


برگزاری زمان برگزاری محل انجمن همایش های عنوان
شد. خواهد اعالم متعاقبا ١٩ کووید بیماری به خاطر ٩٩ و ٩٨ سال های سمینارهای برخ زمان

١٣٩٩ اسفند ۶ ۴و تهران ، طباطبائ عالمه اه دانش انسان علوم و ریاضیات همایش ششمین
١٣٩٩ اسفندماه ١۵ و ١۴ ارومیه ارومیه، اه دانش جبری ترکیبیات و گراف نظریه کنفرانس یازدهمین
١٣٩٩ اسفندماه ١٨ تا ١۶ رشت گیالن، اه دانش دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار پانزدهمین

١٣٩٩ اسفند ٢١ و ٢٠ زاهدان بلوچستان، و سیستان اه دانش آن كاربردهای و رها عمل نظریه سمینار ششمین
١۴٠٠ فروردین ماه ٢٠ تا ١٧ سنندج كردستان، اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار هشتمین

١۴٠٠ خردادماه ۶ و ۵ قزوین ، امام خمین بین الملل اه دانش آن كاربردهای و ریاض آنالیز سمینار چهارمین و بیست
١۴٠٠ تیرماه ٢۴ ٢٣و تبریز آذربایجان، مدن شهید اه دانش سازی بهینه و غیرخط آنالیز سمینار پنجمین

١۴٠٠ تیرماه ٢۴ تبریز تبریز، اه دانش دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار شانزدهمین
١۴٠٠ تیرماه ٣١ تا ٢٩ یاسوج ، یاسوج اه دانش توپولوژی و هندسه سمینار یازدهمین

١۴٠٠ کرمان 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 رشت گیالن، اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار نهمین
١۴٠١ خرم آباد لرستان، اه دانش آن كاربردهای و ریاض آنالیز سمینار پنجمین و بیست
١۴٠٢ تبریز سهند، صنعت اه دانش آن كاربردهای و جبرخط دوساالنه سمینار دوازهمین
١۴٠٣ مشهد مشهد، فردوس اه دانش ایران ریاض کنفرانس پنجمین و پنجاه

سمنان سمنان، اه دانش كاربردها و هارمونی آنالیز سمینار هشتمین
اصفهان اصفهان، اه دانش آن کاربردهای و تابع آنالیز سمینار ششمین

تهران الزهرا، اه دانش کشور دانشجویی ریاض مسابقه چهارمین و چهل
تبریز تبریز، اه دانش زیست ریاضیات مل همایش دومین

بوشهر خلیج فارس، اه دانش جبر سمینار هفتمین و بیست

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
است. داده تخصیص ایران ریاض انجمن دبیرخانه به را تهران ورشو پارک در واق ساختمان شهرداری، این تهران: ۶ منطقه شهرداری •

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

١٣٩٩ مهرماه تا ١٣٩٨ مهرماه دوره حقوق اعضای
یزد. و رفسنجان ( ول عصر(ع شیراز، مشهد، فردوس زنجان، پایه علوم تکمیل تحصیالت اه های: دانش

١۴٠٠ مهرماه تا ١٣٩٩ مهرماه دوره حقوق اعضای
رفسنجان. ( ول عصر(ع کردستان، ، طوس نصیرالدین خواجه صنعت بیرجند، صنعت شیراز، ، خوارزم (س)، الزهراء اصفهان، اه: دانش
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خبرنامه
١۶١و١۶٢ شماره ،١٣٩٨ زمستان و پاییز ،۴ و ٣ ۴٠،شماره 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

است. آزاد مأخذ
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انتشار:٩٩/١٢/٢٠ تاریخ
بختیاری سمانه و صمدیان فریده تنظیم: و طراح

بختیاری سمانه جلد: طراح
دبیرخانه ورشو، پارک داخل ، نجات اله شهید استاد خ ‐ تهران : نشان

١٣١۴۵ ‐ ۴١٨ پست صندوق ایران، ریاض انجمن
٨٨٨٠٧٧٧۵ و ٨٨٨٠٧٧٩۵ ،٨٨٨٠٨٨۵۵ دورنگار: و تلفن

iranmath@ims.ir انجمن: ترونی ال نشان
http://imsmembers.ir اعضاء: سامانه نشان
www.ims.ir : اینترنت نشان
newsletter@ims.ir خبرنامه: ترونی ال نشان
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 ١۶١و١۶٢ پیاپی شماره

 انجمن اخبار

ایران ریاض انجمن بیانیه ی
پژوهش موضوع در

جهت در و خود فعالیت قرن نیم آستانه ی در ایران ریاض انجمن
این انتشار با م داند الزم خود بر ایران، در ریاضیات ارتقای حفظ
و پژوهش محوری و مهم موضوع پیرامون را خود مواض بیانیه،
بیانیه ی امیدواریم نماید. اعالم ریاضیات در پژوهش دستاوردهای
ریاضیات، فردای و امروز نسل های هدایت برای راهنمایی سند حاضر
آثار کیفیت اعتالی و پایه ای و مهم رشته ی این تقویت و توسعه

باشد. ایران در ریاض پژوهش

گرفتن درنظر بدون پژوهش دستاوردهای کمیت به دادن بها . ١
بین از ارزش، کم آثار خلق به منجر ، کیف استانداردهای
نهایت در و کشور الت مش به بی تفاوت ، علم اخالق رفتن
رانه پرسش و نوآورانه عمیق، پژوهش کارهای شدن بی ارزش
کشور ریاض استعدادهای سرکوب و دلسردی نتیجه در و

شد. خواهد

تأیید مورد رشته ها، همه برای ارتقاء آیین نامه سان بودن ی . ٢
به فراوان آسیب معتقدیم ما و نیست ایران ریاض انجمن

م آورد. و آورده وارد ریاض پژوهش های کیفیت

است الزم دکتری اثرگذار دانش آموختگان تربیت برای . ٣
استادان و باشند خالق و مستعد دکتری ورودی دانشجویان

باشند. صاحب نظر خود تخصص رشته در آن ها راهنمای
در تکمیل تحصیالت دانشجویان راهنمایی الزام کردن
منجر دانشجو پذیرش نادرست شیوه ی و ارتقاء آیین نامه ی
شدن زیاد و کم عالقه و کم استعداد دانشجویان پذیرش به

شد. خواهد بی کیفیت دانش آموختگان
در ‐تخصص علم مجله های به امتیازده روش های . ۴

کم فاکتورهای و غیر علم موازین اساس بر اه ها دانش
نظر و شاخه ها و رشته  ها تفاوت به توجه بدون که محض،

پژوهش آثار کیفیت نزول به منجر م شود، انجام متخصصان
شد. خواهد

اه ها دانش رتبه بندی پژوهش معیارهای بیشتر حاضر حال ۵ . در
جهت در کشور اه های دانش حرکت و هستند کم تنها
به منجر چارچوب، این در خود رتبه ی باالبردن برای آمارسازی

مانع نتیجه در و پژوهش آثار اثربخش عدم و کیفیت نزول
م کنیم اعالم پایان، در شد. خواهد کشور علم توسعه برای
غفلت و پژوهش سیاستگذاری های فعل روند ادامه ی با که
کُند کشور ریاضیات رشد باال، بندهای در مذکور الت مش از
رشته های سایر به جدی آسیب های آن، تبع به و شد خواهد
رسید. خواهد کشور سازندگ به نتیجه در و مهندس و علوم



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٨ زمستان و پاییز ۴

نوشته ها

ارشمیدس لحظه های از پر سال
٢٠١٩ سال در ریاض رف ش پیشرفت ١٠

∗ مل حسن

از پر ریاضیات جهان در میالدی ٢٠١٩ سال م رسد نظر به
نشده ای حل مسائل از جدای بود. ساز سرنوشت و مهم لحظات

طوفان شاهد سال این آورد، وجد به را ریاضیدانان آن ها حل که
برای که بود سخت سؤاالت حل در (! جزئ (هرچند پیشرفت ها از
این همچنین بود. کرده مشغول خود به را ریاضیدانان ذهن دهه ها
توجه و تعجب که بود ریاضیات تکینک های ابداع از مملو سال
نیز بزرگ ریاضیدانان سال این در به عالوه برانگیخت. را ان هم
زیبایی ذهن های و چنین این بزرگ اتفاق ده جا این در درگذشتند.
وجود نیز ری دی مهم اخبار و وقایع آورده ایم. را بود آن ها پشت که
جهان اخبار قسمت در اما نشده آن ها از ذکری جا این در که داشت
عنوان با مطلبی نوشتار این اصل منبع پرداخته ایم. آن ها به ریاضیات
در که م باشد ‘The 10 Biggest math Breakthroughs of 2019’
است. شده منتشر ‘Popularmechanics.com’ ترویج علم سایت
و منابع از زیر، اتفاقات از مورد هر برای متن فراخور به حال این با
آن ها که است شده استفاده نوشتار بودن دقیق برای ر دی مقاله های

کرده ایم. ذکر متن در را
ریمان حدس در پیشرفت ‐ ١

مهم ترین و بزرگ ترین به عنوان عموماً ریمان فرضیه ی یا حدس
م آید. حساب به محض ریاضیات در حاضر حال نشده حل مسئله
توزیع درباره شد، مطرح ریمان توسط ١٨۵٩ سال در که حدس این
ریاضیات شاخه های از بسیاری به تاکنون آن حل و است اول اعداد
دردسر به را ریاضیدانان چنان حدس این است. کرده پیدا ارتباط
م شود یاد آن از هزاره مسائل از ی به عنوان که است انداخته
میلیون ی جایزه آن حل برای کالی مؤسسه توسط که آن جا تا
گریفین ل مای نام های به ریاضیدان چهار است. شده تعیین دالری
اثبات را قضیه ای امسال ۴ زاگیر دون و ٣ رولن لری ،٢ اونو کن ،١
قضیه این است. ریمان فرضیه ی با مستقیم ارتباط در که کردند

برای راه نقشه م تواند هم هست زیبا و جذاب خود نوبه به هم
توسط ضعیف تری حالت در قضیه این باشد. ریمان حدس اثبات
در جدید اثبات اما بود، شده ثابت ۶ پولیا جورج و ۵ جنسن یوهان
م تواند و است شده بیان ساده تری حال عین در و کل تر حالت
سه و او م کند تأکید اونو باشد. ریمان حدس اثبات برای مسیری
نکرده اند، ابداع جدیدی ریاض مفاهیم یا تکنی هیچ ر دی ریاضیدان
است!) صفحه ٨ تنها (مقاله است. آن سادگ آن ها اثبات مزیت
کنفرانس ی حاشیه در ساده ریاضیات چالش ی از مقاله ایده
اونو گرفت. ل ش بود شده برگزار زاگیر سال ۶۵ مناسبت به که
حل مسئله که تصور این با م کند مطرح زاگیر برای را مسئله
درگیر جسورانه زاگیر اما نم شود. آن درگیر زاگیر و نیست شدن
آن م کند. ترسیم آن برای حل راه زودی به و م شود مسئله
را آن سپس و کردند ارائه را حل راه نویسندگان، ر دی همراه به دو
عنوان تحت بحث مورد مقاله دادند. تعمیم کل تر نظریه ی به
به “Jensen polynomial for the Riemann zeta function and other sequence”

است. رسیده چاپ

1Michael Griffin 2Ken Ono 3Larry Rolen 4Don Zagier 5Johan Jensen 6George Polya
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عب م سه مجموع مسئله ‐ ٢
به باستان ریاضیات مسائل قدیم ترین از ی که مسئله این
سؤال ساده بیان به است. دیوفانتوس معادالت درباره م آید، حساب
به صورت م توان را ١٠٠ تا ١ بین اعداد از ی کدام که است این
در که رف ش پیشرفت کرد؟ بیان صحیح عدد سه عب م مجموع
آخرین به کارگیری به کم افتاد اتفاق مسئله این برای ٢٠١٩ سال
در ریاضیدانان دستاورد این دقیق جزئیات بود. رایانه ها فناوری های

است. شده ذکر ریاضیات جهان اخبار قسمت

کالتز حدس ‐ ٣
ی که ریاض نشده حل مسئله های بزرگ ترین از ر دی ی

در که حدس این است. ٧ کالتز حدس شد، نزدی حل به ر دی قدم
به سادگ شد، مطرح ٨ کالتز لوتر آلمان ریاضیدان توسط ١٩٣٧ سال

را آن بود زوج اگر کنید. انتخاب طبیع عدد ی است: بیان قابل
جم ی با کرده ضرب سه در را آن بود، فرد اگر و تقسیم دو به

انتخاب شروع برای را عددی هر که بود این کالتز حدس کنید.
خواهیم دنباله ای به همیشه کنیم اجرا آن روی را فوق روند و کنیم
کنیم شروع ۶ با اگر مثال برای م شود. ختم ی عدد به که رسید
از ی ٩ تائو ترنس رسید. خواهیم ۶،٣،١٠،۵،١۶،٨،۴،٢،١ دنباله به
دکترای سال ٢١ در او دنیاست. حاضر حال ریاضیدانان بزرگ ترین
تمام استاد جوان ترین او سال ٢۴ در گرفت. پرینستون از را خود
فیلدز مدال برنده سال ٣١ در ٢٠٠۶ سال در و UCLA اه دانش
حاضر حال ریاضیدانان فعال ترین از و ریاض نوابغ از ی او شد.

ریاض مطالب تمام او که است این او درباره جالب نکته دنیاست.
او سایت ذارد. می اشتراک به افراد بقیه با آنالین صورت به را خود

داوینچ یادداشت دفتر امروزی نمونه (Terrytao.wordpress.com)
و ببرید نام را پیشرفته ریاضیات در موضوع ی است کاف است.
است. نوشته مطلب آن درباره او دید خواهید بزنید. او سایت به سری
جامعه شد، منتشر کالتز حدس با ارتباط در تائو توسط که خوبی نتایج
و است نشده حل هنوز کالتز حدس حال این با داد. تکان را ریاض
در بزرگ قدم تائو کار اما شد. ب طول سال ها است ن مم آن حل

بود. آن حل مسیر

حساسیت حدس ‐ ۴
بیان بول داده های درباره ١٩٩۴ سال در که ١٠ حساسیت حدس
رایانه نظری علوم نشده حل مسائل مهم ترین از ی و بود شده
به صورت ١١ هانگ هائو جوان ریاضیدان توسط م آمد، حساب به
علوم در پیچیدگ نظریه در مهم نقش بول توابع شد. حل کامل
هانگ م کند. ایفا رمزگذاری و مدار طراح همچون مباحث و رایانه
به اما م کردم کار حساسیت حدس روی ٢٠١٢ سال «از م گوید:
حل را آن توانستم که کردم پیدا آن با رابطه در کلیدی ایده ای تازگ

کنم.»

