


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 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 ٨ و ٧ سبزوار سبزواری، یم ح اه دانش هندس نظریه های و دینامی سیستم های سمینار سومین

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
١۴٠٠ بهمن ماه ٢٨ و ٢٧ بهشهر مازندران، فناوری و علوم اه دانش بهینه سازی و کنترل مل سمینار چهارمین

١۴٠٠ اسفندماه ۵ و ۴ مشهد ، فردوس اه دانش صنعت و کاربردی ریاض سمینار
١۴٠٠ اسفند ١٩ و ١٨ بوشهر خلیج فارس، اه دانش جبر سمینار هفتمین و بیست

١۴٠١ اردیبهشت ماه ٢١ تا ١٩ رشت گیالن، اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار نهمین
١۴٠١ اردیبهشت ماه شیراز شیراز، پیام نور اه دانش پیام نور اه دانش ریاض کنفرانس دهمین

١۴٠١ خردادماه تهران بروجردی، آیت اله اه دانش پایه علوم در کاربردی پژوهش های مل کنفرانس اولین
١۴٠١ تیرماه تبریز تبریز، اه دانش دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار شانزدهمین

١۴٠١ اسفند ١١ تا ١٠ قزوین (ره)، امام خمین بین الملل اه دانش آن کاربردهای و تابع آنالیز سمینار هفتمین
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

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

١۴٠٠ مهرماه تا ١٣٩٩ مهرماه دوره حقوق اعضای
رفسنجان. ( ول عصر(ع و کردستان  طوس ، نصیرالدین خواجه صنعت بیرجند ، صنعت شیراز ، (س) ، خوارزم ، الزهراء اصفهان، اه های: دانش

١۴٠١ مهرماه تا ١۴٠٠ مهرماه دوره حقوق اعضای
مشهد(ویژه). فردوس و (ویژه) طوس نصیرالدین خواجه صنعت زنجان(ویژه)، اه های: دانش
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خبرنامه
١۶۵و١۶۶ شماره ،١٣٩٩ زمستان و پاییز ،۴ و ٣ 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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این است. آن نویسندگان دیدگاه بازتاب خبرنامه مقاله های محتوای
تأیید مورد لزوماً اجرایی، شورای مــصوبات و سرمقاله جز به مـطالب

نیست. ایران ریاض انجمن
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ زمستان و پاییز ٢

 سرمقاله

شبه مقاله و مقاله
∗ مصلحیان صال محمد

هر مقالۀ ، واق در داد! تقلیل مقاله» «تولید به نباید را پژوهش
هدفمند، باید که پژوهش است، او های پژوهش» «گزارش محقق
نیز و روشمند منسجم، جالب، جدید، عمیق، مهم، اصیل، صحیح،
انتشار با باشد. دانش مرزهای گسترش جهت در یا کاربردپذیر
تحقیق از حاصل دستاوردهای ، بین الملل معتبر مجالت در مقاله
بنابراین، م شود. کاربست پذیر و نقدپذیر، رويت پذیر، ر، پژوهش هر
بخش ، بین الملل مجالت در مقاله نگارش به صورت دستاوردها ارائۀ

است. ریاضیات در به ویژه ، پژوهش هر اجتناب ناپذیر
نگارش کل نف به کشور در که افرادی وی نی مراد بی ش
در که است ضعیف» «مقاالت نگارش با مخالفت م پردازند، مقاله
فاقد مقاالت روز، علم حاشیۀ در مقاالت به ، بین الملل استانداردهای
نوع این م شود. اطالق کم اهمیت نتایج دارای مقاالت یا و نوآوری،
نویسندگان کار حالت، بهترین در که «شبه مقاالت» اند شامل مقاالت
دقیق تر یا است، تکراری روش های با ران دی نتایج تعمیم دادن آن ها

تعمیم دادن»! هدف با دادن «تعمیم  وییم، ب
نی دارند را بین الملل نشریات در فعالیت تجربۀ که کسان

نسبتاً توسعه حال در کشورهای در ضعیف مقاالت شمار که آگاه اند
در پژوهش دست اندرکاران همۀ امید حال، این با است. زیاد
آن ها، نویسندگان برای مقاالت این که است این کشورهایی چنین
به تدریج تا باشد پژوهش» برای «تمرین م ح در جوان ها، به ویژه
گرچه روی آورند، مفیدتر و عمیق تر تحقیقات به و حرفه ای شده

ندارند. را جدی تحقیقات انجام توان آنان از برخ شوربختانه،
روز ، پژوهش موضوعات تنوع و محققان زیاد تعداد به توجه با
تصمیم گیرندگان و پروژه ها مال حام موسسه های تعداد به روز به
جمله از علم سنج شاخص های به که اه ها دانش در گرنت اعطای
تعداد نیز و مقاالت ر ؤیت شمارگان هرش، شاخص مقاالت، تعداد
افزوده م آورند روی پژوهش ارزیابی های در استنادات‐غیرخودی

به تنهایی شاخص علم سنج هر که ضعف هایی وجود با م شود.
اه ها دانش م پردازند، آن ها کل نف به عده ای آن اساس بر و دارد
تنها نه زیرا م برند، به کار را شاخص ها این پژوهش موسسات و
ه بل است، ران پژوهش فعالیت های پنهان بخش های روشن بخش
ارزیابی کار به زیادی حد تا هم، با شاخص ها این از دسته ای کاربرد

ناش الت مش از زیادی میزان به اینکه مهم تر و م بخشد، عینیت
با م کاهد. انسان ارزیابی در شفافیت عدم و بغض ها و حب تأثیر از
دقیق ارزیابی همراه باید و کورند حدی تا شاخص ها این حال، این
و وسعت عمق، میزان خصوص در برجسته متخصصان از گروه
محقق ی منتخب) مقاله ۵ (مثال پژوهش دستاوردهای تأثیرگذاری
آثار به تحقیقاتشان در کسان چه و جاهایی، چه در چه قدر، تا اینکه و

شوند. برده کار به داده اند ارجاع ر پژوهش آن
ارتباطات گسترش با و اخیر دهۀ چند در اینکه، آخر سخن
افزایش مقاالت کیف و کم ، بین الملل اری های هم و ترونی ال
بسیار که یافت م توان فیلدز مدال برندۀ ١٠ از بیش است. یافته
معادالت اعداد، نظریۀ زمینه (در تائو ترنس جمله از هستند. پرکار
٣۴۶ تألیف در تاکنون ١٩٩٢ از که ( هارمونی آنالیز و دیفرانسیل
است شده چاپ فاخر مجالت در آن ها از بسیاری که پژوهش مقاله
شینگ مقاله). ی ماه، هر متوسط به طور (یعن است داشته نقش
و ۶٧١ با جبری) هندسه و دیفرانسیل هندسۀ زمینه (در یائو تونگ
پیشتاز مقاله ۵٢۴ با اعداد) نظریۀ و تابع آنالیز زمینه (در بورگین ژان
اشتباه به و دارند کم تعداد به مقاله چاپ بر تأکید که افرادی هستند.
انحراف موجب تنها نه م گیرند، «کیف کاری» معادل را «کم کاری»
در کاهل برای دستاویزی آن را متأسفانه ه بل م شوند، عموم افکار

م دهند. قرار پژوهش امر

مشهد فردوس اه دانش ∗



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣ ١۶۶ ١۶۵و پیاپی شماره

 نوشته ها

بترسم∗ آن از و بدارم دوست را ریمان فرضیۀ که گرفتم یاد ونه چ
کانتوروویچ س آل

∗∗ ممقان جلوداری محمد مترجم:

یده: چ
فرضیۀ با خود برخورد اولین از اعداد، نظریۀ برجستۀ متخصص ی

م گوید. سخن ریمان

و مهم ترین تردید، بدون که ریمان، فرضیۀ دربارۀ نخستین بار
ال از است، ریاضیات تاریخ کل در حل نشده مسئلۀ معروف ترین

پرینستون اه دانش بین الملل برجستۀ ریاض دان بزرگ اشتاین١
که بودم خوش شانس بسیار بودم، کال دوم سال در وقت شنیدم.
٢٠٠٠ سال بهار در را لیسانس دورۀ آنالیز گرفت تصمیم اشتاین

موق آن که ٢ شاکارچ رام اری هم با را کار این وی کند. بازنگری
حال در که شد کتاب هایی کار ثمرۀ و داد انجام بود، ایشان دانشجوی
مفاهیم با آنالیز ریاضیات، در شده اند. شناخته آنالیز شاخۀ در حاضر
سروکار ، موضوع اصول روش براساس و دقیق تر به صورت حسابان
اول، کتاب نوشت. زمینه این در متوال کتاب جلد چهار اشتاین دارد.
به دلخواه نال های سی تجزیۀ علم و هنر بود؛ فوریه آنالیز مورد در
مختلط آنالیز دربارۀ دوم، کتاب همساز. و ساده موج های ترکیب کم

بررس است، مختلط اعداد آن ها برد و دامنه که را توابع رفتار که بود
تعریف بر عالوه که بود حقیق آنالیز زمینۀ در سوم کتاب م کند.
تعریف را مجموعه ها اندازۀ دقیق، روش با آنالیز، در بسیاری مفاهیم
به طور آن در که بود تابع آنالیز زمینۀ در آخر، کتاب م کند. بررس و

حساب به  اصل مباحث همه، این ها م کند. مطالعه را توابع گسترده،
در است. ریاض دان هر نیاز موردِ بنیادی دانش شامل که م آیند

اه آزمایش موش های الس هایم، هم و من اشتاین، درس کالس
ما م شد. تمرین آن ها روی باید کتاب هایش مطالب که بودیم
نام این با (بعد ها ال وقت م نشستیم، جلو ردیف صندل های روی
بیان را خود عالقۀ موردِ غریب و عجیب نتایج م کردم) صدایش

