


برگزاری زمان برگزاری محل انجمن همایش های عنوان
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 و ٢٣ 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 شهریورماه ١١ تا ٨ کرمان كرمان، باهنر شهید اه دانش ایران ریاض كنفرانس دومین و پنجاه
١۴٠٠ بهمن ماه ٨ و ٧ تهران امیرکبیر، صنعت اه دانش آن كاربردهای و هارمونی آنالیز سمینار نهمین

١۴٠٠ بهمن ماه ١۵ تا ١۴ سبزوار سبزواری، یم ح اه دانش آن كاربردهای و جبرخط دوساالنه سمینار یازدهمین
١۴٠١ اردیبهشت ٢١ تا ١٩ 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
١۶۴ و ١۶٣ شماره ،١٣٩٩ تابستان و بهار ،٢ و ١ شماره ،۴١ سال

شورای نظر زیر که است ایران ریاض انجمن خبری نشریۀ خبرنامه،
ذکر با مطالب نقل م شود. منتشر فصل هر پایان در انجمن اجرایی
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١٣١۴۵ ‐ ۴١٨ پست صندوق ایران، ریاض انجمن
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نیست. ایران ریاض انجمن
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ تابستان و بهار ٢

 نوشته ها

!؟ زندگ مهارت های / انتگرال دوگانۀ تقابل
دبیرستان ریاضیات از انتگرال حذف بحث بر گذری

∗ آرین نژاد مسعود

هزار ی سال ماه آخرین از غریب، و ناگوار روزگاری در اشاره:
و نگران ها آن، از پس و شمس هجری هشت و نود و سیصد و
دنیا همه مردمان روز و حال چنان ، جهانشمول فاجعه بداحوال های
و خود فردای بقای و سالمت از که کرد دل آزرده و پریشان و آشفته را
مالل های کنار در بودند. هراس و بیم و خوف در نیز خویش خانواده
علم اهال از برخ نزد در مطرح دغدغه های از ی ایام، آن بیشمار
«انتگرال/ جعل و عجیب دوگانه با جنگ ما، کشور در فرهنگ و

سع عده ای فاجعه، آغاز از پیش چندی که بود « زندگ مهارت های
از گزارش نوشته این داشتند. مدرسه آموزش فضای در آن القاء در

است. آن فرجام و تقابل این ماجرای چون و چند
تیترهای از ی ١٣٩٨ سال ناجور و نامراد ماه های آخرین در . ١
«ماجرای بود: این کشور، روزنامه های و خبرگزاری ها از برخ جالب
«انجمن اتبه م موضوع به اشاره ای عنوان این .«! جنجال حذف ی
و آموزش درس کتاب های تألیف دفتر ریاض بخش با ایران» ریاض
درس های از «انتگرال» سرفصل حذف چرایی از پرسش برای پرورش
از موج به تبدیل زود خیل ساده اتبۀ م این بود! دبیرستان ریاض
گشت رسانه ها در داغ و تند گاه مصاحبه های و نوشته ها اظهارنظرها،
طرح قابل گفتن های و ایت ها ش دل ها، درد از خیل آن ط در که
و بیان فرصت کشور مدارس در عموم آموزش و ریاضیات دربارۀ
محتوای خالل از رخداد این بر گذری یادداشت این یافتند! انتشار
تارنمای روزنامه ها، در شده منتشر رسانه ای مصاحبه های و نوشته ها
تیترهای زیر در و باره این در شخص وبالگ های حت و خبرگزاری ها
خطر در ایران ریاضیات «پای بست است: این مانند تابی و آب پر
وقت؟!»، کمبود یا شد سلیقه اعمال قربان «انتگرال است!»، ویران
انتگرال صالحیت «رد است!»، دوچندان خُسران انتگرال، «حذف
در بی قاعده و بی پناه ، ریاض آموزش جدی «مسائل ،«! زندگ برای

انتگرال!». «خداحافظ و گرفته اند» قرار تخریب معرض
و جذاب تر خیل وقت از رسانه ها در موضوع این بازتاب . ٢

آموزش برنامه ریزی و پژوهش سازمان وقت رئیس که شد جالب تر

حذف از پشتیبان و تایید ضمن ذوعلم عل حجه االسالم جناب
فرمودند درس سرفصل های از بیشتری حذف های حت و انتگرال
شود». باز زندگ سب و مهارت برای جا تا بروند کنار این ها «باید
بر مشاجرۀ این جنبانان سلسله به هم دبیرستان دانش آموزان از برخ
به «نه نام با مجازی دنیای در پویش راه اندازی با و پیوستند دمیده باد
شیطنت آمیز خواه های سهم برای جبهه ای « زندگ به آری انتگرال،

گشودند! دعوا این فرجام در خود
١٣٩٨ ماه دی اواخر در که شد آغاز آنجا از داستان . ٣

ریاض بخش مدیر به نامه ای ط در ایران ریاض انجمن رئیس
و آموزش وزارت درس کتاب های تألیف و برنامه ریزی دفتر

برخ حذف دربارۀ اه دانش اران هم پرسش و نگران پرورش،
درس کتاب های از «انتگرال» جمله از ریاض سرفصل های از

اطالع برای امر این دالیل تا کرد درخواست و مطرح را دبیرستان
بخش مدیر ماه بهمن اوایل گردد. اعالم اه دانش اران هم به
فرستاد: انجمن برای مضمون این با کوتاه پاس مزبور دفتر ریاض
محتوای به مفاهیم برخ شدن اضافه و حذف موضوع با ارتباط «در
این مبنای که م رساند استحضار به ، ریاض درس کتاب های
لذا است. درس برنامه بر حاکم ردهای روی و شایستگ ها تغییرات،
متناسب ، درس کتاب های محتوای تعیین معیارهای از ی اینکه با
موجود معیار تنها این اما است، اه دانش رشته های اهداف با آن بودن
اهداف بر مدرسه ای درس برنامه نظر مد اهداف طبیعتا و نیست
الزم انتگرال، مفهوم مورد در مشخصا اما دارد. اولویت عال آموزش
کامل طور به که است مفاهیم از ی مفهوم این که است ذکر به

دارد». قرار عال آموزش سرفصل های در
جانب از واکنش هیچ موجب و بود تامل قابل پاس این البته . ۴
ترتیب، این به نگشت. موضوع یری پی رسان اطالع جز انجمن

رام تل کانال و اه وب در شده دریافت پاس و انجمن نامه محتوای
توجه مورد زود خیل پاس و پرسش این اما شد. داده قرار انجمن
و بازخوردها نوشته ها، موضوع به و م گیرد قرار عموم رسانه های



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

استادان از برخ و روزنامه نگاران جانب از متنوع نظرهای اظهار
م گردد بدل پرورش و آموزش مدیران و صاحب نظران و اه دانش
که م شود کشیده انتقادهایی وسیع تر دامنه به حت آن حواش و
از درس کتاب های تالیف و تهیه عموم سیاستگذاری های دربارۀ
این تاریخ! درس کتاب داغ موضوع در جمله از بود مطرح پیش مدت
و کرونایی هشدارهای و ماه اسفند اوایل تا حرارت و شور با بحث ها
چه و م یابد ادامه ها اه دانش و مدرسه ها تعطیل و قرنطینه ها آغاز
دو ی از بیش خیل آن، دامنۀ نم آمد پیش کرونا مصیبت اگر بسا

م یافت! ادامه بود جریان در که ماه
سال حسابان کتاب تغییرات آخرین در موضوع: سابقۀ اما . ۵
سرفصل ١٣٩٧ سال در دوازدهم کالس یا متوسطه دوم دورۀ چهارم
هم ابتدا همان از کار این و شد حذف آن» کاربردهای و «انتگرال
مدرسه آموختگان دانش از نسل اولین گرفت. قرار انتقاد مورد
سال ماه مهر در بودند خوانده را حسابان کتاب از ویرایش این که
که بود زمان این از و شدند اه  دانش وارد دانشجو عنوان به ٩٨
این چراکه م گیرد قرار بیشتری توجه و حساسیت مورد مسأله این
ترم درس های از برخ در «انتگرال» از کاربردهایی به دانشجویان
خود از پیش دانشجویان نسل خالف بر که برم خوردند اه دانش ی
البته نداشتند. مدرسه ای آموزش در آن با برخوردی و آشنایی هیچ

ی آن» کاربردهای و «انتگرال عنوان معمول، و جاری روال طبق
که است اه دانش «١ عموم «ریاض درس اصل سرفصل های از
ترم همان اواسط در را آن مهندس و پایه علوم رشته های دانشجویان
، آموزش برنامۀ از زودتر قدری مفهوم این چون ول م خوانند اول
نا م رود کار به ١ فیزی مانند ریاض غیر درس های از برخ در
مربوطه استادان رنجش و گالیه وارد، تازه دانشجویان کامل آشنایی

گشت. موجب را
موضوع دربارۀ طرح قابل نظرهای و نقد دامنۀ که هرچند . ۶
چندان نم توانند طبیع طور به انتگرال حذف چون معین و خاص
اما بپردازند مدرسه در ریاض آموزش آسیب های و مسأله ها ریشه به
مدرسه دربارۀ را مفیدی و خوب گفتگوهای بهانه مجموع در رخداد این
بودند، مغتنم که ساخت فراهم مدرسه گمشدۀ اصالت های از خیل و
تدوین مهم بسیار حوزۀ سیاستگذارهای چندوچون از پرسش جمله از
برنامه های تحوالت و تغییر از پرسش ، درس کتاب های تالیف و
در ریاضیات آموزش زمان کاهش احیانا و تخصیص نحوۀ و درس
هدف گذارهای از پرسش اخیر، سال های ط در مختلف پایه های
اه، دانش با آن ارتباط و مدرسه اجتماع و تربیت ، علم مستقل
اه دانش و مدرسه در ریاض به شدید کم تمایل سبب های از پرسش

مغتنم هم که ر دی همانند بحث های از بسیاری و اخیر سال های در
بودند.

مهم نکته این تجربه این لیوان پر نیمۀ بر قدرگذاری همۀ با . ٧
سیاست شدت به و هیجان فضای در تنها نه که گفت باید هم را

علم نقد ی نم توان جامعه ای و کشور درهیچ ه بل ما جامعه زدۀ
و عموم رسانه های فضای در را مشفقانه و هدایتگرانه تخصص
میوۀ آن ماحصل از که کرد مطرح نحوی به ژورنالیست ادبیات با
که نبود مناسب چندان شاید رو این از آید! دست به شیرین و سودمند
کشیده خبرگزاری ها و رسانه ها صحنه به منزه و موجه بحث چنین
هیجان و مسیر در ، علم دوستانۀ و آرام گفتگوی ی طرفین تا شود
نادقیق امواج محمل بر را خود آراء روزنامه نگاران، درخواست و دعوت
به و برسانند مقابل طرف اطالع به رسانه ای واژه های احساسات و
و مبهم گاه دادخواه های مخاطب را عموم عرصه نامنتظری ل ش
شدن باز باعث انتگرال، حذف «مسأله ویند: ب مثال و دهند قرار تندی
جاکندن از مشغول که است دهه ی از بیش که است شده دمل سرِ
ایران در اه دانش ریاض آن، تبع به و مدرسه ای ریاض ریشه و رگ

خیل شنیدن حرف های هم بسیاری که هرچند حال .«[۴] است شده
م رفت انتظار که همانطور گفتگویی چنین مجموع از اما زدند خوبی
دو آنکه  جز نیامد دست به کارکردگرایی ایجابی و مثبت نتیجۀ هیچ
خود شعاری گاه و افواه دیدگاه های خدشۀ بدون صحت بر طرف
حیثیت از بخش را خود مواض احیانا و شدند مصمم تر و مطمئن تر

پنداشتند! خویش سازمان و علم
حت و افشاگرانه نوع از گفتگوهایی چنین که پیداست . ٨

قرارشان که روزمره اجتماع و سیاس مسائل در رایج روشنگرانۀ
زیرکشیدن به و برمالگویی و پرده دری بر رسانه ای، مجادالت در
دربارۀ رسانه ای آمیز مجادله گفتگوهای رو این از نیستند. است،
تفاهم های و تقریب ها به کم هیچ معموال علم حساس مسائل
«انجمن نام شدن مطرح نم کنند. نیاز مورد عملیات و اجرایی
هرچند بحث، این چرای و چون رسانه ای پژواک در هم ایران» ریاض
و معنوی سرمایۀ که چرا نبود سربلندی و خشنودی موجب ناخواسته،
موردی نسبت به بحث های چنین سر بر نباید انجمن این اجتماع
موضوع و مسأله ده ها حین، همین در آنکه حال شود خرج خُردی و
مدیریت های و سیاستگذاری ها دامنۀ سرتاسر در راهبردی و کالن
نظر و نقد تیررس در اه دانش و مدرسه دربارۀ منزلت و محتوایی
و عالیقدریست انجمن چنین عالمانۀ یری پی و همفکری انتظارِ و
جبهه گیری که است آن نکته نیست. غافل هم آن ها ادای از البته

درس عنوان ی نابجای یا بجا حذف چون مسأله ای دربارۀ انجمن
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این موجب است ن مم مدرسه ای، ریاضیات سرفصل های تدوین در
و اصل کشور، ریاض جامعه که شود گمراه کننده و غلط انداز تصور
در و درست به را خود نقدهای و ارزیابی ها معلول و علت و فرع
حوزه های چاره اندیش و مطالعه بر و نم شناسد خود موقعیت و جا
حاشیه هایی چنین به که ندارد کاف تمرکز خود نظر و نقد مورد کالن

نیست. واردی نگران این یقینا و البته ول م پردازد
انتگرال موضوع دربارۀ که اخیری گفتگوهای البالی در . ٩
و بحث مورد توجه قابل متمایز مدخل های و محورها درگرفت،
استخراج برای آنها تفکی و تمییز که گرفتند قرار جدل گاه
محورها این از برخ است. مفید اجتماع تجربه این دستاوردهای
مانند مشخص طور به دارند. محدودی و موضع بسیار جنبه های
کاربرد اهمیت و انتگرال خاص بحث تشریح به که مواضع آن همۀ
اما پرداختند. روز علوم ر دی و اه دانش ریاضیات آموزش در آن
که داشتند بسط قابل و خوب عموم جنبه های محورها از برخ
هر در نظر تبادل و گفتگو مورد مستمر و مستقل طور به م توانند
عمق ی به زمان مرور در و گیرند قرار اه دانش و مدرسه بخش دو
که آنچه همۀ مانند مشخص طور به برسند، نیاز مورد شدت به نظری
هدفگذاری های و سیاستگذاری ها و اه دانش و مدرسه رابطه دربارۀ
هدف گذاری های با آن نسبت و درس برنامه ریزی در ی هر مستقل
چنین به حساسیت و توجه شد. گفته کشور کالن و خرد اجتماع
کل گفتمان خالءهای از برخ ارسازی آش و کشف عنوان هایی،

ژورنالیست تجربه این در که است کشور پرورش و آموزش فضای
مغتنم البته جهت این از و یافتند بروز مواض اعالم از نوع عنوان به
ریاضیات از انتگرال بحث حذف چرایی طرح اگرچه رو این از بودند.

ی هیچ برای روشن چندان ماحصل داد رخ که ل ش به مدرسه ای
روشنگری و بحث آن دستاوردهای از ی اما نداشت طرف ها از
آوار بار زیر در که بود وت مس و مهم مسأله های از برخ دربارۀ
پنهان که سال هاست اه دانش و مدرسه عمیق و مزمن روزمرگ های

مانده اند: گفتگو بی و متروک و شده
. عموم آموزش محتوای به مل حساسیت های الف.

مدرسه ای. ریاضیات در درس برنامه ریزی ب.
سرفصل های و محتوا باره در اه دانش موض گیری شأن پ.

مدرسه ای. ریاضیات
ریاض رشته انتخاب به کم اقبال بحران و مدرسه ای ریاضیات ت.

اه. دانش و دبیرستان در
آزمون داوطلبین درصد کاهش بحران و مدرسه ای ریاضیات ث.

. ریاض کنکور
در اخیر دهه در دانشجویان ریاض مفرط ضعف ریشه یابی ج.

ای. مدرسه ریاضیات آموزش
با مرتبط یا مستقل مدرسه ای آموزش کالن هدفگذاری های چ.

. اه دانش اهداف
مدرسه ای. آموزش و کنکور ح.

موارد همۀ با « ریاض «آموزش اه دانش رشتۀ نسبت و نقش خ.
گفته! پیش

بی عالقگ رشد به رو روند اینکه تصور کوتاه. جم بندی ی
آزمون داوطلبین شدید کاهش و مدرسه ریاض رشته به دانش آموزان
کم اسفناک وضعیت بدتر همه از و اخیر سال چند در ریاض کنکور
ضعف عالوۀ به اه ها دانش ریاض رشتۀ ورودی دانشجویان کیف و
کتب تدوین ونگ چ مسأله به مدارس در ریاض آموزش کیفیت
دهه در مدرسه ریاض کتاب های مولفین و است مربوط ریاض درس
و واق بینانه تلق البته هستند بزرگ آسیب این مقصرین زمرۀ از اخیر
مطرح ناصواب تلق های از بخش این متاسفانه ول نیست درست
چنین بود! انتگرال دربارۀ اخیر رسانه ای گفتگوهای فضای در شده

مقط مسئولیت های از جمع هیچ بر ایت ش و اتهام بار و حجم
نیست وارد ما کشور در آموزش مجری و سیاستگذار مستمر حت و
و مدرسه پیوستۀ هم به و نزدی بخش دو هر در ما همه که چرا
نتیجه که م کنیم عمل راهبردهایی استیالی و القا دامنۀ در اه دانش
و هستند تاریخ بلند برد ی در کالن اجتماع شرایط بازخورد و
و اندیشه ها دامن مبهم ناکجای در هست اگر تقصیرهایی و تقصیر
در که است آن واقعیت گردد! جستجو باید بزرگتری مسئولیت های
نوع از تحوالت و تغییر تاکنون مدرسه ریاض کتاب های تدوین سابقۀ
وجود همیشه متنوع سرفصل های و مفاهیم کردن اضافه یا حذف
در نیست. جدیدی اتفاق ، درس کتاب در اخیر تغییرات و است داشته
پایه ها همه در ریاض آموزش ساعات کاهش به نسبت البته حال عین
باید آموزش کیفیت ارتقاء برای معلمین آموزش برنامه های ضعف و
نقد به یا وت س معن به سخن این بود. ر پرسش و حساس همیشه
محمل از بویژه اه دانش ول نیست درس برنامه تغییرات نکشیدن

علم مسئولیت و ماهیت بر بنا و « ریاض «آموزش رشته فعال حضور
و گیرد قرار حوزه این روز تحوالت مستند جریان در م تواند رشته این
توصیه ای و تجربی دیدگاه های و حساسیت ها رشته، همین محمل از

آموزش و علم جامعه همفکری و نظر تبادل معرض در را خود
استادانِ و دبیران تجربه از بهره گیری تردید بدون دهد. قرار مدرسه
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و درس سرفصل های پخته تر هرچه انتخاب برای اندوخته تجربه
و حرفه ای سنت سازی برای درس برنامه های محتوای نسبی ثبات
آموزش سط ارتقاء در مهم نقش معلمین، آموزش به بخش فرصت

دارد. اه دانش ریاضیات آن تبع به و مدرسه ای ریاضیات
انتگرال، حذف گالیۀ ابراز انگیزۀ کاش ای پیشنهاد. ی

علم مستمر نشست های برای دعوت پیام موجب ابتدا همان در
تالیف دفتر اعضای و انجمن نمایندگان شرکت با صمیمانه ای
بیش خیل م تواند دیدارهایی چنین م شد. ریاض کتاب های
ثمربخش و مفید رسانه ای هیجان گاه و دورادور گفتگوهای از
اندیشید نشست هایی چنین دادن ترتیب به م توان هم اکنون باشند.
نظر و نقد و متولیان گزارش بیان فرصت آن ط در که نحوی به
مشروح گزارش و شود فراهم میزگردهایی احیانا و صاحب نظران
یابد. بازتاب « ریاض آموزش «رشد و انجمن» «خبرنامه در هری
هدف گذاری ی برای تقریب و تفاهم به نیل ایجابی راه کار ی این
مدرسه ریاض کتاب های تالیف سازی تصمیم در اصالح گَرانه مثبت

است.
: مراج

، آموزش جدید نظام در چرا ، جنجال حذف ی چالش های . ١
١۶ کیهان، روزنامه شد؟!، حذف درس کتب از «انتگرال»

. ٨ صفحه ،٩٨ بهمن
. ٩٨ بهمن ٩ ایسنا، خبرگزاری ،! جنجال حذف ی چالش های . ٢
در ایران ریاضیات پای بست ، جنجال حذف ی چالش های . ٣

. ٩٨ بهمن ١٩ ایسنا، خبرگزاری است!، ویران خطر
، ریاض آموزش جدی مسائل / جنجال حذف ی چالش های . ۴
خبرگزاری گرفته، قرار تخریب معرض در بی قاعده و بی پناه

. ٩٨ بهمن ٢٠ ایسنا،
بر «انتگرال» حذف تاثیر / جنجال حذف ی چالش های . ۵
٢٢بهمن ایسنا، خبرگزاری اه، دانش در فیزی درس یادگیری

. ٩٨
خیل گذشت، که ترم در / جنجال حذف ی چالش های . ۶

خبرگزاری برخوردیم، ل مش به فیزی درس در شدیم، اذیت
. ٩٨ ٢٣بهمن ایسنا،

نم رسد، نظر به ضروری که درس سرفصل انتگرال؛ . ٧
. ٩٨ اسفند ٣ ایسنا، خبرگزاری

تسنیم، خبرگزاری ، «انتگرال» حذف از دانش آموزان استقبال . ٨

. ٩٨ بهمن ٣٠
در « زندگ به آری انتگرال به «نه پویش راه اندازی . ٩

. ٩٨ بهمن ٣٠ ایران، اسپوتنی ایران، دبیرستان های
خبرگزاری ، بد؟! یا خوب م گویند؛ «انتگرال» حذف از معلمان . ١٠

بهمن. ٢٩ تسنیم،
از «انتگرال» حذف درباره خوزستان برجسته ریاض دان نظر . ١١

. ٩٨ بهمن ٢٩ ایسنا، خبرگزاری دبیرستان، کتب
حذف نبایدهای و بایدها / ریاض تدریس روش به انتقاد . ١٢

. ٩٨ بهمن ٢٨ ایسنا، خبرگزاری انتگرال،
مدارس، معلمان دغدغه ، ریاض کتاب های از انتگرال حذف . ١٣

. ٩٨ بهمن ٢٧ ایرنا، اه، دانش استادان دردسر
و آموزش توضیح در ریاض تغییرات و انتگرال حذف ماجرای . ١۴

. ٩٨ بهمن ٢٣ ایسنا، پرورش،
صفحه ،٩٨ بهمن ٢٠ ایران، روزنامه انتگرال، ، خدام انه ی . ١۵

. ٢٠
٢۴ ایران، روزنامه است، بوده غیرکارشناس «انتگرال» حذف . ١۶

. ۵ صفحه ،٩٨ بهمن
است، غریب هم معلمان برای که درس هایی ، هاشم هدی . ١٧

. ١۴ صفحه ، اسفند ٧ ایران، روزنامه
روزنامه ، زندگ برای انتگرال صالحیت رد عالمه زاده، امیرعل . ١٨

. ٢٠ صفحه ،٩٨ بهمن ٢۴ همشهری،
. ٨ صفحه بهمن، ٢۶ شهروند، ، ارتباط مهارت های فقر . ١٩

بهمن ١۶ ، اعتماد روزنامه نبود، انتگرال لياقتت عزيزم، مشتق . ٢٠
. ١۶ صفحه ،٩٨

. ٣ صفحه ،٩٨ بهمن ١۵ ابتکار، روزنامه انتگرال، حافظ خدا . ٢١
بهمن ٢٠ ، سازندگ روزنامه پرورش، و آموزش تازۀ تصمیمات . ٢٢

. ٩٨
اصغری، امیر ، زندگ برای درس انتگران، حذف داستان . ٢٣

وبالگ.

زنجان اه دانش ∗
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آن در گذاری و گشت و ریاض شجره نامه سامانه ی

زارع نهندی∗ رحیم

خانوادگ شجره نامه مشابه نقش ١ ریاض شجره نامه سامانه ی
با است. شده تهیه ریاض دکتری دریافت کنندگان برای که دارد
اعطاء مؤسسه سامانه، در ریاضیدان ی نام خانوادگ و نام درج
(با تحصیل محل کشور درجه، دریافت سال دکتری، کننده ی
م شود. نمایان وی دکتری رساله عنوان و کشور) آن پرچم نمایش
تحت دکتری دانش آموختگان لیست و راهنما استاد نام به عالوه
دکتری کننده اعطاء مؤسسه های همراه ریاضیدان مستقیم راهنمایی
همچنین م شود. مشخص سامانه در نیز آن دریافت سال و
دانش آموختگان تعداد جم یعن ریاضیدان موالید٢ تعداد سامانه
دکتری دانش آموختگان و ریاضیدان مستقیم راهنمایی تحت دکتری
و وی شاگردان شاگردان و ریاضیدان شاگردان راهنمایی تحت
MathSciNet سامانۀ به نیز پیوندی٣ ضمناً م کند. معین را …
است. شده درج آن در ریاضیدان مقاله های مشخصات که دارد
سامانه به نیز پیوندی ، تاریخ و معروف ریاضیدان مورد در

بیوگراف آن در که دارد Historyوجود ofMathematics, Mac Tutor
۴ مامفورد دیوید نام کردن وارد با مثال، برای است. آمده ریاضیدانان
اه دانش از دی اچ پی دکتری م آید: به دست زیر اطالعات سامانه ، در
لیست ، ۵ زاریس ار اس راهنما استاد ،١٩۶١ سال در ا آمری هاروارد
تعدادشان که ایشان راهنمایی تحت دانش آموخته دکتری دانشجویان
چندتایی و کرده اند تحصیل هاروارد اه  دانش در اغلب و است نفر ۴٩
پاریس اه دانش در ی ، ۶ ا آمری براون اه دانش در تحصیل شان نیز
بوده انگلستان کمبریج اه دانش در ر دی ی و ٧ فرانسه مارس در ١١
از ی هر مقابل در و شده درج نفر ٢١٨ مامفورد موالید تعداد است.
آمده دانشجو آن موالید تعداد وی مستقیم راهنمایی تحت دانشجویان
دکتری ١٩٨٣ سال در که ٨ استیلمن ل مای موالید تعداد مثال است
به پیوند است. نفر ٢٢ است کرده دریافت هاروارد اه دانش از را خود

است. کرده منتشر مقاله ١٢۵ مامفورد م دهد نشان MathSciNet

سال در فیلدز جایزه برنده و است معروف ریاضیدان مامفورد البته
کلی با حال است. شده داده وی بیوگراف به نیز پیوندی لذا ،١٩٧۴

در زاریس مورد در باال اطالعات همه زاریس ار اس نام روی
یعن وی راهنمای استاد نام روی کلی با و بود خواهد دسترس

دیوید ریاض شجره نامه م توان کار این ادامه و ٩ کاستلنُوو گوئیدو

در که دارد نیز ری دی انات ام سامانه البته آورد. دست به را مامفورد
پرداخت. خواهم آن ها از برخ به ادامه

سامانه: تکمیل و پیدایش تاریخچه

اه دانش حاال (که ١١ منکیتو اه دانش ریاض ،استاد کونس١٠ هری
اه پای ایده ،١٩٩٠ دهۀ در م شود)، نامیده منکیتو سوتا، مینه ایالت
دکتری دریافت کنندگان و دارندگان مشخصات درج برای داده ای
نه کار این که بود این دپارتمان پاس م کند. مطرح را ریاض
ایده این نیست. هم اجرا قابل و ، ریاض تاریخ نه و است ریاضیات
فکر همسرش و کونس و بود همراه وب جهان ه شب گسترش با
است. اشتراک و اطالعات ارائه برای مناسبی بستر ه شب این م کنند

ریاض دپارتمان دویست حدود به نامه ای ط کونس ١٩٩۶ بهار در
رساله عنوان نام، م کند درخواست داشتند دکتری برنامه که ا آمری در
وی برای و تهیه را خود دکتری دانش آموختگان راهنمای استاد و
کار شروع برای همین و م دهند پاس درصد س تقریباً بفرستند.
٣۵٠٠ شامل دسته اولین کونس سال همان سپتامبر تا بود. کاف
کنفرانس در کونس سخنران با و بود کرده وارد سامانه در را نفر
سامانه از استفاده بعدی، ژانویه در ا آمری ریاض انجمن های مشترک
اه دانش ریاض دپارتمان مقط این در م شود. اعالم رسم طور به

ول بود داده قرار کونس اختیار در کم برای دانشجویان منکیتو
از پس م کرد. تأمین شخص طور به کونس خود را مخارج بیشتر
کار دفتر از ٢٠٠٢ تاسال همچنان وی ،١٩٩٩ در کونس بازنشستگ
کونس به ریاض دپارتمان رئیس ٢٠٠٢ سال در م کرد. استفاده خود
به پاس در که این علیرغم و ندارد» علم ارزش پروژه «این م گوید
کاربران، اعالم نظر بر مبن شجره نامه سامانه ی در کونس یادداشت
کونس بودند، کرده انتقاد شدت به دپارتمان رئیس موض از آن ها

