
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