حت است؛ فت انگیز ش چقدر آنالیز که کنید نگاه م گفت م کرد،
نظریۀ مانند غیرمرتبط رشتۀ مسئله های آن، از استفاده با م توانید
از اثبات فوریه، آنالیز مورد در او کتاب در ، واق در کنید! حل را اعداد
آمده حسابی تصاعد های در موجود اول اعداد مورد در له دیری قضیۀ
اول عدد بی نهایت تقسیم باقیماندۀ که م کند بیان مثال برای که بود
ندارند. غیربدیه مشترک علیۀ مقسوم ٣۵ و ۶ زیرا است، ۶ عدد ٣۵ بر
است، اول اعداد قضیۀ از اثبات شامل مختلط آنالیز در او درس کتاب
کمتر که م دهد دست به اول اعداد تعداد از تقریبی برآورد ی که
فرضیۀ اگر که گرفتم یاد به عالوه هستند. رشد حال در کرانۀ ی از
قضیۀ از قوی تر بسیار ر، دی اول اعداد قضیۀ ی باشد، درست ریمان

داشت. خواهیم موجود، اول اعداد
من آنالیز، همه جانبۀ نیروی مورد در اشتاین ال تبلیغات برخالف
فت انگیز ش چقدر اعداد نظریۀ ببینید گرفتم: یاد برعکس را درس
دور بسیار که میدان ها، نظریۀ از استفاده با م توانید آن در حت است،
م کم اشتاین کالس کنید! ثابت را دلخواه تان مطالب است، آنالیز از
مورد در سال ها ط وقت اما شوم. اعداد نظریۀ متخصص که کرد
خود تحقیقات در که دریافتم فهمیدم، بیشتری چیزهای ریمان فرضیۀ

است. ل مش بسیار آن در پیشرفت نشوم. متمرکز آن روی
کلمبیا اه دانش تکمیل تحصیالت مدرسۀ به پرینستون از پس
٢٠٠٣ سال در بود. هیجان انگیز اعداد نظریۀ درباره تحقیق پیوستم.
مورد در جدید فت انگیز ش نتیجۀ ی یلدریم۴ جِم و گلدستون٣ دن
به  طوری  که گرفتند، پس آن را بالفاصله و اعالم اول اعداد در اف ش
آن درمورد کول۵ مهم جایزۀ پذیرش هنگام بعد سال ها گلدستون
همه، ول نیستند فروتن ریاض دانان اکثر «هرچند نوشت: ایده ها
1Elias Menachem Stein 2Rami Shakarchi 3Dan Goldston 4Cem Yıldırım 5Cole
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بخش آن ها ایده های حال، این با دارند.» زیادی تحقیر آمیز تجربیات
مجموعۀ م دهد نشان که داد، یل تش را گرین‐تائو۶ قضیۀ از مهم
سپس مفروض اند. طول هر با حسابی تصاعدهای شامل اول اعداد
روش بخش های بیشترِ ٧ پینتز یانوش اری هم با یلدریم و گلدستون
اول اعداد اینکه بر مبن ،GPY بنیادی قضیۀ اثبات در را خود اثبات
اف ها ش میانگین با مقایسه در به دلخواه که دارند اف ش بی نهایت
بتوانید اگر به عالوه کردند. بازنویس ٢٠٠۵ سال در است، کوچ
اعداد که کرد خواهید ثابت بخشید، بهبود انداره هر به را آن ها قضیۀ

عظیم جهش این و متفاوت اند. مثبت ثابت عدد با بی نهایت بار، اول
بیان که بود خواهد دوقلو اول اعداد ل مش بسیار حدس حل به سوی
اعضای بین اختالف که دارد وجود اول عدد جفت بی نهایت که م کند

است. ٢ جفت هر

در GYP روش توسعۀ ونگ چ مورد در همایش بالفاصله
بودم شاد و عالقه مند دانشجویی که من شد. برگزار کالیفرنیا سن خوزۀ

بزرگ متخصصین میان در که م کردم خوشبخت احساس بسیار
اساساً که کردند موافقت متخصصین هفته، پایان در بودم. جهان
کراندار اول اعداد اف های ش آوردن به دست روشGYPبرای اصالح
نداشت. حضور جلسه این در ژانگ٨ ییتانگ خوشبختانه ندارد. ان ام
ثابت و یافت عبوری راه او نسبی، تنهایی در کار سال ده از بعد تقریباً
این اخالق نتیجۀ م زنم حدس بودند. اشتباه در متخصصین که کرد
نکردن حل ونگ چ مورد در که همایش در که است این داستان

نکنید. شرکت م شود، یل تش ریمان فرضیۀ
∗Alex Kontorovich, How I learned to love and fear

the Riemann hypothesis, Quanta Magazine, January 4,

2021, available at https://www.quantamagazine.org

how-i-learned-to-love-and-fear-the-riemann/

-hypothesis-20210104/.

طباطبایی عالمه اه دانش ∗∗

∗ ٢٠٢٠ سال در رایانه و ریاض علوم
اندروز بیل

∗∗ ممقان جلوداری محمد مترجم:

یده: چ

بزرگ قضیه های رایانه، علوم دانشمندان و ریاض دانان امسال اینکه
مشخص کردند، ثابت هندسه و اعداد نظریۀ ، محاسبات پیچیدگ در

نیست. گریزی رایانه از ریاضیات در که شد
از مملو ٢٠٢٠ سال رایانه، علوم دانشمندان و ریاض دانان برای
مسئلۀ چندین بود. شا راه خالقیت های از تجلیل و وسیع اکتشافات
شد مختلف زمینه های در پایداری اری هم به منجر ، قدیم و دیرپا

فرع نتایج به عنوان ر، دی مهم سؤاالت برخ جواب میان، این در که
آمد. دست به مسرت بخش

باعث و آمدند کار به بی درنگ نتایج، این از برخ که حال در
برای ر دی برخ شدند، مختلف شاخه های ادغام و تحقیقات پیشرفت
چنین در پیشروی که م دهند نشان و الهام بخش اند حل نشده، مسائل
محدودیت هایی کوانتا مجلۀ سال، اوایل در است. ان پذیر ام مسائل
برای مسئله ها، بررس توانایی در رایانه علوم دانشمند پن که را
گروه این داد. نشان بودند کرده تعیین ترکیبی،  کوانتم رایانه های

حل نیز را ریاض و فیزی در دیرپا مسائل خود کار از بخش در
تحقیق حوزه ها این در که برانگیخت را ران پژوهش تعجب که کردند
با که گسترده ای ارتباطات اری ها، هم از ری دی مجموعۀ م کنند.

ریاض هم از دور حیطه های بین م شود، شناخته لنگلندز١ تناظر نام
امیدوار ریاض شاخه های از بسیاری از عمیق تری درک به را ما و ایجاد

است. کرده
ترسیم های با ریاض دانان برخ فزایندۀ آشنایی همچنین امسال،
در ریاض دانان به رایانه ها ونه چ که دیدیم کردیم، بررس را هندس
ریاضیات فعل وضعیت نهایت در و م کند کم اثبات هایشان ارائۀ
خوش خبرِ خبرها همۀ اما گرفت. قرار واکاوی مورد آن الت مش و
ثمر به روند که را، ریاض دانان تحقیقات کرونا ویروس شیوع نبود:
دارد، ران دی با ارتباط و اری هم به زیادی وابستگ رسیدن شان،
کانوِی٢، جان مرگ موجب همه گیری این همچنین کرد. ل مش دچار
مسئلۀ حل از قبل ماه ی درست اتفاق این شد. بزرگ ریاض دان
این داد. رخ تکمیل تحصیالت دانشجوی ی به دست او معروف
نام با که بود گره ها نظریۀ حل نشدۀ و مهم مسئله های از ی مسئله،
6Green-Tao 7János Pintz 8Yitang Zhang 1Langlands correspondence 2John Conway
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م شد.٣ شناخته کانوِی» اثر گره «مسئلۀ

رایانه علوم گسترش
علم شاخۀ چندین که است مهم چنان علم دستاورد ی گاه
بزرگ اثبات دستاورد ها این از ی م دهد. قرار تاثیر تحت را ر دی

و شد ارائه رایانه دانشمندان از نفر پن توسط ژانویه ماه در که بود
ارائه مقالۀ در گرفت. خود به MIP ∗ = RE عنوانِ بالفاصله
با را خود محاسبات که کوانتوم رایانه های که شده است ثابت  شده

درست م توانند نظری لحاظ به م دهند انجام پیچیده۴ کیوبیت های
این مسیر در کنند. تأیید را مسائل از بزرگ مجموعۀ جواب های
دادند: پاس علم از ر دی شاخۀ دو در سؤاالت به محققین این اثبات،

در هم تنیدگ مدل های دربارۀ که فیزی در تسیرلسون۵» «مسئلۀ
نشاندن «حدس به موسوم محض ریاضیات در مسئله ای و است ذرات
م توان همواره را بی نهایت بعدی ماتریس های اینکه از حاک کُن۶»
که محققین برای البته زد. تقریب متناه بعد دارای ماتریس های با
در آن نادرست خبر شنیدن م کردند، تحقیق حدس این حل برای
در ریاض دانان اکنون بود. تکان دهنده ریاضیات، از خارج مقاله ای
کنند، بازنگری را ماتریس ها این با مرتبط فرضیات سایر باید که حال
با کاف اندازۀ به سریع خیل مذکور، مقالۀ محتوای درک برای باید

شوند. آشنا رایانه علوم
مسئلۀ درخصوص رایانه علوم دانشمندان سال این در همچنین
کوتاه ترین پیداکردن ونگ چ که دوره گرد٧» «فروشندۀ معروف
شایان پیشرفت م کند، بررس را شهر ها از دسته ای بین بسته مسیر
با رایانه، علوم دانشمندان این از نفر سه آوردند. به دست توجه
جدید وریتم ال ، ریاض در چندجمله ای ها» «هندسۀ شاخۀ از استفاده

قدیم دیرپای روش از کارآمدتر بی نهایت حداقل که کردند معرف
میلیاردم ٠/٢» حداقل اختالف مقدار شاید است. مسئله این به مربوط
نیاید، نظر به مهم چیز درصد٨» ی تریلیونم ی تریلیونم ی از
مانده باق حل نشده دهه ها که مسئله ای حل در که شد ثابت ول

