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ادب، وعرض سالم با

جدید اجرایی شورای در ارجمندم همکاران همراه به ١۴٠٠ مهر از ایران ریاضی انجمن رئیس عنوان به که است افتخار باعث

داود دکتر جلوداری ممقانی، محمد دکتر توتونیان، فائزه دکتر خانم ایرانمنش، علی دکتر آرین نژاد، مسعود دکتر از (متشکل

امیدعلی دکتر عبداللهی، فرشید دکتر انجمن)، محترم (خزانه دار صفاپور احمد دکتر زارع نهندی، رشید دکتر خجسته سالکویه،

باشیم. شما خدمت در میرزاوزیری) مجید دکتر و ملک، فرشته دکتر خانم شهنی کرم زاده،

پیشبرد در مؤثرشان تالش های خاطر به همراه اجرایی شورای و واعظ پور سیدمنصور دکتر آقای از می دانم الزم ابتدا

با و ایران بزرگ ریاضی دانان از جمعی تالش با ١٣۵٠ سال در ریاضی انجمن نمایم. سپاسگزاری صمیمانه انجمن اهداف

ریاضی پیش کسوتان فعالیت های و نظرات از انجمن تاکنون، زمان آن از گردید. تأسیس بهزاد مهدی دکتر آقای ریاست

تالش های مرهون کشور در ریاضی انجمن کنونی جایگاه که گفت باید حق به است. شده بهره مند گوناگون زمینه های در

و تکریم محترم مدیرکل شاهرضایی دکتر آقای توسط «بهزاد» عنوان تحت کتابی که شود گفته است الزم است. عزیزان این

طی ریاضی انجمن با بنیاد این همکاری ثمره های از یکی که است درآمده تحریر رشتۀ به کشور نخبگان ملی بنیاد الگوسازی

است. بهزاد مهدی دکتر مستند زندگی نامه کتاب این است. بوده گذشته سال دو

ریاضی ترویج نیز و آموزشی پژوهشی، حوزه های در کشور ریاضیات توسعه روند در متمادی سالیان طی ریاضی انجمن

پیش از بیش امیدواریم و دارد نیاز کشور ریاضی دانان همه حمایت به انجمن راستا، این در است. نموده ایفا مهمی نقش

مسئولین همت به انجمن بانوان و جوانان کمیته های کنیم. استفاده چه جوان، و پیش کسوت چه توانمند، نیروهای از بتوانیم

این در باشیم. انجمن با اجراشدنی و نو ایده های دارای جوانِ ریاضی دانان بیشتر تعامل شاهد امیدواریم و فعال اند مربوط

افراد معرفی در آن ها نقش به خصوص، است. انکارناپذیر دانشگاه ها و انجمن رابط به عنوان انجمن نمایندگان نقش میان

می شود. احساس قبل از بیشتر آن رشد به عالقه مند و کشور ریاضیات مورد در صاحب نظر

ریاضی دانان می رود انتظار دارند. متقابل تأثر و تأثیر یکدیگر بر که تفکیک ناپذیرند حوزۀ دو کاربردی و محض ریاضیات

در بین رشته ای و نوظهور رشته های از حمایت با اشتغال و کارآفرینی پیچیدۀ مسئله در یکدیگر با تعامل در حوزه دو این

باشند. تأثیرگذار رشته ها این در تحصیل به افراد ترغیب

دستگاه های کالن تصمیمات و کشور ریاضیات همه جانبۀ توسعۀ در را خود نقش باید انجمن که باورند این بر همه

به ویژه پرورش، و آموزش وزارت و کشور، آموزش سنجش سازمان فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت از اعم دولتی مختلف

به کند. پررنگ تر عالقه مند و گاه آ نمایندگان معرفی طریق از دانشگاهی، آموزش و مدرسه ای آموزش بین پیوند استحکام در

تصمیم گیرنده و قانونگذار سازمان های به را ریاضی ورزان و ریاضی دانان جامعۀ مهم خواسته های باید انجمن دیگر، عبارت

کند. حمایت ریاضی رشتۀ در علمی هیئت اعضای و معلمان آموزشی اساسی دغدغه های از نمونه به عنوان و دهد انتقال
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تدریس، روش اجتماعی، رسانه های مورد در را ما همۀ نگرش که دوره ای کرد؛ اشاره کرونا سخت دوره به باید همین جا

تکیه با باید، مدرسین درآن که نقشی است. داده تغییر متعلمین و معلمین نقش به خصوص و امتحانات، درسی، کتاب های

گستردۀ منابع از استفاده و آن ها خودآموزی مهارت های تقویت به محصلین، خالقیت های و نفس، به اعتماد توانمندی  ها، بر

نمایند. کمک آن ها نقادانه تفکر رشد در الکترونیکی

سخنرانی های برگزاری به کمک جمله از خود تعامالت و روابط گسترش طریق از بین المللی جایگاه رشد به باید انجمن

تالش با انجمن بولتن بپردازد. خود انتشارات کیفی ارتقای به ویژه و بین المللی، همایش های برگزاری برجسته، ریاضی دانان

انجمن مجله و است، رشد به رو همچنان آن، حرفه ای تحریریه هیئت همراه به سلیمانی دامنه مجید دکتر آقای آن سردبیر

عبداللهی علیرضا دکتر آقای سردبیری به است گرفته شکل کشور صاحب نام ریاضی دانان از جمعی همت به که ایران ریاضی

در مناسبی جایگاه وزین مجلۀ یک عنوان به بتواند خوب مقاالت جذب با مجله این امیدواریم می پیماید. را تکوینی مراحل

بیابد. بین المللی سطح

به ویژه و آن ها، مسئولین از دارد جا و هستند رشد به رو … و جوایز، مسابقات، همایش ها، جمله از انجمن جاری امور

به نیاز زیر موارد که می رسد نظر به خالصه، به طور نمایم. تشکر ریاضی انجمن دفتر کارشناسان سایر و صادقی اکرم خانم

باشند: داشته بیشتر توجه

وزارتی، تصمیمات و سیاست گذاری ها در انجمن بیشتر مشارکت و تعامل •

جهانی، تراز در پژوهش برای مناسب بستر ایجاد و جهت دهی •

دانشگاهی، و مدرسه ای ریاضی آموزش ارتقای به کمک •

انجمن. در عالقه مند ریاضی دانان فعالیت برای بازتر فضایی ایجاد •

برای سازنده، پیشنهادات ارسال و انجمن با همراهی برای ریاضی ورزان و ریاضی دانان همه از دعوت ضمن پایان، در

دارم. کامیابی و موفقیت، سالمتی، آرزوی بزرگ کنفرانس این شرکت کنندگان و برگزارکنندگان

صال مصلحیان محمد
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