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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
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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
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