سرطان تحقیقات برای بزرگ سال ی ‐ ۵
سرطان درمان به کم برای راه پی در همیشه ریاضیدانان
و ریاضیدانان بین مشترک کار ی با ٢٠١٩ سال بوده اند.
[elifesciences.org/articles/38407] شد. شروع زیست شناسان
به شایان کم که بود خالقانه ریاض مدل بندی ی مقاله این
ری دی تحقیق سپس م کرد. سلول رشد آزمایش های انجام
چشم انداز آوردن دست به برای ریاض مدل های از که شد انجام
م کرد. استفاده پستان سرطان رشد ونگ چ درباره روشن

(Crunching the Numbers of Cancer Matastasis)

7Collatz Conjecture 8Lothar Collatz 9Terrence Tao 10The Sensitivity Conjecture 11Hao Huang
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م شود. ریاضیات ام کری ‐ ۶

معن به ١٣ ام اری از برش و کاغذ هنر معن به ١٢ ام کری
دنبال به فن دو این حال این با است. معروف کمتر تا، و کاغذ هنر
٢٠١٩ سال در هستند. صنعت کاربردهای در خود ویژه اه جای
و پرداختند ام کری ریاضیات تشریح به هاروارد اه دانش محققین
ال. کشیدند. تصویر به مواد طراح و ساخت در جدیدی مرزهای
چویی١۶ گری و دوت١۵ لوی و کاربردی ریاضیات استاد ماهادوان١۴

ام کری برای ریاضیات چارچوب ی هاروارد اه دانش از هم
مشخص ل ش هر به را ورقه  هر م توان آن تحت که کرده اند تدوین
معروف پسرعموی خالف بر ام کری کرد. تبدیل شده ای خواسته
م کند، استفاده کاغذ به دادن ل ش برای کردن تا از که ام اری خود
ایجاد و کاغذ ل ش تغییر برای دادن برش در وها ال سری ی از
ما «از م دهد: توضیح ماهادوان م برد. بهره بعدی سه ال اش
پرده ام کری ریاض اساس اصول از م توان آیا م شود سؤال
را ما که کرد استفاده وریتم هایی ال ایجاد برای آن ها از و برداشت
گونه ای به صفحه ی در را برش جهت و اندازه تعداد، سازد قادر
چویی گری باشد؟» تغییر قابل خاص ل ش هر به که کنیم طراح
بعدی دو ل ش ی ما به اگر که است این اصل «مسئله م گوید:

ی در را برش وهای ال م توان ونه چ شود، داده بعدی سه یا
نهایی ل ش به حرکت ی با که کرد طراح چنان مرج ل ش
برای عمل در که محدویت هایی شناسایی با ما کار، این در برسیم.»
از ما م کنیم. برطرف را ل مش دارد، وجود برش وهای ال یافتن
برش وهای ال مشخص کردن برای عددی بهینه سازی روش ی
عنوان با کار این م دهیم. انجام را کار این سپس و م کنیم استفاده

“Programming shape using Kirigami tessellations”

است. رسیده چاپ به ‘Nature Materials’ مجله در

ردان آفتاب گل حدس ‐ ٧
ردان١٧ آفتاب گل حدس حل حرکت روند در ون س سال ها از پس

ریاضیات مفهوم بودیم. حدس این در پیشرفت شاهد ٢٠١٩ سال
اردوش١٨ پاول بزرگ ریاضیدان توسط ١٩۶٠ سال در ردان آفتاب گل
ردان آفتاب گل ی را مجموعه ها از گردایه ای شد. مطرح
ثابت گردایه عناصر دو به دو اشتراک های همه ی هرگاه گوییم
م شود. گفته ردان آفتاب گل هسته ی ثابت، اشتراک این به باشد.
ردان آفتاب گل هسته کنید، نگاه ردان آفتاب گل تصویر به اگر
ردان آفتاب گل در مجموعه هر و است مرکز رنگ قهوه ای قسمت
موضوع این در اصل سؤال است. هسته و برگ ی از اجتماع
اندازه به ردان آفتاب گل ی شرایط چه تحت که است این
گل حدس دارد؟ وجود مجموعه) زیادی تعداد (شامل بزرگ کاف
گردایه ای برای که م دهد ارائه را مختلف شرایط ردان آفتاب
مقاله دارد. وجود ردان آفتاب گل ی مجموعه ها، از دلخواه

‘Improved bounds for the sunflower lemma’

را آن هنوز اما م آید شمار به حدس برای بزرگ قدم ی چند هر
نم کند. اثبات

بخت آزمایی بلیط رمزی: نظریه در رف ش پیشرفت ی ‐ ٨
ندارد! وجود برنده همیشه

فرانک بریتانیا، بزرگ فیلسوف و ریاضیدان افتخار به نظریه این
م آید. حساب به ترکیبیات از شاخه ای و شده نام گذاری رمزی١٩
12Kirigami 13Origami 14L. Mahadevan 15Levi Dodte 16Gary Choi 17Sunflower Conjecture 18Paul Erdos 19Frank Ramsey
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ساختار ی عناصر از تعداد چه است: این نظریه این در اصل سؤال
این در باشد؟ برقرار ویژه خاصیت ی تا باشد داشته وجود باید
مقادیر میان در پیش بین قابل وهای ال به دنبال ریاضیدانان نظریه،
درحدود که مسئله ی به ٢٠١٩ سال در هستند. آشوب باالی
بلیط مسئله شد: داده پاس بود، مانده باق نشده حل قرن نیم
آیا .(Ever Winning Lottery Ticket) برنده همیشه بخت آزمایی
باشد؟ برنده همیشه که دارد وجود بلیط نامتناه بخت آزمایی در
سال در ماتیاس٢٠ آدریان انگلیس ریاضیدان که بود سؤال این
تعداد شما بلیط استاندارد، بخت آزمایی ی در کرد. مطرح ١٩۶٩
به صورت بخت آزمایی در که اعدادی با آن ها اگر که دارد عدد متناه
بلیط هر م شوید. برنده شما کند مطابقت م شوند، اعالم تصادف
برنده برای کم شانس شما به این که دارد سطر محدودی تعداد
خریداری بلیط کاف اندازه ی به شما اگر این بنابر م دهد. شدن
باشد، آن ها در ن مم ترکیب های همه که گونه ای به باشید کرده
بسیاری هزینه ی عمل در که کاری شد. خواهید برنده حتما شما
است. متفاوت کم وضعیت نامتناه بخت آزمایی در داشت. خواهد

نامتناه تعداد بلیط هر و هستند نامتناه دنباله های برنده عددهای
در دارد. وجود عدد نامتناه تعداد سطر هر در که دارد سطر
همیشه که کرد درست بلیط م توان نیست مشخص حالت این
اه دانش در تورنکویست٢٢ ر اس و شریتسر٢١ دیوید باشد. برنده
بتوان است ن مم غیر کردند. پیدا را سؤال این جواب کپنهاگ
عنوان با آن ها مقاله باشد. برنده همیشه که کرد درست بلیط

‘The Ramsey property implies no mad families’

است. شده منتشر

جدید روش به دو درجه معادله حل ‐ ٩
زین جای روش ملون کارنگ اه دانش از لو٢٣ شن پو دکتر

کرد. معرف دو درجه معادله ریشه های به دست آوردن برای
برای است، کرده استفاده آن از او که ریاضیات م گوید او
م باشد تازه او توصیف رد روی اما است، شده شناخته قرن ها
این سادگ علت به دانش آموزان جدید نسل است ن مم و
عنوان با او مقاله دهند. ترجیح قبل روش به را آن روش

‘A Simple Proof of the Quadratic Formula’

است. شده منتشر

آبل جایزه برنده زن نخستین ‐ ١٠
دریافت به موفق تگزاس اه دانش ریاضیات استاد ٢۴ اولنب کارن
است، جهان در ریاضیات جوایز معتبرترین از ی که آبل جایزه
دریافت به موفق ریاضیات دنیای در زن ی بار نخستین برای شد.
ساله هر که است بین الملل جایزه ای آبل جایزه شد. آبل جایزه ی

ریاض در ارزنده ای کار که ریاضیدان چند یا ی به نروژ شاه توسط
ریاضیدان افتخار به جایزه این م شود. اهدا باشند، داده انجام
علوم آکادم است. شده ذاری نام آبل٢۵ هنری نیلس نروژی

اولنب پیشتازانه دستاوردهای خاطر به جایزه این داشت بیان نروژ
پیمانه ای نظریه ی نسبی، مشتقات با دیفرانسیل معادالت هندسه، در
آنالیز، بر او کار اساس تأثیر خاطر به و انتگرال پذیر سیستم های و

است. شده اهدا او به ‐فیزی ریاض و هندسه

مالیر اه دانش ∗

20Adrian Mathias 21David Schrittesser 22Asger Törnquist 23Po Shen loh 24Karen Uhlenbeck 25Niels Henrik Abel
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نقاش بوم روی ریاض
قم و اسپارک توسط قدیم حدس ی اثبات روایت

∗ مل حسن

عنوان با مطلبی از ترجمه ای نوشتار این
‘Proving a longstanding conjecture about the area of

negatively curved spaces’

متن، فراخور به اما است. شده منتشر phys.orgسایت در که است
است. شده اضافه آن به مطالبی

اری هم با ینز هاپ جان اه دانش ریاضیدان اسپراک١ جوئل
فناوری مؤسسه ایران ریاضیدان ،٢ قم محمد سابقش، دانشجوی
هادامارد کارتان‐ تاریخ و مهم حدس اثبات به موفق ، جورجیا٣
کار این درباره اسپراک شدند. منف انحنای با رویه های حجم درباره
نخوابی های شب و غیرمنتظره موان از پر چندساله، «تالش م گوید:
م کنید حس شما پایان، در شدیم. زنده و مردیم بار هزاران ما بسیار.

داده اند.» نجات گونه ای به را شما خدایان
که برم گردد. هندس قدیم مسئله ی به حدس این منشأ
نام به و آمده باستان روم شاعر ویرجیل اثر آنه اید حماس منظومه در
از قبل سال ٩٠٠ حدود در است. شده معروف دیدو۴ ه مل مسئله
به پوگمالون خود، بی رحم برادر توسط که فنیق شاهزاده دیدو میالد،
بر شد. داده پناه تونس پادشاه جارباس، توسط بود، شده تبعید آفریقا
دیدو برای جارباس پادشاه است آمده آنه اید داستان در آن چه اساس
کندکه تصاحب را زمین م تواند او م کند. مطرح ریاض مسئله ی
را گاو پوست باهوش ه مل باشد. شده محصور گاو پوست ی با
ناحیه ای هم به آن ها بستن با و م کند تقسیم باری نوارهایی به
م شود شناخته کارتاژ شهر عنوان به بعدها که وسیع و ل ش دایره
حساب، در مسئله قدیم ترین دیدو مسئله م کند. خود مال را

مثال و م آید حساب به بهینه سازی همچنین و انتگرال و دیفرانسیل
توسط محصور مساحت ماکزیمم کردن پیدا است: ۵ اصل مسئله از
توسط محصور حجم ماکزیمم یافتن یا ثابت طول با بسته منحن های

ثابت. مساحت با بسته رویه های
طبیعت کار در مهم اصل ی به موضوع این توضیح در اسپراک
وجود مختلف ال اش پدیده ی برای طبیعت «در م کند: اشاره
انرژی میزان کمترین که م کند انتخاب را ل ش طبیعت که دارد
کمترین با شده داده مساحت ی که را ل ش شود. صرف آن برای
کره ل ش آن بعدی سه حالت در و دایره م کند محصور محیط

تعمیم ر دی فضاهای به را اصل این بخواهید شما وقت اما است.»
این شدند موفق قم و اسپراک م شود. پیچیده خیل مسئله دهید
معروف قدیم حدس ی قالب در که کنند اثبات را بزرگ چالش
در فوق اصل دهند نشان و بود شده فرمول بندی ریاضیات زبان به

فیزی شاخه در بزرگ گام اثبات است. صادق نیز ر دی هندسه های
در ر دی مهم مسائل از بسیاری با و م آید حساب به ریاضیات
کارتان حدس به خالص تیر آن ها مقاله ی است. تنگاتنگ ارتباط
سال در شده، بیان ٢٠ قرن اوایل در که حدس این بود. هادامارد۶ –
برای ١٩٩٢ سال در و ۴ بعد برای ١٩٨۴ سال در ،٢ بعد برای ١٩٢۶
را آن قم و اسپراک مقاله این با نهایت در بود. شده اثبات ٣ بعد

ال اش بین در ، اقلیدس فضای در کردند. اثبات ابعاد همه برای
مقایسه دارد. را جانبی مساحت کمترین کره دارند، ثابت حجم که
این بودن بهینه از کم اندازه گیری آن جانبی مساحت با توپ حجم
ریاضیات نامعادله های بنیادی ترین از ی که م دهد دست به ل ش
به نسبت هندس فضاهای از کل تری مدل های است. فیزی و
در نابرابری این بررس که دارند وجود منیفلدها مانند اقلیدس فضای
و طبیع ترین از برخ است. بوده چالش برانگیز و مهم سوال آن جا
به هستند مرز بدون و منف انحنای دارای که منیفلدها این مهم ترین
برای مثال ها ساده ترین هستند. معروف هادامارد – کارتان منیفلدهای
٨ مرجان صخره های و ٧ زمین سیب چیپس تکه های منیفلدها، این
در بیشتر مساحت به رسیدن منیفلدها این در اصل ایده ی هستند.
با فضاهایی . اطلس گل گلبرگ های مانند است، کمتری فضای
جهت تغییر با که هستند اسب زین به شبیه فضاهایی منف انحنای
م دهد. (عالمت) جهت تغییر خمیدگ و انحنا رویه، روی حرکت
ما باشد، منف انحنای دارای است ن مم «جهان م گوید: اسپراک

نم دانیم.» قطعیت با

ابعاد همه برای را حدس قم و اسپراک که است جایی فضاها این
خود مقاله قم و (اسپراک م کنند. اثبات صفحه ای ٨٠ مقاله ی در

گذاشته اند.) اشتراک به آرشیو سایت در را

1Joel Spruck 2Mohammad Ghomi 3Georgia Tech 4Queen Dido’s problem 5Isoperimetric Problem 6Cartan-Hadamard Conjecture 7potato chips
8coral reefs
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از را چیز همه بودیم مجبور زیرا بود، سخت کار این م گوید:« اسپراک
نداشت.» وجود چیزی هیچ ، شیئ نه و ردی ش نه کنیم، اختراع اول
دانشجوی از نهایت در بود. کرده فکر حدس درباه ی مد ت ها او
محمد کند. اری هم آن حل در وی با تا خواست قم محمد سابقش
هندسه کالسی مسائل روی که است ایران االصل هندسه دان قم
زیرمنیفلدهای روی کل تر صورت به و رویه ها و منحن ها درباره
اه دانش از ١٩٩٨ سال در را خود دکترای قم م کند. کار ریمان
رساله خاطر به او است، گرفته اسپراک هدایت تحت ینز هاپ جان

کرد. کسب را سیلوستر جایزه خود دکتری

م کرد فکر اما داشت ایده ای اسپراک کردند. شروع را کار دو آن
«ریاضیات م گوید: او باشد. احمقانه احتماال و خطرناک بسیار
و گرفتن شهود م کند: مشخص شما ایده ی مورد در را چیز همه
و کردیم شروع ما بنابراین دقیق. بسیار چیزهای به آن تبدیل کردن

متناقض تکنی مسائل اما نوشتیم را ایده اجزای همه تفصیل به
داشت.» وجود

پشت ری دی از پس ی را موان آن ها نیم و سال ی از پس
شب و ایمیل هزاران کردن بدل و رد طریق از آن ها گذاشتند. سر

خیل خوش پایان ی بودند. ارتباط در هم با بسیار نخوابی های
روی از توانستند سرانجام آن ها اما م رسید، نظر به دسترس از دور
«برف های و تراز» «مجموعه های نام به مسئله لغزنده موان از ی
ریاضیات در متفاوت کامال شاخه ای از قضیه ی مقاومت بر شاخه دار»
سخت خیل احساس لحاظ به «این م گوید: اسپراک شوند. چیره
م کنید حس شما پایان، در شدیم. زنده و مردیم بار هزاران ما بود.

داده اند.» نجات گونه ای به را شما خدایان
پیشرفت شدن ار آش دهنده نشان ایده‐اثبات ایده‐حدس، فرآیند
و چشم انداز خاص، مسئله ی ی مورد در افراد است. ریاضیات در
وجود آن اثبات برای کاف شواهد که حال در دارند روشن بینش
درست دارند باور که م کنند فرمول بندی را چیزهایی آن ها ندارد.