دارد. وجود واقعاً پیشرفت ان ام  است،

ریاض شاخه های بین ارتباط های از بهره برداری

روزنامه های و مجالت تحسین فرما قضیۀ آخرین اثبات قبل، دهه سه
آغاز اثبات این حال این با برانگیخت. گیت سراسر در را ریاض
هم از جدا شاخه های بین پل ی قضیه این بود. وسیع تر تالش
متقارن ساختارهای نوع و سو ی در خاص جبری معادالت ؛ ریاض
بین ارتباط این کرد. برقرار ر، دی سوی در هندس کاش کاری های
استوارتر و نمایان تر زمان است، معروف لنگلندز تناظر به که شاخه ای،
حاضر حال در که را، کاش کاری ها و معادله ها نوع مقاله، دو که شد
شد این نتیجه داد. گسترش یری چشم به طور شده اند، عجین هم با
داشت، وجود ریاضیات در پیشروی راه سر بر که قدیم موان که
«پدیده های م گوید: اگو شی اه دانش از امرتون٩ متیو رفت. بین از
هستند شدن ار آش حال در تازه که دارند وجود اعداد نظریۀ در بنیادین

کرده ایم.» پدیده ها این درک به شروع تازه ما و
ارتباط از دیمیتروف١٠ وسلین اعداد، نظریۀ از ری دی خبر در
دقیق، به صورت تا کرد استفاده توان سری های و چندجمله ای ها بین

دف برای را چندجمله ای ها معین عددی راه حل های رد عمل ونگ چ
عنوان با مقاله ای در نیز کوانتا مجلۀ یرد. ب اندازه ر، همدی هندس
نظریۀ توانایی کرد١١» دگرگون را ریاضیات که نخوری درد به  «نظریۀ
به موسوم پیچیده ای بسیار اشیای که گذاشت، نمایش به را نمایش
نتایج، این تمام م دهد. ارتباط ماتریس ساده تر مفهوم با را گروه ها
زمینه های در موجود قدیم ریاض ایده های بررس اهمیت از حاک
خیر. یا هست حل قابل مسئله ای هنوز آیا شود معلوم تا است جدید
وقت منظم به طور آکسفورد از ریاض دان مینرد١٢ جیمز حال، این با
مصرانه و م کند مشهور ل مش مسئله های به حمله صرف را خود
اف های ش مورد در جدید دیدگاه های پذیرش از ست ش قبول به جای

م زند. سرباز اول اعداد
کنید. نگاه را شماره همین در « تکمیل تحصیالت دانشجوی ی دستِ به کانوِی گرۀ قدیم مسئله «حل ٣مقالۀ

4entangled qubits 5Tsirelson’s problem 6Connes embedding problem 7traveling salesperson problem 80.2 billionth of a trillionth of a trillionth of a
percent 9Matthew Emerton 10Vesselin Dimitrov 11The useless perspective that transformed mathematics 12James Maynard
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اشیا ل ش

اما ندارند، واقع زندگ در عمل نتیجۀ ریاض مسایل از بسیاری
خود هندسۀ از کمتر چیزی به مقاله ای در کوانتا مجلۀ مارس ماه در
در زندگ وهم انگیز دورنمای از ما پژوهش های نکرد. بسنده گیت
با که گزینه هایی محتمل ترین هذلولوی و کروی ، مسط هندسه های
نشان را آینه ها از تاالری وجود دارند، وجود جاری داده های به توجه
به را جهان یا م بینید، را خود چهره از نسخه بی نهایت آن در که داد
اندازه اش م شود، دور شما از کس که زمان آن در که کشید تصویر
ما جهان خاص نشانه های و شواهد برخ هر چند م شود! بزرگ تر
این گونه که م آید نظر به تنها شاید اما م دهند، نشان مسط را
آن بر وقت زمین که همان طور نیست، این گونه حقیقت در اما است،
ل کروی ش واق در اما م رسد، نظر به مسط به وضوح ایستاده اید،

است.
ماه در ریاض دان دو سرانجام شان، که از پایین تر سطح در
با م توان را مستطیل هایی نوع چه که را قدیم مسئلۀ این ، م
کردند. حل کرد پیدا پیوسته و صاف بسته حلقه ی روی نقاط اتصال
به عنوان ن، مم مستطیل های دوباره بازنگری با ریاض دان دو این
دریافتند بعدی، چهار فضای از ویژه نسخه ی در نقاط از مجموعه ای
مستطیل هایی که نقاط اند از مجموعه هایی شامل حلقه ها این همۀ که
نفر سه ، م ماه در همچنین م کنند. تعریف دلخواه نسبت هر با
حل را منتظم وجه دوازده مورد در مهم مسئله ای ریاض دانان از
این رویۀ روی بسته مسیر ی م توان که کردند ثابت آن ها کردند.
ری دی رأس هیچ از و شود شروع رأس ی از که داد ترتیب ل ش
وجود ویژگ این با مسیر بی نهایت کردند ثابت آن ها در اصل نگذرد،

دارد.

ریاضیات به رایانه ها تهاجم
«دستیار به موسوم رایانه ای برنامه  های دهه ها برای ریاض دانان
فقط اما گرفته اند، کار به اثبات ها نوشتن در یاری برای را اثبات١٣»
انتخاب را اثبات کل رد روی و هدایت را فرایند که بودند آن ها
از بسیاری کند. تغییر به زودی شیوه این است ن مم م کردند.

اثبات دستیار که لین١۴ به موسوم نرم افزاری مورد در ریاض دانان
باشد، بزرگ مسائل حل ر یاری شاید روزی و است اعتیادآور و کار آمد
سال هزاران باید ریاض دانان نخست این رو، از شده اند. زده هیجان
درآورند دیجیتال به صورت است نانوشته آن بیشتر که را ریاض دانش
این، از قبل ران پژوهش باشد. خواندن و شناسایی قابل لین برای تا
به طور و کرده اند رمزگذاری را ریاض ایده های پیچیده ترین از برخ

بررس را سخت مسائل م تواند نرم افزار این که کرده اند ثابت نظری
اساس آزمون ی است. کار بقیۀ انجام فقط بحث حاال، کند.

المپیاد در شرکت ،٢٠٢١ سال یعن آینده، سال م تواند نرم افزار برای
تحقیقات بخش از سلسام١۵ دانیل باشد. (IMO) ریاضیات بین الملل
و م داند، بزرگ چالش را ریاضیات جهان المپیاد روسافت، مای
در که کند تولید مصنوع هوش ی لین، از استفاده با است امیدوار
رایانه ها اینکه برای درازی راه هنوز البته، یرد. ب جایزه طال مدال آن،
هنوز ریاض دانان از بسیاری و است پیش در شوند، انسان زین جای
جریان رایانه ها اکنون اما، ندارند. قبول را برنامه ها این کامل به طور
برای آن ها بی بدیل محاسبات قدرت ریاض اند. تحقیقات در اصل
که اتفاق مانند است، ضروری بزرگ سؤاالت از خاص انواع به پاس

افتاد. کلر١۶ حدس حل در

مبان به بازگشت
روی یائو ـ کلبی خمینۀ از نم توانید ول عالقه مندید ریاضیات به اگر
ر یاری م تواند ریاضیات١٧» «نقشۀ بیاورید، در سر متناه میدان

طراح تغییر و ال اش اعداد، محور سه حول که نقشه این باشد. شما
آن گونه است؛ ریاضیات وضعیت مورد در فشرده درس است، شده 
که است روشن هرچند م کنند. عمل و م فهمند ریاض دانان که
13proof assistants 14Lean 15Daniel Selsam 16Keller’s conjecture 17Map of Mathematics
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تنها نه آن هدف بزرگ ترین ندارد، موضوع به جام نگاه نقشه این
هست. نیز ر دی ی با آن ها روابط تبیین که ریاض مفاهیم تشریح

بنیادین موضوعات داخل در ری دی پرمایۀ و مفید روش های
که گودل ناتمامیت قضیه های از توصیف مانند دارند، وجود ریاض
وجود اثبات غیرقابل ادعاهایی ریاض دستگاه های تمام در کرد ثابت
مانند معروف اعداد دستگاه  رد عمل دربارۀ بحث ر دی موضوع دارد.
اینکه و دارد، استفاده و زین جای قابلیت که است، pای اعداد دستگاه

است. مهم بسیار گویا اعداد درک برای دستگاه این چرا

کانوِی» «جان میراثِ
ارتباط های م توانند که خالق اند افرادی موفق ریاض دانانِ معموال

کنند. پیدا را قدیم مسائل به جدید ردهای روی و شناسایی را جدید
حال در ریلّو١٨، پی لیزا از اثبات فوریه ماه در س متمتی آو آنالز مجلۀ

آن در که کرد، منتشر بود، تکمیل تحصیالت دانشجوی هنوز که
به کار را شناخته شده کمتر و طوالن سابقه ای با ریاض ابزاری وی
کند. حل را گره ها دربارۀ ساله چند ده سابقۀ با مسئله ای تا بود گرفته
رده بندی به که برجسته، ریاض دان کانوِی، جان نام به خاص گره
بودن» برش «قابلیت به موسوم باال بعد ویژگ ی برحسب ریاضیات
به صورت آن را گره، این از نسخه ای توسعۀ با ریلّو پی نم داد. تن
نیست. «برش » کانوِی گره که داد نشان و کرد تحلیل کالسی
و درگذشت کرونا بیماری به ابتالء بر اثر آوریل ماه در خود کانوِی
قضیۀ از است آورده مجله یادداشت های بخش در همسرش که آن طور
وی بود، گره ها نظریۀ از فراتر بسیار کانوِی سهم نداشت. خبر ریلّو پی
غن تر را ریاض شاخه های ر دی و آنالیز اعداد، نظریۀ گروه، نظریۀ
کوانتا مجلۀ م برد. لذت معماها و بازی ها از همواره که حال در کرد،
با مقاله ای در خود، «١٩ دانش «معمای قسمت در اکتبر شمارۀ در
کانوِی مطالعات از که بازی هایی و عددی معمای ی به پرداختن

کرد. تجلیل او از الهام گرفته،
∗Bill Andrews, The year in math and computer sci-

ence, Quanta Magazine, December 23, 2020, available at

https://www.quantamagazine.org/quantas-year-in

-math-and-computer-science -2020-20201223/

طباطبایی عالمه اه دانش ∗∗

(Alexander-Brigges) ز بری ‐ ساندر ال نماد با که خودقطع هفت حداکثر با اصل «گره های جلد: روی طرح
شده اند.» عالمت گذاری

18Lisa Piccirillo 19insights puzzle
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∗ تکمیل تحصیالت دانشجوی ی دستِ به کانوِی گرۀ قدیم مسئله حل
کالریچ ا اری

گویا∗∗ زهرا مترجم:

