
ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٧ ١۶١و١۶٢ پیاپی شماره

 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 •
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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



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٨ زمستان و پاییز ٣٠

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 •



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣١ ١۶١و١۶٢ پیاپی شماره

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



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٨ زمستان و پاییز ٣٢

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


