کننده تر قان آماری تحلیل  های
مونت کارلو. و مارکوف زنجیرۀ روش های از استفاده مثال دونالد)،

م کنیم: ذکر را ری دی ترکیبیات فرم  مسئله اینجا در
.[٩] ا آمری قاره در بوم  زبان های خانواده  های تعداد

با درست، پاس یافتن برای راه اساساً مسئله، این برای یعن
ندارد. وجود باال اطمینان درجه

h–ایندکس در آن کاربرد و اویلر‐گاوس اتحاد ۶
آن در که h‐ایندکس، مسئله برای را ٢ بخش چشم انداز اینجا در
کار به است، افراز دارف مربع ضل →ω:Sاندازه Z≥٠ و S=Par(n)

σ:Par→ Z≥٠ و باشد افراز ها همه مجموعه Par اگر م بریم.
برای سری مولد آنگاه م دهد، دست به را افراز اندازه که باشد تابع

از است عبارت (Par, σ)

P (x)=

∞∏
i=١

١
١− xi

.

عنوان به را [٢] درس کتاب .#Par(n) = [xn]P (x) ، یعن
کنید. مالحظه کار، این برای مرجع

بر هان آورید. یاد به مقدمه از را (٣ . ١) اویلر‐گاوس اتحاد
یانگ نمودار هر که است ترتیب این به آن شده شناخته ترکیبیات
م شود تجزیه (Dλ, Rλ, Bλ ) تایی سه ی به دوسویی طور به λ
سطر k حداکثر با یانگ نمودار ،Rλی k×k مربع Dλی آن در که
Rλ ، دارف مربع Dλ ، یعن است. ستون k حداکثر با افراز ی Bλ و

مثال: برای است. آن زیر ل ش Bλ و مربع راست سمت ل ش

λ = 7→ = (Dλ, Rλ, Bλ).

،∏k
j=١ ١١− xj با است برابر ستون k حداکثر با افرازی برای مولد سری

با ل ش سطر، k حداکثر با ل ش ی («ترانهاده») مزدوج چون
حداکثر با ل ش مولد سری که م گیریم نتیجه است، ستون kحداکثر

م باشد. ∏k
j=١ ١١−xj صورت به نیز سطر k

با یانگ نمودار ی مولد سری که م گیریم نتیجه بحث این از
از است عبارت k اندازه از دارف مربع

xk٢ k∏
j=١

(١−xj)
−٢

.

داریم: ثابت Ncitationsی و h برای محاسبه با

Prob(λ: |λ| = Ncitations , Durfee square of size k)

=

[
xNcitations

]
xk٢ ∏k

j=١ (١−xj)
−٢

#Par (Ncitations)

پایان به (٣ . ١) آوردن دست به با را بحث معموال درس کتاب های
تیلور بسط برای کامپیوتر از استفاده درس، کالس در م رسانند.
قبل از افراز اعداد با ضرائب مقایسه و ∑b

k=a x
k٢ ∏k

j=١ (١−xj)
−٢

ملموس طرزی به را اتحاد که م دهد را ان ام این مدرس به معلوم،
اندازه تغییرات حوزه b و a تغییرات کند. تشریح دانشجویان برای

ه ها
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Ncitations h تقریب قاعده تقریب بازه
A١ ١٩ ٣ ٢٫۴ [١, ٣]
A٢ ٨٠ ۶ ۴٫٨ [٣, ۶]
A٣ ١١٣ ۶ ۵٫٧ [۴, ٧]
A۴ ١٣٠ ۴ ۶٫١ [۴, ٨]
A۵ ٢٠٢ ۶ ٧٫٧ [۵, ١٠]
A۶ ۵١١ ١١ ١٢٫٢ [٩, ١۵]

Ncitations h تقریب قاعده تقریب بازه
C١ ١٠ ٢ ١٫٧ [١, ٢]
C٢ ١١ ٢ ١٫٨ [١, ٢]
C٣ ٢۵ ٣ ٢٫٧ [١, ٣]
C۴ ۵۴ ۴ ۴٫٠ [٢, ۵]
C۵ ۶۴ ۵ ۴٫٣ [٣, ۵]
C۶ ۶۴ ۵ ۴٫٣ [٣, ۵]
C٧ ۶٧ ۶ ۴٫۴ [٣, ۵]
C٨ ١٠۴ ۶ ۵٫۵ [۴, ٧]
C٩ ١۴۴ ٨ ۶٫۵ [۴, ٨]

C١٠ ٢۶٩ ۵ ٨٫٩ [۶, ١١]

Ncitations h تقریب قاعده تقریب بازه
B١ ٣٠ ٣ ٣٫٠ [١, ۴]
B٢ ٣۵ ۴ ٣٫٢ [٢, ۴]
B٣ ۵۶ ۴ ۴٫٠ [٢, ۵]
B۴ ۵۶ ۵ ۴٫٠ [٢, ۵]
B۵ ۶٣ ۵ ۴٫٣ [٣, ۵]
B۶ ۶٣ ۶ ۴٫٣ [٣, ۵]
B٧ ٧٨ ٣ ۴٫٨ [٣, ۶]
B٨ ٨۴ ۵ ۴٫٩ [٣, ۶]
B٩ ٨٨ ٧ ۵٫١ [٣, ۶]

B١٠ ١٢٢ ٨ ۶٫٠ [۴, ٧]
B١١ ١٢۶ ٧ ۶٫١ [۴, ٧]
B١٢ ١٣٣ ۶ ۶٫٢ [۴, ٨]
B١٣ ١٣٣ ٧ ۶٫٢ [۴, ٨]
B١۴ ١۵٠ ٨ ۶٫۶ [۴, ٨]
B١۵ ١۶٣ ٧ ۶٫٩ [۵, ٨]
B١۶ ٢٢٨ ١٠ ٨٫١ [۵, ١٠]

تحقیقات اه دانش سه دانشیاران :۴ . ٣ جدول

اندازه از افراز هایی شدن ظاهر مثال م دهد. نشان را دارف مربع
این  h–ایندکس، مسئله برحسب این ها تعبیر با است. محتمل %٩٨

داده اند٢ ما به را ۴ . ٣ جدول که هستند محاسبات همان داده ها
تقریباً دارف مربع اندازه مدل از حاصل نتیجه که م دهد نشان
م کند بیان کََن فیلد تمرکز حدس .٠/۵۴√Ncitations با است برابر

داریم: ،Ncitations → ∞ وقت ،ε>٠ هر برای که
# partitions with (١−ε)µ < h < (١ + ε)µ

#Par(Ncitations)
→١ (٣ . ٢)

١ جدول با نتیجه این . µ =
√۶ log ٢

π

√
Ncitations اینجا در که

آمد. خواهد ر دی مقاله ای در زمینه این در بیشتر بحث است. سازگار
را پالنچرل اندازه مانند ری دی احتمال توزیع  های م توان همچنین،
(fλ)

٢
/|λ|!احتمال λل ش هر به که نمود آزمایش یانگ نمودار روی

در استاندارد یانگ جدول های تعداد fλ اینجا، در م دهد. نسبت را
است. λ ل ش

تجربی داده  های با بیشتر مقایسه های ٧

ا) (آمری علوم مل آکادم ٧ ‐ ١
مل آکادم عضو ریاضیدان ١١٩ تمام برای را خود تقریب قاعده ما

ضریب ببینید). را ضمیمه و (٣ . ٢) و (٣ . ١) ل  های (ش آزمودیم علوم
اساس (بر کتاب ها حذف از پس آمد. دست به R=٠/٩٣ همبستگ
عمده نگران ی شد. حاصل R = ٠/٩۵ ،( MathSciNet فهرست
فهرست MathSciNet در ٢٠٠٠ سال از قبل ارجاعات که است آن
اعتمادند. قابل هنوز نتایج ما دیدگاه از هرحال، به است. نشده

کنید. مالحظه را بیشتر» «مطالعه بخش توضیحات

از م توانیم درعوض بود. نخواهد آسان چندان رومیزی کامپیوتر ی روی است، هزار چندین Ncitations وقت سری مولد، از استفاده با Par(Ncitations) محاسبه ، ٢درواق

میلیون ی تا افرازها تعداد که ،Wolfram Alpha از م  توانیم دقیق تر به طور حت کنیم. استفاده Par(Ncitations) ∼ 1
4Ncitations

eπ
√

2Ncitations
3 تقریب   هاردی‐راموناجان

است. ما نیاز از بیش چیزی این که کرد، استفاده م دهد، دست به را

ه ها
وشت

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۴١ ١۵۶ پیاپی شماره

(محور واقع h مقابل در ( افق (محور تقریب قاعده :٣ . ١ ل ش
علوم مل آکادم عضو ریاضیدانان عمودی)برای

(محور واقع h مقابل در ( افق (محور تقریب قاعده :٣ . ٢ ل ش
کتاب ها) (بدون علوم مل آکادم عضو ریاضیدانان عمودی)برای

آبل جایزه برندگان ٨
باشد، داشته شباهت نوبل جایزه به فیلدز مدال از بیش آبل جایزه شاید
بازه  های با سازگاری نیز اینجا در است. سن محدودیت فاقد زیرا
٢٠٠٠ سال از قبل ارجاعات مورد در نگران ول است؛ معقول تقریب

ببینید. را ٣ . ٣ جدول است. باق خود قوت به

دانشیاران ٩
پژوهش مؤسسه سه ریاض دانشیاران تمام ۴ . ٣ جدول در انجام، سر

پن نفر به جز همه نفر، دو و س بین در داده ایم. قرار بررس مورد را
ی حداکثر ر دی آن های همه و دارند، برآوردشده بازه در h–ایندکس

هستند. حوزه این از خارج واحد

بیشتر مطالعه ١٠
h–ایندکس هدایتگر نیروی شده، ارائه ساده مدل که رسد م نظر به
حوزه به بسته ری، دی اختالل منابع یا نیرو ها ول م دهد. توضیح را
بهتر فهم عالوه به هستند. کار در ر، پژوهش شهرت حت یا کاری

سازد. تر دقیق را مدل تا دارد بیشتری کار به نیاز سازی کم این
بر MathSciNet در ٢٠٠٠ سال از قبل ارجاعات وجود عدم
برندگان و علوم مل آکادم اعضای برای نتایج این تعبیر ونگ چ
قاعده با تقریبی توافق مثال، عنوان به است. تاثیرگذار آبل جایزه

انتشار از پس سال ها که تعادل» «حالت ی م تواند فقط تقریب
مورد در نگران این نماید. منعکس را م افتد، اتفاق مهم نتیجه ی
هم اما، .(١ (جدول دارد وجود کمتر تقریباً فیلدز مدال اخیر برندگان
فهرست وارد را بیشتری قبل ارجاعات MathSciNet که آن با زمان
حاضر حال در کرد. تأثیرات این کردن کم بر سع م توان م کند،

شغل ارتقاء در زیرا است، عمل توجیه دارای MathSciNet از استفاده
پس دارند. اهمیت تازه علم آثار پژوهانه، به مربوط تصمیمات یا

هستند. کاف ٢٠٠٠ سال از پس داده  های موارد، این برای
وسیع حوزه برای را تقریب قاعده ر، دی آزمون ی عنوان به

برای بردیم. کار به Google Scholar از استفاده با و علوم از
اغلب روش این به اتکا ارجاعات، از متوسط تعداد با ران پژوهش

وسیع اکثریت برای قاعده این همچنین، است. خوب مشابه طور به
، (ول م دهد دست به باال کران ی زیاد، ارجاعات با ران پژوهش از
کمتری دقت از حوزه  ها برخ در شدیم، متذکر قبال که همان طور
که چرا دارند، عمده ال اش ی آزمون  ها این ول است). برخوردار
نتایج این ارائه از نتیجه، در گیرند. م نظر در را نمایه دارای افراد فقط

م ورزیم. اجتناب اینجا در
روش ی عنوان به را اطمینان بازه  های و تقریب قاعده ما
تقریب قاعده که م کنیم ادعا و کرده پیشنهاد مطالعه سیستماتی
عاریت به اصطالح (این م کند مشخص را ایدآل» ر «پژوهش ی
در است. آماری انی م در ایدآل» «گاز اصطالح از شده گرفته
آماره مطالعه در تصادف افراز های از مفیدی بسیار کاربرد حقیقت،
دارد.) وجود فرمیون گاز از بعدی ی ه شب ی روی بولتزمان
حوزه ی برای ناهنجاری  هاست. از نتیجه ای ایدآل، این از انحراف
قاعده به نزدی که را ران پژوهش م توان آماری نظر از آیا کاری

داد؟ تمیز هستند آن از دور که آنهایی از هستند تقریب

قدردان
دی فیلیپه آنجلو، دو جان کن فیلد، راد اندروز، جرج از نویسنده
گابریل ا، کاستوچ ساندر ال کاپوویچ، ایلیا فومین، سرگئ و، فرانچس
،  هال رزنی بروس پراپ، جیم ، پچنی الیور نوینس، تام الناوه،
یانگ آن وو، ساندر ال توماس، هیو استراب، آرمین سیلز، اندرو شنک،
ویژه به م نماید. ر تش مفیدشان توصیه  های برای یانگ دیوید و
زاریم. سپاس تشویق شان دلیل به کاپوویچ ایلیا و آنجلو دو جان از
تهیه UIUC اه دانش در ترکیبیات کالس ی طول در متن این
این دارد. را ر تش کمال دانشجویان اظهارنظر های از نویسنده شد؛

است. گرفته قرار حمایت مورد NSF پژوهانه کارتوسط

ه ها
وشت

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ۴٢

اعضاء Ncitations تقریب قاعده h کتابی هیچ بدون شده اصالح تخمین شده hاصالح

G. Andrews ۴٨۶۶ ٣٧٫٧ ٢٨ ٢۵٧٩ ٢٧٫۴ ٢۴
M. Artin ٢٣٢۶ ٢۶ ٢۶ ٢٠٩٧ ٢۴٫٧ ٢۴

M. Aschbacher ١٣٨۶ ٢٠ ١٧ ٩١١ ١۶٫٣ ١٣
R. Askey ٢۴٨٠ ٢۶٫٩ ١٧ ١٢٣۵ ١٩٫٠ ١۶
M. Atiyah ۶۵۶۴ ۴٣٫٧ ۴٠ ۵٣٩٠ ٣٩٫۶ ٣٨
H. Bass ٢۴٧٢ ٢۶٫٨ ٢٢ ١٨۶٩ ٢٣٫٣ ٢٢

E. Berlekamp ٧۶۴ ١۴٫٩ ١٢ ٣۶٣ ١٠٫٣ ١٠
J. Bernstein ٢۵٩٧ ٢٧٫۵ ٢٢ ٢۴٨۴ ٢۶٫٩ ٢١
S. Bloch ١۴٩٧ ٢٠٫٩ ٢٠ ١٣۶٣ ١٩٫٩ ١٨

E. Bombieri ١٧۴۶ ٢٢٫۶ ٢٣ ١۶٠٨ ٢١٫٧ ٢٢
J. Bourgain ۶٩١٩ ۴۴٫٩ ۴٢ ۶۵٩٠ ۴٣٫٨ ۴٠
H. Brezis ١١۴۶٨ ۵٧٫٨ ۵٠ ٨٣٨۶ ۴٩٫۵ ۴٨
F. Browder ٢٨١۵ ٢٨٫٧ ٢٢ ٢٨٠٧ ٢٨٫۶ ٢٢
W. Browder ۶۴۶ ١٣٫٧ ١٣ ۵۴٧ ١٢٫۶ ١٢
R. Bryant ١۴٨٩ ٢٠٫٨ ٢١ ١٢٢٨ ١٨٫٩ ٢٠
L. Ca�arelli ۶٧۴۵ ۴۴٫٣ ۴٢ ۶٢٨٠ ۴٢٫٨ ۴١
E. Calabi ١٢٢۴ ١٨٫٩ ١٨ ١٢٢۴ ١٨٫٩ ١٨
L. Carleson ١٩٨٠ ٢۴ ١٨ ١۴٨۴ ٢٠٫٨ ١٧

S.-Y. Alice Chang ١٨٢٨ ٢٣٫١ ٢۴ ١٨٠۶ ٢٢٫٩ ٢۴
J. Cheeger ٣٣٨٧ ٣١٫۴ ٣٠ ٣٣۴٨ ٣١٫٢ ٣٠

D. Christodoulou ٧٨٣ ١۵٫١ ١٧ ۵٩۴ ١٣٫٢ ١۶
A. Connes ۶۴٧۵ ۴٣٫۵ ۴٣ ۵٣١٨ ٣٩٫۴ ۴٣

I. Daubechies ۴۶٧۴ ٣۶٫٩ ٢٨ ٣٠٠٢ ٢٩٫۶ ٢٧
P. Deift ٣٠٠۴ ٢٩٫۶ ٢۶ ٢۵۴۵ ٢٧٫٢ ٢۶

P. Deligne ۶۵۶٧ ۴٣٫٨ ٣۶ ۵۵٩٢ ۴٠٫۴ ٣٣
P. Diaconis ٣٢٣٣ ٣٠٫٧ ٣٠ ٢٩٧٠ ٢٩٫۴ ٣٠
S. Donaldson ٢٧١٢ ٢٨٫١ ٢٩ ٢٢٧٧ ٢۵٫٨ ٢٩
E. Dynkin ١۵٨٣ ٢١٫۵ ٢٠ ١٠٩٠ ١٧٫٨ ١۶
Y. Eliashberg ١۶٢٨ ٢١٫٨ ٢٠ ١۴۶٠ ٢٠٫۶ ١٨
L. Faddeev ١٨٢٠ ٢٣ ٢٠ ١٢٨۵ ١٩٫۴ ١٨
C. Fe�erman ٣٨٢٨ ٣٣٫۴ ٢٩ ٣٨١۵ ٣٣٫۴ ٢٩
M. Freedman ١٢٠٧ ١٨٫٨ ١۶ ٩٩٠ ١٧ ١۶
W. Fulton ۵٨٩٠ ۴١٫۴ ٢٧ ١۴٢۴ ٢٠٫۴ ٢٠

H. Furstenberg ٢٠۶۴ ٢۴٫۵ ٢١ ١۶۵٠ ٢١٫٩ ٢١
D. Gabai ١٣١۴ ١٩٫۶ ١٧ ١٣١۴ ١٩٫۶ ١٧
J. Glimm ١٨٢۶ ٢٣٫١ ١٨ ١۴١٩ ٢٠٫٣ ١٨
R. Graham ٣٨٨١ ٣٣٫۶ ٢۵ ٢٢٨٠ ٢۵٫٨ ٢۴

U. Grenander ٨٩۵ ١۶٫١ ١٣ ٢٢٧ ٨٫١ ۶
P. Gri�ths ۴۵٨١ ٣۶٫۵ ٢۶ ١۶٩٢ ٢٢٫٢ ٢٢
M. Gromov ٧۶٧١ ۴٧٫٣ ۴١ ۶٢٠٠ ۴٢٫۵ ٣٨
B. Gross ١۶٩٢ ٢٢٫٢ ٢۵ ١۶٣۵ ٢١٫٨ ٢۴

علوم مل آکادم عضو فعل ریاضیدانان :۵ . ٣ جدول

ه ها
وشت

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۴٣ ١۵۶ پیاپی شماره

اعضاء Ncitations قاعده تقریب h کتابی هیچ بدون شده اصالح تخمین شده اصالح h

V. Guillemin ٣٧١٠ ٣٢٫٩ ٢٧ ٢٠٣۵ ٢۴٫۴ ٢٢
R. Hamilton ٢۴٩٠ ٢۶٫٩ ٢٠ ٢٣٩٢ ٢۶٫۴ ١٩
M. Hochster ١٧٢٧ ٢٢٫۴ ٢٢ ١۶۵٧ ٢٢ ٢١

H. Hofer ٢١۴٠ ٢۵ ٢۵ ١٩٢٨ ٢٣٫٧ ٢۴
MJ. Hopkins ٧١۴ ١۴٫۴ ١٧ ٧١۴ ١۴٫۴ ١٧

R. Howe ١۶٨٠ ٢٢٫١ ٢٢ ١۵٧٩ ٢١٫۵ ٢٢
H. Iwaniec ٢٨٢٢ ٢٨٫٧ ٢۶ ١٨٢۵ ٢٣٫١ ٢۴

A. Ja�e ٧٩۴ ١۵٫٢ ٩ ٢٧٧ ٩ ٨
P. Jones ١١١٢ ١٨ ١٩ ١١١٢ ١٨ ١٩
V. Jones ٢٠٢۵ ٢۴٫٣ ١٨ ١۶۶٩ ٢٢٫١ ١٧

R. Kadison ١٩٢٢ ٢٣٫٧ ٢٠ ١٠۴٢ ١٧٫۴ ١٨
R. Kalman ۵۵٨ ١٢٫٨ ١٠ ۴٢٨ ١١٫٢ ١٠

N. Katz ٢٣٧٠ ٢۶٫٣ ٢٣ ١۵٨٢ ٢١٫۵ ٢٠
D. Kazhdan ٢٣٣٢ ٢۶٫١ ٢٧ ٢٣٣٢ ٢۶٫١ ٢٧

R. Kirby ٩۶٣ ١۶٫٨ ١۵ ۶٧٨ ١۴٫١ ١۴
S. Klainerman ٢٣٢۴ ٢۶ ٢٨ ٢١۴۴ ٢۵٫٠ ٢٧

J. Kohn ١٢٣١ ١٨٫٩ ١٩ ١٠۶٨ ١٧٫۶ ١٨
J. Kollár ٣١٠٠ ٣٠٫١ ٢۶ ١٩۴٧ ٢٣٫٨ ٢٢

B. Kostant ٢۵٠٩ ٢٧ ٢۵ ٢۵٠٩ ٢٧ ٢۵
R. Langlands ١۴۶۶ ٢٠٫۶ ١٩ ٧٧٣ ١۵٫٠ ١۵
H.B. Lawson ٢۵٧۶ ٢٧٫۴ ٢٢ ١٨۴۶ ٢٣٫٢ ٢١

P. Lax ۴۶٠١ ٣۶٫۶ ٣٠ ٣۵۶٠ ٣٢٫٢ ٢٧
E. Lieb ۵١۴٧ ٣٨٫٧ ٣٣ ۴٣۴٩ ٣۵٫۶ ٣٢

T. Liggett ١٩٧۵ ٢۴ ١٧ ٩٨۴ ١۶٫٩ ١۶
L. Lovasz ۵۶٣٨ ۴٠٫۵ ٣۴ ۴٢۵٩ ٣۵٫٢ ٣٠
G. Lusztig ۵٧٨۶ ۴١٫١ ۴٠ ۴٩۴۵ ٣٨٫٠ ٣٨

R. MacPherson ٢٠٣١ ٢۴٫٣ ٢٢ ١۶٧۶ ٢٢٫١ ٢١
G. Margulis ٢٢۶٧ ٢۵٫٧ ٢۶ ١٧٨٨ ٢٢٫٨ ٢۵
J. Mather ١٣٩٩ ٢٠٫٢ ٢١ ١٣٩٩ ٢٠٫٢ ٢١
B. Mazur ٢٨۴٢ ٢٨٫٨ ٢۶ ٢۴۴٠ ٢۶٫٧ ٢۴

D. McDu� ٢٢٨٩ ٢۵٫٨ ٢۴ ١۴١٧ ٢٠٫٣ ٢٣
H. McKean ٢۴٨٠ ٢۶٫٩ ٢۴ ١٧٠١ ٢٢٫٣ ٢١

C. McMullen ١٧٣٨ ٢٢٫۵ ٢۵ ١٣۶٨ ٢٠٫٠ ٢۴
J. Milnor ٧٨۵۶ ۴٧٫٩ ۴٨ ۴۵۵٩ ٣۶٫۵ ۴٠

J. Morgan ١٩٨۵ ٢۴٫١ ٢۵ ١۴٨۴ ٢٠٫٨ ٢١
G. Mostow ١١٨٠ ١٨٫۵ ١٩ ٨٩۶ ١۶٫٢ ١٧

J. Nash ١٣٣٧ ١٩ ١٠ ١٣٣٧ ١٩ ١٠
E. Nelson ١٠١٠ ١٧٫٢ ١۵ ٧۵٣ ١۴٫٨ ١١

L. Nirenberg ٩١۴۵ ۵١٫۶ ۴۵ ٨٧٨١ ۵٠٫۶ ۴٣

ه ها
وشت

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ۴۴

اعضاء Ncitations قاعده تقریب h کتابی هیچ بدون شده اصالح تخمین شده اصالح h

S. Novikov ٢٣۶٨ ٢۶٫٣ ٢٧ ١۶٧٧ ٢٢٫١ ٢١
A. Okounkov ١۶٧٧ ٢٢٫١ ٢۴ ١۶٧٧ ٢٢٫١ ٢۴
D. Ornstein ١١٠٠ ١٧٫٩ ١٩ ١٠٢٢ ١٧٫٣ ١٨

J. Palis ١۵٧٠ ٢١٫۴ ١٩ ٨٩۵ ١۶٫٢ ١٨
P. Rabinowitz ۶۶٣٣ ۴۴ ٢٩ ۵٣١۶ ٣٩٫۴ ٢٩

M. Ratner ۵٠۶ ١٢٫١ ١٣ ۵٠۶ ١٢٫١ ١٣
K. Ribet ١٠٢٢ ١٧٫٣ ١٨ ١٠٢١ ١٧٫٣ ١٨

P. Sarnak ٣١١۴ ٣٠٫١ ٣٢ ٢٧٨٠ ٢٨٫۵ ٢٩
M. Sato ٧٣٨ ١۴٫٧ ١٢ ٧٣٨ ١۴٫٧ ١٢

R. Schoen ٣٩۴۵ ٣٣٫٩ ٣۴ ٣۴٩٣ ٣١٫٩ ٣۴
J. Serre ١٠١١٩ ۵۴٫٣ ۵٣ ۴۴٨١ ٣۶٫١ ٣۶

C. Seshadri ٩٨۴ ١۶٫٩ ١۵ ٨٣١ ١۵٫۶ ١۴
Y. Sinai ٣٣۵٧ ٣١٫٣ ٣١ ٢۵۴٧ ٢٧٫٣ ٢٨
I. Singer ٢٩٨٢ ٢٩٫۵ ٢٨ ٢٩۵١ ٢٩٫٣ ٢٨

Y. Siu ١۴٩۴ ٢٠٫٩ ٢٢ ١٣۵٠ ١٩٫٨ ٢١
S. Smale ۴۵٨١ ٣۶٫۵ ٣٩ ٣٩۴٢ ٣٣٫٩ ٣۶

R. Solovay ٧٨١ ١۵٫١ ١۴ ٧٨١ ١۵٫١ ١۴
J. Spencer ٧۵٨ ١۴٫٩ ١۵ ١٣٣۴ ١٩٫٧ ١٨
R. Stanley ۶۵١٠ ۴٣٫۶ ٣۵ ٣١۴٨ ٣٠٫٣ ٣٢
H. Stark ۶٧٨ ١۴٫١ ١٣ ۶۵٣ ١٣٫٨ ١٣
C. Stein ٧۶٣ ١۴٫٩ ١٢ ۶۵٨ ١٣٫٩ ١١
E. Stein ١۴٠۴٩ ۶۴ ۴٩ ۵٧٨٨ ۴١٫١ ٣٧
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اولیه طرح ایران: در ریاضیات اندازی پوست برای پیشنهادهایی
ذاکر∗ منوچهر

ریاضیات رشته برای بحران نوع دو بروز اخیر، سال های در یده: چ
کشور در اهمیت، میزان حیث از و پژوهش و آموزش زمینه های در
پژوهش است. سیستم درون بحران ها از ی است. مشهود
تبعیت م مح و دفاع قابل معیارهای از کشور ریاض جامعه در
اعتبار کم نشریات در یا ریاض مقاالت از زیادی حجم ند. نمی
علوم و کاربردی های حوزه برای اهمیت حائز یا و شوند م منتشر
ارائه و مطالب محتوای حیث از ریاض آموزش بعالوه، نیستند. ر دی
مقاله تولید و پژوهش اهداف مقهور محصلین، به اشتیاق و انگیزه
رشته یعن است. سیستم برون ر، دی بحران است. گرفته قرار
و دانش آموز جذب کمبود دچار اه دانش تا گرفته دبیرستان از ریاض
ارشد کارشناس ، کارشناس فارغ التحصیالن استخدام دانشجوست.
به منجر که است ضعیف بسیار ریاض رشته در دکتری حت و
تحصیل برای شوق و شور رفتن بین از و دانشجویان شدید ناامیدی
ایران، در شده تولید ریاضیات است. شده ریاضیات در پژوهش و
م توان جمعاً و دارد کم سودمندی جامعه و صنعت های حوزه در

حمایت نظام های و جامعه طرف از توجه کاهش دچار ریاضیات گفت
سال های تحوالت کشوری، درون مسائل براین عالوه است. شده
به ریاضیات منشاء و ماهیت از را ما دانش ، شناخت علوم در اخیر
جدید دانش و فوق الذکر بحران های است. کرده دگرگون شدت

بزرگ تحول و تغییر م کند ایجاب شدیداً ریاضیات، ماهیت از ما
آموزش که سیاست هایی و آن محتوای حیث از کشور ریاضیات در
عبارت به آید. به وجود م دهند، جهت را ریاض پژوهش های و
تا است عیان کشور ریاضیات در پوست اندازی و تحول لزوم دقیق تر،
کسب جامعه طرف از استقبال و حمایت برای انگیزه بتواند ریاضیات
مقاله این در نکند. تراوش آن از اعتبار کم پژوهش های و کرده
این به م کنیم. مطرح ریاضیات پوست اندازی برای پیشنهادهایی
را ریاضیات ماهیت باب در شناخت علوم کشفیات نخست، که ترتیب
محتوای ده جهت در تبعات حاصله، دانش م دهیم. شرح مختصراً
در رایج پژوهش های آسیب شناس به سپس م کند. ایجاد ریاضیات

ریاض پژوهش های از حمایت انگیزه و شرایط م پردازیم. کشور
و داده شرح ا، آمری کشور و سوسیالیست شوروی منطقه دو در را
در م کنیم. تحلیل را ایران در ریاضیات وضعیت آنها با مقایسه در

دفاع قابل ریاض گرایش  های ده جهت برای پیشنهادهایی نهایت
م دهیم. ارائه ثمربخش پژوهش فرهنگ های و

مقدمه
و آموزش مورد در «نکته هایی مقاله ادامه م توان را نوشته این

اه دانش نظام در پاداش آکادم بر نقدی ایران: در ریاض پژوهش
به ١۵١ شماره ریاض انجمن خبرنامه در که آورد شمار به ایران»
بنابر است. گرفته قرار مخاطبین توجه مورد خوشبختانه و رسیده چاپ

علم نهاد هر (Reward Academy) پاداش آکادم از منظور تعریف،
پژوهش و علم انگیزه های که است اه دانش قبیل از پژوهش و

پاداش ها انواع به وابستگ حس ارضاء سوی و سمت به اساساً را افراد
پاداش آکادم م دهد. سوق رسانه ای) و استخدام ، روان (مادی،

ژورنالیست امتیازهای در را کیفیت و مقاله انتشار در را پژوهش معیار
یعن اه دانش حقیق گفتمان ویژگ های م کند. محدود و تعیین

است. شده داده شرح فوق مقاله در پاداش، آکادم مقابل نقطه
در را پژوهش حوزه افسار پاداش آکادم معیارهای حاضر، حال در
مقاله در نم دهد. را اصالح تغییرات و نقد اجازه و گرفته اختیار

اه دانش نظام حوزه در که آسیب هایی جزئیات شرح از بعد مزبور
دارد، وجود خاص به طور ایران در ریاض پژوهش فضای و عام به طور
پوست اندازی ایران ریاضیات که است شده پیشنهاد و گرفته نتیجه

پژوهش و آموزش تحوالت برای اولیه ای طرح حاضر مقاله در کند.
م شود. ارائه کنیم، م یاد پوست اندازی اصطالح با آن از که

اهداف و معیار مالک، چه اینست: شود بررس بایست که پرسش
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تعیین را ایران کاربردی و محض ریاضیات در پژوهش خطوط
از انبوه آکادمی و پژوهش ، آموزش فعالیت از صحبت م کنند؟
و وقت انرژی، از صحبت و دانشجویان و استادان از اعم اهیان دانش
هوشمندانه و دفاع قابل اهداف و معیارها نباید آیا است. کالن بودجه
مطالبی ابتدا نوشته این در کرد؟ جستجو پژوهش جهت ده برای
رایج باور و شناخت علوم دیدگاه از ریاضیات منشأ و ماهیت مورد در
موجود آسیب های و ضعف نقاط سپس م کنیم. مطرح ریاضیدانان
م دهیم. قرار تحلیل مورد را پژوهش هنجارهای و فرهنگ ها در

آسیب شناس و حاصله دانش مبنای بر مقاله، انتهایی بخش های در
تم های و پژوهش خطوط خصوص در پیشنهادهایی آمده، عمل به
حال شرایط مختص بیشتر پیشنهادها این که م کنیم مطرح ریاض
دانش کل برای پیشنهادهایی منظور، و است ایران در ریاضیات حاضر
منشأ و ماهیت باب در بحث با را نوشته نیست. ریاض معرفت و

م کنیم. آغاز ریاضیات

ریاضیات ماهیت مورد در ریاضیدانان رایج باور
به را متفکرین ذهن همواره ریاضیات باب در بنیادین پرسش های
از آیا زیرند. قرار به پرسش ها این از برخ است. کرده جلب خود

موجودیت ریاض مفاهیم و اشیاء ، (ontology) هست شناس حیث
ضرورت آیا دارند؟ م اندیشد، را آنها که ذهن از و طبیعت از مستقل
آیا هستند؟ قرارداد حاصل یا دارند؟ متافیزی پشتوانه ریاض ام اح
را جهان منطق ساختار یا و طبیعت قوانین ، ریاض مباحث و نتایج
نقش بیشترین کدامی ریاض اشفه م و تفکر در سازند؟ م ار آش
یافتن برای تالش تخیل؟ و شهود یا زبان قابلیت و پردازش دارند، را

جهت ده در مؤثری بسیار نقش پرسش ها این به مناسب پاس های
است. داشته ریاض تحوالت تاریخ طول در ریاضیات ل گیری ش و

فلسف مسائل روی کنکاش درگیر لزوماً حاضر حال ریاضیدانانِ اگرچه
اغلب ول نم پردازند، پرسش ها این تحلیل به عموماً و نم شوند
ریاضیات مورد در مقدمات باورهایی و نیمه و نصف پاس هایی آنان
در را باوری و افکار زمینه، ی در حداقل و دارند خود ذهن در
که باورند براین دانان ریاض غالب م دهند. سروسامان خود ذهن
نبوده ذهن پرداخته و ساخته صرفاً آنان، پژوهش نتایج و دستآوردها
جهان منطق ساختار و طبیعت قوانین مورد در را ازل حقایق ه بل

افالطون باور به ندانسته یا آگاهانه ر، دی عبارت به م سازند. ار آش
ی (Platonism) افالطون گرایی هستند. قائل ریاضیات باب در

و اشیاء دارد باور که است ریاضیات مورد در فکری نحله های از

اندیشنده ذهن و تجربی جهان از مستقل موجودیت ریاض مفاهیم
ضرورت واجد ریاض قضیه های افالطون گرایی، زعم به دارند.