ایالت اه دانش با باالخره که بود پروژه برای ری دی منزل پی در
دفترکار وابسته، استاد صورت به تا م رسد توافق به شمال داکوتای
قرار کونس اختیار در اری هم جهت میچ کلر١٢ نام به دانشجو ی و
م گوید کونس م کند. خریداری کونس خود را رایانه شود، داده
همه ی او بود کلر میچ داشتن اختیار در توافق این قسمت بهترین
میچ بود امیدوار کونس و داشت را رایانه خوره ی ی شایستگ های
1http://www.geneology.math.ndsu.edu 2Descendants 3Link 4David Mumford 5Oscar Zariski 6Brown University 7Marseille University 8Michael
Stillman 9Guido Castelnuovo 10Harry Coonce 11Minnesota State University, Mankato 12Mitch Keller



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

١٣ یرد. ب برعهده را پروژه مسئولیت زمان
اه های دانش دکتری دانش آموختگان مورد در مهم منابع از ی
اناربور در ان میشی اه دانش به متعلق رساله ها یده چ نشریه ا، آمری
درج هم ١٩٩۵ سال از و م شود منتشر ١٩٣٨ سال از که بود ١۴

مفید پروژه برای که کرد شروع را رساله ها راهنمای استادان نام
با ١۵ MSRI ریاض علوم تحقیقات مؤسسه ،١٩٩٩ سال در بود.
وی که کرد فراهم را ان ام این کونس، به ماهه ی عضویت ی
آیزنباد١۶، دیوید به ویژه کند برقرار ریاض محافل با بیشتری ارتباط
حمایت بر عالوه بود. پروژه برای بزرگ حام مؤسسه، وقت رئیس
پروژه برای اعتباری نیز کل مؤسسه ، شمال داکوتای ایالت اه دانش
م برد. بهره نیز اشخاص مال کم های از پروژه و داد اختصاص
اختصاص پروژه برای مختصری مال کم نیز ا آمری ریاض انجمن
مشترک کنفرانس های در قرینه١٧ سامانه تهیه شامل بیشتر که داد
حضور نشست ها در کونس وقت م شود. ا آمری ریاض انجمن های
او م برد؟ پیش را پروژه هنوز آیا م پرسند او از خیل ها م یابد،
سال ها، کونس هری چرا و م برد!» پیش مرا «پروژه م دهد پاس
وارد و دکتری رساله های یده چ بررس با را خود هفته های آخر
دل «کار است ساده هری پاس است، گذرانده سامانه در آن ها کردن
مورد هزار صد از بیش بود توانسته کونس ٢٠٠٧ سال تا است».١٨
آن ها قدیم ترین که کند وارد سامانه در را دکتری دارندگان اطالعات
اه دانش از را خود مدرک ١۶۶۶ سال در که م شد نیتز الیب به مربوط

.[J] است کرده دریافت آلمان دورف آلت
سامانه: در گذاری و گشت

٢۶) است شده ثبت سامانه در نفر ٢۶۶٢١٣ اطالعات حاضر حال در
جدیدی دکتری دانش آموخته م تواند ریاضیدان هر .(٢٠٢١ آوریل
از بعد سایت، مدیریت تیم بررس از پس که کند ثبت سامانه در را
سامانه، در جستجو برای م شود. ظاهر سامانه در ماه ی حدود
مورد در جالبی اطالعات نیز سامانه از بخش دارد. وجود راهنما
تعداد بیشترین با راهنما استاد ٢۵ اسام مثل م دهد «حداکثرها»
اه دانش از C.C.Jay Kuo حاضر، حال در دانش آموخته. دکتری
نفر. ١۵۶ دارد، را دکتری دانش آموخته تعداد باالترین . ام.آی.ت
کولموگروف آندره نام معروف ریاضیدانان از استاد، ٢۵ این بین در
سپس دارد. قرار ١۵ رتبه در که م شود دیده دانش آموخته ٨٢ با
موالید بیشترین دارای که سامانه در شده ثبت ریاضیدان ٢۵ اسام
با ١٩ الطوس شرف الدین به متعلق اول رتبه چهار است. آمده هستند

نصیرالدین موالید، ١٧٣٣٩۵ با یونس ابن کمال الدین موالید، ١٧٣٣٩۶
موالید ١٧٣٣٩٣ با البخاری شمس الدین و موالید ١٧٣٣٩۴ با الطوس
سامانه م کنیم کلی دانشمندان این اسام روی وقت است.
و است ناشناخته الطوس شرف الدین راهنمای استاد م دهد نشان
تحصیل محل بوده اند. قبل نفر شاگرد ترتیب به ر دی نفر سه
شمس الدین تحصیل محل ول است٢٠ نشده مشخص اول نفر سه
اختر و نجوم تحصیل اش رشته و ایران در مراغه رصدخانه البخاری،
گرِگوری البخاری، شمس الدین دانشجوی است. شده ذکر فیزی
در که است بیزانس عهد یونان دانشمند و منجم کیونیادیس٢١
تب م در البخاری شمس الدین راهنمایی تحت میالدی ١٢٩۶ سال
به فیزی اختر و نجوم در را خود تحصیل تبریز شهر در ایلخانان
که م دهد نشان پدیا وی سامانه به مراجعه است. رسانیده پایان

معرف بیزانس ها به را خود دانش وطن، به بازگشت از پس وی
تربیت به و م کند تأسیس تربیزوند٢٢ در را نجوم آکادم و م کند

فیزی اختر و نجوم دانش انتقال ترتیب این به و م پردازد دانشجویان
قسمت در م شود.٢٣ شروع غرب به اسالم ‐ ایران ریاضیات و
که مسائل از بعض به و است آمده سامانه اهداف سامانه، ر دی
سامانه است. شده اشاره بیاید پیش سامانه در جستجو در است ن مم

ریاض انجمن سامانه مانند ر دی سامانه های به متعددی پیوندهای
پوسترهایی مورد در اطالعات و دارد اروپا ریاض انجمن و ا آمری
شجره نامه مثل است، تهیه قابل مؤسسه ها یا افراد سفارش به که
نیز اطالعات است. شده داده دپارتمان، ی علم هیأت اعضای
توضیح که شده ارائه ریاض شجره نامه پروژه کل گراف مورد در
کامل بخش دو زیرگراف ی و نیست مسط گراف این م دهد
، فردری گاوس کارل آن بخش ی در که دارد رأس شش با
ر دی بخش و دارد قرار ٢۴ فوکس الزاروس و فروبنیوس جورج
است. ٢۶ کومر ارنست و ٢۵ شور عیسای ، وایرشتراس کارل شامل
تحت دکتری دانش آموختگان تعداد برحسب ریاضیدانان از نیز آماری
ثبت ریاضیدان ٢٠١١۴٨ حاضر حال در است. شده داده راهنمایی شان
ریاضیدان ٢٧٧٠۵ و نکرده اند دانش آموخته دکتری دانشجوی شده
تعداد بیشترین (که کرده اند دانش آموخته دکتری دانشجوی ی فقط
دکتری دانش آموخته نفر ٢٠ ریاضیدان ٢٣٠ است). بقیه با مقایسه در
تنها دکتری، دانش آموخته ١۵۶ تا ٧١ تربیت مورد هر در و داشته اند

است. داشته وجود ریاضیدان ی

دارد. برعهده را ریاض شجره نامه پروژه اجرایی مدیریت و است آیووا Sioux درشهر Morningside ساید مورنینگ کال ریاض استادیار حاضر حال در کلر میچ ١٣
معین را سه درجه چندجمله ای مینیمم و ماکسیمم وی است. بوده اسالم تمدن طالیی دوره ایران منجم و ریاضیدان وی وی پدیا، در الطوس شرف الدین بیوگراف ١٩طبق

م]. ،٢٢٨ م پردازد.[صفحه سه درجه چندجمله ای مشتق مطالعه ی به عمال متفاوت بیان با وی راشد، رشدی بررس های طبق م کند.
است. بوده بغداد در هنوز عباس خلیفه زمان آن در و است گرفته یاد موصل در را ریاضیات وی وی پدیا، در طوس نصیر خواجه بیوگراف ٢٠طبق

14Ann Arbor 15Mathematical Sciences Research Institute 16David Eisenbud 17Mirror Site 18It is a labor of love 21Gregory Chioniades 22Trebizond
23Wikipedia.org/Gregory_Chioniades 24Lazarus Fuchs 25Issai Schur 26Ernst Kummer
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١٣٩٩ تابستان و بهار ٨

: ایران ریاضیدانان از بعض ریاض شجره نامه

قدیم ترین شاید میالدی، سیزده قرن ایران دانشمند چهار از پس
آل بویه اسدالله دکتر است شده ثبت سامانه در که کشور ریاضیدانان

ال با دو هر باشند تهران اه دانش استادان هشترودی محسن دکتر و
اه دانش از ١٩٣٧ و ١٩٣۶ سال های در ترتیب به و کرده اند کار کارتان
دو هر رساله عنوان کرده اند دریافت دولت دکترای پاریس سوربن
٧ کارتان ال نداشته اند. دکتری دانش آموخته ول است شده ذکر
شارل آن ها از ی که است کرده دانش آموخته دکتری دانشجوی
زند، علینق دکتر ، لله سیدکاظم دکتر راهنمای (استاد اهرسمن٢٧
داورپناه وهاب دکتر تهران، اه دانش استادان صدر محمدتق دکتر
پل اه دانش استاد اکبرزاده حسن دکتر و شریف اه دانش سابق استاد

است. کرده تربیت دکتری دانشجوی ٧٧ ٢٨ فرانسه) ساباتیه
خواجه به هشترودی دکتر و آل بویه دکتر شجره نامه ی که است جالب
سیمون چون ریاضیدانان میان این در و م رسد طوس نصیرالدین
شجره نامه در نیز برنول ژاکوب و اویلر لئونارد ، الگرانژ ژوزف پواسون،
با که دارند راهنما استاد دو شجره نامه در ریاضیدان چند البته هستند.
م رسد. طوس نصیرالدین خواجه به شجره نامه آن ها ، از ی انتخاب
انگلستان در که کشور معاصر ریاضیدانان از بسیاری شجره نامه
ولو نی به سیزدهم!) نیوتن٢٩(نیای طریق از کرده اند تحصیل
درجه معادله ریشه های مورد در کاردان دستور واق در تارتالیا٣٠(که
استاد که م رسد است) فرو٣١منسوب دل شیپیونه و او به سوم
معاصر ریاضیدانان از بعض برای ول است. ناشناخته راهنمایش
و است ناشناخته سوم نسل راهنمای استاد انگلستان، دانش آموخته
معاصر ریاضیدانان اغلب شجره نامه دارند. کوتاه بسیار شجره نامه
بزرگ ریاضیدانان از ی طریق از نیز ا آمری دانش آموخته ایران

طوس نصیرالدین خواجه به گاوس، فردری کارل یعن اعصار همه
کارل نهم و بیست نیای طوس نصیرالدین خواجه ، واق در م رسد.
فرانسه، آلمان، از ریاضیدانان گاوس نامه شجره در و است گاوس

م شوند. دیده یونان و ایتالیا

کاربردها:

برای مهم ابزارهای از ی ریاض شجره نامه سامانه امروزه
مورد در شده یاد اطالعات بر عالوه که م شود محسوب ریاضیدانان
دارد ری دی جالب کاربردهای آماری نظر از ، ریاض دکترای دارندگان
در کشورها دکتری دانش آموختگان تعداد رشد یا اُفت مطالعه ی که
از همه گیری، شیوع اقتصادی، بحران جنگ، مانند زمان برهه های

دکتری دانش آموختگان تعداد ١٩۴٠ سال تا مثال است. قبیل این
تعداد ١٩۴٠ سال از و است بوده اول رتبه در آلمان در ریاض
.[C] م گیرد پیش آلمان از ا آمری ریاض دکتری دانش آموختگان

ریاض شجره نامه سامانه از استفاده با نیز ری دی جالب تحقیقات
تحت دانشجوی رد عمل در استاد نقش جمله آن از که گرفته صورت

.[MON] است خود دانشجویان تربیت در وی راهنمایی
آخر: کالم

جوان ریاضیدانان همت به ریاض شجره نامه سامانه تکامل و تکمیل
دانش آموختگان ثبت به نسبت ریاضیدانان از بسیاری است. متک
از اطالع هم بعض ها و م کنند تعلل سامانه این در خود دکتر
فعال راستا این در کشور ریاضیدانان که بجاست ندارند. سامانه این
اقدام کشور قدیم تر ریاض استادان ثبت مورد در حت و باشند
تمدن وفایی ش دوران ایران ریاضیدانان مورد در سامانه مسلماً کنند.
کشور علم تاریخ متخصصین مورد این در است. ناقص خیل اسالم
ارائه شجره نامه سامانه مدیریت به مفیدی بسیار اطالعات م توانند
قدیم ترین ویژه، به شود. وارد سامانه در ، بررس از پس تا دهند

ریاض کارهای که است طوس شرف الدین شجره نامه در ریاضیدان
ریاضیدانان از بسیاری جای و است خیام ریاض دستاوردهای ادامه او

است. خال شجره نامه در خیام عمر مانند اسالم ‐ ایران 
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تاریخ ، امین حسن اری هم با همدان معصوم حسین [م]

ده پژوهش و هرمس او، درباره و راشد رشدی از مقاالت علم، فلسفه و
. ١٣٩٧ تهران اه دانش علم تاریخ
تهران اه دانش بازنشسته استاد ∗

ذکر راهنما استاد دو نیوتن مورد در مثال است. بوده مرشد و مرید رابطه موارد برخ و نبوده فعل زمان مشابه گذشته در دانشجو و استاد رابطه که دارد توجه شجره نامه ٢٩پروژه
است. داشته نیوتن علم تربیت در را نقش مهم ترین ری دی و بوده وی رسم راهنمای استاد ی که است شده
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بحران م تواند ریاض مدل سازی آیا
نماید؟ حل را کووید‐ ١٩ فعل

∗ معین مینا

یده: چ
مدل سازی تاکنون، ژانویه اواخر در کوویدـ١٩ شیوع آغاز زمان از
غیر  دارویی مداخالت برای تصمیم گیری مقدم خط در ریاض
این کند. محدود جهان و انگلیس در را آن گسترش تا بوده است،
قرار بحث مورد را کوویدـ١٩ شیوع فهم در مدل سازی اهمیت مقاله
نشان و م سازد برجسته را مدل سازی مختلف ردهای روی م دهد،
به مدل ها این از ی هیچ اما است، مهم مدل سازی اگرچه م دهد

باشد. سؤاالت همه وی پاسخ نم تواند تنهایی

تحقیق: پیشینه
ویروس ی شیوع ونگ چ درک برای م توان را ریاض مدل سازی
در ، ریاض مدل سازی ماهیت داد. قرار استفاده مورد جامعه ی در
شبیه سازی را واقعیت که است ریاض معادالت از مجموعه ای نگارش
پارامترهای از مشخص مقادیر برای معادالت این سپس و م کند
شیوع از پیش که داده هایی از اگر م شوند. حل معادالت درون
م توان را معادالت این جواب های کنیم، استفاده م دانستیم ویروس
در موجود داد ه های از استفاده مثال عنوان به بخشید. بهبود و اصالح
گزارش موارد تعداد سرایت ها، از شده گزارش موارد تعداد با ارتباط
به شده تایید مرگ تعداد یا و بیمارستان ها در بستری افراد از شده
مدل اصالح کردن فرایند این بود. خواهد مفید ویروس به ابتال خاطر
با ریاض معادالت جواب های اینکه تا گیرد انجام دفعات به م تواند
تطبیق و سازگاری م دانستیم، ویروس شیوع به راج تاکنون آنچه
داد قرار استفاده مورد را شده اصالح مدل م توان سپس پیدا  کند.
مدل نتایج از ی شود. روشن بیشتر ویروس انتشار روند آینده تا
ابتالهای تعداد که است شیوع و اپیدم پیش بین منحن ، ریاض
از استفاده م دهد. نشان معین زمان طول در را ویروس از ناش
را اپیدم پیش بین منحن م تواند مدل این در مختلف پارامترهای
دهد نشان را مختلف موارد تاثیر است ن مم پارامتر ها این دهد. تغییر

کند. تنظیم متفاوت داده های برابر در را مدل که این یا و

: اصل متن
در ریاض مدل سازی ژانویه، اواخر در کوویدـ١٩ شیوع زمان از
گوناگون دخالت های پیرامون تصمیمات به ل ده ش مقدم خط
جهت نماید. محدود بریتانیا در را آن شیوع تا است بوده غیردارویی
نیل تیم توسط که مدل خاص به طور کوویدـ١٩ شیوع توقف
است. شده ذکر گردیده، تهیه [١] لندن سلطنت کال در فرگوسن١
قوانین تصویب پشت سر محرکه  ی نیروی ی عنوان به مدل این
به من است. کرده عمل جهان و بریتانیا در اجتماع فاصله گذاری
پارامترگذاری، تهیه در گسترده تجربیات با ریاض طراح ی عنوان
به سیاستگذاری و ویی پاسخ برای مدل ها از استفاده و کردن تنظیم
هیجان داشته ریاض مدل این که قدرت و توان از مختلف، سؤاالت
مدل سازی که مسأله این دانستن با عین حال، در اما شده ام. زده
از استفاده با و کند آسان و ساده را واقعیت تا است، شده طراح ریاض
پاس دهد، مشخص سؤاالت به داده ها از مرتبط مجموعه های زیر
درست و م مح چقدر ریاض مدل این که بودم متعجب مسأله این از
که داده هایی مجموعه که م شویم متوجه که وقت ویژه به است.
چند در احتماال محدودی روزهای تعداد از فقط کرده اند استفاده آنها
است داده هایی کیفیت به ریاض مدل ی «کیفیت است. بوده ماه
در که است متداول و رایج جمله ی این م کند»، استفاده آنها از که

تعدیل بهینه سیاست های م شود. استفاده ریاض مدل سازان بین
مرگ و سوم دو تا را بهداشت مراقبت های تقاضای اوج است ن مم
جداسازی از است ترکیبی سیاست ها، این دهد. کاهش نصف به را
با که کسان خانگ قرنطینه خانه، در وک مش موارد کردن ایزوله و

اجتماع فاصله گذاری م کنند، زندگ خانه ی در وک مش موارد
خطرناک و حاد زمینه ای بیماری های دارای که ران دی و مسن افراد
مرگ است ن مم هنوز ، اپیدم کاهش وجود با حال، هر به هستند.
بیان پیش بین ها وقت خصوص به باشد. پی در نفر هزار صدها
در پایه تکثیر عدد برای R٠ = ٢٫۴ مقدار از استفاده با که م کنند
نفر هزار پانصد است ن مم کوویدـ١٩ شدید گسترش به سبب مدل،
تکثیر عدد چنانچه بدهند. دست از دخالت هیچ بدون را خود جان
1Neil Ferguson
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به کوویدـ١٩ شیوع از ناش مرگ تعداد شود، نزدی ٣ مقدار به پایه
.[٢،٣] م رسد نفر هزار بیست

گروه توسط که ری، دی ریاض مدل انتشار از پیش نسخه ی اخیراً
و [٣] شد منتشر بود، شده تهیه آکسفورد اه دانش در ٢ گوتپا سانترا
ماه ی حداقل بریتانیا در جاری اپیدم های که داشت بیان گونه این
به نظرات این بود. شده شروع شده، گزارش فوت مورد اولین از قبل

مبن کرد آغاز را بحث مدل سازی، پیشتاز دوگروه از متفاوت ظاهر
برای است؟ دقیق تر کوویدـ١٩ شیوع پیش بین در مدل کدام اینکه بر
مدل های از آمده دست به نتایج این آیا که آمد پیش سؤال این مردم
عوامل نمایانگر متفاوت اند، ظاهر به که عفون بیماری های انتقال

[۴] هستند؟! تصمیم گیری  الت مش اصل
که م سازد نشان خاطر مقاله این کنیم حرکت جلو به اینکه برای

اصل مسأله است»، درست مدل «کدام که نیست این اصل سؤال
آمده پیش سؤاالت به دادن پاس برای مدل دو «هر که است این
موضوع بنابراین م سازند. را کل چشم انداز هم با و هستند» درست

کل چشم انداز در آنها، نتایج و مدل  دو هر که است این اهمیت حائز
قرار آن کردن متوقف برای الزم اقدامات و کوویدـ١٩ شیوع با مرتبط

گیرد.
که ریاض دومدل این که است این اینجا، در ذکر قابل کلیدی نکته
مدل هستند. متفاوت کامال مدل های است، کرده آشفته را رسانه ها

تصادف فرد انتخاب بر مبتن مدل ی [١] ارانش هم و فرگوسن
را جمعیت بین در فرد هر سرایت بخش میزان که است (IBM)

یا کار محل خانواده، جم در تماس هایش تعداد از تابع عنوان به
گوپتا مدل مقابل، در م گیرد. نظر در تصادف تماس های و تحصیل
میانگین که است (SIR) کالسی قطع مدل ی [۵] ارانش هم و
میانگین میزان که م دهد، دست به را ١٩ کووید به مبتال افراد تعداد
هر تاریخ صورت به م گیرد. جمعیت بین در را سرایت بخش
قرار استفاده مورد گوناگون مسری بیماری های برای مدل ها این دوی
روش های این دارند. االت اش و مزایا آن ها دوی هر و [۶] گرفته اند
است. شده انتخاب مدل ساز اولویت اساس بر اوقات اغلب مدل سازی
استفاده و پارامترها داده ها، مجموعه یعن سان ی کامال شرایط تحت
به باید آنها نتیجه شبیه سازی ، برای سان ی عددی نرم افزارهای از
م کنند استفاده متفاوت داده های از که زمان شود. را هم ر دی ی

منطبق هم با است ن مم آکسفورد، و سلطنت کال مدل حالت همانند
میرهای و مرگ از تعدادی به پاس در سلطنت کال مدل نشوند.
٢٠٢٠ مارس چهاردهم تاریخ تا ا آمری یا بریتانیا در افزایش به رو
و مرگ تعداد به توجه با آکسفورد مدل که حال در ،[١] شده تنظیم
بریتانیا و ایتالیا در صفر از بیشتر تلفات با همراه اول روز ١۵ میرهای
این که حیات و مهم پارامتر دو عالوه، به .[۵] شده است تنظیم

یعن شنیده ایم، آن به راج زیاد کوویدـ١٩ شیوع خاطر به  روزها
از است عبارت R٠ هستند. متفاوت مدل دو این در ، ٣ CFRو R٠
ظهور حال در ثانویه عفونت های تعداد که پایه» سرایت «عدد همان
وضعیت ویژگ های و م کند اندازه گیری را اولیه عفونت از برآمده و
از عبارت CFR .[٧] م نماید مشخص را ویروس سرایت پذیری
میر و مرگ سرعت توصیف نسبت یا و موردی» کُشندگ «میزان
شیوع شدت برای معیاری و است عفونت دلیل به کوویدـ١٩ از ناش

.[٧] م شود محسوب ویروس کشندگ یا
نتیجه گیری R٠برای = ٢٫۴ میانگین مقدار ی از سلطنت کال مدل
مورد را آن اخیر، روز چند این در اما است، کرده استفاده خود اولیه
جای به آنها .[٢] باشد نزدی تر ٣ عدد مقدار به تا داد قرار بازبین
استفاده ۴ (IFR) از عفونت» از ناش میر مرگ و «میزان از ، CFR
ارتباط CFR با کامال و است مرتبط بیماری ی شیوع به که م کنند
است. نشده داده تشخیص و عالمت بدون موارد شامل اما دارد،
صفر افراد بین سلطنت مدل در استفاده مورد IFR میانگین مقدار
٨٠ باالی افراد در و درصد ٠/٠٠٢ دامنه ی با درصد ٠/٩ ساله، ٩ تا

ی از آکسفورد مدل ر، دی طرف از است. درصد ٩/٣ سن، سال
بهره متفاوت سناریوهای برای ٢/٧۵ یا ٢/٢۵ ، R٠ میانگین مقدار
استفاده CFR برای درصدی ٠/١۴ میانگین مقدار ی از و م برد
سرایت پذیری(R٠)و میزان برای متفاوت مقادیر از استفاده م کند.
ایجاد متفاوت نتایج حتم طور به  کوویدـ١٩ (CFR) کُشندگ مقدار
شبیه ر دی ی با مدل دو مقایسه محاوره، زبان در بنابراین کرد. خواهد
پیشنهاد گونه این من این، وجود با است. گالبی با سیب مقایسه
دو این باید ما ر، دی ی با مدل دو این مقایسه جای به که م کنم
کنار را آن ها و گرفته نظر در پازل ی از قسمت هایی عنوان به را
شیوع با برخورد بهترین ونگ چ از کامل تصویر تا ذاریم ب هم
و مدل دو هر نتایج به اجمال نگاه ی با آید. دست به کوویدـ١٩
دوره ی برای بیماری آن با مبتال افراد کل تعداد با مقایسه در خاص بیماری ی از ناش میر و مرگ نسبت موردی». کشندگ «میزان Case Fatality Rate (CFR) ٣
م شود گرفته اشتباه س اف آر با اغلب که ‐ مرگ ومیر میزان م دهد. نشان را بیماری شدت اندازه گیری و م شود بیان درصد ی عنوان به متعارف به طور س اف آر است. خاص
تشخیص موارد میان در فوت شده موارد تعداد تنها س اف آر مقابل، در است. زمان واحد در جمعیت کل در خاص) علت ی یا ، کل (به طور مرگ ومیرها نسبی تعداد اندازه گیری ‐

داده شده است
داده تشخیص و عالمت بدون افراد تمام جمله از آلوده، افراد بین در میر مرگ و نسبت دهنده ی نشان عفونت». از ناش مرگ ومیر «میزان Infection Fatality Rate (IFR) ۴

کسان و (موارد) شده داده تشخیص بیماری است: بیمار و آلوده شخص وضعیت دو هر در میر و مرگ میزان تخمین IFR هدف که است این در CFR با (IFR) تفاوت است. نشده
نشده). آزمایش و عالمت بدون (گروه دارند شناسایی غیرقابل بیماری که

2Sunetra Gupta



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١١ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

کال مدل وییم ب است ن مم آنها، از بیشتر توضیح و تفسیر انجام
و سرکوب با توأم مداخالت که م کند پیشنهاد گونه این سلطنت
کلیدی ، اپیدم منحن صاف کردن برای کوویدـ١٩ شیوع فرونشان
پیشنهاد آکسفورد مدل ر، دی سوی از شود. م محسوب مهم و
تاکنون است ن مم جمعیت از اعظم بخش ه آنجایی از که، م کند
تست انجام وقت، اسرع در پس باشند، شده مبتال کوویدـ١٩ بیماری به
است. فراوان اهمیت حائز جمعیت، کل از بزرگ مقیاس در بادی آنت
باشد گونه این است ن مم آیا نیستند؟ مرتبط نتایج این هردوی آیا اما
که باشد راه ، فعل تعدیل استراتژی در بادی آنت فراگیر تست که
تعداد که است این دارد وجود که حیات مسأله داریم؟ رو پیش در
عالمت با افراد شده گزارش موارد صرفاً را ١٩ کووید به مبتال بیماران
بدون مبتالی افراد شامل بیشتری موارد یا م دهند یل تش بیماری
مانند عالم گیر بیماری های پیشین موارد در دارد؟ وجود نیز عالمت
خفیف عالمت های که آنهایی یا عالمت بدون افراد تعداد سارس،

راحت به تا شد باعث و بود کم بسیار سارس، شیوع از پس داشتند،
هنوز اکنون اما کرد. قرنطینه و ردیابی را شده مبتال بیماران بتوان
است همینطور نیز کوویدـ١٩ بیماری اینکه مورد در کاف اطالعات
اتخاذ دنیا سراسر در که قرنطینه ای از وقت بنابراین، نداریم. خیر، یا
صعودی سیر ، اپیدم شده صاف منحن ر دی بار آیا شویم، خارج شده

کرد؟ خواهد پیدا

نتیجه گیری:
کوویدـ١٩ انتقال نحوه ی درک برای قوی ابزار ی ریاض مدل سازی
روی تمرکز جای به اما م شود. محسوب مختلف سناریوهای کشف و
بود نخواهد قادر مدل «ی که بپذیریم را این باید ما مدل ها، درست
نیاز بیشتری مدل های به ما و دهد» پاس پرسش ها این تمام به
قطعات باشند قادر و دهند جواب را تکمیل سؤاالت بتوانند که داریم

نمایند. متوقف را کوویدـ١٩ شیوع و ذارند ب هم کنار را پازل
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کند؟ مبارزه همه گیر بیماری ی با م تواند ونه چ ریاضیات

ورمزیار∗ مهدی مترجم:

کمبریج، اه دانش در اپیدمیولوژی متخصص گوگ١، جولیا گفته به
در گوگ جولیا زندگ بود. نخواهد سابق مثل طوالن مدت به زندگ
وظایف او که زمان شد، تغییر دچار ناگهان طور به فوریه ماه اوایل
کرد کار به شروع و کرد رها ریاض علوم مرکز در را خود عادی
کند، سازی مدل پژوهش کمیته ی صرف را خود تالش تمام تا
اضطراری موارد برای علم مشاوران گروه به را خود نتایج که گروه
همه گیری برای آمادگ مدت برای کمیته این م دهد. (SAGE)