بزرگ جامعه از تا م گذراند اشتراک به ران دی با سرعت به و هستند
همین «به م کند: نشان خاطر اسپراک ببینند. بازخورد ریاضیدانان از
سرعت به ر دی علوم سایر مثل ریاضیات در چیز همه که است دلیل

است.» پیشرفت حال در
به تبدیل که م کنند اثبات را حدس افراد زمان، گذر در

ریاض جدید شاخه های به ریاضیدانان سپس م شود. قضیه ای
نام همیشه برای م گیرند. کار به را قضیه ها آن و م کشند سرک
آیا م شود. قید جدید یافته های در اثبات کنندگان و حدس زنندگان
به بعد سال ١٠٠ قم و اسپراک نام های که بود خواهد چیزی این
بیافتد، اتفاق است ن مم «این : م گوید اسپراک شود؟ ذکر آن خاطر

خوشحالم.» واقعا موضوع این از من
به رسیدن از پس ریاضیات، در که قضایایی همه به توجه با
ریاضیات روند م شود، ار آش درست شان ی باره به اثبات، مرحله ی
درباره اسپراک م ماند. باق اسرارآمیز همچنان عجیبی به طرز
چیزهایی با معموال او که م گوید خود مسئله حل روند ونگ چ
کردن خط خط او م کند. شروع مسئله ی درباره شهودی
م برد، نام خود ذهن تمرکز برای روش عنوان به را (Doodling)
تدریج به است، کرده کار آن ها روی او ناخودآگاه که ایده هایی سپس
ایده ها آن م تواند ونه چ م کند کشف او نهایت در م گیرند. ل ش
است. نقاش کردن شبیه ریاض ورزی اسپراک، برای کند. ملموس را
«شما م گوید: او م کند. تجربه مراقبه نوع عنوان به را دو هر او
چیزهایی روی که زمان م گیرید. قرار مشخص فضای ی در
گرفته اید. قرار مراقبه حالت در که است این مثل م کنید، فکر متمرکز
نم شوید. زمان گذر متوجه حت شما و م گذرد متمادی ساعت های
اما دارید، معین اساس قوانین تعدادی و خال نقاش بوم ی شما

نقاش و ریاض که ری دی شباهت است. باز این ها همه در دست تان
شما که نیست مهم این باشید. چالش ها عاشق شما که است این دارد
غرق از که است این مهم ه بل شوید، چالش آن حل به موفق لحظه در

عنوان با قم دکتر و اسپراک دکتر مقاله ببرید.» لذت آن در شدن
‘Total curvature and the isoperimetric inequality in

Cartan-Hadamard manifolds’

است. شده منتشر
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جورجیا فناوری مؤسسه ایران ریاضیدان ، قم ینزمحمد هاپ جان اه دانش ریاضیدان اسپراک، جوئل

مالیر اه دانش ∗

عضویت تمدید
به انجمن عضويت پرتال طريق از را خود عضويت م توانيد ١۴٠٠ مهر ال ٩٩ مهر عضويت دوره برای 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

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

کنند. کم کشور ریاض جامعه اطالعات اعتالی به تماس) تلفن و کامل نشان با (همراه newsletter@ims.ir نشان به …
شد. خواهد درج خبرنامه در نویسنده نام با همراه تصویب، از پس ارسال مقاالت و اخبار
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انجمن ی تالش های گزارش
∗ مل حسن

بود. ایران ریاض انجمن برای پرکار فصل دو ٩٨ زمستان و پاییز
در شهریورماه در کشور ریاض کنفرانس پنجاهمین برگزاری از پس
بود مهم مالقات های برگزاری و نامه نگاری ها ِ نوبت شیراز، اه دانش
کشور ریاضیات روی پیش و اساس چالش های و مسائل آن ها در که
به م اندازیم نگاه خالصه طور به گزارش این در شود. یری پی
است. داده انجام زمینه ها این در ایران ریاض انجمن که تالش هایی
و سیاست گزاران مساعدت و مشارکت با حرکت ها این که است امید

شود. همراه کشور علم جامعه مسئولین

علوم فرهنگستان و ریاض انجمن نمایندگان جلسه :٩٨ مهر ۶
اه دانش محوریت با مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون رئیس با

فرهنگیان

رئیس و مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون با جلسه :٩٨ مهر ٩
فرهنگیان اه دانش

آقایان: حضور با مجلس، تحقیقات و آموزش کمیسیون جلسه
شاخه (رئیس تومانیان دکتر ،( ریاض انجمن (رئیس واعظ پور دکتر
سلطانخواه دکتر خانم و ایرانمنش دکتر علوم)، فرهنگستان ریاضیات
در زاهدی، دکتر آقای با قبال جلسه، این یل تش برای شد. برگزار
اعضای بر عالوه جلسه، این در بود. شده هماهنگ ، قبل جلسه
و پرورش و آموزش وزیر معاون فرهنگیان، اه دانش رئیس کمیسیون،
مدیر و علوم وزیر آموزش معاون و اه دانش آن اداری امور کل مدیر

داشتند. حضور نیز جمهوری ریاست استخدام کل
نیروهای تأمین نحوه کمیسیون، در بحث مورد موضوع چه اگر
توانستند انجمن نمایندگان اما بود، پرورش و آموزش نیاز مورد

مطرح نیز را فرهنگیان اه دانش به مربوط چالش های و موضوعات
کرد درخواست فرهنگیان اه دانش رئیس از کمیسیون رئیس کنند.
و ریاض انجمن نمایندگان حضور با را ری دی جلسه حتماً که
آن ها پیشنهادات و انتقادات و صحبت ها و برگزار علوم فرهنگستان
با مشترک جلسه که گردید مقرر این بر عالوه نمایند. بررس را
و گردد برگزار فرهنگیان اه دانش رئیس و علوم وزیر آموزش معاون
شود. گفتگو مشترک اری هم راه های ر دی و ٢٨ ماده اجرای درباره
که شد این بر قرار علوم، وزیر آموزش معاون هماهنگ با همچنین
وزارت ارزیابی و نظارت دفتر کل مدیر ذکایی، دکتر حضور با جلسه ای

شود. بررس نیز جلسه آن در موضوع، این و گردد یل تش علوم

پژوهش موضوع در ایران ریاض انجمن بیانیه اولین :٩٨ مهر ١٧
است: آمده انجمن وب گاه در بیانیه، این اعالم به مربوط خبر در
پیشبرد برای خود وظایف و اهداف راستای در ایران ریاض انجمن
جامعه نمایندگ به که م داند الزم خود بر کشور ریاضیات ارتقای و
آموزش و پژوهش وضعیت خصوص در خود مواض کشور ریاضیات
که امیدواریم دارد. اعالم بیانیه هایی ط را کشور در ریاضیات
فردای و امروز نسل های هدایت برای راهنمایی سند بیانیه ها، این
توجه مورد و باشد پایه ای و مهم رشته این تقویت و توسعه و ریاضیات
اولین گیرد. قرار کشور پژوهش و آموزش دست اندرکاران و مسئولین
م گردد. تقدیم زیر شرح به پژوهش موضوع در ریاض انجمن بیانیه
به بیانیه این انتشار به نسبت م شود تقاضا اران هم و دوستان از

نمایند. اقدام مختلف روش های
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فرهنگستان ریاض شاخه و ایران ریاض انجمن نامه :٩٨ مهر ٢٠
ورودی کنکور خصوص در فرهنگ انقالب عال شورای دبیر به علوم

اه ها دانش
پایان تا مدارس از قبل از کنکور متأسفانه است: شده بیان نامه این در
توسعه به مهل ضربه این و دارد وجود تکمیل تحصیالت دوره
اضطراب، ایجاد بر عالوه و است نموده وارد کشور علوم و آموزش
باعث مختلف، مقاط دانش آموزان و خانواده ها در وحشت و استرس
شده کشور این استعدادهای ممتازترین مهاجرت و افسردگ دلسردی،

آموزش الت مش از خیل شاید شود حل کنکور مسئله اگر و است
جامعه نماینده عنوان به ایران ریاض انجمن برود. بین از کشور
و بوده مسئله این یر پی همواره علوم فرهنگستان و ایران ریاض
روش ها بررس زمینه در متعددی همایش های و سمینارها تاکنون
نیز راه کارهایی و نموده برگزار اه ها دانش ورودی آزمون های مسائل و
فرهنگستان و ایران ریاض انجمن لذا داده اند. ارائه آن ها حل برای
دارند درخواست دارید را معضل این دغدغه خود که حضرتعال از علوم
فرهنگستان و ایران ریاض انجمن نمایندگان به مالقات وقت که

جنابعال عرض به را خود پیشنهادات و نظرات تا دهید اختصاص علوم
برسانند.

فرهنگستان ریاض شاخه و ایران ریاض انجمن نامه :٩٨ مهر ٢٠
علوم چالش های طرح جهت فناوری و تحقیقات علوم، وزیر به علوم

آن راه کارهای و ریاض
فرهنگستان ریاض علوم شاخه از نمایندگان است: آمده نامه این در
ای پاره توضیح جهت که دارند درخواست ایران ریاض انجمن و علوم
داشته جنابعال با مالقات آن راه کارهای و ریاض علوم چالش های از

باشند.

با ریاض انجمن در مدرسه ای ریاضیات کمیته جلسه :٩٨ مهر ٣٠
کنکور درباره بیانیه ای تدوین موضوع

ریاضیات شاخه و ریاض انجمن نمایندگان جلسه :٩٨ آبان ١۴
فناوری و تحقیقات علوم، وزارت آموزش معاون با علوم فرهنگستان

ریاضیات شاخه و ایران ریاض انجمن دغدغه های جلسه این در
گردید بیان کشور ریاضیات پیشبرد نحوه درباره علوم، فرهنگستان
راستای در کشور اه های دانش بالقوه انات ام از استفاده مورد در و
برای فرهنگیان اه دانش با اری هم ونگ چ همچنین و دبیر، تربیت
برای گردید مقرر همچنین شد. نظر تبادل و بحث مقصود، این به نیل
خنیفر، دکتر آقای حضور با مشترک جلسه موضوع این بیشتر بررس

شود. برگزار فرهنگیان اه دانش رئیس
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ستاد اجرای راهبری و مش گذاری خط معاون با جلسه :٩٨ آبان ٢۶
فرهنگ انقالب عال شورای فناوری و علم

دکتر آقایان: و سلطانخواه دکتر خانم حضور با جلسه این
انجمن از ایرانمنش دکتر تومانیان، دکتر واعظ پور، دکتر قاسم هنری،
شد. برگزار کاشان سوزنچ ابراهیم دکتر آقای و ایران ریاض

بود. سراسری کنکور جلسه، این در بحث مورد موضوع

خنیفر دکتر آقای فرهنگیان، اه دانش رئیس با جلسه :٩٨ آذر ٢
دغدغه های طرح منظور به و آبان ماه ١۴ جلسه ادامه در جلسه این
بردن باال و ریاض دبیران تربیت راستای در ایران ریاض جامعه
انات ام از استفاده با فرهنگیان، اه دانش در ریاض آموزش کیفیت

شد. برگزار ر، دی اه های دانش بالقوه

ارائه و علوم پایه افت علل بررس کارگروه یل تش :٩٨ آذر ۶
ایران ریاض انجمن رئیس توسط راه کارها و چالش ها

آموزش معاونت حوزه در علوم پایه وضعیت بررس کارگروه جلسه
برنامه ریزی کمیته رئیس آهنچیان، دکتر آقای دفتر در و علوم وزارت
، مغان دکتر آهنچیان، دکتر آقایان: که جلسه این در گردید. برگزار
(رئیس واعظ پور دکتر و سمنانیان دکتر مشفق، دکتر ، ثبوت دکتر
کشور در علوم پایه وضعیت داشتند، حضور ایران) ریاض انجمن
اشاره با ایران ریاض انجمن رئیس این، بر عالوه گردید. بررس

به الزم داد. ارائه ارتباط این در را راه کارهایی موجود چالش های به
انجمن سایت در پیشنهادی راه کارهای و چالش ها این که است ذکر
تقاضا انجمن محترم اعضای از و بوده عموم دسترس در ایران ریاض
ایران ریاض انجمن به را خود نظرات و نموده مطالعه را آن ها م شود

نمایند. اعالم

شاخه رئیس و ایران ریاض انجمن رئیس جلسه :٩٨ آذر ١٢
علوم وزیر مقام قائم با علوم فرهنگستان ریاضیات

علوم وزیر مقام قائم باقری دکتر آقای دفتر در که جلسه این در
تومانیان، دکتر آقایان: اتفاق به واعظ پور دکتر آقای شد، یل تش
در حاضرین داشتند. حضور معماریان دکتر و قاسم هنری دکتر
توسعه موضوع به ویژه و علوم پایه افت علل مهم مسئله درباره جلسه،
آن ها بررس به و کرده نظر تبادل و بحث فرهنگیان اه دانش کیفیت و

پرداختند.

شاخه رئیس و ایران ریاض انجمن رئیس جلسه :٩٨ آذر ١٢
آموزش معاون صدیق خاک دکتر با علوم فرهنگستان ریاضیات

علوم وزارت ارزیابی و نظارت مرکز رئیس ، ذکائ دکتر و علوم وزارت

آقای حضور با و علوم وزارت آموزش معاون دفتر در که جلسه این در
و هنری قاسم دکتر تومانیان، دکتر آقایان اتفاق به واعظ  پور دکتر
و ایران ریاض انجمن دغدغه های گردید، یل تش معماریان دکتر
فرهنگیان اه دانش آموزش کیفیت و توسعه درباره علوم فرهنگستان

حال در فرهنگیان ، اه دانش که شد ذکر جلسه این در شد. مطرح
و آموزش معلم کادر تأمین برای دیپلم داوطلبان گزینش به اقدام
مرتبط رشته های دانش آموختگان از زیادی تعداد که م کند پرورش
که است حال در این هستند. ار بی پرورش و آموزش دروس با
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اه های دانش از و بوده خوبی بسیار آموزش سابقه دارای آن ها، اغلب
برگزاری با م توان لذا نموده اند. اخذ را خود مدرک کشور شده شناخته
برای و کرده گزینش را تعدادی آن ها میان از مختلف، آزمون های
آموزش های مشخص ، دوره هایی ط در ، معلم مقام به آن ها ارتقاء
ی  یا ماهه شش م توانند دوره ها این داد. ارائه ایشان به را الزم

دولت معتبر اه های دانش حاضر، حال در ر دی طرف از باشند. ساله
وجود کشور در عال پژوهش و آموزش انات ام و مجرب اساتید با

خال صندل دارای پرورش و آموزش نیاز مورد رشته های در که دارند
پرورش و آموزش جهت دانشجو آموزش توان اه ها دانش این هستند.
و داشته قرار اقتصادی تنگنای در کشور که حال در لذا دارند. را
کارهای و ساز در ، مقاومت اقتصاد ِ سازی پیاده در سع دولتمردان،
تجهیز، برای سنگین بودجه ای کردن هزینه دارند، را کشور مال کالن

منطق ، موازی صورت به فرهنگیان اه دانش در استخدام و راه اندازی
اه دانش که است این ایران ریاض انجمن پیشنهاد نم رسد. نظر به
علوم و علوم پایه رشته های در به ویژه موجود انات ام از فرهنگیان
اجرا به را ١+٣ طرح مانند هایی طرح و ببرد را بهره بیشترین انسان
اه های دانش در تخصص دروس سال ٣ گذراندن بر مبتن که ذارد ب
فرهنگیان اه دانش در معلم آموزش دروس ١سال و موجود معتبر

ی به فرهنگیان اه دانش بیشتر ، توان داشتن صورت در و م باشد
بپردازد، است) نیاز مورد جدی طور به ( که خود اصل رسالت های از
پیشنهادات این جلسه این در معلمان. افزایی دانش ِ رسالت یعن

گرفتند. قرار بررس و بحث مورد

دفتر در علوم پایه انجمن های رؤسای هم اندیش جلسه :٩٨ آذر ٢۶
ایران ریاض انجمن

رؤسای از تعدادی حضور با جلسه ای ایران ، ریاض انجمن دعوت به
، شیم ، فیزی آمار، انجمن های شامل کشور، علوم پایه انجمن های
در علوم فرهنگستان ریاض شاخه رئیس حضور با و زیست شناس
که چالش هایی جلسه، این در شد. یل تش ایران ریاض انجمن دفتر

بررس آن ها با مواجهه راه کارهای نیز و است، مواجه آن با علوم پایه
میان از پرورش و آموزش معلمان تأمین مورد در به خصوص شد.
اه دانش بی رویه توسعه درباره همچنین و اه ها دانش دانش آموختگان
شد. بحث م شود) انجام الزم انات ام تأمین بدون (که فرهنگیان
ریاست فناوری و علم معاون از تا شد مقرر جلسه این در همچنین
وضعیت مورد در ایشان با و شود گرفته مالقات وقت جمهوری،
همین در شود. صحبت علوم پایه توسعه گروه تأسیس و علوم پایه
آشنا، دکتر آقای حضور با جلسه ای برگزاری درباره تا گردید مقرر راستا،
هماهنگ های جمهوری، ریاست استراتژی تحقیقات مرکز رئیس
فرهنگیان اه دانش موجود وضعیت مورد در ایشان با و شود انجام الزم
ایشان با نیز زمینه این در موجود انتقادات و پیشنهادات و شود گفتگو
الزم هماهنگ های که شد مقرر همچنین شود. گذاشته میان در
انقالب شورای دبیر عامل ، دکتر آقای با جلسه ای برگزاری برای
با فرهنگیان اه دانش درباره جلسه آن در و پذیرد صورت فرهنگ ،
به و موضوعات یری پی جهت کارگروه نهایتاً و شود صحبت ایشان