وقت رئیس لُواس السلو ، شمس ١٣٨۶ سال هستند. متافیزی
کنفرانس ی در شرکت جهت (IMU) ریاضیدانان بین الملل اتحادیه
در که شد انجام ایشان با مصاحبه ای سفر خالل در کرد. سفر ایران به
در نگارنده رسید. چاپ به ١١۶ شماره ایران ریاض انجمن خبرنامه
ایشان و م پرسد افالطون گرایی به ایشان باور مورد در مصاحبه آن
نیاز شما کردن کار ریاض برای م کنم فکر «من م دهد: پاس
قلبش ته در ریاضیدان هر باشید. افالطون گرا ی نوع به که دارید

ریاض اشیاء کنیم فکر داریم دوست ما یقیناً ... افالطون گراست ی
هستند ما ذهن مخلوق آنها کنیم فکر چنین اگر دارند. وجود واقعاً

م شد.» خسته کننده ریاض
نکند صدق حرفه ای ریاضیدانان صددرصد برای اگر لُواس سخن
م کنیم نقل را ری دی مورد است. صادق آنان اکثریت برای
است کرده اعالم صراحت به که تائو ترنس اعجوبه ریاضیدان از
ریاضیات وی عقیده به . صورت گراست١ و دارد افالطون باور
طبیعت در کاربردش که است کاربردی ریاضیات نوع ی محض
حاضر حال در کرد ادعا م توان جرئت به م شود. پیدا تأخیر با
فعالیت که باور این یا و افالطون باور ریاضیدانان، از بسیاری برای
را طبیعت قوانین و هست جهان منطق ساختار از حقایق ، ریاض
( ریاض باب در گرایی واق یا عینیت گرایی (یعن م سازند شوف م
است. آنان ریاض پژوهش های و تفکرات پشتوانه و اصل انگیزه
،( قبل دسته از جدا لزوماً (نه ریاضیدانان از ری دی دسته برای
برای آنان اصل انگیزه است. ورزش حوزه های مشابه ریاضیات
دسته ای باید اینها به هستند. رکوردزن و رقابت ، ریاض پژوهش
و اه دانش وظیفه دلیل به صرفاً که بیافزاییم نیز را ریاضیدانان از
م مانند باق اندک دسته فقط م دهند. انجام پژوهش استخدام
بسیار انگیزه نظریه سازی، و زیبایی ، ذهن درون محرک های که
در م آید. حساب به آنان پژوهش و ریاض کار برای مؤثری

درجات و ریاضیات باب در عینیت گرایی به ریاضیدانان عموم مجموع،
شناخت علوم اگر وضعیت چنین در حال دارند. باور افالطون عقاید از

آشفته بسیار اوضاع کند خل ریاض ام اح و مفاهیم از را عینیت
بحث مجدداً شویم، وارد شناخت علوم به اینکه از قبل م گردد.
به که اینست واقعیت م گیریم. پی را ریاضیدانان افالطون باور
چنین همواره ریاضیات، در واق گرایی و افالطون باورهای پشتوانه
ساخته بشر ذهن در که ریاض دستآوردهای که است شده پنداشته
را فرابشری و مسلم ، ازَل ریاضیات از حقایق م شوند پرداخته و

. ۶ صفحه ،٣٠ شماره ،١٣٨۶ ریاض نشر ،٢٠٠۶ فیلدز برندگان از تن سه با مصاحبه پرسون، اولف مونیوس، ١ویسنته
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و هستند ویژه مقام و اهمیت واجد ف نفسه که م سازند شوف م
همین داشت. خواهند کاربرد فیزی ملموس دنیای در زود یا دیر
در را ریاض انتزاع پژوهش های مشروعیتِ ، افالطون پشتوانه
ریاض دانان قلب قوت و الهام بخش و کرده تضمین تاریخ طول
«هیچ م گوید: لوباچفس الی نی از مشهوری سخن است. بوده
باشد». نداشته کاربرد طبیعت در روزی که نیست ریاضیات از شاخه ای
علل تبیین در زود یا دیر ریاض مباحث همه لوباچفس باور به
مهم ریاض مباحث همه نتیجه در م شوند. برده به کار طبیع
عطیه ل مای مشهور نقل قول حال است. ضروری وجودشان و بوده
قرار نظر مد را شده منتشر ١٩٨۴ سال اینتلیجنسر نشریه در که
غیر کاوهای و کند ریاضیات در بسیاری پژوهش های «امروزه دهید.
تقریباً سرشناس ریاضیدان دو از سخن دو این هستند». ضروری

پاس م توان م شود؟ حل ونه چ تناقض این هستند. ر همدی ناف
به م کرد مشاهده را دنیا حاضر حال ریاضیات لباچفس اگر داد

لباچفس عصر در م کرد. ابراز عطیه نظر شبیه نظری زیاد احتمال
کسب یا و مقاالت تعداد افزایش استخدام، انگیزه های با ریاضیدانان
آن ریاضیات و نم زدند ریاضیات تولید به دست ISI عنوان فالن
این وجود با بود. امان در افرادی و معیارها چنین گزند از عصر

لباچفس تفکر در عینیت گرایی و افالطون باورهای مهم، نکات
سیطره در لباچفس زمان در دانش و علم رسالت است. مشهود
انتظار برجسته اذهان از حت و داشته قرار روشنگری عصر معیارهای
حاضر، عصر در روند. باالتر خودشان عصر دید افق از فراتر نمیرود
مقابل در که نپذیرند نم توانند نیز مشرب افالطون ریاضیدانان حت
نیز افتاده پا پیش و کم مایه ریاضیات انواع پرمایه، و ارزشمند ریاضیات
مناسب ریاضیات انتخاب در م کند ایجاب موضوع این دارد. وجود

دهیم. خرج به دقت

پرتو در ریاضیات منشاء و ماهیت باب در نوین دانش
شناخت علوم

گرفته صورت ریاضیات ماهیت و منشاء زمینه در که تحوالت بررس
طرف در م کند. هدایت ریاضیات باب در دیدگاه تغییر به را ما است
دارد وجود ریاضیات به شناخت علوم رهیافت ، افالطون باور مقابل
(در بشر ریاض پردازش های بین ارتباط مطالعه به کل زبان به که
زیست نحوه در تحول و ذهن شناخت پردازش های و طرف) ی
وسیع بسیار شناخت علوم نتایج م پردازد. ر) دی طرف (در بشر
پژوهش های م پردازیم. آنها از برخ لب به ما است، گسترده و
از انسان ذهن که اینست از حاک شناخت علوم در ل الش مختلف

به قادر که معن این به است ریاضیات حدی تا نوزادی، سن همان
این است. کوچ اعداد با حساب و شمارش ، کوچ اعداد تشخیص
مغز تصویری/فضایی زیرساخت از که کوچ اعداد با فکری توانایی
تقریبی سیستم به دارد، تقریبی جنبه و بوده زبان غیر و یافته یل تش
پردازش های در که اینست مهم نکته است. موسوم ANS یا عددی
انجام نمادین و محاوره ای زبان به توسل با که اعداد با ریاض
نشان ر دی یافته های دارد. مشارکت و فعالیت نیز ANS م شود،
بدون و مقدمات ریاض آموزش به توسل بدون انسان ذهن م دهند
وجود محاوره زبان های در که هندس مفاهیم ساده ترین به کارگیری
مفاهیم قبیل از اقلیدس هندسه وهای ال تشخیص توانایی دارند،
و وها ال بین ارتباط همچنین و ساده توپولوژی و متری ، هندس
و هندسه» پایه «دانش عناوین با ذهن توانایی این از دارند. را مفاهیم
پیشرفته تر، ریاض پردازش های م شود. برده نام شهودی» «هندسه

فیزی دنیای با ذهن شناخت تعامل و زبان قابلیت های بر اتکاء با
تفکر پارادایم شناخت علوم دستآوردهای م شود. حاصل پیرامون
پارادایم در م کنند. عوض را ریاضیات منشاء و ماهیت باب در
جستجو انسان ذهن تکامل در متافیزی بجای ریاضیات منشاء جدید
تکامل حاصل ریاضیات که م شود منجر باور این به و م گردد
و خود پیرامون تجربی و فیزی جهان با تعامل در ذهن درازمدت
ذهن است. اجتماع زندگ و طبیعت در انسان زیست نحوه نیز
و فیزی جهان با انسان مستقیم و شناخت تعامل است توانسته انسان
از سازد. بدل خود مخیله در شناخت پروسه های به را ملموس تجربی
به بشری اذهان است، صادق بشر نوع عموم برای موضوع این که آنجا
م شوند. نایل فضا شهودی ویژگ های و عدد مفهوم از سان ی درک

ریاض مفاهیم بنیادی ترین از سان ی دانش کسبِ قابلیت، این پایه بر
م گردد. میسر افراد عامه در
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وجود ریاضیات از خارج معیارهایی مسلم، به طور کنیم اضافه باید
مؤثر بسیار ریاضیات به دادن سروسامان و ل ده ش در که دارند
به برم گردد. باستان یونان عهد به موضوع این پیشینه هستند.
اسلوب ی هیئت در زیبایی و حقیقت ارتباط یونان باور مثال عنوان
اساساً باور این دقیق تر عبارت به است. شده وارد ریاضیات به فکری

آسمان فرابشری، مسلّم، خالص، ناب، دانش ریاضیات که یونان
مسلم، خالص، ناب، دانش به صورت را ریاضیات است، ایده آل و
و سر بشر توب م فرهنگ و ذهن در ایده آل و آسمان فرابشری،
اصل و ریاضیات تدقیق شهودزدایی، پروسه های به عالوه، داد. سامان

فرهنگ معیارهای ر دی از ریاضیات کل فرمالیست کردنِ موضوع
دانش هیئت در ریاضیات ل ده ش در که هستند ریاضیات از خارج
اینست کالم خالصه بوده اند. تأثیرگذار دارد وجود اآلن که مدون
نیز را ری دی ل های ش و دارد وجود ریاضیات از گوناگون انواع که
زبان نمادین/صوریِ تکنی های با صرفاً و تصنع به طور م توان
و موجود ریاضیات مجموعه مابین کرد. پرداخته و ساخته ریاض
تجربی و طبیع جهان قوانین با ساختاری و منطق ارتباط لزوماً ، آت

ریاض برای که قبل مشروعیت ریاضیات هر نتیجه در ندارد. وجود
و دقت بایست ریاضیات دانش ی انتخاب در و ندارد را داشت وجود

کرد. تأمل

ایران بورباکیسم
نام بورباکیسم ریاضیات مورد در مطرح ایدئولوژی های از ر دی ی
قرن اواسط در فرانسوی ریاضیدانان از محفل محصول که دارد
م توان را بورباکیسم است. بورباک مستعار اسم با میالدی بیستم
دارد اعتقاد که آورد شمار به گرایی صورت و افالطونگرایی تلفیق
خارج، جهان با فکری تعامل به نیازی ریاضیات کل و ورزیدن ریاض
پیشرفت و مبان ندارد. کاربردی و عمل انگیزه های و طبیعت
نوشتند بورباک که کتاب هایی اینهاست. از مستقل ماهیتاً ریاضیات

فیزی درک هرگونه به توسل بدون را ریاض مباحث و مفاهیم
ارائه موضوع اصل و نمادین زبان به توسل با فقط و تجربی و
کامال توپولوژی و هندسه مانند شهودی مباحث نتیجه در دادند.
از مفرط استفاده به الجرم ردی روی چنین کردند. پیدا صوری جنبه
ایدئولوژی جور ی م توان را بورباکیسم م شود. منجر صورتگرایی
تأثیر تحت زیر دالیل به ایران ریاضیات کرد. تلق ریاضیات برای
آن از ما که است گرفته قرار بورباکیست ریاض سب و افکار

درس کتاب های کنیم. م یاد ایران بورباکیسم اصطالح تحت
ردی روی اه دانش در محض ریاضیات تا گرفته دبیرستان از ریاض

ریاض تدریس متعاقباً اند. داشته انتزاع و نمادین/صوری کامال
درس، کالسهای در ریاض مباحث است. داشته خصلت چنین نیز
جنبه و شده مطالعه و مطرح موضوع اصل و صوری زبان به عمدتاً
قرار غفلت مورد تقریباً آنها تجربی و تصویری/فضایی ، مفهوم های

سخت به دانشجویان و دانش آموزان کرد اذعان باید است. گرفته
میدان و حلقه گروه، موضوعه اصول مطالعه به باید چرا شدند متوجه
با قدم به قدم را م نماید بدیه صدقشان که ام اح و بپردازند
فرمالیسم واق در کنند. ثابت جبری ساختارهای این موضوعه اصول
ایران ریاضیات بر منطق و فلسف بینش ارائه فقدان با نمادگریانه
گرایش های استیالی بود. انداخته سایه درس کتاب های از اعم

کارشناس دوره در محض فرمالیست شیوه های به آنهم آنالیز و جبر
کارشناس کنکور متمادی سال های برای است. مشهود کامال ایران

را کارشناس دوره در ریاض آموزش کامال که محض ریاض ارشد
آنالیز و جبر مبحث دو از ل متش عمدتاً بود، داده قرار شعاع تحت
مسائل به دانشجویان توجه عمده بود شده باعث موضوع این بود.
در مباحث و مسائل دامنه شود. معطوف آنالیز و جبر مباحث و
محدودی تکنی های و زبان ایران، ریاض درس متون و آموزش
که مسائل و مباحث بوده این بر رسم تاکنون است. کرده دنبال را
شده اند. نامیده ابتکاری مباحث نگنجند هندسه و آنالیز جبر، کادر در
و گراف نظریه احتمال، نظریه وسیع بسیار دامنه ابتکاری مباحث
که مسائل تقریبی، روش های ، وریتم ال تفکر ، شمارش ریاضیات
غیره و شهودی ریاض تکنی های هستند، فیزی تفکر متضمن
تفکرات فن ترین مباحث، این م کنیم مالحظه م شود. شامل را
«مباحث به توجه کم اثر در و م پرورانند را ریاض قابلیت های و
دهه های در است. مانده مغفول مهم این ایران ریاضیات در ابتکاری»
فاقد عموماً ایران ریاضیدانان اینکه از ریاضیدانان از معدودی گذشته
م کردند. انتقاد هستند ریاض ِ فیزی زمینه های در کاف دانش

ایران دانان فیزی مدیون عمدتاً ریاض فیزی با ایران آشنایی
و کاربردی مباحث تحلیل توانایی ایران، در ریاض رایج دانش است.
است. نداشته را مصنوع و طبیع جهان گوناگون حوزه های تجربی
قدرت به کمتر ایران در کاربردی ریاض گفت م توان جرئت به
با حل تکنی های به بیشتر و عین مسائل تحلیل و مدلسازی
کاربردی موضوعات عددی روش های و آماده نرم افزارهای از استفاده
به کشور کاربردی ریاضیات برای بزرگ نقص نکته این م پرداخت.

م آید. شمار
ریاضیات مختلف اقسام از ریاضیدانان نقد

کارِ نحوه از ریاضیدان ی که آمده پیش بسیار ریاضیات تاریخ در
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آن و گرفته ایراد ریاض مبحث ی محتوای از یا و ر دی ریاضیدان
فرما حدس گاوس که است مشهور مثال، عنوان به است. کرده نقد را
من که است گفته مضمون این به جمله ای و نم دانست اهمیت با را
سال ها تا که کنم مطرح صورت این به سؤال زیادی تعدادی م توانم
خود توسط ریاض مباحث و دستآوردها ممیزی بنابراین نشوند. حل
آنجا از ن ولی نیست. تعجب آور و داشته درازمدت سابقه ریاضیدانان
راستای در که آن از خاص قسمت به ما است، گسترده ماجرا این که
در که مقاله ای در وایل هرمان م کنیم. توجه است نوشته این اهداف
عصر ریاض کارهای از برخ کیفیت از شد نوشته میالدی س دهه
با «تعمیم را کار نحوه و کم مایه ریاضیات را آنها و کرده انتقاد خود
نوشته ای در تائو ترنس اخیر، سال های در است. نامیده رقیق سازی»
خوب ریاض کار از ویژگ هایی « چیست؟٢ خوب «ریاضیات عنوان با
مایه» «کم از را «خوب» ریاضیات تا است کرده بیان وار فهرست را
را خوب ریاض مبحث ی نم توان م گیرد نتیجه تائو دهد. تمیز
تائو اینکه وجود با دانست. معادل ویژگ ها این از تعدادی یا ی به
این به ول است گرفته نظر در را ریاض مباحث مختلف جنبه های
در پژوهش هنجارهای و فرهنگ ها که است نکرده توجه موضوع
است. تأثیرگذار بسیار «کم مایه» ریاضیات و «خوب» ریاضیات تولید
افتاده پا پیش و خوب غیر از خوب ریاضیات تفکی کنیم توجه باید

موضوع ه بل نیست انپذیر ام ریاض مباحث و موضوعات طریق از
در ما رد روی دلیل همین به است. پژوهش فرهنگ های به منوط

پژوهش فرهنگ های اصالح و نقد پایه بر بیشتر پوست اندازی بحث
آموزش خطوط برخ پیشنهاد بحث عزیمت نقطه و بوده ایران در
سن آن یا این که نیست مقام در مقاله این است. پژوهش و
بعض ول دهد قرار انتقاد مورد را ایران در شده انجام ریاضیات از
برخ کرده اند، تأمل ریاض کارهای کیفیت در که متخصصین از

نمونه ی به صرفاً که داده اند قرار نقد مورد را پژوهش مباحث از
اختصاراً م توان که پژوهش هایی پیش سال چند از م کنیم. اشاره
جبری» ساختارهای گوناگون انواع به ترکیبیات گراف «اختصاص
پژوهش ها قسم این به زودی یافت. رواج به وفور ایران در کرد، قلمداد
نگارنده اعتقاد به گرفت. قرار اهیان دانش از عده ای انتقاد مورد
فرض است. چنین کرد وارد م توان پژوهش ها این بر که ایرادی
تعریف G مانند ترکیبیات گراف ی S جبری ساختار ی به کنید
را G مورد در گراف نظریه پرسش های سپس و داده اختصاص و
حاصل که گراف نظریه معلومات اگر دهیم. بررس و مطالعه مورد
به منجر و دهیم انتقال S ساختار به و جبری زبان به را م شود

خالقانه ای و ر ب روش مسلماً شود ساختار از ما جبری دانش افزایش
چنین فوق الذکر پژوهش های غالب در ول است. شده برده به کار
باب در گراف سؤاالت مطالعه به صرفاً و نم شود کامل پروسه ای
نه و جبر برای نه حاصله نتایج طبیعتاً م شود. خالصه S ساختار
که گزارش به م توان راستا همین در نیستند. مفید گراف نظریه
اشاره کرده اند، تهیه اصفهان صنعت اه دانش از بهبودی دکتر آقای
جبری ترکیبیات کنفرانس در خود سخنران در ابتدا ایشان . کرد٣
در سپس و ١٣٩۴ سال به قزوین بین الملل اه دانش گراف نظریه و

ال ٢٠٠٠ سال از که کردند اشاره مستندات پایه بر آن، از بعد مقاله
قبیل از جبری ساختارهای به گراف نوع ٢٠٠ بر بال میالدی ٢٠١۵
بسیار پژوهش های و شده تعریف غیره و نیم گروه گروه، آل، ایده حلقه،
این روی دکتری دانشجویان و استادان از اعم ایران ها توسط زیادی
سال آن از گراف ها گونه این تعداد حت است. آمده عمل به موضوع
حال در ایران در روز به روز مبحث این و است یافته افزایش تاکنون
برای حاصله نتایج که اینست از حاک ایشان تحلیل است. گسترش
استفاده با موارد برخ در حت و است نبوده مفید چندان جبر دانش
که همانطور م آیند. به دست نیز مستقل به طور جبری، روش های از

نم کند. بهر ه مند نیز را گراف نظریه پژوهش  ها اینگونه شد گفته

جهت ده به منطق و شناخت معرفت معیارهای ورود
محض ریاضیات پژوهش های

ادوار در محض ریاضیات تکامل ط در خصوصاً بسیاری پژوهش های
ریاضیات منطق مسائل و ریاض فلسفه انگیزه های دلیل به گذشته،

٣ ‐ ٢٨۴ صفحه ،٢ شماره ١۶ سال ،١٣٨۶، ریاض نشر چیست؟ خوب ریاضیات تائو، ترنس ٢
١٣٩۴ تک نگاشت، کشور، پژوهش و دانش عرصه در موضوع اصالت فاقد مقاالت و بحث برانگیز پژوهش های برخ علم نقد و بررس بهبودی، محمود ٣
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سازگاری و تمامیت نظیر پرسش هایی مثال به عنوان است. شده انجام
طرف ی در شهودی روش های و شهود مناقشه ، ریاض نظریه های
مسائل ایجاد در غیره، و ر دی طرف در صوری روش های و دقت و
در البته است. بوده اثرگذار بسیار محض ریاضیات برای پژوهش
حد تا منطق و فلسف مسائل از ریاضیات پژوهش های حاضر حال
فکری، سرن های و برنامه ها اهداف، چه اینکه شده اند. فارغ زیادی

بغرن پرسش م کنند جهت ده و تعیین را ریاض پژوهش های
تعمیم (الف) قبیل از کرد بیان را کل مورد چند م توان البته است.
و صوری و نمادین تلخیص (ب) تکنی ها و ام اح مفاهیم، از اعم
با م دهند. قرار هدف مورد را مسائل حل صرفاً که پژوهش هایی (پ)
است اسلوب مند زیادی حد تا ریاض تفکر اینکه به توجه با وجود، این
مقوالت به توسل با ریاض روش های تحلیل و مانیتورینگ ان ام
به م توان را ریاض کارهای مثال عنوان به دارد. وجود منطق

موضوع اصل دستگاه های یافتن برای تالش (الف) کالن رده دو
صوری / نمادین ریاض ام اح استخراج و ریاض مدل های و مفاهیم
مدل های یافتن برای تالش (ب) و موضوع اصل دستگاه های درون
از منظور کرد. تقسیم ، موضوع اصل دستگاه های برای مفهوم
عبارت نوین) شناخت علوم متن در ویژه (به مفهوم مدل ی
عناصر از که ریاض مفاهیم ذهن ربندی پی یا ساختمان هر از است
آنها تلفیق یا و ( انتزاع و عددی از (اعم نمادین تصویری/فضایی،
کارلو – جیان مانند ریاضیات تحلیل گران از برخ است. یافته یل تش
تعامل به موقوف بایست ریاض آثار اعظم قسمت هستند معتقد رتا
آشنایی برای شود. موضوع اصل دستگاه های و مفهوم مدل های
که پژوهش برنامه . کنید۴ مراجعه ایشان کتاب به رتا نظریات با

است: زیر شرح به م آید به دست

برای موضوع اصل غن و متعدد دستگاه های یافتن . ١
عمده ای مثال . ریاض نظریه های و مباحث ذهن مدل های
خط است. حقیق خط مفهوم مدل م کند مطرح رتا که
م شود. موضوع اصل صوری شیوه شش به حداقل حقیق

ارشمیدس مرتب میدان ، حقیق پیوستار شیوه های به یعن
و دودویی اعشاری های دستگاه ، حقیق بسته میدان کامل،
مدل ی موضوع سازی اصل مختلف شیوه های غیره.
مفهوم آن از ذهن ریاضیات درک م شود باعث واحد مفهوم
اصل مختلف شیوه های و گروه مفهوم ر دی مثال گردد. بیشتر
یا ی کرد تأکید باید مجموع در است. گروه موضوع سازی
مدل خواص و جوانب همه لزوماً ، موضوع اصل دستگاه چند
بیشتر تالش های مستلزم و نم سازند ار آش را مزبور مفهوم

است.
مابین گرامری» ارزی «هم برای مح ی یافتن . ٢

مفهوم نظریه ی با متناظر موضوع اصل دستگاه های
واحد.

ی انتخاب از مستقل نظریه، مفهوم مدل های «طبقه بندی» . ٣
نظریه. برای خاص موضوع اصل دستگاه

(موسوم را مدل در صدق مفهوم که ملیت» م «قضیه ی . ۴
گرامری صدق مفهوم به (semantic truth یا معنایی صدق به
مرتبط موضوع، اصول از حاصل اثبات یعن (syntactic truth)

کند.

در پژوهش فرهنگ های و پاداش آکادم معیارهای
کشور ریاضیات

کم مایه یا نادرست پژوهش فرهنگ های که م کنیم آغاز گزاره این از
دفاع قابل غیر و غیرضروری اهمیت، کم ریاض تولیدات به منجر
زرگری زبان لفاظ های بارز مصداق پژوهش ها اینگونه م گردد.
زیر در شده اند. مطرح پاداش» «آکادم مقاله در که است ریاض
داده، شرح لیست وار را پژوهش فرهنگ های و انگیزه ها این از برخ
این از هدف م دهیم. توضیح نیز را کدام هر منف عارضه و کاست

آگاه افزایش و نقادانه بینش ارائه آنها، مورد در توضیحات و لیست
است. کشور ریاض جامعه خاص بطور و ایران در پژوهش شرایط از
مقاله تولید و نتایج رسیدن نتیجه به زود هدف با که پژوهش هایی . ١
تفکر و تأمل برای کاف فرصت شرایط چنین تحت م شوند: انجام
عمق، بر کار اتمام در تسریع و رساندن نتیجه به لذا و ندارد وجود عمیق

م کند. غلبه اثر هوشمندی و کیفیت
مقاالت در شده مطرح مسائل دنبال صرفاً که پژوهش هایی . ٢
حاصل کن حل مسئله فرهنگ از پژوهش فرهنگ این هستند:
خالقانه و عمیق راه حل های و ارزشمند آثار م تواند اگرچه م شود.
نقد و ممیزی ، علم جام بینش نوآوری، ابتکار، فاقد ول کند تولید

بود. خواهد پژوهش
رزومه، کردن حجیم هدف و قصد با صرفاً که پژوهش هایی . ٣
فرهنگ این م شوند: انجام ارجاعات و مقاالت تعداد افزایش

برخ احتماال و کم مایه ریاض آثار تولید به منجر معموال پژوهش
م گردد. پژوهش های سوءاستفاده و ک روی ها

هرگونه یا و اه دانش ارتقاء و ترفیع هدف با که پژوهش هایی . ۴
4Gian-Carlo Rota, Indiscrete Thoughts, Birkhauser (1998)

ه ها
وشت

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ۵٢

م شوند: انجام نمایش و شهرت مانند اجتماع و مادی پاداش کسب
قبیل از مواردی ، اه دانش پاداش های و عموم انظار اینکه دلیل به
که پژوهش فرهنگ م دهند، قرار معیار را ارجاعات و مقاالت تعداد
که م شود منجر عوارض به م دهد قرار اولویت در را پاداش کسب
و مقاالت تعداد افزایش رزومه، کردن حجیم فرهنگ عوارض مشابه

.(٣ (بند است ارجاعات
انجام خاص ژورنال آن یا این در چاپ هدف با که پژوهش هایی . ۵

پژوهش بینش کسب مان خاص ژورنال دادن قرار مالک م شوند:
ر پژوهش از را عمل ابتکار و استقالل م گردد. پژوهش حوزه در نقد و
بعالوه، م گردد. وی بینش و فکر محدودیت باعث و کرده سلب
با چند هر ژورنالِ آن یا این در مقاله انتشار به معطوف پژوهش هدف

نم کند. ایجاد موجه علم زیرساخت کیفیت،
اشیاء جهان صرفاً موجه، ضرورت وجود بدون که پژوهش هایی . ۶
انتزاع و تعمیم یا و داده گسترش را ریاضیات از خاص حوزه ی
مبحث چند وحدت به اینکه بدون م دهند قرار هدف مورد را مباحث
اینگونه شوند: منجر فرمالیست چارچوب و فکری مدل حیث از
برگ های صرفاً و هستند ریاض زبان لفاظ های مصداق پژوهش ها
م افزایند. خاص علم فایده بدون ریاض تکنی زبان به بیشتری
برای علم فضایل تربیت و اشتیاق و شوق و شور فضای نبود . ٧
دادیم. قبال توضیحات مورد این در دانشجویان: و دانش آموزان
تحت شدت به را آموزش حوزه مقاله تولید هدف با پژوهش اهداف
و دانشجویان و دانش آموزان کرد دقت بایست است. داده قرار تأثیر
یا مقاالت شمارش و مقاله چاپ با اه دانش استادان از بسیاری البته
شوق و شور باید آکادمی فضای نم کنند. انگیزه کسب ارجاعات
و فشار آورد. فراهم علم جام دانش یادگیری برای الزم اشتیاق و
شده باعث علم هیئت اعضای مقاالت تعداد افزایش برای تمایالت
آینده به توجه و برنامه ریزی بدون دکتری، دانشجوی کثیری تعداد
افزایش و گسترش میزان شود. پذیرفته اه ها دانش در آنان شغل

علم هیئت استخدام میزان از بیشتر خیل دکتری دانشجویان تعداد
است. شده التحصیالن فارغ از معدودی اری بی به منجر که است
استادان مقاالت افزایش و ارتقاء برای ابزاری دکتری دانشجویان

نیستند.
فنون و علوم و پایه علوم دستآوردهای بین ارگانی رابطه فقدان . ٨
در نواقص عمده ترین از موضوع این ایران: در کاربردی و سودمند
و غربی کشورهای سیاست های به مربوط بخش در است. ایران
از حمایت برای دلیل اندازه چه که کرد خواهیم اشاره سوسیالیست

چرخش و ارگانی رابطه بر متک پایه علوم پژوهش های و رشته ها
معضل این رف برای است. کاربردپذیر علوم و پایه علوم مابین

عین ریاضیات به مربوط بخش در پیشنهادهایی بزرگ، فقدان و
داد. خواهیم

این پژوهش: برای مل شده برنامه ریزی و کالن رسالت فقدان . ٩
نبود در است. کشور پژوهش نظام در نقص عمده ترین موضوع
انرژی، وقت، پژوهش، برای کالن اهداف مجموعه و رسالت ی
نم گردد مصرف بهینه نحو به اه دانش آحاد بودجه و فکری سرمایه
سال های در م رود. هدر به افراد جمع و فردی تالش های و
برنامه ریاض پژوهش های و گسترش برای کشورها از برخ گذشته
لهستان کشور در مثال عنوان به شدند. نیز موفق و داده ارائه متمرکز
که کردند سرمایه گذاری مجموعه ها نظریه و توپولوژی حوزه دو روی

ریاض مباحث این در لهستان ریاضیدانان درخشان سهم کار حاصل
منجر ایران در سیاست چنین انجام و اتخاذ نگارنده زعم به است.
که معن بدین شد. خواهد فراوان نظرات اختالف و الت مش به
ترغیب را ان هم و انتخاب را ریاضیات در مبحث تعدادی نم توان
این رف راستای در وجود، این با کرد. مباحث آن روی پژوهش به
از البته که م کنیم مطرح مواردی پشنهادات قسمت در بزرگ نقص

است. فارغ نیز ریاض مبحث آن یا این انتخاب
دفاع قابل و قاعده با پژوهش اهداف و رسالت با پژوهش نظام
و مقاالت آمار افزایش هدفش که نظام از است موجه تر بسیار
فوق الذکر پژوهش فرهنگ های اگرچه است. مربوطه شاخص های

عال شورای و وزارتخانه آئین نامه های و سیاست ها بوسیله عمدتاً
گوناگون ارزیابی های و مقاله تولید برای فشار نوع از فرهنگ انقالب
وجود حوزه هایی هنوز ول م گردد ایجاد مقاله، تعداد حسب بر فقط
و علم هیئت اعضای دست اصالحات و عمل ابتکار که دارند
تصحیح کرد: اشاره زیر موارد به م توان که اه هاست دانش مسئولین

ریاض گرایش های و شاخه ها گسترش ، درس مباحث و متون تغییر و
تم های مجموعه میان از مطلوب ریاض تم های انتخاب هدفدار،

آسیب شناس راستای در و مقدمه این با حال ریاضیات. در موجود
و تحول مان که سیستم درون عوامل از برخ م توان فوق،

داد. توضیح را شده اند کشور ریاضیات در بازنگری

سازمان ، اجتماع مادی، از (اعم پاداش انگیزه که استادان الف)
م کند، غلبه آنها آکادمی و علم جنبه های بر رسانه ای) و
پژوهش وی، س کردن حجیم کرده اند: دنبال را زیر اهداف
به رسیدن ارجاعات، تعداد و مقاالت تعداد افزودن هدف با
و نمونه استاد استادی، و دانشیاری به ارتقاء ، رسم استخدام
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موقعیت دلیل به دانشجویان کرد توجه بایست قبیل. این از
قبیل از مقوالت و بازی» «مقاله از استادان از بسیار و سن شان
کسب چنین نم کنند. انگیزه کسب ارجاعات و مقاالت تعداد
برایشان که افرادیست و پاداش جویان مختص عمدتاً انگیزه ای
هدف با مسابقه میدان جز چیزی پژوهش فعالیت و ریاضیات
کسب و ریاض ورزی برای دانشجویان نیست. زن رکورد
ده های دانش هستند. اشتیاق و شوق و شور نیازمند انگیزه
برای اشتیاق از آکنده اه دانش فضای هستند مؤظف ریاض

آورد. فراهم و کرده ایجاد استادان حت و دانشجویان
در سال ها – کار سهولت برای – که استادان پژوهش اینرس ب)
آثار تولید به منجر و م کنند کار محدود و ثابت موضوع ی

م شود. معلومات و سواد همان با دانشجویان و پژوهش
در پوست اندازی ما تعبیر به و تحول لزوم روشن به فوق مطالب
مطرح را پیشنهادها اینکه از قبل م دهد. نشان را کشور ریاضیات
دو در پایه علوم از حمایت شرایط به م اندازیم مختصری نگاه کنیم،

. سوسیالیست و غربی مدل

و غربی کشورهای مدل در پایه علوم از حمایت
سوسیالیست

خطوط و اه ها دانش فضای در که شدیدی محدودیت های وجود با
پیشرفت های بروز داشت، وجود سوسیالیست شوروی در پژوهش
حیرت دوره آن در کاربردی و محض ریاضیات یر چشم بسیار
آنان آثار و روس ریاضیدانان بررس با است. برانگیخته را ان هم
در کاربردی و محض به ریاضیات تفکی م یابیم در سادگ به
کل نگاه ریاضیات به و نداشته اه جای آنان فرهنگ و آموزش

کرده تأکید صراحت به آرنولد والدیمیر که همانطور داشته اند. نگرانه
و کالین سب از ریاضیات ، سوسیالیست شوروی ریاضیات است
که اینست واقعیت . بورباک و هیلبرت سب نه و است بوده پوانکاره
موضوع این علت است. بوده امان در بورباکیسم از شوروی ریاضیات
یا سلیقه از ناش م تواند ن ولی است نشده بررس تحلیل بطور
دلیل ما ول باشد. شوروی در ریاضیات مؤثرین و پیشتازان باور
معیارهای در عمده ای دکترین پشتوانه به م کنیم. مطرح ری دی

جوام در دانش و معرفت ، (praxis)پراکسیس به موسوم مارکسیست
معطوف همواره است، آن بارز مصداق سابق شوروی که سوسیالیست
نظریه و عمل اینهمان پراکسیس از منظور است. بوده تولید و عمل به

اجتماع تغییر به معطوف نظری عالقه هرگونه م گردد باعث و است
از سوسیالیست جوام دکترین، این مبنای بر شود. تولید طریق از
استقبال چندان عمل و کاربردی دانش از عاری محض ریاضیات
توأم همواره ریاض دپارتمان های که نیست دلیل بدون نم کنند.
و ریاض ده های دانش مثال عنوان به مهندس دپارتمان های با
ریاضیات رشته مختاری خود به اینکه بدون شده اند تأسیس انی م
موجب شوروی غیربورژوازی موازین و وضعیت شود. وارد خلل
بر عالوه یرد. ب ل ش جاه طلبانه ای غیر اه دانش فرهنگ بود شده
ویژگ های حیث از حت روس ریاضیدانان م رسد نظر به چنین این،
و داده اهمیت پرستیژ و شهرت به کمتر ، روانشناس و شخصیت
اهتمام ریاضیات کردن اجتماع و ریاض ورزی در خالقیت به بیشتر
تعلق کمترین که روس ریاضیدان ترین ال رادی جمله از ورزیده اند.
م توان است داشته اه دانش امتیازات و پاداش معیارهای به خاطر
معیارهای و اه دانش فرهنگ کرد. اشاره پرلمان گرگوری به
پاداش» «آکادم از دوری فاصله شوروی دوره در موجود پژوهش

است. داشته

پایه این بر غربی کشورهای در پایه علوم از حمایت مشروعیت
ی کشورها این در صنعت و کاربردی و پایه علوم که است استوار

ره پی این بواسطه م دهند. یل تش واحدی حلقوی ارگانی نظام
قبیل از آن مختلف اجزاء حال شامل نظام، این کل از حمایت واحد،
دهه دو ی در البته است. شده نیز محض ریاضیات پژوهش های
از حمایت کسب جهت است. کرده فرق حدی تا وضعیت اخیر
سال های در دیوید گزارش به موسوم گزارش دو ریاض پژوهش های
شده تسلیم علوم مل بنیاد و ا آمری دولت به میالدی ١٩٩٠ و ١٩٨۴
این در پژوهش) و علوم در سفید کاخ وقت (مشاور دیوید است.
عرصه های در ریاضیات موفقیت های و دستآوردها ذکر با گزارش ها
را ریاض پژوهش های از حمایت لزوم تکنولوژی، و علوم مختلف
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ریاضیات شاخه های که اینست مهم نکته است. کرده توصیه و تأکید
آورده ریاضیات صنعت و کاربردی مباحث معیت در و همراه محض
کاربردپذیری چتر زیر محض ریاضیات ر دی عبارت به است. شده
و توجه مورد مهندس و تجربی علوم در ریاضیات کاربردی مباحث

است. گرفته قرار حمایت

فضیلت ی عنوان به ریاض باف از پرهیز اول: پیشنهاد
آکادمی منش و

مطرح ریاضیدانان کردیم اشاره قبل بخش های در همانطورکه
اصطالحات تحت ریاضیات انواع از برخ کیفیت از بسیاری،
«کند جام تر اصطالح و پاافتاده» «پیش «کم مایه»، «رقیق سازی»،
آثار ذاری ارزش در و عمل در البته کرده اند. انتقاد غیرضروری» کاو و
ضروری، غیر از ضروری پژوهش دقیق تفکی و مرزبندی ، ریاض
و سلیقه از متأثر درجات تا و بوده بغرن و حساس به غایت کاری
پژوهش های از پرهیز دلیل همین به است. شخص داوری های
لفاظ های (و ریاض باف از پرهیز حاضر مقاله تعبیر به و غیرضروری
مطرح پژوهش – علم فضیلت ی به عنوان را ( ریاض زرگری زبان
همچنین دهند. قرار نظر مطم را آن ریاض ران پژوهش تا م کنیم
اینگونه تولید در شد داده توضیح « پژوهش «فرهنگ های بخش در
اصالح بنابراین دارند، را اصل نقش پژوهش هنجارهای ، ریاض آثار
نباید شود. آغاز و اقدام هنجاری فرهنگ های همین از باید اصل

ی ارجاعات تعداد یا خاص ژورنال فالن در انتشار که پنداشت چنین
در م کند. تضمین را مربوطه پژوهش بودن موجه و ضروری مقاله،
مسئله ایران در مخصوصاً مقاله، ی ارجاعات موضوع موارد از برخ
امری کیفیت، با ژورنال های در مقاله انتشار البته است. نقد قابل و دار
پژوهش مالک و معیار نم توان ول است افتخارآمیز و پسندیده بسیار
جستجو ژورنالیست آمار و ژورنال ویژگ های در را ضروری و معتبر
نتایج قوت میزان با ارز هم لزوماً ریاض کار ی کیفیت میزان کرد.
داشته بر در ضعیف نتایج ریاض دستآورد ی بسا چه نیست. کار آن
دفاع قابل و معتبر پژوهش رسالت و هدف ی جهت در ول باشد
گسترش را ریاض مبحث ی اشیاء جهان صرفاً که ریاض آثار باشد.
غیر ریاضیات م دهند، انجام ضروری غیر و موجه غیر کاو و کند داده،
ژورنال کیفیت شد گفته که همانطور هستند. کیفیت کم و دفاع قابل
انتشار محتویات بودن دفاع قابل لزوماً متداول) فاکتورهای (برحسب

واق در نم کند. تضمین را پژوهش مشروعیت اول طریق به و یافته
بار مشقت و سخت دشواری، حیث از م تواند ضروری غیر ریاضیات

ژورنال هر در زیرا یابد، انتشار نیز معتبر ژورنال ی در حت و باشد
هستند. کننده تعیین داور و ادیتور تعدادی تمایالت و سلیقه

عین مسائل و پدیده ها ریاضیات دوم: پیشنهاد
(الف) طریق از جامعه و طبیعت در موجود پدیده های ریاضیات درک
و توضیح (ب) و پدیده مفهوم و صوری بیان و ریاض مدل سازی
عمل به پدیده، در مندرج ویژگ های و وها ال علت برای ریاض تبیین
پدیده های مشابه اقتصادی و اجتماع پدیده های از برخ م آید.
موضوع این م دهند. نشان خود از معنادار و نواخت ی قوانین ، طبیع

اجتماع پدیده های مدل سازی روی پژوهش ضرورت عجیب، بسیار
که ریاضیات در مسائل و مباحث به م دهد. نشان را اقتصادی و
اطالق « عین مسائل و «مباحث م دهند، انجام را (ب) و (الف)
از (اعم متداول ریاضیات با عین ریاضیات بارز تفاوتهای م کنیم.
ریاضیات اینکه نخست است. نهفته زیر موارد در کاربردی) و محض
در موجود های پدیده با نزدی تعامل و مدل سازی به معطوف عین
از استفاده بر عالوه عین ریاضیات بعالوه، است. اجتماع و طبیعت
تجربی و مفهوم مدلهای به ، ریاض موضوع اصل متعارف زبان
این های قابلیت از عمدتاً و شده قائل خاص اهمیت ریاض مباحث
حوزه های عین ریاضیات زمینه های حاضر حال در برد. م بهره زبان
، زیست شناس ، انی م شاخه های نجوم، آماری، فیزی گسترده
را غیره و اجتماع ه های شب اقتصاد، ، پزش فیزیولوژی، ، شیم
AMS ریاض موضوعات رده بندی فهرست به نگاه م شود. شامل
و موضوعات میالدی ٢٠١٠ ال ٢٠٠٠ سال های ط م دهد نشان
شده اضافه مزبور فهرست به تجربی علوم از گوناگون شاخه های

ول م شد تصور ریاضیات از منفک دیروز تا که شاخه هایی است،
عمل و کاربردی استفاده های بر عالوه است. آن ذیل در اکنون

نیز ری دی مهم نکته در ما پیشنهاد علت ، عین مباحث ریاضیاتِ
مستقل رویدادهایی پدیده ها این طرف ی اینکه دلیل به است. نهفته
صرفاً که ریاضیات با راستا این در شده انجام ریاضیات است، ذهن از
ریاضیات اگر دارد. ماهوی تفاوت است ذهن محض کاوش حاصل
امان در باف ریاض و لفاظ گزند از شود انجام صحیح طرز به عین
گفته اینجا در مهم نکته نیست لطف از خال ول ماند. خواهد

بخش انتزاع و تعمیم جهت در ریاضیات در مباحث از بسیاری شود.
مفاهیم تعمیم ها این از بسیاری در هستند. « عین مسائل و «مباحث
نتیجه، در م شود. عوض بسیار بحث زمینه ول م مانند ثابت اصل
آن برای چندان اهمیت م آیند دست به ل ش این به که نتایج
صرفِ انتزاع سازیِ و تعمیم دقیق تر عبارت به ندارند. عین مسائل

ریاض به تبدیل بحث، اصل زمینه به اتصال بدون عین مسائل
و مدل سازی بر مشتمل بایست کاربردی ریاضیات م گردد. باف
عبارت به باشد. جامعه و تجربی دنیای در عین پدیده های تحلیل

ه ها
وشت

ن



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۵۵ ١۵۶ پیاپی شماره

عین ریاضیات به را خود بیشتر چه هر باید کاربردی ریاضیات ر دی
بیشتر کشور در موجود کاربردی ریاضیات حاضر حال در کند. نزدی
م شود خالصه روش ها برخ کاربست و محاسبات ریاضیات در
تر نزدی برای نم سازد. برقرار پدیده ها خود با چندان ارتباط و
مطرح شدن روش چند ، عین ریاضیات به کاربردی ریاضیات شدن

م کنیم.
متخصصین مابین مشترک کارگاه های و سمینارها برگزاری . ١
. مهندس و علوم مختلف شاخه های متخصصین و ریاض
و صنایع مهندس مشارکت با کارگاه مثال عنوان به
مشارکت با کارگاه همچنین گراف. نظریه و بهینه سازی

. مال ریاضیات و اقتصاد
سیالبس های و محتویات اصالح برای کمیته  هایی یل تش . ٢

مهندس و علوم رشته های از متخصصین حضور با درس
شاخه های از بیشتری مطالب گنجاندن هدف با ریاضیات و
تا کارشناس از درس برنامه در مهندس و علوم مختلف

کاربردی. ریاضیات دکتری
ریاضیدانان مابین مشترک پژوهش پروژه های و اری هم . ٣

. مهندس و علوم شاخه های متخصصین و کاربردی
محض پژوهش های باب در مختصری مطلب بخش این انتهای در

ریاض پژوهش های متضمن عین مباحث ریاضیات م افزائیم.
تعمیق و تحلیل به م توان خالصه به طور که هست نیز محض
کرد. اشاره عین مسائل با مرتبط حل روش های و مفهوم مدل های

اصل منبع و هدف از که است ریاضیات محض، ریاضیات قسم این
و اشیاء جهان صرفاً که محض ریاضیات با و نم شود دور مباحث

دارد. بسیار تفاوت م دهد گسترش را ریاض محض زبان
و ملموس (ریاضیات تجربی ریاضیات سوم: پیشنهاد

تجسم) قابل
روش های نیازمند کردیم مطرح قبل پیشنهاد در که عین ریاضیات

وریتم ال ریاضیات و عددی راه حل های یافتن برای محاسبات
و پدیده ها از اول وهله در آنچه موارد بیشتر در به عالوه است.
غیرساختارمند داده های از انبوه م رسد ریاضیات به عین مسائل

بین ما روابط کشف ضروری شرط داده ها تحلیل و انتظام است.
و خالقیت تعامل تجربی ریاضیات است. ساختارمند قواعد و پدیده ها
نیز و عددی و صوری محاسبات شیوه های کامل ترین با ریاض شهود
کامپیوتری گرافی به توسل با ریاض نتایج و مفاهیم مجسم سازی
تجسم قابل ن مم حد تا و ملموس ریاضیات تجربی، ریاضیات است.
محاسبه پذیر کمیت های با که است گرافی نرم افزارهای بوسیله
تجربی ریاض خدمت در محاسبات ابزارهای اگرچه دارد. سروکار

ذهن قدرت نیازمند تجربی ریاضیات در کارآمد پژوهش ول هستند
تجربی ریاضیات در اثبات مفهوم است. باالیی ریاض خالقیت و
ریاضیدانان عقیده به دارد. تفاوت آن قیاس و منطق مفهوم با
تا مثال n پارامتر خصوص در حدسیه ی درست تحقیق تجربی
سهل الوصول تر و قان کننده اعشار رقم ١٠٠٠٠٠ تا یا و n = ١٠٩

فلسفه ای آنست. صفحه ای سیصد اثبات ی دقیق بررس از
جامعه درک است قائل که دارد وجود ریاضیات از تجربی تم پشتوانه
دستخوش ریاضیات از بهره برداری نوین شیوه های و ریاضیات از

سنت مفهوم به موضوع این شد نگران نباید است. بسیاری تغییرات
تجربی ریاضیات میزند. لطمه است ریاض معرفت شالوده که اثبات
که است ریاضیات جهان با ذهن ریاضیات تعامل از خاص نحوه
محسوس تعامل مقابل، در و رنگ کم نقش قیاس تفکر آن در

محاسبات ، استقرائ تفکر به واسطه ریاضیات از تجسم قابل و
نشریه است. پررنگ گرافی تجسم سازی های و عددی) و (صوری
ر دی نشریه تعدادی و مشخص Experimentalبه طور Mathematics

روش ها، با بیشتر آشنایی برای دارد. اختصاص تجربی ریاضیات به
توجه جالب مقاله به را خوانندگان تجربی، ریاضیات تبعات و مثال ها

. ۵ م دهیم ارجاع یافته انتشار ا آمری ریاض انجمن نوتیسز در که
به حداقل – ریاضیات از سن این م شود پیش بین قویاً که آنجا از
باشد، داشته ریاضیات آینده در مهم بسیار نقش – آن سودمندی دلیل

محاسبات – فن ، آموزش زیرساخت های تأمین هدف با برنامه ریزی
برنامه ریزی اولویت های در م تواند تجربی ریاضیات پژوهش و

باشد. کشور ریاضیات در کالن

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ∗
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١٩٣۵ – ٢٠١٧ گرین برگ، . ج ماروین
∗ حقیق حسن

شناخته نام ایران، ریاض جامعه در گرین برگ، . ج ماروین
آنها»ی بسط و اقلیدس نا و اقلیدس «هندسه های کتاب است. شده
گذشته، سال ٣۵ در شفیعیها، محمد هادی روان و شیوا ترجمه با او،
اه های دانش ریاض کارشناس دوره هندسه مبان درس درس کتاب
نحوه با کتاب این طریق از درس، این دانشجویان است. بوده ایران
هندسه این زیبای قضایای و اصول و نااقلیدس هندسه های کشف
این در خود دانش آن، مبارزه جوی مسائل طریق از و شده اند آشنا

بخشیده اند. تعمیق را حوزه
در ،١٩۵٩ در و جبری هندسه شاخه در را خود دکتری دوره او
اولین وی رسانید. پایان به سرژلنگ راهنمایی تحت و پرینستون
اه  دانش در سال ۵ مدت به آن از بعد بود. لنگ سرژ دکتری دانشجوی
ایسترن نورث اه دانش در نیز سال ٢ مدت به و استادیار عنوان به برکل
اه دانش ریاض گروه ،١٩۶٧ در شد. مشغول کار به دانشیار عنوان به
کار به مشغول آنجا در بازنشستگ زمان تا و نهاد بنیان را کروز سانتا

بود.
گروتندی نظریه که بود ایی آمری ریاض دان اولین گربن برگ

جبری هندسه در مساله ی حل برای را یم ها) (اس طرح ها درباره
اکنون هم که شد تابعگون ابداع به موفق وی .[١] است برده به کار
توصیف در استثنایی مهارت گرین برگ است. گردیده مشهور او نام به
جبری توپولوژی کتاب داشت. ریاض پیشرفته مطالب از جام و ساده

اه های دانش در درس این درس کتاب دهه، سه به نزدی برای او،
بهترین برای فورد لستر جایزه ،[٢] مقاله خاطر به وی، بود. ا آمری

کرد. دریافت ٢٠١١ درسال را توصیف مقاله

[1] Schemata over local rings, I and II, Annals of Mathe-

matics , 1961, 1963.