برای گروه به تبدیل اکنون هم اما است، آورده بدست را آنفلوآنزا
همچنین گوگ شده است. ١٩ کووید همه گیر بیماری روی بر تمرکز
انجمن توسط که است مل کنسرسیوم ی راهبری کمیته عضو
وظیفه کند. مقابله همه گیر بیماری این با تا م شود رهبری سلطنت
م تواند که است ریاض مدل های از استفاده و توسعه کمیته این
افتاد خواهد اتفاق چه آینده در که کنیم پیش بین کند کم ما به
ونه چ اینکه دهد: تغییر را آن م تواند مختلف مداخالت ونه چ و
مداخالت روی و است پیشرفت حال در ١٩ کووید همه گیر بیماری
این اما دارد. تأثیری چه م کنیم تجربه ما همه اکنون که اجتماع

هستند؟ دقیق آیا و هستند چه مدل ها

همه گیر بیماری های ریاضیات مدل بندی
وجود خوب شانس ی اما باشید، نشده متوجه را موضوع این شاید
شما اگر کرده اید. کار ریاض مدل های از برخ در قبال شما که دارد
برابر دو روز سه هر ١٩ کووید با عفونت موارد تعداد که باشید شنیده
x امروز اگر که باشید کرده بررس آن مورد در است ن مم م شود،
آن گاه کند، پیدا ادامه روند این و باشیم داشته ویروس به مبتال نفر

داشت: خواهیم
روز سه در مبتال ٢x •

روز شش در مبتال ۴x •
روز نه در مبتال ٨x •

که است تند شیب  این با رشد این روز. ٣n در مبتال ٢nx کل در و
م رسد، نظر به ساده که برون یابی این است. شده فاجعه این به منجر

که ریاض عبارت ی م کند: برجسته را مدل ی اصل اجزای
پارامترهایی و م افتد اتفاق زمان گذشت با که را تغییر کل ماهیت
مثالمان در م کند. توصیف م کنند، تعیین را تغییر دقیق ل ش که
پارامتر وسیله به رشد این شیب و داریم را زمان طول در نمایی رشد

م شود. تعیین است، روز ٣ که برابر، دو زمانِ
تأثیر و باشید داشته مدت بلند پیش بین های م خواهید اگر
مدل ی به کنید، شبیه سازی جزئیات با و مفصل طور به را مداخالت
مانند مختلف اهداف برای متفاوت مدل های دارید. نیاز پیچیده تر
اثر شبیه سازی یا مدت، بلند پیش بین های کوتاه مدت، پیش بین های
که این با اما شده اند. طراح مدرسه تعطیل مانند خاص مداخالت
دهه از که شوند ساخته ردی روی حول دارند تمایل متفاوتند، مدل ها

.SIR مدل داشته است: وجود تاکنون ١٩١٠
افراد از جمعیت ، SIR مدل پشت کل ایده آوردن دست به برای
مبتال یا ،(S) بیماری به ابتال مستعد یا فرد، هر آن در که کنید تصور را
دسته از افراد که راه است. ایمن نتیجه در و (R) یافته بهبود یا و (I)
معادالت با م شوند، R دسته وارد I دسته از سپس و I دسته وارد S
نرخ و بیماری انتقال نرخ به معادالت این م شود. توصیف ریاض
در جمعیت از کوچ بخش با تنها را مدل شما دارند. بستگ بهبود
تکامل زمان طول در م دهید اجازه سپس و م کنید شروع I دسته
بهبود با سپس و م کند پیدا شیوع بیماری این ونه چ ببینید و کند پیدا

م کند. فروکش افراد ایمن و
مبتال، افراد تعداد I مستعد، افراد تعداد نشان دهنده S کنید فرض

از: عبارتند SIR مدل معادالت باشد. یافته بهبود افراد تعداد R و

dS

dt
= −βSI

dI

dt
= βSI − vI

dR

dt
= vI

نرخ بیانگر d

dt
عبارات است. بهبود نرخ v و انتقال نرخ β اینجا در

افراد تعداد تغییر نرخ معن به dS
dt

بنابراین است، زمان طول در تغییر
اندازه N آن در که ،R٠ = β/vN عدد و است زمان طول در مستعد
1Julia Gog
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م شود. نامیده بیماری پایه ای تکثیر عدد است، جمعیت
برای خوبی پیش بین های SIR مدل است، ساده اگرچه
ارائه شبانه روزی مدرسه ی دانش آموزان مانند ساده جمعیت های
م رسد، پیچیده تر جمعیت های به مسأله این که زمان م دهد.
از نمایندگ به را SIR فرد به منحصر مدل های از بسیاری م توانید
شهرها شامل مثال عنوان به زیرجمعیت، و مختلف جغرافیایی مناطق

دهید. پیوند هم به مختلف، مدارس یا و

است مهم ر، دی ی با افراد تماس تعداد
است: افراد ارتباط وهای ال است مهم بسیار زمینه این در که چه آن
اطالعات م کند. مالقات دفعات تعداد چه با و کس چه با کس چه
م شود. حاصل اجتماع اختالط مطالعات از موضوع این به مربوط
در که برد نام شهروندی علم پروژه ی از م توان مثال عنوان به
تیم و BBC بین اری هم ی عنوان به ٢٠١٨ سال در بزرگ مقیاس
دانلود را یشن اپلی ی تا شد خواسته مردم از جا آن در شد. اجرا گوگ
افرادی تا بود خواسته آن ها از و کرده ردیابی را آن ها حرکات که کنند
به تماس داده های چنین کنند. پی گیری را بودند کرده مالقات که
م شوند داده نشان (ماتریس ها) اعداد از آرایه ای با ریاض صورت

شده اند. ساخته مدل در که ببینید) را زیر ل (ش

نشان را مختلف سن گروه های بین تماس های میانگین که تماس ماتریس ی
رنگ ها از اینجا (در هستند بیشتری ارتباطات نشان دهنده تیره تر رنگ های م دهد.

کنید) درک ساده تر را ماتریس تا شده استفاده اعداد جای به

مانند خاص، اجتماع مداخله ی ونه چ ببینیم که این برای
ذارد، ب تأثیر بیماری شیوع بر است ن مم مدارس، شدن بسته
مداخله به مربوط که آن از بخش هایی کاهش یا حذف با متناسب

م دهید. تطبیق را تماس داده های است،
کامل طور به آیا م گوید: گوگ باشید. مراقب باید اما
یابد کاهش باید خیر، است؟ واق گرایانه مدرسه مؤلفه خاموش کردن
اگر و دارند را مدرسه به رفتن قصد هنوز کار اصل بچه های چون
ن مم مدرسه بچه های آن گاه باشد، نداشته وجود روشن راهنمایی
اختالط خود مادربزرگ های و پدربزرگ با یا هم با ر دی طرق به است
که دارند وجود اضافه ای تماس های که است معن بدان این که کنند،
(وسعت) اندازه مورد در م توانیم فقط البته شوند. گرفته نظر در باید
چه آن به مربوط اطالعات مانند موجود داده های بزنیم. حدس آن ها

کم شما به م توانند است افتاده اتفاق معلمان اعتصابات طول در
پیش بین و مداخالت بازتاب برای را خود تماس داده های تا کنند

، به سادگ موضوع، این کنید، درجه بندی همه گیری، بر آن ها تأثیر
است. اپیدمیولوژی مدل سازی کارکرد نحوه

هستند؟ درست مدل ها این آیا اما

بریتانیا، کل دادن نشان برای که ندارد وجود حماس مدل ی تنها
نمونه های عوض، در شده باشد. طراح دنیا کل حت یا اروپا،
شده اند، طراح متفاوت کارهای انجام برای که دارند وجود مختلف
مدل ها است، حاکم وی ال ی SIR مدل از رد برگرفته روی چه اگر
کامال آن ها از برخ باشند. متفاوت ماهیت نظر از م توانند هم هنوز
هستند، تصادف اتفاقات از درجه ی شامل ر دی برخ هستند، قطع
عامل ی نقش دادن نشان برای ی بار فقط تا شده اند طراح برخ
عدم صورت در تا م شوند اجرا بارها ر دی برخ شوند. اجرا خاص
این اصل سؤال آورند. دست به را پیش بین ها از طیف قطعیت،
م گوید: گوگ نه؟ یا هستند واق گرایانه مدل ها این آیا که است
و است جدید بیماری ی ١٩ کووید که است این الت مش از ی
م گوید: گوگ شده اند. ایجاد فصل بیماری برای موجود مدل های

جهان همه گیری مدل ی هیچ کس کردیم، شروع آنفلوآنزا از ما همه
چه که بپرسیم باید همه گیر) بیماری این آغاز (در بنابراین نداشت.
که معمول مدل های با سیستماتی صورت به است ن مم چیزی

باشد؟ متفاوت بودیم ساخته آنفلوآنزا برای
مشابه کرونا ویروس و آنفلوآنزا مورد در همه گیری پویایی اگرچه
است این تفاوت ها این از ی دارد. وجود نیز تفاوت هایی است،
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ی دارد: وجود توجه قابل نهفتگ دوره ی ١٩ کووید برای که
شود. مبتال عفونت به عالمت هیچ دادن نشان بدون م تواند فرد
بیماری عالیم ساعت چند از بعد شما آنفلوآنزا برای م گوید گوگ
مطلب این است ن مم ویروس کرونا مورد در اما م دهید، نشان را
دنیای به حرکت معن به این مدل، نظر از شد. ب طول روز چند
این در افراد است: معرض» «در مخفف E آن در که است، SEIR

E دسته ندارند. نشانه ای هیچ هنوز اما دارند را عفونت این دسته،
منتقل ران دی به را بیماری که کرد تقسیم افرادی به م توان را
هستند تقریب مدل ها همه نم کنند. منتقل که آن هایی و م کنند
به بستگ که شوید، رها ،SIR با م توانید اغلب آنفلوآنزا برای و
نادیده اما کنید. برطرف را آن مدل با م کنید سع که دارد این
خواهد بدتر بسیار را تقریب ویروس این برای نهفتگ دوره گرفتن
شود. انجام کوتاه مدت پیش بین ها، که صورت در خصوص به کرد

آبی، رنگ با مستعد افراد تعداد است. SIR ساده مدل ی از معمول خروج این
است. شده داده نشان قرمز رنگ با یافتگان بهبود تعداد و سبز رنگ با مبتال افراد تعداد

١٩ کووید مورد در ما که دارند وجود فراوان چیزهای همچنین
روز در شما که نم دانیم دقیقاً مثال، برای م گوید گوگ نم دانیم.
از اطالعات حاضر حال در ما اگرچه هستید، آلوده چقدر دوم روز یا اول،
دشوار بسیار ناقص داده های به استناد داریم، ر دی کشورهای و چین
باید شما بوده اند. جالب بسیار مسافرت کشت های از داده ها است
یرید. ب ار ب را خود تالش تمام محدود، اطالعات از برون یابی برای
کدام م گیرند تصمیم مدل سازان ندارد وجود کاف اطالعات که وقت
و ش تا هستند مهم بسیار ابهام رف برای ناشناخته موارد از ی

مهم بسیار جنبه برآوردهایی چنین برقراری کنند. برطرف را تردید
دارد. مدل سازی در

م خواهید که کاری به دقیقاً م تواند پارامترها از ی هر اهمیت
این پیش بین برای م گوید: گوگ باشد. داشته بستگ دهید انجام
را زیادی چیزهای که نیست الزم دارد، وجود مبتال تعداد چه فردا که

پیش بین برای اما است، نمایی تقریباً آنها رشد حاضر حال در بدانید.
واقعاً باید شما نه، یا داشت خواهد وجود دوم موج ی آیا که این
پیش بین های برای مهم عدد ی بدانید. را مختلف بسیار چیزهای
نشان R٠ با اغلب (که است بیماری ی پایه ای تکثیر عدد مدت، بلند
مبتال فرد ي توسط که است افرادی تعداد متوسط م شود): داده
فرض این با م شوند، مبتال بيماری آن به واگيردار، بيماری ي به
به (مربوط هستند بیماری به ابتال مستعد جمعیت در افراد همه که
پایه ای تکثیر عدد ،١٩ کووید برای ببینید). را فوق کادر انتقال، نرخ
خود مدل غالباً مدل سازان باشد. ٢٫۵ تا ٢ بین که م شود زده تخمین

وسیع طیف که م کنند اجرا ن مم مقادیر از وسیع طیف برای را
م آید. دست به پیش بین ها از

خاموش ناقالن

حاضر حال در ها اپیدمیولوژیست از بسیاری آن در که ر، دی مهم عدد
جمعیت در بیماری این به ابتال درست موارد تعداد هستند، آن دنبال به
اما شده اند، بیماری این به مبتال که است افرادی تعداد شامل که است،
عددی بی عالمت ناقالن تعداد م گوید: گوگ ندارند. نشانه ای هیچ
برای مسأله این دانستن . م کند نگران نهایت بی را من که است

است. حیات ما خروج استراتژی
م تواند که دارد وجود چیز دو اساساً که است دلیل این به امر این
میزان که این اول م گوید گوگ دهد. کاهش را فعل نمایی رشد
تغییر فیزی فاصله و مدارس تعطیل مانند مداخالت تحت تماس
میزان کاهش م دهد، تغییر را نمایی روند که چیزی دومین م کند.
را شما مدت برای بیماری این به ابتال که آنجا از است. مستعد افراد
شما به عالمت، بدون موارد واقع تعداد دانستن کرد، خواهد ایمن
م یابد. کاهش سرعت چه با مستعد افراد دسته که گفت خواهد
که است معن این به جمعیت مصونیت مورد در بحث مورد انیسم م
هموار بیماری نمایی رشد م یابد، کاهش مستعد افراد تعداد هرچه
تا خوشبختانه، م شود. تبدیل نمایی زوال به سپس و م شود
دارد. وجود امید دارد وجود عالمت ها بدون درباره اطالعات که جایی
این به مبتال فرد آیا دهند تشخیص م توانند که بادی آنت آزمایشات

دارد. وجود اکنون است، بیماری
فقط مدل سازی پیش بین های ناقص، اطالعات وجود با حت اما
را قطعیت عدم گستره اگر خصوصاً نیستند، تاری در چاقو ضربات
ما به مربوط اطالعات همه خوب مدل های دهند. ارائه و برداشته در
و مدل هایشان محدودیت های خوب، مدل سازان م شوند. شامل را



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۵ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

موارد این م کنند، ردیابی دقت با را آن ها در موجود قطعیت های عدم
زمان آن در که است ن مم پارامتری مقادیر از طیف شامل اغلب
سناریوهای طیف م شود: پیش بین ها از وسیع دامنه ی به منجر
متفاوت مداخله ای استراتژی های تحت است ن مم که آینده احتمال
بهترین اما بود نخواهند نقص و بی عیب پیش بین ها این دهد. رخ

دهیم. انجام داریم که اطالعات با م توانیم ما که هستند کاری

افتاد؟ خواهد اتفاق چه نهایت در

بزرگ امید افتاد. خواهد اتفاق چه وید ب دقیقاً نم تواند هیچ کس
ایمن آن وسیله به که ابزاری است، واکسن رسیدن م آید نظر به که

در اقشار آسیب پذیرترین از حفاظت گزینه های با م تواند جمعیت،
ماه ١٨ تا ١٢ حدود در واکسن تولید م رود انتظار گیرد. قرار اولویت
به خسارت میزان کم ترین با ونه چ که است این سؤال ببرد. زمان

برسیم؟ نقطه آن
شامل امر این که است این دارند اتفاق نظر آن در همه که چیزی
نم توانیم ما م گوید گوگ بود. خواهد مدت طوالن فداکاری های
این که باشیم داشته انتظار و باشیم داشته تعطیل هفته ی فقط

خیل اجتماع فاصله گذاری تدابیر که صورت در برود. بین از بیماری
ایمن هیچ گونه ما و بود خواهد اینجا بیماری آن شوند برداشته زود

کردن تعطیل جز چاره ای ما حاضر حال در داشت. نخواهیم جمعیت
ما بهداشت مراقبت های سیستم که کنیم حاصل اطمینان تا نداریم
که هستیم آگاه بسیار ما اما نم گیرد، قرار فشار تحت ظرفیت از بیش

نیست. دائم استراتژی ی این
گوگ، سابق دکتری دانشجوی توسط گذشته هفته که مقاله ای
مفصل نگاه رسید، چاپ به هاروارد در ارانش هم و کیسلر٢، استفان
داشت: نیز فصل تغییرات گرفتن نظر در با حیات تجدید مسأله به
همزمان و م شود بدتر زمستان و پاییز در تنفس بیماری های شیوع
مراقبت های سیستم  بر بیشتری فشار ، فصل آنفلوآنزای شیوع با
استفاده SEIR مدل ی از او تیم و کیسلر م گذارد. بهداشت

فصل تغییرات چنین منعکس کننده که بود اجزایی شامل که کردند
تعداد کاهش با مدل در اجتماع فاصله گذاری اقدامات تأثیر بود.
شد، مشاهده چین در آن چه برابر در درصد، ۶٠ تا ١٩ کووید تکثیر

ی نیست. خوشایند چندان اخیر مطالعه نتایج شده است. منعکس
مراقبت های ظرفیت متوقف کردن برای اجتماع فاصله گذاری دوره
ویژه مراقبت های ظرفیت به مطالعه (این بود نخواهد کاف ویژه
در مشابه ا ی نتایج اما م کند نگاه بریتانیا جای به ایاالت متحده در

ما مطالعه] این [طبق م گوید گوگ شد). خواهد اعمال انگلستان
این ایده هستیم. زنجیره ای قرنطینه های از دوره ای بررس حال در

م قرنطینه است، افول به رو ویژه مراقبت های که هنگام که است
شوید.

متناوب دوره های این مرتبه چند و مدت چه که این فقط
(براساس دارد وجود مختلف فرضیه های تحت اجتماع فاصله گذاری

است. شده داده نشان زیر ل های ش در ایاالت متحده) ارقام

بحران موارد و سیاه) (منحن های ویروس شیوع نشان دهنده نمودارها این
خورده) سایه آبی (مناطق متناوب اجتماع فاصله گذاری تحت قرمز) (منحن های
. فصل فشار با چهارم و دوم هستند؛ فصل فشار بدون سوم و اول نمودار های است.
دو م شود؛ کشیده تصویر به افق سیاه میله های وسیله به ویژه مراقبت های ظرفیت
با نمودار چهارمین و سومین و ا آمری ویژه مراقبت های ظرفیت با سناریو اول نمودار
در اولیه تکثیر مقدار بیش ترین هستند. فعل ویژه مراقبت های ظرفیت کردن برابر دو
با ل ش این است. تابستان فصل در ١٫۴، فصل سناریوهای برای و ٢ زمستان فصل
توسط ١٩ کووید اپیدم مهار برای اجتماع فاصله گذاری استراتژی های مقاله از اجازه

است. شده  برگرفته اران هم و کیسلر

آن ها از ی دارند. وجود امید بارقه های تاری این تمام در اما
کووید شدید موارد برای درمان پروتکل های و دارو که است این
برای افراد که است معن بدین این برسند. خوبی جاهای به ١٩

مل درمان خدمات بر فشار و م شوند بیمار کم تر کوتاه تر، دوره های
شدت از زیادی مقدار که جا آن از م دهند. کاهش را (NHS)

2Stephen Kissler
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بهداشت خدمات حفظ برای ما نیاز به اجتماع فاصله گذاری اقدامات
مبتال افراد از م توان بنابراین دارد، بستگ فروپاش از مل سالمت و
به است ن مم عمل این کرد، مراقبت مؤثر طور به شدید بیماری به

باشد. کوتاه تری زمان مدت برای عمل کمتر اقدامات معنای

و خفیف عفونت های ناشناخته ی تعداد همان به امید ر دی پرتو
که عددی از بزرگتر بسیار عدد این اگر م گردد. بر عالمت بدون
حال در و بوده اند بیمار بیشتری افراد یعن باشد شده، فرض مدل در
باال ارقام که آن چنان چشم انداز صورت این در دارند، ایمن حاضر
که باشیم امیدوار م توانیم فقط ما نیست. بد خیل م دهد، نشان

که کاری تنها شویم، واقعبت متوجه که زمان تا باشد. گونه این
خانه در و باشیم پایبند قوانین به که است این دهیم انجام م توانیم

بمانیم.
از: است ترجمه ای مقاله این

How can maths fight a pandemic? Marianne Freiberger، plus

magezine.

https://plus.maths.org/content/how-can-maths\

-fight-pandemic

مالیر اه دانش محض ریاض دکتری ∗

 

  
 ١٣٩۶ : بهمن ماه مورخ ١١  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. 
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میرزاخان مریم ریاض انداز چشم : سط اسرار مستند
چیچری پاول جرج کارگردان:

∗ نظری عل محمد

خودنمایی فیلیمو فیلم پخش سامانه در فیلم که است چند وقت
ا، آمری ایران، در فیلم این نوشته ام. باال در را آن نام که م کند

زندگ روایت گر که مستند ی است. شده فیلم برداری کانادا و ایتالیا
ایاالت کشور ٢٠٢٠ سال محصول و میرزاخان مریم کارهای و
از نشان ١٠ از ٩/٢ (IMDb) کیفیت درجه داشتن است. متحده
قریب مطلب، این نگارش زمان تا و دارد فیلم باالی کیفیت سط
به همراه را بینندگان از درصد ٩٨ رضایت و شده دیده بار ٣٠٠٠ به
فیلم، نمایش صفحه انتهای در بینندگان یادداشت های است. داشته
این روح بر درورد فرستادن و بینندگان حد از بیش رضایت از نشان
و مرز این برای فیلدز جایزه گرفتن راستش است. برجسته ریاضیدان
مقایسه مردم برای فرهادی اصغر ار اس جایزه ی با بتوان شاید را بوم
همان شبیه شده، ریاض جامعه نصیب بابت این از که شادی و کرد
است. شده فرهادی فیلم برای سینما اصحاب نصیب که است شادی
و هم تمام ان صداپیش و گردیده پخش شده دوبله به صورت فیلم
جا ی فقط و نباشد کسر و کم چیزی تا برده اند ار ب را خویش غم
این است. اغماض قابل که شده گفته ترکیبات ترکیبیات، کلمه ی
آغاز م کند» تقدیم ریاض علوم تحقیقات «مؤسسه جمله ی با فیلم
است. Zala films محصول که م کند مشخص نوشته ای و م شود
پای در دختر تعدادی و م شود آغاز کار تهران فرزانگان مدرسه از

در مطلبی جور همه و هستند ریاض مطالب نوشتن حال در تخته
ساده معادله تا گرفته پترسون گراف از است، شده نوشته تخته پای
مطلب نوشتن حال در نفر دو . sin ٢x = ٢ sinx cosx مثلثات
نمادی شاید تخته شلوغ و دارد تفریح زنگ از نشان که هستند
سینوس توابع تیلور بسط های نوشتن مریم! نویس های چرک  از باشد
داشته را مطلب این تداع باید احتماال تخته پای در  کسینوس و
قرار بررس مورد اه دانش ریاض مسائل دبیرستان این در که باشد
م شود گفته مدرسه دانش   آموزان از ی توسط جمله ای م گیرد.
به دهد. نشان همه به را مسأله حل اشتیاق توانست میرزاخان که
پل سه و س که اصفهان از نماهایی و مواجهیم قط ی با باره ی
فکر این به شاید آدم و م شود چشم نواز است جهان نقش میدان و
از که توریست هایی اکثر اما است! اصفهان مریم، ر م که م کند
نقش میدان به هم و دیده اند را اصفهان هم کرده اند، دیدن ایران

تاریخ مجموعه بزرگترین میدان این هم هنوز و گذاشته اند پا جهان
مطلب این تداع اصفهان از تصاویر این انتخاب است. جهان دایر
مسجد درِ سر کاش های از نماهایی است. ایران مریم که دارد را

ریاض رجال عل دکتر صدای بعد و لطف اللّه شیخ مسجد و امام
جمالت هم و است اصفهان هم که کشورمان گرانقدر آماردان و

خبر خاک و آب این در هنر و ریاضیات پیوند از که م کند بیان را
م کند. توجیه بهتر و بیشتر را اصفهان شهر نماهای انتخاب م دهد،
معماری روی بزرگ روح آن گوش نواز و پرحرارت و گرم صدای بعد
این آن قدر است. اثر سازنده باالی هوش و دقت از نشان امام مسجد
ماندگار صداهای و دوبله بزرگان یاد ناخودآگاه آدم که دارد قدرت صدا
م گویم اغراق بی م کند. دور چندان نه و دور زمان های گویندگان
حل م گوید مریم باشد. صداپیش بزرگان از ی م توانست او
و است موسیق به کردن گوش مثل است، هنری کار ی مثل مسأله
قضایا توانسته مریم که م شود سطح به تبدیل مسجد از سقف بعد
که است زمان حاال کند. مطرح سط این روی را خود مطالب و

به کارگردان میرزاخان مریم ریاض بینش : سط م آید اسرار تیتراژ
م شود. داده نمایش بار اولین برای مریم تصویر . Georg Csisery

همه است، خویش مطالب ارائه ی و تدریس مشغول تخته پای در او
یادداشت هایی همانند است، شلوغ جا همه و شده نوشته تخته جای
است. کشیده و نوشته طویل و عریض کاغذهای روی خانه کف او که
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منتها م پردازد، مریم کارهای و زندگ به کارگردان به بعد اینجا از
م افتم: بلخ مولوی شعر این یاد من و ران دی زبان از

ران! دی زبان در آید گفته دلبران سرِ که باشد آن خوشتر
او م گوید: است، ان میشی اه دانش از جوان که رایت س آل
که م کند اضافه او است. برده را فیلدز جایزه که است زن اولین

بررس برای ریاضیدانان برای را مهم ابزارهای میرزاخان کارهای
نوشته های روی س آل جمالت است. داده قرار سطوح هندسه
بسیار که است مسائل یافتن ، ریاض «هدف م یابند: ادامه مریم
ارتباط ریاض مطالب از ر دی خیل با نوع به و مهم اند و الهام بخش

دارند.» بنیادین
هستند. جالب طویل و عریض کاغذ های این روی او نوشته های
غریب و عجیب جمالت اما شده نوشته انگلیس زبان به همه
ر: دی جایی در و «why?» م خورد: چشم به آن ها بین در
است: نوشته آن زیر جایی در «Done! you are lucky!»

هم جا ی و «نازنین!» فارس کلمه ی جایی و «volume n!....»

نشان انگلیس نوشته های بین در فارس کلمات نوشتن «محمد».
م دهد. خراش را روح جداره ی غربت، غم که دارد دلتنگ هایی از
چنین است، داشته را کشور از خارج در تحصیل تجربه که نگارنده برای
بسیار باشد، روس نوشته های بین در فارس کلمات که نوشته هایی
نیم دایره هایی تخته، پای که مریم تصویر سپس است. افتاده اتفاق
م شود: ظاهر تصاویر روی خودش صدای و است کشیده تودرتو
را نیم دایره ها دنباله و « … و کشیده ام تودرتو دایره چندتا من «خب
به مریم اران هم و ده ها دانش و گروه  رؤسای حاال م کند. تشریح
مریم با اری هم و زندگ از گوشه هایی کوتاه، صحبت های با ترتیب

بهشت رؤیا دکتر خانم به مطالب سهم بیشتر م کنند. تشریح را
مریم همراه ا آمری در هم و فرزانگان در هم که شده داده زواره
را فرزانگان مدرسه در محصلین پذیرش طریقه ابتدا او است. بوده
در مریم شدن اول و ریاض مسابقات از او خاطرات بعد و م گوید
سته ش و ۴٢ از ۴٢ نمره با بعد سال و ۴٢ از ۴٠ نمره با اول سال
۴٢ از ۴٢ من وگرنه بودند ساده سؤاالت که بزرگ نابغه این نفس

نکات هاروارد.» به مریم و رفتم MIT به «من م  گوید: نم شدم!
و مریم برای که دوره هایی مورد در شهشهان سیاوش دکتر که
شریف صنعت اه دانش قدرت از نشان شده، گذاشته الس هایش هم
م دهد اجازه که است ریاض دوره های از جدیدی نوع تعریف در
ذرانند. ب را ارشد دوره دروس بتوانند کارشناس دوره دانشجویان که
داشته چنین این بخشنامه هایی م تواند ایران در اه دانش کمتر

ریاض دوره های از جدیدی نوع تعریف در دستش این قدر و باشد

به سهم شریف، صنعت اه دانش در دوره ها این تعریف باشد. باز
اندی و بیست در ایران ریاض نوابغ پرورش و پیشرفت در سزایی
شریف صنعت ریاض گروه بزرگان توصیه نامه های و داشته اخیر سال
داشته مرزها آن سوی در ایران نوابغ پذیرش در سزایی به سهم
م شود داده  نمایش مریم برای شهشهان دکتر توصیه نامه است.
درباره ی و گرفتند تماس من با هاروارد از م گوید وفا کامران دکتر و
باره ی در و گرفتم تماس شهشهان دکتر با من و نمودند سؤال مریم
وفا دکتر که است معلوم کردم. استعالم توصیه نامه این از او اطمینان
نبوده آن قدر شریف صنعت اه دانش ریاض گروه با زمان آن ارتباطش
فرزان یاسمن دکتر خانم بشناسد. را مریم چون شخصیت بتواند که
م کند مطرح را نکات مریم الس های هم از و IPM مؤسسه از
نیوشا آقای ریاضیشان معلم از مریم ر دی الس هم دلیل کیا و
تدریس هم فرزانگان در همزمان نیوشا آقای چون و م کند صحبت
م کند. تعریف پسران برای مریم و رؤیا استعداد از است م کرده
م گوید او م داند. ران دی از بیشتر خیل را رؤیا و مریم سط او
م شد. ارائه متفاوت حل راه هشت یا شش مسأله ای برای گاه
بسیار مسائل او که م گوید مریم الس های هم از یزدان پرست مریم
بود دشوار مریم برای آن ها حل توضیح حت و م کرد حل را سخت
م رسد به نظر چنین نگارنده، نظر به و م کرد فکر سریع خیل او زیرا

م ماند. عقب فکر از زبان گویی که

بعدی نفر کشورمان برجسته ریاضیدان کرم زاده، عل امید دکتر
است معتقد او م گوید. مریم درباره ی و نشسته سالن در که است
او معلمانش و مادر و پدر حت و است بوده اعجوبه ی مریم که
زبان از المپیاد تیم به مریم شدن اضافه داستان نشناختند. دقیق را

صنعت اه دانش به او شدن وارد و خرد مؤسسه از حائری زاده خانم
مهم نکات از است، دبیرستان دوره ابتدای تازه او که حال در شریف
قبال که تورنتو اه دانش استاد رفیع، کسری دکتر است. توجه قابل و
مسأله ی بودم شریف در وقت م گوید: بوده، شریف اه دانش در
مطرح آن برای جالب حل راه ی مریم اما کنم، حل نم توانستم را
با کار از که است ری دی بزرگمرد محمودیان، عباداله دکتر کرد.