یده: چ
سؤال به بتواند تا کشید طول هفته ی از کمتر ریلّو پی لیزا برای

کانوِی، جان که سؤال دهد؛ پاس عجیب گر ۀ ی دربار ه دیرینه،
بود. کرده مطرح آن را پیش نیم قرن از بیش افسانه ای، ریاض دان

با تا کرد کم او به کانِوی١ گرۀ  مسئله برای ریلّو پی لیزا راه حل
شود. استخدام ام  آی  ت  اه دانش در آزمایش ‐ رسم استادیار سمتِ
توپولوژی و هندسه به مربوط کنفرانس در ٢٠١٨ سال تابستان در

ریاض مسئله دلپذیر ی دربار ۀ چیزهایی ریلّو پی لیزا پائین، ابعاد
آزمایش برای مناسبی عرصۀ مسئله آن که رسید نظرش به شنید.
در تکمیل تحصیالت دورۀ در خودش که است شیوه هایی از بعض
که گفت ریلّو پی لیزا بود. کرده ابداع آستین، در تگزاس اه دانش
به زیرا کنم، فکر مسئله آن دربارۀ روز کل نباید که گفتم خودم «به

ی به شبیه چیزی برایم باشد. واقع ریاضیات جزء که نم آید نظر
بیش که کانوِی، گرۀ  آیا که بود مورد این در سؤال بود.» تکلیف٢
افسانه ای، ریاض دان کانوِی٣، هورتون جان آن را پیش نیم قرن از
خیر؟ یا است باالتر ابعاد در گره ی از برش بود کرده  کشف
نظریه پردازانِ سؤال های طبیع ترین از ی برش زدن۴»، «ویژگ
و بود شده مطرح باالتر فضاهای در گره ها دربار ه که است گره ها
تعداد که گره هایی همۀ برای سؤال، این به توانسته بودند ریاض دانان
همان که گره، ی به جز دهند پاس است، کمتر یا ١٢ آن ها ۵ تقاط
دهه ها، برای دارد، تقاط محل ١١ که کانوِی گرۀ بود. کانوِی گرۀ
هفته، پایان از قبل تا بود. گذاشته دهان به انگشت را ریاض دانان
چند نیست. «برش» کانوِی گرۀ که یافت را سؤال این پاس ریلّو پی
آستین، در تگزاس اه دانش استاد گوردون۶، کامرون با او بعد، روز
درمیان او با را بود داده مسئله این به که پاسخ ازقضا و کرد مالقات

! گفت «چ گفتم ریلّو پی به که م کند تعریف گوردون گذاشت.
آنالز منظورش که شود!» فرستاده آنالز به باید االن همین راه حل این
که ریلّو پی بود. ، ریاض باالی سط مجالت از ی س٧، متمتی آو
م گذراند، براندایز٨ اه دانش در را خود پسادکترای دور ۀ ، موق آن در
«چرا گفت: هیجان زده و خورد تکان ی باره به گوردون که م گوید
نداده تشخیص او م کنم «فکر م گوید: نشسته ای؟»گوردون آرام
ماه در است.» بوده معروف و قدیم مسئلۀ چه مسئله، این که بود
کار همراه به مقاله، این شد. منتشر آنالز در ریلّو پی اثبات فوریه،

آزمایش ‐ رسم علم هیئت سمت به را او عضویت او، از ری دی
بعد ماه ١۴ تنها ژوئیه، اول از ریلّو پی و کرد تضمین ام  آی ت اه دانش

شد. استخدام آنجا در کرد، تمام را خودش دکترای دوره آنکه از
که نبود این خاطر به تنها کانوِی برش قابل گره مسئله شهرت
ریاض دانان به برش گره های ه بل بود، مانده باق حل نشده مدت ها
در که م دهد چهاربعدی فضای عجیب ماهیت در کاوش  برای روش
به گونه ای گاه اوقات و شوند گره دار٩ م توانند دو بعدی ُکره های آن
چارلز نیستند. صاف شدن١٠ قابل ر دی که م شوند پیچیده هم در
«هم اکنون، م گوید: ایندیانا اه دانش بازنشسته استاد لیوینگستون١١
در توپولوژی سؤال های عمیق ترین از بعض به بودن، برش قابل

کال استاد گرین١٢، جاشوا گفته به است.» مرتبط چهاربعدی فضای
«این بود، کارشناس  دوره در ریلّو پی پروژۀ راهنمای که بوستون١٣
از بسیاری برای معیار نوع است برش کانوِی گره آیا که سؤال
او، قول به است.» گره نظریه عموم حوزۀ در مدرن توسعه های

طوالن مدت های که را کس ببین که است خوشحال کننده «واقعاً
م کشد.»١۴ بیرون سنگ دل از را شمشیر ناگهان ، م شناس ا ست

جادویی ُکره های

با ریسمان ی از قطعه ای گره ی ما اکثر برای که حال در
و چسبیده اند هم به انتها دو این ریاض دانان برای انتهاست، دو
حلقه های این گذشته١۵، قرن ط شود. باز نم تواند گره بنابراین
ساختار تا گرفته کوانتم فیزی از موضوع هایی روشن شدن به گره  دار
کرده اند. کم سه بعدی، فضای توپولوژی همچنین دی ان ای١۶،
است. چهاربعدی ما دنیای یریم، ب نظر در بعد ی  را زمان اگر اما
نم رفته انتظارش که است کس از ن غیرمم ظاهر به کاری انجام افسانه، این اصل نکته دارد. آرتور شاه افسانه به اشاره اصطالح، .این pull the sword from the stone ١۴

است.
1Conway knot problem 2homework 3John Horton Conway 4sliceness 5crossings 6Cameron Gordon 7Annals of Mathematics 8Brandeis University
9knotted 10smoothed out 11Charles Livingston 12Joshua Greene 13Boston College 15strands 16structure of DNA
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برای گره ها از متناظری نظریۀ آیا که بپرسیم است طبیع بنابراین
که نیست این برای تنها سؤال، این دارد؟ وجود چهاربعدی فضای
فضای در و یریم ب داریم، سه بعدی فضای در که را گره هایی تمام
در حرکت کم به و چهاربعدی فضای در بنشانیم. چهاربعدی
حرکت ر همدی روی چهارم بعد در رشته ها اگر مختلف، جهت های
ش ء ی ساختن برای کرد. باز م توان را گره دار١٧ حلقه هر کنند،

ی نه است الزم دوبعدی ُکر ۀ ی چهاربعدی، فضای در گره دار
برای کاف جای سه بعدی فضای که طور همان ی بعدی. حلقۀ
آن ها بازکردن برای کاف جای ول دارد، گره دار حلقه های ساختن
گره دار ُکره های برای محیط چنین نیز چهاربعدی فضای ندارد، وجود
١٩٢٠ دهۀ در اولین بار برای ریاض دان ها که گره هایی م کند، ایجاد
است، سخت چهاربعدی فضای در کر ۀ گره دار ی تصور ساختند.
در معمول ُکر ه  ی دربارۀ نخست، که م کند کم کُره این اما

ی بزنید، برش را کُره این شما اگر کنیم. فکر سه بعدی فضای
چهاربعدی فضای در را کره ی وقت ول م بینید. گره بدون حلقۀ
شاید یا گره دار حلقۀ ی آن، جای به که است ن مم م زنید، برش
ببینید. حلقۀ چندین از ل متش بسته مدار ی یا گره بدون حلقۀ ی
گره هر به دارد. بستگ زده اید، برش که جایی به موضوع این
یا «برش١٨ بسازید، گره دار کر ۀ ی برش دادن از آن را بتوانید که
م توان نمونه، برای که نیستند برش گره ها بعض گویند. ورقه»
شناخته سه پایه١٩ گر ۀ نام به که کرد اشاره تقاط سه با گره ای به
داستان های بین «پل برش خورده، گره های گرین، گفته م شود. به

ی ول م کند.» ایجاد گره ها نظریۀ در چهاربعدی و سه بعدی
ویژگ های و غنا چهاربعدی، داستان به که هست ٢٠ چین خوردگ
از مختلف تفسیر دو چهاربعدی، توپولوژیِ در م دهد: فت انگیزی ش
تحوالت از سلسله ای در دارد. وجود م گویند، «برش» بدان که آنچه
ل مای به فیلدز، جایز ۀ شد سبب (که ١٩٨٠ دهه اوائل در انقالبی
کشف ریاض دان ها شود)، اهدا دونالدسون٢٢ سایمون و فریدمن٢١
که است همواری کره های حاوی تنها نه چهاربعدی فضای که کردند
ُکره هایی شامل ه بل کنیم، تصور شهودی به طور را آن ها م توانیم
نم توانند هیچ وقت که شده اند، پیچیده هم در چنان که است هم
این به بستگ هستند، برش گره ها کدام که سؤال این شوند. صاف
به حساب یا م آ وریم به حساب را چین خورده ُکره های این آیا که دارد
این رایس٢۴، اه دانش استاد هاروی٢٣، شل اظهار به بنا نم آوریم.
انگار، که عجیب آن قدر هستند، عجیبی بسیار بسیار اشیای ُکره ها
هاروی سخنران در اولین بار، برای ریلّو پی دارند. جادویی وجودی
عجیب، کره های این شد. آشنا کانوِی گره مسئله با ،٢٠١٨ سال در

هستند. چهاربعدی توپولوژی ویژگ ی ه بل ال٢۵، اش ی نه
هموار٢٧ برش ول خورده اند، برش ،٢۶ توپولوژی طور «به گره ها
چین خورد ه  کُرۀ ی از برش آن ها، که است این معنایش که نیستند،
م دهد اجازه ریاض دانان به این هموار. کر ۀ ی نه هستند، خردشده

معمول فضای از غریبی٢٨» و «عجیب نسخه های به اصطالح، که
فضای نسخه های این ، توپولوژی منظر از بسازند. چهاربعدی
غیرقابل طور به ول است، عادی فضای همان شبیه چهاربعدی،
غریب عجیب و فضاهای این وجود است. پیچیده هم در ، برگشت
سؤال که کرد ابراز گرین م کند. متمایز بعدها، سایر از را چهارم بعد
فضاهای این بعد» پائین ترین در «کاوش بودن، برش پذیر مورد در