[2] Old and New Results in the Foundations of Elementary

Plane Euclidean and Non-Euclidean Geometries, Amer-

icanMathematicalMonthly, vol. 117, no. 3, March 2010,

pp. 198-219.
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ما! اه خواب در هاردی
∗ رضائ عل اصغر

بهشت شهید اه دانش اه خواب ی شمارۀ بلوک سوم طبقۀ در
همیشه بود فیزی رشته دانشجوی آنکه با که داشتم دوست تهران،

تداع من برای را ریاضیدان»٢ ی کتاب«دفاعیۀ نویسندۀ هاردی١
را جناب  هاردی با دیدار افتخار اه هیچ من متأسفانه م کرد!
شتافته باق دیار به من والدت از پیش سال ها وی که چرا نداشته ام
در اسنو٣ پرس توضیحاتچارلز از صرفاً با  هاردی، من آشنایی و بود

بود. آمده دست به کتاب همان مقدمۀ

تنوع نظر از چه ، بهشت شهید اه دانش رنگارنگ جامعۀ میان در
دانشجویان، جغرافیایی تعلق تنوع نظر از چه و گرایش ها و رشته ها
بسیار و استثنایی ، وسواس نامتعارف، قدری من، فیزی دوست آن
وسواس اش م گفت خودش بود. چیزی هر دربارۀ شنیدن به عالقمند
ترازوی روی بر انگشت اش اثر شد متوجه که شد آغاز زمان از
را لیوان بارۀ چندین شستن بنابراین دارد! وزن اه، آزمایش دقیق
از سنگین تر قدری کس انگشت اثر وجود دلیل به م داد احتمال که
جنبه های بر وسواس این م دانست! طبیع خیل است، معمول وزن

البته و جزئیات در دقت، در وسواس بود، گذاشته اثر هم فکری اش
فیزی خود دیوانۀ البته بود، فیزی دیوانۀ هم صحبت. انتخاب در

نداشت. تحصیل مقاط و مدارج و نمرات و امتحانات به کاری و
شاید تا بود آمده آن از پس و بود رفته سربازی به کارشناس از بعد
عمیق تر به عطش اش از قدری فیزی ارشد کارشناس دورۀ در

ی به نسبت کند. سیراب را ر دی چیز همه و فیزی فهمیدن
هم خوبی خیل شعرهای بود، بلد خوبی ریاضیات ، فیزی دانشجوی
و ظرافت با هم را «شاهنامه» از زیادی قسمت های و م خواند بر از
بود: شاهنامه ای هم نامش بود. بلد ادیبانه جزئیات ریزترین در زیبایی
داشت، خوبی دانستن های هم تورات و انجیل و قرآن از کاووس.
حرف عالمه ی هم فیلم شناس و موسیق و عرفان و تصوف در
و دقیق م آمد، حرف به وقت اما بود کم حرف بود. بلد به دردخور

م گفت. سخن شنیدن و شیوا
هم اتاق هایم از ی واسطۀ به ما اتاق به کاووس آمد و رفت
داشت، فیزی نفر دو ما، نفره ی چهار اتاق بود. او هم رشتۀ که بود
خوب ویژگ این بودم. من که ریاض هم نفر ی ، حقوق نفر ی
این از ما اه دانش و باالست آن در رشته تنوع که است اه هایی دانش
اوقات ماندن ترین به یاد ایام، آن در بود. برخوردار خوبی به نعمت
اه، خواب نفرۀ چهار اتاق آن در که بود شب هایی من، دانشجویی

ریاض فت ش و دقیق دنیای از اتاق هایم، هم و کاووس برای من
. غیرریاض رنگارنگ و پرتنوع دنیای از من برای نیز آنها و م گفتم
نگاه یا ریاض به غیرریاض ها نگاه اوقات اغلب تجربه ها این در
الاقل و بود سودمند و مفید ما همۀ برای غیرریاض به ریاض ها
کاووس بردم. فراوان حس منفعت و سود گفتگوها این در من

خیل خوان ریاض من برای ریاض به نگاهش اما بود غیرریاض
بود. الهام بخش و خاطره انگیز بسیار سال ها از بعد حاال و آموزنده
کردیم. گفتگو ریاض ارشد درس های مورد در شب ها، آن از ی
و داشت جذابی و جالب مفهوم و موضوع برایش خمینه ها هندسۀ
برایش ابعاد، ر دی به نسبت بعدی چهار اقلیدس فضای بودن متفاوت
ساختار ناشمارایی تعداد بعدی چهار اقلیدس (فضای بود حیرت انگیز
با ، اقلیدس ابعاد ر دی در که حال در دارد وابرریخت۴ غیر هموار
. ( دارد۵ وجود هموار ساختار ی فقط و فقط وابرریخت تقریب
در خودش فیزی دنیای چهاربعدی فضا‐زمان با را این ها وقت

١٣٧٣ ، فرهنگ و علم انتشارات شرکت ، کاظم سیام ترجمه ریاضیدان، ی دفاعیه هرولد  هاردی، ٢گادفری

1Hardy 3Snow Percy Charles 4diffeomorphic 5J.M. Lee, Introduction to smooth Manifolds, 2nd Edition, GTM 218, Springer, New Yourk, 2013.
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چهار، بعد در م گفت: م شد، شنیدن  خیل حرف هایش  م آمیخت،
نیست! ابعاد ر دی در که است نهفته هندس جادویی

با که بود جالب برایش بود. آورده وجد به را او هم حقیق آنالیز
٧ لب تعریف با اما نیست، انتگرال پذیر له دیری تابع ، ریمان۶ تعریف
همین دربارۀ ما بحث منحصراً ، متوال شب چند است. انتگرال پذیر ،
یا کامل تر ( روشن توصیف و تعریف (به کدامی که بود موضوع
پرسش ها گونه این در ؟ لب تعریف یا ریمان تعریف درست تراند؟
بخواند اندازه نظریۀ کم شد ناچار آن فهم برای و بود مصصم و مصر
اعداد و ناشمارا و شمارا مجموعه های به هم گذری آن، خالل در و
را او ابهام هایی، چنین فهم به بخشش هیجان اشتهای بزند. اصل
ما بحث بعد، شب های که بود چنین و کشاند هم پیوستار فرضیۀ به
فت انگیز ش اصل و زُرن٨ لم و انتخاب اصل و بود ریاض مبان فقط

خوش ترتیبی.

ریاض دانش و درک به من آنکه از بیش م گفتم، خود با گاه
توی هزار به و م گیرد مرا دست که اوست بیفزایم، چیزی کاووس
به این از پیش که را بدیع چیزهای تا م برد، ریاضیات اسرارآمیز
در دقیق اش کنکاش کنم. بازخوان بودم گذشته کنارشان از سادگ
ویی پاسخ در را دقتت بودی ناچار که بود چنان موضوعات، مورد
م کردی عمیق تر را دریافتت و نکته بین باید آن برای و ببری باال
فهمیدن غن تر و بهتر انگیزه های و فرصت ها من برای این ها همۀ و

معروف جملۀ ، شیفتگ این و بود شده مجموعه ها نظریۀ شیفتۀ بود.
م آورد: یادم به کانتور١٠ مجموعه های نظریۀ تحسین در را ٩ هیلبرت
بیرون آفریده، برایمان کانتور که بهشت از را ما نم تواند کس هیچ
کانتور نبوغ آنکه به ویژه بود، نهاده گام کانتور بهشت به کاووس براند.

بود. آورده وجد به را او (٠, ١) بازه ی بودن ناشمارا اثبات در
مجموعه های که بود این دلیلش برگزید. را لب تعریف نهایت در
را بودن ناچیز که است بی انصاف البته «ناچیزند». واقعاً شمارا
مجموعه های اهمیت در بریم. به کار بودن بی اهمیت معنای به
اندازه گیری های دقیق ترین از ما، علم کارهای که بس همین شمارا
و همه کیهان، ماورای به سفر و ماهواره ها پرتاپ تا وپی، روس می
دنیای در شماراست. تعدادشان که م شود انجام گویا اعداد با همه
هم، کامپیوترها دقیق ترین ندارد، ٢√وجود برای جایی هیچ محاسبات

م گیرند. کار به را √٢ از گویا تقریبی تنها
مثال نداشت. پایان ریاضیات با کاووس ذهن درگیری های
م دانیم که حال در بیشترند گویا اعداد از گنگ اعداد چطور م پرسید
هم گویا عدد دو هر بین و هست گویایی عدد گنگ، عدد دو هر بین
گنگ و گویا اعداد م رسد نظر به اول نگاه در دارد؟ وجود گنگ عدد
پس باشد، چنین اگر که دارند؛ قرار حقیق خط روی میان» در «ی
آیا دارد. وجود هم گویا عدد داریم، گنگ عدد که اندازه همان به
بود. گرفته نادیده را ظریف نکتۀ اما بود، زیبا سؤالش است؟ چنین
عدد ناشمارا تعدادی گنگ، چه و گویا چه عدد، دو هر بین حقیقت در
با زمان میان» در ی » ! حقیق اعداد همۀ اندازۀ به دارد، وجود
فن تر، عبارت به یا باشند، شده صف به حقیق اعداد که است معن
اعداد، معمول ترتیب با R که م دانیم اما باشد. خوش ترتیب R اگر
چه ١/۴ گویای عدد از بعد که نم دانیم مثال نیست. خوش ترتیب
است گنگ بعدی، عدد آن که نم دانیم یعن است شده پنهان عددی

پرسش چنین که م گوید حقیق اعداد نبودن ترتیب خوش گویا، یا
عددی هر است! ترسناک مجموعۀ واقعاً R ! است نادرست اصال
بین هم باز یری، ب نظر در را آن به نزدی خیل ولو ١/۴ از بزرگتر
از کاووس دارد. وجود عدد ، R عناصر همۀ تعداد به عدد، آن و ١/۴
بی نهایت جنگل البالی در گویی م آمد وجد به توصیف ها گونه این

ریاض من آنکه حال م گشت گمشده ای دنبال به اعداد ناشمارای و
بودم! نگشته چیزی دنبال به جاهایی چنین در حال به تا خوانده

که آدم حقوق مان)، هم اتاق آن (مثال خیل ها نظر از شاید
باشد، R بودن عجیب و بودن ناشمارا مسحور کامل شب ی
نه بود «اندیشه» طبیع ترجمۀ کاووس اما است، طبیع غیر آدم
دانشمند ی از سیما» و «صدا در بار ی م آید یادم .« «غیرطبیع
6Riemann 7Lebesgue 8Zorn 9Hilbert 10Cantor
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آسمان به و ایستادن وپ تلس پای شما نظر به پرسیدند: ناسا ایران
پاس برای را حافظ ابیات از ی او و نیست؟ عبث کار شدن، خیره

برگزید:
حائل چنین گردابی و موج بیم و طوفان شب

ساحل ها. باران سب ما حال دانند کجا
نبود. باران سب دستۀ در کاووس

شهر اه دانش شمال ترین اه خواب محوطۀ در ما شبانۀ بحث های
کاووس بود. ما دو هر برای مفید و سودمند ستد و داد ی تهران،

خیل ریاضیات فهم به او تمایل اما . ریاض من و م گفت فیزی
برای این و بود آن دنیای و فیزی درک به من شیفتگ از بیشتر
از بیش خیل من خاطر، همین به بود. آموزنده و جالب بسیار من
جالبی نکته ی هم (این آموختم ریاض بیاموزم، فیزی او از آنکه
دادن آموزش و تدریس هنگام به ، آدم دانش از زیادی بخش است؛
م شود. نصیب شان خوبی شنونده های آنانکه خوشا م شود. حاصل
هیجان و م آورد وجدشان به مخاطبین شان چشمان برق که همان ها
و مخاطبان گونه این از کاووس م کند. سرمستشان شان «دریافتم»
که نبود طوری کاووس خواندن درس و تحصیل نوع بود). شنودگان
که بود کسان سواد ترین با ی او گمانم به اما یرد، ب عال نمرات

اغلب من به حت که م فهمید شیوا و شیرین و ساده آنقدر را فیزی
بیاموزد فیزی از خوبی چیزهای م توانست هم فیزی از گریزان

ببرم! لذت آن درک از که آنقدر
جامعۀ ، فیزی به کاووس بودن مشغول که شاید اما است خیال
جامعۀ اما ساخت محروم « ایران «هاردی ی از را ایران ریاض

فیزی به رانه اش پرسش حس اوی های کنج ارزش و او هم فیزی
نگارش زمان در نیافت. تحصیل ادامه به رغبت او و نکرد کشف را
ایران دولت اه های دانش از ی در تدریس به کاووس یادداشت، این
سرچشمه های با که مطمئنم و است مشغول حق التدریس به صورت
خودش مثل خوبی شیفته دانشجویان دارد چیز همه به که خوبی نگاه
فوق العادۀ و ویژه ارزش و اصالت او برای این که دارم یقین و م پروراند
که دارم را دلنشین توفیق این خوشبختانه و هنوز نیز من دارد. را خود
برای همنشین این از و شمارم مغتنم را او با هم صبحت فرصت هر در
فرصت این از حال، و برگیرم بهره خود ریاض دریافت های پاالیش
مفاهیم چرای و چون فرصت امروز اگر که ویم ب تا م کنم استفاده
نباید نیست که نیست فراهم ریاض درس کالس های از ی هیچ در
این کنیم. فراموش را آن ری های پرسش آفرین نشاط شورِ دغدغۀ

آموختم. کاووس از که ریست دی درس هم
خواب اوهام در و زد زنگ زود، صبح روز ی پیش وقت چند
تولد روز امروز م دان گفت: بودم برداشته را گوش که بیداری و
ردیف های ناظری شهرام گفت خوب! گفتم است! ناظری شهرام
! راست گفت بعد البته! بله خوب! گفتم است! محشر آوازی اش

داد! ادامه و هست یادت بورساک‐اوالم١١ قضیۀ
عیار تمام ی  هاردی او که من برای است! بی نظیر کاووس

هاردی!! باد زنده کاووس! باد زنده است!

کاشان اه دانش ∗

11Borsuk-Ulam
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اجتهاد یا نقد پیروی،
اه دانش دروس «سرفصل» موضوع در

آرین نژاد∗ مسعود

شامل معموال اه دانش رشته  های مصوب برنامه های اشاره.
ی ط در باید که است مختلف « درس «عنوان  های از جدول  هایی

عرضه عمران یا فیزی ، ریاض کارشناس دورۀ مثال آموزش دورۀ
از مفاهیم و مواد ریز شامل حال، عین در برنامه  هایی چنین شوند.
به یا کالس در درس، ارائۀ ط در باید که هستند درس هر موضوع
«سرفصل موادی ریز چنین به شوند. داده آموزش ری، دی صورت
موضوع به نوشته این م گویند. « درس «سیالبس گاه و « درس
برنامه  های در موجود درس سرفصل  های به اعتنا نوع و توجه سهم
محیط های در آن پیرامون رایج چراهای و چون و مصوب درس

م پردازد. اه دانش

بخش ها در رایج مجادله  های گاه و بحث ها از ی مدخل.
با موضوع سر بر اه دانش و علم مراکز آموزش گروه  های و
م دهد. رخ درس برنامه  های در مصوب» «سرفصل رعایت نام
در قطبی» «مختصات فصل چرا که م شود گفته مثال طور به
درس در بول» «جبر مبحث نشده، عرضه «١ عموم «ریاض درس
رایی «هم جبر»، «مبان درس در سیلو» «قضیه ،« ریاض «مبان
در ‐هامیلتون» کیل «قضیۀ یا و آنالیز مبان درس در نواخت» ی
جهت از ری دی ایت ش گاه است؟ نشده عرضه جبرخط درس
گفته مثال است مطرح ری دی درس سرفصل به درس ی تعدی

«مبان درس سرفصل از برنشتاین» شرودر «قضیه چرا که م شود
النه «اصل چرا شده، ارائه « عموم «توپولوژی درس در « ریاض
عرضه آنالیز یا جبر درس در ترکیبیات» «مبان سرفصل از کبوتری»
عدم به اعتراض و نگران دلیل به بحث  ها این گاه آن. مانند و شده
سرفصل  ها رعایت در محتوایی و کم استانداردهای حداقل رعایت
یا جبرخط در «دترمینان» فصل ارائه در چرا مثال م شود، مطرح
اکتفا الزم مطالب و مباحث از معدودی به توپولوژی در « «فشردگ

زحمت و تالش تمرکز از گالیه حین در بحث این گاه است. شده
بحث یعن م شود مطرح سرفصل  ها رعایت به التزام برای حداکثری
ریزمواد کیف و کم به اعتراض نوع واق در «سرفصل» سر بر
فرصت حساسیت، و زحمت تمرکز این که توضیح این با است سرفصل
را آموزش از درونمایه سازی و محتوایی ، کیف آموزش توان و تاب و

ایت ش بحث  ها محور گاه است. ساخته بی فرصت و بی موضوع
تناسب و نشده اند چیده موجه و جا به سرفصل، مواد ریز اینکه از است
مخاطبی چه برای (مثال سرزمین آمایش توزیع در مخاطب و خطاب
بحث ها گاه نشده. لحاظ آن در ( اه دانش چه و ان م چه در و
وثوق مورد منتخب متن ی به تعهد تالق در اینکه از است ایت ش
مستقل و اصیل ترند یا اصل کدامی ، مرج بی رسم سرفصل  های و
فرصت چقدر جدل ها و بحث ها این از ی هر به راج قضاوت هر از
فراهم اند. اه دانش علم مراکز در اجتهادی و انتخاب   و نقد چنین

جدل و بحث واق در «سرفصل» دربارۀ بحث هم گاه رو این از
هر ظهور فرصت و دامنه و اجتهاد و نقد و تکلیف تالق سر بر نظری

کرد؟ باید چه است. علم محیط های در ی
در متفاوت و متنوع دیدگاه  های و آراء پیداست چنانچه حال هر در
و نظر دقت و تجربه فراخور به کس هر و است مطرح «سرفصل» باره
این انواع از موضع در خود محیط تجربۀ و اعتقاد و تلق و دریافت
جدل  های و بحث هنگام به و م نشیند تربیت و آموزش ردهای روی
م گیرد موضع نشد گفته که انواع از و شد گفته که انواع از رایج
است آن حق است! بالتکلیف تکلیف، نتیجه در و م دهد نظری و
دارند اقناع پذیری و تامل قابل دفاعیات دیدگاه  ها، این از بسیاری که
اتکای به و سادگ به نم توان اه دانش و علم فضای ی در و

گذشت. آن  ها به توجه خیر از معلوم و رسم فرض  های پیش
و معقول قضاوت ی برای که م دهد نشان کوتاه مقدمۀ این
کرد اکتفا دیدگاه هر اجمال و کوتاه اشاره  های به نم توان مستدل
بنابراین نگرفت. نظر در آن  ها باره در تأمل و غور برای فرصت و
این از ی هر گفتن  های از کاملتری گزارش بحث، تعمیق برای از
نهایی قضاوت البته و م دهیم ارائه م آید زیر در آنچه در را دیدگاه  ها

م گذاریم: یر پی و عالقمند خوانندۀ عهدۀ بر را
مدرسین همۀ قانون، طبق م گویند اه دانش اران هم از برخ . ١
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که چرا دهند پوشش کامال را درس هر ابالغ سرفصل  های موظفند
برنامه ی ساختار کل در دروس چیدمان توال و ترتیب و تناسب
حیث المجموع، من کاربردها»، و «ریاضیات برنامۀ در مثال درس

ی در دروس، همه سرفصل موضوع و محتوایی توال با متناسب
درس هر یعن این شده اند. تنظیم و مرتب وحدت، و هماهنگ

مقدمۀ آن  ها، سرفصل مواد همۀ که است پیش نیازی دروس به متک
ی هر نشدن ارائه و است بعدی درس آن مباحث طرح ضروری

مواجه ل مش با را درس آن آموزش کار سرفصل ها، آن مواد از
مابق فهم و درک در مسیری درس، ی محتوای عالوه به م کند.

حرفه  های و کار عرصه  های حت و آموزش عال تر دوره  های و دروس
است. معین رشته ی از دانش آموختگ برای شده هدفگذاری

«انتظار شیوۀ به اغلب « درس «سرفصل  های م گویند برخ . ٢
ی گاه یعن این شده اند. تنظیم و نوشته « ایده ال یا حداکثری
ی به رسیدن برای را « درس محتوای ی ن مم «سقف سرفصل

یعن این م کند. ترسیم درس آن موضوع در ایده ال هدفگیری
احیاناً که خاص مخاطبین انتظار تأمین برای سرفصل ی مواد اغلب
عموم برای نه م شوند تدوین م شوند پیدا علم مراکز از برخ در
با رویی رودر در نتیجه در . متفاوت بسیار گاه شرایط با مخاطبین
«تراکم ،« آموزش رسم فرصت  های و زمان «طول چون متغیرهایی
واقعاً مخاطبین» تناسب و «تنوع نیز و محتوا» پیچیدگ درجۀ و
عرضه واقع نحوی به را سرفصل  ها مواد ریز همۀ نم توان همیشه
تصمیم گیری بنابراین باشد. کار در تظاهری و ریا اینکه ر م کرد
شناخت و تجربه و صالحدید حسب ، آموزش محتوای انتخاب و

سرزمین آمایش و اصالت الجرم حقوقِ از ی استاد ان م و موضع
و نظر و رآی استقالل و اجتهاد به مجهز که آموزش است. آموزش

نیست. موفق و غن آموزش نباشد استاد عمل
مطالب نیست الزم همیشه شما م گوید یادگیری مهم اصل ی . ٣
مطالب که کافیست اغلب اما بدانید موضوع ی دربارۀ را زیادی
اصل، این بدانید. باانگیزه و کیف و عمیق و خوبی به را چندی

با یعن این جوهریست. و محتوایی ، کیف آموزش ی راهنمای
گاه و خود برای گاه گفتن، درس تکلیف رف و سرسری و سرعت
هم اندیش و همراه و واکنش به بی اعتنا کالس، درودیوار برای

و فهم و کشف و محتوا به بخشیدن تبلور و کار پیشرفت در دانشجو
و ادا ن مم هرنحو به سرفصل  ها آنکه برای صرفاً مفاهیم، کاربرد
مسئولیت پذیری و آموزش در کارآمدی و اخالق شیوۀ شوند اجابت

نیست. مدرس و معلم تخصص
پایه  های از ی نظر» و رأی در اجتهاد «صالحیت معتقدند برخ . ۴
جای همه در اه دانش استاد ی به عموم و علم اعتماد جدی
در معلم تجربۀ و علم مراتب ط برای زحمت سال  ها دنیاست.

علم شناسنامۀ ی از برخورداری عالوۀ به علم سطوح عال ترین
حق اصالت به اعتماد برای مبنایی احترام، و وثوق مورد اه دانش
آموزش علم، دنیای همۀ سنت و عرف در عمل استقالل و نظر اجتهاد
محتوای ارائۀ در استقالل» و «اجتهاد یعن این است. پژوهش و

موجه نظری اعتبار و چارچوب ، درس موضوع و عنوان ی آموزش
خالق، آموزش که است آن بر دیدگاه این نیست. ُشبهه پذیر و دارد

درس چالش برانگیز ری پرسش و گفتگو ی فضای در مؤثر و مفید
و عشق و رغبت و حوصله و فرصت نیازمند امر این و م گیرد ل ش
کردن پر صرف کلیشه ای هدفگذاری نظر، این از و است مدرس عالقه
آموزش ی برای درست و متعال مسیر ، درس سرفصل  های مواد

آموزش بهره گیری و همراه آن بر عالوه نیست. اه دانش غن
در متعددی متغیرهای به ، اه دانش دروس فضای و روح با دانشجو
وابسته ر دی مناسبات و مقتضیات از خیل و اه دانش از پیش آموزش
آزمون به را یادگیری از انتظار نباید هماهنگ  ها این چالش در و است
تقلیل دارد بسیار شیوع که بی روح و خش حفظیات سنجش و
م کند. ترویج و اقتضا نیز را خود ویژه آموزش که انتظاری داد،
نیازمندی  ها و مخاطب شناخت برای حوصله ای نیازمند این  ها همۀ
ن مم گاه که است آموزش محتوای و موضوع با تناسب  هایش و

کند. فرق ر دی کالس به کالس از مدرس ی برای حت است

آرمان و رؤیایی ، تخیل نظر، به انتظارها و مفاهیم این که شاید
دریافتن، کردن، کشف فهمیدن، برای راه یادگیری اگر اما برسند
عمیق این  ها همۀ اگر و نباشد محیط تجربۀ و ادراک تجربۀ و شهود
نسازند، زایش و نوزایی تقالی درگیر را روان و روح و نباشند صادق و
متناسب آرمان  های از انتظار و تجل میدان اموزش اگر نهایت در و
گسترش برای عرصه ای تنها درس کالس محیط نباشد نظری
مسیری نه م شود دانشجو و معلم تکلیف رف از مختلف جنبه  های

راه آموزش هوشیاری. و دانایی و علم نردبان از رفتن باال برای
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چه ری، پرسش و مباحثه جستجوگری، کردن ذات و گسترش برای
نیز و ریست دی آموزش مضمون و مقوله هر در چه و ریاضیات در
نظر و فکر رودرروی چالش  های با مواجهه تجربۀ انتقال برای محمل

زاینده. و کشافانه زندگ ی البته و اندیشه و
اه دانش علم روابط جدی گسستگ ما کشور در م گویند برخ . ۵
کتاب  های و درس برنامه ریزی موضوع در به ویژه اه دانش از پیش و
از انتظار و اه دانش از پیش آموزش  های که است شده موجب درس

پشتیبان تنها نه را اه دانش یادگیری  های و آموزش هدفگرایی آن،
دو این یعن این کند. تخریب و تضعیف را آن ه بل نکند تقویت و
امتداد در ، آموزش مشترک اهداف و عناوین از خیل رغم به میدان،
اثرگذار بسیار و مهم واقعیت ی این نیستند. هم پشتیبان و همسو و
در نباید که است اه دانش دروس آموزش کارآمدی و بهره وری بر
یا غفلت مورد اه دانش آموزش روش های و محتوایی برنامه ریزی

گیرد. قرار بی اعتنایی
اه دانش از پیش آموزش همۀ تقریبا که است قرار این از داستان
عمدتاً هدف این و شده تنظیم کنکور در توفیق سوی و سمت بر
چند آزمون  های در کلیشه ای و صوری جویی  های مهارت طریق از
است آن گفتن م شود. فراهم آن با متناسب آموزش و گزینه ای
به آموزش موجه فضای ی در چند گزینه ای آزمون  های هم اگر که
و وزن یادگیری، و تحصیل ارزیاب آزمون  های انواع از ی عنوان
«کنکور فضای در دارد البته که باشد داشته را خود قبول قابل ارزش
و تعلیم آرمان  های همۀ روش، این ما مدرسه ای آموزش محور»
و خالقانه و استدالل و تشریح یادگیری کیف گرایی، مانند تربیت
ساخته مضمحل و ته درون از خود فرمالیست سیطرۀ در را ابتکاری
چنین تداوم به عالقه ای هیچ اه دانش که است این نکته حال است.
از اه دانش آموزش ندارد. آن با متناسب آموزش و یادگیری از نوع
و نهایی جواب کردن پیدا صوری تکنی  های از دانستن  ها، فرمالیسم
مشابه ری دی کنکوری روش  های و کردن حفظ مخرب تکنی  های
بر باید اه دنش در چه و مدرسه در چه آموزش، از انتظار است. بیزار آن
کارآمد نوع از هدفگرایی  هایی با محتوایی و کیف یادگیری  های محور

باشد. محور خالقیت یا محور پژوهش محور،
نام به موضوع اغلب ما مدرسه  های در که است آن واقعیت
صورت و نام در جز منزلت و شأن علم» در مسئله اه جای و «مسئله

ط و نشده کشف راه در نیست قرار دانش آموزان و ندارد کلیشه و
و کردن حفظ کنند. خطر و تجربه و طریق ط خود، حد در نشده ای،
جواب کشف بی منطق تکنی  های و زن تست صوری روش  های
فهم، شای راه است فائق و رایج ما مدرسه های در که نحوی به

روی در رو مسئله  های ن مم راه حل  های بسط و تشریح تحلیل،
در درس و کالس دغدغه  های از ی هیچ نیست. زندگ و علم
نم شود، آموخته و نیست علم انشانویس و انشانویس مدرسه،
مدرسه درس و کالس دغدغه ، عموم و علم مباحثۀ و گفتگو
یری پی و فهم و کشف و نفس به اعتماد نم شود، آموخته و نیست
و کالس دغدغۀ متناسب، علم مسئله  های و موضوعات مستقل
نم شوند. آموخته و نیستند ما امروز رایج کنکوری مدرسه  های درس
نظری، عالئق دانش آموزان که م شوند موجب آسیب  ها این همۀ
نباشند هم  دنبالش به و نشناسند چندان را خود حرفه ای و ذوق
ن مم مقدورات البته و رایج تبلیغ و افواه موج  های به بسته و
بسیاری در آنکه ماحصل شوند. اه دانش رشته ی وارد خود،

درس مطالب آموختن برای انگیزه ا ی و عالقه هیچ دانشجویان موارد
است ن مم اوقات خیل ندارند. شده اند پذیرفته آن در که رشته ای
خالء  هایی کردن پر به موظف را خود مخاطبینش تناسب در مدرس
پرکردن مداری تکلیف حت و آموزش آرمان گرایی اجازه که ببیند
که هستند متغیرهایی این  ها همۀ یرد. ب او از را درس سرفصل  های
هم پیچیده تری و مهم تر بسیار مفاهیم گاه آموزش، در م دهد نشان
نباید که مطرح اند سرفصل  ها» به صرف «تعهد بحث با مقایسه در
گیرند. قرار کم توجه مورد اه دانش معلم و مدرس ی جانب از
حاشیه به را مهم تری خیل بحث  های سرفصل سر بر بحث نباید یعن
را اداری و صوری تکلیف های رف واق در و تکلیف و براند انزوا و

اخالق و انسان عشق نانوشتۀ سرفصل سهم و سازد آن زین جای
ازل تعهد مورد و آرمان سوی و نبیند وظیفه اش ادای در را معلم

سپارد. فراموش به را آموزش
ارج همواره درس کالسی متن ی کردن دنبال معتقدند برخ . ۶

طور به آن عنوان  های و ردیف  ها همۀ که است سرفصل از تبعیت بر
نیستند. دسترس در متناسب آموزش متن ی در مرتب و پیوسته
است. درس سرفصل  های از برخ مهم عیب  های از ی این اصوال
در معلم سال  ها تجربه به خود گاه که سرفصل چنین نویسندۀ
را مختلف متون مطالب از گلچین موفق، انشاءالله و معین درس ی
اغلب م آورد فراهم سرفصل ی برای خویش ترجیح و انتخاب به
چنین متناسب محتوای شرح و متن سازی فراهم که ندارد توجه
همه به را روش چنین نم توان و نیست کس هر کار گلچین
فایده ای مفید و مناسب هم دانشجو برای روش این و کرد توصیه

منابع مصوبی، سرفصل هر انتهای در ای کاش دلیل این به نیست.
ی آموزش پیشنهادی متن عنوان به شده ای) معین فصل  های (با

آموزش و منبع  ها از ی هر انتخاب تا م شدند معرف معین سرفصل
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کارشناس دوره  های مناسب آموزش اقتضای (که آن مرتب نسبتا
به را سرفصل از قبول قابل پوشش کفایت است) تکمیل حت و
قاعدۀ ای کاش اصوال و دهد دست به درس برنامه رضایت مورد نحو
شناخته منبع به تعهد یعن م بود استوار مبنا این بر سرفصل نویس
سرفصل  ها عناوین تنظیم و نگارش عقبه عنوان به رجوع قابل شدۀ

خیل حاضر حال در م گرفت. قرار موجه سرفصل نویس هر معیار
حت و نم کنند تبعیت قاعده ای چنین از درس سرفصل  های اغلب یا

حذف را بخش  هایی باید رر م هم شده شناخته کتاب  های انتخاب با
حت یا برد ری دی فصل  های به را درس بلندی جهش  های با یا کرد

برای درست مبنای این گفت. ری دی منابع را عناوین از برخ
کالسی متن ی به آموزش ضروری اتکاء و نیست معلم و آموزش

همۀ با را جزوه خوان و جزوه گویی رویه و م کند تضعیف شدت به را
ن مم آنکه رغم به و م کند تقویت و تشدید عوارضش و آفت  ها
باشد پوشانده نحوی به را سرفصل ی عناوین تمام جزوه ی است

کجا!؟ خوان کتاب و گویی کتاب و کجا جزوه گویی اما

که درس برنامه ی هماهنگ و تنظیم مدیران نه شوربختانه . ٧
شده شناخته م شود فراهم علوم وزارت درس برنامه شورای در
حال ، درس سرفصل ی نویسندگان یا نویسنده نه و ارند آش و

کنون شفاف و متکثر دنیای مقتضیات از این  ها دو هر معرف آنکه
رسم سرفصل ی سربرگ بر باشد قرار اگر شاید هستند. علم

و نظر اجماع رعایت و مشورت شرط شود نوشته آن نویسندۀ نام
است امید و شود رعایت بیشتر مقتضیاتش و شرایط در جمع تجربه
رعایت علوم، وزارت درس جدید برنامه ریزی  های در انتظار این که
سرفصل ی نویسنده علم رتبۀ و شأن که حتما اینصورت در شود!