صنعت اه دانش به که است وقت مریم مقاله اولین که م گوید مریم
است. بوده محمودیان دکتر راهنمایی و تعلیم تحت و آمده شریف
کرم زاده دکتر م دهد. آدم به را غرور حس آنان مقاله ی نمایش

ریاض المپیاد تیم به که بودند دختران اولین مریم و رؤیا م گوید
ی به عنوان گرفت ۴٢ از ۴٢ که دوم طالی با مریم شدند. وارد

به شهشهان دکتر که است مهم نکات از این شد. مطرح سوپراستار
توسط ریاض جهان مسابقات طالی مدال گرفتن م کند. اشاره آن
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رشته به اقبال است شده باعث و بوده انگیزه بخش بسیار دختر ی
معتقد مطلب این نگارنده ی گذارد. تزاید به رو زمان آن در ریاض
ارائه ریاضیات تاریخ در تاریخ ن خط ش نوع ی مریم کار است
تئون دختر هیپاتیا، توسط میالدی پنجم قرن در که راه م کند.
شاید متعصب مسیحیان توسط او فجیع قتل و شد شروع ندران اس
در گاه گاه شد. فلسفه و ریاضیات از زنان جامعه تاریخ دوری باعث
اما بودیم، نوتر ام مثل ستارگان تک درخشش شاهد ٢٠ و ١٩ قرن
است. ریاضیات تاریخ در مریم تاریخ ن خط ش فیلدز جایزه گرفتن
با متضاد حرفه ی ریاض نم کردیم فکر «ما م گوید: رؤیا وقت
ری دی حرف هاروارد فیزی دپارتمان از وفا کامران اما است!» زنان
چیز هستند همسان مردان و زنان توانایی این که » م گوید: و دارد
در المپیاد تیم دانش آموزان بودن هم با از بازتابی این و نیست تازه ای
درصد ۵٠ از بیش که دارد اعتقاد تابش یحیی دکتر بود.» سال ها این
را شریف صنعت اه دانش ورودی های درصد ۴٠ و کشور دانشجویان
نکته مریم طالی مدال تأثیر من نظر به و م دهند یل  تش دختران
دکتر زبان از مریم وصف در پیاپی جمله های تک است. کار کلیدی
دکتر زبان از و کند بازی فوتبال پسران با شد حاضر او که شهشهان
داور است خواسته بوده کارشناس دانشجوی که موقع او از که رفیع
م شود. پخش فیلم ادامه در و باشد ارشد دانش جوی ی پرپوزال
انتشارات که م پردازد مریم و رؤیا مشترک کتاب به نقشینه دکتر
م خواهند که است کسان برای جام کتاب ی و کرده چاپ فاطم

کنند. شرکت ریاض المپیاد در

در سرعت به آن برف پاک کن که باران زیر در اتوبوس ادامه، در
به اتوبوس و م شود داده نمایش است چپ به راست از حرکت حال
مسابقات در شرکت کننده المپیاد تیم تصادف م شود. پرت دره طرف
دوستان از ی کیا، زبان از مریم فداکاری و زاگرس فن تنگ در اهواز
است رفته دنیا از کیا م کرده فکر مریم این که است. شنیدن مریم
سقوط از پس که است داشته انسان دوست و محبت و مهر آن قدر و
رفتن «برای م گوید: کیا است. م زده سر همه به دره، به اتوبوس
سپس م گذراندیم» ایتالیا تریست در را ماه ۵ ال ۴ باید ا آمری به
که مریم م گوید: و م دهد نشان را بندری شهر این زیبای تصاویر

ایت ح شد، مریم ماهه پن این در بود، میرزاخان ما برای زمان آن تا
دارد. الس هایش هم به مریم محبت و مهر و خون گرم از نشان که
همه تولد تاریخ او که م گوید فرزانگان در او الس های هم از ی
کتابی ی هر برای تولدشان روز و بود پرسیده را کالس بچه های
شادی و حرارت با اگو شی اه دانش از ان کاس ایزت م گرفت. هدیه
از خاطره ای و بود تودار او که م کند مطرح و م گوید سخن مریم از

مریم از تبری کارت تصویر همزمان و م آورد به زبان مریم آشپزی
دادن های هدیه ادامه تداع و م شود گذاشته نمایش به ایزت برای
دست آن از مریم که نیست چیزی اران هم و دوستان برای مریم
هاروارد اه دانش از ماکمولین کورتیس تصویر بار اولین برای بشوید.
و درم آید نمایش به مریم کار با مرتبط مطالب تدریس حال در
کالریچ ا اری م کند. مطرح را مریم با ارتباط و آشنایی خاطره او
مطالب شده ی ساده بیان او وظیفه که است ریاض روزنامه نگار ی
نم دانند ریاض که کسان برای که به گونه ای است مریم ریاض
برآمده این کار پس از خوب چقدر کالریچ ویم ب باید و باشد فهم قابل
است. خال ایران روزنامه نگاری در قطعاً شغل چنین جای است.
برای که انیمیشن هایی همزمان و شود م شروع کالریچ جمالت
از خیل م شود. گذاشته نمایش به  شده، طراح آن ساده بیان
یا توپ ی مثل داشت، ربط سطوح هندسه به میرزاخان کارهای
نمایش زمین کره م گویند. چنبره آن به ریاضیدانان که دونات
و م کند حرکت به شروع استوا خط روی سفیدی خط و م شود داده
صدای بعد و است شده رسم استوا خط یعن م رسد اولش بجای خط
به خط است ن مم باشد چنبره روی حرکت اگر که م آید کالریچ
شروع و نم رسد اول نقطه  به چنبره روی خط و نرسد شروع نقطه
نقطه ی به هیچ وقت است ن مم که صدا و زدن دور و ادامه به م کند
از که حرکت است، مریم زندگ تداع حرکت این نگردد. باز اول
م دهد ادامه کالریچ ایستاد. نخواهد باز هیچ وقت و شده آغاز ایران
باز است. سخت مریم نظریه کردن پیاده سوراخه، دو چنبره های برای
چنبره ها روی را مریم و خودش نظریات که م آید ماکمولین صدای
و کالریچ توسط ماژوالر فضای تعریف و تشریح م کند. مطرح
روی خوب بسیار رفیع کسری توسط آن رسم و هم زمان انیمشن های
که گفت مستی که م دهد توضیح وفا شده اند.کامران چفت هم
اثبات از خیل شاهد) (گمان ریاض فیزی مسائل برای مریم اثبات
مریم مقاالت م گوید واشنگتن اه دانش از آتریا است. بهتر مستی
مقاالت روی تصاویر شدند. چاپ باالیی سط بسیار ژورنال های در
ژورنال مخصوصاً و ریاض معتبر بسیار ژورنال سه و م روند مریم

است. تصویر زینت بخش مریم نام با ا آمری ریاض انجمن

او تدریس از ری دی تصاویر باز و م رسد به گوش باز مریم صدای
مسائل حل برای متفاوت سب های و متفاوتند «افراد تخته: پای در
زمان باید آورید بدست را خوبی ایده م خواهید اگر دارند. ریاض
م گوید حرارت و لبخند با باز ایزت کنید.» کردن فکر صرف را زیادی
است مان ی هم این م گفت م کرد برخورد مان ی به او وقت هر

چ اهل بلند قد پسر ی با او گوید م دلیل کیا کنم. حلش باید
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تصاویری و نگفت به ما زیادی چیز بود، دانشجو هم او که شد آشنا
پسری م شود. گذاشته نمایش به دریا کنار در بلند قد پسر این از
چشمان با بلند قد پسر این تصویر م شود میرزاخان مریم همسر که
فارغ التحصیل ٢٠٠۴ سال مریم م گوید او و م شود داده نمایش آبی
دختر ی بود، فروتن خیل او شدیم. آشنا هم با ٢٠٠٣ پاییز ما شد.
نشان مریم از تصویری و نم زد حرف کارش مورد در اصال بود، عادی
اصال اوایل م گوید یان است. گل بوییدن حال در که م شود داده
دکتری دانشجوی که م دانستم فقط است موفق این قدر نم دانستم
یان و مریم م کردم حس من که م دهد توضیح رؤیا است. هارواد در
توضیح مریم همسر واندوک جان یا یان هستند. خوشبخت هم با واقعاً
از باال از زیبایی تصاویر کارگردان رفت. پرینستون به او که م دهد
پرینستون م گوید گوینده و م گذارد به نمایش را پرینستون اه دانش
ما م گوید پیشرفته مطالعات مؤسسه ی از اسنارک پیتر . نیوجرس
متوجه فوراً و شدیم مطل دستاوردهایش و تز موضوع از پرینستون در
که م بینیم را یان تصویر دوباره یریم. ب به خدمت را او باید شدیم
هزینه با خوب خیل دکترای پست ی پوزیشن، ی او م گوید
پرینستون به گرفت تصمیم همین برای گرفت پرینستون از کامل
م کند: معرف چنین را مریم همسر نویس زیر تصویر و برود

ی از تصویری .Computer Science, Stanford University

صدای و م شود گذاشته نمایش به پرینستون اه دانش در ساختمان
س آل به مربوط صدا م شود معلوم بعد و م آید تصویر روی فردی
با س آل است. مریم بزرگ ار هم و اگو شی اه دانش استاد ین اس
و م دهد توضیح مریم درباره ی را مطالبش لبخند، و تأسف حالت ی
هم من و م خواند دکتری پست داشت دیدمش، که بار اولین م گوید
اول بودم. رفته آنجا به پیشرفته ام تحصیالت بخاطر میهمان عنوان به
م بردم. لذت او با زدن حرف از واقعاً من و بودیم خوب هم با خیل

بزرگ موفقیت های به ول بود جوان که این با و بود باهوش خیل او
فروتن این و نم گرفت را خودش اصال ول بود، کرده پیدا دست

هم کالس ها هم و اساتید هم است، عام و خاص زبان زد که است مریم
این فروتن از کشورمان جمهور رئیس حت و او اران هم هم و
است آدم مهربان ترین او م گوید س ال م گویند. بزرگ نابغه ی
تصمیم گرفتیم اگو شی آمد وقت م دهد: ادامه و دیده ام من که
عبور و سخت کوالک و بوران ی از تصویری و کنیم استخدامش
گذاشته به نمایش م کنند، حرکت کندی به که نقلیه وسایل مرور و
تاریخ در طوفان بزرگترین روز آن م گوید ین اس س آل و م شود
و بود، صفر زیر درجه ٢٠ حدود هوا دمای و بود داده رخ شهر آن
اسنارک برنم گردد. هیچ وقت ر دی م کردم فکر م گوید خنده با

پرینستون گرفت تصمیم وقت م دهد توضیح پرینستون اه دانش از
نکرد. قبول او ول کردیم، انتخابش ریاست مقام به ما کند ترک را
از زیبایی بسیار میدان گاه تصویر و رفت استانفورد به او دالیل به
درست S حرف قرمزی گل های با آن وسط در که استانفورد اه دانش
م شود گذاشته به نمایش باشد استانفورد نماد باید احتماال که شده
اگر آجری ساختمان های کالیفرنیا. استانفورد که م نویسد نوشته و
شریف اه دانش کنیم بلندتر را ساختمان ها قد و حذف را شیربان سقف
مشام به آن از قدمت و سنت بوی جورایی ی م شود، ری دی
نمایش به استانفورد اه دانش در مریم قدم زدن های از فیلم م رسد.
دوره، «ی م آیدکه: یان صدای و بزرگ کاله آن با م شود گذاشته
همین، برای داشت. بیشتری آزاد زمان و شد کم تدریسش حجم
پله های از مریم بود.» خوبی خیل دوران درکالیفرنیا بودنمان اولِ
م دهد، نشان را او پشت از دوربین و رود م باال ساختمان ی
خود صدای و زنگ سبز شلوار و پیراهن با مش پشت کوله ی
قسمت رضایت بخش ترین »: که پله از رفتن باال تصاویر روی مریم
کالس از بیرون در دانشجویان با کردن بحث از که من برای تدریس
است.» کالس طول در کردن بحث از بهتر خیل م گیرد منشاء
کارش به دفتر تا م کند همراه را مریم پشت، از راهرویی در تصویر
درج نامش کارش دفتر روی دارد. را 382A شماره اتاقش برسد،
در عادی روزهای ما م گوید که م آید فردی صدای و است شده

ی تابلو روی و م زدیم حرف م دیدیم، را ر همدی کارش دفتر
ان میشی اه دانش از رایت س ال جمالت این م نوشتیم. چیزهایی
شده آغاز او با فیلم این در مریم درباره شده گفته  مطالب که است
بعد آن هم رفته اند، او سراغ به کارگردان و دوربین دوباره اینک و بود
خارج در دانشجویان با صحبت و کار درباره ی مریم که جمالت از
دانشجویان از باید رایت م دهد نشان این م کند، مطرح کالس از
اه دانش از مریم دانشجویان از سپیر جنیا بنام دختری باشد. مریم
دیدنش به روز ی است یادم که م گوید او درباره ی و است بینگامتن
و پاشید هم از چیز همه کرد، نابود مرا حل راه تمام زد او و رفتم
و ندارد ال اش گفت او و کردید رد را این ها همه ی چرا گفتم او به
متوجه من م گوید او آخر دست و زدیم حرف موردش در نشستیم
مریم صدای باز و کنم تمرکز ری دی نکته ی روی باید که شدم
روی لبخند دارد. دست در مش خودکار که منزل در عکس روی
به چشم اصفهان میناکاری های او بغل در میزی روی و است لبانش
عالقه بوم و مرز این هنر و به وطن چقدر او م دهد نشان  که م خورد
ریاضیدانان با که است لذت بخش «خیل م گوید: او است. داشته
تمام با الزاماً خوش بین ترند، چیز همه به نسبت آن ها کنم، کار جوان
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دارند زیادی تمایل و روشنفکر ترند پس و نیستند آشنا فن الت مش
حال در مریم از متعددی تصاویر کنند.» امتحان را تازه راه های که
مریم صدای با است گرفته را آن ها یان احتماال که مسأله حل و فکر
کار قسمت بهترین ش «بدون م گوید: رایت م کند. همراه
ما برای را ایده هایش بتواند او و کنیم پیدا را ی بتوانیم که است این
بعد و بشویم یر غافل و خوشحال ایده هایش بخاطر ما و کند تعریف
من برای او واقعاً کنیم، تعریف برایش را خودمان ایده های کنیم سع
شش ی که مریم از ری دی فیلم بود.» استانفورد ویژگ بهترین
فیلم نویس زیر و م آید ادامه در است کرده رسم تخته پای ضلع
٢٠١٢ مارس ٢۶ در که م دهد نشان را پیشرفته مطالعات انیستیتوی
توضیح را مطلب که به فارس مریم صدای و است شده فیلم برداری
اضالع از ی به ضلع شش درون نقطه ای از خط ی و م دهد
رسم ضل و کنید) تجسم را ضلع شش بیلیارد (میز کرده رسم آن
برخورد ضلع شش ضل به باشد بیلیارد توپ حرکت باید که شده
این خب که مریم صدای و گردیده منعکس زاویه همان با و کرده
شش ر دی اضالع که بیلیارد توپ حرکت و برابرند هم با زاویه دو
و برخورد زاویه ی تساوی از مریم باز و م کند ط پیاپی را ضلع
م گوید که م آید رؤیا تصویر و صدا م گوید. انعکاس زاویه ی
هیجان زده خیل باره ی به م داد توضیح را چیزی ی داشت وقت
م زند. حرف دارد چیزی چه درباره ی م رفت یادش کال و م شد
وسط از همزمان و م گفت آن از و ر دی موضوع ی سراغ م رفت
در مریم که م شود داده نمایش بزرگ سیاه تخته رؤیا، صحبت های
با هیجان زده او و شده پر جمعیت از باز را جا همه و است تدریس حال
مطالب است. نکات توضیح حال در دست، در چای یا قهوه از لیوان
در مریم کالس که م دهد نشان زیرنویس و ارگودی نظریه درباره
و حرارت با بسیار باز ان  کاس است. ٢٠١۴ سال در هاروارد اه دانش

ی توضیح حال در مریم که وقت م گوید: وصف ناشدن شوری
چشمان در م توانستیم ما و م داد تکان زیاد را دستانش بود، مطلب

اه دانش از دوزیر بنجامین ببینیم. را خاص درخشش ی آبی اش
به نسبت هندس نگاه ی مریم که م دهد توضیح بروک استون
عریض کاغذ های روی خانه در را مریم باز فیلم، و داشت چیز همه
نشان را مریم یادداشت های و کاغذها یان م دهد. نشان طویل و
معموال و بود خریده را بزرگ خیل «کاغذ های م گوید: و م دهد
در مریم از عکس صحنه پشت در م کرد.» کار آن ها با زمین روی
نشان را مریم نوشته های هیجان با او م شود. دیده نقاش ی کنار
روابط این است معتقد یان اما دارند، خاص پیچیدگ که م دهد
دارند سوراخ که بینید م را سطح است. نقطه دو بین فاصله و
پیچیدگ های نم دهد. نشان را مطلب پیچیدگ های کل این و
داده نشان مریم از که ری دی تصاویر بوده است. مریم مغز در اصل
روی سر در کاله با و م کند حرکت او است. استانفورد در م شود
م شود. مسأله  حل و فکر به مشغول دوباره و م نشیند ت نیم ی
دستاورد هایش بزرگترین از ی م گوید که م آید ماکمولین صدای
کار این او بود. (Ratner) رتنر مسأله حل شد فیلدز جایزه باعث که
تصویر داد. انجام محمدی و ین اس بنام های ر دی ریاضیدان دو با را
سپس و م آید کالریچ تصویر و صدا باز و م شود تمام ماکمولین
روی را توپ حرکت که شده ساخته انیمیشن های روی او توضیحات
هم کنار آینه وار را آن ها که نامتعارف و مستطیل غیر بیلیارد میز های
نشان مستقیم خط ی بصورت را توپ حرکت بتوانند تا م دهند قرار
و شده داده قرار کنار هم بیلیارد میز های کردن لوله سپس و دهند
چنبره که به صورت لوله شده سط این روی توپ حرکت داده نشان
بقیه م آید حیفم راستش است. فیلم جالب بسیار نکات از م آید، در
٣٧ حدود من ببینید خودتان را فیلم بقیه کنم. تعریف برایتان را فیلم

کردم. تعریف برایتان را دقیقه ۵٧ این از دقیقه
حق یا

اراک اه دانش ∗
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تهران اه دانش در ریاضیات تحول به نگاه
١٣۶٣ تا ١٣٣٨ از

∗ لّله کاظم دکتر

سال های از یادهایی عنوان به م توان نوشته این به یده: چ
تهران اه دانش در به ویژه ایران در نگارنده ‐پژوهش آموزش کار
دوران این تاریخ جنبه ی دادن نشان بیشتر آن هدف نگریست.
روشن است. تهران اه دانش و معاصر ایران در ریاضیات تحول در
مسئولیت و است دوران این از نگارنده برداشت نوشته این که است
امید این به است. نگارنده شخص عهده بر مطالب نادرست یا درست
هم من سال های و سن هم ر دی که شود انگیزه ای نوشته این که

تاریخ دید از تا بنویسند دارند یاد به دوران این از را آنچه زنده اند تا
و است شخص یادهایی نوشته این شوند. بهره مند آن از آیندگان
دانست، ایران معاصر ریاضیات از دوران از تاریخچه ای را آن نباید
نگارنده دید از دارد. گسترده تر مطالعه ای به نیاز تاریخچه ای چنین
خود که است واقعیت ها از یادهایی سویی از آمده مختصر این در آنچه
اشاره ر دی سویی از و داشته، نقش درآن یا و بوده آن شاهد نزدی از
آموخته خودش دانشجویان به یا و آموخته استادانش از خود آنچه به
ریاضیات تحول چرایی به بتواند دیدی چنین که است این امیدم است.
از باید تاریخ واقعیت های بیان در کند. یاری انقالب از بعد ایران در

سهم همان تنها کس هر برای و ماند دور بین بزرگ خود و تعارف
این به است. داشته خودش زمان در را آن شایستگ که شد قائل را

باشد. نشده دور برخوردی چنین از نوشته این در نگارنده که امید

فتار: ١ ‐پیش
نگارنده: با آشنایی . ١ . ١

که شود گفته است بایسته زمان ها، و تاریخ ها شدن روشن برای
در ١٣۴١ ‐ ۴٢ تحصیل سال تا ١٣٣٨ ‐ ٣٩ تحصیل سال از نگارنده
زمانِ آن ریاض اساتید محضر از تهران عال دانشسرای ریاض رشته
سال ی و ریاض لیسانس اخذ از پس و شده برخوردار تهران اه دانش
بورس (با ریاض دکترای گرفتن برای دبیرستان، در ریاض دبیری
در دکترا اخذ از پس است. شده اعزام فرانسه به ( اول رتبه تحصیل
همان زمستان در ،١٣۴٨ در پاریس اه دانش از محض ریاض رشته

هیأت عضو ١٣۶٢ پاییز تا ١٣۴٩ تابستان از و گشته باز ایران به سال
علوم ده دانش کامپیوتر علوم و ریاض رشته در تهران اه دانش علم
کامپیوتر‐پردیس علوم و آمار ، ریاض ده »دانش کنون نام با زمان آن
در همزمان است. بوده مشغول ریاض پژوهش و آموزش به علوم«

ریاض انجمن اجرایی شورای عضو و مسئولین و فعالین از سال ها این
داشته عهده به را انجمن این دبیری هم دوره ی و بوده نیز ایران
فرانسه به سیاس نه و خانوادگ دالیل به ١٣۶٢ پاییز در و است
زمینه در مهاجرت از پیش پژوهش ام کار است.١ کرده مهاجرت
و بود دیفرانسیل هندسه و توپولوژی در برد کار با کاتگوری ها نظریه
نظری کامپیوتر در کاتگوری ها نظریه کاربرد سوی به مهاجرت از پس

شد. کشانده داده ها مدل های در به ویژه

: تاریخ نکته چند به اشاره . ١ . ٢

تهران اه دانش کنون کامپیوتر و احتمال و آمار ، ریاض ده دانش
علوم ده دانش کامپیوتر و ریاض «گروه انقالب از بعد سال چند تا
نام همین با نوشته این دنباله در و م شد نامیده تهران» اه دانش
خواهد یاد آن از « ریاض «رشته آن پیشتر نام یا و ریاض گروه

عال دارالمعلمین در شمس هجری ١٣٠٣ سال در ریاض رشته شد.
واگذار عال دانشسرای به ١٣٠٧ در آن اداره بود، کرده کار به شروع
١٣١٣ سال در تهران اه دانش یعن ایران اه دانش نخستین گردید.
مهندس تربیت برای تخصص مدارس آن از پیش البته شد. تأسیس
اه دانش و داشت وجود غیره و معادن مهندس راه، مهندس کشاورزی،
خود مدارس این آمد. بوجود مدارس این پیوستن بهم از ابتدا تهران
هم عال دانشسرای بود. دارالفنون در شده تأسیس مدارس بازمانده
رشته و شد ادغام آن در اه دانش تأسیس از پس که بود مدارس از ی
دانشسرای گردید. واگذار اه دانش این علوم ده دانش به آن ریاض
اساتید ول یافت باز را خود استقالل دوباره ١٣٣۴ سال در عال
دانشجویی زمان در بودند. تهران اه دانش اساتید همان ریاض اش
که بود مصاحب غالمحسین دکتر تنها ، عال دانشسرای در نگارنده
بیست برای که این بدون داد پایان خدمتم به سال این در اه دانش خدمت، در حضور عدم به ول بودم تهران اه دانش علم هیات عضو حقوق بدون مرخص با ١٣۶٣ سال ١تا

بود. انصاف از دور ول نیست گله ای شود. قائل حق بازنشستگ ام پرداخت سال
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م کرد. تدریس ریاض منطق و نبود تهران اه دانش ریاض استاد

ا: آمری متحده ایاالت و اروپا در ریاض شدن دگرگون به اشاره . ١ . ٣

که شد منتشر ٢ نوین جبر عنوان تحت برلین در کتابی ١٩٣٠ سال در
«R.L. van der Waerden» نام به ساله ٢٩ جوان ی آن نویسنده
محتوا این تشریح روش نظر از هم و محتوا نظر از هم کتاب این بود.

حت و بیان روش ریاضیات، کل حت و جبر داشت. زیادی انعکاس
در کتاب است. شخص این مرهون اندازه ای تا را بعدی اش پیشرفت
به ویژه آلمان جبر تب م شده شناخته کم مفاهیم از بسیاری حقیقت
جم بندی را «E. Noether» و «E. Artin» کنفرانس های و دروس
موضوعه ای اصل و مجرد صوری، صورت به را آن ها ول بود کرده
م نمود. تأکید خصوصیت سه این بر کتاب طول در و م کرد عرضه
فرانسه بنام ریاضیدانان از ی بعدها که ، ٣ دیودونه ژان سال آن در
که او م گذراند. برلین در را خود دکترای تز گردید، بیستم قرن در
ریاض دان سمینار و ۴ فرانس دو کلّژ درس های در آن از پیش خود
به بود کرده شرکت «Jacques Hadamard» فرانسه زمان آن مشهور
وجود با بود. فرانسه زمان آن ریاض پژوهش های جریان در خوبی
بر مطالب ارائه روش از به ویژه شد زده فت ش کتاب این خواندن از این
زمان آن در بودن. ای موضوعه اصل و بودن مجرد بون، صوری پایه
آن در که بود توابع نظریه فرانسه ریاضیدانان عالقه مورد موضوع
ریاضیدانان که کرد برداشت چنین او بودند. رسیده ارزنده نتایج به
این از رسید خواهند بست بن به توابع نظریه بر تنها تکیه ی با فرانسوی

یعن ۵ رن رودخانه دوطرف بین که را علم ای دیوار گرفت تصمیم رو
فرانسه، به بازگشت از پس و ند بش بود شده کشیده آلمان و فرانسه
جمله از فرانسوی، جوان ریاضیدانان از تن چند همراه به ١٩٣۵ در
«André Weil, Jean Delsarte, Claude Chevalley و Charles Ehresmann»

آن و بزنند متون نگارش به دست که شدند برآن ،
«Nicolas Bourbaki» بورباک ال نی مستعار نام تحت را
موضوعه ای اصل و مجرد روش متون این کنند. منتشر
در تنها نه را آن و کرد تکمیل تر را « R.L. van der Waerden »

زبان پایه و کرد وارد هم فرانسه ریاض شاخه های سایر در ه بل جبر
قصد نگارنده ریخت. م بریم کار به امروزه که را ریاض ای روش و
سویی از که چرا ندارد را بورباک تب م پیدایش تاریخچه نگارش
به آشنا نا خوانندگان ر دی سوی از و آشنایند آن با ریاضیدانان همه
تنها کنند. مراجعه اینترنت به زمینه این در منابع به م توانند آن
مدت ها تا بیستم قرن دوم نیمه از که م شود اشاره نکته این به
هم ر دی پیشرفته کشورهای از بسیاری در ه بل فرانسه در تنها نه

به ١٩۴٠ سال های از بوده اند. بورباک تب م تأثیر تحت ریاضیدانان
راه فرانسه ریاض آموزش باالی سطوح به تب م این تدریج به بعد
فرانسه عال آموزش ریاض دروس بعد به ١٣۵٢ سال های از و یافت
تب م این اثر ١٩۶۴ ‐ ١٩٧٠ دهه طول در و شد پایه گذاری آن بر
اغراق آمیز تجرید از بعد به ١٩٧٠ سال های از ول رسید خود اوج به
در که کنم اذعان باید شد. کاسته درس کتاب های در بورباک روش
اساتید از تأثیر با (١٩۶۴ ‐ ١٩٧٠ ) پاریس در ریاض ام دکترا ی دوره ی

نکرد. رهایم مدت ها تا که شدم تب م این عاشق راهنمایم،

: راست به چپ از عکس در فرانسه. در دِیولف شهر در ١٩٣٨ بورباک کنگره
دیودنه ژان (پنهان)، وی آندره پیزو، شارل وی، آندره وخواهر همراه وی سیمون

دِلسارت ژان و پیراهن) (با اِرسمن شَارل ، شابوت کلود (نشسته)،
Simone Weil, Charles Pisot, André Weil, Jean Dieudonné, Claude

Chabauty, Charles Ehresmann, Jean Delsarte

تهران: اه دانش ریاض اساتید اول ٢ ‐نسل
را ١٣۴۵ سال های تا تأسیس بدو از تهران اه دانش ریاض اساتید
نخستین در دانست. اه دانش این اول نسل ریاض اساتید م توان
از بسیاری آن، از بعد ها سال و تهران اه دانش تأسیس سال های
بین فاصله در خودرا اه دانش تحصیالت تهران اه دانش استادان
فرانسه در (١٣٢٠ تا ١٢٩٧ سال های حدود یعن ) جهان جنگ دو

حت و ایران عال تحصیالت سیستم رو این از و بودند گذرانده
بنیان دوجنگ بین فرانسوی سیستم روش به درس برنامه های
باید این وجود با بود. همین هم ریاضیات در و بود شده گذاشته
آموزش مرکز باسابقه ترین تهران اه دانش ریاض رشته که شود تأکید
تربیت در را سهم بیشترین و است دوران این در ایران ریاضیات عال
2«Modern Algebra» 3Jean Dieudonné 4 Collège de France 5Rhin
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داشته ریاض دبیر تربیت همچنین و ریاض علوم مختلف متخصصان
است.