گردد. یل تش نامبرده نهادهای با اتبه م منظور

انقالب عال شورای دبیر برای کنکور اصالح طرح ارسال :٩٨ دی ٣
فرهنگ

علوم ، فرهنگستان ریاضیات شاخه همراه به ایران ریاض انجمن
فرهنگ انقالب عال شورای محترم دبیر برای را کنکور اصالح طرح

انجمن وب گاه به طرح، این جزئیات از اطالع برای نمودند. ارسال
فرمایید. مراجعه ریاض
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با علوم پایه انجمن های رؤسای مشترک نشست دومین :٩٨ دی ۵
ایران ریاض انجمن رئیس حضور

رئیس حضور با علوم پایه انجمن های رؤسای مشترک نشست دومین
فیزی ده دانش محل در دی ماه پنجم پنجشنبه ایران ریاض انجمن

در گردید. برگزار ایران فیزی انجمن میزبان به و تهران اه دانش
و بحث مورد و شد مطرح علم خانه تأسیس طرح ابتدا جلسه این
بر مشتمل علم، خانه که است توضیح به (الزم گرفت قرار بررس

شیم خانه ، ریاض خانه آمار، خانه ، شناس زیست خانه ، فیزی خانه
جهت کمیته ای و م باشد) ... و علوم سینمای علوم، موزه و ... و
در آن از پس شد. یل تش طرح پیشنهادات و مقدمات تهیه و یری پی
شد. گفتگو و بحث است، مواجه آن با علوم پایه که چالش هایی مورد

رئیس و علوم پایه انجمن های رؤسای مشترک جلسه :٩٨ دی ٨
انجمن های اتحادیه رئیس نائب و علوم فرهنگستان ریاض شاخه

جمهوری ریاست فناوری و علم معاون با ریاض علوم ایران
رؤسای مشترک جلسه ایران ریاض انجمن یری پی و درخواست به
نائب و علوم فرهنگستان ریاض شاخه رئیس و علوم پایه انجمن های
و علم معاون با ریاض علوم ایران انجمن های اتحادیه رئیس
صندوق رئیس و ستاری دکتر آقای جناب جمهوری ریاست فناوری
١٣٩٨ دی ماه هشتم شنبه ی روز در کشور ران پژوهش از حمایت
گردید. برگزار جمهوری ریاست فناوری و علم معاونت دفتر در
دغدغه هایی همچنین و است مواجه آن با علوم پایه که چالش هایی
جلسه این در که بودند مواردی جمله از دارد، وجود آن به نسبت که

گرفتند : قرار بررس و بحث مورد زیر موارد همچنین شدند. مطرح
علوم پایه پژوهش های از بیشتر حمایت ‐ ١

رشته انتخاب از دانش آموزان بیشتر استقبال برای راه کارهایی ‐ ٢
دبیرستان در فیزی ریاض

رشته های از برتر دانشجویان بیشتر استقبال برای راه کارهایی ‐ ٣
علوم پایه

علوم پایه رشته های دانش آموختگان اشتغال برای راه کارهایی ‐ ۴
معلم مقدس شغل برای به خصوص

علم معاونت در (علوم پایه) بنیادی علوم ستاد یل تش طرح ‐ ۵
این تضعیف به توجه با علوم پایه از حمایت برای فناوری و
م تواند ستادی، چنین یل تش اخیر. سال های در رشته ها

باشد. علوم پایه رشته های ارتقاء برای خوبی اتفاق

و متعهد دانش آموختگان عظیم خیل میان از گزینش ‐ ۶
تحصیل کشور، خوب اه های دانش در که اخالق مداری

معلم مقدس شغل برای آنان به کارگیری منظور به کرده اند
سرمایه گذاری جای به رویه این زین جای و کشور مدارس در
اه های دانش با قیاس در که فرهنگیان، اه دانش توسعه امر در

تخصص تربیت برای الزم توان وجه هیچ به کشور خوب
ندارد. را معلمان

فناوران و ران پژوهش از حمایت صندوق که شد پیشنهاد ‐ ٧
کم های با و کند مال کم علم انجمن های به کشور،
برتر ران پژوهش تشویق برای را جایزه هایی صندوق، این مال
نظر در م کنند) انتخاب را آن ها کشور علم انجمن های (که

. شود گرفته

کشور علم خانه های و ریاض خانه های به بیشتر توجه ‐ ٨

علم شهر تأسیس یری پی کارگروه جلسه اولین :٩٨ دی ١٧
حضور با علم، شهر تأسیس یری پی درباره کارگروه جلسه اولین
سه شنبه روز در علوم پایه، انجمن های رؤسای منتخب نمایندگان
در شد. یل تش علم انجمن های شورای محل در و دی ماه هفدهم
شهر تأسیس یری پی نحوه مورد در شرکت کنندگان نظرات جلسه این
در کارگروه اعضای از ی هر که گردید مقرر نهایتاً و گردید ارائه علم
ارائه (فایل) شده ذخیره متن ی قالب در را خود نظرات آینده جلسه

کنند.
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و ریزی برنامه دفتر از ایران ریاض انجمن درخواست :٩٨ دی ٢۴
درس کتب تالیف

با تماس هایی ضمن اه ها، دانش اساتید از برخ اینکه به توجه با
ریاض مباحث برخ حذف درباره را خود نگران ، ریاض انجمن

ایران ریاض انجمن بودند، کرده اعالم درس کتب از انتگرال) (مانند
دالیل نمود درخواست درس کتب تألیف برنامه ریزی شورای رئیس از
رسانده ریاض جامعه اطالع به تا فرمایند اعالم را مطالب این حذف
انجمن نامه به درس کتب تآلیف و برنامه ریزی دفتر پاس شود.

است. موجود ایران ریاض انجمن وب گاه در ایران، ریاض

رئیس و علوم پایه انجمن های رؤسای مشترک جلسه :٩٨ بهمن ١۶
ران پژوهش از حمایت صندوق

فناوری و علم محترم معاون با ، قبل جلسه ادامه در جلسه این
در علوم پایه اعتالی راه کارهای آن در و شد برگزار جمهوری ریاست
رئیس واعظ پور دکتر آقای گرفت. قرار بررس و بحث مورد کشور،
معظم رهبر حمایت بر تأکید ضمن جلسه این در ایران، ریاض انجمن
که کردند پیشنهاد کشور، علوم پایه به ویژه توجه بر مبن انقالب،
در حقایق کشف و نظریه پردازی از حمایت ِ”ستاد عنوان تحت ستادی
استقبال پیشنهاد این از جلسه، در حاضرین که شود تأسیس علوم پایه“
آید. به عمل زمینه این در بیشتری مطالعه که گردید مقرر و کردند
آیین نامه همراه به ستاد وظایف شرح که شد این بر قرار همچنین

شود. بررس بعدی جلسه در و تهیه آن اجرایی

وزیر با علوم پایه انجمن های رؤسای مشترک جلسه :٩٨ بهمن ٢٧
ایشان معاونین و علوم

دکتر آقای فناوری، و تحقیقات علوم، محترم وزیر حضور با جلسه این
پژوهش معاون برومند دکتر آقای و آموزش معاون صدیق خاک

، فیزی ، ریاض انجمن های رؤسای ضمن در گردید. برگزار وزیر
و علوم فرهنگستان ریاضیات شاخه رئیس ، شناس زیست ، شیم
بودند. حاضر جلسه این در نیز ریاض علوم انجمن های اتحادیه رئیس
بحث کشور در علوم پایه روی پیش چالش های درباره نشست، این در

وزیر گردید. ارائه چالش ها این با مواجهه برای راه کارهایی و شد
مطرح مباحث و جلسه این برگزاری از استقبال ضمن علوم، محترم

باشد. داشته تداوم جلسات این که دادند پیشنهاد آن، در شده

علم شهر تأسیس کارگروه جلسه :٩٨ اسفند ١
انجمن های از نمایندگان حضور با علم، شهر تأسیس کارگروه جلسه
ایران ریاض انجمن دبیرخانه در ١٣٩٨ اسفند ١ تاریخ در علوم پایه
تأسیس یری پی جهت مختلف راه کارهای جلسه این در شد. یل تش
ارائه را خود نظرات شرکت کنندگان ، از ی هر و شد بررس علم شهر
کرده آماده را آن قبل از که بود فایل هایی قالب در نظرات این . دادند
رئیس با جلسات پیشنهادی، طرح ارائه جهت تا گردید مقرر بودند.

شود. برگزار ران پژوهش از حمایت صندوق رئیس و شهر شورای

٨١ سال به مربوط موضوع ی یری پی :٩٨ اسفند ١
ریاض انجمن جمله از ، علم انجمن ی و بیست ١٣٨١ سال در

بنیاد از ساختمان خرید جهت ریال میلیارد سه مبل جمعاً ایران،
انجمن کردند. واریز ایران فیزی انجمن حساب به مستضعفان،
نمود. واریز بنیاد حساب به چ فقره دو ط را مبل این هم فیزی
شدن پیدا و حقوق الت مش بروز دلیل به ، مدت از پس متأسفانه

دریافت مبل بنیاد، و شد لغو معامله این شده، واگذار مل برای وراث
هم علوم وزارت یری، پی از پس کرد. واریز علوم وزارت حساب به را
ساختمان و کرده اضافه آن به ریال میلیارد سه یعن ، مبل همان معادل
به آن، سند اما کرد، خریداری آباد یوسف خیابان در واق طبقه ای دو
انجمن های شورای ، حاضر حال در شد. صادر علوم وزارت نام
سال، چند این در متأسفانه و است مستقر ساختمان این در ، علم
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است. نکرده یری پی را موضوع نهادی هیچ حق، این احقاق برای
اری هم با ایران فیزی انجمن و ایران ریاض انجمن اکنون هم
اول پنجشنبه ، روز راستا همین در و شده موضوع این یر پی ر دی ی

ی و بیست این مسئولین آن در که شد برگزار جلسه ای اسفندماه،
هماهنگ های برقراری درباره جلسه این در داشتند. شرکت انجمن

شد. گفتگو موضوع  این یری پی جهت الزم،

مالیر اه دانش ∗

:١٣٩۶ بهمن ماه ١١ مورخ انجمن اجرايی شورای مصوبه طبق

انجمن در متقاض اه دانش حقوق عضویت ایران، ریاض انجمن کنفرانس های و سمینارها برگزاری میزبان پذیرش شرایط از ی
است.

اشتراك حق و ريال ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ مبل ١۴٠٠ مهر ال ٩٩ مهر دوره در عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش حقوق عضويت حق
م باشد. ريال ۶/٠٠٠/٠٠٠ كتابخانه ها
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∗ میرزائ داود

Caucasian Mathematics Conference (CMC-III)

Rostov-on-Don, RUSSIA, August 26-29, 2019

سال سه یا دو هر ٢٠١۴ سال از (CMC-III) قفقاز ریاض کنفرانس
اری هم با و (EMS) اروپا ریاض جامعه نظارت و حمایت با بار ی
گرجستان و ارمنستان آذربایجان، ترکیه، و، مس ایران، ریاض جوام
شهر در ٢٠١۴ سال در کنفرانس این دوره اولین م شود. برگزار
(ترکیه) وان شهر در ٢٠١٧ سال در دوره دومین (گرجستان)، تفلیس
جنوبی فدرال اه دانش در ٢٠١٩ آگوست ٢٩ تا ٢۶ از دوره سومین و
شامل کنفرانس این راهبری کمیته شد. برگزار (روسیه) روستوف شهر
باال در شده قید ریاض جوام از ی از کدام هر که است زیر افراد

شده اند: انتخاب
1. Volker Mehrmann (ex officio: President of European

Mathematical Society)

2. Stanislaw Janeczko (ex officio: Chair of the EMS Sol-

idarity Committee)

3. Yuri Movsisyan (President of Armenian Mathematical

Society)

4. Asaf Hajiyev (Representative of Azerbaijan Mathe-

matical Society)

5. Roland Duduchava (Chairman of the Georgian Na-

tional Committee for Mathematics)

6. Mohammad Sal Moslehian (Representative of Iranian

Mathematical Society)

7. Armen Sergeev (Representative of Moscow Mathe-

matical Society and Vice-President of EMS)

8. Betül Tanbay (Representative of Turkish Mathemati-

cal Society and Vice-President of EMS).

انجمن طرف از Armen Sergeev آقای (CMC-III) رئیس
بین از که سوم کنفرانس علم کمیته اعضای بودند. و مس ریاض

بودند زیر شرح به بودند شده انتخاب CMC-II مدعو سخنرانان
1. Saied Azam (Iran)

2. Alexander Bufetov (Russia)

3. Pavel Exner (Czech Republic)

4. Tigran Harutyunyan (Armenia)

5. Garib Murshudov (Azerbaijan)

6. Eugene Shargorodsky (UK / Georgia)

7. Ali Ülger (Turkey) .

Armen Sergeev, کنفرانس این برگزارکننده کمیته اعضای
Alexey Karapetyants, Vladislav Kravchenko, Joel Esteban

مربوط کنفرانس عنوان اگرچه بودند. Olga Pichugina و Restrepo
از سخنرانان و شرکت کنندگان اما است قفقاز حوزه کشورهای به
حضور کنفرانس این در نیز کشورها ر دی و همسایه کشورهای
(زیر جوان مدعو سخنران دو ریاض جوام ی هر از داشتند.
بودند. شده دعوت سن شرط بدون مدعو سخنران ی و سال) چهل

سخنران ایراد به کنفرانس این در نیز ری دی محققان این بر عالوه
از نیم تقریباً خوشبختانه پرداختند. ریاض مختلف حوزه های در

شد. ارائه جوان محققین توسط سخنران ها
دکتر آقای داشتند: حضور کنفرانس در ایران از مدعو سخنران دو
اصفهان. اه دانش از بنده و مدرس تربیت اه دانش از گلستان ناصر
در حضور ان ام کرمان اه دانش از محبی حسین دکتر آقای متأسفانه

نیافتند. را کنفرانس
کنفرانس توسط مدعو سخنرانان برای غذا و اقامت هزینه های
برای کم هزینه ای تقریباً کنفرانس منظر این از و گردید پرداخت
گردش برنامه ی ی نیز دوم روز ظهر از بعد در بود. مدعو سخنرانان
بسیار که بود شده دیده تدارک دان رودخانه روی تفریح کشت با
جنوبی فدرال اه دانش میزبان مجموع در بود. انگیز هیجان و جالب
تعداد کردن شرکت به توجه با م شود. ارزیابی خوب بنده نظر از

علم سط اروپایی سخنران هم تعدادی و روس سخنران زیادی
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رفت هزینه های به مربوط مسائل دلیل به اما بود باال نسبتاً کنفرانس
این از چندان استقبال ما کشور محققین ویزا، تهیه و اقامت آمد، و
اساتید اندک تحقیقات گرنت های به توجه با نداشتند. کنفرانس
شرکت توجه قابل ارزی هزینه های مقابل در ایران دانشجویان و
معضل این حل برای تدابیری است الزم کنفرانس هایی چنین در
فناوری و علم معاونت و علوم وزارت مانند ذی ربط مراج توسط
شاهد سال هر صورت این غیر در شود. اندیشیده جمهوری ریاست

الملل بین علم نشست های و مجام در کشور محققین کمتر حضور
بود. خواهیم

که داد یل تش جلسه ای اول، روز ظهر از بعد در راهبری کمیته
شرکت جلسه در مصلحیان صال دکتر آقای جای به نیز اینجانب
ایجاد لزوم بر اروپا ریاض جامعه رئیس جلسه آن در کردم.