است. چهاربعدی

کشف را گره  ها از مجموعه  ای ریاض دانان سال  ها، طول در
بودند. نخورده برش هموار طور به ول بودند، توپولوژی که کردند
کانوِی، گرۀ به  جز شاید کمتر، یا تقاط ١٢ با گره  هایی بین در البته
داشته  باشد. وجود ویژگ این با گره  ای هیچ که نم  رسید نظر به
گره  های تمام برش وضعیت م توانند که م  کردند فکر ریاض دانان
این از شد باعث کانوِی گرۀ ول کنند، پیدا کمتر یا تقاط ١٢ با را ر دی
درگذشت، کرونا به ابتال بر اثر گذشته ماه که کانوِی کنند. اجتناب ادعا
متعدد حوزه  های بر که است تأثیرگذاری فعالیت های به  خاطر شهرتش
که زمان اولین بار، برای او است. گذاشته جای به خود از ریاض
توانست و شد عالقه  مند گره  ها نظریۀ به ١٩۵٠ دهه در بود، نوجوان
کند. پیدا را تقاط ١١ تا گره  ها تمام فهرست  کردن برای اساس راه

فهرست در بود. تقاط ١٠ تا گره  های شامل تنها ، قبل کامل فهرست
گرین، گفته به داشت. وجود برجسته گره ی بود، داده ارائه کانوِی که
آن مورد در خاص بسیار چیز که داد تشخیص کانوِی م  کنم «فکر
شد، معروف کانوِی گره نام به بعدها که گره این دارد.» وجود گره
کشف  های از ی کشف این که بود خورده برش توپولوژی به طور
نفهمیدند آن ها بااین حال، بود. ١٩٨٠ دهه در ریاض دان  ها انقالبی

ش اگرچه خیر، یا است خورده برش هموار طور به گره این که
این که م  رسید نظر به زیرا باشد؛ نخورده هموار برش که داشتند
«نواری  بودن٢٩» ویژگ فاقد هموار، برش با گره  های برخالف گره،

تالش هر مقابل در آن، از که داشت ویژگ ی گره این ول است.
م  کرد. مقاومت است، نخورده هموار برش اینکه نشان  دادن برای

به نوع که دارد برادر و خواهر ی کانوِی گره روشن تر، عبارت به
کاغذ روی را کانوِی گره اگر است. آن (تغییریافته) جهش  یافته
دو و برگردانید را قسمت آن ببرید، را آن از خاص قسمت شید، ب
به   که م آورید به  دست گره  ای کنید، متصل هم به آن را آزاد انتهای
17knotted loop 18slice 19trefoil knot 20wrinkle 21Michael Freedman 22Simon Donaldson 23Shelly Harvey 24Rice University 25bug 26topologically
slice 27smoothly slice 28exotic 29ribbonness 30Kinoshita-Terasaka knot



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ زمستان و پاییز ١٠

است این ل مش م  شود. شناخته تراساکا٣٠» کینوشیتا‐ «گره نام
کانوِی گره چون و است خورده برش هموار طور به جدید، گره این که
توانسته خورده، برش هموار طور به که است مربوط گره  ای به به شدت
م  شوند)، نامیده پایا٣١ ابزارهای (که را فریبنده ابزارهای تمام است
گره  های پیداکردن برای ابزارها، این از ریاض دان  ها کند. مدیریت

م  کنند. استفاده برش  نخورده
هستیم، مواجه جدید پایای ی با که وقت «هر گرین، گفته به
مثال این «تنها و کنیم» امتحان آن را کانوِی گرۀ با م  کنیم سع
که نم  گوید شما به باشد، چه پایا آن اینکه از صرف  نظر که است سم
«روی کانوِی، گره که کرد بیان ریلّو پی نه.» یا هست برش چیز، آن
هیوز٣٢، مارک م  نشیند. مختلف، ابزارهای این کور» نقاط تقاط
کرد ایجاد عصبی ۀ شب ی ،٣٣ ام بری یانگ اه دانش ریاض دان
ویژگ  هایی تا م کند استفاده اطالعات سایر و پایا گره  های از که
این گره  ها، اکثر برای کند. پیش  بین را برش  خوردن» «قابلیت نظیر
ه شب همین حدس اما م دهد. دست به شفاف پیش  بین  های ه شب
است. پنجاه پنجاه خیر، یا است هموار برش کانوِی گره که این دربارۀ
که م  شد تصور طور این زمان، طول «در لیوینگستون٣۴، گفتۀ به

برآییم.» گره این عهدۀ از نم  توانیم
هوشمندانه٣۶ پیچ وتاب های

اما م  برد، لذت است، گره نظریۀ مستلزم که بصری شهود از ریلّو پی
که نوشت ایمیل در او نم  داند. گره نظریه  پرداز ی را خودش اساساً
مطالعۀ اما هیجان  انگیزند، برایم چهاربعدی و سه ل  های ش ، واق «در

کم دلیل، این به است. پیوندخورده گره نظریۀ با عمیقاً چیزها، این
در ریلّو پی استادان از ی سبی٣٧، گری الیسندا م  پردازم.»   آن به هم
در تحصیل به شروع او وقت که م  گوید وی دربارۀ بوستون٣٨، کال
طالیی»، استاندارد با ریاض نابغۀ «کودک به  عنوان کرد، ریاض رشتۀ
توجه ریلّو، پی خالقیت عوض، در نداد. نشان خود از برجستگ  ای
همیشه و داشت اعتقاد بسیار خود دیدگاه به او کرد. جلب را استادش
کانوِی گرۀ مورد در سوال این با زمان ریلّو پی است. بوده چنین هم،
بر عالوه که بود ری دی راه به کردن فکر حال در که شد مواجه

ی دارای گره هر کرد. مرتبط هم به را گره دو م توان جهش،
در گره دادن قرار با که است آن» اثر٣٩ یا «رد نام به چهاربعدی ل ش
گره امتداد در توپ روی کاله نوع دوختن و چهاربعدی توپ ی مرز
هوشمندانۀ «رمزگذاری گره، ی اثر گوردون، گفتۀ به م شود. ایجاد
چهاربعدی «اثر »های مختلف گره  های است ن مم است.» گره آن

که م  دانستند ریاض دان  ها هم این از پیش و داشته  باشند سان ی
معن این به دارند، سان ی برش وضعیت همیشه «اثر»ها، این دوگان

ریلّو پی ول نیستند. برش هیچی یا هستند، برش دو هر یا که
رایس اه دانش در را خود پسادکترای دوره دو هر که آلیسون۴٠ و
تمام برای الزاماً هم    زاد، اثر  های این که بودند داده نشان م  گذراندند،
استفاده برش» «قابلیت مطالعۀ برای آن ها از که گره  ای ناوردا های
سمت به را ریلّو پی موضوع این نم  آیند. نظر به سان ی م  شود،
هدایت نیست برش ی کانوِی گرۀ اینکه اثبات برای استراتژی ی
بود ن مم بسازد، کانوِی گرۀ برای هم  تبار ی م  توانست او اگر کرد.
ناوردا، برش  های از ی با بتواند کانوِی، گره از بهتر جدید، سازه این

ول است، ظریف و پیچیده کاری هم  زاد، اثر ساختن شود. همیار
ی مثل کار این من، «برای او، گفته به بود. کار این خبرۀ هم ریلّو پی

از دادم.» انجامش و رفتم خانه به همین، برای بود. عادی دادوستد
گرۀ ی شد موفق ریلّو پی هوشمندانه، پیچ  وتاب  های از ترکیبی طریق
گره، آن برای است. سان ی کانوِی، گرۀ با آن اثر که بسازد پیچیده
همواری برش که م  دهد نشان راسموسن۴١» s «ثابت نام به ابزاری
که گفت گوردون نیست. هموار برش هم کانوِی گره پس نیست،
انتظار که نداشت وجود دلیل بنابراین، زیباست. بسیار اثبات «این
راسموسن s ثابت حاصلش ساخت، ریلّو پی که گره  ای حاصل برود
نوشت ایمیل در گرین است.» اعجاب  آور به نوع این و شد ول شود،
اثبات  های م  گنجد، کوتاه اثبات  های قالب «در ریلّو، پی اثبات که
حوزه، این محققانِ که ظریف و توصیف  نشدن نتایج با فت  آوری ش
تعمیم  شان به دنبال و تحسین  کنند و جذب را آن ها به سرعت قادرند
نتیجه این تا کشید طول این قدر چرا که نیست تعجب جای باشند.
که هستند کالسی ابزار گره، اثر  های گرین، گفته به شود.» حاصل
آن را ری دی کس هر از عمیق  تر ریلّو، پی اما دارند، وجود دهه  هاست
که داد نشان توپولوژی دان   ها به ریلّو پی کار گرین، گفته به فهمید.
ریلّو «پی که م گوید او نگرفته  اند. قرار بی  مهری مورد گره، اثر  های

کم را آن ها روی است ن مم که کرد استفاده ابزارهایی بعض از
م درخشند.» «دارند ابزارها همان حاال ول بود»، خاک  گرفته

∗Erica Klarreich, Graduate student solves decades-old Con-

way knot problem, Quanta Magazine, May 19, 2020, avail-

able at https://www.quantamagazine.org/graduate

-student-solves-decades-old-conway-knot-problem-

20200519/.