پایه بر ١٣۴۵ سال های تا تهران اه دانش ریاض برنامه های
بود شده بنا آن از پیش و جهان جنگ دو بین فرانسه برنامه های
بود مسیر همین در آمد بوجود آن در هم مختصری تغییرات اگر و
بر تکیه زمان ها، آن در فرانسه اه دانش ریاضیات برنامه طبق و
معادالت انتگرال، و دیفرااسیل حساب ، انی م هندسه، دروس روی
از برخ دروس و نام زیر در مثال عنوان به بود. نجوم و دیفرانسیل
اسدالله دکتر است: آمده تهران اه دانش در اول نسل ریاض اساتید
دکتر دیفرانسیل، هندسه بهفروز احمد دکتر رویه ها، هندسه بویه آل
، تحلیل هندسه وحدت علینق دکتر اعداد، نظریه هشترودی محسن

انی م وزیری احمد دکتر ، استدالل انی م فاطم تق پروفسور
و آمار پور افضل عل دکتر ، حقیق آنالیز وصال منوچهر دکتر سیاالت،
ار کام دکتر نجوم، کرمان ریاض دکتر مختلط، آنالیز بعدها و احتمال

انتگرال. و دیفرانسیل عموم آنالیز پارس
پل م کردند عرضه که درس زمینه در اساتید این از بسیاری

را کپی پل یا کتاب همین بازنشستگ تا و بودند نوشته کتابی یا کپی
درس محتوای و تدریس روش در تحول هیچ گونه و کردند تدریس

اساتید این تعداد که بود این نشدن متحول عمده دلیل نداشتند. بر خود
استان های اه های دانش یا تهران اه دانش در همواره بود، کم بسیار
با رابطه در بودند، مشغول تدریس به م شد تأسیس تدریج به که ر دی
هیچ گونه تهران اه دانش و ایران کتابخانه های در نبودند، اروپا و ا آمری
نتیجه در و نداشت وجود بین الملل سط در ریاض و علم مجله
این بر بنا نداشتند. پژوهش و مطالعه برای ان ام و قت و اساتید این
١٣٣٠ سال های بین به ویژه جهان دوم جنگ از بعد که دگرگون هایی
اتفاق ا آمری متحده ایاالت و غربی کشورهای در ریاضیات در ١٣۴٠ تا
نو در اساتید این سهم این وجود با بود. نرسیده ایران به بود افتاده
شایان اهمیت از جنگ دو بین دبیرستان ها ریاضیات برنامه ی کردن
اساتید بودن کم دلیل گرفت. نادیده را آن نم توان و است برخوردار

سط به نو خون مدت ها تا جهان دوم جنگ از پس که بود این هم
توسط ایران اشغال زیرا بود نشده دمیده ریاض زمینه در کشور علم
بسیار را ایران اقتصادی وضعیت آن از بعد حت و جنگ این در متفقین

بود. کرده متزلزل
به شمس ١٣٣٠ سال های از به خصوص دوم جهان جنگ از بعد

نظریه پایه بر و شده دگرگون کل به اروپا در به ویژه ریاضیات بعد،
دروس بود. شده بنا ریاض «structure» ساختارهای و مجموعه ها
جبری هندسه جبری، توپولژی عموی، توپولژی ، جبرخط به ویژه جبر
و بود گرفته را هندسه ها از برخ جای و برخوردار اهمیت از امثالهم و
نظریه پایه بر مختلط آنالیز و حقیق آنالیز دیفرانسیل، هندسه دروس
١٣۴٢ سال های تا ول بود. گرفته خود به ر دی اهمیت مجموعه ها
در مصاحب دکتر درس تنها شاید نبود. خبری ایران در ریاض این از
در درس خودش مبحث در عال دانشسرای در هیلبرت منطق باره
بعد ایران دانشجویان ر دی همانند نگارنده البته بود. بین الملل سط
زمینه ها از برخ در که بردیم پی حقیقت این به فرانسه به رسیدن از
دارد وجود فرانسه در ریاض و ایران در ریاض بین زیادی تفاوت چه
شدیم مجبور بودیم عالقمند محض ریاضیات به که ما از دسته آن و
دروس در حضور با را خأل این آن با همزمان یا و دکترا تز آغاز از پیش

.۶ کنیم پر گوناگون سمینار های و

تهران: اه دانش ریاض اساتید دوم ٣ ‐نسل
: ریاض در تحول آغاز . ٣ . ١

را آموزش اش سیستم که بود اه دانش نخستین شیراز اه دانش
پنسیلوانیای اه دانش با منظور این به و کرد ایی آمری سب به
برای پنسیلوانیا اه دانش از اساتیدی داشت. نزدی اری هم ا آمری
متخصص «Peter Freyd» مثال عنوان به م شدند. دعوت تدریس
این در دوسال به نزدی پنسیلوانیا اه دانش از کاتگوری ها نظریه
در مطالعات فرصت برای نگارنده که ١٩٩۶ (در کرد تدریس اه دانش
و اه دانش این با اریش هم از «Peter Freyd» بود پنسیلوانیا اه دانش
این تأثیر تحت شیراز اه دانش م کرد). تعریف خوشش خاطره های
و ریاض رشته در کرده تحصیل جوان های همت به و خارج اساتید
متناسب ریاض جدید دروس که بود اه دانش ا آمری از برگشته تازه
قدری و همزمان گنجاند. برنامه ها در داشت که اساتیدی تخصص با
شده عرضه مل اه دانش در ریاض از جدیدی درس های آن از پیش

بود.
تهران اه دانش ریاض در چندان اثر دگرگون ها این وجوداین، با
و بود گرفته بلژی از دکترا که قین محمدعل دکتر تنها نگذاشت.

محمدقل دکتر م کرد، تدریس جدیدتر روش به احتمال بود جوان تر
: باشد مفید شخص خاطره این به اشاره شاید تاریخ واقعیت این از آگاه برای ۶

به تحصیل ادامه برای که هنگام اینرو از ، بود اول رتبه کشوری یا استان ، محل آزمون هر در اه دانش تحصیالت پایان تا ابتدایی از ایران در تحصیلش دوران تمام در نگارنده
ایران در آنچه با ریاض این زیرا است عاجز هم محض ریاض لیسانس پایه دروس محتوای درک از که شد متوجه زودی به ول است ای رجل» «َانَا م کرد گمان رسید فرانسه
توپولوژی کتاب های که کرد توصیه من به دریافت خوبی به مرا درد که راهنمایم استاد ول بود. مأیوس کننده بسیار برایم امر این بود. متفاوت ل بال زبان و روش نظر از بود آموخته
را آن ها امتحانات و کرده ثبت نا م فرانسه ریاض لیسانس دوره مهم درس چند در دکترا، دوره سمینارهای و دروس در کنارحضور در و کنم مطالعه را بورباک خط جبر و جبر و

کردم. چنین و ذرانم ب
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برنامه در تغییرات بود بلژی فارغ التحصیل نیز که خویی جوانشیر
دروسش در هشترودی محسن دکتر بود. آورده بوجود نجوم تدریس

ریاض تحوالت به مدون، درس تا داشت سخنران جنبه بیشتر که
ی در مدون درس نیامد بر صدد در هیچوقت ول م کرد اشاره ای

از بیش بسیاری که وجودی با کند قرار بر روز ریاض شاخه های از
دکتر حقیق آنالیز بود. آشنا غرب جهان در ریاض تحول با ران دی

خاص دقت از و بود شده بنا روز ریاض ظرافت بر اندازه ای تا وصال
بود. خوردار بر

: تهران اه دانش در ریاض دگرگون . ٣ . ٢

تغییرات قصد تهران اه دانش وقت رییس بعد به ١٣۴۶ سال های از
قدیم اساتید اکثر داشت. اه دانش این آموزش سیستم در بنیادی

م گرفتند. را آنها جای تدریج به جوانترها و شدند بازنشسته ریاض
گرفت تصمیم و بود شده منصوب ریاض گروه ریاست به قین دکتر
دوره که جوان هایی به را آن ها تدریس و ریاض برنامه های تدوین
بودند گشته باز ایران به تازه و گذرانده فرانسه در ریاض دکترای
زند علینق دکتر شادروان وبه ویژه گودرزی محمد دکتر کند. واگذار
ابتدای در و شدند تغییرات این دار پرچم ١٣۴٨ ‐ ١٣۴٩ سال طول در
پیوست. ها آن به سطور این نگارنده ١٣۴٩ – ١٣۵٠ تحصیل سال
کتاب های از که را ٧ سمیه دی ژک عموم ریاضیات کتاب نفر سه این
سال ریاض دروس پایه بود زمان آن در پاریس اه دانش پایه درس
و جبر قسمت سه شامل کتاب این دادند. قرار لیسانس دوم و اول
و زند علینق ، للّه کاظم توسط ترتیب به که بود هندسه و آنالیز
دستنویس کپی پل به صورت و شد تدریس و ترجمه گودرزی محمد
شد. منتشر کتاب به صورت ها بعد و گرفت قرار دانشجویان اختیار در
توسط ٢ و ١ آنالیز دروس ، للّه دکتر توسط ٢ و ١ خط جبر دروس
از شد. م عرضه گودرزی دکتر توسط هندسه درس و زند دکتر
و ١ عموم توپولژی عنوان با درس دو بار نخستین برای بعد سال
اه دانش ریاض رشته سوم و دوم سال های در ٢ عموم توپولژی
صاحب ناصر دکتر بعد سال شد. تدریس للّه دکتر توسط تهران
دکترا که شادمان ارسالن دکتر سپس و کامبوزیا مهری دکتر ، جهرم
کتابی صاحب دکتر پیوستند. جم این به داشتند پاریس اه دانش از
دکتر و گرداند بر فارس به فرانسه از را « فیزی برای «آنالیز نام با
در هم کتاب این کرد. م عرضه کتاب این برپایه را درسش اول آق
و صاحب دکتر بود. فیزی رشته در ریاض برای پایه کتب از فرانسه
دمیدند ریاض رشته احتمال و آمار دروس به تازه روح کامبوزیا دکتر
دادند. قرار زمینه این در خود درس پایه و ترجمه را فرانسوی کتابی و

متحده ایاالت در دکترا که خسروشاه برادران غالمرضا دکتر بعدها
فرانسوی تحصیالت که راد امام حسن دکتر همچنین و بود گرفته
مشتقات با معادالت درس آمدند. در ریاض گروه عضویت به داشت
عددی آنالیز و دیفرانسیل معادالت ، خسروشاه دکتر توسط جزیی
شادمان دکتر شد. م تدریس روز سط در امام راد دکتر توسط
بعدها و مختلط آنالیز درس دادند اجازه او به قدیم ها که آنجا تا هم

تق دکتر کرد. دروس وارد روز سب به را مختلط متغیره چند توابع
به ١٣۵۴ در گمانم که نشود) اشتباه فاطم تق پروفسور (با فاطم
جبری هندسه تخصص با فرانسه در را دکترایش شد ملحق گروه این
تعداد که کرد عرضه نام همین به اختیاری درس او بود. گذرانده
که کنم ادعا م توانم اینجا در کردند. اختیار را درس دانشجو اندک
چهار عرض در که بود چنان آن تغییرات لیسانس سط در کم دست
محتوا نظر از م کردند تدریس جوان ها این که دروس سط سال
م شد. تدریس زمان آن در پاریس اه دانش در که بود همان تقریباً
هنوز که قدیم اساتید از برخ مخالفت با ابتدا در بنیادی تغییرات این
محتوا از رفته رویهم دانشجویان ول شد روبرو بودند نشده نشسته باز
پل کپی دروس این در بودند. راض جدید، دروس تدریس روش و
سال هر و م شد داده دانشجویان به فارس زبان به تمرین و درس
زمان آن تا که امری م شد، تجدیدنظر کپی ها پل این محتوای در
انتشارات توسط کتاب به صورت انجام سر پل کپی ها این نبود. رایج
١٣۵۵ سال های در گمانم شد. منتشر ناشرین سایر یا تهران اه دانش
ایران برون از لیسانس فوق تحصیل مدرک که جوان چند که بود
مطالب سرشار عالقه ای با و شدند استخدام ریاض گروه در داشتند
را تزش که تهران عامل هرمز مرحوم کردند. م عرضه جدیدی
بود. برگشته ایران به خانوادگ دالیل وبه گذاشته ناتمام فرانسه در
لیسانس فوق زاهدی ابوالفضل و رأس حسین ، مصباح جعفر آقایان
تازه روح پشتکار با و داشتند متحده ایاالت اه های دانش از کامپیوتر
کامپیوتر زمینه در درس ها از وبسیاری دادند گروه کامپیوتر بخش به
به ویژه میان این در کردند. نهادینه تهران اه دانش در جوان سه این را

سمانتی و ٩ پذیری محاسبه ، ٨ کمپایلر زمینه در مصباح جعفر دروس
اذعان باید این وجود با بود. عمیق و تازه کل به زمان آن برای ١٠

به ویژه ایران، در کامپیوتر علوم توسعه پرچم سال ها آن در که کرد
تهران آریامهر صنعت اه دانش دست در ، بعد به ١٣۵۴ سال های از
متخصصین و انات ام از زیرا بود ( کنون شریف صنعت اه (دانش

همبستگ تحوالت این بود. برخوردار زمینه این در بهتری و بیشتر
که بود آورده بوجود تهران اه دانش ریاض گروه اعضای بین زیادی
آق دکتر جوانشیر، دکتر بود. اه دانش و ده دانش در هم زبانزد

7«Jacques Dixmier» 8«compiler» 9 «computability» 10 «semantic»
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خواسته هاشان و بودند جوان ها این پشتیبان قین دکتر به ویژه و اول
در حقوق مثال م کردند. منتقل اه دانش و ده دانش مقامات به را
حقوق نصف حدود و پایین بسیار تهران اه دانش و دولت اه های دانش
خواسته و بود تأسیس تازه عال مدارس و آریامهر صنعت اه دانش در
و بود دولت اه دانش تهران اه دانش چون بود. حقوق افزایش ما
مسئولین نبود، دولت اهیان دانش همه ی به باال حقوق دادن ان ام
ما به بمانیم تهران اه دانش ریاض گروه در ما که این برای اه دانش
حاضر اه دانش دهیم استعفا رسم مان پست از اگر که کردند پیشنهاد

پیمان صورت به مارا بالفاصله دولت غیر اه های دانش همانند است
این عده ای کند. استخدام آریامهر صنعت اه دانش معادل حقوق با و
همین با مان پیمان استخدام بعد دوسال گمانم و پذیرفتیم را پیشنهاد

شد. تبدیل رسم به دوباره باال حقوق

آینده: نسل تربیت . ٣ . ٣

دکتر پشتکار و جوانشیر محمدقل دکتر و قین دکتر پشتیبان با
توانست تهران اه دانش ریاض گروه خسروشاه برادران غالمرضا

سط در ریاض تخصص با کتابخانه ای نفت شرکت مال کم با
مجله چند و کند خریداری سط این در کتاب هایی و تأسیس پژوهش
کاظم دکتر همت به ١٣۵۴ سال در شود. آبونه نیز را بین الملل ریاض
شادمان ارسالن دکتر و خسروشاه برادران غالمرضا دکتر و لله
از مرکب تحریریه ای هیأت با ریاض گروه توسط ریاض مجله ی
م شد منتشر خارج مقیم ایران یا و فرانسوی ایی، امری ریاضیدانان

پشتیبان ادامه عدم علت به ول کرد پیدا ادامه سال سه مدت که
انتشار از ١٣۵٧ انقالب از پیش اندک علوم ده دانش طرف از مال
،( (کارشناس لیسانس سط در تحوالت این با همزمان ایستاد. باز
شد. دگرگون هم ریاض ارشد) (کارشناس لیسانس فوق دوره دروس
پتانسیل نظریه و مختلط توابع زند)، (دکتر همولولژی جبر دروس
،( للّه (دکتر جبری توپولژی و کاتگوری ها نظریه شادمان)، (دکتر
معیار با که بود دروس جمله از ( جهرم صاحب (دکتر احتمال و منطق
دکتر و للّه کاظم دکتر همت به م شد. تدریس بین الملل پیشرفته
که شد ایجاد گروه در ریاض تحقیقات سمینار ی شادمان ارسالن
ایران مختلف اه های دانش از متخصصین یا و گروه اران هم آن در
این مجموع در م شدند. سخنران به دعوت بار ی روز پانزده هر

ریاض برجسته دانشجویان وکشاندن کردن عالقمند سبب تغییرات
با دانشجویان این که پایان نامه هایی و شد لیسانس فوق سمت به
بود برخوردار شایسته ای نسبتا سط از نوشتند اساتید این راهنمایی
در پژوهش و آموزش سوی به اینده در را دانشجویان این همه و

دانشجویان این از بسیاری کشاند. ا امری و اروپا یا ایران اه های دانش
اه ها دانش سایر یا و تهران اه دانش ریاض گروه در مربی عنوان به
هزینه با یا و دولت تحصیل بورس از برخورداری با و شدند استخدام
دکترا از پس و رفتند اروپا یا ا آمری به دکترا گرفتن برای شخص
در آموزش و پژوهش به کشورها همان در یا و برگشتند ایران به یا
سال های برجسته دانشجویان این گونه جمله از پرداختند. اه ها دانش
رحیم دکتر به م توان تهران اه دانش ریاض رشته ١٣۵٧ تا ١٣۴٩
اه (دانش ده آبادی شفیع احمد دکتر تهران)، اه (دانش زارع نهندی
میثاقیان منوچهر دکتر تهران)، اه (دانش صباغان مسعود دکتر تهران)،
اه (دانش درفشه محمدرضا دکتر تکزاس)، اه های دانش از (ی
فرخ دکتر ا)، امری تاون جرج اه (دانش برزگر حمزه دکتر تهران)،
شریف)، صنعت اه (دانش هزاوه ی محمدمهدوی دکتر ا)، (امری وطن
بعد دکترا با تهران اه (دانش اهرابیان هایده دکتر خانم شادروان
رجبی محمد دکتر روان شاد ، رسولیان عمید دکتر ایران)، در ازنقالب
انقالب از بعد دکترا با تهران اه دانش در مربی زمان آن (در طرخوران
از بعد دکترا با کبیر امیر اه (دانش بروجردیان ناصر دکتر ایران)، در
فشرد پا نکته این بر باید برد. نام ر دی بسیاری و ایران) در انقالب
بسیار کشور سط در دکترا درجه با ریاضیدانان تعداد زمان آن در که
این از نداشت وجود دونفربیشتر یا ی تخصص هر در و بود پایین
یا و کنیم اندازی راه تخصص کاری گروه ی نم توانستیم مثال رو
بحث ریاض انجمن در ١٣۵۵ از کنیم. دایر ریاض ی دکترا دوره
کمبود دلیل به بسیاری که آمد پیش ریاض دکترای دوره اندازی راه

کل سیاست نداشتیم. آن با موافق چندان نظر استاد، و انات ام
بودجه بنیادی دانش برای و داشت کاربردی علوم بر تکیه ت ممل
با بود. بهره بی نظر این از ریاض کم دست یا و نبود برنامه ای و
و بود گرفته خود به تند روندی عال آموزش گسترش این، وجود
این از بود. مشهود ریاض در به ویژه سطوح همه در استاد کمبود
دست بودند، آینده نسل تربیت فکر به اه ها دانش در دلسوزان روی
از و داشتیم. دغدغه ای چنین تهران اه دانش ریاض گروه در ما کم
گرفتن برای خارج به برترمان دانشجویان فرستادن برای فرصت هر
باال سط آموزش بر خودرا هم رو این از و م کردیم استفاده دکترا
به «یا شخص پژوهش بر را آینده نسل تربیت بسیاری و گذاشتیم

دانستیم. برتر « نویس مقاله عبارت

: ساالنه کنفرانس و ریاض انجمن نقش . ۴ . ٣

همچنین و ریاض ساالنه کنفرانس پایه های که شود گفته باید
ریختند. شیراز اه دانش جوان های را ایران ریاض انجمن تأسیس
11 Jean Dieudonné



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٧ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

شیراز اه دانش در ١٣۴٨ تحصیل سال در ریاض کنفرانس نخستین
در شد. برگزار تهران آریامهر صنعت اه دانش در بعد سال در دومین و
از ١١ ِدیودونه ژان جهان برجسته دان ریاض دو دوم کنفرانس این
همچنین و شوروی روسیه علوم آکادم از ١٢ سوبولف وسرگئ فرانسه
برنامه زبان واض و کامپیوتر علوم برجسته متخصص ١٣ کارت م
در بودند. مدعوین جزو ا آمری متحده ایاالت از LISP تابع نویس
تصویب به و نوشته ریاض انجمن اساسنامه که بود کنفرانس این
مهدی دکتر که کرد اذعان باید شد. تأسیس ریاض انجمن و رسید
انجمن تأسیس و ریاض ساالنه کنفرانس اوردن بوجود در بهزاد
بود ریاض انجمن دبیر نخستین و داشته بسیاری سهم ایران ریاض
نهادند. بنا انواری مرتض دکتر و او را ایران ریاض انجمن پایه های و
که بود علم ای انجمن نخستین ایران ریاض انجمن که افزود باید

آمد. بوجود ایران در
هیأت خاص ریاض انجمن عضویت ١٣۵٧ انقالب از پیش تا
کشور در ریاض توسعه و پبشبرد در انجمن و بود اه ها دانش علم
از ، ریاض ساالنه کنفرانس برگزاری بر عالوه داشت. بسزایی سهم
کمیته ی یل تش ، علم بولتن ی انتشار انجمن ابتکارات جمله
یل تش نوین، ریاض برای فارس ریاض واژه های تدوین برای
هر از ریاض برجسته دانشجویان بین ساالنه ریاض مسابقات
علوم وزارت اری هم با اه ها دانش ریاض برنامه های تدوین اه، دانش
اینکه به منظور برنامه ها این برای پایه درس مرج کتب تعیین و
دوره ای در باشد. نواخت ی دروس سط تقریباً اه ها دانش همه در
علوم وزارت اری هم با داشت عهده بر را انجمن دبیری نگارنده که
و شد ریخته بین الملل سط در کشوری ریاض اه پژوهش ی طرح

مرتض دکتر طرح این تهیه در گردید. تدوین آن برای اساسنامه ای
ریاض انجمن طرف از للّه کاظم دکتر علوم، وزارت طرف از انواری

بسیار بهزاد مهدی دکتر و خسروشاه برادران غالمرضا دکتر و ایران
همین شاید گذاشت. ناتمام را طرح این ١٣۵٧ انقالب ول بودند فعال

فیزی تحقیقات «مرکز تأسیس پایه انقالب از بعد سال ها که بود طرح
وتربیت ریاضیات پیشبرد در مرکز این شد. IPM» یا ریاض و نظری

است. داشته بسزایی سهم انقالب از بعد ایران در جدید نسل

فارس به اه دانش ریاض . ۵ . ٣

ریاض تدریس شیراز اه دانش در شد گفته پیش در که گونه همان
تهران آریامهر صنعت اه دانش در و شد م انجام انگلیس زبان به
به که دروس بود.در انگلیس به ریاض دروس از بسیاری هم
درس پایه را زبان این به کتابی اساتید م شد تدریس انگلیس زبان

اختیار در «افست» فتوکپی صورت به را کتاب آن و م دادند قرار
کشیدن موج سال ها آن در کل طور به م گذاشتند. دانشجویان
بود. جریان در ایی امری سیستم سمت به ایران اه دانش سیستم
مدارس هرسال و بود توسعه حال در اه دانش آموزش مراکز تأسیس
شد. م تأسیس « عال مدارس » نام به جدیدی دولت یا خصوص

انگلیس زبان به دروس همه گاه و برخ هم مدارس این در
ا آمری اه های دانش از ی با مدارس این از بسیاری و م شد تدریس
در مد نوع صورت به انگلیس زبان به تدریس داشتند. اری هم
تهران اه دانش این وجود با بود. برتری نشان ی حت و بود آمده
تأکید فارس زبان به تدریس و فارس نویس بر تأسیسش بدو از
توسط فارس به اه دانش ریاض کتاب های نخستین و است داشته
تهران اه دانش انتشارات توسط و نوشته اه دانش این نخست اساتید
دوجنگ بین ریاض فارس واژه های وض در اساتید این شد. چاپ
و حساب واژه های از بسیاری و داشته اند انکارناپذیری سهم جهان
کرده اند. وض آنها است معمول امروزه که هم را دبیرستان هندسه
های سال از را ریاض برنامه های تغییر و تحول که هم جوان هایی
سنت این به بودند گرفته به د  ست تهران اه دانش در بعد به ١٣۵٠
خود هم تمام ، ریاض تدریس کنار در و ماندند وفادار فارس نویس

ریاض جدید دروس و مطالب برای فارس واژه های یافتن در را
جبر مجموعه ها، نظریه فارس واژه های نخستین م بردند. ار ب
هندسه و آفین هندسه جبری، توپولژی توپولژی، ، خط جبر جدید،

برخ که خود کپی های پل در و پیشنهاد ها جوان این را دیفرانسیل
که کتاب هایی جمله از کردند. معمول آمد، در کتاب صورت به بعدها

ریاض واژه های و شد ترجمه یا نوشته فارس زبان به ها سال این در
: برد نام را زیر کتاب های توان م کرد معمول را جدید دروس

محمد دکتر زند، دکترعلینق ترجمه سمیه دی ژک تالیف آنالیز کتاب
چاپی) امور (برای شمس بیژن اری هم با ، للّه کاظم دکتر گودرزی،
جبرتالیف ‐ ١٣۴٩ اول چاپ ، ( خوان باز (برای فیاض تق محمد و
دکتر گودرزی، محمد دکتر زند، دکترعلینق ترجمه سمیه دی ژک
اول چاپ چاپی)، امور (برای شمس بیژن اری هم با ، للّه کاظم

للّه کاظم دکتر تالیف مجموعه ها و منطق بر امدی در ‐ ١٣۵٢
آفتاب نشر دوم چاپ و اتبه ای م ده دانش انتشارات ١٣۵۴ اول چاپ
اه دانش انتشارات ، للّه کاظم دکتر تالیف عموم توپولژی ‐ ١٣۶٢

عموم توپولژی درس از بخش کتاب (این ١٣۵٨ شریف صنعت
صورت به و تدریس تهران اه دانش در نگارنده ١٣۵١ سال از که بود
دوسال از بیش م گذاشت، دانشجویان اختیار در دستنویس پل کپی
انداخت، تعویق به را آن نشر انقالب هم سال ی و بود چاپ زیر
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حل المسایل ‐ ماند) باق کپی پل سط در آن دوم جلد متأسفانه
(این پایه علوم انتشارات ١٣٧٠ للّه کاظم سید دکتر تالیف خط حبر
اه دانش در نگارنده و٢ ١ خط جبر دروس تمرین های از بخش کتاب
شده چاپ بعدها صباغان دکتر آقای لطف و همت با که است تهران
در داشت اری هم من با که گروه مربی عامل هرمز مرحوم است.