بحث و کرد تأکید کنفرانس این بیشتر اثربخش برای راه کارهایی
دوره میزبان برای ارمنستان و آذربایجان نمایندگان بین هم زیادی

شد: اتخاذ زیر تصمیمات نهایت در اما گرفت. ل ش بعدی
خواهد برگزار ارمنستان کشور در ٢٠٢١ سال در بعدی ١ ‐کنفرانس

شد.
یا ریاض انجمن های جدید رؤسای راهبری، کمیته جلسه هر در ‐ ٢

شوند. اضافه آن ها نمایندگان
کردند راه اندازی ٢٠١٣ سال در را کنفرانس این که اول نفر سه ‐ ٣
کمیته ثابت اعضای عنوان به Tanbay Duduchavaو ،Sergeev یعن

باشند. راهبری
شوند. انتخاب متوال دوره دو برای علم کمیته اعضای ‐ ۴

اصفهان اه دانش کامپیوتر، علوم و کاربردی ریاض گروه ∗

بهینه سازی و کنترل مل سمینار سومین
همایش) اجرایی (دبیر ∗ جعفرزاده مرتض

بهینه سازی و کنترل مل سمینار سومین متعال، خداوند یاری با
و تکمیل تحصیالت دانشجویان فرهیخته، استادان حضور با
در بهینه سازی و کنترل مختلف زمینه های در کشور ران پژوهش
برگزار سبزواری یم ح اه دانش در ١٣٩٨ ماه آبان ٢٣ و ٢٢ تاریخ های

گردید.
حوزه های در و نمودند شرکت نفر ١٠٠ حدود سمینار این در
این پرداختند. نظر تبادل و بحث به بهینه سازی و کنترل گوناگون
یم ح اه دانش رئیس مولوی عل اصغر دکتر آقای مقدم خیر با سمینار
سپس و گردید آغاز سمینار دبیر زعفرانیه مهدی دکتر آقای و سبزواری

صنعت، در کنترل کاربردهای درخصوص کامیاد وحیدیان دکتر آقای
نمودند. سخنران اقتصاد و پزش

توسط به ترتیب دقیقه ای، ۴۵ عموم سخنران ۴ سمینار این در
محمد دکتر آقای جناب کامیاد، وحیدیان عل دکتر آقای جناب
جناب و جهرم فخارزاده عل رضا دکتر آقای جناب ، فراه هادی
٩٧ بین از هم چنین شد. ارائه دامنه سلیمان مجید دکتر آقای
مقاالت دقیق داوری از پس سمینار، دبیرخانه به ارسال مقاله

تخصص سخنران های با مقاله ۶٨ تعداد مجرب، داوران توسط
و استادان توسط پوستر صورت به مقاله ١٢ تعداد و دقیقه ای ٢٠

آموزش کارگاه ٣ همچنین شد. ارائه تکمیل تحصیالت دانشجویان
امین طوس محمود دکتر آقای توسط عمیق یادگیری عنوان های با

گمز بهینه سازی نرم افزار بر مقدمه ای سبزواری، یم ح اه دانش از
و سبزواری یم ح اه دانش از جعفرزاده مرتض دکتر آقای توسط
سیستان اه دانش از زید صردی سمانه دکتر خانم سرکار توسط التک
دانشجویان و استادان استقبال مورد که گردید برگزار بلوچستان و

گرفت. قرار تکمیل تحصیالت
اه دانش کاربردی ریاض گروه اخالق با و فرزانه استاد یاد به
بزرگداشت مراسم علوی ابوالفضل سید دکتر مرحوم سبزواری یم ح
برگزار بهینه سازی و کنترل مل سمینار سومین در فقید استاد آن
تعلق زیر عناوین با برتر مقاله دو به مرحوم آن ویژه جایزه و گردید

گرفت:
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1. A. R. Hosseini, Image denoising and upscaling by

means of four directions variational model.

2. M. Eshaghnezhad, S. Effati and A. Mansoori, A pro-

jection RNN for non-convex optimization problems.

سبزواری یم ح اه دانش ∗

گروه ها نظریه ساالنه کنفرانس دوازدهمین
کنفرانس) (دبیر ایرانمنش∗ عل

بهمن ٣٠ ‐ ٢٩ تاریخ در گروه ها نظریه ساالنه کنفرانس دوازدهمین
این شد. برگزار مدرس تربیت اه دانش در روز دو مدت به ١٣٩٨
با ساله هر که است همایش هایی مجموعه ادامه در کنفرانس
نظریه کنفرانس م شود. برپا ایران گروه های نظریه انجمن اری هم
ارتباط کردن بهتر هدف با میالدی ٢٠٠۵ سال از ایران گروه های
است. شده آغاز گروه ها نظریه رشته دانشجویان و محققین علم
زمینه های در افکار تبادل فضای ایجاد قصد همچنین کنفرانس این

دارد. را گروه ها نظریه گوناگون
١٣٩٨ سال شهریور در گروه ها نظریه همایش دوازدهمین نام ثبت
(https://igtc12.modares.ac.ir آدرس (به کنفرانس سایت طریق از
این سایت در کنفرانس کامل اطالعات نیز اکنون هم و شد آغاز

م باشد. عالقه مندان اختیار در همایش
سالن در ماه، بهمن ٢٩ سه شنبه صبح ٩ ساعت در افتتاحیه مراسم
کریم قرآن از آیات تالوت با مدرس تربیت اه دانش پایه علوم ده دانش
خوشامدگویی از پس همایش، دبیر عنوان به اینجانب گردید. برگزار
محمدرضا پروفسور جناب از همچنین نمودم. ارائه را خود سخنران
به تقدیر خودشان حضور در گروه ها نظریه سوت پیش استاد درفشه
در فیلم پخش و خاطرات بیان بر عالوه مراسم این در آمد. عمل
شد. پرده برداری نیز ایشان شاگردان درخت واره پوستر از ایشان، مورد
پرداختند. خود دیدگاه های بیان به کوتاه سخنران با ایشان ادامه در

در شده ارائه مقاله بهترین به درفشه محمدرضا جایزه همچنین
ماه بهمن در یزد اه دانش در که گروه ها نظریه کنفرانس یازدهمین
هیات محترم عضو قاسم محسن دکتر آقای به گردید برگزار ١٣٩٨
از قلوغلو اسماعیل پرفسور ادامه در شد. اهدا ارومیه اه دانش علم
عنوان با سخنران ارائه به کلیدی سخنران اولین عنوان به ترکیه کشور

“ Frobenius group of automorphisms with

almost fixed point free kernel”

دکتر و درفشه دکتر کوتاه، استراحت ی از پس پرداختند.
سخنران و کلیدی سخنران عنوان به ترتیب به عرفانیان احمد
درفشه پروفسور سخنران موضوع پرداختند. سخنران به مدعو

“Super character theory of finite groups”

عرفانیان پروفسور سخنران موضوع و
“Perfectness of some classes of finite p-groups relative to

an automorphism”

از جمع دسته عکس ی نیز ظهر استراحت زمان از قبل بود.
شد. گرفته یادگار به شرکت کنندگان

در همایش برنامه های ادامه نهم، و بیست روز ظهر از بعد در
نیز ر دی کالس دو در آن موازات به و یافت ادامه اصل سالن
داوارن نظر تحت شده، پذیرفته مقاالت ارائه به شرکت کنندگان
پس و ارائه سخنران ۵ سالن هر در مجموع در پرداختند. محترم
از پس گردید. برگزار حضار برای پاس و پرسش جلسه مقاله هر از
دوم دور پذیرایی، و استراحت جهت دقایق صرف و نشست ها اتمام
یافت. ادامه اصل سالن جز به سالن هر در مقاله ۵ ارائه با نشست ها

عنوان با کارگاه ارائه به اشرف پروفسور اصل سالن در
“GAP, Groups, Algorithms and Programming”

ی م نویسیم، گپ فارس به را آن که GAP نرم افزار پرداختند.
است. گسسته جبر در محاسبه برای باز منبع با ان رای نرم افزاری بسته

درون دستورات تمام به شما که دارد این به اشاره باز منبع اصطالح
قابل نرم افزار این دارید. دسترس تغییر و بررس برای نرم افزار این
گپ زبان به را خود برنامه های م تواند عالقمند محقق و است توسعه
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کتابخانه از بخش که کند استفاده برنامه هایی مانند دقیقاً و نوشته
هستند. نرم افزار

به شرکت کنندگان دقیقه، ۴۵ حدود مدت به کارگاه انتهای در
پرداختند. گروه نظریه حوزه در باز مسائل مورد در بحث و هم اندیش

داد. خاتمه خود کار به عصر نیم و شش ساعت در اول روز همایش
٨:١۵ ساعت همایش بهمن ماه، س چهارشنبه یعن دوم روز
کشور از واویلو والی نی پروفسور کلیدی سخنران سخنران با صبح

عنوان با روسیه
“Commutator formulas for relative subgroups, revisited”

به مدعو سخنران عنوان به عبداله پروفسور ادامه در گردید. آغاز
موضوع با سخنران ارائه به ساعت نیم مدت

“Compact groups with many elements of bounded order”

کشور از حافظیه رقیه دکتر خانم مدعو سخنران آخرین پرداختند.
موضوع با که بودند ترکیه

“On bipartite divisor graph for the set of irreducible

character degrees”

حدود از پس پرداختند. ارائه به ١٠ ساعت تا ساعت نیم مدت به
هر در و نشست سه در همایش ادامه تنفس، و استراحت ساعت نیم
ادامه ظهر دوازده ساعت تا جلسات این و گردید آغاز مقاله ۴ با نشست
نهار صرف و نماز برگزاری از پس ١۴ ساعت در همایش ادامه . داشت
سالن دو در مقاالت ارائه و اصل سالن در کارگاه برگزاری صورت به
کارگاه یافت. ادامه ١۵:۴٠ ساعت تا ، سخنران ۵ با کدام هر ر دی

عنوان با مذکور
“MathSciNet and ZentralBlattMath”

با آشنایی به کارگاه این در گردید. برگزار ایرانمنش دکتر توسط
ریاضیات موضوع طبقه بندی

Mathematical Subject Classifications

و گروه ها نظریه با مرتبط تحقیقات انجام در آن از استفاده نحوه و
ZentralBlattMath و MathSciNet : تخصص اه های پای با آشنایی
حوزه در تحقیقات انجام در اه ها پای این از استفاده ونگ چ و

شد. پرداخته گروه ها نظریه تخصص
سالن دو در مقاالت آخرین استراحت، و وعده میان صرف از پس
، پاس و پرسش و داوران حضور با همراه سخنران ۵ تعداد به کدام هر

سالن در ١٧:۴۵ ساعت در پایان مراسم نیز انتها در گردید. ارائه
مذاکرات ط همایش حاشیه در است ذکر قابل شد. برگزار اصل

تحقیقات ظرفیت های معرف و اعالم و واویلوو پرفسور با شده انجام
دکتری پسا عنوان به ایران محققین جذب زمینه در روسیه کشور در
بیشتر علم ارتباط جهت ایشان آمادگ و گروه ها نظریه حوزه در
مناسبی فرصت مشترک پروژه های انجام قالب در ایران محققین با
خارج که افرادی برای شد. گشوده الملل بین اری های هم برای
تمام مقاالت، مبسوط کتابچه چاپ طریق از دارند حضور کنفرانس از
صورت به شده ارائه کارگاه های و کنفرانس این در شده ارائه مقاالت
مبسوط یده چ شامل که است شده تهیه صفحه ٣١٠ در کتابچه ی
بصورت و م باشد کارگاه ها مبسوط گزارش و شرکت کنندگان مقاالت
سایت طریق از عالقه مندان و ران پژوهش عموم اختیار در ان رای

است. گرفته قرار کنفرانس
کارگاه ها همچنین و مدعو و کلیدی سخنران های فیلم البته
خواهد ارائه عالقه مندان به نیاز صورت در که است موجود هم

ی کردن فراهم کنفرانس این هدف مهمترین مجموع، در شد.
و عالقه مندان متخصصین، آمدن گردهم برای استثنایی فرصت

صمیم و دوستانه محیط ی در گروه ها نظریه گرایش دانشجویان
بود. گروه ها نظریه در پژوهش ها آخرین با آشنایی و افکار تبادل برای
تحصیالت دوره های دانشجویان برای مغتنم فرصت کنفرانس این
استفاده مهمانان ارزنده راهنمایی های از بتوانند تا است بوده تکمیل
کارشناسان استادان از نفر نود بر افزون حضور با همایش این نمایند.
یل تش مربوط حوزه های ر دی و حوزه این دانشجویان و مروجان و
روسیه، کشورهای از نیز کلیدی سخنرانان و مهمانان بود. گردیده
همایش این در داشتند. حضور مل همایش این در نیز عراق ترکیه،
کتابچه در چاپ و پوستر و سخنران صورت به مقاله ١٠٠ از بیش
کیفیت با نظر مورد افراد حضور م رسد نظر به گردید. ارائه مقاالت
کارگاه دو برگزاری کلیدی، سخنران های وجود با و هم کنار در باالیی
در است. گردیده محقق را اخیر هدف این تخصص های پنل و
برای مناسب فضای و کلیدی سخنران های ارائه با همایش، این
در ریاض دکتری دانشجویان جمله از شرکت کنندگان تبادل نظر،
قرار گروه ها نظریه حوزه در گرفته صورت تحقیقات آخرین جریان

گرفتند.

مدرس تربیت اه دانش ∗
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ریاضیات جهان اخبار
∗ مل حسن

ایی آمری بزرگ ریاضیدان تیت، جان
درگذشت.

٢ آبل همچون جوایزی برنده و ایی آمری ریاضیدان ١ تیت جان
(١٩۵۶) ۵ کول ،(١٩٩۵) ۴ استیل لروی ،(٢٠٠٢) ٣ ولف ،(٢٠١٠)
جبری هندسه و اعداد نظریه ی در گسترده اش تحقیقات خاطر به که
فارغ التحصیل وی درگذشت. سال ٩۴ در است ، شده شناخته
(١٣٩٨ مهر ٢۴) بود. ۶ آرتین امیل هدایت تحت پرینستون، اه دانش

به دالری میلیون سه جایزه اهدای
مشترکش پروژه ی برای ین اس س ال

میرزاخان مریم با

پروژه برای اگو، شی اه دانش ریاضیدان ،١ ین اس س ال
رف ش پیشرفت جایزه برنده میرزاخان مریم با خود «انقالبی»
سال در دالر میلیون سه ارزش به ، ریاض در (Breakthrough Prize)
میلیاردرهای از گروه توسط ٢٠١٣ سال در که جایزه این شد. ٢٠١٩
در برجسته محققان به ساله هر است، شده تاسیس فناوری حوزه
که ین، اس شود. م اهدا طبیع علوم و بنیادی فیزی ریاضیات،
را جایزه این است، و مس متولد ایی آمری ساله ۵۴ ریاضیدان ی
انقالبی «كشفیات عنوان به جایزه، داوران كمیته ی كه آن چه برای
نامیده، « آبل دیفرانسیل های ماژول فضاهای هندسه  و دینامی در

مقاله ای به ریاضیات در جذاب و مهم عنوان این است. شده برنده
منتشر ٢٠١٣ سال در مشترک طور به میرزاخان مریم و ین اس که
صفحه، ٢٠٠ از بیش با مفصل، بسیار مقاله ا ی دارد. اشاره کردند،
به نقش مقاله این کردند. اثبات را ٢ جادو چوب قضیه ی آن در که
ایفا ٢٠١۴ سال در میرزاخان مریم برای فیلدز مدال کسب در سزایی
در Live Science اه وب در ٣ لتزتِ راف با مصاحبه در ین اس کرد.
استعاره ای واق در قضیه این «عنوان م گوید: قضیه این توضیح
ندارد. فیزی شیئ ی به ربط ماجرا و است آن سودمندی از
متفاوت حوزه چندین در قضیه این نیست. کار در جادویی چوب
در کردیم، اثباتش ما که قضیه این خود دارد. کاربرد ریاض در

حت داد. توضیح را آن نم توان راحت به که است ریاض از حوزه ای
کار متفاوت زیرشاخه های در که ریاض دکتری دانشجوهای برای
این با بیاورند. در سر شاید تا کنم سخنران ساعت ها باید م کنند،
فهم قابل ان هم برای م توان که دارد پیامدی قضیه این اثبات حال
است. شده ساخته کامل آینه های از که کنید تصور را اتاق باشد.