بهشت شهید اه دانش ∗∗

31invariants 32Mark Hughes 33Brigham Young University 34Livingston 36clever twists 37Elisenda Grigsby 38Boston College 39trace 40Alison
41Rasmussen’s s-invariant



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١١ ١۶۶ ١۶۵و پیاپی شماره

 برگزارشده گردهمایی هاي

« زیست ریاضیات همایش «دومین گزارش
همایش) علم (دبیر خیری∗ حسین

با که است همايش هایی دسته آن از زیست ریاضیات سمینار
ریاضیات سمینار اولین م شود. برگزار ایران ریاض انجمن حمایت
برای گردید. برگزار نیشابور اه دانش در ١٣٩٧ سال در زیست
مختلف اه های دانش از زیست ریاضیات همایش دومین میزبان
که بود رسیده زیست ریاضیات برگزاری کمیتۀ به درخواست هایی
مقدمات تمام شد. موافقت تبریز اه دانش درخواست با خوشبختانه
خرداد ماه در همایش حضوری برگزاری برای الزم هماهنگ های و
انجام غیره و آمد و رفت تغذیه، ان، اس محل تدارک قبیل از ١٣٩٩
بر کرد. پنبه بودیم، رشته را هرچه کرونا ویروس متأسفانه بود. شده
سامانۀ در و م رود بین از ١٣٩٩ تابستان آخر تا که بودیم گمان این
شد. خواهد برگزار تابستان اواخر در سمینار که گردید اعالم مربوط
رفتن قصد فعال ناخوانده میهمان این شدیم متوجه آنکه از پس اما
سمینار برگزاری سمینار، اجرایی و علم کمیته های جلسات در ندارد،
شد مقرر آمده پیش  شرایط به توجه با و گردید مطرح مجازی به صورت
شود. برگزار مجازی به صورت ١٣٩٩ آبان ماه دوم و اول روزهای در
و علم کمیته های طرف از مضاعف فعالیت های مصوبه، این از بعد

گرفت. صورت همایش کیفیت با و وه باش برگزاری برای اجرایی
به شرح زیست ریاضیات زمینۀ در بنام و برجسته مدعو سخنرانان
پیشنهاد شده افراد بین از کانادا، کشور مقیم ایران های و ایران از زیر

شدند: دعوت و انتخاب

از سرطان بیماری تحقیقات تیم رئیس کهندل محمد استاد •
کانادا؛ واترلو اه دانش

کانادا؛ سرتارای داروی موسسۀ از ن خیبرش لیال دکتر خانم •
شریف؛ صنعت اه دانش از تفاق مجتبی دکتر آقای •

تبریز. پزش علوم اه دانش از پورسیف محمد دکتر آقای •
همایش، به ارسال شده مقالۀ ٩٠ تعداد از مقاالت، داوری فرایند در
افتتاحیه، مراسم در شدند. انتخاب سخنران به صورت مقاله ۵٠ تعداد
، اسالم جمهوری مل سرود و کریم قران از آیات تالوت از بعد
دبیران ادامه، در شد. بخش تبریز اه دانش و تبریز شهر از کلیپی
حمیدرضا دکتر و خیری حسین دکتر آقایان همایش، اجرایی و علم
شرکت کنندگان، و گرام میهمانان به خیرمقدم عرض ضمن ، مراث
و همایش دبیرخانه به رسیده مقاله های همایش، دربارۀ توضیحات

دادند. ارائه داوری فرایند
عناوین با عموم سخنران دو افتتاحیه مراسم از بعد

«Mathematical and Computational Modeling for Cancer»,
و

«Applications of Convex Optimization Metabolic

Network Analysis»,

به صورت تفاق مجتبی دکتر و کهندل محمد دکتر توسط به ترتیب،
و گرفت قرار شرکت کننده ها استقبال مورد که گردید، برگزار عموم
در شدند. داده پاس و مطرح سخنران ها حين در زیادی سؤاالت
و مجزا کالس دو در دقیقه ای بیست تخصص سخنران های ادامه،

تمام شد. استقبال آن ها از به خوبی که شد برگزار مجازی به صورت
قطع بدون و خوب کیفیت با تخصص و عموم سخنران های

خدمات و اطالعات فناوری مرکز از است الزم گردید. برگزار اینترنت
مرکز آن انات ام گذاشتن اختیار در دلیل به تبریز اه دانش رایانه ای

کنیم. ر تش همایش باکیفیت برگزاری برای
با عموم سخنران دو اول، روز همانند همایش، دوم روز در

عنوان های
«Application of Pharmacometrics Modeling and

Simulations in Clinical Drug Development»,

بسیار میان رشته ای تحقیقات زمینۀ ی شخص‐محور: «پزش و
دکتر آقای و ن خیبرش لیال دکتر خانم توسط به ترتیب، گسترده»،
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دو در تخصص سخنران های ادامه، در شد. ارائه پورسیف محمد
گردید. ارائه مجزا کالس

شرکت کنندگان، از ر تش و تقدیر ضمن اختتامیه، جلسۀ در
گرفت. صورت همایش دبیران توسط ارائه شده، مقاله های از گزارش
در زیست ریاضیات همایش سومین که کنیم خاطرنشان است الزم

بین از با امیدواریم و شد خواهد برگزار دامغان اه دانش در ١۴٠٠ دی ماه
دامغان اه دانش در حضوری همایش ی شاهد کرونا بیماری رفتن

باشیم.

تبریز اه دانش ∗

بانوان کمیتۀ رابطین ساالنۀ «همایش گزارش
ایران» ریاض انجمن

بانوان) کمیته (عضو ∗ مستقیم زهره

اری هم با ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ رابطین ساالنۀ همایش
١۵ ساعت از ،١٣٩٩ آذر ۶ پنجشنبه، روز در بوعل سینا اه دانش
http//vc.basu.ac.ir/seminar01/ پیوند طریق از و ١٧ ال

شد. برگزار مجازی به صورت
مجید اللّه کالم از چند آیات تالوت با ١۵ ساعت در مراسم این
و ایران اسالم جمهوری مل سرود پخش از پس شد. آغاز
آقای ایران، ریاض انجمن بانوان کمیتۀ معرف مورد در نماهنگ
ضمن سخنان در بوعل سینا، اه دانش رئیس محمدی فر، یعقوب دکتر
میزبان دومین بار برای بوعل سینا اه دانش اینکه از خرسندی اظهار
بر است، ریاض فرهیختۀ بانوان و ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ
امروزه که داشتند اظهار و کردند تاکید جامعه در بانوان نقش اهمیت
بحث های اجتماع علوم محققین و روان شناسان جامعه شناسان،
کردند تاکید ایشان کرده اند. مطرح جوام در زنان تأثیر مورد در زیادی
حوزۀ در م توانند که تأثیری به باتوجه انجمن بانوان کمیتۀ نقش که

نقش به ادامه در ایشان م کند. پیدا اهمیت ذارند ب جامعه در آموزش
استان ها مراکز از آموزش تجربیات انتقال برای انجمن بانوان کمیتۀ
مراکز از آموزش تجربیات انتقال همین طور و دور شهرستان های به

اه دانش بین ه های شب ایجاد طریق از کشور داخل به بین الملل
کردند. اشاره

انجمن محترم رئیس واعظ پور، سیدمنصور دکتر آقای آن از پس
ریاض انجمن بانوان کمیتۀ فعالیت های از سخنان در ایران، ریاض

به توجه با و کردند تقدیر تاکنون نهاد این یل تش هنگام از ایران
سال برای ایران ریاض انجمن اجرایی شورای انتخابات برگزاری
در آن ها بیشتر حضور و بانوان نقش بر ، نزدی آیندۀ در ١۴٠٠

نماهنگ سپس کردند. تأکید ایران ریاض انجمن اجرایی شورای
شد. پخش ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ فعالیت های از

انجمن بانوان کمیتۀ دبیر دانشخواه، اشرف دکتر خانم ادامه در
کمیتۀ مهم فعالیت های به اشاره ضمن همایش، دبیر و ایران ریاض

میرزاخان مریم دکتر تولد سالروز تصویب جمله از انجمن بانوان
مریم دکتر جایزۀ تصویب و جهان در ریاضیات در زنان روز به عنوان
کمیته پیشنهاد با دو هر که ایران، ریاض انجمن توسط میرزاخان
رابطین بیشتر مشارکت خواستار بود، رسیده انجام به انجمن بانوان
، آموزش فعالیت های ارسال در ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ
به مختلف اه های دانش در علم هیئت بانوان اجرایی و پژوهش

شدند. ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ
زنان روز گرام داشت دومین برگزاری از نماهنگ آن از پس
اه دانش اری هم با و انجمن بانوان کمیتۀ توسط که ریاضیات در
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ارائۀ  ضمن مراسم، پایان بخش در شد. پخش بود، شده برگزار الزهرا
اه های دانش در ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ رابطین فهرست
انجمن بانوان کمیته رابطین از آنان، وظایف شرح نمایش و مختلف
ادامه در کنند. بیان را خود سؤاالت و نظرات شد خواسته ایران ریاض

ریاض انجمن بانوان کمیتۀ دبیر دانشخواه، اشرف دکتر خانم سرکار
جلسه دادند. پاس شده مطرح سؤاالت به کمیته اعضای سایر و ایران،

رسید. پایان به ١٧ ساعت در

ایران صنعت و علم اه دانش ∗

و تابع آنالیز سمینار «ششمین گزارش
آن» کاربردهای

همایش) اجرائ (دبیر هرندی∗ امین علیرضا

فضاهای مطالعۀ به که است ریاض رشتۀ از شاخه ای تابع آنالیز
بررس و هیلبرت، و باناخ فضاهای مانند ، توپولوژی برداری

برای الزم نظری مبان و م پردازد آن ها بین خط رهای عمل
یا و ریاض ر دی شاخه های در کاربردی مسائل از بسیاری مطالعۀ

م کند. فراهم را ، مهندس و فیزی مانند علوم، ر دی رشته های
نخست آن کاربردهای و تابع آنالیز سمینار ششمین برگزاری
اسفند پانزدهم و چهاردهم پنجشنبه، و چهارشنبه روزهای برای
برگزاری کرونا بیماری شیوع پی در  که بود شده برنامه ریزی ،١٣٩٨
بهمن ماه نهم و هشتم پنجشنبه، و چهارشنبه روزهای به همایش این

شد. برگزار مجازی به صورت و موکول ،١٣٩٩
انجام تخصص سخنران ٨٠ از بیش روزه دو همایش این در
سخنرانان به عنوان زیر خارج برجستۀ ریاض دان شش از و گرفت

آمد: به عمل دعوت اصل
1. Fabrice Bethuel (Pierre and Marie Curie University-

Paris 6, France);

2. Andreas Defant (University of Oldenburg, Germany);

3. Tomas Dominguez Benavides (University of Seville,

Spain);

4. Gilles Godefroy (The Mathematics Institute of

Jussieu–Paris Rive Gauche, France);

5. Genaro López Acedo (University of Seville, Spain);

6. Lajos Molnár (University of Szeged, Hungary).

علم هیئت عضو و ریاض دان صال مصلحیان، محمد دکتر آقای
بودند. همایش این اصل سخنران ر دی از مشهد، فردوس اه دانش
حسین محمد دکتر آقایان : ایران جوان ریاض دان چهار از همچنین

دهقان مهدی دکتر و گابله موس دکتر ، صادق قدیر دکتر علیزاده،
معمول، رسم مطابق بود. شده دعوت تخصص سخنران ارائۀ برای