ی پیرامون آموزش فضای مراجعه، هنگام به ویی اش پاسخ و
بهتری چشم انداز این و م سازد کنون شرایط از مطلوب تر را سرفصل

است. درس برنامه ی سرشت تکامل برای
و درس واحد برنامه  های به اه دانش اران هم از بسیاری . ٨
اعتقادی کشور اه  های دانش کل برای درس واحد سرفصل ایضا

مثال را یافته توسعه کشورهای اه  های دانش مثال باب از و ندارند
خاص اه دانش ی مختص اغلب ، درس برنامه ی که م آورند
و تربیت برای کل و عموم نظری اجماع پیشاپیش البته است.
وحدت، این اما است موجود مشخص دورۀ ی و رشته ی در آموزش
مخدوش خود برای را اه دانش هر ویژگ  های و تفاوت  ها فرصت
کار واقع رقابت  های عرصۀ در نهایی کارنامه که معتقدند و نم کند
وزارت که نیست معلوم متأسفانه م دهند. نشان را خود کارآمدی، و
و محق را خود مدارس، مثل درست ، وقت چه تا کشور علوم عال
و رشته  ها همۀ برای را واحدی درس برنامه  های که م داند موظف

تدریج تفاوت و تمایز فرصت و کند تکلیف و ابالغ تدوین، اه  ها دانش
چالش به چیز همه سرزمین آمایش کلیت در را اه  ها دانش تجربی و
از تبعیت در اه  ها دانش در واگرایی  ها از برخ مایه جان این شد. ب
و شنیده است خوب که است درس واحد سرفصل  های و برنامه  ها

شود. فهمیده
دیدگاه  ها این از ی هر که پیداست مجموع در نهایی برآورد
دارند را خود متمایز و خاص اقناع و تجربی و استدالل پایه  های
به را ی هیچ عذر نم توان اه دانش مفاهمۀ ی میدان در و
در را ی هیچ نم توان چنانچه خواست اتهام ضرب یا سادگ

محل اه دانش خواند. ناموفق و ناکارآمد خود تعهدات اجرای صداقت
کمال اندیشه  هاست. و آراء تجربی تکامل و تبادل و تضارب برای
و تجل خالل از آموزشش مورد انسان نیروی و اه دانش گرایی
هدف و محور بر البته و آموزش مختلف ردهای روی صادقانۀ بروز
سرآمده به گرایی  ها کلیشه و کلیشه  ها زمانۀ م آید. دست به واحد

فرصت امروز، دنیای بحران و حدی و ظریف و ریز رقابت  های و
آمرانه صوری دستورالعمل  های یافتگان تربیت وفایی ش و رشد برای
مبتکر خالق ریاضیدانان به و بیندیشیم انسان به نم گذارد. دولت و
و کشف دنبال به که ری پرسش و جوینده شوریده سر گرای تجربه
همۀ کردن حفظ و خواندن هستیم! تربیتشان و حمایت و معرف
پیشۀ ریاض ی نم کند تربیت ریاضیدان ، رسم متون جزئیات
مسئله  ها پرحرارت ران پرسش پرورندان اما نم کند تربیت هم خوب
که مایی همۀ برای را روشن تری آینده  های ، ریاض حساسیت  های و
پیش از بیش را خود جهان بزرگ جوایز به فرزندانمان دسترس با
خود اران هم دیدگاه تنوع از داشت! خواهد همراه به کرده اند باور
فرصت و کنیم استقبال متعهدانه و صادقانه ، صمیم فضای ی در

هم که تعهدی مورد واحد چارچوب در را ی هر تاریخ تجربه
شماریم. محترم آنیم دنبال به

زنجان اه دانش ∗
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انجمن اخبار
نهمین چهل و در انجمن رئیس سخنران

ایران ریاض کنفرانس
دهقان∗ محمدعل

عزیزان همه حضور خیرمقدم و خوش آمد عرض و سالم با
منان خداوند ایران، ریاض کنفرانس نهمین و چهل در شرکت کننده
کنفرانس های سلسله از ر دی ی برگزاری افتخار که شاکرم را
اه دانش میزبان با و ریاض انجمن ، ریاض جامعه نصیب را ریاض
برگزاری مسئولین از دارد جا ابتدا در کرد. عطا ایران صنعت و علم
دکتر آقای کنفرانس، دبیر رشیدی نیا جلیل دکتر آقای کنفرانس، این
آقای اجرایی، کمیته دبیر و ریاض ده دانش رئیس نجف خواه مهدی
محترم اران هم ، علم کمیته دبیر ردی هادیان ده مسعود دکتر
در ماه چندین که تکمیل تحصیالت دانشجویان و ریاض گروه

قدردان و ر تش بوده اند کنفرانس این برگزاری بهتر چه هر تدارک
ریاست به ویژه و اه دانش محترم مدیریت از همچنین آید. عمل به
دلیل به ذاکری جبارعل دکتر آقای صنعت و علم اه دانش محترم
از خارج به مأموریت دلیل به که کنفرانس از بی دریغ حمایت های
ابوالفضل دکتر آقای و نداشتند را افتتاحیه در حضور ان ام کشور
حضور جلسه در ایشان از نیابت به که آموزش محترم معاون واحدی

زارم. سپاس دارند

دلیری علیرضا دکتر آقای افتتاحیه، جلسه ویژه میهمان های مقدم
و علم معاونت سرمایه جذب و مدیریت توسعه محترم معاون
ریاست ضرغام نصرت الله دکتر آقای جمهوری، ریاست فن اوری
سایر و کشور فناوران و ران پژوهش از حمایت صندوق محترم
عضو اران هم ، ریاض انجمن محترم اعضای و شرکت کنندگان
و تکمیل تحصیالت دانشجویان کشور، اه های دانش علم هیئت
امسال م داریم. گرام را کشور ریاض عالقه مندان و ران پژوهش
بود بین الملل عرصه در موفقیت هایی شاهد ایران ریاض جامعه نیز

م پردازم. آنها به اختصار به که

بیرکار کوچر دکتر آقای ایران پرتالش و مستعد ریاضیدان •
مدال دومین توانست فیلدز مدال کسب با ( درخشان (فریدون
در را ایران رتبه و دهد اختصاص خود به را کشور فیلدز

رتبه به م باشند فیلدز مدال صاحب که دنیا کشورهای بین
مریوان شهر ١٣۵٧ سال متولد بیرکار دکتر برساند. هفتم
اه دانش ریاض رشته ١٣٧۵ سال ورودی دانشجوی و م باشد
از ی عنوان به توانست ١٣٧٩ سال در او است. تهران
٢۴امین طالی مدال تهران اه دانش دانشجویان تیم اعضای
خود آن از را ایران ریاض انجمن دانشجویی ریاض مسابقه
ناتینگهام اه دانش از را خود دکترای ١٣٨٣ سال در وی نماید.

علم هیئت عضو حاضر حال در و نمود کسب انگلستان
جاری سال در بیرکار دکتر م باشد. انگلستان کمبریج اه دانش
هندسه زمینه در پژوهش دلیل به فیلدز مدال دریافت به موفق
ایشان و کشور ریاض جامعه به را موفقیت این شد. جبری

م نمایم. عرض تبری

پروفسور تولد سالروز ( م ماه ١٢) اردبیهشت ٢٢ روز اعالم •
جهان در ریاضیات در زن روز عنوان به میرزاخان مریم
دکتر خانم است. ایران ریاض جامعه بین الملل ر دی افتخار
را پیشنهاد این ایران ریاض انجمن نماینده عنوان به دانشخواه

جهان اتحادیه عموم مجم در انجمن بانوان کمیته طرف از
شد یل تش برزیل کشور در جاری سال مرداد در که ریاضیات
خانم از است الزم رسید. اتحادیه این تصویب به و کرد مطرح
دکتر آقایان و انجمن بانوان کمیته دبیر محمودی مژگان دکتر
و ارائه منظور به شهشهان سیاوش دکتر و زارع نهندی رحیم

شود. ر تش نیز پیشنهادیه این تنظیم در کم

مشخص برای ایران ریاض انجمن انتخابات اخیر ماه های در •
اینترنت صورت به بار اولین برای اجرایی شورای اعضای شدن
فعل شورای مسئولیت شدند انتخاب جدید شورای و شد برگزار

هستیم آن اوایل در اکنون که شهریور ماه همین آخر تا انجمن
آرزوی بعدی دوره در منتخب اران هم برای م رسد پایان به
کمیته مسئول مستقیم زهره دکتر خانم م نمایم. موفقیت

مجم در را انتخابات رسم گزارش انجمن انتخابات برگزاری
نمود. خواهند ارائه عموم

هیئت که فعالیت و تالش با ایران ریاض انجمن بولتن •
از آن سردبیر ابراهیم ویش دکتر آقای به ویژه و تحریریه
نهایی را اشپرینگر مؤسسه با چاپ قرارداد شد موفق داد نشان
برساند. اجرا مرحله به را آن اجرایی شورای تائید از بعد و کرده
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و م شود چاپ اشپرینگر توسط بولتن ٢٠١٧ سال اکتبر از لذا
شماره هایی در تاریخ این از قبل شده پذیرفته مقاالت تمام

شد. منتشر فشرده
دکتر و ممقان دکتر آقای همت با نیز ریاض واژه نامه •
اصالحات آخرین اعمال شاهد ویراستاران گروه و وحیدی اصل
خواهد چاپ به اه دانش نشر مرکز با قرارداد مطابق و بود خود

رسید.
، رجال عل دکتر آقای مسئولیت با بین الملل روابط کمیته های •
با بانوان زارع نهندی، رحیم دکتر آقای مسئولیت با جوایز
مدرسه ای ریاضیات و محمودی مژگان دکتر خانم مسئولیت
در متعددی جلسات بابلیان دکتر و رجال دکتر تالش با
نیز مهم دستاوردهای و کردند برگزار گذشته سال طول
مناطق در انجمن نمایندگان تعیین آنها جمله از که داشتند
به طرح هایی پیشنهاد و مقاالت تألیف و تدوین جهان، مختلف
رکود از برون رفت و مدرسه ای ریاضیات سیستم اصالح منظور
برای انگیزه ایجاد و کشور ریاضیات جاری الت مش و علم
، مدیریت فعالیت های در کشور ریاض بانوان گسترده تر حضور

برد. نام م توان آموزش و پژوهش
شورای توسط مختلف جلسات و اتبات م گذشته سال طول در •
حل و یری پی منظور به مختلف مسئولین و نهادها با اجرایی
به که شد انجام کشور ریاضیات و انجمن الت مش و مسائل
خواهم ارائه عموم مجم در را آن گزارش وقت، کمبود دلیل

داد.
اه دانش در ریاض کنفرانس هشتمین و چهل برگزاری •
کشور دانشجویان مسابقه مین ی و چهل همدان، بوعل سینا
در ریاض مسابقه دومین و چهل و شهرکرد اه دانش در
به نزدی بهشهر شهر در مازندان فناوری و علم اه دانش
ر دی از تخصص مختلف زمینه های در همایش و سمینار ٢٠
همه ارزنده تالش از مجدد ر تش ضمن که بوده فعالیت ها
به هم باز را شما توجه برگزارکننده اران هم و بزرگواران

مجم در مجم نشست در فعالیت ها این مفصل تر گزارش
م نمایم. جلب

و ران پژوهش از حمایت صندوق با اری هم تفاهم نامه •
اجرایی شورای جلسه چندین برگزاری از پس که کشور فناوران
در امروز شد نهایی ارانشان هم و ضرغام دکتر آقای با
رابطه این در رسید. خواهد امضاء به افتتاحیه جلسه ادامه

که نمودند طریق ارائه همیشه مانند سلطانخواه دکتر خانم
است. ستودن انجمن معضالت حل در اهتمام شان و عالقه
و تحقیقات علوم، وزارت بین الملل امور اری های هم دفتر
در وزیر محترم مقام قائم آمل ساالر دکتر آقای فناوری،
کشور از خارج ریاضیدانان از دعوت امر در گذشته سال دو
ریاضیات جهان اتحادیه در ایران عضویت حق پرداخت و
تقدیر شایسته که نمودند ارزنده ای همراه های و اری هم
دفتر کل مدیر نیس دکتر آقای همچنین م باشد. ر تش و
با متبوع وزارت فناوری و پژوهش امور پشتیبان و حمایت
مسائل بررس در جلسات برگزاری برای خود وقت اختصاص
تأمین جهت بودجه ای اختصاص و کشور ریاض الت مش و
الزم مجوزهای اخذ یری پی و ایران عضویت حق ریال
حق پرداخت برای دولت سالیانه بودجه اختصاص منظور به

مضاعف همت و تالش ریاضیات جهان اتحادیه در عضویت
م شود. ر تش نیز ایشان از که نمودند صرف را

به مربوط ریاضیات جهان اتحادیه در ایران عضویت حق •
اری هم با ٢٠١۶ از قسمت و ٢٠١۵ و ٢٠١۴ سال های
مهندس آقای محترم خیر همچنین و فوق الذکر نهادهای
مدیریت و آفرینش خیریه بنیاد عامل مدیر ندری اس حسین
که چند هر شد پرداخت مس مل صنایع شرکت محترم عامل
تحریم ها اثر در آمده وجود به الت مش دلیل به آن آخر قسمت
رأی حق از ایران تا شد باعث و شد انجام تأخیر با ارز انتقال و
جاری سال در ریاض جهان اتحادیه عموم مجم در خود
محروم گردید برگزار برزیل کشور ژانیرو دو ریو شهر در که
باقیمانده نتوانیم اگر که است ضروری نکته این ذکر شود.
آخر تا را است یورو ۴٠٠٠ مبل که را ٢٠١۶ سال عضویت حق
دوباره باید و شده اخراج مزبور اتحادیه از بپردازیم ٢٠١٨ سال
م کشد طول سال ٢٠ به نزدی و کرده شروع صفر سط از

برسیم. جهان ۴ سط یعن فعل موقعیت به تا
سه طول در را اجرایی شورای که عزیزان همه از پایان در •
این و نموده قدردان نموده یاری مختلف انواع به گذشته سال

الت مش و نقایص همه وجود با م سازد خاطرنشان را نکته
خدمت در را زیادی وقت اعضاء اکثریت است باقیمانده که
عدم دلیل به اجرایی شورای اعضای از بعض و گذاشته انجمن
به شهرستان از آمد و رفت هزینه حت اهشان دانش اری هم
ر دی بعض م کردند پرداخت شخص صورت به را تهران
و کم با م آمد پیش انجمن برای که مال بد شرایط در
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و مال فکر، از خالصه طور به و م رسیدند انجمن داد به اعانه
مسلم طور به نم ورزیدند. دریغ انجمن یاری برای خود وقت
شده تأسیس عاشق افراد چنین داشتن با ایران ریاض انجمن
ادامه خود ذی قیمت حیات به گذشته سال ۵٠ طول در و است
این پشتوانه با و حق حضرت حمایت با انشاءالله و است داده

ریاضیات، علم و ایران کشور به دلسوزان شما همه و عزیزان
خواهد جشن شیراز اه دانش در را خود فعالیت سال پنجاهمین

گرفت.

ایران ریاض انجمن رئیس ∗

ایران ریاض انجمن عموم مجم گزارش
٩۶/۶/٢ صبح، ١٠ ساعت

ایران ریاض کنفرانس نهمین و چهل

ایران صنعت و علم اه دانش

بابلیان∗ اسمعیل

آقای و شد یل تش انجمن پیوسته اعضای از ١٠٧ تعداد با جلسه
آقای شدند. انتخاب جلسه رئیس عنوان به بابلیان اسماعیل دکتر
و حجت غالمرضا دکتر آقای ، منش عنوان به عبداله فرشید دکتر

شدند. برگزیده ناظرین عنوان به قائدی مرضیه دکتر خانم
از گزارش انجمن محترم رئیس دهقان دکتر آقای جلسه، آغاز در
آقای غیبت به توجه با که نمودند ارائه را انجمن سالۀ ی فعالیت های
آقای ،( مطالعات فرصت علت (به انجمن محترم خزانه دار درفشه دکتر
دکتر آقای سپس و نمودند ارائه نیز را مال امور گزارش دهقان دکتر

کردند. ارائه را خود گزارش انجمن، محترم بازرس فیض
مال تراز تأیید خصوص در ، مال امور گزارش ارائه از پس

شد. تصویب و تأیید آرا اکثریت با و آمد به عمل رأی گیری
انتخاب خصوص در انتخابات کمیته رئیس مستقیم دکتر خانم
١۴٠٠ شهریور پایان تا ١٣٩٧ مهر اول دورۀ اجرایی شورای اعضای

شد. واق تأیید مورد و دادند ارائه را خود گزارش
کاندیداتوری با انجمن عل البدل و اصل بازرس انتخابات
دکتر رشیدی نیا، دکتر نظری، دکتر آقایان شد: برگزار زیر افراد
آرای ترتیب به و مستقیم دکتر خانم و بهمرام دکتر ، محسن الحسین
انتخاب اصل بازرس عنوان به رشیدی نیا دکتر آقای و نموده کسب
مستقیم، دکتر خانم و نظری دکتر آقای آرای تساوی به توجه با و شدند
عنوان به مستقیم دکتر خانم و آمده عمل به قرعه کش نفر دو بین

شدند. انتخاب عل البدل بازرس
موارد و شد ارائه حاضرین توسط جلسه در حاضر اعضای پیشنهاد

شد: تصویب و مطرح زیر
جایزه کسب خصوص در ایران ریاض انجمن که شد مقرر . ١
نصیری دکتر آقای انتخاب و بیرکار کوچر آقای توسط فیلدز
و اعالم را خود خرسندی ICM٢٠١٨ مدعو سخنران عنوان به

آورند. به عمل خصوص این در الزم اطالع رسان
شیراز اه دانش در که کشور ریاض کنفرانس پنجاهمین برای . ٢
حاضرین از و دادند توضیحات عبداله دکتر م گردد، برگزار

آمد. به عمل دعوت کنفرانس در شرکت برای

خوارزم اه دانش ∗

از خود تجربه نگارش با م کند. استقبال ریاض جامعه آحاد مطالعات و علم سفرهای گزارش انتشار از ایران ریاض انجمن خبرنامه
داشته خاطر به کنید. کم کشور « علم «فرهنگ ارتقای به است، همراه فراوان آموختن ره توشه های با همواره که سفرهایی چنین
از مهم بسیار بخش بین الملل و مل اری های هم و ارتباطات زمینۀ در ویژه به « علم «توسعه تجربی و فرهنگ عناصر که باشید

است. کشور در دانش و علم بهره وری های و کارآمدی ها کارکردها،
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۶٧ ١۵۶ پیاپی شماره

ایران ریاض انجمن انتخابات کمیته گزارش
١۴٠٠ شهریور تا ١٣٩٧ مهر

مستقیم∗ زهره

و چهل جریان در که ایران ریاض انجمن عموم مجم جلسه در
ماه شهریور در همدان اه دانش در ایران ریاض کنفرانس هشتمین
نامداری، مهرداد دکتر شهریاری، محمد دکتر آقایان گردید، برگزار ٩۶
دکتر و علیزاده صنعت محبوبه دکتر خانم ها و علیمحمدی داود دکتر
در شدند. برگزیده انتخابات کمیته اعضای عنوان به مستقیم زهره
انجمن دفتر در ٩۶/١١/١١ تاریخ در که انتخابات کمیته جلسه اولین
مسئول عنوان به مستقیم زهره دکتر خانم گردید یل تش ایران ریاض
بند در اینکه به توجه با شدند. برگزیده آرا اتفاق به انتخابات کمیته
نیز اینترنت انتخابات ایران ریاض انجمن اساسنامه ١۶ ماده ی
انجمن اجرایی شورای انتخابات گردید مقرر است، شده پیش بین

ترونی ال صورت به ١۴٠٠/۶/٣١ تا ٩٧/٧/١ ساله سه دوره برای
امنیت بررس و برگزاری نحوه از اطمینان جهت گردد. برگزار
اجرایی شورای اعضای شرکت با آزمایش انتخابات دوره سه انتخابات،
مرحله انتخابات از قبل انتخابات کمیته اعضای و نهم و بیست دوره

شد. برگزار اول
از ایران ریاض انجمن دوره امین س اول مرحله انتخابات
علت به و برگزار ترونی ال به صورت ٩۶/١٢/١٠ تا ٩۶/١٢/۶

تمدید ٩۶/١٢/١٣ تا بیشتر، مشارکت و اعضا از تعدادی درخواست
دفتر در ٩۶/١٢/١۶ تاریخ در انتخابات کمیته جلسه دومین گردید.
انجمن بازرس و انتخابات کمیته اعضای حضور با ایران ریاض انجمن
ایپ) اس طریق از (حضور فیض اسماعیل دکتر آقای ایران ریاض
این در گردید. اعالم انتخابات اول مرحله نتایج و گردید یل تش
در نفر ۴۵۵ بودند، نفر ۶٨۶ که شرایط واجدین کل تعداد از مرحله
دبیرخانه طریق از ٩۶/١٢/١٩ تاریخ در داشتند. شرکت رأی گیری
گردید. اتبه م آراء بیشترین حائزین نفر ١٨ با ایران ریاض انجمن
عدم یا پذیرش ٩٧/١/٢٠ تاریخ تا افراد که شد تأکید ارسال ایمیل در
برنامه های و رزومه پذیرش صورت در و اعالم را کاندیداتوری پذیرش

بعض مخالفت به توجه با کنند. بیان را کشور ریاض جامعه برای خود
بیشترین حائزین لیست ادامه با ترتیب به کاندیداتوری با افراد این از
کاندیداتوری با را خود موافقت نهایی نفر ١٨ سرانجام و اتبه م آراء
در ١٣٩٧ خرداد اوایل در افراد این رزومه و برنامه ها کردند. اعالم

گردید. اعالم انجمن سایت
اجرایی شورای دوره س امین انتخابات (نهایی) دوم مرحله

ترونی ال صورت به ٩٧/٣/٢۴ ٩٧/٣/٢٠تا از ایران ریاض انجمن
گردید. برگزار

انجمن دفتر در ٩٧/٣/٣٠ تاریخ در انتخابات کمیته جلسه سومین
انجمن بازرس و انتخابات کمیته اعضای حضور با ایران ریاض
نهایی مرحله نتایج و گردید یل تش فیض دکتر آقای ایران ریاض
داشتند مشارکت رأی گیری در نفر ٣٨٨ مرحله این در گردید. اعالم

ریاض انجمن اساسنامه ١۵ ماده اساس بر مأخوذه آرای کل از که
ریاض انجمن اجرایی شورای عل البدل عضو ٣ و اصل عضو ٩ ایران

گردیدند. مشخص ذیل شرح به ایران
دکتر خانم . ١ ترتیب: به اجرایی شورای اصل اعضای
مژگان دکتر خانم . ٣ توتونیان، فائزه دکتر خانم . ٢ گویا، زهرا
محمد دکتر آقای . ۵ واعظ پور، سیدمنصور دکتر آقای . ۴ محمودی،
دکتر آقای . ٧ درفشه، محمدرضا دکتر آقای . ۶ ، جلوداری ممقان

عل دکتر آقای . ٩ رجایی عل دکتر آقای . ٨ صفاپور، احمد
دکتر آقای . ١ از: عبارتند ترتیب به عل البدل اعضای و ایرانمنش.
شهرام دکتر آقای . ٣ و موسوی حمید دکتر آقای . ٢ ، حجت غالمرضا

رضاپور.

ایران صنعت و علم اه دانش انتخابات، کمیته رئیس ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ۶٨

اجرایی شورای در حضور سال سه
∗ رجال عل

سالم با ایران، ریاض انجمن پیوسته محترم اعضای عزیز دوستان
حفظ برای و برنامۀ زیر با قبل سال سه فراوان شرمندگ با و واحترام
شورای در عضویت به را خود تمایل ایران ریاض انجمن اه جای
عزیزان شما اعتماد با و نمودم اعالم ایران ریاض انجمن اجرایی
هم و شما مدیون هم بابت این از که آوردم، دست به را نیاز مورد رأی

هستم. شرمنده
ایران، ریاض انجمن بين الملل بيشتر ارتباطات ايجاد به «نياز
، رياض نوين زمينه های در کارگاه و تحقيقات دوره های برگزاری

رياض آموزش خاص به طور و آموزش الت مش و مسايل بررس
رياضيات به انجمن بيشتر توجه انجمن، توسط ر دی رشته های به
استانداردهای توليد و رياض معلم تربيت برنامه های و مدرسه ای

علم انجمن های اتحاديه تقويت جهت در تالش ، رياض آموزش
اخيراً که ( ریاض علوم ایران انجمن های (اتحادیه رياضيات با مرتبط
گرفته ل ش رياضيات پيشبرد کميسيون و رياض استادان همت با
لزوم و تبليغات ، انتشارات انات ام توانمندی و علم تقويت و است
و بين الملل و مل عرصه های در ايران رياض انجمن اثرگذاری

عل به که کشور جوان رياضيدانان و متخصص جوانان به اعتماد
اين از استفاده در او ناچيز توان و داده اند اری هم قول رجال
ايران رياض انجمن اجرايي شورای در نامزدی دليل توانمندی ها

است».
عل رغم و اجرائ شورای بیست ونهم دوره پایان آستانه در اکنون
در فرد عزیزترین بیماری جمله آن از متعدد دالیل به فراوان تالش
از و برسم خودم و شما انتظارات به نتوانستم که م کنم اذعان زندگیم،
ندادم اجازه خود به ناتوان این دلیل به و هستم شما شرمنده بابت این
مرا امیدوارم باشم. اجرائ شورای در عضویت نامزد س ام دوره برای
گرفتاری و آمد پیش برایم که ای مترقبه غیر گرفتاری و پیری دلیل به
را قول ها این آنها اری هم امید به که اجرائ شورای دوستان سایر
خود بخشایش مورد ر دی برخ اری هم عدم دلیل به و بودم داده

دهید. قرار
شدیم موفق دوستان از برخ کم با کار گزارش عنوان به البته
انجمن با و کنیم فعال را ایران ریاض انجمن بین الملل روابط کمیته
انجمن با کردیم تالش و منعقد را تفاهمنامه ای جنوبی کره ریاض

ریاض بین الملل اتحادیه با کنیم. برقرار ارتباط فرانسه ریاض
شورای اعضای از بسیاری ‐فراوان تالش با و داشتیم اری هم

بین الملل روابط کمیته فعال عضو سلطانخواه دکتر خانم و اجرائ
روابط حوزه از جمله نهادها از برخ حمایت با و ریاض انجمن
حق از بسیاری شدیم موفق فناوری و تحقیقات علوم، وزارت بین الملل
شرکت برای را نمایندگان و پرداخت را اتحادیه در ایران عضویت های

معرف اتحادیه کمیته های و اجرائ شورای در عضویت و کنگره در
رساندیم تصویب به را خارج در انجمن نمایندگان آئین نامه کنیم.
نمایندگان عنوان به را خارج مقیم ایرانیان از تعدادی شدیم موفق و
دانشمندان از عده ای شد تالش نماییم. تعیین کشور خارج در انجمن
میزبان ایران ریاض کنفرانس های در را ایران ریاضیدانان و ریاض
عقد ضمن بنیادی، علوم اه پژوهش با اری هم طریق از و باشیم
میهمان که خارج مقیم ایرانیان با را دیدارهایی اه، پژوهش با قرارداد
عقد برای ما تالش داشتیم. انجمن معرف برای بودند، ده پژوهش
نرسید، نتیجه به جمهوری ریاست فناوری و علم معاونت با قرارداد
(سایر کردیم امضا عتف وزارت بین الملل حوزه با را تفاهمنامه ای ول
ایران ریاض انجمن رئیس کار گزارش در کمیته این فعالیت های

آمد.) خواهد
اری هم عدم و زیاد الت مش علیرغم و فراوان تالش با
اتحادیه ثبت به موفق ١٣٩۶ سال پایان در انجمن ها، کمیسیون
مدیره هیئت م رود امید که شدیم، ریاض علوم ایران انجمن های
داشته ریاض علوم توسعه برای جدی فعالیت هایی بتواند آن جدید
اه دانش در جلسات برگزاری با که شد تالش مدت این در باشد.
اعضای نظرات از ایران آمار مرکز و خوانسار ،( (خوارزم معلم تربیت
کنیم تالش و شویم مطل اه ها دانش در انجمن نمایندگان و محترم

برداریم. قدم هایی الت مش حل برای
و مدرسه ای ریاضیات استانداردهای تهیه برای حقیر تالش
و حقیر ناتوان دلیل به ، مقط این مسائل به انجمن بیشتر اهتمام
نرسید. نتیجه به نیاز، مورد حام و بودجه نبود و دوستان گرفتاری
پذیرش برای فرهنگیان اه دانش کردن متقاعد برای تالش چه اگر
حذف و معلم آموزش دوره ط جهت اه ها دانش فارغ التحصیالن
برای دبستان دانش آموزان آماده سازی و خاص مدارس آزمون های
نتیجه به پرورش و آموزش وزارت طریق از آزمون ها این در شرکت

کند! پیدا ادامه نیست معلوم ول رسید،
برای کارآفرین مسائل پیرامون گفتگو برای تالش
تالش ها این م رود امید و است جریان در ریاض فارغ التحصیالن
هم اه ها دانش در ریاض آموزش اصالح زمینه در برسد. ثمر به

دارد. اه ها دانش حمایت و بیشتر کار به نیاز ول شد فعالیت هایی
تالش مدت این در انجمن انتشارات مسئوالن که خوشحالم
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۶٩ ١۵۶ پیاپی شماره

دهند، سروسامان حدی تا را انجمن مجالت وضعیت که کردند فراوان
ر دی سوی از نیافت. گسترش انتشارات بودجه، نبود دلیل به اگرچه
نوين زمينه های در کارگاه و تحقيقات دوره های برگزاری مورد در

داشتیم. کم کاری هم ر دی رشته های به رياض آموزش و رياض

حضور با است توانسته که ام س دوره اجرائ شورای م رود امید

حقیر برنامه های از ی که ) سو ی از ودانشمند جوان چهره های
رأی همت با ر دی سوی از دلسوز و فعال افرادی و بود) آن ها جذب
سرانجام به را ما ناتمام کارهای بتواند شود، یل تش عزیز دهندگان

برساند.

کشور ریاض جامعه خدمتگزار و ریاض معلم ∗

ایران ریاض انجمن اعالمیۀ
١٣٩٧ شهریور

برای آمیز افتخار و کننده خشنود رخداد دو شاهد اخیر روزهای
رخداد نخستین بود. ایران ریاض انجمن و کشور ریاض جامعه
بیرکار کوچر ملت، این فرزندان از ر دی ی ساز تاریخ توفیق

بين الملل كنگره هجدهمین در فیلدز جهان مدال دریافت برای
فريدون قبل نام (با بيركار كوچر بود. (ICM- 2018) رياضیدانان
روستاهای از ی در را خود راهنمایی و ابتدایی تحصیالت ( درخشان
از مریوان شهر در را دیپلم تا متوسطه دورۀ تحصیالت و مریوان شهر
به سراسری، کنکور طریق از آن، از پس گذراند. كردستان استان
چهارم سال در بیرکار کوچر یافت. راه تهران اه دانش ریاض رشته

ریاض مسابقه تیم اعضای از ی عنوان به تهران، اه دانش به ورود
در توانست ( ١٣٧٩) سال این در و شد انتخاب اه دانش دانشجویی
ایران رياض انجمن توسط ساله هر که دانشجویی ریاض مسابقات
در یرد. ب طال مدال م شود برگزار کشور اه های دانش از ی در
اه دانش این تیم اعضای از ی عنوان به بیرکار کوچر سال همان
در (٢٠٠٠) سال آن در که دانشجویی ریاض بین الملل مسابقات به
درخشید خوبی به نیز مسابقه آن در و گردید اعزام م شد برگزار لندن
بیرکار کوچر آن از پس گرفت. خود برای را مسابقات نقره مدال و
انگلستان ناتینگهام اه دانش در را دکتری دورۀ در خود تحصیالت
Vyacheslav و Ivan Fesenko چون برجسته ای ریاضیدانان نظر زیر
جبری هندسه زمينه در را خود دكتری رساله و داد ادامه Shokurov
جايزه لندن، رياض انجمن طرف از ،٢٠٠٣ درسال کوچر نوشت.

دانشجوی بهترين عنوان به را Cecil King Travel Scholarship

دفاع خود دكتری رساله از ،٢٠٠٤ سال در و كرد دريافت دكتری
هندسۀ زمینۀ در بين رشته ای حوزه ای کوچر، تحقيق موضوع كرد.
مختلف قسمت های در پيشرفته ای پيش نيازهاي نيازمند که بود جبری
که پشتكاری و نبوغ بدون رشته ای، چنین در تحقیق است. رياض

نبود. دسترس در داشت، آن در فراوان بهره های کوچر
جهان جامعۀ در سرعت به دکتری، مدرک اخذ از پس بیرکار کوچر

و Leverhulme جايزه ،٢٠١٠ سال در نمونه، برای درخشید. ریاضیات
سال در و نمود دريافت را پاريس رياض علوم مبان جایزۀ آن از پس
تمرکز کرد. اهدا وی به را «مور» جايزه ا، آمري رياض انجمن ،٢٠١٦
مولدهای مينیمال، مدل های زمينه در بیرکار، کوچر تحقيقات كارهای
است. Fano واريته بودن كراندار و كانون چند سيستم های متناه
تحقیقات بودن بدیع و اصيل نشان دهنده جايزه ها، این از ی هر
سربلندی موجبات از هم و است جهان سط در کوچر رياض

جهان. سط در ایران ریاضیات
نصیری میثم دکتر انتخاب بار، اولین برای ر دی آمیز افتخار رخداد

الملل بین كنگره آخرین مدعو سخنران های از ی عنوان به
بود. ایران مقیم ایران ریاضیدانان میان از ICM-2018 ریاضیدانان
دانش های اه پژوهش علم هیئت عضو اکنون هم نصیری دکتر
و عادی ديفرانسيل معادالت حوزه در وی، سخنران و است بنيادی

بود. دينامي سيستم های
توانمندی و ظرفیت از نشانه هایی رویدادها این از ی هر
در سربلندی و وفایی ش برای ایران ریاضیدانان و ریاضیات
دستاورد دو این ایران ریاض انجمن است. بین الملل عرضه های
مدرسه از کشور ریاض جامعه عموم به را علم گرانبهای فوق العاده

م گوید. تهنیت و تبری اه دانش تا
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کتاب یک از بخشی

باشم ریاضیدان دارم دوست
هالموس پال
هشت فصل

کاظم سیام برگردان:

ریاض خودنوشت زندگینامۀ فرع عنوان با باشم ریاضیدان دارم دوست کتاب
تبار مجار پرآوازۀ ریاضیدان (١٩١۶ ‐ ٢٠٠۶) هالموس پال مشهور آثار از ی
تحوالت و احوال و روزگار سرگذشت کتاب این در هالموس است. ایی آمری
بازگو حرفه ای ریاضیدان ی عنوان به را خود دوران ریاضیات و خود زندگ
ریاضیات شاخه های از خیل در بسیاری برجستۀ پژوهش های هالموس م کند.
(پس خود عالئق از چهارم ردیف در را آثارش این گونه وی که است جالب اما دارد،

م شمارد. ری) آموزش ، و علم ویراستاری ، نویسندگ از
آغاز پاورق صورت به را کتاب این انتشار خود س ام شمارۀ از ریاض نشر مجلۀ
منتشر را کتاب این از فصل شش (٣ ‐ ٣٠۵) خود پایان شماره های در و کرد
کتاب این انتشار ادامۀ پیش شمارۀ سه از ایران ریاض انجمن خبرنامۀ ساخت.
توسط تناوب به کتاب فصل های کرد. آغاز پاورق صورت به سب همان به را
این در آنچه م شود. ترجمه کاظم سیام و وحیدی اصل محمدقاسم دکتر

است. کتاب این هشت فصل پایان م آید، شماره

تدریس

بداند، واقعاً را مطلبی که کس هر نادرست: یا است درست گزاره این
برای هم و قبول برای هم متعارف عقل کند؟ تدریس را آن م تواند

همین طور. هم من دارد. قوی دالیل مطلب این رد
است بدیه گزاره، این عکس که است این در ل مش از بخش
وسوسۀ و بدانید)، را آن باید کنید تدریس را چیزی اینکه (برای
از فراتر مسئله ول است. مقاومت ناپذیر گزاره، عکس کردن معکوس
به یا بداند، مارتین١ باب به خوبی را پتانسیل نظریۀ کس اگر است: این
چرا بداند، وینر٢ نوربرت به خوبی را فوریه آنالیز معروف تر، مثال عنوان
ن مم چیزی چه کند؟ تدریس ما به را آن وید، ب ما به را آن نتواند
این ناخوشایند واقعیت ظاهراً کند؟ چنین نتواند که شود باعث است

به چند هر دهند توضیح را موضوع نم توانند افراد بعض که است
بدانند. ری دی کس هر از بهتر را موضوع آن وضوح،

کسان بسیاری و را، وینر نوربرت و م شناختم، را مارتین باب من
گرایش خیل ول کنم. رف را پارادکس این نم توانم و را، آنها مانند
را آن م تواند بداند را چیزی واقعاً کس هر که دارم نظر این به
معنایی، به وینر، که بزنم حدس که دارم تمایل پس کند. تدریس
متون نویسندگان اغلب اندازۀ به یا م کند، چه نم فهمید «واقعاً»
اهمیت دل ته از وینر نم فهمید. بعد سال بیست در همساز آنالیز
را آن م آورم) یاد به که جایی (تا ول م کرد درک را ایده آل ها
بین کند برقرار رابطه ای نم کرد تالش هرگز او نم آورد. زبان به
هیجان انگیز نتایج استخراج برای که آنالیزی نیرومند تکنی های
را تکنی ها آن م توانست که وسیع جبری مفاهیم و م برد کار به

1Bob Martin 2Norbert Wiener
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بفهمند، را حرفش م خواست او دهد. قرار شفاف زمینه ای و متن در
فکر او داشت. کردن سع از اشتباه تصور اما م کرد، هم سع و
ال به الی متعدد معادالت بارها و بارها شود، جزئیات وارد باید م کرد
ر دی مرحلۀ به کوچ مرحلۀ ی از و بنویسد، دوگانه انتگرال های
نظر از « «کوچ معنای دربارۀ نادرست قضاوت گاه مسلماً برود.
حرف های فهمیدن آنچه نیست. این اصل مسئلۀ ول داشت، ران دی
قرار چه از «واقعاً» جریان نم داد شرح که بود این م کرد ل مش را او
نابغه ای او م گویم من نه. من نظر به م دانست؟ واقعاً او آیا است.

ول «ببیند» را حقیقت م توانست که عمیق ازبینش برخوردار بود
«دانستن» به «فهم»، به را او که نداشت گسترده ای بصیرت آنچنان

شود. رهنمون حقیقت
را مقدمات حسابان و تحلیل هندسۀ و مثلثات وینر مسلماً
خوبی معلم که گرفت نتیجه این از م توان آیا ول «م فهمید»
متخصصانۀ غیر روانشناس اگر نه. متأسفانه بود؟ موضوع ها این در
ارتباط دهندۀ جزئیات بر او نظیر افرادی و او چشم باشد، صحیح من
و عادی، مردم بیشتر برای آنها اهمیت بر و ، مقدمات موضوعات آن
جزئیات از دونده ی که همان طور است، بسته آنها، زیبایی بر حت
ندارد. آگاه خود زانوی ماهیچه های و اعصاب دربارۀ اطالعات
او از بهتر معنایی، به ، میدان و دو مربی ول م داند چیزهایی دونده
م تواند دونده، برخالف و م فهمد «واقعاً» را موضوع مربی م داند؛

کند. تدریس را آن
کردم اگو شی در خود تدریس سال اولین یادآوری به شروع وقت
در قبال بودم؛ ساله ٣٠ سال، آن در شدم. کشانده تأمالت این به
تدریس هاروارد و پرینستون در گذرا) (به طور و سیراکیوز و ایلینوی
پیدا را خود نهایی ل ش تدریس در روش هایم و نگرش ول بودم کرده
عالقه مند، دانشجوی کاف تعداد به اگو شی اه دانش در بود. نکرده
چالش ی درآنجا تدریس شود باعث که داشت وجود مستعد و مشتاق،
خشنودی و لذت مایۀ و ارزشمند و انگیز هیجان تجربۀ ی فکری،
اگو شی در و بوده ام خوبی نسبتاً معلم قبال م کردم تصور باشد.