چندضلع ل ش هر م تواند باشد، چهارگوش اتاق که ندارد لزوم
میان زاویه  بتوان که است این شرطش تنها باشد. داشته عجیبی
بیان صحیح اعداد از نسبت هایی صورت به را گوناگون دیوارهای
باشند درجه سوم دو یا درجه ٩۵ م توانند زاویه ها مثال برای کرد.
پی عدد معادل درجه اش مقدار که باشید داشته زاویه ای نم توانید اما
است این مسأله ذارید. ب اتاق وسط را روشن شم حاال باشد.

1John Tate 2Abel Prize 3Wolf Prize 4Leroy P. Steele Prize 5Cole Prize 6Emil Artin 1Alex Eskin 2Magic Wand Theorem 3Rafi Letzte
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دیوارهای و گوشه ها همه به م شود، تابیده شم از که نوری آیا
ی نم رسد؟ آن ها به نور که دارند وجود جاهایی یا م رسد اتاق
ی به که است این جادو چوب قضیه ی اثبات جانبی پیامدهای از

ه ل «هیچ او گفته به م دهد.» قطع پاس ، قدیم ریاض پرسش
آبان ١٢) م شوند.» نوران اتاق نقاط تمام و ندارد وجود تاری

(١٣٩٨

مریم افتخار به ریاضیات بزرگ جایزه ی
شد. نام گذاری میرزاخان

جایزه ای کرد اعالم ١ رف» ش پیشرفت «جایزه بنیاد ،٩٨ آبان ١٣ روز
میرزاخان مریم نام به را آن و گرفته درنظر جوان ریاضیدان زنان برای

بخش در که دالری هزار ۵٠ جایزه این است. کرده نام گذاری
است، شده گرفته نظر در ریاضیدان جوان زنان ویژه نو» «مرزهای
زمان به منته سال دو در که شد خواهد اهدا شاخص چهره های به
باشند. کرده دریافت زمینه همین در را خود دکتری جایزه، اعالم

سرشناس چهره های از شماری توسط رف» ش پیشرفت «جایزه بنیاد
مارک و گوگل مؤسس ٢ برین سرگئ نظیر فناوری، و علم دنیا ی
سه در ٢٠١٣ سال از و است شده تأسیس فیسبوک، مؤسس ٣ زاکربرگ
سرآمدان به را جوایزی زیست علوم و بنیادی فیزی ریاضیات، رشته
برنده گزینش کمیته دبیر ، ۴ تایلور ریچارد م کند. اهدا علم دنیای
مریم اسم به که نو مرزهای جایزه «امیدواریم گفت: ریاضیات، جایزه
تا گیرد قرار جوان زنان الهام بخش است، شده ذاری نام میرزاخان
زنان «شناسایی افزود: وی کنند.» دنبال را ریاضیات به شوق شان
دکتر زیبای ذهن به خور، در دین ادای ریاضیات، رشته در الهام بخش
که بود زن ریاضیدان اولین میرزاخان مریم بود.» خواهد میرزاخان
سال چهار هر فیلدز مدال داد. اختصاص خود به را فیلدز معتبر جایزه
زیر برجسته ریاضیدان های به ریاض بین الملل کنگره در بار ی
داشته اند. علم این در قابل توجه دستاورد که م شود اعطا سال ۴٠
سال در جایزه این دریافت از پس کوتاه فاصله به میرزاخان مریم
ا آمری کالیفرنیای در بیمارستان در سرطان بیماری اثر بر ٢٠١٧
تصادف سانحه از ١٣٧۶ سال ماه اسفند در این از پیش وی درگذشت.

ریاض مسابقات در کننده شرکت ریاض دانشجویان حامل اتوبوس
و دانشجویان از گروه حادثه آن در بود. برده در به جان دانشجویی
در خود تحصیالت اتمام از بعد او باختند. جان ایران ریاض استادان
و کرد دریافت هاروارد اه دانش در را خود دکترای ، کارشناس مقط
رسید. استنفورد و پرینستون اه های دانش در استادی سمت به سپس

(١٣٩٨ آبان ١٣)

1Breakthrough Prize 2Sergey Brin 3Mark Zuckerberg 4Richard Taylor
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درگذشت. رضا فضل الله دکتر

ماه آبان ٢٨ سه شنبه روز ، گیالن دانشمند رضا، فضل الله پروفسور
برق، مهندس وی کشید. خاک نقاب در رخ سال ١٠۵ سن در ١٣٩٨
دومین تهران، اه دانش سابق رئیس ماندگار، چهره اه، دانش استاد
و و یونس در ایران سابق سفیر شریف، صنعت اه دانش نایب التولیه
در ا آمری تری ال جنرال کمپان فن ریاست است. بوده کانادا
برق مهندس دانشیاری خاورمیانه، در کمپان این سرمهندس ایران،
،١٣٣۴ تا ١٣٢٩ سال های در ا آمری M.I.T اه دانش ترونی ال و
و ١٣٣٧ تا ١٣٣۴ سال های در ا آمری سیراکیوز اه دانش دانشیاری

بخش ١٣۴۶ تا ١٣٣٧ سال های در اه دانش این کرس صاحب استاد
دانشمند این است. برجسته استاد این فعالیت های درخشان کارنامه از
به  اطالعات، و ه شب نظریه در مشارکت به دلیل ١٩۶۵ سال در ایران
عضو همچنین او شد. برگزیده IEEE مادام العمر پیوسته عضو عنوان
زبان فرهنگستان افتخاری عضو رضا پروفسور است. AAAS پیوسته
اه های دانش استاد تاکنون ١٣۵٧ سال از وی بود. نیز فارس ادب و
اه دانش افتخاری استاد سمت های در و بود کانادا م گیل و کنکوردیا
، شمال ای آمری در ایرانیان علم انجمن رئیس مدرس، تربیت
مؤسسات فعال ار هم و مشاور و فارس ادب و زبان گسترش رئیس
نظریه پایه گذاران از ی ایشان داشت. فعالیت فراوان ادبی و علم
زمینه در گسترده ای تحقیقات و است جهان در مخابرات و اطالعات

مخابرات کانال های در اطالعات حداکثر ارسال و شانون ظرفیت
خط سیستم های ، تصادف فرآیندهای و اطالعات نظریه نویزدار،

سیستم های کنترل نظریه مدارها، و سیستم ها نظریه ، عموم آنالیز
دهانه ای n ه های شب در انرژی تلفات و انتقال ، خط فضاهای پویا،
فعالیت و برجستگ لحاظ به هم چنین رضا، پرفسور داده است. انجام
این در مطرح چهره های از همواره ، پارس زبان و فرهنگ حوزه در
آبان ٢٨) است. زمینه این در وی مقاالت و آثار عمده و بوده نیز حوزه

(١٣٩٨

« میرزاخان «مریم جایزه ی برنده 
شد. معرف ا آمری علوم مل آکادم

(Larry Guth) گاث لری به ٢٠٢٠ سال در میرزاخان مریم جایزه 
ارتباط های گسترش و ایجاد رسید. M.I.T اه دانش ریاضیدان
منجر که ترکیبیات و توپولوژی آنالیز، هندسه، بین عمیق و فت آور ش
حوزه ها این برجسته ی مسائل در اساس پیشرفت های ایجاد یا حل به

چهار هر ١ ا آمری علوم مل آکادم بود. جایزه این اعطای دلیل شد،
که جوان امان پیش به مختلف حوزه های در را جوایزی ی بار سال
جایزه  م کند. اهدا داده اند، انجام ماندگار و مهم کاری حوزه، آن در

آکادم ریاض «جایزه  عنوان تحت ابتدا در که آکادم این ریاض
ریاضیدانان به بار ی سال چهار هر ١٩٨٨ سال از بود، علوم» مل
، میرزاخان مریم نابه هنگام مرگ از پس شد. م اهدا جوان و برجسته
گرفت تصمیم آکادم این ٢٠١٧ سال در ، ایران برجسته ی ریاضیدان
مریم «جایزه  به را ریاضیات حوزه  در خود دالری ٢٠٫٠٠٠ جایزه  نام که
نام با جایزه این که است دوره ای نخستین این دهد. تغییر « میرزاخان
نشست امین ١۵٧ در امسال برندگان جوایز م شود. اهدا خود جدید
برگزار ١٣٩٩ اردیبهشت ماه ٧ در که ا آمری علوم مل آکادم سالیانه 

(١٣٩٨ بهمن ١٨) شد. خواهد اهدا آن ها به م شود،

1National Academy of Sciences
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میرزاخان مریم یاد به اه نمایش

با ١۶ ساعت ١٣٩٨ ماه آذر اول جمعه روز مریم» یاد «به اه نمایش
اه نمایش این شد. افتتاح تهران در کشور ریاضیدان از تعدادی حضور
کشور ریاضیدانان بین الملل کنگره در ٢٠١٨ سال در بار نخستین که

بین الملل اتحادیه زنان کمیته سفارش به درآمد، نمایش به برزیل در
شده طراح میرزاخان مریم زنده یاد یاد به (CWM) ریاضیدانان
رئیس با اتبات م پی در کشور فناوری و علوم مل موزه است.
شد، انجام ایران ریاض انجمن بانوان کمیته اری هم با که (CWM)

ترجمه مسئولیت نمود. امضاء را ایران در اه نمایش این نمایش قرارداد
انجمن بانوان کمیته نیز را فارس زبان به اه نمایش این معرف بروشور
عضو ، مل فرشته دکتر خانم توسط و گرفت عهده به ایران ریاض

کمیته عضو و طوس نصیرالدین خواجه صنعت اه دانش علم هیئت
را مراسم علم دبیر پذیرفت. صورت ایران، ریاض انجمن بانوان
اه نمایش این آوردن اولیه پیشنهاد که داشتند عهده به گویا دکتر خانم
بوده شده داده فناوری و علوم مل موزه به ایشان توسط نیز ایران به
انجمن رئیس واعظ پور دکتر اه، نمایش این افتتاحیه درمراسم است.
گویا دکتر جعفری، دکتر زنگنه، دکتر محمودیان، دکتر ایران، ریاض
به مولوی آقای همچنین فرمودند. ایراد سخنان رسولیان دکتر و
خانه از نمایندگ به دیهیم آقای و فناوری و علوم موزه از نمایندگ
نیز محمودی دکتر خانم گفتند. خوش آمد حاضرین به دیهیم فرهنگ
شده ارسال اه نمایش افتتاحیه مراسم برای که را (CWM) رئیس پیام

(١٣٩٨ آذر ١) کردند. قرائت بود،

عنوان به میرزاخان مریم انتخاب
جهان در زن دانشمندان تأثیرگذارترین

ملل سازمان الهام بخش چهره های میان در “ میرزاخان ”مریم
گرفته قرار زنان برای دانش اندوزی مسیر کردن هموار راه در متحد
برابری زمینه در که ملل سازمان زنان نهاد ایسنا، گزارش به است.
کارزاری در م کند تالش جهان در زنان توانمندسازی و جنسیت

تبعیض های و موان کردن هموار و علم کسب به زنان تشویق برای
زن دانشمند هفت معرف به دانش، و علم مسیر در زنان روی پیش
برنده ایران زن ،“ میرزاخان ”مریم آن ها از ی که پرداخته تأثیرگذار
در میرزاخان مریم نوشته ملل سازمان زنان نهاد است. فیلدز مدال
او کار و تالش شیوه اما درگذشت؛ سرطان به ابتال اثر بر ٢٠١٧ سال
گام برای جهان در جوان زنان از بسیاری الهام بخش ، ریاض زمینه در

(١٣٩٨ بهمن شد.(٢٧ رشته این در گذاشتن
ایسنا منبع:

ی بر میرزاخان مریم نام
برلین خیابان های از

فن اه ”دانش دانشجویان از گروه پیشنهاد به ایسنا، گزارش به
ایران دانشمند ،“ میرزاخان ”مریم نام آلمان، در (TU Berlin) برلین“

از ی بر ،(Stanford University) استنفورد“ اه ”دانش استاد و
این شد. گذاشته اه دانش این ریاض ده دانش به منته خیابان های
است. گرفته صورت زن جهان روز مناسبت به و نمادین صورت به کار
مدال برنده ایران نخستین همچنین و زن نخستین میرزاخان مریم
زن هفت میان در وی نام و بود استنفورد اه دانش تمام استاد و فیلدز
تغییری توانسته اند که م خورد چشم به ملل سازمان منتخب دانشمند

(١٣٩٨ اسفند بیاورند.(٢١ وجود به جهان در
ایسنا منبع:
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، ایران جوان ریاضیدان درگذشت
قهرمان پیمان دکتر

ا آمری در سوتا مینه اه دانش آمار استاد نوربلوچ سیام دکتر
، قهرمان پیمان دکتر جوان ریاضیدان فراوان، تأسف با که دادند اطالع
دکترای درجه دریافت از پس کوتاه مدت ، سال ٣۴ سن در
است. کرده فوت قلبی ته س اثر بر سوتا، مینه اه دانش از ریاض
راهنمای استاد لیوبزنی گنادی پروفسور که را متن نوربلوچ دکتر
ارسال کرده اند تهیه ایران ریاض جامعه برای قهرمان دکتری

خوارزم اه دانش ریاض استاد ذاکری حسین دکتر نموده اند.
را متن نیز قهرمان ارشد کارشناس پایان نامه راهنمای استاد و
پیمان دکتر درگذشت ضایعه ایران ریاض انجمن نموده اند. ارسال
تسلیت کشور ریاض جامعه و ایشان محترم خانواده به را قهرمان

م گوید.
است: زیر شرح به لیوبرنی پرفسور و ذاکری حسین دکتر یادمان های

قهرمان پیمان دکتر یاد به
بسیار قهرمان پیمان دکتر جوان ریاضیدان درگذشت خبر شنیدن از
دانشجوی خود تحصیل دوران از بخش در قهرمان شدم. متأسف
جبر کالس در او با اینجانب بود. خوارزم اه دانش ارشد کارشناس
را او ارشد کارشناس پایان نامه راهنمایی سپس و شدم آشنا پیشرفته
وی داشتم. عهده بر « ی رتبه از سال «مدول های عنوان تحت
جبر زمینه در پژوهش به عالقمند و استعداد با خوش فکر، دانشجویی
بالفاصله نامبرده ، تحصیل درخشان سابقه به توجه با بود. جابجایی
استاد راهنمایی تحت و شد پذیرفته سوتا مینه اه دانش دکتری دوره در
رساله از ١٣٩٨ تیرماه در لیوبزنی گنادی پروفسور ریاض برجسته

عنوان با خود
The Bernstein Inequality for Formal Power Series

از پس قهرمان دکتر که شدیم خبر با تأسف کمال در کرد. دفاع
فوت قلبی حمله اثر بر التحصیل فارغ از ماه شش حدود گذشت
را نوران شم این شدن خاموش اندوه نهایت با اینجانب کرده اند.
عرض تسلیت کشورمان ریاض جامعه و ایشان محترم خانواده خدمت

(١٣٩٨ اسفند ۴) م کنم.
ذاکری حسین

خوارزم اه دانش نشسته باز استاد
In the memory of Peyman Ghahremani:

I learned of Peyman on 11 October 2011. That day he sent

me an e-mail from Iran expressing interest in doing a Ph.D.

under my supervision. His file looked impressive. I replied

that I would be happy to be his advisor and communicated

my interest in him to our departmental graduate admissions

committee. He was accepted to our Ph.D. program and ar-

rived in Minneapolis on 24 July 2012. He looked happy and

of course I was happy to welcome him to a new chapter of

his life. He began his studies as all graduate students do. The

first year he took the standard graduate courses that are oblig-

atory for all students regardless of specialization. Next year

he studied and passed an examination in the specialized area

that I had recommended – local cohomology and D-modules.

After that he was ready to work on his thesis problem, which

was on D-modules.