عل محمد دکتر آقای و خسروی فاطمه دکتر خانم از همایش این در
آنالیز جایزۀ برندگان و تخصص مدعو سخنرانان ر دی ، وصف اسدی

شد. تقدیر ٢٠٢٠ و ٢٠١٩ سال های در تابع
محیط توانست آن کاربردهای و تابع آنالیز سمینار ششمین
برجستۀ ریاض دانان و ایران ریاض دانان تا سازد فراهم مناسبی
در ایده هایشان تبادل و بحث به سمینار در شرکت کننده خارج
سمینار این در همچنین، بپردازند. تابع آنالیز گوناگون زمینه های
و دستاورد ها با تکمیل تحصیالت دانشجویان و جوان ران پژوهش
شدند. آشنا تابع آنالیز کاربردهای و پژوهش نوین چشم اندازهای
ارائۀ ، ایران ریاض دانان جامعه بین مؤثر ارتباط برای محفل ایجاد
باال، استانداردهای با ریاض دانش مرزهای در علم سخنران های
پروژه های تعریف برای فرصت ایجاد و ران پژوهش بین افکار تبادل

بود. سمینار این برگزاری دستاوردهای ر دی از مشترک پژوهش

اصفهان اه دانش ∗
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انجمن بانوان کمیتۀ ساالنۀ «همایش گزارش
ایران» ریاض

بانوان) کمیته (عضو ∗ مستقیم زهره

پنجاه حاشیۀ در ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ ساالنۀ گردهمایی
چهارشنبه، روز در کاشان اه دانش در ایران ریاض کنفرانس مین ی  و

پیوند طریق از و ١٧:٣٠ ال ١۵ ساعت از ،١٣٩٩ بهمن ٢٩
http://bbbadmin.kashanu.ac.ir/join/1/class9

شد. برگزار مجازی به صورت
خیرمقدم عرض ضمن محمودی مژگان دکتر خانم ابتدا، در
اشرف دکتر خانم از برنامه، اعالم و مراسم در شرکت کنندگان به
که کردند دعوت ایران، ریاض انجمن بانوان کمیتۀ دبیر دانشخواه،
از ر تش ضمن دانشخواه دکتر خانم نمایند. شروع را خود سخنان
از شرکت کنندگان، و مراسم، مدعوین ، ریاض جامعۀ پیش کسوتان
سیدعلیرضا دکتر آقای به خصوص و کنفرانس برگزارکننده مسئولین
ر تش کردند بسیاری تالش همایش این برگزاری در که اشرف

نمودند.
ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ یل تش از هدف ادامه، در ایشان
کشور ریاض دانش ارتقای در دختران و بانوان بیشتر مشارکت را
که داشتند بیان خود سخنان در دانشخواه دکتر خانم کردند. عنوان
خود توانمندی های بانوان اینکه برای مناسب بستری آوردن فراهم
داشتند اظهار ایشان است. کمیته این اهداف ر دی از دهند، نشان را
و ایران ریاض انجمن اجرایی شورای توسط بانوان کمیتۀ اعضای که
کمیته این دوم دورۀ اکنون و م شوند انتخاب ساله ٣ دورۀ ی برای

است.
دستاوردهای از بعض برشمردن ضمن دانشخواه دکتر خانم

ریاض دانان بین الملل کنگرۀ به پیشنهادیه ارائه به بانوان کمیتۀ
دکتر تولد سالروز اردیبهشت، ٢٢ با مصادف م ١٢ نام گذاری برای
تصویب و ریاضیات در زنان جهان روز عنوان به ، میرزاخان مریم
دکتر نام با جایزه ای پیشنهاد که کردند بیان ایشان کردند. اشاره آن

ریاض انجمن اجرایی شورای توسط آن تصویب و میرزاخان مریم
اشرف دکتر خانم است. بوده بانوان کمیتۀ دستاورد های ر دی از ایران
طرف از جایزه این امنای هیئت که کردند تأکید ادامه در دانشخواه
هم جایزه این آیین نامه و معرف ایران ریاض انجمن اجرایی شورای
امیدواری اظهار ایشان شده است. اعالم آن فراخوان اولین و نهایی
روز گرامیداشت سومین در جایزه این اعطای دورۀ اولین که کردند

شود. انجام ١۴٠٠ اردیبهشت در ریاضیات در زنان
نزدی تر ارتباط برای بانوان کمیتۀ که کردند بیان ادامه در ایشان
کرده درخواست کشور سراسر ریاض ده های دانش از اه ها دانش با
به رابط به عنوان را ده دانش فعال بانوان از نفر ی که  است
بانوان کمیتۀ رابطین همایش اولین و نمایند معرف بانوان کمیتۀ
، بین الملل ارتباطات زمینۀ در شد. برگزار امسال آذرماه در هم
(کمیتۀ ١CWM با ارتباط ضمن که است کرده سع بانوان کمیتۀ
فرصت  اطالعیه های و اخبار ریاض دانان) بین الملل اتحادیۀ بانوان
بانوان اطالع به را بانوان به اعطا شده پژوهانه های و مطالعات
برقراری برای بانوان کمیتۀ همچنین برساند. ریاض دان فرهیختۀ
دبیران دانش سط ارتقای و پرورش و آموزش با نزدی تر ارتباط
استادان توسط آموزش کارگاه های برگزاری به اقدام معلمان و
انتهای در کارگاه ها (فهرست است نموده ریاض جامعۀ سوت پیش

است). آمده گزارش
انجمن رؤسای از خود سخنان پایان در دانشخواه دکتر خانم
دهقان، محمدعل دکتر آقای ، فعل دورۀ و قبل دورۀ در ایران ریاض
از آن ها ویژۀ حمایت های برای واعظ پور سیدمنصور دکتر آقای و

کردند. ر تش بانوان کمیتۀ

1Committee for Women in Mathematics
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شد. پخش بانوان کمیتۀ معرف از نماهنگ مراسم ادامۀ در
مدعو سخنرانان از ی معرف به محمودی مژگان دکتر خانم سپس
آرائوجو دکتر خانم پرداختند. آرائوجو٢ کارولینا دکتر خانم برنامه
جایزۀ برندۀ جبری، هندسه زمینۀ در برجسته پژوهش انجام برای
نایب رئیس همچنین ایشان شدند. میالدی ٢٠٢٠ سال در رامانوجان٣
دکتر خانم هستند. ریاض دانان بین الملل اتحادیۀ بانوان کمیتۀ
اول، بخش در ایشان کردند. ارائه بخش دو در را خود سخنان آرائوجو
کردند. ایراد جبری هندسۀ در تقارن ها عنوان تحت سخنران ی
را خود سؤاالت مراسم در شرکت کنندگان بخش، این پایان از پس
ل گیری ش ونگ چ به سخنران دوم بخش در ایشان کردند. مطرح
میالدی ٢٠١۵ سال در ریاض دانان بین الملل اتحادیه بانوان کمیتۀ

پرداختند. آن فعالیت های و
دومین شد. پخش بانوان کمیتۀ فعالیت های از نماهنگ ادامه در
و اشتغال کارگروه دبیر رهایی، زهرا دکتر خانم مراسم مدعو سخنران
که بودند خانواده و زنان امور در جمهوری ریاست معاونت کارآفرین

کارآفرین رد روی زنان، فردی توسعۀ عنوان تحت را خود سخنران
این مراسم، در شرکت کنندگان اظهارنظر به توجه با نمودند. ارائه

گرفت. قرار ویژه استقبال مورد سخنران
عکس ی که شد دعوت شرکت کنندگان از مراسم پایان در
رسید. پایان به ١٧:٣٠ ساعت در مراسم یرند. ب یادگار به دسته جمع
( ریاض علوم ده (دانش کاشان اه دانش سایت در مراسم کامل فایل

است. دسترس در

١٣٩٩ سال در شده برگزار کارگاه های

از ١٣٩٩/٩/١٢ تاریخ در مجموعه ها نظریۀ و منطق کارگاه . ١
آموزش ادارۀ و گیالن اه دانش اری هم با ١٩ ال ١٧ ساعت
مهدی محمد دکتر کارگاه: مدرس گیالن، استان پرورش و

. ابراهیم
از ١٣٩٩/١١/٢ تاریخ در منطق و مجموعه ها نظریۀ کارگاه . ٢
و بلوچستان و سیستان اه دانش اری هم با ١٠ ال ٨ ساعت
مدرس بلوچستان، و سیستان استان پرورش و آموزش ادارۀ

. ابراهیم مهدی محمد دکتر کارگاه:
ساعت از ١٣٩٩/١١/٨ تاریخ در ریاض ارزشیابی چالش کارگاه . ٣
مدرس تنکابن، پرورش و آموزش ادارۀ اری هم با ٢٠ ال ١٨

گویا. زهرا دکتر کارگاه:
١٨ ساعت ١٣٩٩/١١/١۵از تاریخ در ریاض در خالقیت کارگاه . ۴
شهید ماندگار درخشان استعدادهای مرکز اری هم با ٢٠ ال

میرزاوزیری. مجید دکتر کارگاه: مدرس تنکابن، بهشت
ال ١٨ ساعت ١٣٩٩/١١/٢٣از تاریخ در گزاره ها مبحث کارگاه . ۵

کارگاه: مدرس تنکابن، پرورش و آموزش ادارۀ اری هم با ٢٠
محمودی. مژگان دکتر

ایران صنعت و علم اه دانش ∗

2Carolina Araujo 3Ramanujan
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کنفرانس مین ی و «پنجاه گزارش
ایران» ریاض

کنفرانس) (دبیر دقیق∗ حسن

ماه اسفند در سرانجام انتظار، سال چندین از پس خداوند یاری به
اه دانش به ایران ریاض کنفرانس مین ی و پنجاه میزبان ١٣٩٧ سال