باشم. بهتری معلم م کوشیدم سخت
بود این دهم انجام م کردم سع کالس هر در که کاری اولین
که را جا هر م گذاشتم بشناسم. سریعتر چه هر را دانشجویان که
همیشه م خواستم آنها از ول کنند انتخاب نشستن برای م خواهند
نشستن محل از که نموداری از استفاده با بنشینند. جا همان در
و نام ها بین ی به ی تناظر م توانستم م کردم تهیه دانشجوها
هستم، ضعیف هنرمند هرچند بسپارم. ذهن در و کنم برقرار چهره ها
صورت بلند، موی – م کشیدم نمودار آن روی اتورهایی کاری گاه

وارد پوالروید عکاس دوربین که بعدها قاب؛ نوع فالن با عینک گرد،
هفتۀ دو در نبود، بزرگ خیل کالس اگر م گرفتم. عکس شد بازار
به دقیقه ای ده مالقات ی برای م خواستم دانشجو هر از ترم اول
مهم نبود. مهم م زدیم دقیقه ده آن در که حرف هایی بیاید. من اتاق
آورده به دست دانشجو دربارۀ اطالع مالقات، وقت آخر در که بود این
خوانده، دبیرستان در را حسابان آمده، نیویورک از اینکه قبیل (از باشم
اینها)، نظایر و دارد، ل مش انگلیس زبان با بخواند، فیزی م خواهد
مسائل به حاضر و ح استاد ی که م کردند احساس دانشجوها و

دارد. توجه آنها
آن محدودۀ از فراتر معلومات باید موضوع ی فهمیدن برای
شما اطالعات باید درس ی تدریس برای باشید. داشته موضوع
باری اولین گنجاند. درس آن در م توان که باشد مطالبی از بیشتر
دربارۀ دانسته هایم کردم، تدریس اگو شی در را مقدمات حسابان که
حال، این با بود. تدریس برای انتظار مورد حد از بیشتر حسابان
و کنم، آماده را خودم کالس هر برای است الزم که م کردم فکر
دانشجویان که است این دلیلش ی م کنم. فکری چنین هم هنوز
نم توانند کنند مقاومت چه هر – هستند استاد گفته های] پذیرا[ی
ویید ب آنها به غلط چیز اگر و – نگیرند قرار استاد اقتدار تأثیر تحت

سع خیل من بود. خواهد زیان آور برایشان و م ماند ذهنشان در
تخته روی ، اول طریق به (و نزنم کالس در غلط حرف که م کنم
م کرد ایت ح ایلینوی، در من آمار معلم کراتورن٣ ننویسم). سیاه

ی ٠٠ = ١ رابطۀ که نکته این توضیح برای کالس در بار ی که
تعریف ٧ برابر را ٠٠ م توان که گفته قضیه، ی نه است موجه تعریف
از نامه ای بعد سال ها است. نوشته تخته روی را ٠٠ = ٧ رابطۀ و کرد
:«در که مضمون این با کرده دریافت کالس آن دانشجویان از ی
چطور که نیست یادم ول برخوردم ٠٠ = ٧ رابطۀ به یادداشت هایم

کنید؟» یادآوری را آن لطفاً است ن مم – کردید ثابت را آن
کالس هایم در اشتباهات البته من است. ری دی مسئلۀ اما اشتباه

پرسش معرض در دفعات، تعداد همان به تقریباً و شده ام مرتکب
دریافتم اوایل همان در نم دانسته ام. را آن پاس که گرفته ام قرار
ریزد ب مخمصه از حیله ای به کند سع موارد گونه این در معلم اینکه
دچار عمیق تری مخمصۀ به دارد ان ام حت است؛ بدی بسیار روش
پی قضیه به زیاد احتمال به دانشجویان نشود همچنین اگر و شود
وای! «ای ویم: ب که یادگرفته ام من اشتباهات، مورد در م برند.
،« ... م گفتم طوری این باید – گفتم غلط من است– اشتباه آن
درباره اش بدهید «اجازه نم دانم: را پاسخش که پرسش مورد در
از م کنیم سع چند هر م گویم». شما به بعد دفعۀ کنم. فکر
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اینها که شده معلوم کنیم، دوری گیج کننده پرسش های و اشتباهات
و کل دانای که معلم باشند. داشته زیادی آموزش فایدۀ است ن مم
مجموعۀ ریاضیات که افسانه این استمرار به م کند جلوه همه چیزدان
م رساند یاری است کامل تکنی های و واقعیت ها از انعطاف ناپذیری
به ول م کنند باور راحت به اغلب دانشجویان که افسانه ای –
به و م کند اشتباه که متخصص مشاهدۀ م آیند. کنار آن با سخت
م کوشد، حقیقت به رسیدن برای سپس و م کند اذعان نا آگاه اش
من برای ساویج۴ جیم شاید. ب واقعیت به را دانشجو چشم م تواند

ی که است گرفته قرار رویداد این تأثیر تحت چقدر که کرد ایت ح
پاس این و کرده ۵ دوشنی بن از سؤال ان میشی در کالس در بار

نکرده ام. فکر آن دربارۀ هیچ وقت ساویج! نم دانم «من شنیده: را
این از پس دوشنی کنیم.» پیدا را جواب م توانیم که ببینیم ول
ظرف و پرداخته تخته روی نوشتن و بلند صدای با کردن فکر به جمله
کرده تدریس ترم همان در که تکنی هایی کاربردن به با دقیقه، چند
این از را درس «این م گوید: جیم است. رسیده نتیجه به بود
که برد پی چیزی به م تواند آدم ریاض تفکر با که گرفتم تجربه

است.» نم دانسته قبال
امیدوارم که – سر درگم و خطا به اقرار زمان های بین فاصلۀ در
خود که است مهم نظرم به – باشم فاصله این در اوقات بیشتر در
این و است. من با حق که باشم مطمئن کنم، احساس محق را
داشته را عقایدم بیان شهامت باید کنم. منتقل دانشجو به را اطمینان
در آیا است؟ مهم مطلب این «آیا قبیل از پرسش هایی حت باشم.
پاس های مستحق نم دهید٠=h؟» قرار فقط «چرا م آید؟»، امتحان

گاه کنم. دست آن و دست این و باشم مردد نباید من صریح اند.
کنیم. اطمینان عدم و تردید القای آنکه تا باشیم خطا بر است بهتر

بیشتر خیل گفته شود، تدریس دربارۀ که هست بیشتری مطالب
این من اما م گویند) تربیت علوم ده های دانش که آنقدر نه چند (هر
به دادن نمره م دهم. خاتمه دادن نمره دربارۀ عقایدم بیان با را بحث

ول نامطبوع وظیفۀ ی است؛ من کار جزو کالس هایم در دانشجو
توجه اغلب دانشجویان چون است بد دادن نمره است. ضروری

که م شود تصور حدی از دقیق تر اغلب چون و دارند، آن به حد از بیش
ایجاد دانشجو در ناخوشایندی احساس اغلب ضمناً، و باشد، م تواند

اجتماع و آموزش سازمان در زیرا است ضروری حال این با م کند.
آموخته چه قبل درس در دانشجو که بداند باید بعدی درس معلم ما،
است محتمل حدی چه تا دانشجو که بداند م خواهد کارفرما است؛

ی م توان ونه چ نم دانم باشد. مناسب نظر مورد شغل برای که
آن در اطالعات گونه این که کرد طراح حرفه ای یا آموزش مؤسسۀ

نباشد. نیاز مورد
باشد دانشجو معلومات معرف که نمره هایی دادن م کنم فکر ول
نسبتاً تصور معموال درس هر پایان در من نیست. دشوار هم آنقدرها
(نمرۀ م دانند را مطلب دانشجویان از بعض اینکه از دارم روشن

کسان دسته دو این بین در .( F (نمرۀ نم دانند بعض و ،( A

خألهایی‐احتماالبزرگ‐ ول م دانند را مطلب از بخش که هستند
از بخش م توانند که کسان و ،( B (نمرۀ هست دانسته هایشان در
همچنین، .( C (نمرۀ نم فهمند واقعاً را آن ول ببرند کار به را مطلب
آشنا مطلب با قدری که کنند ثابت م توانند که هستند کسان البته
در را باالتر سط در درس که نیست آنقدر معلوماتشان ول شده اند
در معلوماتم به که است جالب من D).(برای (نمرۀ یرند ب موضوع آن
نمره کردم ذکر هم اکنون که مح هایی اساس بر مختلف زبان های
در F ، انگلیس در A است: قرار این از نظرم به نمره ها این بدهم.
همین طور اگر و ؛ روس در D اسپانیایی، در C مجاری، در B ، چین
«تصور این البته فرانسه). در D+ و ، آلمان در C− بدهم: ادامه
که است این توجه قابل نکتۀ ول است. ذهن من روشن» نسبتاً
همین دانشجویان به هم اند: نزدی چقدر ذهن نمره ده های این
متفاوت معلمان از مختلف کالس های در بارها و بارها را نمره ها نوع

نمره ده شیوۀ ی طرفدار که اران هم از عده آن با من گرفته اند.
٣نمره است، نمره ١۵ دارای ۴ مسئلۀ نیستم: موافق »اند «عین عددی

واض گام ۶ ی از هر برای نمره ٢ و م شود داده درست پاس برای
من، نظر در م گردد. کسر شود ط آن به رسیدن برای که اشتباه
م رسانم پایان به دانشجو با را کار وقت که است این من وظیفۀ
ر، دی چیز هر کار برم؛ به او معلومات میزان دربارۀ را داوری بهترین

گرفته ام. عهده به که است مسؤلیت از رفتن طفره

میهمانان و دانشجویان
کافه تریا، ، عموم استراحت اتاق در دانشجویان المات م اگو، شی در
دربارۀ آنها بود. نشاط و پر شور اه، دانش پردیس ر دی جای هر در یا
سنت دربارۀ ه بل نم زدند حرف دوچرخه سواری مسابقۀ و تبال بس
و روشنفکرانه واقعاً جو م کردند. صحبت داروین و گالیله، توماس،
برای حال، عین در و م کرد جلب خود به را بالقوه نوابغ باال، سط
یاد اول دستۀ ول نبود بی جاذبه هم چِل و ُخل  و متظاهر اشخاص
آنها که نم از حت و بیایند کنار دوم دستۀ این با که بودند گرفته

ببرند. لذت م افزایند، اه دانش زندگ به
سرآغاز ،١٩۴۶ پاییز ترم در خصوص به اه دانش زندگ
درس بود. هیجان انگیز جنگ، از پس تحصیل سال نخستین
4Jimmie Savage 5Ben Dushnik
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧٣ ١۵۶ پیاپی شماره

و دانشجو، ٩۵ مختلط توابع نظریۀ در اول سال تکمیل تحصیالت
، ارگودی نظریۀ در عمرم در من تکمیل تحصیالت درس اولین
، فالندرز٨ هارل ، دای٧ هنری ، بیشاب۶ ارت که داشت دانشجو ٣٨
اشخاص به که ر دی نفری چند نیز و بودند آنها میان در روبین٩ هرمن
کالس آن Bدر تا ٢٧ من شدند. تبدیل ریاض حرفۀ در احترام قابل
دای، بیشاب، نفر: چهار این از نفر سه به A نمرات −A تا سه و دادم

گرفت. تعلق روبین و فالندرز
منصفانه بود. خشنودی و لذت مایۀ دانشجویان چنین به تدریس
شوم. قائل خود برای امتیازی آنها به تدریس خاطر به که نیست
هیچ و نم کند فرق افراد قبیل این برای باشد چه هر آموزش نظام
که م آورم مثال اینجا در نم دارد. باز یادگیری از را آنها چیزی
میان در کردم: تعیین مسئله ای ی بار گویاست. ول نیست نمونه وار

ی مفروض، خاص نوع ی از نامتناه سری های از مجموعه ای
ورقۀ در بیشاب باشد. واگرا که ی و باشد را هم که بیابید سری
الزم شرط ی بودم: ندیده قبال که بود آورده قضیه ای خود تکالیف
است این باشد را هم نظر مورد نوع از سری ای آنکه برای کاف و
ذهن رسیدن ول ح این اثبات کند. میل صفر به آن nام جملۀ که
(این دارد. نیاز ریاض واقع شجاعت و فهم به ایده ای چنین به
خود اندازۀ نظریۀ کتاب از ١٩ صفحۀ در ١٣ تمرین عنوان به را قضیه
به اینکه برای و نوشتم بزرگ Aی ی بیشاب ورقۀ پای آورده ام).
بیایید». من دیدن «به نوشتم: بشناسم، بهتر را او و ویم ب تبری او
«گفته اید م نمود: عبوس و شرم زده و دید مرا کالس از پس بیشاب
غلبه او حجب و شرم بر تا کشید طول مدت ببینید؟» م خواهید مرا
شدیم. دوست هم با و شد من دکتری دانشجوی سرانجام او کردم.
لحاظ از و بود من دکتری دانشجوی چهارمین ، زمان ترتیب لحاظ از

کرد. خواهد قضاوت تاریخ را این دومین؛ یا اولین کیفیت،
در هم بییشاب م کردم، تدریس را ارگودی درس که زمان
بعداً که شخص نمره ده نوع ی به کردم شروع من بود. کالسم
و A نمره های همان رسماً البته است.. در آمده آب از مفید بسیار دیدم
در که کردم تهیه خودم برای شخص دفترچۀ ی ول م دادم را F
کار از را خودم ارزیابی دانشجو، هر اسم جلو عبارت سه دو نوشتن با آن،
بعدها عبارت ها این م دادم. نمره او به اصطالح به و م کردم بیان او
مثال آورم. یاد به را او کار کیفیت و دانشجو که م کرد کم من به
مسئله های مبتکر، باهوش، «نامرتب، نوشتم: بیشاب اسم برابر در
به مربوط عبارات از ری دی نمونه های م کند». انتخاب را سخت
نابغه سختکوش، «جدی، بود: قرار این از نام) ذکر (بدون کالس این
نیست»، کار مشتاق ،«کم هوش، زبان باز» خیل گیج، «کم نیست»،

خیل یادداشت ها این م داند». را مطالب م زند، حرف «سر راست
من از دانشجویی بعد مدت ها که وقت مثال است. آمده من کار به
در را دفترچه آن لفظ «نمره های» گاه داشته، توصیه نامه تقاضای

برده ام. به کار توصیه نامه
جو تقویت به که عامل برجسته، دانشجویان وجود بر عالوه
مهمان داری سیاست م کرد، کم اگو شی انگیزه بخش و پرتحرک
موقت میهمان استادان از دعوت دائم سیاست ویم، ب بهتر یا دائم
اشخاص چه و تازه کار جوانان چه جدید، چهره های همیشه بود.
آنجا در الهام بخش جدید ایده های جدید، شخصیت های پرتجربه،
بورگ مانده، حافظه ام در که برجسته مدعوین از تا چند داشت. وجود
، دیودونه١٣ همچنین و ساموئل١٢ پیر ، ١١ ریس مارسل ، یسن١٠
آتیه و مستعد جوانان بر عالوه اینها بودند. لیتلوود١۵ و کودایرا١۴
آنجا به سال دو از کمتر برای موقت مدرس عنوان به که بودند داری
اقامت اگو شی در روز ی یا هفته ی که کسان نیز و م آمدند

م کردند.
ول داشتند، من از باالتر موقعیت اگو شی در برجسته مدعوین

فاصلۀ اثر م کردند سع و بودند من همسن بیش و کم آنها از بعض
که بود یسن اینها از ی کنند. کم دوستانه شوخ های با را حرفه ای
منظم و مرتب زیبایی طرز به و روشن یری چشم طرز به تدریسش
م یافتم حضور دوره ای تقریباً توابع دربارۀ او کالس های در من بود.
روز ی م شد. برگزار اتاق همان در من تدریس پایان از پس که
فرصت من و داشت نگه  مرا سؤال طرح با کالس از پس دانشجویی
نشستم من شد. وارد یسن و خورد زنگ کنم. پاک را تخته که نیافتم
دو فاصلۀ به که شد متوجه اما کرد. تخته کردن پاک به شروع او و
که جایی (تا دوره ای». تقریباً «توابع نوشته ام: دوم، تابلو پایین از سوم
استفاده بزرگ هیلبرت فضای ی از مثال عنوان به آنها از دارم یاد به
شروع را درسش کرد، پاک را عبارت این به جز چیز همه او بودم.) کرده
حدود پرداخت. چپ سمت باالی گوشۀ از تخته روی نوشتن به و کرد
دقیقاً دوره ای» تقریباً «توابع و رسید نشده پاک عبارت به دقیقه ٣۵

بود. درسش برای مناسب عبارت همان
و پر نوش و پر خور سنگین وزن، کوتاه قد، بود مردی ریس مارسل
بخواند را مجاری لوری فول ترانه های داشت دوست او بزم. اهل
شما به م زد حرف آنها از وقت هر کند. صحبت نوه هایش دربارۀ و
داشت دوست همچنین است. نکرده  ازدواج هرگز که م داد اطمینان
بود این من استنباط کند. صحبت ریس١۶ فردری بزرگش برادر از
حال، این با م آیند. کنار هم با و م گذارند احترام هم به آنها که
مارسل و بود معروف تر فردری نبود. رقابت از عاری روابطشان

( تابع آنالیز (متخصص Fredric Riesz ١۶

6Errett Bishop 7Henry dye 8Harley Flanders 9Herman Rubin 10Borge Jessen 11Marcel Riesz 12Pierre Samuel 13Dieudonnè 14Kodaira 15Littlewood
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١٣٩٧ تابستان ٧۴

هم هنوز رقابت این کند. مخف کامال را حسادتش نم توانست
دو مجادلۀ «سخت» آنالیزدان های و تابع آنالیزدان های دارد: ادامه
ادامه کرده ریاضیات به بزرگتری خدمت کدامی اینکه سر بر را برادر

م دهند.
میهمانان اما درم آورم سرها درمیان سری م کردم فکر شاید

کلۀ و سر که روزی اولین جایم نشاندند. سر مرا سرعت به ریس مانند
زبان به کردم. احترام ادای و رفتم جلو شد پیدا اکهارت ساختمان در او

در گفتم. خوشامد را اگو شی به او ورود و کردم معرف را خودم مجاری
محاوره ای بیان این – « پسرجان! خوشوقتم دیدنت «از گفت: جواب
باالست موض از ول دوستانه عبارت ترجمۀ نزدی ترین ایی آمری
– م برد کار به جوان تر فرد به خطاب مسن تر فرد مجارستان، در که
و « ؟ ... بنویس برایم را این لطفاً است ن مم اینجایی، که حاال «و
منش گری به استادیاری از من نامه. ی کردن ته دی به کرد شروع

نوشتم. را نامه نم؟ ب م توانستم چه یافتم! ارتقا
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 برگزارشده گردهمایی هاي

ریاض بین الملل اتحادیه عموم مجم به سفر گزارش
ریاض در زنان جهان همایش اولین و ریاضیدانان بین الملل کنگره

( ریاض بین الملل اتحادیه عموم مجم در انجمن (نماینده دانشخواه∗ اشرف

بین الملل کنگره و ١ ریاض بین الملل اتحادیه عموم مجم
در رویداد دو این م گردد. برگزار بار ی سال چهار هر ریاضیدانان٢
همایش اولین همچنین گردید. برگزار برزیل کشور در جاری سال
ریاضیدانان بین الملل کنگره از قبل روز ی ٣ ریاض در زنان جهان
فعالیت های از خالصه ای و رویدادها این از گزارش زیر در شد. برگزار
اری هم و همراه از م دانم الزم م نمایم. ارائه سفر این در را خود
سینا بوعل اه دانش علم هیئت عضو علوی سیدحسن دکتر آقای
و ر تش ریاض در زنان جهان همایش اولین و عموم مجم در

نمایم. قدردان

عموم مجم در ایران ریاض انجمن نماینده . ١
ریاض بین الملل اتحادیه

غیرانتفاع و غیردولت ارگان ی ، ۴ ریاض بین الملل اتحادیه
کم ، ریاض در بین الملل اری های هم ارتقاء هدف با که است

کنفرانس های و جلسات و ریاضیدانان بین الملل کنگره برگزاری به
بین الملل فعالیت های سایر از حمایت و تشویق و ، ریاض بین الملل

محض، آن، جنبه های از ی هر در ریاض علوم توسعه به که
ذکر به الزم است. شده ایجاد م کند کم آموزش یا و کاربردی
کنگره از قبل بار، ی سال چهار هر اتحادیه این عموم مجم است
تصمیمات و گزارش خالصه و م شود برگزار ریاضیدانان بین الملل
1IMU General Assembly 2International Congress of Mathematicians (http://www.icm2018.org/portal/en/home) 3(WM)2 4International
Mathematical Union (https://www.mathunion.org)
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اطالع به کنگره افتتاحیه در اتحادیه سخنگوی توسط شده اتخاذ
ال ٢٧ تاریخ از مجم این جاری سال در م رسد. شرکت کنندگان
مجم این در گردید. برگزار پائولو سائو شهر در ٢٠١٨ جوالی ٣١

همراه به آت برنامه های و اتحادیه فعالیت های از کامل گزارش
فعالیت های از خالصه ای همچنین گردید. ارائه مال گزارش های
شد ارائه اتحادیه کمیته های در عضو کشورهای ریاض انجمن های
ایران ریاض انجمن بانوان کمیته فعالیت های نمونه عنوان به که
رسید. نمایندگان اطالع به اتحادیه۵ بانوان کمیته گزارش بخش در
افتخارات و فعالیت ها به توجه با عضو کشورهای ریاض انجمن های
که م شوند تقسیم گروه پن به خود ریاضیدانان توسط شده کسب
م تواند ایران که معناست این به این و م باشد چهارم گروه در ایران
تصمیم گیری های در و یابد حضور مجم این در نماینده چهار با
کمیته های و اتحادیه اجرایی شورای اعضای انتخاب جمله از مختلف
خصوص در تصمیم گیری بر عالوه نماید. شرکت آن زیرمجموعه
اعالم با روسیه و فرانسه کشورهای موارد، برخ در اتحادیه مش خط
اتحادیه عموم مجم میزبان برای را خود انات ام و برنامه ها ، قبل
پایان در که نمودند ارائه ٢٠٢٢ سال در ریاضیدانان بین الملل کنگرۀ و
کشور پترزبورگ سن شهر در رویدادها این شد مقرر رأی گیری از پس

شود. برگزار روسیه

ایران ریاض انجمن نماینده عنوان به مجم این در اینجانب
فعال مشارکت مختلف تصمیم گیری های و بحث در و داشتم شرکت
عالوه جمع گفتگوهای و مباحت در شرکت با همچنین داشتم.
مختلف فعالیت های کشورها ر دی ریاض انجمن های با آشنایی بر
رساندم. کشورها ر دی نمایندگان اطالع به را ایران ریاض انجمن
بانوان کمیته نماینده اینجانب اینکه به توجه با است ذکر به الزم
بودم، ریاض در زنان جهان همایش اولین در ایران ریاض انجمن

به را سائوپائولو عموم مجم جلسات اتمام از بعد س ام روز عصر
نمودم. ترک ریودژانیرو مقصد

همایش اولین در ایران ریاض انجمن کمیته نماینده . ٢
تولد روز پروپوزال ارائه و ریاض در زنان جهان
در زنان جهان روز عنوان به میرزاخان مریم پروفسور

ریاض

بین الملل کنگره از قبل روز ی ریاض در زنان جهان همایش اولین
گردید. برگزار ریودوژانیرو شهر در ٢٠١٨ جوالی ٣١ در ریاضیدانان

ریاض بین الملل اتحادیه بانوان کمیته طرف از که همایش این
از بخش گرفت. قرار ریاضیدانان بی نظیر استقبال مورد شد برگزار
اولین و زن اولین میرزاخان مریم پروفسور یادبود به همایش این
بود کرده دریافت ٢٠١۴ سال در را فیلدز مدال که ایران ریاضیدان
با و برجسته ریاضیدان این گرام داشت جهت داشت. اختصاص
بانوان کمیته درگذشت، جوان سن در متأسفانه که ایران اخالق
پروفسور تولد روز پیشنهاد موضوع با را پروپوزال ایران ریاض انجمن
و نمود تهیه ریاض در زنان جهان روز عنوان به میرزاخان مریم
به همایش پایان در که نمودم ارائه یادبود مراسم در را آن اینجانب
با . رسید۶ تصویب به آرا اتفاق با نهایتاً و شد گذاشته رأی گیری
در جهان، سراسر در ریاض جوام ساله هر پروپوزال این تصویب
به را مراسم ( م ١٢ با برابر اردیبهشت ٢٢) میرزاخان مریم زادروز
تحقیقات به بانوان تشویق راستای در و برجسته ریاضیدان این یادبود
برگزار بیشتر موفقیت های کسب و ریاض علوم در بنیادی و وسیع تر
در دارد نظر در نیز ایران ریاض انجمن بانوان کمیته . نمود٧ خواهند

نماید. برگزار راستا این در بین الملل همایش ٢٠١٩ م ١٢
برجسته ریاضیدان این افتخار به اه نمایش است ذکر به الزم
5Committee for Women in Mathematics (https://www.mathunion.org/cwm) 6http://www.icm2018.org/wp/2018/07/31/
tributes-paid-to-mathematics-shining-light-maryam-mirzakhani/ 7https://www.mathunion.org/fileadmin/CWM/Initiatives/
short_report_wm2.pdf
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧٧ ١۵۶ پیاپی شماره

نوشتند یادبود دفتر در را مطالبی دنیا سراسر ریاضیدانان و بود دایر
گفته به بنا همچنین برسد. چاپ به دفتر این گردید مقرر که
اه دانش در دائم به طور اه نمایش این اتحادیه بانوان کمیته رئیس

تخصص سخنران های بر عالوه بود. خواهد دایر ا آمری پرینستون
و ریاضیدان بانوان به فرصت این ، ریاض مختلف های زمینه در
قالب در را خود فعالیت های نتایج تا بود شده داده علم انجمن های
و اهداف شامل که را پوستری نیز اینجانب ذارند. ب نمایش به پوستر
کمیته این توسط و بود ایران ریاض انجمن بانوان کمیته فعالیت های

نمودم. ارائه بود شده تهیه

ریاضیدانان بین الملل کنگره در شرکت . ٣
ریاض بین الملل اتحادیه حمایت با ریاضیدانان بین الملل کنگره

١ تاریخ از کنگره این م شود. برگزار بار ی سال چهار هر
این گردید. برگزار ریودوژانیرو شهر در ٢٠١٨ آگوست ٩ ال آگوست
عالوه که م باشد جهان ریاضیدانان گردهمایی مهمترین از کنگره

عموم سخنران های و پنل های در خود علم دستاوردهای ارائه بر
این مهم بسیار رویدادهای جمله از م نمایند. شرکت تخصص و
گاوس١٠، جایزه نوانلینا٩، جایزه فیلدز٨، مدال برندگان معرف کنگره
مدال دریافت میان این در که است ١٢ لیالوات جایزه و چرن١١ جایزه

م باشد. است برخوردار ویژه ای اهمیت از فیلدز

کمبریج اه دانش از االصل ایران ریاضیدان بیرکار١٣ کوچر
الیسیو ا، آمری استنفورد اه دانش از ونتکش١۴ ای آش انگلستان،
از شولتز١۶ پیتر و سوئیس زوریخ اچ ت ایی اه دانش از ١۵ ال فی
شدند. فیلدز مدال کسب به موفق ٢٠١٨ سال در آلمان بون اه دانش
موفق ریاض ده ده ساخت دلیل به نسین١٧ عل ترکیه ای ریاضیدان
استنفورد اه دانش از بونهو١٨ دیوید شد. لیالوات جایزه دریافت به
ام اه دانش از االکیس١٩ داس کنستانتینوس و گاوس جایزه برنده
اه دانش از کاشیوارا٢٠ ماساک و شدند نوانلینا جایزه برنده ت آی
جایزه های سخنران های بر عالوه نمود. دریافت را چرن جایزه کیوتو
از ٢٢ چانگ آلیس سان‐یونگ توسط نوتر٢١ ام سخنران فوق،
همچنین شدند. ارائه اتیه٢۴ ل مای توسط آبل٢٣ سخنران و ا آمری
از که گردید برگزار نیز ریاض گرایش ١٩ در مدعو سخنران های
اه پژوهش از نصیری میثم دکتر آقای سخنران به م توان جمله این
سیستم های بخش در مدعو سخنران عنوان به بنیادی دانش های
بیش به عالوه نمود. اشاره معمول دیفرانسیل معادالت و دینامی
توسط ریاض علوم گرایش های در تخصص سخنران ۶۵٠ از
را خود سخنران جبر بخش در نیز اینجانب که شد ارائه ریاضیدانان

نمودم. ارائه

همدان سینا، بوعل اه دانش ∗

8Fields Medal 9Rolf Nevanlinna Prize 10Carl Friedrich Gauss Prize 11Chern Medal Award 12Leelavati Prize 13Caucher Birkar 14Akshay Venkatesh
15Alessio Figalli 16Peter Scholze 17Ali Nesin 18David Donoho 19Constantinos Daskalakis 20Masaki Kashiwara 21EmmyNoether Lecture 22Sun-Yung
Alice Chang 23Abel Lecture 24Michael Atiyah
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٧٨

(ICM) ریاضیدانان بین الملل کنگره
درفشه∗ محمدرضا

در بار ی سال چهار هر (ICM) ریاضیدانان بین الملل کنگره
برگزار (IMU) ریاض بین الملل اتحادیه عضو کشورهای از ی
گردهمائ های بزرگترین و مهم ترین از ی کنگره این م گردد.
شهر در میالدی ١٨٩٧ سال در آن اولین که است جهان در ریاض
١۶ از ریاضیدان ٢٠٨ آن در که گردید برگزار سوئیس کشور زوریخ
در میالدی ٢٠١٨ سال در آن آخرین و داشتند شرکت جهان کشور
١١۴ از نفر ٣٠٠٠ از بیش حضور با برزیل کشور ژانیرو ریودو شهر

گردید. برگزار آگوست نهم تا اول از جهان کشور
علم کمیته های انتخاب به مدعو سخنرانان کنگره این در

پوستر ارائه با م توانند تمایل صورت در ر دی افراد و م شوند انتخاب
ران دی سم و نظر به را خود یافته های ٢٠دقیقه ای سخنران یا

برسانند.
سال چند از که است جوایز اهدای کنگره این مراسم از ی
جایزه از عبارتند جوایز این است. شده رایج طرف این به پیش
مدال ، (Gauss)گاوس جایزه ، (Nevanlina) نوانلینا جایزه فیلدز،
٢ به معموال (Fields) فیلدز مدال و لیالوات جایزه (Chern) چرن،
م گردد. اهدا سال ۴٠ زیر ریاض دانان به که م شود اهدا نفر ۴ تا
بیرکار کوچر از: عبارتند دوره این فیلدز جایزه کنندگان دریافت 
تهران اه دانش دانش آموخته ( درخشان (فریدون (Caucher Birkar)
(Alessio Figalli) ال فی السیو انگلستان، کمبریج اه دانش استاد و
بن اه دانش از (Peter Scholze) شولز پیتر زوریخ، ETHمؤسسه از

مطالعات مؤسسه از (Akshay Venkatesh) ونکاتش اکشای آلمان،
پرینستون. پیشرفته

کنستانتینوس از است عبارت نوانلینا جایزه دریافت کننده
جایزه MIT مؤسسه از (Constantinos Daskalakis) االکیس داس
استنفورد اه دانش از (David L. Donoho) دونوهو دیوید به گاوس

شد. اهدا
از (Masaki Kashiwara) کاشیوارا ماساک نصیب چرن مدال
باالخره و شد ژاپن کیوتو اه دانش ریاض علوم تحقیقات انیستیتو
خاطر به ترکیه کشور از نسین عل به (Leelavati) لیالوات جایزه

شد. اهدا کشور این در ریاضیات عموم کردن

جوائز: اهداء علت
و فانو وارتیه های بودن کراندار اثبات خاطر به بیرکار کوچر •

م نیمال مدل برنامه زمینه در مقاالت

در آن کاربرد و بهینه انتقال نظریه خاطر به ال فی السیو •
احتمال و هندسه و جزئ مشتقات با معادالت

روی حسابی جبری هندسه تبدیل خاطر به شولز پیتر •
کامل وار، فضاهای معرف از استفاده با ادی −pمیدان های

گالوا نمایش در کاربرد با

ن، هم دینامی اعداد تحلیل نظریه ونکاتش اکشای •
نمایش نظریه و توپولوژی

کنستانتینوس و شد دایر ١٩٨٢ سال از نوانلینا جایزه •
بازار، در اساس مسائل محاسبات پیچیدگ االکیس داس

اقتصادی تعادل

به خاطر دونوهو دیوید و شد دایر ٢٠٠۶ سال از گاوس جایزه •
محاسبات آنالیز و آمار ریاضیات، زمینه در مقاالت

خاطر به کاشیوارا ماساک و شد دایر ٢٠١٠ سال از چرن مدال •
کرد. دریافت نمایش نظریه  و جبری آنالیز زمینه در مقاالت

خاطر به نسین عل که شد دایر ٢٠١٠ سال از لیالوات جایزه •
را آن ترکیه در ریاضیات کردن عموم و ریاض شهرک ایجاد

کرد. دریافت

ایران ریاض انجمن اجرایی شورای عضو ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧٩ ١۵۶ پیاپی شماره

مرزی مقدار مسائل بین الملل کنفرانس اولین
آنها کاربرد و

کنفرانس) اکبرفام∗(دبیر جدیری عل اصغر

به آنها کاربرد و مرزی مقدار مسائل بین الملل کنفرانس اولین
رویداد با همزمان تبریز اه دانش تأسیس رد سال هفتادمین مناسبت

آلمان، از ریاضیدانان شد. برگزار ٩٧ تیرماه در ٢٠١٨ تبریز فرهنگ
عضو ا جامائی و ایتالیا هند، اتریش، آذربایجان، کانادا، ترکیه، سوئد،
غنا، جمله از مختلف کشورهای از بودند. کنفرانس علم کمیته
کرده ثبت نام مقاله ارائه و کنفرانس در شرکت برای پاکستان و نیجریه

بودند.
طراح هوشمندانه کامال www.icbvpa.ir کنفرانس سایت

کم نظیر ر دی بین الملل کنفرانس های سایت با مقایسه در که بود شده
مقاله ٩٠ داشت. بازدیدکننده مختلف کشورهای از نفر ۶۵٠٠ و بوده
ارائه سخنران صورت به دیفرانسیل معادالت زمینه در شده داوری
واحد اسالم آزاد اه دانش در کنفرانس از قبل روزه ی کارگاه شد.
مدل سازی ، خط جبر کسری، دیفرانسیل معادالت زمینه در تبریز

شد. برگزار موج ها و عفون بیماری های

از: بودند عبارت کنفرانس حمایت کنندگان
اه پای ایران، ریاض انجمن تبریز، کالنشهر شهرداری تبریز، اه دانش
اه دانش تبریز، واحد اسالم آزاد اه دانش اسالم، جهان علوم استنادی
سهند اه دانش مراغه، اه دانش بناب، اه دانش آذزبایجان، مدن شهید

ا. سیویل و تبریز

تبریز اه دانش ∗

از انجمن نماینده گزارش
مرزی مقدار مسائل بین الملل کنفرانس اولین

آنها کاربرد و
کنفرانس) در انجمن ∗(نماینده حجت غالمرضا

میزبان به کاربردها و مرزی مقدار مسائل بین الملل کنفرانس اولین
گردید. برگزار ١٣٩٧ ماه تیر ١٣ ال ١٢ روزهای در تبریز اه دانش
دانشجویان و محققان استادان، از نفر ٧٠ از بیش سمینار این در
از پس کنفرانس علم کمیته کردند. شرکت تکمیل تحصیالت
به ارایه برای را مقاله ٧۵ تعداد رسیده، مقاله ١٢٧ داوری و بررس

نمود. انتخاب سخنران صورت
اه دانش از Prof. A. Mingarelli سمینار این مدعو سخنرانان
اه دانش از رضاپور شهرام دکتر و ترکیه از Prof. C. Tunc کانادا، اتاوا،

ارائه سمینار برگزاری دوم و اول روزهای در که بودند مدن شهید
در تخصص کارگاه ۴ کنفرانس این در همچنین داشتند. سخنران

گردید. برگزار دیفرانسیل معادالت مختلف زمینه های
دو و کیش) (جزیره قبل شده اعالم برگزاری ان م در تغییر
کنفرانس، برگزاری کیفیت در منف تأثیر برگزاری زمان تغییر بار
همچنین داشت. آن، بودن بین الملل ماهیت در بخصوص
همایش دو با سمینار این برگزاری زمان کم بسیار زمان فاصله
و «٩٧ تیر ٢١ ‐ ٢٠ آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینار «هفتمین
، دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار «چهاردهمین
به توجه با «٩٧ تیر ٢۶ ‐ ٢٨ زنجان، تکمیل تحصیالت اه دانش
تأثیرگذار همایش سه هر برگزاری در همایش ها، محورهای نزدی

بود.