His work resulted in a thesis entitled “The Bernstein Inequal-

ity for Formal Power Series”. This is an important contribu-

tion to the theory of D-modules over the ring of formal power

series. Thesis usually remain unpublished but people often

publish papers based on the results of their thesis. Based on

his thesis Peyman wrote a paper entitled “A Short Proof of

the Bernstein Inequality for Formal Power Series” and on 21

July 2019 submitted it for publication to the journal “Pro-

ceeding of the American Mathematical Society”. This paper

has already been accepted for publication by the journal but

has not yet appeared in print.(see https://www.ams.org/cgi-

bin/mstrack/accepted_papers/proc)
Peyman defended his thesis on 4 July 2019. He already

had a job waiting for him. At his thesis defense he looked

as happy and smiling as when he first arrived in Minneapolis

in July 2012. Another chapter of his life was beginning and

he had everything it takes to make the best of it. I still find

it hard to believe that only half a year later I would come to

his funeral. A heart attack cut him down in his prime. His

death was both extremely tragic and completely unexpected.

I extend my deepest condolences to his family. May his soul

rest in peace

Professor Gennady Lyubeznik

Department of Mathematics

University of Minnesota

مالیر اه دانش ∗
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 اجرایی شوراي  مصوبات

شهریور١۴٠٠ ‐ ٩٧ مهر دوره نشست سیزدهمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٨ ماه مهر ٢

اعضا با مشترک نشست برای علم انجمن های اتحادیه دعوتنامه •
اغلب شده ذکر تاریخ در که این به توجه با و مطرح اجرایی شورای
شود پیشنهاد شد مقرر ندارند، حضور ان ام اجرایی شورای اعضای
گردد منتقل ماه آبان دوم شنبه پن روز به جلسه ان ام صورت در
نقطه تا یابند حضور هماهنگ با اتحادیه آن بعدی جلسه در یا و

شوند. منتقل نظرها
ریاض اندیشه و فرهنگ تحریریه هیأت اعضای انتخاب برای •

سه دوره برای زیر افراد شده، معرف کاندیداهای بررس از پس
الله روح دکتر آقایان شدند: انتخاب ١۴٠١ ‐ ١٣٩٨ مهر ساله
اه غالمزاده محمودی(دانش محمد کاشان)، اه جهان  پور(دانش
اعضای از چمران) شهید اه محمدیان(دانش رستم شریف)، صنعت
سعید یاسوج)، اه (دانش ممتحن احسان دکتر: آقایان و پیشین دوره
عالمه اه (دانش جلوداری ممقان محمد یزد)، اه (دانش علیخان

رحیم اصغر کردستان)، اه (دانش اسماعیل شاهرخ طباطبایی)،
. ( رجائ شهید اه (دانش ریحان ابراهیم و مراغه) اه (دانش

بحث های به توجه با بولتن تحریریه هیأت اعضای انتخاب برای •
٩٨/۵/١ جلسه ٧ شماره مصوبه ادامه در و گذشته جلسه
هیأت اعضای تعداد افزایش با شده انجام جم بندی های و
هیأت اعضای پیشنهاد گردید. موافقت نفر ۴٠ به تحریریه
قرار تایید مورد زیر شرح به سردبیر طرف از داخل تحریریه
مدرس)، تربیت اه (دانش سعدی فرشته دکتر: خانم  ها گرفت.
اه (دانش مل فرشته اصفهان)، اه (دانش یوسف زاده ملیحه
اه (دانش پنجه عل بی فاطمه ،( طوس نصیرالدین خواجه صنعت

فردوس اه (دانش حجازیان شیرین و رفسنجان) ول عصر
عل تهران)، اه (دانش اسدی محمدباقر دکتر: آقایان مشهد)

اه (دانش عبداله فرشید رفسنجان)، ول عصر اه (دانش آرمند نژاد
دیبایی محمد تق شیراز)، اه (دانش اسالم زاده غالمحسین شیراز)،
تحصیالت اه (دانش نهندی زارع رشید ،( خوارزم اه (دانش

کیان داریوش ،(IPM) رضایی طایفه بهروز زنجان)، تکمیل
زرین محمد تبریز)، اه (دانش موسوی حمید امیرکبیر)، اه (دانش

محمدرضا تبریز)، اه (دانش شهریاری محمد کردستان)، اه (دانش
،(IPM) افتخاری ایمان اصفهان)، صنعت اه (دانش کوشش
اه یوسف پور(دانش الله روح یاسوج)، اه (دانش طاهری فر عل
محبی حسین مشهد)، فردوس اه (دانش عفت سهراب مازندران)،

صنعت اه (دانش هاشم بهنام کرمان)، باهنر شهید اه (دانش
هادی زاده یزدی محمود اصفهان)، اه (دانش میرزایی داوود شیراز)،
اه (دانش گازر مجید ،( طوس نصیرالدین خواجه صنعت اه (دانش
مسعود صنعت)، و علم اه (دانش رشیدی نیا جلیل اصفهان)، صنعت
سلیمان دامنه مجید دکتر آقای و امیرکبیر) اه (دانش پورمهدیان

تهران). اه (دانش
داخل وابسته ویراستارهای افزایش بر مبن بولتن سردبیر پیشنهاد •

به داخل وابسته ویراستار نفر ١٠ و گرفت قرار موافقت مورد
محمدرضا آذرپناه، فریبرز دکتر آقایان شدند: برگزیده زیر شرح
، یاسم سیام سالم پاریزی، عباس کرمزاده، امیدعل درفشه،
، ابراهیم ویش حمیدرضا اعظم، سعید صال مصلحیان، محمد

پارسیان. احمد مهدوی امیری، الدین نظام
انتخاب زیر شرح به بولتن خارج تحریریه هیأت اعضای از نفر ١٢ •

شدند:

Sun-Sig Byun, (Seul National University, Korea)

Jialin Hong, (Chinese Academy of Sciences (CAS) China)

Yong Yang, (Texas State University, USA)

Thomas Schick, (University of Gottingen, Germany)

Matthew Daws, (University of Central Lancashire, UK)

Santiago Zarzuela Armengou, (University of Barcelona,

Spain)

Michel Habib, (Paris University, France)

Ergun Yalcin, (Bilkent University, Turkey)

Sergiy Butenko, (Texas A& M University, USA)

Xinmin Yang, (Chongqing Normal University, China)



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٨ زمستان و پاییز ٢٨

Andreas Frommer, (University of Wuppertal, Germany)

Zdzislaw Jackiewicz, (Arizona State University, USA)

تصویب مورد پژوهش» موضوع «در ایران ریاض انجمن بیانیه •
به ر تش داشتند اری هم آن تهیه در که اعضایی از و گرفت قرار

آمد. عمل
مقرر ایران ریاض انجمن شاخه های ایجاد شیوه نامه تدوین جهت •

عل دکتر: آقایان شود: یل تش زیر اعضای با کمیته ای شد
سعید دکتر ، عبداله علیرضا دکتر کمیته)، (مسئول ایرانمنش
، ابراهیم ویش حمیدرضا دکتر موسوی، حمید دکتر اکبری،
عباس دکتر قاسم هنری، طاهر دکتر ، سهیل علیرضا دکتر

. سالم
یری پی را سایت واژه نامه قسمت راه اندازی ممقان دکتر آقای •

نمایند.
گرفت قرار بررس و بحث مورد و مطرح انتشارات کمیته آیین نامه •

شد. تصویب تغییرات با و
در که ١٣٩٨ ماه بهمن هارمونی آنالیز سمینار هشتمین برای •
عنوان به توالیی نرگس دکتر خانم م شود، برگزار سمنان اه دانش

شوند. معرف انجمن نماینده
سال در توپولوژی و هندسه سمینار یازدهمین برگزاری تقاضای با •

شد. موافقت یاسوج اه دانش در ١۴٠٠
قرار که گروه ها نظریه کنفرانس دوازدهمین از معنوی حمایت با •
برگزار مدرس تربیت اه دانش در بهمن ماه ٣٠ و ٢٩ روزهای در است
نماینده عنوان به موسوی حمید دکتر آقای شد مقرر و موافقت شود،

شوند. معرف سمینار این در انجمن
کنکور موضوع مورد در ایران ریاض انجمن بیانیه دومین شد مقرر •
و مدرسه ای ریاضیات کمیته اعضای از ل متش کمیته ای و بوده
بیانیه این واعظ پور دکتر آقای مسئولیت با اه دانش اساتید از نفر چند

نمایند. تهیه را
کلیه گردید مقرر بودجه، تأمین و انجمن درآمدزایی جهت در •
بعدی جلسه در و نمایند یری پی را موضوع شورا اعضای

نمایند. ارائه را خود پیشنهادی ارهای راه
به IMU عضویت حق مورد در ارسال نامه گویا دکتر خانم سرکار •

نمایند. یری پی را ساالرآمل دکتر آقای
انفجار دوم جلد ترجمه با فرانسه ریاض انجمن با اتبات م پیرو •
به ترجمه این مسئولیت و گردید موافقت انجمن توسط ریاضیات

گرفت. قرار شادمان دکتر آقای عهده
دکتر آقای جناب ٩٨/۴/٢٧ مورخ ١٣/٢٠۶٩/ع.پ، شماره نامه •
که ایشان از فراوان سپاس و ر تش ضمن و گردید مطرح بهزاد
جایزه به بهزاد جایزه نام تغییر پیشنهاد فروتن و تواض کمال در
سیاست های به توجه با ول داشته اند، را ایران ریاض انجمن
سوتان پیش و بزرگان نام به جوایزی که ایران ریاض انجمن
است الزم که گردید تاکید است، نموده تأسیس کشور تاثیرگذار
مطابق و باشد داشته بهزاد دکتر آقای نام به جایزه ای انجمن حتما

گردد. اهدا کشور ریاضیات مدیریت بهترین به قبل مصوبات

شد. خواهد برگزار ١٣٩٨ ماه آبان اول چهارشنبه بعدی جلسه •

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست چهاردهمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٨ ماه آبان ١

ریاضیات ٩٨/٧/٣٠ جلسه از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
به مربوط جلسه خصوص در همچنین نمودند. ارائه مدرسه ای

دادند. ارائه اعضا به گزارش نیز نیس دکتر آقای با IMU

تعیین جدید آیین نامه و ریاض اندیشه و فرهنگ نشریه مورد در •
مجله سیاست های شد قرار و بحث علوم وزارت نشریات اعتبار

باشد. اولویت در اندیشه و فرهنگ

کاربردی ریاض مورد در سهیل دکتر پیشنهادی طرح خصوص در •
دکتر خانم با رابطه این در واعظ پور دکتر آقای شد قرار و گفتگو

کند. گفتگو توتونیان
ماهیانه جلسات در حضورشان از گزارش هنری قاسم دکتر آقای •
شورای اعضای و دادند ارائه ریاض علوم انجمن های اتحادیه

ریاض انجمن مسئولیت و مأموریت مورد در را نظرشان اجرایی
مانند نم بایست اتحادیه که گردید تأکید و ابراز اتحادیه و ایران
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دهد. انجام را انجمن ها مشابه وظایف و نماید عمل انجمن ی
سمینار دهمین در انجمن نماینده عنوان به مل فرشته دکتر خانم •
اهواز چمران شهید اه دانش در ٩٨ بهمن ماه که توپولوژی و هندسه

شوند. معرف شد، خواهد برگزار
نماینده عنوان به کرمانشاه رازی اه دانش از فرج زاده عل دکتر آقای •
اه دانش در ٩٨ اسفند ماه که تابع آنالیز سمینار ششمین در انجمن

شوند. معرف شد، خواهد برگزار اصفهان
انجمن نماینده عنوان به یزد اه دانش از دالور خلف عل دکتر آقای •
اردیبهشت ماه در که انسان علوم و ریاضیات همایش ششمین در
شوند. معرف م شود، برگزار طباطبایی عالمه اه دانش در ١٣٩٩

انجمن کارمندان و مصححین از ی هر به ریال ۶/٠٠٠/٠٠٠ مبل •
شود. پرداخت ریاض مسابقه سومین و چهل برای

تمام در برگیرنده انجمن سالیانه کنفرانس های که این به توجه با •
شد مقرر لذا است ریاض علوم با مرتبط رشته های و موضوعات
برگزار کاشان اه دانش در که آینده سال ریاض کنفرانس در که
ویژه به مختلف (sections) بخش های که شود اعالم م گردد،
و ریاض آموزش عملیات، در تحقیق رمز، و کد احتمال، و آمار
انجمن های از و گردد اضافه قبل بخش های به نیز فازی ریاضیات
را نفر ی که شود درخواست نیز فوق بخش های با مرتبط علم

علم کمیته عضو عنوان به انجمن آن سوی از نماینده عنوان به
که بخش هر با مرتبط متخصصین بین از همچنین نمایند. معرف
مسئول عنوان به نفر ی نیز هستند کنفرانس علم کمیته عضو

شود. انتخاب مربوطه بخش

محبی حسین دکتر آقای ٩٨/۶/١٣ تاریخ به ٣٠٩/٩٩٩۴ شماره نامه •
خردادماه در ریاض آموزش تخصص سمینار برگزاری خصوص در
و شد موافقت آن با و مطرح کرمان باهنر شهید اه دانش در ١٣٩٩
سمینار این در انجمن نماینده عنوان به ریحان ابراهیم دکتر آقای

شدند. انتخاب
علوم انجمن های اتحادیه رئیس محمدزاده دکتر آقای دعوت نامه •
جلسه در شرکت جهت انجمن اجرایی شورای اعضای از ریاض
محترم اعضای که گردید موافقت و مطرح اتحادیه مدیره هیأت

نمایند. شرکت اتحادیه ٩٨/٨/٣٠ جلسه در حت المقدور شورا
بهزاد دکتر آقای جناب ٩٨/٧/٢٧ مورخ ١٣/٢٠٧٣/ع.پ شماره نامه •
از ایشان، توصیه های و پدرانه نصایح از ر تش ضمن و مطرح
اطالعات ایشان به متأسفانه که م شود برداشت چنان نامه این
دعوتنامۀ دریافت محض به زیرا است گردیده منتقل نادرست
کتبی نامه و تلفن تماس ط فوراً اتحادیه، جلسه در شرکت
محمدزاده دکتر آقای اطالع به ٩٨/٧/۶ مورخ ٩٨/١٧/۵۶٢٢ شماره
لذا ندارد. وجود جلسه آن در حضور ان ام که بود شده رسانده
شورای نگران های ضمنا ندارد. مصداق حضور عدم از گالیه
حوزه به اتحادیه ورود به مربوط اتحادیه رد عمل مورد در اجرایی
که م باشد ایران ریاض انجمن با موازی وظایف انجام و انجمن ها
مطرح کرد خواهیم شرکت که اتحادیه بعدی جلسه در گردید مقرر

گردد.
برگزار شهریور ٢٠ تا ١٧ کاشان اه دانش در م ی و پنجاه کنفرانس •

شد. خواهد
م شود. برگزار آذرماه پنجم شنبه سه اجرایی شورای بعدی جلسه •

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست پانزدهمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٨ ماه آذر ۵

آقای با ٩٨ آبان ماه ٢۶ جلسه ی از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
راهبری و مش گذاری خط معاون کاشان سوزنچ ابراهیم دکتر
و فرهنگ انقالب عال شورای فناوری و علم ستاد اجرایی
(رئیس کریم ، رجال تومانیان، دکتر:ایرانمنش، آقایان اتفاق به
دکتر خانم و کیامنش پرورش)، و آموزش سنجش سازمان اداره

دادند. ارائه داشتند، کنکور خصوص در سلطانخواه

اه دانش رئیس خنیفر دکتر با جلسه از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
تومانیان، دکتر آقایان حضور با که ٩٨ آذرماه دوم در فرهنگیان
دادند. ارائه بود، شده برگزار سلطانخواه دکتر خانم و ایرانمنش
و دبیر تربیت در ایران ریاض جامعه دغدغه های جلسه این در
با ایران آموزش کیفیت باالبردن برای پیشنهادی ارهای راه
بود. گرفته قرار گفتگو مورد کشور اه دانش توانایی های از استفاده
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در که ٩٨ آبان ماه ١۴ جلسه از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
علوم وزارت آموزش محترم معاون خاک صدیق دکتر آقای دفتر
آقای حضور با که جلسه این در نمودند. ارائه بود، شده یل تش
شده برگزار علوم فرهنگستان ریاض شاخه رئیس تومانیان دکتر
فرهنگستان ریاضیات شاخه و ایران ریاض انجمن دغدغه های
مورد در و گردیده بیان کشور ریاضیات پیشبرد پیرامون علوم
با اری هم و دبیر تربیت در کشور اه های دانش پتانسیل از استفاده

است. شده گفتگو و بحث زمینه این در فرهنگیان اه دانش
که جلسات و دبیرخانه وضعیت از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
شده برگزار کارها کردن انیزه م و دبیرخانه سامانده جهت در
زیر شرح به انجمن کارمندان کار تقسیم نمودند. ارائه بود،
زمانبندی برنامه کدام هر مقررگردید و گرفت قرار تأیید مورد
کارمندان وظایف نمایند ارائه و تهیه را سال طول در کارهایشان
و اندیشه و فرهنگ خبرنامه، صمدیان: خانم م باشد: شرح بدین
نشریات ، ان بای جوایز، دبیرخانه، بختیاری: زهرا خانم مسابقات؛
، گزارش نویس و خبرنگاری بختیاری: سمانه خانم غیرادواری؛
بیات: خانم غیرادواری؛ و همایش های ادواری نمایندگان، اعضاء،
محتوای رد، عمل و شرکت ها ثبت IT، سایت، فن ژورنال، بولتن،

واژه نامه) کوتاه، (مقاالت سایت
رسیده مقاالت گزارش و صفاپور دکتر آقای توسط قرن نیم گزارش •
جهت الزم اقدامات که گردید مقرر و شد ارائه صادق خانم توسط

آید. عمل به انجمن فعالیت قرن نیم کتاب تهیه
تاریخچه گزارش مسئولیت گویا دکتر خانم باال بند خصوص در •

گرفتند. عهده به را ریاضیات دهه سوابق
از محمودیان دکتر آقای انصراف به توجه با بند همان خصوص در •
بیژن دکتر آقای از که شد مقرر تکمیل تحصیالت گزارش نوشتن

گیرند. عهده به را مسئولیت این گردد درخواست ظهوری زنگنه
دادند ارائه آن روند و خبرنامه وضعیت از گزارش صفاپور دکتر آقای •

انتشار مقرر تاریخ در خبرنامه ها که گردد اتخاذ ترتیبی گردید تأکید و
یابند.