نام متاسفانه که داشته بسزایی سهم محتوا اصالح و تایپ و تنظیم
مهری ترجمه ١۴ فورژو فوکس تألیف ‐آمار است) نیامده ایشان از
تهران. اه دانش انتشارات ١٣۵٣ جهرم صاحب ناصر و کامبوزیا
آن ها موضوع که شد اشاره کتاب هایی از برخ به تنها اینجا در
در وگرنه بود نوین ریاضیات نام به زمان آن بین الملل و روز ریاضیات

ریاض گروه آموزش هیأت توسط هم ری دی کتاب های زمان همان
رسید. چاپ به و ترجمه یا تدوین تهران اه دانش

للّه کاظم دکتر و خویی جوانشیر دکتر همت به سال١٣۵٢ در
را جدید واژه های این و گرفت ل ش ریاض انجمن واژه های کمیته
منتشر و اصالح زبان فرهنگستان اری هم و قدیم اساتید کم با
مصاحب غالمحسین دکتر همزمان ساخت. معمول را آنها و کرد
و سابق عال (دانشسرای بود کرده ایجاد که مدرس تربیت مرکز در
ریاضیات ( کنون خوارزم اه دانش گویا و بعدی معلم تربیت اه دانش
زبان به قطور جلد دو در را اعداد نظریه کتاب و م کرد تدریس نوین
چاپی های معیار با را کتاب ها این بار نخستین برای و نوشت فارس
مردی تنها نه که او رساند. چاپ به فرانکلین مؤسسه توسط بین الملل
به را صوری منطق کتاب هم آن از پیش و بود ریاضیات در فاضل

فارس و عربی زبان های به بود کرده تدریس و نوشته فارس زبان
ریشه ی با فارس های واژه آوردن بوجود در و داشت کامل احاطه ای

ریاض نویس فارس فرهنگ در عمده ای نقش عربی یا و فارس
انگلستان در اغلب بعدها که متعددش شاگردان دارد. ایران در معاصر
مختلف اه های دانش در گذراندند را ریاض دکترای دوره ایران در یا
به ریاض متون ترجمه به یا و پرداختند فارس به تدریس به ایران

کردند. معمول را او واژه های و زدند دست فارس
فارس زبان به کتابی که کس نخستین که داشت توجه باید ول

را یش دکترا که بود آوانسیان وازگن دکتر نوشت نوین ریاضیات در
به ١٣۴١ سال در و بود گرفته فرانسه از مختلط آنالیز تخصص در
بار نخستین برای او بود. مل اه دانش استخدام در و برگشته ایران
برجسته وکتابی کرد تدریس اه دانش این در بین الملل معیار با ریاض
(جبر‐ نوین آنالیز بر مقدمه ریاض «آنالیز عنوان تحت زمان آن برای

ول شد. چاپ اه دانش این انتشارات توسط که نوشت توپولوژی)»
باز ایران به هرگز ر دی و برگشت فرانسه به بعد سال آوانسیان دکتر

دکتر تألیف « نو جبر اصل «مفهوم های اه دانش همین در نگشت.
رسید. چاپ به مل اه دانش انتشارات توسط ١٣۵٧ در باقری میر احمد

انقالب: از بعد نخست سال های در ریاض ‐ ۴
:١٣۶٢ تا ١٣۵٧ از اه دانش ریاض . ١ . ۴

شورای ی توسط تهران اه دانش علوم ده دانش ١٣۵٧ انقالب از بعد
علم گروه پن از ی برگزیده نفر هر که م شد اداره نفره پن

گروه از برگزیده شورا این عضو سطور این نگارنده بود. ده دانش
با جلسات شورا این شد تعطیل اه ها دانش که هنگام بود. ریاض
انجمن های از نمایندگان حضور با و ده دانش علم هیأت شرکت
که مدت در که بود این اصل بحث و داد یل تش دانشجویی
در کرد. استفاده اساتید از م توان ونه چ است بسته اه ها دانش
این شورا اعضای ر دی و نگارنده پیشنهاد با جلسات این از ی

علم هیأت های اعضای از ی هر چون که آمد میان به بحث
دریافت برای خوبست آشنایند خارجه زبان ی به دستکم اه ها دانش
در باشند موظف بود خواهد بسته اه ها دانش که مدت در حقوقشان
ان با که زبان از اه دانش پایه کتاب های خود تخصص زمینه
حضور با جلسات در پیشنهاد این برگردانند. فارس زبان به اشنایند
شد گذاشته بحث به دانشجویان انجمن و علوم ده دانش اساتید همه
شورا های به دانشجویان توسط و گرفت قرار ان هم توجه مورد و
بحث از پس شوراها ان در شد. منتقل علوم وزارت تأسیس تازه
منجر « اه دانش نشر «مرکز پیدایش به پیشنهاد این ، اصالح و

ریاض تنها نه و مختلف علم زمینه های در بسیاری کتاب های شد.
ویراستاری، مرکز این و شد ترجمه مختلف اه های دانش اساتید توسط
این گرفت. عهده به را ها کتاب این چاپ و واژه ها کردن نواخت ی
بازشدن از بعد که مرکز این کار و شد اه ها دانش در درس متون کتب
از بعد ریاض به ویژه و علوم پیشبرد در کرد پیدا ادامه هم اه ها دانش
سرسخت طرفداران از که نگارنده است. انکارناپذیر ایران در انقالب
مرکزی چنین تأسیس از بود اه ها دانش در فارس به ریاض تدریس

اران هم از بسیاری انقالبی، جو که آن به ویژه بود شادمان بسیار
به انگلیس متون فقط یا و م کردند تدرس انگلیس به قبال که را
باد به را ما دادن درس فارس به حت و م دادند خود دانشجویان
فعال مترجم یا ویراستار عنوان به مرکز این در م گرفتند تمسخر
معتقد زیرا نکرد اری هم مرکز این با نگارنده خود این وجود با شدند.
را خود هم و برد هم تر پایین سطوح به را نوین ریاضیات باید که بود

است. شده بیان زیر در نکات که چنان برد ار ب راه این در
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٩ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

:١٣۶٣ تا ١٣۵٨ از دبستان ریاضیات در تحول . ٢ . ۴

پیش ریاضیات در باال معنای به چندان تحول ١٣۵٨ انقالب از پیش تا
هندسه انواع روی بر تأکید دبیرستان ها در بود. نشده انجام اه دانش از

رقوم هندسه مخروطات، تصویری، هندسه جمله از بود حساب و
ریاض از نشان هیچ و امثالهم و استدالل حساب فضایی، هندسه
درس کتاب های انحصار نبود. باال معنای به الملل بین سط در
خوارزم فرهنگ گروه دو دست در غیرمستقیم یا مستقیم دبیرستان

برنامه ها در راستا همین در جز به تغییرات سال ها که بود هدف و
آموزش وزارت انحصار در دبستان کتاب های بودند. نیاورده به وجود
پرورش و آموزش وزارت درس کتاب های سازمان و بود پرورش و
تکیه دبستان ریاض کتب در بود. آنها انتشار و بازبین تهیه، مسئول
بود هندسه مقدمات و حساب مقدمات عملیات یادگیری و شمارش بر
ریاضیات بین اینرو از نبود. روز ریاض اصل مفاهیم از اثری هیچ و
قرار بر پیوستگ ای اه دانش از پیش ریاض و زمان آن اه دانش
برنامه ریزی و تحقیقات دفتر » انقالب از پیش سال دو ی نبود.

درس کتاب های در نظر تجدید به تصمیم پرورش» و آموزش وزارت
اقای بود. داه یل تش منظور این برای شوراهایی و بود گرفته ریاض
روش در تخصص با ا آمری از ریاض دکترای که کریم پور رحیم دکتر
کتاب ی پیش نویس انقالب از پیش کم داشت ریاض تدریس
گرفته الهام آموزش ای سب با که را دبستان اول سال برای ریاض
به بود شده نوشته ایی آمری به ویژه و زبان انگلیس های کتاب از
و انقالب از بعد بود. نشده پذیرفته ول بود کرده پیشنهاد دفتر این
شادروان با کریم پور دکتر آقای طریق از نگارنده اه ها دانش شدن بسته
کرد) یافت در دکترا درجه انقالب از بعد سال چند (که نائین سیدکاظم

جلیل میرزا شادروان ارانشان هم و دفتر این ریاض گروه مسئول
جلساتشان در آنها دعوت به و شد آشنا حسام الدین محسن آقای و
تحول ی برای که رسیدیم نتیجه این به هامان بحث در کرد. شرکت
و دبستان درس کتاب های همه باید اه دانش پیش ریاضیات در
باید راه این در و نوشت نو از ریاض جدید سب با را دبیرستان
بهترین حاکم انقالبی جو و گرفت کم نیز دبیران و آموزگاران از
این برای گیرد. قرار آن ها پذیرش مورد جدید کتب که است موقعیت
کرد پیدا توسعه برنامه ریزی» و تحقیقات دفتر ریاض «شورای منظور
این نگارنده ، حسام الدین و جلیل آقایان شورا مسئولین بر عالوه و
مسعود دکتر شادروان همچنین و کریم پور رحیم دکتر آقای و سطور
از نفر چند و بابلیان اسماعیل دکتر ، حسن اکبر دکتر شادروان فرزان،
شورا این مرکزی هسته رستم محمدهاشم جمله از آزموده کار دبیران
که این برای داشت. عضو این از بیش شورا ول دادیم. یل تش را

آموزگاران از نفر چند از شوند ترغیب کارها گونه این به هم آموزگاران
جلسات در گاه آنها از برخ که کنند شرکت شورا در شد دعوت هم
ناش که نکردن باور هیجان وبا عجیب پشتکاری با کردند. شرکت

تا چهار هرکدام که ، هفتگ جلسه ده ها شورا این بود انقالبی جو از
تنها نه هدف جلسات این در کرد. برگزار م کشید، طول ساعت پن
مطالب ارائه روش ه بل بود اه دانش پیش ریاض برنامه رئوس ارائه
هم کتاب های از برنامه ریزی این در م گرفت. قرار بحث مورد نیز
پژوهش های و ا آمری ایالت های برخ و اروپایی کشورهای در طراز
الهام ر دی کشورهای در کودکان برای ریاض تدریس متخصصین
بر تکیه باید مطالب بیان در که بود این بر تأکید ول م شد گرفته
که کرد کاری باید که بود این بر ما نظر باشد. ‐اسالم ایران فرهنگ
عالقمندان تا برود بین از اه دانش پیش سطوح در ریاضیات از ترس
برنامه رئوس که آن از پس بروند. باالتر سطوح به بیشتری ریاض
برای شد تقسیم بندی و ریخته دبستان پنجم تا اول سال های ریاض
شدیم. برنامه ها این پایه بر درس کتاب تهیه داوطلب عده ای سال هر
نوشتن برای را خود برنامه ریزی ابتدای از پور کریم آقای و نگارنده
کتاب این نوشتن داوطلب رو این از م کردیم آماده دبستان اول کتاب
با پیوست. ما به هم ریاض دبیر رستم هاشم محمد آقای و شدیم
ه بل آموز دانش کتاب تنها نه سال ی عرض در روزی شبانه پشتکار
تدریس اول سال در بود قرار بعد سال که آموزگاران برای هم کتابی
در ١٣۶٢ تابستان در و رساندیم شورا تصویب به را آنها و نوشتیم کنند
آموزگاران برای کالس هایی تهران و شیراز رشت، ، مشهد شهرهای
شود گفته باید کنیم. آشنا کتاب تدریس روش با را آنها تا گذاشتیم
ژان تب م تأثیر تحت نگارنده کتاب این نوشتن و برنامه نویس در که
افکار و بود کودک ریاض متخصص و سویس روانشناس ١۵ پیاژه
کودک تب، م این بر بنا پذیراند. ارانش هم به را متخصص این
«اُردینال». نه و م کند درک «کاردینال» صورت به را عدد مفهوم
بین دوسویی بی ی تناظر با را دو مفهوم مثال کودک که معنا این به

مفهوم عنوان به نه کند م درک اشیاء از عضوی دو مجموعه های
که بود کرده ثابت و بود معتقد پیاژه اینرو از است. ی مفهوم از بعد که
کاردینال مفهوم پایه بر را آنها بردن ار ب و اعداد یادگیری مفهوم باید
سنین در کودک خواسته های از باید آموزش چنین برای و داد آموزش
از و کرد را استفاده اکثر حد است بازی و آمیزی رنگ و نقاش که پایین
اساس هم ما جست. دوری کودک ذهن از دور و مجرد مفهوم هرگونه
این نهادیم. بنا آموزش روش همین بر را دبستان اول کتاب تألیف
نوشته سب این با انقالب از بعد که بود ابتدایی کتاب نخستین کتاب
و آموزگاران استقبال مورد کتاب شد. درس رسم کتاب ١٣۶٣ از و
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١٣٩٩ تابستان و بهار ٣٠

کتاب نظر تجدید بدون سال ٢١ مدت و گرفت قرار دانش آموزان اولیاء
در که نقاش و رنگ آمیزی با ریاض آموزش بود. ابتدایی اول رسم
راه هم دبستان دروس سایر به بعد سال های در شد عرضه کتاب این
کتابی چنین نوشتن شاید م رسد. بنظر عادی امر ی امروزه و یافت
که سهم به نگارنده ول نباشد افتخاری چندان اه دانش ی برای
بودن تعطیل سال های در کتاب این نوشتن در به ویژه و برنامه ریزی در
پیشبرد به راه ازاین که است معتقد و است مفتخر داشته، اه ها دانش
اری هم از مرا مهاجرت است. کرده شایان کم ایران در ریاضیات

کرد. محروم بعدی ریزی های برنامه برای

پایان سخن
به نزدی سال های نوشته های در باید را کنون ریاضیات ریشه های

«ام و ١۶ آرتین» «امیل نوشته های در به ویژه دوم جهان جنگ آغاز
ساختاری ریاضیات عنوان تحت فرانسه در آنها حامیان و ١٧ « نوتر
از ی علوم، فیلسوف فرانسوی، ١٩ کاوایس ژان کرد. جستجو ١٨

های «پایه عنوان تحت تمامش نا آثار از ی در او بود. حامیان این
دانان ریاض با او نزدی اری هم میوه ی که ٢٠ ریاضیات» های
ریاضیات تحول م گوید« چنین بود نوتر» «ام با به ویژه معاصرش
بر و م شود نو وقفه بدون که است ( (دینامی بالقوه نیرویی چون
اصول،« این ذات حدود و م زاید، خود که موضوعه ای اصول پایه
ریاضیات و م آفریند را موضوعه ای نظریه ی اصل هر بودن» ناکامل
م سازد. رها تجربه» از شده جدا شناخت » گونه هر از را بنیادی
از او طریق این به شد». پارادوکس ها بحران به منجر که جدایی ای
عین در م گیرد فاصله کم بورباک گروه در دوستانش از فکری نظر
پژوهش سنت مرکز دو در ریاض دادن جهت در بسزایی سهم حال
است. داشته ٢٢ دوفرانس کلّژ و ٢١ عال دانشسرای یعن فرانسه در
ریاضیدان یا فیلسوف دوستان توسط جنگ از بعد اش نشده منتشر آثار
«G. Canguilhem» و ارِسمن» «شارل و شواله» «کلود به ویژه اش
او نوشته های با جوان در نگارنده . ٢٣ است شده منتشر ران دی و

عنوان تحت آلمان از ترجمه ای که نوشته ها این از ی از شد. آشنا
م توان چنین است، تشریح با همراه کانتور» و ددکیند اتبات «م
که م بینیم کنیم برس که را ریاض از تحول هر که کرد استنباط

طبیع به طور رسید پختگ از حدی سر به که هنگام مفهوم هر
ران پژوهش دست در همزمان نوآوری کلید و م شود نوزایی دار بار

آن نه شود م ثبت نامش به نوآوری ی که آن و م افتد بسیاری
به را یافته ران دی از زودتر که است آن ه بل بوده برترین که است
را س هیچ نگارنده دید از اینرو از است. رسانده ارانش هم آگاه
گمنامان زیرا دانست علم هر یا ریاض از مفهوم ی پدر نم توان
مفهوم این بارآوری و آن از پیش پختگ های در هم بسیاری ر دی
دانستن ها از شاخه ای هر در تنها نه پدیده ای چنین داشته اند. سهم
اجتماع ی در علم رشد به را آن م توان ه بل است پذیر تعمیم
جوان ها کردن آگاه که هدفم به نوشته این با امیدوارم داد. تعمیم هم
شدن دگرگون و ١٣۵٠ سال های نخستین در ایران ریاض وض به
در که دانست باید باشم. رسیده اندازه ای تا بود آن دشوار و تدریج
تایپ را ریاض متن آن با بتوان که تحریری ماشین حت سال ها آن

ریاض مجله ای ما اه دانش کتابخانه های در نداشت، وجود کرد
اتبه م طریق از تنها بین الملل علم تماس های نبود، بین الملل و

سادگ به ریاض پژوهش و آموزش کار نتیجه در داشت. ان ام کتبی
ایران در ریاضیات کنم درک م توانم دور راه از که آنجا تا نبود. کنون
که داشت دور نظر از نباید ل و است خوردار بر خوبی سط از کنون
دور خیل درگذشته های کرده آغاز را دادن میوه امروز که درخت این
پیوند را آن ری دی کسان تر نزدی گذشته ای در و کاشته را آن کسان
دارند برعهده را آن مواظبت کسان هم اکنون و داده اند پرورش و زده
از را آن که است آیندگان بر کند. عرضه برتر میوه ی و شود بارورتر تا

دارند. امان در حوادث آسیب
میالدی ٢٠٢١/٠۶/٢٧ ، شمس هجری ١۴٠٠/٠۴/٠۶ پاریس

ارزنده ران پژوهش با سربلند و آباد ایران آرزوی با

فرانسه عال آموزش بازنشسته ∗

بار چند از پس بود. هم نهضت این سری و فعال عضو سوربن اه دانش در تدریس با همزمان و بود نازی آلمان علیه فرانسه مل مقاومت نهضت گذاران بنیان از کاوایس ٢٣ژان
شد. منتشر مرگش از بعد نشده اش منتشر نوشته های از برخ و شد باران تیر و محاکمه دستگیر، دوباره نازی ها توسط سرانجام فرار و نجه ش و زندان بازداشت،
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 ریاضیات جهان اخبار

کانادا ریاض انجمن
∗ مشرق جواد

ساختار کمابیش دارند وجود کنون دنیای در که ریاض انجمن های
طور به نیست. توجه قابل چندان موجود تفاوت های و دارند مشابه
انجمن ها تمام که است گوشه چشم امر این دالیل از ی قط

ریاض انجمن ا، آمری ریاض انجمن  چون بزرگ انجمن های به
را خود تصمیمات و سیاست ها و دارند لندن ریاض انجمن  و فرانسه
امر این از نیز کانادا ریاض انجمن  م نمایند. اتخاذ آن ها با منطبق
خود اران هم به ما نگاه خطیر، موارد از بسیاری در و نیست مستثن
از کثیری عده ی که این بر مضاف است. فوق الذکر انجمن های در
ر دی ریاض انجمن  چندین در چندگانه عضویت های انجمن اعضای
عل رغم م نماید. شایان کم آراء تکثر و تنوع به امر این و دارند

ریاض انجمن محترم اران هم فوق الذکر بدیه نسبتاً توضیحات
و دانسته مفید را کانادا ریاض انجمن باب در سخن کوتاه ایران،
ساختار درباره ی را نکات لذا نمودند. ترغیب آن تقریر به را اینجانب
سودمند امیدوارم و م دارم عرضه عزیز خوانندگان خدمت انجمن،
از پس اندک ،١٩۴۵ ژوئن ماه در کانادا ریاض انجمن شود. واق
تحت نخست گام حقیقت در شد. متولد دوم، جهان جنگ پایان
ادامه نام این به ١٩٧٨ تا و شد برداشته کانادا ریاض کنگره عنوان
ل ش به تدریج و متمادی سالیان ط کنون تناور ساختار یافت.
همین شد. نامیده کانادا ریاض انجمن ،١٩٧٨ سال در نهایتاً و گرفت
شورآفرین و حیات جدید، انجمن های تداوم و قوام برای اول نکته ی
بیش شد، خواهد ذکر متعاقباً که تخصص متعدد گروه های است.
باره ی به کتاب، سری و نشریه چندین ، تخصص جایزه ی ده از
ل گیری ش حقیقت در نیامدند. به وجود رسم جلسه ی ی در و
انجامیده طول به سال ده از بیش گاه حت موارد این از برخ
دکتر طوالن مدت برای م باشد. اتاوا در انجمن مرکزی دفتر است.
اجرایی مدیر دیدگاه، ی از بودند. انجمن  اجرایی مدیر ١ رایت گراهام
انجمن داخل امور از بسیاری سامان ده و است انجمن فرد مهم ترین
مدیر ∗∗ کوشا ترمه دکتر خانم ٢٠١٩ سال از م باشد. او عهده ی به
و ریاست از ل متش انجمن مرکزی حلقه ی م باشند. انجمن اجرایی
انجمن تصمیمات تمام است. اجرایی مدیر و خزانه دار و معاون پن
ارجاع ٢ مدیره هیات به سپس و رسیده مرکزی حلقه ی تصویب به باید
و است کانادا مختلف نقاط از نماینده ٢۵ دارای مدیره هیات شود.
چندین در م باشد. انجمن رئیس عهده ی به نیز نمایندگان ریاست
برای را انجمن برنامه های اجرایی، مدیر و رئیس سالیانه نشست

رای به شده، اتخاذ تصمیمات برخ م نمایند. تشریح مدیره هیات
برسد. مدیره هیات تصویب به باید شدن اجرایی برای و شده گذاشته
نشست ها این در انجمن تخصص گروه های سرپرستان همچنین
رای گیری، به نیاز صورت در و م نمایند ارائه را خود کارهای گزارش
دارای انجمن م شود. گذاشته بحث به و بررس آن ها پیشنهادات
امور گروه ، ریاض آموزش گروه باشد: م ذیل تخصص گروه های
گروه ، اجتماع عدالت گروه ، خارج روابط گروه بورس، گروه ، مال
گروه انتشارات، گروه انتخابات، گروه مسابقات، گروه سرمایه گذاری،
دارای فوق الذکر گروه های اکثر دانشجویی، گروه ، ریاض تحقیق
است. مفید کار تقسیم برای که م باشند نیز متعدد زیرگروه های
مقاالت که بولتن است: ریاض تخصص مجله ی دو دارای انجمن
طوالن تر. مقاالت برای ژورنال و م نماید چاپ را صفحه ١٨ از کمتر
اضافه مجموعه این به نیز سوم تخصص مجله ی نزدی آینده ی در
هرسال انجمن است. طوالن بسیار مقاالت مختص که شد خواهد
و ریاض تحقیق ، ریاض ترویج ، ریاض آموزش در را متعددی جوایز
جوایز از کدام هر برای م نماید. اهدا ریاض جامعه ی به خدمت یا
بدون و محرمانه کامال فضایی در که دارد وجود مستقل کمیته های
به و نموده اتخاذ را خود تصمیمات ثالث شخص هیچ نفوذ یا حضور

ی مال امور گروه م نمایند. گزارش انجمن مرکزی اجرایی حلقه
زیر مال مهم تصمیمات م باشد. انجمن برای حیات گروه های از
است ذکر شایان م شود. اتخاذ انجمن خزانه دار و گروه این مدیر نظر
هرگونه ندارد. دسترس انجمن حساب های به تنهایی به احدی که
تا برسد مرکزی حلقه ی و گروه این تصویب به باید تصرف و تغییر
عالوه باشد. موجودی وضعیت تغییر یا حساب از برداشت ان ام
ومت ح تایید مورد که انجمن از خارج فردی سال هر این ها، بر
گزارش و م کند بررس را حساب ها تمام است، کانادا مرکزی
کوتاه نکته چند امیدوارم م نماید. ارسال دولت به مستقال را خود
صدد در که دوستان مخصوصاً محترم، اران هم برای فوق الذکر
هستند، قدیم انجمن های بیشتر قوام یا جدید انجمن های ایجاد

گردد. واق مفید

کانادا ریاض انجمن رئیس ∗

است کانادا مقیم ایران ریاضیدانان از ر دی ی کوشا ترمه دکتر ∗∗

اه دانش در انجمن نماینده یوسف شمس مرضیه دکتر خانم از ∗∗∗
م شود. ر تش گزارش این تهیه در اری هم بابت گیالن

1Graham Wright 2Board Of Directors
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انجمن ریاست به مشرق جواد دکتر انتخاب
کانادا ریاض

رئیس لوئیس» «مارک خدمات از (CMS) کانادا ریاض انجمن
رئیس عنوان به « مشرق «جواد دکتر به و کرد تقدیر انجمن این سابق
کانادا ریاض انجمن اساس، این بر گفت. آمد خوش انجمن این جدید
و اعالم انجمن این رئیس عنوان به را لوئیس» «مارک ریاست خاتمه
« مشرق «جواد کرد. معرف جدید رئیس عنوان به را « مشرق «جواد
هم که است تهران اه دانش آموخته دانش و ریاضیات ساله ۵١ استاد
است. کار به مشغول کانادا کب ایالت در «الوال» اه دانش در اکنون
به بار پن تاکنون تدریس، باالی قابلیت های و مهارت دلیل به او
عالقه مورد پژوهش زمینه های است. شده انتخاب برتر استاد عنوان
وی . هارمونی آنالیز و رها عمل نظریه مختلط، آنالیز از عبارتند وی
و مقاله ١٠٠ از بیش نویسنده و «الوال» اه دانش علم هیئت عضو
استثنایی مقاله دلیل به ٢٠٠۴ سال در مشرق دکتر است. کتاب ١١

١ «رابینسون» جایزه دریافت به موفق کانادا ریاضیات مجله در خود
مقاالت تاکنون « مشرق «جواد دکتر شد. کانادا ریاض انجمن از
نظریه رها، عم نظریه همچون متنوع موضوعات درمورد را متعددی
پتانسیل، نظریه ، تابع آنالیز ماتریس ها، نظریه مختلط، آنالیز ، توابع
کرده منتشر متالورژی و برق مهندس و زیست ریاضیات سازی، بهینه
مجالت تحریریه هیئت عضو مشرق دکتر علم سوابق در است.
خورد. م چشم به Concreteنیز Operators CJMو ،CMB ،PAMS

است. ا آمری ریاض شورای عضو و AMS انتشارات کمیته عضو او
و گفته تبری ایشان به را شایسته انتخاب این ایران ریاض انجمن
که است ذکر به الزم دارد. موفقیت آرزوی سمت این در وی برای
انجمن رئیس پور واعظ دکتر آقای سوی از تبری پیام رابطه این در
به ضمنا است. شده ارسال مشرق دکتر آقای برای ایران ریاض

کوتاه معرف مشرق دکتر اقای خبرنامه، تحریریه هیات درخواست
بابت این از دانیم م الزم که اند کرده تهیه کانادا ریاض انجمن از
چاپ به خبرنامه از شماره همین در معرف این کنیم. ر تش ایشان از

است. رسیده

به ایران ریاض انجمن رئیس تبری پیام
کانادا ریاض انجمن رئیس

Dear Professor Mashreghi,

On behalf of the Iranian Mathematical Society, it is a plea-

sure to congratulate your new position as the President of the

Canadian Mathematical Society. The Iranian mathematical

community has always been privileged to enjoy your support

on different aspect of scientific values including your service

as an associate editor of the Bulletin of the IranianMathemat-

ical Society. Your promotion to the leadership of one of the

most active mathematical societies will certainly strengthen

the cooperation between Canadian and Iranian mathemati-

cians in general and the Canadian and Iranian Mathematical

Societies in particular. Let me wish you profound successes

in your new position.