تبریز اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٨٠

آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینار هفتمین
سمینار) در انجمن ∗(نماینده عل بی پنجه فاطمه

روزهای در آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینار هفتمین
باهنر شهید اه دانش در ١٣٩٧ ماه تیر ٢١ و ٢٠ پنجشنبه و چهارشنبه
عددی روش های سمینار، این اصل محورهای گردید. برگزار کرمان
در عددی روش های انتگرال، و دیفرانسیل معادالت عددی حل در
در عددی روش های ، مال ریاضیات در عددی روش های ، جبرخط
، دینامی سیستم های در عددی روش های کنترل، و سازی بهینه
عددی آنالیز کاربرد و علم محاسبات ، محاسبات سیال دینامی
، زیست ریاضیات فازی، ریاضیات گراف، نظریه ، مصنوع هوش در

بودند. اقتصادی علوم و آمار معکوس، مسائل
علم هیئت (عضو نظام آبادی پور حسین دکتر سمینار این در

افتخاری مهدی دکتر کرمان)، باهنر شهید اه دانش ترونی ال بخش
باهنر شهید اه دانش کامپیوتر مهندس بخش علم هیئت (عضو

ریاض بخش علم هیئت (عضو زنگنه ظهوری بیژن دکتر کرمان)،
علم هیئت (عضو هسه١ گاندولف دکتر و شریف) صنعت اه دانش

مدعو سخنرانان بعنوان اتریش) گراتس٢ فرانچس کارل اه دانش
در نیوتن گرانش قانون کاربرد عناون های تحت ترتیب به که بودند
فازی مفاهیم مشارکت ماشین، یادگیری و سازی بهینه مسائل حل

علم محاسبات و تاریخ روایت به مال ریاضیات ماشین، یادگیری و
نمودند. سخنران مجازی، قلب سازی شبیه در ریاض

به ارسال مقاالت تعداد آمار از مختصری گزارش ابتدا ادامه، در
هماهنگ های به سپس، شد. خواهد ارائه آنها  داوری روند و سمینار

مهدی محمد (دکتر علم کمیته محترم دبیر توسط شده انجام
به منظور ریواز) عظیم (دکتر سمینار محترم رئیس و ( حسین

‐پژوهش علم معتبر مجالت از تعدادی ویژۀ شماره اختصاص
شده ارائه برتر مقاالت کامل نسخه چاپ (جهت سمینار به داخل
به آخر در شد. خواهد اشاره مجله) داوری روند در پذیرش شرط به
م ی و بیست و ام بیست روزهای در سمینار برگزاری روند اختصار

شد. خواهد ارائه ١٣٩٧ تیرماه
مقاالت ارسال داوری. نحوه و سمینار به ارسال مقاالت آمار
طریق از ١٣٩٧/٢/٣١ ال ١٣٩۶/١١/١۵ زمان بازه در سمینار به
شده اعالم گزارش به بنا است. بوده پذیر ان ام سمینار۴ درگاه
کمیته ١٣٩٧/٣/٢١ مورخ جلسه در علم کمیته محترم دبیر توسط
٢/٧١% حدود شده، دریافت مقالۀ ١۵٠ کل تعداد از سمینار، علم
تعداد نظر از است. بوده فارس زبان به ٨/٢٨% و انگلیس زبان به
نویسنده،٣/٣۵% ی دارای مقاله ها ۴/١٩% هرمقاله، در نویسندگان
آنها مابق و نویسنده سه دارای آنها ٢٠% نویسنده، دو دارای آنها
سمینار به ارسال مقاله های داوری بودند. نویسنده چهار دارای
توانمند و متخصص علم هیئت اعضای از تن ١١۶ حدود توسط

ی هر است. گرفته صورت کشور سراسر معتبر اه های دانش در
تا ٣ برای اولیه بررس ی از پس سمینار به ارسال مقاله های از
٣ حداقل توسط مقاله  ها اغلب است. گردیده ارسال توسط داور ۶
در ، ارسال مقاالت کل مجموع از نهایت، در است. شده بررس داور

تخصص موضوعات با پوستر ٢٨ و تخصص مقاله ١٠٣ سمینار این
مختلف اه های دانش تکمیل تحصیالت دانشجویان و استادان توسط

گردید. ارائه کشور

مجالت ویژه شماره در چاپ جهت برتر مقاالت معرف
معتبر ‐پژوهش علم

در شده ارائه مقاالت بین از شده، انجام هماهنگ های به توجه با
‐پژوهش علم مجله پن به ارسال برای منتخب مقاله های سمینار،

تمایل صورت در شد. خواهند پیشنهاد چاپ برای کشور معتبر
مجالت از هری به خود مقاله کامل نسخه ارسال به نویسندگان
در پذیرش صورت در مقاله مجله، داوری روند ط از پس مربوطه،
مجله سه همچنین شد. خواهند چاپ سمینار به مختص ویژۀ شماره
سه افتخار به را سمینار ویژۀ شماره ، ‐پژوهش علم مجله پن این از
توتونیان فائزه دکتر بابلیان، اسمعیل (دکتر عددی آنالیز برجستۀ استاد

کرد. خواهند منتشر محسن مقدم) محمود دکتر و
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٨١ ١۵۶ پیاپی شماره

سمینار برگزاری از مختصری گزارش
و سمینار) (رئیس ریواز عظیم دکتر خیرمقدم عرض با سمینار
دهقان محمدعل دکتر اه)، دانش (ریاست طاهر دکتر سخنران
کرمان)، محترم (استاندار فدایی دکتر ایران)، ریاض انجمن (ریاست
مجلس در کرمان مردم محترم (نماینده زاهدی محمدمهدی دکتر
ده دانش پژوهش و آموزش محترم معاونت و ( اسالم شورای
محترم ریاست پیام (که کرمان باهنر شهید اه دانش کامپیوتر و ریاض
قریب حضور با نمودند) قرائت را محبی حسین دکتر ریاض ده دانش

فن پایه، علوم و ریاض دانشجویان استادان، از نفر چهارصد به
برتر چهره سه از ادامه در کرد. کار به شروع معلمین و مهندس
دکتر و توتونیان فائزه دکتر بابلیان، اسمعیل دکتر ایران عددی آنالیز
با را خود کار سمینار این آمد. عمل به تجلیل محمود محسن مقدم

نمود. آغاز برجسته استاد سه این عموم سخنران های
سخنران های بود، آمده سمینار کل برنامه در که همانطور
روز در ١٧:۵٠ ال ١۴:٣٠ زمان بازه در دقیقه ای ٢٠ تخصص
پنجشنبه روز ١۵:۴٠ ال ٩:٠٠ زمان بازۀ در و تیرماه بیست چهارشنبه
با و خوبی به سمینار علم کمیته گردید. ارائه ماه تیر م ی و بیست
محترم مهمانان تا بود داده انجام را سخنران  ها برنامه ریزی تمام دقت
همچنین باشند. داشته را شده ارائه مقاله های از استفاده حداکثر بتوانند
ارائه زیر مشخصات با علم کارگاه های سخنران ها، ارائه با همزمان

گردید:
دکتر دبیری به کننده) نفرشرکت ٣٨ (با مال ریاضیات کارگاه
اه دانش کاربردی ریاض بخش علم هیئت عضو یعقوبی محمدعل
بیژن دکتر کارگاه این مدرسان که گردید برگزار کرمان، باهنر شهید

عل دکتر شریف) صنعت اه دانش علم هیئت (عضو ظهوری زنگنه
علوم تکمیل تحصیالت اه دانش علم هیئت (عضو باستان فروش
اه دانش علم هیئت (عضو حدادی رضا محمد دکتر و زنجان) پایه

حسابان کارگاه همچنین بودند. بروجردی(ره)) العظم آیت اله
هیئت عضو سعیدی اله حبیب دکتر دبیری به آن کاربردهای و کسری
نفر ٢۴ (با کرمان باهنر شهید اه دانش کاربردی ریاض بخش علم
محمد دکتر کارگاه این مدرسان که گردید برگزار کننده) نفرشرکت
از محمدی فخرالدین دکتر و کرمانشاه رازی اه دانش از درویش تق
تحت کارگاه کارگاه، دو این موازات به بوده اند. هرمزگان اه دانش
بود. شده گرفته نظر در ریاض دبیران برای آموزش کارگاه عنوان
بخش علم هیئت عضو فدایی رضا محمد دکتر کارگاه این دبیر
با کارگاه این بودند. کرمان باهنر شهید اه دانش ریاض آموزش
مدرسان که گردید برگزار کرمان استان معلمین از نفر ١٠٠ حضور
گویا زهرا دکتر تهران، خوارزم اه دانش از بابلیان اسمعیل دکتر آن
باهنر شهید اه دانش از پورموس رضا دکتر ، بهشت شهید اه دانش از
پرورش و آموزش ارشد کارشناس ذوالفقارنسب محمد آقای کرمان،

بودند. صنعت کارآفرینان از صلوات ابوالفضل مهندس و
اری هم با سمینار دوم روز در کارگاه ها و تخصص سخنران های
و ماهان پیشرفته فناوری و تکمیل تحصیالت اه دانش صمیمانه
و علم اجرایی، کمیته های اعضای تمام دلسوزانه و منظم اری هم

سخنران با مراسم اختتامیه نهایتاً گردید. برگزار اه دانش این کارکنان
پیشرفته، فناوری و تکمیل تحصیالت اه دانش ریاست آروین دکتر
سخنران سه به جوایز اهدای با و سمینار) محترم (رئیس ریواز دکتر
ویه، سال خجسته داود (دکتر سمینار در برتر شده ارائه مقاله های
دبیر به تقدیر لوح ،( عبداله فرشید دکتر و موحد صابری فرید دکتر
(دکتر علم کمیته دبیر و سعیدی) حبیب اله (دکتر اجرایی کمیته
این در که دانشجویان به لوح هایی و جوایز و ( حسین محمدمهدی

رسید. پایان به کردند، کم صمیمانه سمینار

رفسنجان ( ول عصر(ع اه دانش ∗

عضویت تمدید
به انجمن عضويت پرتال طريق از را خود عضويت م توانيد ٩٨ مهر ال ٩٧ مهر عضويت دوره به شدن نزديك با م شود يادآوری

نماييد. تمديد http://imsmembers.ir نشان
و نموده كليك « حقیق عضویت های «نمایش روی بر رنگ نارنج منوی از و شويد خود شخص پروفايل وارد عضويت تمديد (جهت

نماييد.) انتخاب را جديد» «عضويت
نماييد. حاصل تماس انجمن دبيرخانه با ابهام هرگونه بروز صورت در است خواهشمند
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٨٢

و جابجایی جبر تحقیقات مدرسه دومین
« محاسبات جابجایی «جبر جبری هندسه

اجرایی) یزدان پور∗(دبیر عل اکبر

موضوع با جبری هندسه و جابجایی جبر تحقیقات مدرسه دومین
در ١٣٩٧ شهریور ٢١ ال ١٠ تاریخ در « محاسبات جابجایی «جبر
برگزار زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ریاض ده دانش
محققین و دانشجویان آشنایی ، تحقیقات مدرسه این از هدف گردید.
است. حوزه این به روز و باز مسایل با محاسبات جابجایی جبر حوزه
توسط فشرده درس ۴ ابتدا ، تحقیقات مدرسه این در منظور، بدین
در و ارائه محققین و دانشجویان برای حوزه، این در فعال سخنرانان
مطرح کنندگان شرکت برای مرتبط باز مسایل دروس، ارائه پایان
پسا دکتری، (دانشجویان شرکت کننده ها سپس گردید. تشریح و
نفره ۶ حداکثر گروه های به جابجایی) جبر حوزه محققان و دکتری
مسئله روی بر حوزه آن متبحر افراد نظر تحت گروه، هر و شده تقسیم
طریق از اری هم این است امید شدند. متمرکز خاص مسائل یا
ادامه تحقیقات مدرسه این برگزاری از پس ارتباط افزارهای نرم
جبر تحقیقات مدرسه های از سری دومین مدرسه این باشد. داشته
اه دانش این در ساله هر است قرار که است جبری هندسه و جابجایی

شود. برگزار متفاوت موضوعات با

فراوان اتبات م ط مدرسه این اصل سخنرانان انتخاب از پس
(شامل مدرسه این برگزاری اجرایی فرآیند حوزه، این در مرتبط افراد با
اه ها، دانش به پوستر ارسال سایت، وب بارگذاری و طراح نام، ثبت
در شد. شروع اردیبهشت اوایل در (... و مال حمایت های جذب
این در حضور جهت کشور ١٠ از نفر ۶۵ تعداد اولیه، ثبت نام فرآیند
افراد، پذیرش محدود ظرفیت به توجه با کردند. آمادگ اعالم مدرسه
اجرایی و علم کمیته توسط مدرسه، در شرکت برای نفر ۴٠ نهایت در
١٢ و ایران کشور از نفر ٢٨ تعداد این از شدند. گزینش مدرسه این
و شده پذیرش مدرسه این در شرکت برای خارج کشورهای از نفر

کردند. پیدا حضور مدرسه این در
مدرسه این در شده ارائه فشرده درس های و اصل سخنرانان

از: بودند عبارتند

1. John Abbott (DIMA, Genova, Italy) Title: Modular

methods

2. Christian Eder (University of Kaiserslautern, Ger-

many) Title: Gröbner basis theory

3 Gerhard Pfister (University of Kaiserslautern, Ger-

many) Title: Gröbner basis theory

4. Andreas Steenpass (University of Kaiserslautern, Ger-

many) Title: A computational approach to the Prym-

Green conjecture

: مال حامیان
CIMPA (Centre International deMathématiques Pures et Ap-

pliquées)

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش
فناوری. و تحقیقات علوم، وزارت بین الملل علم اری های هم مرکز

زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٨٣ ١۵۶ پیاپی شماره

برای تابستان ریاض مدرسه سومین
دانش آموزان
ندایی اصل∗ خدیجه

متوسطه اول دوره دانش آموزان برای تابستان ریاض مدرسه سومین
۶٠ تابستان مدرسه این در گردید. برگزار ١٣٩٧ سال تیرماه در
اه دانش در روز سه مدت به تهران و زنجان استان مدارس از دانش آموز
دیده تدارک برنامه های از و داشتند حضور زنجان تکمیل تحصیالت

کردند. استفاده شده
اه دانش وارد تیرماه ٢٣ روز ظهر ١٢ از دانش آموزان برنامه این در

گروه صورت به آنها بازدید با برنامه ها ناهار، صرف از بعد و شدند
از سری این برنامه های شد. آغاز اه دانش مختلف بخش های از
بازی و مسئله حل کارگاه ، سخنران سه شامل تابستان مدرسه
برنامه های بر عالوه بود. ریاض نرم  افزارهای با آشنایی و ریاض
در حضور جمله از نیز تفریح برنامه های شامل امسال مدرسه ، علم

جهان جام فینال تماشای همچنین و عصرگاه وقت در ورزش سالن
برای فوتبال تماشای بود. شیم آمف تئاتر سالن در روسیه ٢٠١٨
٢۵ ظهر در مدرسه این نهایت در بود. جذاب واقعاً دانش آموزان
اه دانش بنیان گذاران از خواجه پور محمدرضا دکتر سخنران با تیرماه

داد. خاتمه خود کار به زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت
دانش آموزی تابستان مدرسه سومین برگزاری دبیر عنوان به بنده
چرا بنویسم، خبرنامه به ارسال برای باره این در گزارش نداشتم قصد
مشابه اتفاقات بیان و قبل گزارش دو تکرار م کردم احساس که
حاضر افراد که کاری . است ٩۶ و ٩۵ سال های در شده برگزار مدارس
وضعیت قبال در که است وظیفه ای به بنا م دهند انجام گروه این در
«مشق درباره اخیر جنجال های و خبرها اما م کنند. احساس موجود،
تحلیل های نیز و شده منتشر خبری سایت های در اخیراً که شب»

شد. نوشتار این اصل انگیزه گرفته صورت
ریاض رشته به دانش آموزان اقبال که است این مشخص که آنچه

تعداد مدارس از خیل در و است پایین بسیار دبیرستان ها در فیزی و
فیزی و ریاض دروس کالس های رشته یل تش برای دانش آموزان

نظرات و تحلیل ها اتفاق، این علل درباره نم رسد. نصاب حد به
کرد. بررس خود جای در م توان را کدام هر که م شود مطرح زیادی
رشته انتخاب در دانش آموزان است این شده مطرح دالیل از ی مثال
صحت چیزی چنین واقعاً اگر البته هستند. شغل آینده دنبال به بیشتر
بعد نسل های م دهد نشان که چرا دارد. خوشحال جای باشد، داشته
پرورش دنبال به و م کنند عمل هوشمندانه شصت ها) (دهه ما از
از کدام هر ل مش این در نگارنده نظر به اما نیستند. بیایان در سیب
این اصل سهامداران از ی اما دارند، سهم البته شده، مطرح دالیل
و نیست مناسب که است مدارس در ریاض آموزش کیفیت وضعیت،
ضرر به موجود وضعیت این نم شود. دانش آموزان در عالقه موجب
که کسان همه از اول همه. یعن همه، م گوییم وقت است. همه
و آموزش در ریاض (معلمان هستند ریاض تدریس امر در مستقیماً
علوم و مهندس و فن رشته های در خال صندل های بعد و پرورش
حلقه این متاسفانه اما ندارند. مشتری ر دی که اه ها) دانش در پایه
گرو ه ها همین فقط متضررین اش (ای نم شود قط جا همین ضرر
قدرت تضعیف معنای به پرورش و آموزش در ریاض تضعیف بودند).
دو، این فاقد جامعه هر که م دانید نی و است تفکر و استدالل
تقریباً آن دستاوردهای و بود خواهد ابتکار و نوآوری بدون جامعه ای
را ما جامعه ی اصل بدنه آینده ده های در حال است. صفر با برابر

را. داستان آخر بخوانید و داد خواهند یل تش افرادی چنین
هر ارتباط موجب دانش آموزی مدارس برگزاری مانند برنامه های
بخودی این و م گردد عال آموزش و پرورش و آموزش بیشتر چه

ی باشد یادمان و است موثر ر دی ی از طرف دو پذیری اثر در خود
کیفیت به کم بسا چه و است اف ش همین موجود بحران دالیل از

باشد. داشته هم آموزش
اه های دانش در ارانمان هم همه از کوتاه چندان نه مقدمه این با
در اگر را دست این از برنامه هایی که داریم درخواست کشور سراسر
و ل گیری ش برای و ندارند اگر و گرفته جدی را آن دارند خود اه دانش
عرضه قابل اگر هم ما اندک تجربه های البته ورزند. اهتمام آن انجام

کرد. نخواهیم دریغ آن ارائه از باشد،

زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش ، تابستان مدرسه سومین دبیر ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٨۴

کنفرانس نهمین و چهل برگزاری گزارش
ایران ریاض

کنفرانس) رشیدی نیا∗(دبیر جلیل

اول روز  ٩ ساعت رأس ایران ریاض کنفرانس نهمین و چهل
سالن در مجید ا... کالم از چند آیات تالوت با ١٣٩٧ شهریورماه
بعد کرد. به کار شروع ایران صنعت و علم اه دانش (ره) خمین امام

آموزش محترم معاون واحدی ابوالفضل دکتر آقای خوش آمدگویی از
ترتیب به ایران، صنعت و علم اه دانش محترم ریاست از نیابت به
سرمایه جذب و مدیریت توسعه محترم معاون دلیری، دکتر آقایان
از حمایت صندوق محترم رئیس ضرغام دکتر و جمهوری، ریاست
گزارش کنفرانس دبیر سپس پرداختند. سخنران ایراد به ران پژوهش
را کنفرانس برگزاری راستای در گرفته صورت کارهای از مختصری
آقای خوش آمد گویی از پس رساندند. کنندگان شرکت نظر و سم به
و کنفرانس اجرایی دبیر و ریاض ده دانش ریاست نجف خواه دکتر
جوایز ایران ریاض انجمن محترم ریاست دهقان، دکتر سخنران
گردید اهدا ایران ریاض کنفرانس هشتمین و چهل برگزیده مقاالت
مریم یاد زنده تولد روز ثبت از گزارش محمودی دکتر خانم سپس و
چهل کنفرانس تا کردند، ایراد را ریاض جهان کنگره در میرزاخان

کند. به کار آغاز نهم و
عالقه مندان و ران پژوهش از نفر ١٣٠٠ حدود کنفرانس این در
نام ثبت کنفرانس این در جهان و کشور نقاط اقص از ریاض
به تا کردند بارگزاری کنفرانس سایت در مقاله ١٠٠٠ بر بال و
٩٠ از ل متش که کنفرانس داوران کمیته توسط اتوماسیون صورت

مسعود دکتر آقای دبیری به م باشند کشور برجسته استادان از نفر
مقاله ۵٠٠ حدود نهایت در و گیرد قرار داوری مورد ردی هادیان ده

شدند. پذیرفته پوستر به صورت مقاله ١٣٢ و سخنران به صورت
مشورت های از بعد کنفرانس، برگزاری از قبل است ذکر به الزم
استادان با هماهنگ و ایران ریاض انجمن پیشنهادهای و مناسب
برای ریاض برجسته استادان از تعدادی ریاض شده شناخته
عمل به دعوت ایران ریاض کنفرانس نهمین و چهل در سخنران

م باشد. زیر شرح به آنها سخنران ارائه برنامه و اسام که آمد
تجربه شریف: صنعت اه دانش از محمودیان عباداله دکتر •
به – (REU)آموزان دانش و کارشناس دانشجویان با پژوهش

میرزاخان مریم یاد

متحده: ایاالت جنوبی ایلینوی اه دانش از صمدی یاسر دکتر •
Dimension Reduction in Time Series via Central
Subspaces

متحده: ایاالت واشنگتن اه دانش از شجاع عل دکتر •
Networks from High-Dimensional point pro-
cesses the evaluation of computation and Theory

کردستان: اه دانش از ساعدپناه فردین دکتر •
Some numerical methods for linear and semi-
linear stochastic evolution equations with a
positive-type memory term

شیراز: صنعت اه دانش از جهرم فخارزاده علیرضا دکتر •
سوم نسل اه دانش بر مقدمه ای

شیراز: صنعت اه دانش از هاشم بهنام دکتر •
Chebfun for numerical computing with function in

D1,D2 and D3

شریف: صنعت اه دانش از زنگنه بیژن دکتر •
Over view on stochastic analysis

ریاض در بحران : بهشت شهید اه دانش از گویا زهرا دکتر •
ایران اه دانش و مدرسه ای

مدرس: تربیت اه دانش از امین مسعود دکتر •
Research Programs in Mathematics
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٨۵ ١۵۶ پیاپی شماره

آلمان: بن اه دانش از Ansgar Schneider دکتر •
The Crush-Down-Equation and its Applications

آسیا جنوب اه دانش از Rajan Koumar Mohanty دکتر •
هندوستان:

Alternating Group Explicit Iterative Method for
Quasilinear Parabolic Equations

فرانسه: سوپل اه دانش از جعفری محمدعل دکتر •
Mathematics in our everyday life

کره: جیونسانگ اه دانش از Young Bae Jun دکتر •
Fuzzy sets، Soft sets and Rough sets with Appli-
cations in Mathematics

روز بعدازظهر از سخنران ها انجام افتتاحیه، مراسم برگزاری از پس
گردید. شروع اول

کنفرانس میزگردهای
کنفرانس، سوم روز در و کارآفرین میزگرد کنفرانس دوم روز در
اه»، دبستان‐دبیرستان‐دانش «هندسه؛ عناوین؛ با میزگرد سه
«گردهمایی و جسورانه» صندوق های و خطرپذیر «سرمایه گذاری
دکتر کارآفرین میزگرد در گردید. برگزار « ریاض انجمن بانوان
تنها یا کردند:«اولین آغاز چنین شیراز اه دانش ریاض استاد شریف
تهیه آفرین کار اکوسیستم ترویج برای راه نقشه ی که استان
چند دارای طرح این است. فارس استان ان نخب بنیاد کرده،
سرمایه گذار زیرساختها، ، انسان نیروی آموزش، ترویج، است: مقوله
آشنا سوم نسل اه دانش الفبای با هنوز افزود:«ما وی خطرپذیر»
بر که انقالبی م شود. صحبت دارد چهارم صنعت انقالب از نشدیم
است». بیولوژی و دیجیتال ، فیزی فناوری های رایی هم اساس
از ی عنوان به خوارزم اه دانش ریاض استاد معماریان دکتر
در که گفتند و کرده اشاره ریاضیات از گریز روند به نشست، اعضای
مقاله همه این افزود وی است. تند بسیار حرکت این شیب ما کشور

کم هیچ که است رسیده چاپ به کشور علم هیئت اعضای توسط
ریاضیدانان مهم اه جای به نسبت ایشان نکرده اند الت مش حل به
دوایی دکتر آقای داشتند. فراوان تأکید فناوری و علم پیشرفت در
در ارتباطات وزیر مشاور و ایران صنعت و علم اه دانش انی م استاد
بزرگان اکثر اینکه به اشاره با نشست، ر دی عضو نوین، فناوری های

ت آی ام اه های دانش گفتند هستند، ها اه دانش اخراج روز، فناوری

در متنوع انتخاب های که هستند موفق علت این به استنفورد و (MIT)
م بایست ریاضیدانان افزود وی م دهند. قرار دانشجویان پیش روی
زمینه در را مشاغل غیره و داده ها تحلیل کامپیوتر، علوم رشته های در
اه دانش دانشیار نیس دکتر آقای ادامه در نمایند. ایجاد ریاضیات
اهمیت به نیز علوم وزارت پژوهش مدیرکل و طباطبایی عالمه
و نمودند اشاره کاربردی پژوهش های کنار در بنیادی پژوهش های
ظرف تحقیقات و آموزش مراکز از انبوه ل گیری ش از انتقاد ضمن
نماییم. مأموریت گرا م بایست را مراکز این افزودند، گذشته سال های
ایجاد شاهد کشور انسان علوم حوزه در اینکه بر تأکید ضمن ایشان
نیز ریاض ده های دانش گفتند هستیم، کارآفرین مراکز و رشد مراکز
فراهم را رشته ها کردن مأموریت گرا جهت در الزم ساختارهای باید
بنیاد معاون و شیراز صنعت اه دانش استاد فخارزاده دکتر آقای کنند.
به توجه با گفتند نشست، این ر دی عضو عنوان به نیز فارس ان نخب
مقوله به توجه عدم دلیل به که اه ها دانش فارغ التحصیالن زیاد تعداد
مواجه الت مش با مناسب شغل یافتن در ارزش آفرین و کارآفرین
تجدیدنظر خود مأموریت های ارائه در اه ها دانش است الزم هستند،
قوانین و ساختارها در تغییر با اه ها دانش افزودند فخارزاده دکتر نمایند.
ایده پردازی خالقیت، حوزه در خصوصاً هدفمند آموزش های موجود،
نیاز مورد که حدی در را دانشجویان توانمندی های کار و کسب

ریاض استاد عبدالله دکتر دهند. قرار کار دستور در م باشد جامعه
سؤال این کشور در ریاض انداز چشم به اشاره با نیز شیراز اه دانش
در ریاض نفوذ افزایش راستای در برنامه ای آیا که نمودند مطرح را

ریاض و ریاض برای ریاض و است؟ شده پیش بین رشته ها سایر
ریاضیدانان توجه مورد مقوله سه را کاربرد برای ریاض و جامعه برای
از استقبال ضمن شرکت کنندگان و اعضا سایر پنل ادامه در برشمردند.
کردند تأکید ریاضیدانان توسط کارآفرین مقوله سه این به توجه ایده
این اجرای در خود تخصص تناسب به کدام هر گردید مقرر همچنین و
اثرگذاری برای راه نقشه تهیه (١) نمایند؛ همت زیر موارد جمله از مهم
نیاز اساس بر دروس محتوای تولید با همراه جامعه در ریاضیات بیشتر
به بیشتر توجه (٢) ریاضیات. در کارآفرین رویدادهای برگزاری به
زمینه در پژوهش هسته های یل تش (٣) رشته ای. میان رشته های
دهنده شتاب مراکز و نوآوری مراکز ایجاد (۴) بازی ها. و نرم افزارها
چاپ و تدوین جداگانه طور به میزگرد این کامل (متن ریاضیات. در

شد.) خواهد

توجه قابل نکات از ریاض انجمن عموم مجم ساالنه نشست
خمین امام سالن در کنفرانس دوم روز در که بود کنفرانس این

دکتر آقای گزارش همچنین شد. برگزار ایران صنعت و علم اه دانش
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٨۶

فیض دکتر توسط انجمن مال گزارش برنامه و گردید ارائه دهقان
انتخابات علوم، وزارت نماینده حضور در و تأیید ریاض انجمن بازرس
و علم اه دانش از رشیدی نیا جلیل دکتر گرفت. انجام انجمن بازرس
ایران ریاض انجمن بازرس عنوان به رأی ٣٧ اخذ با ایران صنعت
زهره دکتر خانم ایشان از پس و گردید انتخاب سال ٢ مدت برای
عل البدل بازرس به عنوان ایران صنعت و علم اه دانش از مستقیم

گرید. انتخاب
انجمن بانوان گردهمایی کنفرانس، برنامه های از ر دی ی
این در شد. برگزار ١٩ تا ١٧ ساعت شهریور ٣ شنبه روز که بود ریاض

ریاض انجمن بانوان کمیته دبیر محمودی دکتر خانم ابتدا گردهمایی
س پس دادند. ارائه بانوان کمیته ساله ی فعالیت از گزارش ایران،
زنان جهان گردهمایی در خود شرکت از گزارش دانشخواه دکتر خانم
مریم تولد روز اعالم پیشنهاد ارائه ونگ چ و برزیل در ریاضیدان
آن تصویب نهایت در و ریاضیات» در زنان «روز عنوان به میرزاخان

عموم سخنران ی در حبیبی دکتر خانم آن از پس نمودند. ارائه
عنوان با میزگردی پایان، در پرداختند. بیوانفورماتی رشته معرف به
«١٣٩٨ اردیبهشت ٢٢ در ریاضیات در زنان روز برگزاری ونگ «چ
برای را خود پیشنهادهای گردهمایی در شرکت کنندگان و شد برگزار
این گرام داشت شد، قرار نهایت در و دادند، ارائه روز این گرام داشت

باشد. روزه ی همایش ی برگزاری صورت به آینده سال در روز
برگزاری درخواست ٢١ بین از کنفرانس برگزاری راستای در
انتخاب ذیل عناوین با امر متخصصین بررس از بعد کارگاه ٨ کارگاه،

گردید:
اه دانش از محبیان فر احسان آقای – Big Data با آشنایی •

ایران صنعت و علم
اول: بخش محورها:

گردید؟ Big Dataعصر پیدایش باعث عوامل چه ‐ ١
است؟ کرده ارزش با را Big Data کاربرد عوامل چه ‐ ٢

Big Data مشخصه های و مختلف منابع ‐ ٣
Big Dataاز ارزش با نتایج استخراج داده: علم دوم: بخش

ابزار قدرتمندترین از ی ماشین: یادگیری سوم: بخش
مطالعه چهارم: بخش Big Dataبه کارگیری منظور به

بانکداری در Big Data: موضوع
نفر ٢٣ کننده: شرکت اعضای تعداد

اه دانش از اصل ندایی خدیجه دکتر خانم Free FEM++ - •
زنجان پایه علوم

حل برای محبوب روش های از ی متناه عناصر روش

معادالت و جزئ مشتقات با دیفرانسیل معادالت عددی
مختلف اهداف با زیادی نرم افزارهای است. انتگرال
شده طراح روش این برای آموزش) یا صنعت در (کاربرد
دارای C++ مانند نویس برنامه پرکاربرد زبان های از است.

متناه عناصر شیوه به معادالت حل متعدد کتابخانه های
توسعه یافته، اخیر سال های در که زبان هایی جمله از است.
م تواند ایران ریاض کنفرانس است. FreeFEM++ نرم افزار
همه برای آن قابلیت های و زبان این معرف برای باشد فرصت
دو ط کارگاه این م کنند. کار متناه عناصر با که کسان
گردید. برگزار روز دو ط در و ساعت سه جلسه هر و جلسه

متناه عناصر روش از کوتاه معرف به اول جلسه ابتدای در
شد معرف نرم افزار جلسه دوم نیمه در و شد داده اختصاص
کار افزار نرم این با عمل صورت به افراد بعدی جلسه در و

کردند.
نفر ١٣ کننده: شرکت افراد تعداد

صنعت و علم اه دانش از شا ول کوثر خانم – التک ترفندهای •
ایران

موجود رهای ویرایش و توزیع ها انواع معرف به کارگاه این در
دستورات و مستندات تولید و پرونده ی ایجاد ضرورت و
محیط های نوشتار، طبقات نوشتار، ی قالب ، مقدمات

فن متون ،(... و مراج تولید جدول، ل، ش متداول(افزودن
اسالید تولید pgfplot بستۀ با نمودار رسم ، فرمول نویس و
سایر با التکس ارتباط ، beamer کالس با ارائه فایل و
پرداخته (.. . و میپل جئوجبرا، (متلب، ریاض نرم افزارهای

شد.
نفر ٣۵ شرکت کننده: افراد تعداد

اه دانش از سالم سجاد دکتر آقای – بیضوی خم های رتبه •
برزیل ریودوژانیرو

گردید: برگزار ذیل اهداف با آموزش کارگاه
SAGE از استفاده و بیضوی منحن های حساب با آشنایی
برای چالش مسائل ارائه بیضوی. منحن های حساب در

. آت مشارکت های در عالقه مندان
آموزش کارگاه مباحث خالصه •

معرف بیضوی منحن های ساختار از دسته ای کارگاه این در
سال های در منحن ها این رتبه های گسترش بر عالوه و گردید
پرداخته موضوع این نشده حل و باز مسائل از پاره ای به اخیر
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٨٧ ١۵۶ پیاپی شماره

شد. داده آموزش نیز SAGE نرم افزاری بسته و شد.
نفر ١٢ شرکت کننده: افراد تعداد

دکتر –خانم ریمان منیفلدهای روی هموار غیر بهینه سازی •
آلمان از حسین سیده سمیه

بهینه مسائل حل برای زیادی انگیزه گذشته سال های ط در
به و داشته وجود ریمان منیفلدهای روی هموار غیر سازی
متفاوت زمینه های در کاربرد برای زیادی تقاضاهای علت این
گونه این که آنجا از است. گردیده ایجاد مهندس و علوم

خط فضاهای در موثر به طور هموار غیر روش های با مسائل
موثر وریتم های ال برای زیادی عالقه مندی لذا شده اند، حل
که است نیاز چنین هم دارد. وجود ریمان منیفلدهای روی
منیفلدهای به خط فضاهای روی هموار غیر آنالیز مفاهیم
و گردید برپا کارگاه این منظور این به یابد. توسعه ریمان
و تصویر پردازش در وریتم ال از فراوان کاربردهای سرانجام

گردید. ارائه نیز ماشین یادگیری
نفر ١٣ شرکت کننده:  افراد تعداد

محیط در داده ها پوشش تحلیل اساس بر رد عمل ارزیابی •
اسالم آزاد اه دانش از ابراهیم نژاد عل دکتر آقای – فازی

شهر قائم واحد
فعالیت های مطلوبیت میزان از آگاه منظور به سازمان هر
به مبرم نیازی پویا و پیچیده محیط های در باالخص خود
و ارزیابی نظام وجود فقدان ر دی سوی از دارد. ارزیابی نظام
محیط  با ارتباط برقراری عدم معنای به سیستم ی در کنترل
و کهولت آن پیامد که م گردد تلق سازمان برون و درون
روی علم تحقیقات اخیر، سال های در است. سازمان مرگ
متمرکز مدل هایی روی یری چشم به طور سازمان ها رد عمل
میزان م توانند تولید، مرز تقریب اساس بر که است شده
در شرکت، بهترین به نسبت را شرکت هر نمودن کار خوب
این در برآورد کنند. مشابه عمل شرایط در رقابت صورت
تحلیل مدل حل برای مختلف ردهای روی آموزش کارگاه
هر برای جواب رد روی و دسته بندی فازی داده های پوشش
با همراه رد روی هر قوت و ضعف نقاط گردید. تشریح رد روی

شد. بررس متنوع مثال های
نفر ٩ کننده: شرکت افراد تعداد

دکتر آقای – تصویر بازسازی در ریاض روش های با آشنایی •
همدان سینا بوعل اه دانش از میرزاپور مهدی

کامپیوتری توموگراف اصول با شرکت کنندگان کارگاه، این در
صنعت رادیوگراف چنین هم و (Computer Tomography)

بهبود و بازسازی برای ریاض روش های با و کردند پیدا آشنایی
صنعت نرهای اس و ن اس ت س دستگاه از حاصل تصاویر

نرم افزار از استفاده با ادامه در چنین هم گردید. بررس و بحث
ت س دستگاه داده های روی بر روش ها این از برخ متلب،

شد. پیاده ن اس
گرفت قرار بررس و بحث مورد کارگاه این در که مطالبی

از: اند عبارت
عنوان به پزش تصاویر بازسازی مسئله با آشنایی اول: بخش

معکوس مساله ی
بازسازی مسائل بر حاکم ریاض اصول با آشنایی دوم: بخش

تصویر
بازسازی برای تکراری روش چندین با آشنایی سوم: بخش

صنعت رادیوگراف و پزش تصاویر
مورد افزاری نرم بسته های از ی با آشنایی چهارم: بخش

تصویر بازسازی برای استفاده
نفر ١٩ شرکت کننده: افراد تعداد

میادین هوشمندسازی در ریاض بهینه سازی و مدل سازی •
امیرکبیر اه دانش از حسن آبادی مرتض دکتر آقای – نفت

: آموزش کارگاه اهداف
در هوشمند سامانه ارگیری ب فرصت های شناسایی . ١

نظر مورد چاه/میدان
به توجه با هوشمند تجهیزات محدودیت های بررس . ٢

میدان خصوصیات
بین ارتباط بررس و مخزن مختلف الیه های شناسایی . ٣

چاه/میدان در آنها
کردن بهینه جهت چاه/میدان تولید الت مش شناسایی . ۴

سنسورها ان م و نوع و تعداد کم با تولید
جهت و چاه ته دما و فشار به هنگام داده های ارگیری ب . ۵

مخزن مدل رسان روز به
تولید در کنترل یرانه پیش روش های ارائه . ۶

تکنولوژی در بهینه سازی سناریوی اقتصادی ‐ فن ارزیابی . ٧
هوشمند

منتخب چاه های در هوشمند سامانه ارگیری ب برنامه ارائه . ٨
انتخاب چاه های در هوشمند پایش سامانه پیاده سازی و اجرا . ٩
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٨٨

چاه های در هوشمند کنترل سامانه پیاده سازی و اجرا . ١٠
شده. انتخاب

است: زیر شرح به کارگاه چنین اصل عناصر •
زیرسطح و سطح رهای حس طریق از پایش . ١

به هنگام صورت به داده تحویل . ٢
نفت میدان در داده پارچ ی . ٣

دور راه از کنترل ابزار طریق از میدان به بازخورد ارسال . ۴
خبره سیستم های طریق از پراکنده گیری تصمیم . ۵

اطالعات مدیریت سیستم . ۶
نفر ١۶ شرکت کننده: افراد تعداد

در تا شدند برنامه ریزی صورت به و شدند انتخاب کارگاه ها این
برنامه های با همپوشان بدون کارگاه ها این کنفرانس روزهای تمام

کنفرانس، برگزاری روز چهار ط در شوند. برگزار کنفرانس کلیدی
طور به ریاض متفاوت شاخه های در تخصص سخنران های

گردید. ارائه همزمان
چهارم شنبه ی روز ١٧ ساعت در کنفرانس پایان مراسم
در گردید. برگزار ریاض ده دانش حسن دکتر سالن در شهریورماه

گزارش ، سخنران ایراد ضمن کنفرانس اجرائ دبیر و دبیر مراسم این
ر تش دست اندرکاران تمام از نمودند. ارائه مهم این برگزاری شیوه از
شیراز اه دانش از عبداله دکتر آقای پایان در آمد. به عمل قدردان و

ریاض کنفرانس پنجاهمین در شرکت برای کشور ریاض جامعه از
آوردند. به عمل دعوت ایران

ایران صنعت و علم اه دانش ∗

دیفرانسیل، معادالت سمینار چهاردهمین
کاربردها و دینامی سیستم های

سمینار) خواستان∗(دبیر علیرضا

و دینامی سیستم های دیفرانسیل، معادالت سمینار چهاردهمین
تحصیالت اه دانش در ١٣٩٧ سال تیرماه ٢۶ ‐ ٢٨ تاریخ در کاربردها
حضور با ایران ریاض انجمن اری هم با زنجان پایه علوم تکمیل
تحصیالت دانشجویان و ران پژوهش استادان، از نفر ٨٠ از بیش
شد. برگزار کشور مختلف پژوهش مراکز و اه ها دانش از تکمیل
انجمن نماینده عنوان به حجت غالمرضا دکتر آقای همایش این در
دبیرخانه برای شده ارسال مقاالت بین از داشتند. حضور ایران ریاض

عنوان به مقاله ١٢ و سخنران برای مقاله ۶۵ داوری، از پس همایش،
شدند. پذیرفته پوستر

ابتدا در شد برگزار تیرماه ٢۶ روز صبح که افتتاحیه مراسم در
اداری‐ و ‐پژوهش آموزش محترم معاون ، فضل حسین دکتر آقای
اه دانش معرف به مهمانان، به آمدگویی خوش ضمن اه، دانش مال
ها فعالیت از مختصری بیان و زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت
علیرضا دکتر سپس پرداختند. اه دانش این الملل بین های ارتباط و
ارائه همایش برنامه های و اهداف از گزارش کنفرانس، دبیر خواستان،

قدردان و ر تش همایش حامیان و دست اندرکاران تمام از و کرده
نمودند.

اه دانش از تورس دلفیم دکتر آقای کنفرانس این مدعو سخنرانان
تکنولوژی مؤسسه از حبیب یوسف دکتر آقای پرتغال، کشور آویرا
بوچر جان دکتر آقای و پاکستان کشور از الهور کامستس اطالعات

بودند. نیوزلند کشور آکلند اه دانش از
تجارت»، «بانک ایران»، ریاض «انجمن که است ذکر شایان
روی خالص سازان «گروه و اسالم» جهان علوم استنادی اه «پای

بودند. کنفرانس این حامیان از زنجان»
در تیرماه ٢۶ روز صبح از همایش این تخصص سخنران های
برگزاری داشت. ادامه تیرماه ٢٨ روز ظهر تا و شد شروع سالن سه
برنامه های از تیرماه ٢٧ روز بعدازظهر در سلطانیه گنبد از بازدید تور

بود. همایش این جانبی

زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٨٩ ١۵۶ پیاپی شماره

از انجمن نماینده گزارش
دیفرانسیل معادالت سمینار چهاردهمین

دینامی سیستم های و
سمینار) در انجمن ∗(نماینده حجت غالمرضا

به دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار چهاردهمین
٢۶ روزهای در زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش میزبان
نفر ٨٠ از بیش سمینار این در گردید. برگزار ١٣٩٧ تیرماه ٢٨ ال
کردند. شرکت تکمیل تحصیالت دانشجویان و محققان استادان، از
، خارج و داخل اه دانش ٩ از نفر ١۴ از ل متش سمینار علم کمیته
و سخنران برای را مقاله ۶۵ رسیده، مقاالت داوری و بررس از پس

نمودند. انتخاب پوستر صورت به ارایه برای را مقاله ١٢
اه دانش از Prof. John Butcher سمینار این مدعو سخنرانان
اه دانش از Prof. Delfim Torres کنفرانس)، (ویدئو نیوزیلند آکلند،
پاکستان الهور، اه دانش از Dr. Yousaf Habib و پرتغال آویرا،

سخنران ارائه سمینار برگزاری دوم و اول روزهای در که بودند
همزمان سخنران ٣ صورت به ، تخصص سخنران های داشتند.