سهیل علیرضا دکتر آقای ٩٨/٨/١٢ مورخ ٢٩۴٣ ‐در شماره نامه •
خصوص در مشهد فردوس اه دانش ریاض علوم ده دانش رئیس
موافقت آن با و مطرح ایران» ریاض کنفرانس امین ۵۵» میزبان
رئیس امضای با نامه دریافت به منوط نهایی موافقت شد. اصول

م باشد. اه دانش پژوهش معاون یا و
اه دانش پژوهش معاون ٩٨/٨/٢٨ مورخ ٩٨/١/٢٧٠٣ شماره نامه •
مسابقه چهارمین و چهل برگزاری آمادگ خصوص در الزهرا
شد مقرر شد. موافقت آن با و مطرح کشور دانشجویی ریاض

شود. برگزار انجمن و اه دانش مسئولین حضور با مشترک جلسه
در کاربردها» و «ریاضیات رشته جدید عنوان خصوص در •
ضمن است، کشور ریاض گروه های بحث مورد که اه ها دانش

ریاض بین مرز نمودن مشخص ان ام که موضوع این بر تأکید
عنوان تعیین جهت شد مقرر ندارد، وجود کاربردی و محض
از و شود انجام بیشتری بررس و مطالعه موضوع این برای خاص
جم بندی آینده جلسه در تا شود نظرخواه نیز ریاض گروه های
گسترش و برنامه ریزی تخصص کارگروه به نتیجه و شده انجام
همه تا شود انتخاب واحدی عنوان و اعالم علوم وزارت ریاض

گیرد. بر در را ریاض شاخه های و گرایش ها
ارائه میرزاخان مریم اه نمایش از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
اه نمایش این برگزارکنندگان از ر تش و تقدیر ضمن و نمودند
این تا نماید اری هم فناوری و علوم موزه با انجمن شد پیشنهاد
سخنران هایی آن کنار در و برگزار کشور اه های دانش در اه نمایش
انجام دانشجویان و دانش آموزان برای ریاضیات ترویج جهت در

شود.
م شود. برگزار ماه دی سوم سه شنبه بعدی جلسه •
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شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست شانزدهمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٨ ماه دی ٣

خاک دکتر آقایان با مشترک جلسه از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
٨:٣٠ ساعت که جلسه این در نمودند. ارائه ذکایی دکتر و صدیق
با و علوم وزارت آموزش معاون دفتر در ٩٨/٩/١٢ شنبه سه روز
دکتر تومانیان، دکتر آقایان اتفاق به واعظ پور دکتر آقای حضور
دغدغه های است، شده یل تش معماریان دکتر و قاسم هنری
کیفیت و توسعه پیرامون علوم فرهنگستان و ایران ریاض انجمن

است. گردیده مطرح فرهنگیان اه دانش آموزش
از فرهنگیان اه دانش که است این ایران ریاض انجمن پیشنهاد
بهترین علوم  انسان و علوم پایه رشته های در بویژه موجود انات ام
گذراندن بر مبتن که را ٣ + ١ مانند طرح هایی و ببرد را استفاده
سال ی و موجود معتبر اه های دانش در تخصص دروس سال ٣
نماید. اجرا م باشد فرهنگیان اه دانش در معلم آموزش دروس

ریاضیات شاخه ریاست و ایران ریاض انجمن رئیس جلسۀ گزارش •
توسط علوم وزیر قائم مقام باقری دکتر آقای با علوم فرهنگستان
صبح ١٠ ساعت که جلسه این در گردید، ارائه واعظ پور دکتر آقای
آقای حضور با باقری دکتر آقای دفتر در ٩٨/٩/١٢ شنبه سه روز
هنری قاسم دکتر تومانیان، دکتر آقایان: اتفاق به واعظ پور دکتر
علوم پایه افت پیرامون موضوعات و شد برگزار معماریان دکتر و
و بحث مورد فرهنگیان اه دانش کیفیت توسعه موضوع به ویژه و

گرفت. قرار بررس
مطرح آموزش در آن تأثیرات و دولت اه های دانش پردیس موضوع •
مقاله ای گویا دکتر خانم شد پیشنهاد گرفت. قرار بررس مورد و
انجمن مجالت در و بنویسند پردیس سقوط و ظهور خصوص در
در اجرایی شورای متعدد جلسات در بحث از پس شود. منتشر
برای بیانیه ای شد پیشنهاد ریاض آموزش چالش های خصوص
دکتر آقای بیانیه این مسئول شود. منتشر کشور ریاض آموزش
دکتر گویا، دکتر خانم اری هم با شد قرار و شدند تعیین ممقان
تهیه بیانیه این عبداله فرشید دکتر و هنری قاسم دکتر ، سالم

گردد. طرح آن در کل موارد و
دکتر آقای انجمن همایش های و شاخه ها خصوص در شد مقرر •

دهند. گزارش اجرایی شورای بعدی جلسه در ایرانمنش
انجمن قرن نیم کتاب خصوص در صفاپور دکتر آقای شد قرار •

نمایند. ارائه گزارش بعد جلسه در ایران ریاض
در واژه نامه انتشار راستای در شده انجام فعالیت های خصوص در •
یری ها پی شد قرار و دادند گزارش محمودی دکتر خانم سایت،

شود. انجام
خاطر به مدن دکتر آقای از اجرایی شورای آینده جلسه در شد قرار •
انجمن جدید سایت ایجاد در ایشان شایسته اری هم و خدمات
ایشان به هدیه همراه به و آماده برایشان تقدیری لوح و شود دعوت

شود. اهدا
انتصاب نامه در کنفرانس ها و سمینارها در انجمن نمایندگان به •
ارسال انجمن برای همایش آن از گزارش حتماً که شود تأکید

نمایند.
به معرف برای MCQ خصوص در مقاله ای ایرانمنش دکتر آقای •

بنویسند. خبرنامه در ایران ریاض جامعه
در جایزه این برندگان پور رجبعل جایزه امنای هیأت مصوبه طبق •
آقای مشترک طور به آن کاربردهای و خط جبر سمینار نهمین
در نیز و عل بی پنجه فاطمه دکتر خانم و کیان داریوش دکتر
و تقوی دکتر آقای مشترک طور به جبرخط سمینار هشتمین
گردید مقرر ضمناً شدند. معرف ویه خجسته سال داود دکتر آقای

شود. تصحیح رجبعل پور جایزه آیین نامه
در آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینار هشتمین برگزاری با •
و شد موافقت کردستان اه دانش در ١٣٩٩ ماه خرداد ٨ و ٧ روزهای
اه امین (دانش کیوان دکتر آقایان سمینار این در انجمن نمایندگان

معرف اصفهان) اه میرزایی (دانش داود دکتر و کرمانشاه) رازی
شدند.

ریاض انجمن ژورنال خصوص در عبداله علیرضا دکتر گزارش •
رسید. اعضاء اطالع به ایران

٩٨/٣٩۶/٧٠٩۶۵ شماره به تن هفت آل علیرضا دکتر آقای نامه •
منطقه ای کنفرانس سومین برگزاری خصوص در ٩٨/٩/٣٠ مورخ
دزفول شاپور جندی صنعت اه دانش در کاربردها و ریاض علوم 
و مطرح اه دانش آن با ایران ریاض انجمن اری هم درخواست و
شوند. معرف حضوری مذاکرات جهت نامداری دکتر آقای شد قرار

شود. مطرح انجمن در اه دانش آن حقوق عضویت ضمناً
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فناوری و پژوهش معاون بضاعت پور ابوالفضل دکتر آقای نامه •
بین الملل کنفرانس خصوص در اردبیل محقق اه دانش

تیرماه در جابجایی» جبر ترکیبیات و همولوژی «جنبه های
اعضای از شد قرار و مطرح اه دانش آن علوم ده دانش در ١٣٩٩
اری های هم و حقوق عضویت برای شود تقاضا علم کمیته

شود. مذاکره ایشان با اه دانش آن با بیشتر
۶ منطقه شهرداری ٩٨/١٠/١ مورخ ۵٠۶/۶۶۴٨١ شماره نامه •
یری پی خصوص این در ایرانمنش دکتر آقای شد قرار و مطرح

نمایند.
احسان دکتر آقای و مل فرشته دکتر خانم استعفای به توجه با •

دکتر و گلبانگ رامتین آقایان خبرنامه، تحریریه هیأت از ممتحن
انتخاب خبرنامه تحریریه هیأت در عضویت برای نظری عل محمد

شدند.
کاربردی ریاضیات و کاربردها و ریاضیات عنوان موضوع با رابطه در •
مطرح برنامه ریزی کارگروه در اخیراً که ارشد کارشناس مقط در
هرگونه شد مقرر است. گرفته قرار بحث مورد ریاض جامعه در و
کانال در کارگروه، تصمیمات و خصوص این در رسیده نظرات
موض گیری هیچ گونه انجمن که شود تصریح و شده درج انجمن

ندارد. خصوص این در
م شود. برگزار ماه بهمن اول سه شنبه بعدی جلسه •

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست هفدهمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٨ ماه بهمن ١

در الزهرا اه دانش ٩٨/١٠/٢۵ مورخ ٩٨/١/٣٣٠٩ شماره نامه •
دانشجویی ریاض مسابقه چهارمین و چهل برگزاری خصوص
قرار موافقت مورد و مطرح ١٣٩٩/۶/١۵ تا ١٣٩٩/۶/١٢ از کشور

گرفت.
یادگیری و تربیت حوزه سرپرست صالح سید دکتر آقای نامه •
مباحث برخ حذف خصوص در انجمن نامه به پاس در ریاض

شد. مطرح انتگرال جمله از ریاض
انجمن های شورای مشترک نشست از گزارش واعظ  پور دکتر آقای •
نمودند. ارائه علم انجمن های رؤسای از برخ با ایران علم

مل یری پی خصوص در رؤسا این با مشترک جلسه است قرار
ایران ریاض انجمن دفتر در انجمن ها، چ های با شده خریداری

شود. یل تش
صفاپور دکتر آقای عهده به انجمن سایت خبر ستون سردبیری •
دکتر آقای عهده به کوتاه مقاله های سردبیری و خبرنامه سردبیر
انتخاب به نسبت خبرنامه سردبیر نظر تحت تا گرفت قرار مل

نمایند. اقدام مقاالت
شاخه های آئین نامه تدوین شروع از گزارش ایرانمنش دکتر آقای •
مطرح را نظرات جم بندی بعدی جلسات در و دادند ریاض انجمن

نمود. خواهند

همایش های آئین نامه بحث از گزارش ایرانمنش دکتر آقای •
در را نتیجه و یری پی را موضوع شد قرار و نمودند ارائه انجمن

نمایند. مطرح شورا
در بانوان کمیته فعالیت های از گزارش دانشخواه اشرف دکتر خانم •
الزهرا اه دانش که این و ریاضیات در زنان روز برگزاری خصوص
دادند. ارائه هست، ١٣٩٩ سال در ریاضیات روز برگزاری متقاض
و پشتیبان راه اندازی، در خدماتشان پاس به مدن دکتر آقای از •
و سپاس لوح ی اهدای با ایران ریاض انجمن سایت مشاوره

شد. تقدیر هدیه کارت ی
فرهنگیان اه دانش ریاض گروه مدیر عالمیان دکتر آقای حضور با •
اداره رئیس مهدوی دکتر خانم و آموزش معاون نادری دکتر خانم و
تبادل و بحث اه دانش این خصوص در فرهنگیان اه دانش پژوهش

شد. نظر
انجمن شورای مشترک نشست از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
مضمون با علم انجمن های از برخ با ایران علم های
شهرداری» اری هم با علم شهر پروژه پیشنهاد مقدمات «یرررس
انجمن های شورای ساختمان محل در ٩٨/١٠/١٧ تاریخ در که

دادند. ارائه شد، برگزار ایران علم
م شود. برگزار اسفندماه ششم سه شنبه بعدی جلسه •



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣٣ ١۶١و١۶٢ پیاپی شماره

شهریور١۴٠٠ ‐ ٩٧ مهر دوره نشست هجدهمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٨ ماه اسفند ۶

به بنا و مطرح سلیمان دامنه مجید دکتر آقای بولتن سردبیر نامه •
اه (دانش ار آب دکتر:عل آقایان بولتن، تحریریه هیأت پیشنهاد
دامغان) اه (دانش اصفهان امین قزوین)، خمین امام  بین الملل
با ( طوس نصیرالدین خواجه صنعت اه (دانش قربان ابراهیم و

عضو عنوان به ارزیابی ها سایر و علم ارزنده ی سوابق به توجه
١۴٠١ مهرماه اول تا ١٣٩٩/١/١۵ تاریخ از بولتن تحریریه هیأت

شدند. برگزیده
م شود. برگزار اردیبهشت دوم سه شنبه بعدی جلسه •

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 ریال ۴/٠٠٠/٠٠٠ آن ارسال هزینه با 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



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 ۴ ، انگلیس زبان (به ژورنال 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 آورید. 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 ١۴٠٠ مهر ‐ ٩٩ 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

٩٩ ٩٨ ‐مهر مهر دوره برای عضویت حق

توضیحات ساله پن ساله چهار ساله سه ساله دو ساله ی عضویت ها
۶/٩٠٠/٠٠٠ ۵/۵٠٠/٠٠٠ ۴/١٠٠/٠٠٠ ٢/٧٠٠/٠٠٠ ١/۵٠٠/٠٠٠ پیوسته

اعضای برای قیمت حداقل
تخفیف با ساله ی وابسته

ریال ۶٠٠/٠٠٠ برابر
م باشد.

١/٣٠٠/٠٠٠ ٧٠٠/٠٠٠ 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،
و 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



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 ١٣٩٩ 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 بیست 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 ژورنال و ریاض

م كند. ذكر سایت و 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
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ایران ریاض انجمن ادواری نشریات اشتراک فرم

هر كه است ایران ریاض انجمن ـ پژوهش علم و ترویج ـ علم نشریه دو ژورنال و ریاض اندیشه و فرهنگ
م    شوند. ارسال انجمن حقوق و حقیق اعضای به و منتشر شماره چهار و دو در ترتیب به سال

و كتابخانه ها برای سال) در شماره ۴) خبرنامه با همراه نشریه دو این ١۴٠٠ مهر ٩٩ مهر از ساله ی اشتراک حق
است. ریال ۶/٠٠٠/٠٠٠ 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
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