Sincerely,

Mansour Vaezpour,

President of the Iranian Mathematical Society

1Robinson
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 برگزارشده گردهمایی هاي

زنان روز گرام داشت دومین برگزاری گزارش
ریاضیات در

بانوان) کمیته (دبیر ∗ دانشخواه اشرف

ماندگار تولدی
اردیبهشت ماه ٢٢ تاریخ در ریاضیات در زنان روز گرامیداشت دومین

ریاض انجمن بانوان کمیته توسط ١٩ ال ١٧ ساعت از ١٣٩٩
آنالین و مجازی صورت به (س) الزهرا اه دانش اری هم با و ایران
تقاضای بر بنا ١٣٩٨ سال در است ذکر به الزم گردید. برگزار
مقرر ایران ریاض انجمن بانوان کمیته تصویب و الزهرا اه دانش
تاریخ در روزه ی همایش ی قالب در گرام داشت این بود شده
توجه با که گردد برگزار اه دانش این در ١٣٩٩ ماه اردیبهشت ٢٢
همایش  های لغو و ١٩ کووید ویروس از ناش بیماری شیوع به
نمود مصوب جاری سال ماه فروردین در بانوان کمیته حضوری،
بی وقفه تالش با گردد. برگزار آنالین و مجازی به صورت مراسم
الزهرا اه دانش در محترم اران هم و بانوان کمیته محترم اعضای
مدعوین، از نفر پنجاه و دویست از بیش شرکت با مراسم این (س)
اه  ها، دانش علم هیات اعضای ایران، ریاض جامعه سوتان پیش 
از پس مراسم این در شد. برگزار عالقمندان سایر و دانشجویان

آقای جناب ایران، اسالم جمهوری سرود اجرای و وح آیات تالوت
خوش ضمن ایران ریاض انجمن محترم رئیس واعظ پور منصور دکتر
گرام داشت و برگزارکنندگان از ر تش شرکت کنندگان، به آمدگویی
انجمن فعالیت  های مورد در سخنان ، میرزاخان مریم پروفسور مقام
نمودند ایراد کشور در ریاض علم پیشرفت جهت در ایران ریاض
ایران ریاض انجمن اجرایی شورای که داشتند اعالم همچنین و

میرزاخان مریم نام به جایزه ای اختصاص بانوان کمیته پیشنهاد به
خانم سرکار سپس است. نموده تصویب را ریاض انجمن توسط
ضمن ایران ریاض انجمن بانوان کمیته دبیر دانشخواه اشرف دکتر
بانوان کمیته محترم اعضای فراوان تالش از سپاس و خوش آمدگویی

ونگ چ از گزارش (س)، الزهرا اه دانش در برگزارکننده کمیته و
زمان از آن فعالیت های اهم و ریاض انجمن بانوان کمیته یل تش
فعالیت دوره دو در کمیته این مهم دستاورد دو از و کردند ارائه یل تش
«تولد روز نام گذاری پیشنهاد ارائه بزرگ، دستاورد اولین برد. نام آن
در ریاضیات در زنان عنوان«روز به « میرزاخان مریم پروفسور یاد زنده
توسط که بود آن تصویب و ریاضیدانان بین الملل اتحادیه به جهان»
گرفت. صورت ایران ریاض انجمن بانوان کمیته یل تش دوره اولین
انجمن بانوان کمیته یل تش دوم دوره در که مهم موفقیت دومین
مریم «جایزه نام به جایزه ای اختصاص پیشنهاد شد، حاصل ریاض
این که است ریاض انجمن اجرایی محترم شورای به « میرزاخان
ر تش ضمن ایشان است. رسیده شورا این تصویب به هم اکنون مهم
جناب به ویژه ایران ریاض انجمن جانبه همه و بی دریغ حمایت های از
نام گذاری مناسبت به انجمن، این بانوان کمیته از واعظ  پور دکتر آقای
ریاضیات در زنان روز به عنوان (May 12) ماه اردیبهشت ٢٢ روز
اهمیت و نمودند اشاره است میرزاخان مریم پروفسور تولد روز که
خانم سرکار مراسم، ادامه در کردند. نشان خاطر را موضوع این بیان
از خوش آمدگویی، از پس همایش محترم دبیر سلطانخواه نسرین دکتر
ر تش (س) الزهرا اه دانش مسئولین و برگزارکننده کمیته فعالیت  های
دانش آموزان میان در انگیزه ایجاد و تشویق جهت در مطالبی و نمودند
پس کردند. مطرح ریاض رشته انتخاب در خانم دانشجویان و
عنوان تحت را خود سخنران میرزاوزیری دکتر آقای جناب آن، از
بین در همچنین نمودند. ارائه بزرگ» رودخانه های و بزرگ «زنان

زندگ از تأثیرگذار و زیبا بسیار کلیپ های فوق الذکر، سخنران های
م ماه ١٢ مراسم اولین از گزیده ای مریم، بود یاد اه های نمایش مریم،
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در زنان روز گرام داشت اولین مراسم از بخش   هایی جهان، سراسر در
توسط که مریم بنیاد فعالیت  های از قسمت هایی و ایران در ریاضیات
توجه مورد و گردید پخش بود شده تهیه بانوان کمیته محترم اعضای
تصویری گزارش که است ذکر به الزم گردید. واق شرکت کنندگان
کمیته سایت در شدن آماده از پس و است تدوین حال در مراسم این

ش بدون پایان، در گرفت. خواهد قرار ایران ریاض انجمن بانوان
ایران، ریاض انجمن فراوان تالش  های مرهون مراسم این برگزاری
الزهرا اه دانش در محترم اران هم و ایران ریاض انجمن بانوان کمیته

است. (س)

همدان سینا بوعل اه دانش ∗

ایران ریاض انجمن مجازی همایش اولین
سمینار) (دبیر ∗ پاریزی سالم عباس

انجمن دوساالنه همايش های سری از جبرخط سمینارهای
پنجاهمین مناسبت به ١٣٧۴ درسال آن ها اولین که است ایران ریاض
( (ع ول عصر اه دانش در رجبعل پور مهدی استاد تولد سال
ترتیب به سمینار نهمین لغایت دومین سپس گردید. برگزار رفسنجان
،(١٣٨٣) کرمان باهنر شهید ،(١٣٧٩) خلیج فارس اه های دانش در
اراک(١٣٩٠)، مازندران(١٣٨٩)، رفسنجان(١٣٨۵)، ( (ع ول عصر
موفقیت با تبریز(١٣٩۶) کردستان(١٣٩۴)، مشهد(١٣٩٢)، فردوس
اسفند در آن کاربردهای و جبرخط سمینار دهمین قرعه شد. برگزار
مهدی استاد تولد سال پنجمین و هفتاد با مقارن خوشبختانه که ١٣٩٨

تمام درآمد. کرمان باهنر شهید اه دانش نام به بود نیز رجبعل پور
تغذیه، ان، اس محل تدارک قبیل از الزم هماهنگ های و مقدمات
برگزاری، از قبل ماه ی حدود که بود شده انجام و… ذهاب و ایاب

این آن که گمان به کرد. پنبه بودیم، رشته را چه هر کرونا ویروس
کردیم اعالم سامانه در م رود، بین از تابستان١٣٩٩ یا بهار در ویروس
پس اما شد. خواهد برگزار تابستان اوایل یا بهار اواخر در سمینار که
ندارد، رفتن قصد فعال ناخوانده میهمان این شدیم متوجه آن که از
سمینار برگزاری بحث سمینار اجرایی و علم کمیته های جلسات در
را آن مزایای و معایب مخالفین، و موافقین که گردید مطرح مجازی
این به نظرات جم بندی نهایت در دادند. قرار بررس مورد کامالً
لغایت ٢۶ روزهای در مجازی صورت به سمینار که شد منجر نتیجه
چالش هایی ما برای تصمیم این شود. برگزار ١٣٩٩ ماه مرداد ٢٩
انجمن مجازی همایش اولین سمینار، این که این  جمله از داشت؛
تجربه ای هیچ گونه و بود کرمان باهنر شهید اه دانش و ایران ریاض
مناسب طرح انتخاب نداشت. وجود همایش ها این گونه برگزاری در
گرفت. ما از فراوان زمان برخط، سخنران    های و جلسات برپایی برای
شود. برگزار ال اش کمترین و باال کیفیت با سمینار این که آن برای
«تیم و سخنران ها» کننده هماهنگ «تیم عناوین تحت کاری تیم دو
سخنران ها هماهنگ کننده تیم گرفت. ل ش سمینار» فن پشتیبان
جهت داخل سخنرانان با که بودند علم هیأت اعضای از ل متش
تماس آنان، ارائه فیلم و اف دی پی فایل ، شخص اطالعات گرفتن
سخنرانان خصوص در الزم اطالعات تمام تیم این م  گرفتند.
م دادند. قرار سخنران جلسات رؤسای و فن تیم اختیار در را
و اران هم از ل متش که سمینار فن پشتیبان تیم اعضای سپس
لحاظ از را مربوطه فایل های بودند، زمینه این در تجربه با دانشجویان
م دادند قرار اصالح و بازبین مورد صدا و تصویر کیفیت و فن
سیستم و گرفته تماس جلسات رؤسای و سخنرانان تک تک با و
قرار بررس و آزمایش مورد فن جهات همه از را آنان کامپیوتری
برگزاری روزهای در بود، گرفته صورت که تمهیدات با م دادند.
سخنران های فایل های تمام که داشتیم را اطمینان این سمینار
اکثر در رو این از است. شده بارگذاری سرور روی بر تخصص
سخنرانان و م شد پخش مناسب زمان در سخنران فیلم جلسات
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پاس برخط بصورت را شرکت کنندگان سؤاالت فیلم اتمام از پس
برگزار برخط بصورت کامال مدعو اساتید سخنران های البته م دادند.
مدعو سخنران دو بود این بر تصمیم حضوری سمینار برای شدند.
آن که از پس اما باشیم؛ داشته داخل مدعو سخنران دو و خارج
سخنران ده از شود، برگزار مجازی بصورت سمینار شد گرفته تصمیم
عددی جبرخط و جبرخط زمینه در جهان سراسر از برجسته مدعو
ان پذیر ام حضوری سمینار در اقدام چنین واقعا که آمد بعمل دعوت
اورتون ل مای ‐دکتر ١ از: بودند عبارت مدعو سخنرانان نبود.
پساراکوس دکترپنیوتیس ‐ ٣ (هند) باهاتیا راجندرا دکتر ‐ ٢ ا)، (آمری
ترفتن دکترنی ‐ ۵ (ایران) بی عل پنجه فاطمه دکتر ‐ ۴ (یونان)،
ژیانگ دکترکینگ ‐ ٧ ا)، (آمری تم یاو دکترتین ‐ ۶ (انگلستان)،

ل کوان دکترچ ‐ ٩ ا)، (آمری باو گرین دکتران ‐ ٨ (چین)، ژو
کنار در همچنین (ایران). مصلحیان صال ١٠ ‐دکترمحمد ا)، (آمری
داده کاوی” در خط جبر ”کاربرد آموزش کارگاه های سمینار، این
خانم کرمان)، باهنر شهید اه افتخاری(دانش دکترمهدی آقای توسط
فرشید دکتر آقای شریف)، صنعت اه  (دانش سلیمان مهدیه دکتر

جبرخط در ”نرم افزارهایی کارگاه و شیراز) اه دانش ) عبدالله
اه دانش ) هاشم بهنام دکتر آقای توسط فان)” چب عددی(ابزار
شرکت کنندگان فراوان استقبال مورد که گردید برگزار شیراز) صنعت
ارسال مقاله تعداد١٣٢ از مقاالت، داوری فرایند در گرفت. قرار
به مقاله ١٧ و سخنران صورت به مقاله ۵٩ تعداد سمینار، به شده
از کلیپ ی ابتدا افتتاحیه، مراسم در شدند. انتخاب پوستر صورت
علیرضا مهندس روان شاد کرمان، باهنر شهید اه دانش بنیان گذاران
و گردید پخش صبا فاخره بانو روان شاد ایشان همسر و پور افضل
اه، دانش پژوهش معاون پور نظام آبادی دکترحسین آقایان سپس
عباس دکتر و کامپیوتر و ریاض ده دانش رییس محبی دکترحسین
ارتباط در توضیحات مقدم، خیر عرض ضمن سمینار، دبیر سالم
صندوق رییس افتخاری ایمان دکتر ادامه، در دادند. ارائه سمینار با
این فعالیت نحوه زمینه در کشور، فناوران و ران پژوهش از حمایت
ایران ریاض انجمن رییس پور واعظ سیدمنصور دکتر و صندوق
به نمودند. ارایه توضیحات ریاض انجمن فعالیت های با ارتباط در
دانشجویان و اران هم استاد، تولد سال پنجمین و هفتاد مناسبت

پایان سخنران رجبعل پور مهدی دکتر و نمودند بیان خاطرات ایشان
جوایز برندگان اسام مراسم، این در همچنین بودند. مراسم این
خانم سرکار توسط رجبعل پور مهدی جایزه دوره چهارمین و سومین

گردید. اعالم جایزه این امنای هیات رییس توتونیان فائزه دکتر
١١٠ حدود متوسط بطور کارگاه های و عموم سخنران های در

ارسال پيام قرائت ضمن سمينار، اختتاميه جلسه در کردند. شرکت نفر
سمینار، این به رجبعل پور دکتر راهنمای استاد ديويس چندلر پروفسور

تمام از سبزواري، يم ح اه دانش رياض ده دانش رئيس طرف از
يازدهمين در شركت جهت ، جبرخط زمينه در كشور رياض محققان
در ١۴٠٠ سال در است قرار كه آن كاربردهاي و جبرخط سمينار
شده ضبط فایل های آمد. بعمل دعوت شود، برگزار اه دانش اين
آدرس به آپارات سایت در اختتامه و افتتاحه مراسم سخنران ها،

موجود ان هم دسترس در https://www.aparat.com/v/kKGvs

برگزاری در فراوان تجربه های هم اکنون خوشبختانه م باشد.
آن ها برکیفیت روز به روز و است آمده دست به مجازی همایش های
شرکت کنندگان، چهره به چهره تماس آن که با م شود. افزوده
شاید را سخنران جلسات حاشیه در علم بحث های دوستانه، گپ
دعوت ان ام اما دانست؛ مجازی همایش های چالش های از بتوان
و ان اس هزینه های پرداخت عدم جهان، سراسر از متخصصين
آسان استفاده ی ان ام و شرکت کنندگان سایر و آنان برای مسافرت
خط برون بصورت هم و برخط بصورت هم سخنران جلسات از
باید آینده در لذا است. مجازی سمینارهای برگزاری مزایای از
استفاده حضوری سمینارهای در مجازی سمینارهای مزیت های از
و دارد خود خاص برنامه ریزی های به نیاز موضوع این که نماییم
برنامه ریزی های هم اکنون از ریاض انجمن که باشد مناسب شاید
قرار خود کار دستور در را همایش ها این گونه برگزاری جهت الزم
شورای معنوي و مادی حمایت های از است الزم خاتمه در دهد.
فناوران و ران پژوهش از حمات صندوق ایران، ریاض انجمن اجرایی
اه دانش محترم ریاست کرمان، باهنر شهید اه دانش مسئولین کشور،
محترم ریاست یزد، اه دانش محترم ریاست رفسنجان، ول عصر
ریاست کرمان، پیشرفته فناوری و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش
بم، عال آموزش مجتم محترم ریاست پیام نور، اه دانش محترم
سپاس گزاری بسیار ایران مس صنایع مل شرکت مدیره هیات ریاست
تيم اجرایی، کمیته ، علم كميته محترم اعضاء از همچنین نمایم.
محتوا توليد ، عموم روابط كميته ، فن پشتيبان تیم هماهنگ كننده،
جناب سمینار اجرایی کمیته محترم دبیر خصوصا و رسان اطالع و
ایشان توسط هماهنگ ها اکثر که آقامالیی غالمرضا دکتر آقای
است امید م نمایم؛ قدردان و ر تش صمیمانه است، پذیرفته صورت
از استفاده و جبرخط پیشبرد در کوچ گام سمینار، این برپایی
باشد. پذیرفته صورت كشور صنعت و تحقيقات پروژه هاي در آن

کرمان باهنر شهید اه دانش ∗
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دانشگاه ها اخبار
یزد اه دانش ریاض علوم ده دانش اخبار

انتشارات توسط دواز بیژن دکتر آقای بین الملل کتاب ششمین
شد منتشر اشپرینگر معتبر

اه دانش ریاض علوم ده دانش علم هیأت عضو دواز بیژن دکتر
از پس جبری، ابرساختارهای علم پیشروان و صاحب نظران از و یزد

زیر مشخصات با زبان انگلیس کتاب پن انتشار
Hyperring theory and applications, International Academic

Press, USA, 2008

Polygroup theory and related systems, World Scientific Pub-

lication, 2012

Fuzzy Algebraic Hyperstructures, Springer, 2015

Semihypergroup theory, Elsevier, 2016

A walk through weak hyperstructures, World Scientific,

2018

عنوان با را کتابی اخیراً
’Examples and Problems in Advanced Calculus :Real

Valued Functions’

از کتاب این رسانده اند. چاپ به Springer اشپرینگر انتشارات در
بخش در است. شده یل تش بخش سه از فصل هر و فصل ٧
بخش در است. شده مرور مرتبط قضایای و تعاریف فصل هر اول
باالخره و شده اند اثبات و بیان اصل مسئله های فصل، هر دوم

عنوان دو تحت تمرینات از مجموعه ای فصل هر سوم بخش در
کتاب است. شده آورده ل تر مش تمرینات و آسان تر تمرینات
در که مسائل و است شده حل مسئله ۵٠٠ از بیش بر مشتمل
در ایشان تدریس سال ها حاصل گرفته، قرار بحث مورد کتاب این
است شده سع مسائل انتخاب در و بوده (١) عموم ریاض درس
محتوای است ن مم گرچه باشند. آموزش و جالب ، چالش که
بدون اما باشد، باالتر مقداری (١) عموم ریاض سط از کتاب
دانشجویان برای به ویژه درس کم کتاب ی م تواند ش

ریاض جهان مسابقات در شرکت به دنیا تمام عالقمند و مستعد
زیادی عالقمندان کشور خارج و داخل در کتاب این مطمئناً و باشد
یافت: زیر لینک از توان م را بیشتر اطالعات کرد. خواهد پیدا

https://www.springer.com/gp/book/9789811595684

Algebraic Structures and Their Applications نشریه
،٢٠١٩ سال در وپوس اس اه پای در شدن ایندکس از پس (ASTA)
پمدر zbMATH ریاض اه داده ای پای در ایندکس اخذ به موفق

شد. آلمان کشور

مدیر و ریاض علوم ده دانش استاد علیخان سعید دکتر اعالم به بنا
جبری ساختارهای مجله نشریه این تحریریه) هیأت عضو (و مسئول
از است یزد اه دانش زبان انگلیس نشریه اولین که آن  کاربردهای و

علم درجه اخذ به موفق ١٣٩۵ اسفند در و کرد کار به آغاز ١٣٩٢ سال
است سال ی حدود شد، فناوری و تحقیقات علوم، وزارت از پژوهش
هم چنین است. شده نمایه وپوس اس جهان معتبر بسیار اه پای در که
اه های داده پای معتبرترین از ی که zbMATH اه داده پای تازگ به
دنیاست، در کاربردی و محض ریاضیات نشریات مقاالت بررس برای
کرده موافقت اه پای این در آن مقاالت و نشریه این کردن نمایه با

است.
علیخان سعید

یزد اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣٧ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

مراغه اه دانش ریاض علوم ده دانش اخبار

مراغه اه دانش سهند ریاض آنالیز نشریه
Analysis” Mathematical in Communications Sahand“

صاحب با مراغه اه دانش ریاض گروه همت با ٢٠١۴ سال از
آقای جناب سردبیری و مسئول مدیر به و مراغه اه دانش امتیازی
دارابی دکتر از پس است. کرده فعالیت به شروع دارابی بیاض دکتر
و شدند عهده دار را نشریه سردبیری رحیم اصغر دکتر آقای جناب
تبریز سهند صنعت اه دانش از صادق ایلدار دکتر آقای جناب اخیراً
چاپ فصلنامه به صورت نشریه این گرفته اند. برعهده را مسئولیت این

است. رسیده چاپ به آن از شماره ٢٣ تاکنون و م شود
جمله از بین الملل نمایه ۴٠ از بیش اخذ به موفق نشریه این
وپوس اس و (٢٠١٧ سال (از Emerging Sources Citation Index

توسط نشریه این چاپ برای تالش در و است شده (٢٠١٩ سال (از
م باشد. الزویر و اشپرینگر مانند مؤسسات

عضو ١٢ و کشور داخل از تحریریه هیأت عضو ١١ نشریه این
به بزرگواران این اسام دارد. کشور از خارج از تحریریه هیأت
ایواز کریم دکتر از: است عبارت ایران کشور از الفبا حروف ترتیب
اه (دانش دارابی بیاض بناب)، اه (دانش پیری حسین تبریز)، اه (دانش
اه (دانش رنجبری اصغر مراغه)، اه (دانش رحیم اصغر مراغه)،
مراغه)، اه (دانش شهباز لیال مراغه)، اه (دانش ری ش عل تبریز)،

عظیم محمدرضا تبریز)، سهند صنعت اه (دانش صادق ایلدار
شهرام ،( اردبیل محقق اه (دانش نجات عباس مراغه)، اه (دانش
از: است عبارت کشور از خارج از و تبریز) پیام نور اه (دانش نجف زاده
Silvestru (آذربایجان)، Bilalov Bilal (اتریش)، Balazs Peter
Giuf- Sofia (فنالند)، Filali Mahmoud (استرالیا)، Dragomir
Poom ا)، آمری متحده (ایاالت Jorgensen Palle (ایتالیا)، frè
Mesiar Radko (ایتالیا)، Maugeri Antonino (تایلند)، Kumam
Srivastava Mohan Hari (صربستان)، Pap Endre ،( (اسلواک

(تایوان). Yao Jen-Chih (کانادا)،
پذیرش نرخ و م شود ارسال نشریه این به مقاله ٢٠٠ از بیش ساالنه
پذیرش برای الزم زمان متوسط و بوده درصد ٢۵ نشریه این در مقاله
و علم هیأت اعضای از است. ماه ۶ حدود نشریه این در مقاله
جهت را خود مقاالت م شود دعوت کشور سراسر دکتری دانشجویان

فرمایند. ارسال نشریه این در چاپ و بررس

پاشایی فیروز
مراغه اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده

صنعت اه دانش ریاض علوم ده دانش اخبار
تبریز سهند

دکتر ، فرض جواد دکتر آقایان اه دانش ممیزه هیأت موافقت با •
و میرزایی حنیف دکتر حاج پور، مجتبی دکتر مختاری، پیام
دانشیاری مرتبه به استادیاری مرتبه از باروق فهیمه دکتر خانم

یافتند. ارتقا
امیرکبیر صنعت اه دانش دانش آموخته مرادی سجاد دکتر آقای •
عملیات در تحقیق تخصص با علم هیأت عضو عنوان به

کردند. آغاز ریاض گروه با را خود اری هم
سخنران فلوریدا، ایالت اه دانش استاد فهیم آرش دکتر آقای •

هفته مناسبت به کژمنش ریاض نظریه موضوع با علم
نمودند. ارائه اه دانش LMS سامانه در پژوهش

مشهد، فردوس اه دانش استاد میرزاوزیری مجید دکتر آقای •
خالقیت آموزش و خالقانه آموزش موضوع با علم سخنران

نمودند. ارائه اه دانش LMSسامانه در
اه دانش در ١۴٠٢ سال در آن کاربردهای و خط جبر سمینار •

شد. خواهد برگزار تبریز سهند صنعت
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عنوان با بین الملل مجله •
Modern Mathematics and Physics: Theory and Applications

سردبیری با تبریز سهند صنعت اه دانش امتیازی صاحب با
شامل سال در جلد دو انتشار صورت به قنبری کاظم دکتر
و فیزی ، ریاض نوین های زمینه در تخصص مقاالت
های شاخه این با مرتبط کاربردی و ای رشته میان مباحث
ارجمند محققین از م شود. منتشر انگلیس زبان به علم
برای آید. م بعمل دعوت مجله این به مقاله ارسال برای
آدرس در واق مجله سایت وب به بیشتر اطالعات کسب

فرمایید. مراجعه mmp.sut.ac.ir

کردن سپری از بعد زاده، خلیل اصغر عل دکتر گرام ار هم •
فان دنیای ٩٩ سال در سال ۶١ سن در بیماری دوره ی

و ریاض آنالیز گرایش در ایشان تخصص گفتند. وداع را
نامه های پایان و دکتری رساله های که بود باناخ جبرهای
تألیف مورد چندین و کردند راهنمایی را زیادی ارشد کارشناس

است. مانده یادگار به ایشان از علم مقاالت و ترجمه و
آقای و یل تش ٩٧ سال از پایه علوم ده دانش در ریاض گروه •
شدند. انتخاب ریاض گروه مدیر عنوان به فرض جواد دکتر

اکبری فرشته
تبریز سهند صنعت اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده

گیالن اه دانش ریاض علوم ده دانش اخبار

در کاربردی ریاض گروه علم هیأت عضو باقریان دکتر خانم •
یافتند. ارتقا دانشیاری مرتبه به ٩٨ ماه آذر

کاربردی ریاض گروه علم هیأت کتابچ سعید دکتر آقای •
یافتند. ارتقا استادی مرتبه به ٩٨ ماه آذر در

توسط لیو، بایودینگ مؤلف رسم اجازه با نایقین نظریه کتاب •
اه دانش آمار گروه استاد واجارگاه فتح بهروز دکتر آقای
استاد حدیقه غفاری علیرضا دکتر آقای اری هم با گیالن
در و ترجمه تبریز مدن شهید اه دانش کاربردی ریاض گروه

گرفت. قرار عالقمندان دسترس
ا آمری دنور کلرادو اه دانش تمام استاد لودوی ولدان دکتر •

ریاض ده دانش در سخنران دو ایراد به ٩٨ ابان ٢٨ روز در
پرداختند. گیالن اه دانش

برنامه ریزی و آمار مل روز گرامیداشت همایش پنجمین •
اه دانش آمار (استاد طاهری محمود سید دکتر سخنران با

ریاض علوم ده دانش در ٩٨ آبان ١٣ دوشنبه روز در تهران)
شد. برگزار

پرورش و آموزش کل اداره با گیالن اه دانش تعامل همایش •
دانش آموزان آشنایی هدف با ماه بهمن ٧ دوشنبه روز استان
همچنین و شغل آینده و اه دانش رشته های و محیط با
اه دانش رشته های به دانش آموزان کردن عالقه مند و جذب
انجمن همت به علم انجمن های فعالیت های نیز و گیالن

علوم ده دانش مت ح تاالر در ریاض علوم ده دانش علم
مسئولین برخ حضور با که همایش این در شد. برگزار انسان

علم هیأت اعضای همچنین و پرورش و آموزش استان
موضوعات با سخنرانان هایی شد برگزار اه دانش مدیران و
، اه دانش رشته های نگری آینده و شناخت اه، دانش معرف
علوم بر متک جوانان پیشرفت های روش و کارآفرین
در گرفت. انجام جوان نسل نبوغ و اه دانش اکادمی
و معماری ، فن ده های دانش از دانش آموزان همایش، پایان

نمودند. بازدید انی م ده دانش اه های آزمایش
کاربردی ریاض گروه علم هیأت عضو امین خواه دکتر اقای •

یافتند. ارتقا استادی مرتبه به ریاض علوم ده دانش
عنوان با کاربردی ریاض گروه علم سخنران •

Topics in Sparse Recovery via Constrained

Optimization: Least Sparsity, Solution Uniqueness,

and Constrained Exact Recovery
در دکتری پسا محقق موسوی احمد سید دکتر آقای توسط
روز سوتا مینه اه دانش آن کاربردهای و ریاضیات مؤسسه

شد. برگزار google meet طریق از شهریور ٢٣ شنبه ی
گروه علم هیأت عضو ویه خجسته سال داود دکتر آقای •
دوره سومین برنده ریاض علوم ده دانش کاربردی ریاض

شد. رجبعل پور مهدی دکتر جایزه

یوسف شمس مرضیه
گیالن اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده
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 کتاب نقد و معرفی

کتاب

تقریب» نظریه «مرزهای
میرنیا∗ میرکمال و شهمراد صداقت

استاد آناستاسیو٢. ا. جورج تألیف ١ تقریب نظریه مرزهای کتاب
کسری محاسبات بحث به کتاب این است ا آمری ممفیس اه دانش
است کتابی اولین مترجمان زعم به و م پردازد تقریب نظریه در
کلیه برای آن مطالب و م شود ترجمه ایران در زمینه این در که
مشتق کارگیری به زمینه در تحقیق و تدریس به عالقمند که کسان
از عددی آنالیز و تقریب نظریه مختلف مباحث در کسری انتگرال و
تقریب های اسپالین، درونیابی های چندجمله ای، درونیابی های قبیل
که طوری به است، مناسبی بسیار مرج هستند، این ها نظایر و فازی
یا سه درس ی تدریس برای م توان را کتاب اول فصل هشت

ریاض دکتری یا ارشد کارشناس دوره دانشجویان برای واحدی چهار
ضمن است شده تالش کتاب این ترجمه در کرد. انتخاب کاربردی
استفاده روان و ساده فارس معادل جمله های از داری، امانت حفظ

با بوده ایم موفق اندازه چه کار این انجام در که این داوری البته شود،
دهند، تذکر را ال اش و ایراد هرگونه چنانچه و است عزیز خوانندگان
در که کسان همه از دارد جا بود. خواهیم زار سپاس و ممنون بسیار
جناب ارجمندمان ار هم از ویژه به کردند یاری را ما کتاب این ترجمه
نهایت با که کاربردی ریاض گروه استاد ستان ل مهرداد دکتر آقای
با که باباپور شعله خانم کردند، ویراستاری را کتاب این ظرافت و دقت
و کردند تقبل را ما دست نویس ها تایپ زحمات حوصله و دقت کمال
کتاب این انتشار و چاپ که تبریز اه دانش انتشارات محترم مسئولین
خانواده های از پایان در کنیم. قدردان و ر تش گرفتند، برعهده را
این تا نبودیم کنارشان در هم تعطیل روزهای در گاه که عزیزمان

م کنیم. زاری سپاس برسد، پایان به ترجمه

تبریز اه دانش ∗

1Frontiers in Appproximation Theory 2George A.Anastassiou
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کتاب