برگزاری در حاکم نظم سمینار، این مهم شاخصه های از گردید. برگزار
سمینار این بود. تخصص و عموم سخنران های از خوب استقبال و
تجارت بانک طرف از گردید، برگزار ایران ریاض انجمن نظر زیر که
در نیز و گرفته قرار حمایت مورد زنجان روی سازان خالص گروه و

گردید. ثبت نیز اسالم جهان عوم استنادی اه پای
از ماه، تیر ٢٧ ظهر از بعد در سلطانیه گنبد از بازدید تور برگزاری
اه دانش ارزنده تجارب به توجه با بود. همایش این جنبی برنامه های
، علم همایش های برگزاری در زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت
و سمینار، دبیر خواستان، علیرضا دکتر مدیریت با نیز سمینار این

گردید. برگزار مطلوبی نحو به ایشان اران هم
مورد نیز ایران ریاض انجمن طرف از باید که تأمل قابل نکات از
با سمینار این برگزاری زمان کم بسیار زمان فاصله گیرد، قرار توجه
تیر ٢١ ‐ ٢٠ آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینار «هفتمین سمینار دو
تبریز، اه دانش کاربردها، و مرزی مقدار مسائل سمینار «اولین و «٩٧
محورهای نزدی به توجه با ش بدون که بود «٩٧ تیر ١ ‐ ١٣۴

باشد. تأثیرگذار آنها برگزاری کیفیت در م تواند همایش ها،

تبریز اه دانش ∗

اشتراك حق و ريال ١۵/٠٠٠/٠٠٠ مبل ٩٨ مهر ال ٩٧ مهر دوره در عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش حقوق عضويت حق
م باشد. ريال ۴۵/٠٠/٠٠٠ كتابخانه ها

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
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٩٠

ايران رياض آموزش كنفرانس شانزدهمين
( علم كميته مقام خانپور∗(قائم ول الله

از بابلسر شهرستان پرورش و آموزش اداره كتبی درخواست از پس
آمادگ اعالم بر مبن مازندران استان پرورش و آموزش كل اداره

بابلسر در ايران رياض آموزش كنفرانس شانزدهمين برگزاری جهت
اتحاديه از درخواست ط نهايتاً كل، اداره معاونين شورای مصوب و
برگزاری با ايران رياض معلمان آموزش و علم انجمن های
آموزش كل اداره نظر زير ايران رياض آموزش كنفرانس شانزدهمين
انجمن اری هم و بابلسر شهرستان ميزبان به و مازندران پرورش و
آموزگاران و رياض دبيران همۀ كارگيری به و استان رياض معلمان
شد. موافقت كشور و منطقه اه های دانش رياض استادان ر دي و
اداره در كنفرانس دبيرخانه و اجرائ و علم كميته های آن از پس
شانزدهمين محورهای و يل تش بابلسر شهرستان پرورش و آموزش
شد مقرر و رسید تصویب به زیر ترتیب به رياض آموزش كنفرانس
ارائه محورها این اساس بر کنفرانس کارگاه های و سخنران ها تمام
ارتقای و رياض آموزش برای معلمان انتخاب معيارهای . ١ گردد:
يادگيری و يادده فرآيند در مؤثر شيوه های . ٢ آنان حرفه ای دانش

بررس . ۴ مدرسه ای رياض آموزش چالش های . ٣ رياضيات
اه جاي . ۵ مختلف پايه های در رياض درس كتاب های محتوای
، آموزش گروه های نقش . ۶ رياض آموزش در ارزشيابی و سنجش
اه ها دانش و رياضيات خانه های ‐ رياض معلمان علم انجمن های
عنوان به ابتدايی رياض آموزش . ٧ مدرسه ای رياض آموزش در

غيررسم آموزش تهديدهای و فرصت ها . ٨ رياض آموزش پايه

جنبه های بررس . ٩ رياض آموزش در درس كمك كتاب های و
گزارش به بنا . رياض رشته و رياضيات به دانش آموزان گرايش
پیشنهادی کارگاه ۵٠ و ارسال مقاله ۴۵٠ میان از کنفرانس، دبیرخانه
۵٠ از بیش با مشورت از پس کنفرانس، در ارائه برای رياض آموزش
دوم و اول متوسطه رياض دبيران و آموزگاران مجرب ترين از داور
در مستمر جلسات روز سه ط در كشور، رياض آموزش استادان و
به مقاله ١٠٧ نهایت در بابلسر، ابيطالب(ع) عل ابن فرهنگيان اه دانش
كارگاه ٢٣ و پوستر صورت به مقاله ١٧۶ دقيقه ای، ٢٠ سخنران عنوان

ط در ضمن در شدند. انتخاب کنفرانس در ارائه برای رياض آموزش
علم كميته محترم اعضای رأی گيری و پيشنهاد به بنا نشست ها این
تخصص و عموم سخنران جهت کشور ریاض استادان از نفر ده

دکتر كرم زاده، شهن  دکتر شدند: دعوت زیر قرار به رياض آموزش
وحيدی، دكتر حسن پور، دكتر رفيع پور، ابوالفضل دكتر تقوی، عل
فهميه دكتر ، ريحان ابراهيم دكتر غالم آزاد، سهيال دكتر رادمهر، دكتر
بر بال جمعت آمده عمل به تمهیدات با ايزدی. آقای و كالهدوز
برگزار مازندران بابلسر اه دانش در که کنفرانس این در نفر ١۵٠٠
در شركت كنندگان از نفر ١٠٠٠ برای ضمناً کردند. شرکت گردید
خدمت» ضمن «آموزش گواه رياض آموزش مختلف كارگاه های

گرديد. صادر
اداره و پرورش آموزش وزارت مسئولين از دارد جا فرصت این در
كاركنان و مسئولين زحمات از و مازندران استان پرورش و آموزش كل
مسئولين كليه و بابلسر شهرستان پرورش و آموزش اداره زحمتكش
اتحاديه و بابلسر فرهنگيان اه دانش و مازندران اه دانش كاركنان و
معلمان انجمن و ايران رياض معلمان آموزش علم انجمن های
كارگاه های و مقاله ها محترم داوران و ويژه سخنرانان و استان رياض
و بابلسر بهزيست عظيم شهيد مجتم و سايت مسئولين و آموزش
استادان و كشور رياضيات خانه های و آمار و رياض انجمن نمايندگان
مسئولين و دانشجويان و فرهنگيان از اعم شركت كنندگان همه و
شهرداری و فرماندار و محترم جمعه امام خصوص به بابلسر شهرستان

علم كميته دبير و بابلسر شهر اسالم شورای محترم اعضای و
كميته رئيس مهاجری نژاد آقای جناب و سازگار دكتر آقای جناب
و بابلسر شهرستان پرورش و آموزش اداره محترم رياست و اجرائ
و عظيم آقای جناب اجرائ كميته دبير و محترمشان معاونين ر دي

گردد. تقدیر و ر تش دبيرخانه مسئول برديده آقای جناب

و رياض معلمان آموزش علم انجمن های اتحاديه رئيس نائب ∗

علم كميته مقام قائم
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩١ ١۵۶ پیاپی شماره

ریاض مسابقه دومین و چهل گزارش
کشور دانشجویی

( علم کمیته (رئیس ودادی∗ محمدرضا

تا ١٧ تاريخ از امسال بهشهر، در مازندران فناوری و علم اه دانش
چهل برگزاری جهت كشور اه های دانش از تيم ٣٩ ميزبان تيرماه ٢٢
ان اس و پذيرش بود. كشور دانشجويی رياض مسابقه دومين و
شبانه روزی به صورت آنها سرپرستان و تيم ها ، علم كميته اعضای
در مجريان نظم و خوشرويی شد. انجام مطلوبی بسيار نحو به
مسابقه اجرايی كميته كه بود مشخص كامال بود. عال بخش اين
يرد، ب قرار اه دانش اختيار در م توانست كه شهر انات ام تمام از
اجرای كرده اند. استفاده مسابقه كردن برگزار بهتر چه هر جهت
بين خال زمان های در شركت كنندگان برای تفريح برنامه های
رئيس از جا همين بود. موضوع همين از ر دي تأييدی آزمون ها
اجرايی دبير و محمدزاده دكتر آقای مازندران فناوری و علم اه دانش
ر تش صميمانه ايشان اران هم تمام و طهماسبی دكتر آقای مسابقه
سرپرستان با تير) ١٧) ٢٢ ساعت در كه معارفه جلسه از بعد م نمايم.
بعد روز بامداد ۵ ساعت در مختصری، استراحت و شد برگزار تيم ها
روز سؤاالت انتخاب جهت سرپرستان همراه به علم كميته اعضای
همه عرف مطابق رساندند. هم به حضور رياض ده دانش در اول
در آزمون شروع تا (حداقل) سؤاالت انتخاب از بعد اعضا اين سالها
گفتگوی و پذيرايی برای خوبی زمان البته كه دارند حضور ان م همان

م باشد. نيز سرپرستان بين
شده داده تخصيص آزمون ها اجرای به تيرماه ١٩ و ١٨ روزهای

آناليز جبر، موضوعات در سؤال ١٢ به شركت كنندگان آن در كه بود
پاس سخت بسيار و سخت متوسط، آسان، سط چهار در ابتكاری و
پاس تا كه شد آغاز برگه ها تصحيح اول، روز بعدازظهر از دادند.

تيرماه ١٩ ظهر داشت. ادامه روز همان فردای تا بعض و شب از
برگه های تصحيح سرپرستان، به اول روز آزمون كارنامه ارائه ضمن
تيم های به تصحيح كليد و سؤاالت بارم ارائه شد. شروع نيز دوم روز
به را نمرات به اعتراضات كه بود خوبی بسيار كمك شركت كننده،
كار اعتراضات به رسيدگ از پس تيرماه ٢٠ بعدازظهر رساند. حداقل
ما بخش اين در كه عزيزی اران هم رسيد. پايان به تصحيح كميته
ر تش آنها همه از بدين وسيله كه هستند تقدير شايسته كردند ياری را

م كنم.

تصحيح كميته اعضا
آذين دكتر خانم رفسنجان)، اه (دانش كرم مهدی دكتر آقای
و علم اه (دانش نوبری الهام دكتر خانم ،( خوارزم اه (دانش گلبهاران
آقای ،( خوارزم اه (دانش ماهيار يمه ح دكتر خانم مازندران)، فناوری

شان كه رضا دكتر آقای اميركبير)، صنعت اه (دانش ساك امير
كرمان)، باهنر شهيد اه (دانش آشناب محمد آقای كاشان)، اه (دانش

مصطف دكتر آقای ياسوج)، اه (دانش الفت عليرضا دكتر آقای
دكتر آقای ( (IPM) نظری فيزيك تحقيقات (مركز عين الله زاده صمدی
و كرم محمدعل آقای ،( بهشت شهيد اه (دانش ايردموس محرم

برزگر. ميالد آقای
اين در رياض مسابقات در ارائه جهت سؤال انتخاب و طرح
عمدتاً كه است بوده مسابقات علم كميته عهده به اخير ساله چند
و رياض انجمن دفتر و مختلف اه های دانش در متعدد جلسات در
ايميل طريق از كميته اعضای بين نظر تبادل واسطه به همچنين
غیر (به علم كميته اعضای است. گرفته صورت ... و رام تل و
محمدحسن دكتر آقای احمدی كاكاوندی، بيژن دكتر آقای بنده): از
حميدرضا دكتر آقای ، زمان محمدصادق دكتر آقای ، شيردره حقيق
. صلوات عرفان دكتر آقای ، قيراط مجتبی دكتر آقای دربيدی،
مجتبی دكتر آقای عزيزم دوست عهده به مهم اين اعظم قسمت

علم كميته رئيس رسماً ١٣٩٧ خردادماه تا ايشان است، بوده قيراط
اين برگزاری از قبل گرفتاری دليل به كه بودند كشور رياض مسابقات
همين دهم. ادامه را ايشان مسئوليت كه خواستند اينجانب از مسابقه
كه ايران رياض انجمن محترم رئيس دهقان محمدعل دكتر از جا
كردند، حمايت را علم كميته مراحل تمام در و كردند اعتماد من به
از متعدد سخنرانان با نيز اختتاميه مراسم م نمايم. قدردان و ر تش
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٩٢

معرف با نهايت در و شد شروع محمدزاده دكتر دهقان، دكتر جمله
١٩) برنز مدال نفر) ١٢) افتخار ديپلم برتر، تيم ۵ به مدال ها، اهداء و
پايان به اينجانب توسط نفر) ٧) طال مدال و نفر) ٩) نقره مدال نفر)،

رسيد.
مسابقات در مستمر پيشرفت جايزه نيز ياسوج و گيالن اه دانش
سمانه صمديان، فريده خانم ها از پايان در دادند. اختصاص خود به را
انجمن از اران هم صادق اكرم رنجبر، نوشين بيات، مولود بختياری،
سؤاالت زمان هم اعالم مسابقه، برگزاری طول در كه ايران رياض
، برنامه نويس و طراح تكثير، و تايپ ، رياض انجمن سايت روی
طول شب پايان ساعات تا بعضاً كه مراسم مقدمات آماده سازی
خانم از بايد هم ويژه ر تش يك قدردان نمايم. و ر تش م کشيد،
بر عالوه كه باشم داشته احمدی بيژن دكتر و نوبری الهام دكتر
ايشان به علم كميته و تصحيح كميته عضو عنوان به كه زحمات

كردند. ياری مرا بسيار نيز اجرايی امور در دادم

مسابقه دومین و چهل سؤاالت

هر تصویر که طوری به دارد وجود f : N → N مانند تابع آیا .١
شود؟ N کل با برابر f تحت N نامتناه مجموعه زیر

برای اگر تنها و اگر است همبند (X, d) متری فضای کنید ثابت .٢
به باشد موجود x ∈ X ی A,B ⊂ X ناته مجموعه زیر دو هر

.d(x,A) = d(x,B) باشیم داشته که طوری
ماکسیمال راست ایده آل ی I و دار ی حلقه ی R کنید فرض .٣

.I٢ = I یا است طرفه دو ایده آل ی I دهید نشان باشد.  R در
باشد پیوسته دوم مشتق دارای f : [٠, ١] → R تابع کنید فرض .۴

کنید ثابت . f(٠) = f(١) و

٣f ′(١)٢ ≤
∫ ١

٠
f ′′(x)٢dx.

م دهیم قرار باشد. مثبت عددی t و طبیع عددی n کنید فرض .۵

A = {(u١, . . . , un) ∈ Zn : u١, . . . , un ≥ ٠,
n∑

j=١

uj

j
≤ t}.

م دهد.) نشان را A اعضای تعداد |A|) .|A| > tn دهید نشان
a, b هم مرتبه عنصر دو هر برای هرگاه گوییم مناسب را G گروه .۶

فرض .σ(a) = b که طوری به باشد موجود σ ∈ Aut(G) آن، در
زیرگروه N و اول) عدد ی p) pk مرتبه از مناسب گروه ی G کنید
باشیم داشته α ∈ Aut(G) هر برای که طوری به باشد  G از نرمال

است. مناسب گروه ی نیز G/N کنید ثابت .α(N) ⊆ N

B = {x = (x١, x٢) ∈ R٢ : ||x|| = کنید فرض .٧
x, y ∈ B هر برای و

√
x٢١ + x٢٢ < ١}

d(x, y) =


٢ − ||x|| − ||y||, x ̸= y

٠ x = y.

متر نیست (الزم ندارد. حدی نقطه (B, d) متری فضای کنید ثابت
کنید.) ثابت را d بودن

موجودند (Q,+) گروه از B و A سره زیرگروه های دهید نشان .٨
که به طوری

Q = {a+ b | a ∈ A, b ∈ B}

ارائه f : (٠,+∞) → R مانند غیرثابت و پیوسته تابع از مثال .٩
.f(٢x)f(x) ≤ ٠ مثبت x هر برای که طوری به کنید

و حقیق n × n ماتریس های مجموعه Mn(R) کنید فرض .١٠
P,Q ∈ Mn(R) هر برای که باشد تابع φ : Mn(R) → Mn(R)

هر برای کنید ثابت .φ(P + Q) = φ(P ) + φ(Q) وارون پذیر
A,B ∈ Mn(R)

φ(A+B) = φ(A) + φ(B).

و باشند حقیق اعداد ٠ < x١ < x٢ < · · · کنید فرض .١١
راست. هم زیر سری کنید ثابت .١ ≤ β < α

∞∑
n=٢

(xn − xn−١)β
xα
n

طبیع اعداد از A١, A٢, A٣, . . . زیرمجموعه های کنید ثابت .١٢
متمایز) لزوماً (نه j و i طبیع عدد دو هر برای که طوری به دارند وجود
j و i مشترک مقسوم علیه بزرگترین با برابر Ai ∩ Aj اعضای تعداد

است.
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩٣ ١۵۶ پیاپی شماره

مسابقه دومین و چهل نشده انتخاب سؤاالت

دهید نشان Nmباشد. از نامتناه زیرمجموعه Aی کنید فرض .١
طوری به دارند وجود A در (b١, · · · , bm) و (a١, · · · , am) عنصر دو

.ai ≥ bi داریم ، ١ ≤ i ≤ m هر برای که
ثابت باشد. پوشا و پیوسته تابع ی f : R٢ → R کنید فرض .٢

ناشماراست. f (−١)({a}) مجموعه ، حقیق عدد هر برای کنید
R در راست ایده آل ی A و غیربول حلقه ی R کنید فرض .٣
در x ناصفر عنصر دهید نشان است. خودتوان عنصرش هر که باشد

.Ax = ٠ که به طوری است موجود R
،x ∈ R هر برای و باشد پیوسته تابع f : R → R کنید فرض .۴

lim
(h→+∞)

(f(x− h)− ٢f(x) + f(x+ h)) = ٠

است. خط تابع ی f کنید ثابت
م سازیم. زیر صورت به را G ساده تصادف گراف .۵

رأس ی ام n مرحله در م کنیم. شروع رأس ی با اول مرحله در
به و تصادف به غیرمجاور رأس دو هر بین و م شود اضافه جدید

م کنیم. اضافه یال ١
(n+ ١) احتمال

کل تعداد ١
٣ ،G یال های تعداد متوسط مرحله هر در دهید نشان

است. ن مم یال های
زیرگروه هر برای که طوری به باشد گروه ی G کنید فرض .۶
زیرگروه ی N اگر کنید ثابت .CG(H) < H آن، از H ناآبل
آنگاه باشند، G در متناه مرتبه از عنصر ی x و متناه و نرمال

.x ∈ CG(N)

و x ̸= y ∈ R هر برای d(x, y) = |x− y|
max{|x|, |y|}

کنید فرض .٧
نیست. همبند (R, d) کنید ثابت .d(x, x) = ٠

x٢ +y٢ = zسیاله٢ معادله آنها برای که کنید پیدا را nهایی تمام .٨
باشد. ناصفر جواب های دارای Zn حلقه در

زوج دو .S = {١, ٢, · · · , n}٢ و است طبیع عددی n ≥ ۴ .٩
نشان .y = y′ یا x = x′ اگر گوییم هم خط را S در (x′, y′) و (x, y)

ی به ی تابع هر که دارد وجود A مانند S از زیرمجموعه ای دهید
تابع ، f(A) = A و کند حفظ را بودن هم خط که f : S → S مانند

است. همان

بعد محاسبه است مطلوب A ∈ Mn(R) و n ≥ ١ کنید فرض .١٠
Mn(R) از .WA = {B ∈ Mn(R)|ABt +BAt = ٠} زیرفضای

کنید ثابت .f ∈ C٠]٢, ١] کنید فرض .١١
√٢f(٠) ≤

∫ +∞

٠
(|f |+ |f

′′
|)dx

یرید ب نظر در را Y Xو بخش های با بخش دو ساده گراف ی .١٢
شده جهت دار گراف این همچنین .|X| = |Y | = n که طوری به
d+(u)) d+(u) >

n

٣ داریم u رأس هر برای که گونه ای به است
جهت دار دور ی کنید ثابت است). u رأس از خروج یال های تعداد
رأس چهار ر دی عبارت به دارد. وجود گراف این در چهار طول به
این از یال هایی (d, a), (c, d), (b, c), (a, b) که دارد وجود a, b, c, d

است. جهت دار گراف

تیم نتایج

شریف صنعت اه دانش . ١
امیرکبیر صنعت اه دانش . ٢

تهران اه دانش . ٣
اصفهان صنعت اه دانش . ۴

طوس نصیر خواجه اه دانش . ۵
بهشت شهید اه دانش . ۶

شیراز اه دانش . ٧
گیالن اه دانش . ٨

مشهد فردوس اه دانش . ٩
شاهد اه دانش . ١٠

خوارزم اه دانش . ١١
کرمان باهنر شهید اه دانش . ١٢

تبریز اه دانش . ١٣
اصفهان اه دانش . ١۴

قم اه دانش . ١۵

یاسوج اه دانش . ١۶
مازندران اه دانش . ١٧

زنجان اه دانش . ١٨
فارس خلیج اه دانش . ١٩

یزد اه دانش . ٢٠
صنعت و علم اه دانش . ٢١
اردبیل محقق اه دانش . ٢٢

بروجردی آیت الله اه دانش . ٢٣
نوشیروان صنعت اه دانش . ٢۴
(ره) امام خمین اه دانش . ٢۵

بناب اه دانش . ٢۶
قوچان صنعت اه دانش . ٢٧

گلستان اه دانش . ٢٨
هرمزگان اه دانش . ٢٨

همدان سینا بوعل اه دانش . ٢٨

دامغان، اه دانش بیرجند، اه دانش الزهرا، اه دانش اه های: دانش ضمناً
اه دانش اهواز، چمران شهید اه دانش کرمانشاه، رازی اه دانش
اه دانش مازندران، فناوری و علم اه دانش آذربایجان، شهیدمدن
کمتر تعداد با خوانسار کامپیوتر و ریاض ده دانش و ( ول عصر(ع
حساب به تیم رده بندی در و بودند کرده شرکت دانشجو نفر ۵ از

نیامده اند.
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٩۴

انفرادی نتایج
طال شریف صنعت اه دانش دایی نبی عل . ١
طال امیرکبیر صنعت اه دانش شاهوردی وحید . ٢
طال شریف صنعت اه دانش ناصری صدر سیدعل . ٣
طال تهران اه دانش علیزاده حبیب . ۴
طال اصفهان صنعت اه دانش حافظ احسان . ۵
طال شریف صنعت اه دانش هنری محمد . ۵
طال شریف صنعت اه دانش فتاح مقدم هومن . ۶
نقره امیرکبیر صنعت اه دانش حق شناس مهدی . ٧
نقره شریف صنعت اه دانش بهنام نیا آرمین . ٨
نقره طوس نصیر خواجه صنعت اه دانش اودک سعید . ٨
نقره تهران اه دانش الیق پویا . ٨
نقره امیرکبیر صنعت اه دانش کیایی امیر . ٩
نقره کرمانشاه رازی اه دانش امیدی پوریا . ١٠
نقره اصفهان صنعت اه دانش بهرام محمدصال . ١١
نقره شیراز اه دانش پیردایه جالل . ١٢
برنز تهران اه دانش مرعش سیداحمد . ١٣
برنز امیرکبیر صنعت اه دانش مسائل علیرضا . ١۴
برنز بهشت شهید اه دانش نصیری فر محمد . ١۵
برنز بهشت شهید اه دانش آجودان یوسف . ١۵
برنز طوس نصیر خواجه صنعت اه دانش بن مصطف محمدحسین . ١۶
برنز تهران اه دانش شمس الدین وحید . ١٧
برنز مشهد فردوس اه دانش گوهرشادی کفشدار احسان . ١٨
برنز بهشت شهید اه دانش متشرع عرفان . ١٩
برنز تهران اه دانش میرزایی سینا . ٢٠

برنز گیالان اه دانش قاسم میان پشته امید . ٢١
برنز بهشت شهید اه دانش قادری احمد . ٢١
برنز شاهد اه دانش صورآبادی امیرعباس . ٢١
برنز اصفهان اه دانش رقائ عل . ٢٢
برنز امیرکبیر صنعت اه دانش میرنژاد میرحسین . ٢٣
برنز اصفهان صنعت اه دانش احمدی پور محمدرضا . ٢۴
برنز کرمان باهنر شهید اه دانش پرویز سیدحسنعل . ٢۵
برنز گیالن اه دانش فالح پورمحمدی محمد . ٢۶
برنز خوارزم شهید اه دانش خداداد محمد . ٢٧
برنز طوس نصیر خواجه صنعت اه دانش کرم پریسا . ٢٨

افتخار دیپلم خوارزم اه دانش فتحعل هادی
افتخار دیپلم اصفهان صنعت اه دانش سمنان پردیس
افتخار دیپلم شاهد اه دانش بیده مهدی محمد
افتخار دیپلم کرمان شهیدباهنر اه دانش کرمان مومنایی مرتض
افتخار دیپلم تبریز اه دانش کاظم ناصر
افتخار دیپلم زنجان اه دانش کروبی عل
افتخار دیپلم خوارزم اه دانش فوقان بیژن
افتخار دیپلم تبریز اه دانش کمانه محمد
افتخار دیپلم مشهد فردوس اه دانش ندان اس امیرحسین
افتخار دیپلم قم اه دانش افتخاری آسیه
افتخار دیپلم مازندران اه دانش پورقاسم محمدمهدی
افتخار دیپلم طوس نصیر خواجه صنعت اه دانش تاجری آیسا

اصفهان صنعت اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩۵ ١۵۶ پیاپی شماره

که مسابقه ای شدن بهتر برای پیشنهاد چند
است! عال

نقشینه ارجمند∗ امید

پس ایران ریاض انجمن مسابقات که گفت م توان جرأت به
کیفیت و است بوده موفق بسیار خود اهداف در دوره دو و چهل از
ارائه شرایط چنین در و دارد قرار باالیی بسیار سط در آن برگزاری
به نکات مقدمه این با است. ل مش کاری آن بهبود برای پیشنهاد
این اثرگذاری افزایش موجب آنها به توجه شاید که م رسد ذهنم

شود. ارزش مند رویداد

اه دانش در مسابقه همزمان برگزاری سال چندین تجربه . ١
نه کار این با است. بوده موفق تجربه امیرکبیر صنعت
کم ترین با عالقه مند دانشجوی ده ها که تیم عضو پن فقط
در که تفاهم طبق م شوند. علم برنامه این درگیر هزینه
که است نمره ی سؤال هر کامل حل جایزه کرده ایم ده دانش
اضافه درس ی نهایی نمره به م تواند استاد هر موافقت با

ریاض انجمن مسابقه ریاض استادان از بسیاری نظر به شود؛
کند. اثبات به خوبی را دانشجو ی شایستگ های م تواند
باال و ر دی ده های دانش تشویق برای م تواند ریاض انجمن
پاس ها ببخشد؛ رسمیت همزمان مسابقه به کار کیفیت بردن
شود ن اس و نوشته اصل آزمون برگه های شبیه برگه هایی در
مثل دقیقاً و شود داده اصل مصححان به تصحیح برای و
نشود لحاظ مدال محاسبه در ول شود تصحیح ر دی برگه های
زیاد برگه ها تعداد اگر باشد. نداشته هم بازبین درخواست و
گرفت. نظر در هم معقول هزینه تصحیح برای م توان شد،

مسابقه در برگه ها تصحیح شفافیت و دقت که کرد اعتراف باید . ٢
آزمون برگه های م توان وجود این با است عال بسیار انجمن
فایل ها و کرد هم ن اس م شود، انجام که تکثیر، بر عالوه را
سرپرستان و دانشجویان اختیار در تصحیح شروع از قبل را
م کند ساده تر و دقیق تر را بازبین فرآیند کار این داد. قرار

برای مهم تر همه از و م دهد کاهش را بیجا اعتراض های و
دارد. نیز آموزش ارزش شرکت کنندگان

ارسال برای استادان کم کاری از معموال علم کمیته های . ٣
از است خوب من عقیده به م کنند. گله مناسب سؤال
ارشد کارشناس دانشجوی االن که قبل سال های مدال آوران
از به عالوه و شود دعوت سؤال ارسال برای هستند دکترا و
سؤال های بین از م تواند حت که برگزیده سؤال های طراحان
امنیت به ساده، نکات رعایت با شود. تقدیر باشد هم سوخته

شد. نخواهد وارد خدشه ای کار این با آزمون اعتبار و
ضعیف تر کم که اه هایی دانش دانشجویان تشویق برای . ۴
است؛ گرفته نظر در را ضوابط و جوایز انجمن هستند
رتبه محاسبه برای جدید فرمول و مستمر پیشرفت جایزه
راه کارها این من عقیده به هستند. دست این از تیم
نیست انگیزه بخش اه ها دانش از بسیاری دانشجویان برای
پیشنهاد است. فردی تالش از فراتر آن به رسیدن زیرا
رتبه با کس هر رتبه است؛ « ن رکوردش «جایزه دادن من
سه در ه بل سال، همان در نه اه اش، هم دانش دانشجویان
جایزه بود شده بهتر آن ها همه از اگر و شود مقایسه گذشته سال

شود. داده او به ن رکوردش
حق ر دی باشد گرفته مدال دو که کس انجمن مسابقات در . ۵
ایراد جنبه ها برخ از قانون این ندارد. را مسابقات در شرکت
و دانشجوها از ی بین تنش موجب بار ی حت و دارد
مدال ش دومین داشت دوست که دانشجو شد؛ تیم سرپرست
افت موجب و نگیرد مدال تا کرد خراب را آزمونش باشد، طال
را تیم مناف موارد برخ در که قانون شد! تیم نتیجه
است. ل زایی مش قانون دهد، قرار فردی مناف با تقابل در
اگر رسیدم: پیشنهاد این به مختلف حالت های بررس با من
در شرکت ان ام بعد سال فقط گرفت طال مدال دانشجویی

باشد. داشته را مسابقه

امیرکبیر صنعت اه دانش تیم سرپرست ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٩۶

جهان علوم فرهنگستان
THEWORLD ACADEMY OF SCIENCES

for the advancement of science in developing countries

∗ یاسم سیام

در بار اولین سوم» «جهان دانشمندان برای فرهنگستان یل تش ایدۀ
در گردهمایی ی در بین الملل ران پژوهش از کوچ گروه ی
١٩٨١ سال اکتبر در ایتالیا – رم در پاپ به وابسته علوم فرهنگستان

شد. مطرح میالدی
اه دانش در TWAS تأسیس میالدی ١٩٨٣ نوامبر در بعد سال دو
گردید. اعالن ICTPنظری فیزی بین الملل مرکز و ایتالیا ‐ تریست

علم پیشرفت و آزادی برای بین الملل بنیاد حمایت با مراسم این
این مؤسس عضو نفر ۴٢ از نفر ٣۴ شرکت با و ایتالیا – تریست
برندگان از نفر هفت نفر، ٣۴ این میان در گردید. برگزار فرهنگستان
از عبدالسالم پروفسور افراد این از ی که داشتند حضور نوبل جایزۀ
بود. میالدی ١٩٧٩ سال فیزی نوبل جایزۀ برندۀ و پاکستان کشور

این اعضاء شرکت با هرساله توآس ساالنه عموم مجم
نمایانگر و م گردد برگزار جهان کشورهای از ی در فرهنگستان

مجم این در م باشد. توسعه حال در کشورهای علم فعالیت های
مراکز و اه ها دانش روسای و توآس جوائز برندگان از توآس، اعضاء بجز
رئیس جمهور ٢٠١٢ سال در م آید. عمل به دعوت نیز معتبر علم
نیز قبل سال های در بود. مجم این افتتاحیه جلسۀ سخنران چین

سخنران ر دی کشورهای و ایران هند، از دولت مقام های عال ترین
داشته اند. عهده به را افتتاحیه

در گردید برگزار ایتالیا – تریست از خارج که عموم مجم اولین
از مراسم این رسید. انجام به چین – ن پ در و میالدی ١٩٨٧ سال
چین درهای شدن باز از پس تاریخ شده برگزار همایش های اولین
شرکت کنندگان م گردد. محسوب جهان کشورهای ر دی سوی به

باشند. چین در اساس تغییرات نظاره گر افراد اولین عنوان به توانستند
از ی عنوان با را همایش این ٢٠٠٨ سال در « Nature»مجلۀ
Meeting that است« برده نام داد تغییر را دنیا که همایش هایی
کشورهای در توآس عموم مجم آن از »پس change the world

و ٢٠١٢) چین به م توان جمله از گردید. برگزار جهان ر دی
،(١٩٩۵) نیجریه ،(١٩٩٢) کویت ،١٩٩٠ ونزوئال ،(١٩٨٧ و ٢٠٠٣
٢٠١٠) هند ،(٢٠٠٠) ایران ،(١٩٩٩) سنگال ،(١٩٩٧ و برزیل(٢٠٠۶
،(٢٠١٣) آرژانتین ،(٢٠٠٩) جنوبی آفریقای ،(٢٠٠۵) مصر ،(٢٠٠٢ و

کرد. اشاره (٢٠١۶) روآندا و (٢٠١۵) اتریش
شده انجام علم موفقیت های از خالصه ای کنفرانس هر در
معموال م گیرد. قرار بحث مورد توسعه حال در کشورهای در
افتتاحیه سخنران میزبان، کشور وزیر نخست یا رئیس جمهور
مختلف بخش های روی علم سخنران های م باشد. کنفرانس
در است. متمرکز مواد علم و فناوری زیست کشاورزی، جمله از علم
اختصاص میزبان کشور در علوم بررس به نیز بخش کنفرانس هر
نتایج روی بحث و ارائه ان ام جوان ران پژوهش همچنین م یابد.

دارند. را خود آمده بدست
تاکنون م شود. اهدا برگزیدگان به توآس مختلف جوائز عالوه به
ران پژوهش میان در بزرگ رقابت که توانسته اند همایش ها این

آورند. به وجود توسعه حال در کشورهای

توآس در عضویت نحوه و معیارها
در فرد اه جای و علم برجستگ توآس اعضاء انتخاب اصل معیار
عضویت به دانشمندان تنها ر دی عبارت به م باشد. جهان علوم

بین الملل باالی سط پژوهش های دارای که م شوند پذیرفته توآس
باشند. افزوده جهان علوم به توجه قابل نتایج و بوده

در میالدی ٢٠١٣ سال در که عموم مجم چهارمین و بیست در
عضویت ٢٠١۴ سال شروع از تا شد مقرر گردید، برگزار آرژانتین کشور
پرونده بررس و مربوطه گروه اعضاء توسط نامزدی طریق از فقط افراد
اعضاء کلیه توسط عموم رأی گیری با نهایت در و گروه همان توسط
ذیل موارد به م توان عضویت شرایط جمله از شود. انجام توآس

کرد: اشاره
که دانشمندان میان از م بایست توآس در عضویت نامزدهای •
برخوردار جهان در خود موردنظر شاخۀ در واالیی اه جای در
برتر و ویژه استانداردهای با پژوهش هایی دارای که باشند

باشند.
انتخاب جهان بخش هر از توآس در عضویت نامزدهای •
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩٧ ١۵۶ پیاپی شماره

در فعالیت به مشغول دانشمندان میان از اگر اما م شوند.
فعالیت های دارای بایست م باشند، توسعه حال در کشورهای
شاخه در موردنظر کشور علم سط ارتقاء برای یر چشم

باشند. خود تخصص
تقریباً ساله هر و باشد سال ٧٠ از کمتر م بایست نامزد سن •
عضویت این م شوند عضویتTAWSپذیرفته به دانشمند ۵٠

م باشد. مادام العمر
ده به که بود نفر ١١٨١ برابر توآس اعضاء تعداد ، سال٢٠١٧ پایان تا

م شوند. تقسیم ذیل تخصص گروه

نفر) ٩٨) کشاورزی علوم . ١
نفر) ١٣٢) ول مل – سلول زیست . ٢

نفر) ٧٨) زنده موجودات و زیست سیستم های . ٣
نفر) ١۵٠) اعصاب علوم شامل سالمت و پزش علوم . ۴

نفر) ١۵۴) شیم علوم . ۵
نفر) ١١٢) مهندس علوم . ۶

نفر) ١٢٩) زمین علوم و فضا نجوم، . ٧
نفر) ١٠٩) ریاض علوم . ٨

نفر) ١٧٧) فیزی . ٩
نفر). ۴٢) اقتصادی و اجتماع علوم . ١٠

است: ذیل به صورت که م باشد نفر ١۴ برابر ایران اعضاء تعداد
نفر)، ۴) شیم علوم نفر)، ۴) پزش علوم نفر)، ١) کشاورزی علوم
در ایران اعضاء اولین نفر). ۴) فیزی و نفر)، ١) مهندس علوم
آقایان: از عبارتند آمدند در توآس عضویت به میالدی سال١٩٨٧

فیزی گروه در زنجان) تکمیل تحصیالت (مرکز ثبوت یوسف دکتر
پزش علوم گروه در ( بهشت شهید اه (دانش سعیدی فرخ دکتر و

اه (دانش موسوی موحدی عل اکبر دکتر آقای ایران عضو آخرین و
م باشد. میالدی ٢٠١۵ سال در شیم علوم گروه در تهران)

تهران اه دانش ∗

خبرنامه:
برگزیده توآس جدید اعضای عنوان به نفر ۵۵ ، ٢٠١٨ سال ابتدای از
تهران اه دانش از یاسم سیام دکتر نام میان این در که شدند
با است. مباهات موجب و خورد م چشم به ریاض علوم رشتۀ در
جهان دانشمندان از نفر ١٢٢٨ مجموع در جدید، اعضای احتساب
١۵ به تواس ایران اعضاء تعداد ترتیب این به و هستند تواس عضو

م یابد. افزایش نفر

: تکمیل گزارش
عموم مجم هشتمین و بیست و عموم کنفرانس چهاردهمین در

١٣٩٧ آذرماه ٨ تا ۶ تاریخ در که (TWAS) جهان علوم فرهنگستان
برجستۀ دانشمندان از نفر ۵٠٠ از بیش و شد برگزار ایتالیا تریست در
جدید اعضای داشتند شرکت آن در مختلف شاخه های در جهان
از را خود عضویت لوح و معرف همایش پایان روز در نیز فرهنگستان

یاسم دکتر لوح دریافت تصویر داشتند. دریافت فرهنگستان رئیس
است. پیوست به

توآس اه وب نشان به م توانید بیشتر اطالعات برای
نمایید. مراجعه https://twas.org
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ٩٨

بزرگداشت گردهمایی
محمودیان سیدعباداله دکتر

مصاحب∗∗ رفیعه و ∗ راع فاطمه

دکتر آقای ایران، ریاض ماندگار چهره بزرگداشت مراسم
رئیسه هیئت حضور با ٩٧ تیر ٢۵ دوشنبه روز محمودیان، سیدعباداله
اه دانش دانشجویان و استادان از کثیری جم شریف، صنعت اه دانش
پایه علوم تکمیل تحصیالت و زنجان اه های دانش و شریف صنعت
دوستداران ر دی و محمودیان دکتر آقای سابق دانشجویان زنجان،
مرزهای همایش حاشیه در شریف صنعت اه دانش ٢ تاالر در ایشان

گردید. برگزار ریاض علوم
ر دانش دکتر سخنران

علوم ده دانش ریاست ر، دانش امیر دکتر آقای مراسم ابتدای در
ضمن ایشان سابق دانشجویان از و شریف صنعت اه دانش ریاض
بزرگداشت این اجرای روند از خالصه ای حاضرین، به گویی آمد خوش
نمودند. ارائه را ریاض علوم مرزهای همایش دوره ششمین کنار در
این همزمان به توجه با برگزاری، کمیته موافقت «با افزودند: ایشان
از تقدیر به محمودیان، دکتر دوباره) (تولد بازنشستگ با همایش

علم کارنامه از خالصه ای و پرداخته توان حد در محمودیان دکتر
منظور و ندارد بازنشستگ علم کار چه اگر م دهیم. ارائه را ایشان
دکتر بارز ویژگ های از است. اداری بازنشستگ ، بازنشستگ از
که است این هم آن کوتاه اثبات و است ایوب صبر داشتن محمودیان،
خصوصیات ایشان که این ر دی نکته کردند. تحمل سال ٣٢ را بنده
که خصوصیت اما کرد خواهند اشاره دوستان که دارند زیادی خوب
اطراف جوی ایشان که است این است، شاخص خیل من نظر به

فوق العاده ایشان م کرد. جذب را آدم بی دلیل که داشتند خودشان
کردن، تحقیق اصول دانشجویان به ابتدا از و هستند روزی به استاد

م دهند». یاد را علم اخالق و نوشتن درست

رشتچیان دکتر سخنران
تحصیالت و آموزش معاون رشتچیان، داوود دکتر آقای ادامه در
اه دانش رئیسه هیئت از نمایندگ به شریف صنعت اه دانش تکمیل

خاص اهمیت از سوتان پیش و استادان از «تقدیر داشتند: بیان
ارج را نسل این مستمر تالش های هم که چرا است. برخوردار
یادآوری را بزرگان خدمات از قدرشانس جدید نسل به هم و م نهیم
شاخص ترین از ی محمودیان دکتر آقای عزیز ار هم م کنیم.
فعالیت های شاخص، علم کارنامه است. اه دانش این در آن ها
خاص مدیریت مسئولیت های و فراوان آموزش و ‐پژوهش علم

ریاض علوم ده دانش رئیس ایران، ریاض انجمن ریاست قبیل از
المپیاد کمیته عضو ، ریاض المپیاد مل کمیته عضو شریف، اه دانش
پژوهش های برای خوارزم بین المل جایزه دریافت ایران، کامپیوتر
علوم ده دانش استاد ،١٣٨٠ سال از علوم فرهنگستان عضو بنیادی،
بولتن خصوص به مجله چندین تحریریه در عضویت شریف، ریاض
،١٣٨٩ سال در ایران ریاض ماندگار چهره ایران، ریاض انجمن
سال در کشوری نمونه استاد ،١٣٨١ سال در اه دانش نخبه ر پژوهش

بدیه است. ایشان اجرایی و علم مسئولیت های از بعض از ١٣٨٩
اه دانش در ایشان حضور به همواره شریف صنعت اه دانش که است

کرد.» خواهد و کرده افتخار

سلطان خواه دکتر خانم سخنران
اه دانش استاد سلطان خواه، نسرین دکتر خانم مراسم ادامه ی در
اولین و محمودیان دکتر آقای دکترای دانشجوی اولین که الزهرا
شریف صنعت اه دانش ریاض علوم ده دانش دکترای فارغ التحصیل
رد سال ٧۵امین در که دارم «افتخار پرداختند: سخنران به بوده اند

علم پرثمر تالش سال ۴٠ نکوداشت و محمودیان دکتر آقای تولد
دکتری دوره در کنم. صحبت شاگردانشان از ی عنوان به ایشان
تحصیلم دوره در را متنوع درس های که م کردند تأکید ایشان
از ایشان شود. کانالیزه دانشجو نداشتند دوست اصال چون یریم، ب
متخصص هم و ترکیبیات متخصص هم که هستند استادان معدود
منظوره چند هم دانشجوهایشان که م کردند سع و هستند گراف

بیایند. بار
فرصت در مدت من جام امتحان از بعد محمودیان دکتر آقای
محض به ول نبود غیره و اینترنت زمان آن و بودند استرالیا مطالعات
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩٩ ١۵۶ پیاپی شماره

دقیق خیل بالفاصله، ایشان م کردم فکس را نامه ای من این که
روز ۵ از کمتر در را توصیه هایشان و جواب و کرده بررس و مطالعه
در بودند. قایل احترام دانشجو وقت به و م کردند ارسال من برای
کردند اصالح و زدند خط و کردند مطالعه خیل نیز بنده پایان نامه مورد
مشاهده اسالیدهایی در را پایان نامه صفحات و نامه از نمونه هایی که
رعایت کارهایشان این با ایشان را حق الناس واق در م فرمایید.

م کردند.
و بعد سال ۶ ی که کردیم ارائه حدس دو مقاالتمان ار ی در ما
این همزمان با تصادف، حسن از و بعد سال ٢۶ که است جالب ری دی
کدگذاری نظریه کم به و روس دانشمند توسط ٢٠١٨ در مراسم،

شد. اثبات
بزرگ کارهای انجام به انسان بزرگ که دادند یاد ما به ایشان
کارهای سراغ دهیم، نشان را خودمان اینکه برای واق در که نیست؛
کار هر که است این به انسان بزرگ ه بل برویم، پرکن دهن
توسعه برای ایشان دهد. انجام خوب و بشمارد بزرگ را ارزشمندی
ایران ریاض علم جامعه گردن بر بزرگ حق ریاض علم ترویج و
بودند ریاض انجمن رئیس مدت ی محمودیان دکتر آقای دارند.
ایشان یری های پی با بودم. تهران شهر شورای عضو موق آن من و
ساختمان که ورشو پارک ساختمان تهران وقت شهردار اری هم و

شد. انتخاب انجمن برای هست، هم انجمن فعل
تربیت را خوبی شاگردان که شاگردپرور بوده اند استادی ایشان
افراد بسیار فناوری و علم جامعه برای امروز آن ها همه که کرده اند
و صحت با همراه و عزت با عمری که امیدوارم هستند. مؤثری

باشند». داشته شادکام و دلخوش و آرامش ، سالمت
توسرکان دکتر سخنران

دکتر آقای دانشجویان از ر دی ی همایش، دبیر رزوان، دکتر آقای
دانش های اه پژوهش محقق ، توسرکان دکتر آقای یعن محمودیان
شناخته کامپیوتر علوم جامعه در هم و ریاض جامعه در هم که بنیادی،

کردند. دعوت سخنران برای و کرده معرف را هستند شده 
دکتر آقای با مالقاتشان اولین خاطره ذکر به توسرکان دکتر آقای
برخورد در که ویژگ «اولین که: کردند اشاره و پرداخته محمودیان
و داشتن زیاد انگیزه حالت این م شود منتقل کس هر به ایشان با
باعث که هست خودشان به افراد جذب حالت این و داشتن زیاد انرژی
انجام هم زیادی علم کارهای و باشد شلوغ اطرافشان همیشه شده
که است این کنم اشاره م خواهم من که علم ویژگ  اولین داده اند.
خودشان ویژگ  های دلیل به محمودیان دکتر آقای درس های همه
برای مسائل و باز مسائل از پر ترکیبی آنالیز درس  ویژگ دلیل به و

آقای بودن یر پی که کنم اشاره من همین جا هست. و بوده کردن فکر
وقت هیچ که م باشد ترتیب این به علم مسائل در محمودیان دکتر
هر ایشان و نم شوند بسته کرده اند شروع که علم کار هیچ فایل

م نویسند.» موضوع آن در مقاله ای دوباره بار ی وقت چند

مهدیان دکتر سخنران
کامپیوتر رشته سابق دانشجویان از مهدیان دکتر آقای بعدی سخنران
و ریاض جهان المپیاد طالی مدال دارنده شریف، صنعت اه دانش

ریاض در را دکترایشان که بودند کامپیوتر جهان المپیاد نقره مدال دو
بوده مشغول یاهو در مدت گرفته اند، ت آی ام اه دانش از کاربردی
خاطره عکس چند ایشان هستند. کار به مشغول گوگل در االن و
مراسم این در نم توانستند که دوستان از ویدئو سری ی و انگیز
و دادند نمایش را بودند فرستاده مراسم این برای و باشند داشته حضور
ایشان با که کس که دارند را خصوصیت این محمودیان «دکتر گفتند:
مسئله هایش و ایشان تحقیقات محیط داخل بالفاصله م شود، آشنا
کارهای با وقت که دارند را ویژگ این ایشان م شود. کشیده
ایشان زندگ وارد نظر هر از ر دی م شوی، درگیر ایشان تحقیقات
آفیس و بودیم اه دانش در ایشان آفیس در بی وقت و وقت شده ای.
بودم. آنجا را وقتم از خوبی مقدار که بود پاتوق هایی از ی ایشان
همیشه هم کوه در و بود برجا کوه برنامه همیشه که هفته ها آخر
برای مسئله طراح و تحقیقات برنامه های به راج کردن صحبت

بود». المپیاد

بزرگداشت میزگرد
از ر دی جمع سخنران محوریت با میزگردی مراسم، پایان بخش در
گردید. برگزار زنجان، ایشان، زادگاه شهر از اغلب که مراسم میهمانان
زنجان، استان پرورش و آموزش کل ‐مدیر رشتچ خانم بخش این در
نجفیان‐ دکتر آقای محمودیان، دکتر دانشجویان ‐از راع دکتر خانم
دکتر آقای محمودیان، دکتر دانشجویان از و زنجان اه دانش ریاست
دکتر آقای زنجان، تکمیل تحصیالت اه دانش نهندی‐استاد زارع
پسا دانشجوی و بهشت شهید اه دانش علم هیئت ‐عضو موس ایرد
دبیرستا ن های ریاض دبیر ترابی اکبر آقای و محمودیان دکتر دکترای
پرداختند. سخنران به ایشان دانشجویان از و درخشان استعدادهای

نجفیان دکتر آقای
رضایت خودشان که هرچند کنم بیان جا این را نکته چند «م خواهم
آقای با که سفرها از ی در شود. گفته مطالب این که ندارند خاطر
آقای روستا مردم با گفتگو در که کردیم دیدن روستایی از بودیم دکتر
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ١٠٠

و یری ها پی از بعد دارد. آب ل مش روستا این که شدند متوجه دکتر
روستا آن آب رسان هزینه تقبل کشاورزی جهاد با فراوان بررس های
در مطالعات فرصت دوره ی در ایشان همچنین گرفتند. برعهده را
سال ی پایان در و داشتند حضور زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش
را مدت این در خود دریافت حقوق تمام اه دانش این در حضورشان
نمودند. اهدا اه دانش به اه دانش این کتابخانه پروژه تکمیل جهت
وقت کمبود علت به که دارد وجود قبیل این از بسیاری نمونه های
داشتند ایشان که شاخص خصوصیات از ی نم کنم. بیان را آن ها
مسیر ساعات برای حت م دانستند. را وقت قدر واقعا که بود این
طرف از من نم دادند. هدر را زمان و داشتند برنامه ریزی مسافرت ها
به ویژه ای توجه واقعاً که زارم سپاس ایشان از بسیار زنجان اه دانش
در اه دانش دو هر ریاض گروه راه اندازی در و داشتند ما ریاض گروه

کشیده اند». زحمت واقعاً زنجان
زارع نهندی رشید دکتر

تحصیالت اه دانش کل بنیانگذاران از ی محمودیان دکتر «آقای
مدت ها هستند. اه دانش این ریاض گروه ویژه به و زنجان تکمیل
دکترا و ارشد دانشجوهای و بودند مشاور مدت ها بودند، ممیزه هیئت
بسیار دانشجوها با محمودیان دکتر آقای رفتار کرده اند. تربیت آنجا
راحت ایشان با دانشجوها تا م شوند دانشجو خودشان است، ویژه

باشند.
بسیار کارهای آنجا در شدند که ایران ریاض انجمن رئیس ایشان
هم سلطان خواه دکتر خانم که همان طور جمله، از دادند. انجام مهم
و هست ساکن آنجا ریاض انجمن هم االن که محل فرمودند اشاره

دکتر خانم کم و دکتر آقای یری پی با هست هم خوبی بسیار محل
بود.» بزرگ کم بسیار و گرفتند شهرداری از سلطان خواه

مراسم پایان بخش
صنعت اه دانش ریاست ، فتوح دکتر آقای حضور با مراسم پایان در

نجفیان، دکتر آقای داشتند، حضور نیز برنامه طول در که شریف
ریاض ده دانش ریاست ر دانش دکتر آقای و زنجان، اه دانش ریاست

گردید. محمودیان دکتر آقای تقدیم یادبود رسم به هدایایی
و کردند قدردان و ر تش همه از محمودیان دکتر آقای سپس
که کردم موافقت رزوان دکتر پیشنهاد از بعد اینکه «علت افزودند:
طول در نفر ی شود گفته که است این شود، برگزار مراسم چنین
دهد انجام م توانسته کارهایی چه ،١٣۴۴ سال از تدریسش سال ۵٢

ی کرد. کارهایی م توان که بدانند جدید نسل تجربه عنوان به و
آن به من که مواردی از ی و است کردن» «پیله بنده عادات از
اه دانش در ما که موقع که بود این م دانم، مثبت را آن و کردم پیله
آموزش به کردم پیله من داشتیم، دانش آموزان برای اردویی دوره های
آموزش و پسر آن ها نصف و باشند دختر افراد نصف حتماً که پرورش و
نم رفت بار زیر پرورش و آموزش کند. معرف را آن ها هم پرورش و
شد این کردن پیله و اصرار نهایت نداریم. اردو پس گفتیم هم ما و
کنند». شرکت یافتند اجازه که آمدند بیرون میرزاخان ها مریم که
را خودشان) قول (به کردن» «پیله از ر دی موفق نمونه چند ایشان
پیام که آن هایی همه میهمانان، همه حضور از پایان در و برشمردند نیز

نمودند. ر تش قلب صمیم از مراسم برگزاری عوامل و فرستادند

بپایند.... روزگار به و بمانند یادگار به اینکه امید به

تبریز الزهرا پردیس فرهنگیان، اه دانش ∗

استون تارتو، اه دانش ∗∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٠١ ١۵۶ پیاپی شماره

 دانشگاه ها اخبار
آذربایجان مدن شهید اه دانش

هیئت اعضای رنجبر مجتبی دکتر و عل خان دکتر آقایان: . ١
مرتبه به استادیاری مرتبه از کاربردی ریاض گروه علم

یافتند. ارتقا دانشیاری
دکتر غفاری حدیقه، علیرضا دکتر آقازاده، ناصر دکتر آقایان: . ٢
از کاربردی ریاض گروه علم هیئت اعضای خیرفام بهروز

یافتند. ارتقا استادی مرتبه به دانشیاری مرتبه
کاربردی ریاض گروه مدیر به عنوان آقازاده ناصر دکتر آقای . ٣

شد. منصوب ١٣٩٧ مردادماه در
ردیچ م دکتر آقای ١٣٩٧ آذرماه در ریاضیات دهه مناسبت به . ۴
اه دانش در کشور ریاض سوت پیش استادان از تومانیان

کرد. خواهند سخنران
صنعت اه دانش از حصارک محمود دکتر آقایان: تألیف کتاب . ۵

گروه علم هیئت عضو روم وحید دکتر و تهران شریف
عنوان: تحت آذربایجان مدن شهید اه دانش محض ریاض
به شریف صنعت اه دانش علم انتشارات در « حقیق «آنالیز

رسید. چاپ
سخنران با ترکیبیات روزه ی کارگاه ١٣٩٧ ماه اردیبهشت در . ۶

و ا آمری جورجیا وست اه دانش از خودکار عبداله دکتر آقایان:
مریم دکتر خانم و اردبیل محقق اه دانش از کاظم عادل دکتر

شد. برگزار اه دانش در بناب اه دانش از عطاپور

برگزاری مسئول به عنوان جهانشاه محمد دکتر آقای . ٧
کاربردی و محض ریاض گروه های هفتگ سمینارهای

شدند. انتخاب آذربایجان مدن شهید اه دانش
مطالعات فرصت از ١٣٩۶ دی ماه در آقازاده ناصر دکتر آقای . ٨

برگشتند. آلمان کشور برلین اه دانش در ی ساله
فرصت برای ١٣٩٧ آذرماه اول از غفاری علیرضا دکتر آقای . ٩
هلند کشور در تیلبرگ اه دانش به سال ی مدت به مطالعات

کرد. خواهند عزیمت

رنجبر مجتبی
آذربایجان مدن شهید اه دانش در انجمن نماینده

کرمان باهنر شهید اه دانش

عنوان به سال سه مدت به حسین سیدمهدی دکتر آقای . ١

شدند. انتخاب ماهان ریاض پژوهش مرکز مجله سردبیر

Journal ofMahaniMathematical ResearchCenter مجله . ٢
ISCMaster Journal List در ماهان پژوهش مرکز به وابسته

گرفت. قرار

تاج الدین آزیتا
کرمان باهنر شهید اه دانش در انجمن نماینده
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سبزواری یم ح اه دانش

آقای و ده دانش ریاست سمت در مقدس غالمرضا دکتر آقای . ١
کاربردی ریاض گروه مدیر سمت در پرتانیان محمدعل دکتر

شدند. ابقاء
محض ریاض گروه مدیر سمت به علیزاده یاسر دکتر آقای . ٢

شدند. انتخاب
محض ریاض گروه علم هیئت مقدس غالمرضا دکتر آقای . ٣

ارتقاء دانشیاری مرتبه به استادیاری مرتبه از جبر گرایش
یافتند.

علم هیئت اعضای از مهدی زاده محمدمهدی دکتر آقای . ۴
٢٠١٧ سال در ده دانش برتر ر پژوهش به عنوان آمار گروه
پایه کسب به موفق ایشان همچنین گردید. انتخاب میالدی
ایشان که است ذکر به الزم شدند. ٩۶ سال اواخر در پژوهش
کشور در جاری سال تابستان در ماه سه مطالعات فرصت ی

داشته اند. ژاپن
ریاض گروه علم هیئت اعضای از رفیع امین دکتر آقای . ۵
پژوهش مطالعات فرصت و گرنت دریافت به موفق کاربردی

شدند. فرانسه پاریس شهر در INRIA مؤسسه از ساله ی

استاج احسان
سبزواری یم ح اه دانش در انجمن نماینده

تبریز سهند صنعت اه دانش

ده دانش علم هیئت عضو حاج پور دکتر آقای مشترک مقاله . ١
عنوان تحت علوم

A New Approach for the Nonlinear Fractional Opti-

mal control Problems with External Persistent Distur-

bances

ضریب با Journal of the Franklin Institute در شده چاپ
(Web of علوم اه پای استناد به Qدرجه١ و ۵٧۶ . ٣ تأثیر
است. شده شناخته استناد پر و داغ مقاله عنوان به Science)

علوم ده دانش علم هیئت عضو حاج پور دکتر آقای مقاله . ٢
عنوان تحت

An Efficient Nonstandard Finite Difference Scheme

for a Class of Fractional Chaotic Systems

Journal of Computational and Nonlinear در شده چاپ
عنوان به (Web of Science) علوم اه پای استناد Dynamicsبه

است. شده شناخته استناد پر مجله و داغ مقاله
در پایه علوم ده دانش ریاست عنوان به زمان یوسف دکتر آقای . ٣
ده دنش معاون عنوان به فرض جواد دکتر و ٩٧/۶/٢١ تاریخ
مناسبت به شدند. منصوب ٩٧/٧/١٨ تاریخ در پایه علوم
جدید ورودی دانشجویان معارفه و ریاضیات دهه بزرگداشت
س ام تاریخ در کاربردها و ریاضیات رشته کارشناس مقط
سیدعباداله دکتر آقای افتخاری حضور با مراسم مهرماه
ماندگار چهره و شریف صنعت اه دانش استاد محمودیان

گردید. برگزار کشور ریاضیات
علوم ده دانش علم هیئت عضو صادق ایلدار دکتر آقای . ۵

مطالعات فرصت گذراندن برای ١٣٩۶ سال تیرماه از که پایه
فرصت از نمودند عزیمت کانادا UBA اه دانش به ساله ی

بازگشتند. مطالعات
در اه دانش ممیزه هیئت موافقت با صادق ایلدار دکتر آقای . ۶
ارتقا استادی مرتبه به دانشیاری مرتبه از ٩٧/٨/۵ مورخ جلسه

یافتند.

اکبری بنفشه
تبریز سهند صنعت اه دانش در انجمن نماینده
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 دکتري دانش آموختگان

مهدوی عل

ریاض کارشناس ،١٣۶۶ متولد
شهید اه دانش از ١٣٩٠ محض
کارشناس ارشد اهواز، چمران
١٣٩٢ جبر گرایش محض ریاض
امیرکبیر، صنعت اه دانش از
اه دانش از ١٣٩۶ ریاض دکترای

امیرکبیر. صنعت

و تعمیم یافته فروبنیوس بردار و فروبنیوس «عدد رساله: عنوان
وابسته» جبری خواص

رحمت فرهاد راهنما: استاد
بیات شمیال مشاور: استاد

پیربداق زهرا
ریاض کارشناس ،١٣۶٧ متولد

اراک، اه دانش از ١٣٨٩ محض
محض ریاض کارشناس ارشد
اه دانش از ١٣٩١ هندسه گرایش

ریاض دکتری امیرکبیر، صنعت
از ١٣٩٧ هندسه گرایش محض

امیرکبیر. صنعت اه دانش

میدان های و مقدار ر عمل تانسورهای روی «الپالسین رساله: عنوان
سایا» منیفلدهای روی هارمونی برداری

میرمحمدرضایی مرتض راهنما: استاد
بروجردیان ناصر مشاور: استاد

برگزیده: مقاله ی
Pirbodaghi, Zahra, and Morteza Mir Mohammad Rezaii.

”Metrizability problem for spray on Lie algebroids.” In-

ternational Journal of Geometric Methods in Modern

Physics13.09 (2016): 1650115.

عل پورکالیی مریم
ریاض کارشناس ، ١٣٦٢ متولد

اه دانش از ١٣٨٦ کاربردی
بهشهر، واحد صنعت و علم
کاربردی ریاض کارشناس ارشد
دکترای مازندران، اه دانش از
شهید اه دانش از کاربردی ریاض

کرمان. باهنر

انتگرال معادالت با بهینه کنترل سیستم های «حل رساله: عنوان
فردهلم» ولترا‐

ول محمدعل راهنما: استاد
هاشم  برزآبادی اکبر مشاور: استاد

Applying Homotopy analysis method to solve optimal con-

trol problems governed by Volterra integral equations, Jour-

nal of Computer Science and Computational Mathematics,

2015.

کاظم سیدمحمدمهدی
ریاض کارشناس ،١٣۶٢ متولد

سمنان، پیام نور اه دانش از ١٣٨۶
مال ریاض کارشناس ارشد

تحصیالت اه دانش از ١٣٨٩
ریاض دکترای زنجان، تکمیل

در کاربرد با عددی (آنالیز کاربردی
اه دانش از ١٣٩۶ ( مال ریاضیات

امیرکبیر. صنعت
تقریبی حل برای مجانبی مصنوع مرز «روش های رساله: عنوان
اختیارهای قیمت گذاری مسئله از ناش جزئ دیفرانسیل معادالت

« مال
دهقان مهدی راهنما: استاد

باستان فروش عل مشاور: استاد

ری
دکت
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کتاب معرفی
مجموعه ها نظریه اصول

اندرتون ب. هربرت
مشهدی رضا مهرداد برگردان:

کاشان
فاطم انتشارات ناشر:

اول،١٣٩۶ چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

مقط برای و مجموعه ها نظریه مقدمات سط در کتاب این
رویه ساده نویس است. شده تألیف ریاض رشته کارشناس

موضوع اصل نظریه آموزش در کتاب این نگارش اصل
است. ریاض رشته متعارف درس های از ی عنوان به مجموعه ها

تجرید تا تجربه از مقدمات ریاضیات

سبحانیان محمد
مؤلف ناشر:

١٣٩٧ اول، چاپ: نوبت
نسخه ٣٠٠٠ شمارگان:

پایان سال های مخاطبین برای درس مل م کتاب ی کتاب این
ی این و است نشده تنظیم کنکور هدفگذاری با که است دبیرستان

بر که همانطور کتاب محتوای است. آن برای آموزش مهم امتیاز
رشته های در اه دانش اول نیمسال دانشجویان برای آمده نیز جلد روی
و پیرایش تاریخ مقدمه است. مفید نیز انسان علوم و مهندس فن
کتاب این امتیازهای از ی فصل ها از ی هر اصل مفاهیم تکوین

است.

فازی عددی محاسبات

ریواز عظیم
شهید اه دانش انتشارات ناشر:

کرمان باهنر
١٣٩٧ اول، چاپ: نوبت
نسخه ۵٠٠ شمارگان:

برای احتمال نظریه از متفاوت مدل هایی طراح به نیاز بر مبتن
این است. تجربی جهان رویدادهای در دقت عدم و ابهام مدل سازی

است. حوزه این در درسنامه ای کتاب،

LATEX سریع خودآموز

مس فروش عل
مس فروش عل شاهرود، ناشر:

١٣٩۶ چاپ:اول، نوبت
نسخه ۵٠٠ شمارگان:

LATEX غیرحرفه ای کاربر ی که است نحوی به کتاب این رد روی
مقاله، تنظیم و حروف چین مانند خود معمول نیازهای بتواند

یرد. ب یاد سادگ و سرعت با را گزارش کتاب، پایان نامه،

اب
کت
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معادالت حل در عددی روش های کاربرد

ریواز عظیم
تایماز انتشارات ناشر:

١٣٩٧ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

جم آوری حاصل مجموعه «این آمده کتاب مقدمه در آنچه به بنا
انتگرال معادالت درس تدریس متوال سال های طول در مطالب

تحلیل مختلف روش های بیان بر آن تدوین در بیشتر تأکید و م باشد
رشته های دانشجویان استفاده برای مناسبی منبع تا است عددی و

کارشناس درس دوره های برای کتاب گیرد» قرار مهندس و ریاض
است. شده آماده مهندس و فیزی ، ریاض ارشد

مهندس ریاضیات
پورنک محمدرضا
حصارک محمود

فتوح مرتض
، فاطم انتشارات ناشر:

علم انتشارات مؤسسه
شریف صنعت اه دانش
١٣٩۶ چاپ:اول، نوبت
١٠٠نسخه شمارگان:

آن دست نوشته های در که کتاب است:«این آمده جلد پشت معرف در
قصد است شده تدریس شریف صنعت اه دانش در متمادی سال های
مختلط توابع از مناسب قضایای و قواعد اصول، آوردن فراهم با تا دارد
گوناگون رشته های دانشجویان تا است پاره ای دیفرانسیل معادالت و
خود تحلیل کارهای بتواند آنها با کاف آشنایی و مطالعه با مهندس

دهند». انجام خوبی به است مفاهیم این به وابسته که را

خمینه ها هندسه

طیبه ، ابراهیم ندا
واعظ زاده

اه دانش انتشارات ناشر:
کرمان باهنر شهید

١٣٩٧ اول، چاپ: نوبت
نسخه ٢٠٠ شمارگان:

همین با درس ی برای و خمینه هاست نظریه بر مقدمه ای کتاب این
کتاب این در مؤلفین است. شده آماده تکمیل دوره های در عنوان
ارائه گونه ای به را هندسه اولیه مفاهیم ساده و گویا زبان با دارند قصد
خمینه ها هندسه با برخورد اولین در دانشجو برای آن فهم که کنند

باشد. آسان

بیستم قرن در ریاضیات و منطق علم، فلسفه

شنگر . ج اس.
حقیری ابوالفضل برگردان:

مت ح انتشارات ناشر:
١٣٩۶ دوم، چاپ: نوبت

نسخه ۵٠٠ شمارگان:

که است راتل فلسفه تاریخ جلدی ده مجموعه از نهم جلد کتاب این
م پردازد. بیستم قرن در ریاضیات و منطق علم فلسفه موضوع به
برای که است شده نوشته نحوی به مجموعه این جلدهای همه

برخ باشد. استفاده قابل غیرمتخصص عالقمندان و دانشجویان
درقرن ریاضیات فلسفه از: عبارتند کتاب در بحث مورد عناوین از

. سایبرنتی علم و احتمال نظریه فرگه، ریاضیات، منطق بیستم،

اب
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اجرایی شواري  مصوبات
نشست هفتمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم

١٣٩٧ تیر ماه ٢٧

ایشان احتمال هدایای خصوص در نوری مقدم دکتر آقای حضور با •
انجام مذاکرات غیره و دانشجویی مسابقه از حمایت و انجمن به

شد.
فعالیت های و نرم افزار از گزارش رشیدی نیا جلیل دکتر آقای •

نمودند. ارائه ریاض کنفرانس ۴٩امین
با اجرایی شورای زارع نهندی، رحیم دکتر آقای گزارش از بعد •
جایزه امنای هیئت در ابراهیم محمدمهدی دکتر آقای عضویت

نمود. موافقت بهزاد
شورای بعدی جلسه در شد مقرر و مطرح بولتن جایزه آئین نامه •

شود. تصمیم گیری و مطرح اجرایی
شورای در انجمن نماینده عنوان به محمودی مژگان دکتر خانم •
٩٧/۴/٢۵ مورخ عموم مجم جلسه در ایران علم انجمن های
عبارت اند آراء ترتیب به نهایی شوندگان انتخاب و نمودند شرکت
همایون دکتر ‐ ٢ قبل) دوره (رئیس قاسم مجید دکتر ‐ ١ از:
‐ ۴ قبل) دوره (عضو خاوندکار دکتر ‐ ٣ قبل) دوره (عضو صدر
دوره (عضو یاض قره دکتر ‐ ۵ قبل) دوره (عضو مهربان دکتر
دکتر عل البدل: اعضای و شجاع دکتر ‐ ٧ سراج دکتر ‐ ۶ قبل)
(بازرس پرتوی دکتر : اصل بازرس ، سلطان خلیفه دکتر حبیبی،

قل نیا. دکتر عل البدل: بازرس قبل) دوره
پیشنهادی طرح برنامه از گزارش محمودی مژگان دکتر خانم •
١٣ روز در شد پیشنهاد نمودند. ارائه CWM به بانوان کمیته
برگزار بزرگداشت کشور در ریاضیات» در زن «روز اردیبهشت

شود.
رحیم دکتر آقای ،٩٧/۴/٢۵ مورخ ٨۵٨٢۵ شماره نامه به عطف •
آقای و پایه علوم کمیسیون در انجمن نمایندگ به زارع نهندی
ارتباطات فناوری کمیسیون در انجمن نمایندگ به معماریان دکتر
کمیسیون به نامه ای ط که شدند انتخاب تمدن و فرهنگ

شد. خواهند معرف علم انجمن های
مسابقه ۴٢امین از گزارش دهقان دکتر آقای و صادق خانم •
از تیم ٣٨ مسابقه این در نمودند. ارائه کشور دانشجویی ریاض
و نقره مدال ٨ طال، مدال ٧ و نمودند شرکت کشور اه های دانش
گردش از گزارش صادق خانم همچنین شد. اهدا برنز مدال ١٩
از دهقان دکتر آقای دادند. ارائه ریاض مسابقات و انجمن مال
و تقدیر مسابقات این در پویایی شان و فعالیت و انجمن دبیرخانه
علم اه دانش ریاست محمدزاده دکتر آقای اری هم نمودند. ر تش
نهایت جنبه ها همه در و بود فوق العاده و بی نظیر مازندران فناوری و
ماندگاری تجربه اه دانش این اران هم و ایشان همیاری و همدل

زد. رقم ایران ریاض مسابقه ۴٢ امین در را
آقای معرف خصوص در ریاض مسابقات علم کمیته پیشنهاد •
در شد قرار و مطرح بهزاد جایزۀ کاندیدای عنوان به قیراط دکتر

شود. مطرح بهزاد جایزه امنای هیئت جلسه
که « ریاض واژه «هزار کتاب از گزارش هنری قاسم دکتر آقای •
دو و دادند ارائه است، شده گردآوری ١٣٩۴ ‐ ١٣٨۵ سال های در
اهدا انجمن دبیرخانه به فرهنگستان طرف از را کتاب این از نسخه

نمودند.
شهرستان پرورش و آموزش مدیر زاده حسین امید آقای نامه •
خصوص در ٩٧/٣/١٢ مورخ شماره١٠٠/٠٣۴۴٩١ به رامهرمز
مطرح سوم» هزاره در ریاض «آموزش کنفرانس از معنوی حمایت

نگرفت. قرار موافقت مورد و
در ٩٧/٣/٣٠ مورخ ٢۵٩/۵ شماره به امیریان یوسف آقای نامه •
کاربرد و آموزش کنفرانس «دومین از معنوی حمایت خصوص

نگرفت. قرار موافقت مورد و مطرح ١٣٩٧ شهریور در « ریاض
کنفرانس اول روز با همزمان شهریور ١ تاریخ در بعدی جلسه •

شود. برگزار صنعت و علم اه دانش در ریاض

ایی
اجر

ری
شوا

ات
صوب

 م



ایران ریاض انجمن جوایز

جایزۀ
رجبعل پور: مهدی

و جبرخط زمینه در مقاله برترین به
آن. کاربردهای

بین الملل جایزۀ
بهزاد: مهدی

ریاضیات پیشبرد و مدیریت برترین به
کشور.

جایزۀ
: فاطم تق

ریاض مدرس برترین به

جایزۀ
شفیعیها: محمدهادی

. ریاض ویراستار برترین به

جایزۀ
: کرمان ریاض عباس

در شده ارائه مقاالت برترین به
ایران. ریاض کنفرانس های

جایزۀ
: نجوم محمدحسن

در شده ارائه برتر مقاالت به
مال ریاض سمینار

جایزۀ
مصاحب: غالمحسین

برجسته آثار نویسندگان به
فارس به ریاض

جایزۀ
: قربان ابوالقاسم

تاریخ زمینۀ در برتر مقاالت به
ریاضیات

جایزۀ
هشترودی: محسن

سمینارهای در شده ارائه برتر مقاالت به
توپولوژی و هندسه دوساالنۀ

جایزۀ
وصال: منوچهر

سمینارهای در شده ارائه برتر مقاالت به
ریاض آنالیز ساالنۀ

ادواری نشریات و کتب
سال). در شماره ۶ ، انگلیس زبان (به بولتن سال)، در شماره ٢ (دوفصل نامه، ریاض اندیشه و فرهنگ سال)، در شماره ۴ (فصل نامه، خبرنامه

ادواری غیر نشریات و کتب
از گزیده ای ،( انگلیس ،٢ (جلد ماهانه همایش گزارش آمار، و ریاض واژه نامه ،( فارس ،١ (جلد ماهانه همایش گزارش (دوره ای)، اعضا راهنمای

. ١٣٨۵ ‐ ١٣۵٢ کشور دانشجویی ریاض مسابقات مسأله های ،(web site و CD : ترونی ال (انتشار ریاضیات انفجار ، ریاض مقاالت

ایران ریاض انجمن در عضویت مزایای
م شوید. سهیم کشور ریاضیات عموم سازی و پیشرفت در •

داشت. خواهید مشارکت ایران ریاض انجمن مل نقش و ارکان تقویت در •
شد. خواهید برخوردار انجمن پوشش تحت همایش های تمام در ثبت نام تخفیف از •

م اورید. دست به را ریاضیات با مرتبط انجمن های و بین الملل انجمن های از برخ در عضویت تخفیف ان ام •
م یابید. حضور کشور ریاضیات جامعه بزرگ گسترۀ همراه های و هم فکری در •

م یابید. پیوند جهان و ایران ریاضیات مهم تحوالت و رویدادها با •
م کنید. دریافت را انجمن ادواری نشریات •



ایران ریاض انجمن محترم اعضای
اینترنت نشان به ایران ریاض انجمن در حقیق عضویت تمدید یا نام ثبت برای م شود دعوت عالقمندان از بدین وسیله

فرمایند. مراجعه http://imsmembers.ir
طریق از یا نمایند واریز زیر حساب های شماره از ی به را زیر جدول شرح به ٩٨ ٩٧ ‐مهر مهر دوره عضویت های حق است خواهشمند ضمناً

نمایید. پرداخت به اقدام ایران ریاض انجمن نام به اعضا سامانه در موجود اینترنت درگاه
۶٣١٩٨ کد بهجت آباد شعبه ملت بانک (IR ٨٢٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٠٩۵۴۶۴٧٢ شبا: (کد ٢١٠٩۵۴۶۴٧٢ حساب شماره •

٠٠٣٧ کد غربی زند کریم خان شعبه تجارت بانک ٢٩۶٢۵٢٨٢۴ حساب شماره •
تجارت بانک ۵٨۵٩٨٣٧٠٠٠٠۵۶٨۴٢ کارت شماره •

م باشد. راستا این در محترم اعضای پیشنهادات پذیرای ایران ریاض انجمن دبیرخانه

٩٧ ‐ ٩٨ مهر دوره برای عضویت حق

توضیحات ساله پن ساله چهار ساله سه ساله دو ساله ی عضویت ها
۶/۵٠٠/٠٠٠ ۵/٢٠٠/٠٠٠ ٣/٩٠٠/٠٠٠ ٢/۶٠٠/٠٠٠ ١/۴٠٠/٠٠٠ پیوسته

قبال در وابسته اعضای
(بولتن نشریات کلیه دریافت

( ترونی ال صورت به

٢/٢٠٠/٠٠٠ ١/٢٠٠/٠٠٠ و اندیشه و وابسته‐فرهنگ
بولتن

اعضای برای قیمت حداقل
تخفیف با ساله ی وابسته

ریال ۵٠٠/٠٠٠ برابر
م باشد.

١/١٠٠/٠٠٠ ۶٠٠/٠٠٠ وابسته

پس سال ی تا حداکثر فارغ  التحصیل اعالم با دکتری دانشجویان
انجمن عضو ان رای طور به نماینده تأیید با دکتری دوره اتمام از

بود. خواهند

دکتری فارغ التحصیالن

در تحقیق ایران انجمن ایران، ریاض معلمان و علم انجمن های اتحادیه فرانسه، ریاض انجمن ا، آمری ریاض انجمن ایران، آمار انجمن اعضای •
مختلف سطوح معلمین و دانش آموزان دانشجویان، فازی، سیستم های انجمن ایران، رمز انجمن ایران، ریاضیات خانه های شورای انجمن عملیات،
آموزش کارت و تاریخ) (با معتبر دانش آموزی یا دانشجویی کارت . انجمن ها) اعضای (برای عضویت کارت کپی ضمیمه با م توانند پرورش و آموزش

م گیرد. تعلق دوساله و ی ساله عضویت های به تخفیف که است ذکر به الزم شوند. برخوردار درصدی ۵٠ تخفیف از پرورش و
ریال ١/٠٠٠/٠٠٠ سال دو برای و ریال ۵٠٠/٠٠٠ سال ی برای تخفیف؛ با خبرنامه دریافت قبال در وابسته عضویت برای عضویت حق حداقل توجه: •

م باشد.



ورشو پارک داخل ورشو، خ نبش ، نجات الله استاد خیابان تهران،
۴١٣١ ‐ ١٨۴۵ پست صندوق تهران،

٨٨٨٠٧٧٧۵ ،٨٨٨٠٧٧٩۵ ،٨٨٨٠٨٨۵۵ نمابر: و تلغن
iranmath@ims.ir : الترونی نشان

http://www.ims.ir اه: منزل

ایران ریاض انجمن
١٢۵٨ شماره ،١٣۵٠ تأسیس
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ایران ریاض انجمن در حقوق عضویت

١٣۵٠/٩/٢۵ تاریخ در و شده یل تش ایران در ریاض دانش توسعه و بسط هدف با كه است علم صرفاً انجمن ایران ریاض انجمن
فنّاوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته علم انجمن های كمیسیون نظر زیر انجمن این است. رسیده ثبت به ١٢۵٨ شماره تحت
در كه ایران ریاض انجمن م دهد. گزارش وزارتخانه این پژوهش معاونت به جزئیات با را خود ساالنه خرج و دخل و م كند فعالیت

علم ارگان های و سازمان ها اه ها، دانش وزارتخانه ها، بین از شادمان با است بوده فراوان خدمات مصدر خود فعالیت قرن نیم حدود
تكمیل م شود آغاز ١٣٩٧ مهرماه اول از كه ساله ی دوره عضویت شرط م پذیرد. حقوق عضویت به را تعدادی فرهنگ و
(IR 820120000000002109546472 (کدشبا: ٢١٠٩۵۴۶۴٧٢ حساب شماره به ریال میلیون پانزده مبل حداقل واریز و زیر فرم
نام ٠٠٣٧ به کد غربی زند خان کریم شعبه تجارت بانک ٢٩۶٢۵٢٨٢۴ حساب شماره به یا و ۶٣١٩٨ كد آباد بهجت شعبه ملت بانك
اندیشه و فرهنگ خبرنامه، ادواری: نشریه سه جمله از را، خود نشریات كلیه انجمن لطف، این قبال در است. ایران ریاض انجمن
با را اه دانش یا موسسه آن آرم و نام مربوط دوره در و م فرستد حقوق اعضای آدرس به را ایران ریاض انجمن بولتن و ریاض

م كند. ذكر خبرنامه در ایران ریاض انجمن حامیان زمره در تقدیر

ایران ریاض درانجمن حقوق عضویت فرم

...................................................................................... اه/مؤسسه: دانش نام
.......................................................................... نشریات: ارسال جهت پست نشان
............................. : پست كد ................................................................
..................................... آن: كد و دورنگار ..................................... آن: كد و تلفن

................................ : ترونی ال پست
□ شود ارسال پیوست فهرست در مذکور کتابخانه های نشان به □ شود ارسال فوق نشان به نشریات از ..........نسخه تعداد

مبل به ایران ریاض انجمن نام به ............................................. جاری حساب به پرداخت فیش ضمناً
است. پیوست ریال ................................

................................ سمت: ................................ مسئول: خانوادگ نام و نام
...................................... همراه: تلفن

.......................... تاریخ:
مسئول امضای



ورشو پارک داخل ورشو، خ نبش ، نجات الله استاد خیابان تهران،
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ایران ریاض انجمن ادواری نشریات اشتراک فرم

سال هر كه است ایران ریاض انجمن ـ پژوهش علم و ترویج ـ علم نشریه دو بولتن و ریاض اندیشه و فرهنگ
م    شوند. ارسال انجمن حقوق و حقیق اعضای به و منتشر شماره چهار و سه در ترتیب به

و كتابخانه ها برای سال) در شماره ۴) خبرنامه با همراه نشریه دو این ٩٨ مهر ال ٩٧ مهر از ساله ی اشتراک حق
است. ریال ۴/۵٠٠/٠٠٠ جمعاً مؤسسات

شبا: (کد ٢١٠٩۵۴۶۴٧٢ حساب شماره به را مبل این م توانند اشتراک به عالقه مندان
٢٩۶٢۵٢٨٢۴ حساب به یا و ۶٣١٩٨ كد آباد بهجت شعبه ملت بانک (IR 820120000000002109546472

انجمن نشان به را آن فیش و كنند واریز ایران ریاض انجمن نام به ٠٠٣٧ کد غربی زند خان کریم شعبه تجارت بانک
بفرستند.

...................................................................................... اه/مؤسسه: دانش نام
........................................................................................... : پست نشان
..................................... آن: كد و دورنگار ..................................... آن: كد و تلفن

مبل به ایران ریاض انجمن نام به ................................ جاری حساب به پرداخت فیش
است. پیوست ریال ................................

.................................. همراه: تلفن .................................. مسئول: خانوادگ نام و نام
................................ سمت:
................................ تاریخ:

امضاء: محل
