« هم ضربی «مدول های
فرشادی فر∗∗ فرانک و ∗ طرق انصاری اله حبیب

توسط ضربی) مدو ل های (دوگان هم ضربی مدول های مفهوم
فرانک خانم ایشان دکترای دانشجوی و طرق انصاری اله حبیب دکتر
شد. معرف میالدی) ٢٠٠٧ )١٣٨٧ سال در مقاله ای در فرشادی فر
توسط مدول ها از دسته این اساس ویژه گ های از پاره ای سپس
در خوشبختانه گرفت. قرار بررس مورد مقاله بیست در نامبردگان
مدول ها از دسته این روی ارزنده ای تحقیقات و مطالعات اخیر دهه ی
گرفته صورت متعدد مقاالت در ران پژوهش از ر دی جمع توسط
این روی بیشتر پژوهش برای وسیع باز فضای عالوه به است.
که برآنند حاضر کتاب در نگارندگان دارد. وجود مدول ها از خانواده
روی کار و کرده معرف مبسوط تر طور به را هم ضربی مدول های
مدول های تصنیف دهند. قرار مطالعه مورد بیشتر جزییات با را آن ها
که است اشاره مورد ران پژوهش علم فعالیت حاصل هم ضربی
است. رسیده چاپ به گیالن اه دانش انتشارات و چاپ اداره توسط

منسجم منابع بودن اختیار در لزوم و موضوع بودن نو به توجه با
در منابع چنین ، تکمیل تحصیالت دانشجویان آماده سازی برای
ازپیش بیش نیاز این است الزم مغتنم اند. ایران تکمیل تحصیالت

گیرد. قرار گرام اران هم توجه مورد
مناسب، چیدمان ی در و منطق روال ی ط آورندگان پدید
را آن کل ویژگ های کرده، معرف را هم ضربی مدول ابتدا
به فصل هر انتهای در تمرین تعدادی درج م نمایند. بررس
تهیه تصنیف این از ر دی هدف . است افزوده اثر مزیت های
جبر شاخه محض ریاض رشته دانشجویان برای مناسبی منبع
است. زمینه این در دکترا و ارشد کارشناس مقاط در جابجایی

گیالن اه دانش ∗

فرهنگیان اه دانش ∗∗
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 یادبود

یادبود مراسم گزارش
بهبودیان جواد دکتر یاد زنده

مراسم). صفاپور(مجری احمد

از و ایران ریاض کنفرانس اولین دبیر بهبودیان، جواد دکتر
١٣٩٩ ماه فروردین دوازدهم تاریخ در ایران ریاض انجمن بنیانگذاران
جامعه های در ایشان برجسته ی اه جای دلیل به گفت. وداع را دارفان
و جامعه دو این اعضای تمام ایشان فقدان ایران، آمار و ریاض
دوستان کرد. سوگوار را ایران اهیان دانش از بزرگ بخش همچنین
خور در و شایسته یادبودی مراسم بودند عالقه مند ایشان دوستداران و
بیماری شیوع از ناش خاص شرایط دلیل به اما شود برگزار ایشان نام
و معمول شیوه های به یادبود و ترحیم مراسم برگزاری ان ام کرونا

ی در ایران ریاض انجمن دلیل همین به نبود. ان پذیر ام مرسوم
و غیرحضوری صورت به را مراسم این گرفت تصمیم نوآورانه اقدام
منظور، همین به کند. برگزار مجازی فضای انات ارام استفاده با
پیشنهاد این شد. جویا را ایشان نظر استاد، خانواده با تماس صمن
که جهت این از ویژه به گرفت قرار خانواده اعضای استقبال مورد
ان ام شرایط، به توجه با و بودند کشور از خارج در استاد فرزندان
پی در نداشتند. را ترحیم و تدفین مراسم در حضور و ایران به سفر
روز در مراسم این برگزاری و منتشر انجمن سوی از فراخوان آن
اطالع به ٢١ تا ٢٠ ساعت از ١٣٩٩ ماه فروردین چهاردهم پنجشنبه
و شد روبرو ای گسترده استقبال با فراخوان این شد. رسانده عموم
تصویری و صوت ، متن صورت به زیادی پیام های مدت اندک در

اران هم و دوستان مقامات، و مسئولین مرحوم، آن خانواده طرف از
علم مجام همچنین و کشور از خارج و داخل در استاد شاگردان و

برای کشور سراسر آمار و ریاض گروه های و ریاض ده های دانش و
حضور با شده اعالم زمان در مراسم شد. دریافت مراسم این در انتشار
قرائت با ر دی کشورهای برخ و کانادا ا، آمری ایران، از نفر صدها
شادی برای فاتحه قرائت از پس شد. آغاز مجید الله کالم از چند آیات
پنجاهمین افتتاحیه مراسم برای که ایشان از ویدئویی مرحوم، آن روح
و پخش بود، شده تهیه ١٣٩٨ شهریور در ایران ریاض کنفرانس
ادامه در گرفت. قرار مراسم در شرکت کنندگان تماشای معرض در
جمله از مختلف مقامات و افراد سوی از ارسال متن پیام های برنامه،
جمهوری علوم فرهنگستان رئیس فناوری، و تحقیقات علوم، وزیر
فارس استان ان نخب بنیاد رئیس شیراز، اه دانش رئیس ایران، اسالم
آقایان جمله از ایران آمار و ریاض جامعه های سوتان پیش برخ و
این، بر عالوه شد. قرائت خرقان هادی دکتر و رجوی حیدر دکتر
و ایران ریاض انجمن رئیس واعظ پور دکتر آقای صوت پیام های
مهدی دکتر اقای تصویری پیام همچنین و بهزاد مهدی دکتر آقای
پیام های شد منتشر بهبودیان دکتر دادن دست از سوگ رجبعل پوردر
، ریاض علوم ده های دانش اه ها، پژوهش اه ها، دانش طرف از بسیاری
به که بود شده ارسال علم شخصیت های و آمار و ریاض گروه های
نیست آن ها تمام از نام بردن ان ام خبرنامه، صفحات محدودیت دلیل
ویدئوی برنامه ها، البالی در م شود. درج آن ها از اندک فقط و
استان ان نخب بنیاد توسط ایشان نکوداشت مراسم برای که ری دی
ر تش پیام های مراسم پایان در گردید. منتشر نیز بود، شده تهیه فارس
بهبودیان آرا گل خانم و بهبودیان عل آقای و ایشان گرام همسر
شد. منتشر مراسم برگزارکنندگان و شرکت کنندگان از ایشان فرزندان
نوه ی بهبودیان کیان توسط بزرگ پدر یاد به پیانو قطعه ی اجرای
گسترده استقبال دلیل به بود. مراسم پایان بخش های ر دی از استاد،
،٢١ ساعت در مراسم پایان بر مبن قبل اعالم علیرغم مراسم، این از
جواد استاد شادی برای فاتحه مجدد قرائت با ٢٢ ساعت در مراسم این

رسید. پایان به بهبودیان
جاویدان. خاطره اش شاد، روحش
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به ایران ریاض انجمن رئیس تسلیت پیام
بهبودیان جواد دکتر درگذشت مناسبت

است مشغول هندسه کار به دائم که اعداد آفریننده خدای نام به
. است نگاشته ریاض عالئم با را هست زیبای عالم و

شد خاموشان خلوت جا همه رفت تو چون
ذری ره زمزمه ما کوچه در نیست

است نزدی تو غم با دلم و دور ما راه
هنری ندارد ناله جز زده غم دل وین

اثرگذار و دیرین یاران از ی ریاض جامعه تأثر و تأسف کمال با
این رفنن دست از داد. دست از را بهبودیان جواد پروفسور جناب خود
ه بل ایران آمار و ریاض جامعه برای تنها نه ضایعه ای فرزانه استاد
دانش بر عالوه بهبودیان دکتر است کشور علم جامعه تمام برای
افراد معدود از ، معلم امر در برجسته توانمندی و آمار و ریاض عمیق
تشویق و ریاضیدانان ویژه به و دانشمندان آوردن گردهم به عالقمند
تالش های نمونه از بود. هدفمند و جمع فعالیت های به ایشان
خود که است ایران ریاض کنفرانس های راه این در ایشان ماندگار
در ١٣٩٨ تابستان در نیز کنفرانس پنجاهمین و بود آن ها اولین دبیر
خودشان محترمانه حضور با شیراز شهر در ایشان خدمت محل و زادگاه
این تالش های از ری دی یادگار ایران ریاض انجمن شد. برگزار
نیم گرامیداشت حال در جاری سال در که است نی اندیش انسان

ایجاد برای تالش بر عالوه نیز استاد و است خویش فعالیت های قرن
اجرایی سمت های ر دی و اجرایی شورای در دوره چندین در انجمن
این واالی شخصیت و فروتن بوده اند. خدمت به مشغول انجمن

کسان تمام که بود ایشان شخصیت بارز وجوه ر دی از بزرگ انسان
میراث هستند. معترف آن به داشته اند ارتباط ایشان با نحوی به که
آماری متخصصان و استادان از توجه قابل تعداد استاد ر دی ارزشمند
مخلتف اه های دانش در که هستند ایشان تب م در یافته پرورش
طریق از یقینناً و بوده خدمت به مشغول آماری تحقیقات مراکز یا
انجمن شد. خواهد داشته نگه زنده بزرگوار استاد آن نام و یاد ایشان
دوستان، ایشان، محترم خانواده به را بزرگ ضایعه این ایران ریاض
آمار انجمن ایران، ریاض انجمن اعضای ایشان شاگردان و اران هم
برای نموده، عرض تسلیت ایشان دوستداران و دوستان تمام و ایران

اله مغفرت بزگوار استاد آن برای و اجر و صبر محترم بازماندگان
اساتید تمام از که م بینم الزم خود بر پایان در م کند. آرزو را
عزیز دانشجویان و محترم مسئولین تمام ارجمند ریاضیدانان و بزرگوار
را زاری سپاس و ر تش کمال کردند شرکت ختم مجلس این در که
مسئولیت که صفاپور دکتر آقای جناب عزیزم ار هم از و باشم داشته
خود زحمت و تالش ها با و گرفته برعهده را ختم مجلس این برگزاری

کنم. ر تش م کنند برگزار را وه ش با مراسم چنین
پور واعظ سیدمنصور

ایران ریاض انجمن رئیس

به فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تسلیت پیام
بهبودیان جواد دکتر درگذشت مناسبت

پیام در فناوری، و تحقیقات علوم، وزیر ، غالم منصور دکتر
تسلیت را آمار و ریاض برجسته استاد بهبودیان، جواد دکتر درگذشت

گفت.
دکتر پیام متن علوم، وزارت عموم روابط کل اداره گزارش به

است: زیر شرح به غالم

راجعون الیه انا و للّه انا
رشته سوتان پیش از ی بهبودیان، جواد دکتر اندوهبار درگذشت
و برنداشته علم فعالیت از دست عمر لحظات آخرین تا که آمار
اه دانش آمار آموزش گروه خصوص به و علم مجام با همچنان
اینجانب تأثر و تألم موجب داشتند، اری هم ایران آمار انجمن و شیراز

گردید.
و علم جامعه همچنین و معزا و محترم خانواده به را ضایعه این
مرحوم، آن برای متعال خداوند از و م  گویم تسلیت کشور اه دانش
جزیل اجر و جمیل صبر بازماندگان برای و درجات علو و اله غفران

آرزومندم.



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۴٣ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

مناسبت به رجوی حیدر دکتر تسلیت پیام
بهبودیان جواد دکتر درگذشت

I just heard the sad news about Professor Javad Behbood-

ian. I knew Javad for almost sixty years. We taught in

the same department at Shiraz University for several years.

We worked together in the Iranian Mathematical Society, as

members of various committees, and participated in confer-

ences together. I have never forgotten his kindness, his sin-

cere friendship, and his helpful attitude in everything we did

together. My Sincere condolences to all members of his fam-

ily and large circle of friends.

His memory will live on.

Heydar Radjavi

به علوم فرهنگستان رئیس تسلیت پیام
بهبودیان جواد دکتر درگذشت مناسبت

؛ هوالباق

بهبودیان جواد دکتر آقای جناب که شدم مطل تأسف نهایت با
فرهنگستان علوم پایه گروه وابسته عضو و کشور برجسته ریاضیدان
از بهبودیان دکتر شادروان است. گفته لبی را حق دعوت علوم

ریاض شاخه دیرین اران هم و شیراز اه دانش سوت پیش استادان

ریاضیات دانش اعتالی در برجسته ای سهم که بود علوم فرهنگستان
خانواده به را برجسته دانشمند این فقدان داشت. آمار خصوص به و
گروه اران هم خصوص به علوم فرهنگستان اعضای به و محترمش

اه دانش و علم جامعه به و فرهنگستان ریاض شاخه و علوم پایه
دوستداران و شاگردان و  اران هم به و شیراز اه دانش مخصوصا کشور

م گویم. تسلیت فقید استاد آن
باد. پروردگار رحمت از برخوردار و شاد روانش

اردکان داوری رضا
ایران اسالم جمهوری علوم فرهنگستان رئیس

مناسبت به شیراز اه دانش رئیس تسلیت پیام
بهبودیان جواد دکتر درگذشت

شیراز بزرگ اه دانش و عموماً کشور اه دانش جامعه ر دی بار
انسان فرهیخته، عزیزی مسلم، دانشمندی فقدان غم در خصوصاً
زایدالوصف ناباوری با نشست. سوگ به ارزشمند سرمایه ای و واالتبار

استاد معزز خانواده و خود برای را غم این بار تا آمده ایم گرد هم دور
دکتر اشیان خلد ان، م جنت مرحوم کنیم. آسان بهبودیان جواد دکتر
برکت پر عمر که بود خود زمان اه دانش اکابر و اعاظم از بهبودیان
افتخار و سربلندی دانش، و علم صرف چشمداشت هیچ بی را خویش
درس کالس های کرد. دیار این واالمقام اساتید تربیت و ایران برای
کلیه برای جاودان ویی ال و زندگ درس جامعیت، اخالق، از منبع او
اینجانب داشتند. را وجودش فیض از بهره گیری افتخار که بود کسان

داشتم را گرانمایه استاد این با حشر افتخار گذشته سال س در که
میبالم. خود بر تعامل این به و گرفته ام یاد چیزها او مصاحبت از همیشه
و دانش ،خرد، رفتار و اخالق بود. اه دانش استاد ی واقع معنای به او
بی او شد. نخواهد فراموش هرگز او آسمان و انسان خلقیات و بینش

علم صحنه در آالیش بی و اخالق انسان ی نمای تمام آیینه ش
را بزرگ ضایعه این بیقرار دل و جانکاه غم با اینجانب بود. کشور
آن فرزندان و همسر به و شیراز اه دانش و کشور اه دانش جامعه به
برای و م کنم عرض تعزیت و تسلیت صمیمانه رفته دست از عزیز
دارم. مسئلت اولیا و صالحین و شهدا با حشر منان خداوند از ایشان
محشور خداوندی درگاه آبروداران و بزرگان با او که دارم واثق رجا

م سازد. بهره مند خیرش دعای نیزار را ما انشاله و است
دارم. سربلندی و تندرست آرزوی عزیزان شما هم برای

نادگران حمید
شیراز اه دانش رییس



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ تابستان و بهار ۴۴

مناسبت به ایشان شاگرد اولین تسلیت پیام
بهبودیان جواد دکتر درگذشت

در فوق ليسانسم مشاوردوره استاد عكس ه بمجردي گرفت قلبم
عطوفت و متانت همان و مهربان صورت همان ديدم. را قبل سال ٥٤

. هميش
كرد. متاثرم فوق العاده و ناگهان بسيار ديروز استادم گذشت در خبر

شاگردى سعادت كه من براى بود. نمونه صدر سعه و اخالق در استادم
فقدانش كه است سخت ام داشته سال ده براى را ايشان با ارى هم و
شيراز اه داش اران هم ، محترم خانواده به فراوان تسليت كنم. باور را

ايران. رياض جامعه و
م. شري عزيزان شما غم در

، خرقان هادى
بهبوديان. جواد استاد ليسانس فوق دوره شاگرد اولين

کانادا لث بریج، اه دانش

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 خبرنامه
۴۵ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

 اجرایی شوراي  مصوبات

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست نوزدهمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ ماه اردیبهشت ٢

شرایط به توجه با جاری سال همایش های برگزاری خصوص در •
با و بررس وضعیت ١٩ کووید بیماری شیوع از ناش خاص
وضعیت، شدن قطع از پس شود. اتبه م میزبان اه های دانش
شود اعالم انجمن سایت و کانال در آن ها برگزاری نحوه و زمان
در شرکت برای را برنامه های شان بتوانند ریاض جامعه اعضای تا

نمایند. هماهنگ همایش ها این

خانم و ایرانمنش دکتر آقای توسط که انجمن بودجه گزارش •
مقرر و گرفت قرار بررس و بحث مورد است شده تهیه صادق

شود. گو و گفت خصوص این در آت جلسات در شد
بعدی اطالع تا دولت، مصوبه و جامعه در موجود شرایط به توجه با •
حاضر انجمن در شیفت و دورکاری صورت به انجمن کارمندان

شد. خواهند

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست بیستمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ ماه اردیبهشت ١٨

خصوص در یری ها پی و شده انجام فعالیت های از گزارش ابتدا در •
گردید. ارائه ١٣٩٩ سال همایش های

از پس و شد مطرح ١٣٩٩ سال بودجه و اخیر سال ٣ مال گزارش •
گرفت: قرار تأیید مورد زیر موارد توضیحات ارائه و بررس و بحث

فعل کارت تصویر و نشود چاپ فیزی طور به عضویت کارت ‐
شود. ارسال اعضا برای

مورد بعدی جلسه در شورا، اعضای توسط شده مطرح موارد سایر ‐
گیرد. قرار بررس

خصوص در و مطرح میرزاخان مریم نام با جایزه  ای ایجاد پیشنهاد •
جایزه کلیات شد. بررس و بحث جایزه اهدا شرایط و هدف جامعه
مورد آن جزئیات بعد جلسه در شد مقرر و گرفت قرار موافقت مورد

. گیرد. قرار بررس و بحث

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست مین ی و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ ماه خرداد ١

در آن کلیات که میرزاخان مریم جایزه پیرامون بحث ادامه در •
به جایزه این که گردید مقرر گرفت قرار تصویب مورد قبل جلسه
دستاوردهای بیشترین و بوده سال ۵٠ از کمتر آن ها سن که بانوان
انتخاب نحوه آئین نامه گردد. اعطا باشند داشته را پژوهش
شورای به تصویب جهت و تدوین جایزه امنای هیئت در برندگان

گردد. ارائه انجمن اجرایی
مریم زادروز با مطابق ماه اردیبهشت  ٢٢ روز در جایزه این
تعداد شد. خواهد اعطا ریاضیات در زن جهان روز و میرزاخان
آنها نفر ی که گردید تعیین نفر ٧ نیز جایزه امنای هیئت اعضای

شد. خواهد انتخاب انجمن اجرایی شورای اعضای بین از



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ تابستان و بهار ۴۶

شهریور١۴٠٠ ‐ ٩٧ مهر دوره نشست دومین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ ماه خرداد ٢٠

قرارداد که شد تصحیح صورت بدین پیش جلسه صورتجلسه ١ بند •
وقت تمام صورت به ٩٩ شهریورماه آخر تا صمدیان فریده خانم
خانم قرارداد گردد. حساب تسویه ایشان با آن از پس و شود منعقد
عازم ١٣٩٩ ماه آبان از ایشان اینکه به توجه با هم بختیاری زهرا
وقت تمام صورت به تاریخ آن تا هستند، زایمان مرخص از استفاده
مولود و بختیاری سمانه ، صادق اکرم خانم ها: قرارداد شود. منعقد

گردد. منعقد وقت تمام صورت به و ساله ی نیز بیات

ضمن مدرسه ای ریاضیات استانداردسازی گزارش خصوص در •
گویا دکتر خانم توسط گزارش ارائه زمان شد مقرر بررس و بحث
گردد. ارائه صندوق به زودتر چه هر ی فاز گزارش و شود اعالم
دکتر آقای استعفای بر مبن نهندی زارع رحیم دکتر آقای نامه •
و وصال دکتر جایزه امنای هیئت ریاست از امین سیدمسعود
مشهد فردوس اه دانش از ویش ابراهیم دکتر آقای انتخاب
رسید. شورا تصویب به و مطرح جایزه این امنای هیئت ریاست به

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست سومین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ ماه تیر ٣

علم شهر ایجاد به مربوط جلسه از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
و پژوهش معاون برومند دکتر آقای با جلسه شان از همچنین و

نمودند. ارائه فناوری و تحقیقات علوم وزیر فناوری
تا شد قرار و نمودند ارائه واژه نامه از گزارش ممقان دکتر آقای •

صادق خانم گیرد. قرار انجمن اختیار در نهایی نسخه تیرماه نهم
سایت روی واژه نامه انتشار جهت شده انجام فعالیت های از گزارش

نمودند. ارائه
نمودند ارائه خبرنامه انتشار وضعیت از گزارش صفاپور دکتر آقای •
ارسال شورا اعضای به بعد هفته تأیید جهت نسخه ای شد قرار و

شود.
از پس میرزاخان مریم جایزه امنای هیئت تعیین خصوص در •
به رأی گیری نتیجه و آمد عمل به رأی گیری کاندیداها، تعیین
خانم ‐ ٢ محمودی، مژگان دکتر خانم ‐ ١ گردید: اعالم زیر شرح
ایمان دکتر ۴ ‐آقای جعفری، امیر دکتر ٣ ‐آقای ، مل فرشته دکتر
اشرف دکتر ۶ ‐خانم ، قان هلن فاطمه دکتر ۵ ‐خانم افتخاری،

ماهیار. یمه ح دکتر خانم ‐ ٧ دانشخواه،
شورای اعضای برای انجمن اعضای از نظرسنج فرم شد مقرر •
ایران ریاض انجمن فعالیت های به توجه با تا شود، ارسال اجرایی

شود. ارسال انجمن اعضای برای و به روزرسان

مبل اهدای از گزارش ایرانمنش دکتر آقای و واعظ پور دکتر آقای •
ارائه بهبودیان دکتر مرحوم خانواده طرف از تومان میلیون ۵٠
گردید مقرر ایشان خانواده با آمده عمل به توافق طبق و نمودند
از و شود نگهداری بلندمدت سپرده حساب ی در مبل این که
تامین دانشجویی ریاض مسابقات جوایز از بخش آن ساالنه سود
بهبودیان دکتر مرحوم از جوایز اهدای هنگام در همچنین گردد.

باد) پررهرو راهشان و گرام (یادشان شود. یاد

به اساسنامه ویرایش آخرین در که ، مشورت شورای خصوص در •
توضیح هیچ ادامه در و است شده ذکر انجمن ارکان از ی عنوان
بررس شد مقرر است، نیامده آن وظایف و اعضا شورا، این مورد در

اصالحات لزوم صورت در و شود انجام اساسنامه روی بیشتری
شود. مطرح بعد عموم مجم در پیشنهادی

خصوص در الزهرا اه دانش مورخ ٩٩/٢۵/٢۵٧د شماره نامه •
٩٩ سال برای الزهرا اه دانش در ریاض مسابقه ۴۴امین برگزاری
شد قرار و مطرح مجازی و حضوری ترکیبی برگزاری صورت به

شود. تصمیم گیری خصوص این در بیشتر بررس های از پس



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۴٧ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

مهر٩٧ ‐ دوره نشست چهارمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
شهریور١۴٠٠

١٣٩٩ ماه تیر ١٧

آن تحویل و واژه نامه شدن کامل از گزارش ممقان دکتر آقای •
از انجمن اعضای شد قرار و نمودند ارائه اه دانش نشر مرکز به
ایجاد ان ام این و شده برخوردار سایت روی نامه واژه دیدن ان ام

شود. اطالع رسان ریاض جامعه به و
با تفاهم نامه آماده سازی روند از گزارش دکترایرانمنش آقای •
لوتوس حساب به سپرده ها انتقال و بهبودیان دکتر مرحوم خانواده

نمودند. ارائه پارسیان

سال در اینکه و شد داده عموم مجم یل تش نحوه از گزارش •
انتخاب عموم مجم در نیز انتخابات کمیته است الزم جاری

شود.

شود. گیری تصمیم بعدی جلسه در عموم مجم تاریخ مورد در •

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست پنجمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ ماه تیر ٣١

اه دانش ریاض علوم ده دانش رئیس دقیق حسن دکتر آقای نامه •
مطرح ایران ریاض کنفرانس امین ۵١ برگزاری با ارتباط در کاشان
ان ام که صورت در و اسفند ١ تا بهمن ٢٨ تاریخ در شد مقرر و

شود. برگزار آنالین صورت به نبود حضوری برگزاری

عمل به بررس و بحث آنالین عموم مجم برگزاری درخصوص •
،Adobe Connect جمله از افزار نرم چند شد گرفته تصمیم و آمده
تصمیم گیری خصوص این در سپس و بررس BigBlueButton
شود خواسته انتخابات کمیته در عضویت کاندیداهای از شود

مجم تاریخ عنوان به شهریور ١۵ شنبه بفرستند را اسام شان

شد. تعیین عموم
دانشجویی ریاض مسابقات برگزاری ان ام موجود، شرایط دلیل به •
شد قرار آنالین مسابقات خصوص در ندارد. وجود سابق شیوه به
در و کنند صحبت مسابقات کمیته اعضای با پور واعظ دکتر آقای

شود. گیری تصمیم آن مورد در بعد جلسه
انجام فعالیت های از گزارش توتونیان دکتر خانم و گویا دکتر خانم •

نمودند. ارائه IMU خصوص در شده
مربوطه نامه تفاهم و ران پژوهش از حمایت صندوق طرح رابطه در •

گیرد. قرار بررس مورد آینده جلسه در

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست ششمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ ماه مرداد ١۴

وزیر آموزش معاون با جلسه شان از گزارش واعظ پور، دکتر آقای •
نمودند. ارائه فرهنگیان اه دانش خصوص در علوم

قرار که شد ارائه نیز ارهایی راه و مطرح IMU با مرتبط الت مش •
شوند. یری پی شد

در بعدازظهر ۴ ‐ ۶ ساعت ٩٩/٠۶/١۵ تاریخ در عموم مجم •
همچنین شود. انجام صفاپور دکتر اری هم با کانکت ادوبی محیط
جلسه در خط بر صورت به مجم برگزاری نحوه جزئیات مورد در

آید. عمل به بیشتری بررس و بحث بعد



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ تابستان و بهار ۴٨

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست هفتمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ ماه مرداد ٢٨

شد قرار و مطرح کتاب چاپ مورد در توتونیان دکتر خانم پیشنهاد •
شود. ارجاع انتشارات کمیته به بررس جهت

علوم انجمن های اتحادیه در انجمن نماینده انتخاب موضوع •
نماینده عنوان به واعظ پور دکتر آقای شد مقرر و مطرح ریاض

شوند. معرف مجم جلسه در شرکت جهت
پیشنهاد افراد این ، عموم مجم در کمیسیون نماینده خصوص در •

دکتر و بهرام فریبا دکتر دانشخواه، اشرف دکتر (خانم ها: شدند:
کمیسیون نماینده عنوان به ایشان بین از نفر ی که ( مل فرشته

م گردد. معرف
اعضای شد مقرر واعظ پور دکتر پیشنهاد و شورا مصوبه مطابق •
ارسال را ساله ٢ رد عمل گزارش آینده هفته ی تا شورا محترم

نمایند.

مهر٩٧ ‐ دوره نشست هشتمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
شهریور١۴٠٠

١٣٩٩ ماه شهریور ١٢

آزمایش عموم مجم برگزاری به اجرایی شورای جلسه •
کرد. پیدا اختصاص

شد. مطرح و ارائه جلسه در انجمن رئیس رد عمل گزارش •
برگزاری ان ام که دوران این در داشتند اظهار پور واعظ دکتر آقای •
دوباره برگزاری برای مناسبی فرصت نیست، حضوری جلسات

و بحث مورد بعد جلسه در موضوع این است. ماهانه همایش های
برگزاری نیز رجائ دکتر آقای همچنین . گرفت خواهد قرار بررس

گرفتند. برعهده را ماهانه همایش های
کردند آمادگ اعالم رجائ دکتر آقای ، انگلیس سایت خصوص در •

نمایند. همیاری امر این در که

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست نهمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ ماه شهریور ٢۵

خصوص در ایشان مبسوط گزارش و رجال دکتر آقای نامه •
و ترجمه برای شد مقرر شد. مطرح بین الملل کمیته فعالیت های
برای فرانسه ریاض انجمن با ریاضیات انفجار کتاب دوم جلد چاپ

شود. اقدام جدید نامه تفاهم انعقاد
شد مقرر شورا از دوره این فعالیت های شدن توب م منظور به
به را خود شده انجام فعالیت های از گزارش اجرایی شورای اعضای
منتشر سایت همچنین و انجمن کانال در تا نمایند ارسال دبیرخانه

گردد.

گفتگو و بحث مدرسه ای ریاضیات تدوین طرح اجرای خصوص در •
اعضای شد مقرر مجری انتخاب برای بررس و بحث از پس و شد
ایشان با تا دهند پیشنهاد را حوزه آن متخصصین اجرایی شورای

شد: مطرح زیر پیشنهادات راستا این در شود. مذاکره
رضایی، مان ، ریحان رفیع پور، دکتر: آقایان و آزاد غالم دکتر خانم
فوق افراد با انجمن رییس منظور این برای کرم زاده علم الهدی،

شود. سپرده ایشان به طرح اجرای موافقت صورت در و مذاکره



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

١۴٠٠ ٩٩ ‐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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