ریاض انجمن و اه دانش با معمول هماهنگ های و شد واگذار کاشان
کنفرانس های از بسیاری همانند گردید. آغاز زمان همان از ایران
تعطیالت، و تغذیه، ان، اس چون نیازهایی و ایران، ریاض پیشین
تعیین ١٣٩٩ شهریور ٢٠ ال ١٧ روزهای کنفرانس برگزاری زمان
برای ثبت نام و مقاالت دریافت فراخوان کنفرانس، پوستر شد.
در ،١٣٩٨ زمستان در کرونا ویروس شیوع یافت. انتشار کنفرانس
تعیین شده زمان در کنفرانس برگزاری برای فعالیت ها در تأثیری ابتدا
شیوع از قبل تجربه های به عنایت با زیرا نداشت، (٩٩ (شهریور
یابد تداوم همه  گیری این که نم کرد پیش بین کس ویروس ها،
ویروس، گسترش و تداوم با ذارد. ب تاثیر مختلف فعالیت های بر و
انجمن، وقت محترم رئیس نهایتاً انجمن، با رر م رایزن های از پس
مورخ ٩٩/١٧/۵٧۴٧ شماره نامۀ در واعظ پور، سیدمنصور دکتر آقای
ذیل شرح به را ایران ریاض انجمن اجرایی شورای نظر ١٣٩٩/١/٢٠

نمودند: اعالم کنفرانس دبیر به
نیست. ان پذیر ام عمال شهریور ماه در کنفرانس برگزاری (١

در کنفرانس برگزاری که شود رسانده عموم اطالع به (٢
خواهد اعالم متعاقباً آن تاریخ و افتاده تعویق به شهریورماه

شد.
که دارد درخواست کاشان اه دانش از ایران ریاض انجمن (٣
در و نماید فراهم را بهمن ماه در کنفرانس برگزاری مقدمات

ارائۀ مقدمات نباشد خارج مدعوین حضور ان ام که صورت
نماید. فراهم را (آنالین) کنفرانس ویدئو صورت به سخنران ها

برگزاری دیرپای سنت به عنایت با داشتیم اصرار انجمن و ما
سال در حتماً کنفرانس این وقفه بدون و ساالنه طور به کنفرانس
با نداشتیم باور طرف از گردد. برگزار حضوری به صورت و ٩٩

بزرگ به کنفرانس بتوان الزم انات ام و تجربه وجود عدم به عنایت
نامۀ به پاس در لذا نمود. برگزار مجازی را ایران ریاض کنفرانس
کنفرانس برگزاری تعویق مراتب نامه، مفاد با همراه ضمن فوق

ی از کنفرانس حضوری برگزاری بر اصرار رسید. عموم اطالع به
دوم موج وقوع احتمال بر مبن ذیربط مراج پیش بین های و طرف

م ساخت. دشوار را برنامه ریزی هرگونه پاییز، در فراگیری
شود برگزار ١٣٩٨ اسفند در بود قرار که جبرخط سمینار دهمین
مردادماه در نهایتاً تعویق اعالم از پس و داشت قرار مشابه وضعیت در
نظر از ریاض کنفرانس اگر چه گردید. برگزار مجازی به صورت ١٣٩٩
افق هیچ که آنجا از ول نبود، سمینار با مقایسه قابل بزرگ و وسعت
شورای تصمیم نبود، پیش در ١٣٩٩ سال در کرونا پایان برای روشن
به دست آمده تجارب از استفاده با که شد برآن کنفرانس سیاست گذاری
به صورت ایران ریاض کنفرانس مین ی و پنجاه سمینار، آن در
تجربۀ وجود عدم گردد. برگزار ١٣٩٩ اسفند ١ ال بهمن ٢٨ از مجازی
برگزاری برای الزم زیرساخت های نبود و مجازی فضای در عمل کار
م  کرد، دشوار بس را کار ایران ریاض کنفرانس بزرگ به کنفرانس
دست اندرکاران مجموعۀ اراده و صمیمیت ، همدل با م دانستیم ول
بخش های کارکنان ده، دانش علم هیئت اعضای از اعم کنفرانس

است. شدن کار این پشتیبان و فن رایانه ای،
کنفرانس برگزاری پشتیبان مختلف شرکت های از تعدادی با ابتدا
م کرد نگران را ما آنچه هزینه ها از صرف ِنظر نمودیم. رایزن
اه، دانش محترم مسئولین اری هم با بود. آن ها کاف تجربۀ نبود
ما یاری به کاشان اه دانش رایانۀ مرکز از کاردان و شایسته تیم
عهده به را مجازی به صورت کنفرانس برگزاری فن مسئولیت و آمد
از فیلم کردن آماده برای هماهنگ ها و فعالیت ها همه ذکر گرفت.
برخط به  صورت کلیدی سخنران های ارائۀ و تخصص سخنران های
در ما با همراه در محترم سخنرانان حوصلۀ م طلبد. ر دی مجال

بود. تقدیر قابل بسیار مسیر این
اه   های دانش از استاد ده ها کاشان، اه دانش مجموعۀ اری هم
برای عظیم سرمایه ای کاشان اه دانش باانگیزۀ دانشجویِ ده ها کشور،

علم رویداد اولین حت یا ایران ریاض کنفرانس اولین برگزاری
تک تک از دارد جا که داد، قرار ما اختیار در را مجازی به صورت بزرگ
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در شرکت کننده صدها گواه به نماییم. قدردان و ر تش آنان
بسیار تعداد آنان میان در که کشور خارج و داخل از کنفرانس اختتامیۀ
به صورت کنفرانس بودند، خارج و داخل ریاض بزرگان از زیادی
الت مش و اینترنت قطع ، ناهماهنگ کمترین بدون باوری، غیرقابل
جامعۀ برای ارزشمند بسیار تجربۀ ی این شد. برگزار سامانه ها

بود. کشور علم جامعۀ واق در و ریاض
با آن ریاض علوم ده دانش و کاشان اه دانش که شاکریم را خدا
آزمون این در کشور ریاض جامعۀ از وسیع جم اری هم و یاری
مجازی برگزاری در محدودیت ها و الت مش کنار در بودند. موفق
دارد. اختیار در نیز مغتنم فرصت های برگزاری شیوۀ این کنفرانس،
یل تش مجازی فضای در محدودیت بدون اجرایی و علم کمیته های

وسیع جم مشارکت با علم داوری های به ویژه و م دادند جلسه
از دعوت ان ام شد. برخوردار زیادی دقت از بزرگوار اران هم از
کنفرانس های در که مختلف کشورهای از بیشتری برجسته سخنرانان
به گونه ای که گردید. فراهم نیست میسر گوناگون دالئل به حضوری

اسام . نمودند سخنران جهان کشور ١۶ از نفر ٢٠ کنفرانس این در
است: زیر شرح به سخنرانان این

: خارج سخنرانان
• Maurizio Brunetti (Università di Napoli Federico II,

Italy);

• Henri Darmon (McGill University, Canada);

• Javad Mashreghi ( Laval University, Canada);

• Thekiso Seretlo (University of Limpopo, South

Africa);

• Mohammad Shahryari (Sultan Qaboos University

Muscat, Oman);

• Andrea Solotar (University of Buenos Aires, Ar-

gentina);

• Teerapong Suksumran (Chiang Mai University, Thai-

land);

• Mukut Mani Tripathi (Banaras Hindu University, In-

dia);

• Andrei Yu. Vesnin (Russian Academy of Sciences,

Russia);

• Changchang Xi (Capital Normal University, China);

• Tomislav Doslic (University of Zagreb, Croatia);

• Roberto Garrappa (University of Bari, Italy);

• Kees Roos (Delft University of Technology, Nether-

land);

• Masoud Asgharian (McGill University, Canada);

• Khalil Shafie (University of Northern Colorado,

USA);

• Ahmad Reza Soltani (Kuwait University, Kuwait);

• Khodakhast Bibak (Miami University, USA);

• Akbar Ali (University of Háil, Háil, Saudi Arabia);

• Gülistan Kaya Gök (Hakkari University, Hakkari-

Turkey);

• Ali Shukur (Belarusian State University, Belarus).

نظریۀ ، ریاض آموزش در آموزش کارگاه ۶ کنفرانس این در
نظریه و زیست ریاضیات ، ریاض نویس داده، علم گروه، محاسبات
تعداد جمعاً شد. روبرو خوبی استقبال با که گردید یل تش گراف
کاربردی، ریاض محض، ریاض مختلف زمینه های در مقاله ۶١۶
مقاله ٣٢٩ تعداد آن از که رسید کنفرانس به کامپیوتر علوم و آمار
پذیرفته پوستر به صورت مقاله ١١۵ تعداد و سخنران ارائه به صورت
کنفرانس برگزاری زمان به روز دو مقاالت، تعداد کثرت دلیل به شدند.
برای کنفرانس انتشارات کمیته تحسین برانگیز اقدام در شد. اضافه
ویرایش و داوری از پس کرد. برنامه ریزی گزارش چاپ و تهیه
محض، ١ ‐ریاض جلد: چهار در کنفرانس گزارش مقاالت، دقیق
‐ ۴ مقاالت یده چ ‐ ٣ کامپیوتر، علوم و آمار، کاربردی، ٢ ‐ریاض
از انتشار مجوز دریافت از پس و شد آماده فارس مقاالت مجموعه
گزارش این رسید. چاپ به کتاب جلد چهار به صورت ذیربط مراج

است. شده پذیرفته ریویوز١ ال متمتی در شدن نمایه برای
کلیدی، سخنران های فیلم کنفرانس، گزارش کتاب جلد چهار
جلسۀ و کنفرانس، اختتامیۀ و افتتاحیه مراسم ، آموزش کارگاه های
طریق از کاشان اه دانش ریاض علوم دۀ دانش وب گاه در بانوان کمیتۀ
در است. دسترس در https://math.kashanu.ac.ir پیوند
مختلف مراحل در احتمال کاست های و نواقص خاطر به پایان

م طلبیم. پوزش گرام شرکت کنندگان از کنفرانس

کاشان اه دانش ∗

1Mathematical Reviews, http://www.ams.org/publications/math-reviews/math-reviews

https://math.kashanu.ac.ir
http://www.ams.org/publications/math-reviews/math-reviews
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ریاضیات همایش «ششمین گزارش
« انسان علوم و

همایش) (دبير ∗ ممقان جلوداری محمد

ال چهارم روزهای در انسان علوم و ریاضیات همایش ششمین
عالمه اه دانش رایانۀ و ریاض آمار، دۀ دانش در ١٣٩٩ اسفند ششم
سال یازده طول در قبل همایش پن برگزاری پشتوانۀ با طباطبائ
که است این همایش این برگزاری از هدف شد. برگزار گذشته،
هم با را خود فن و اداری ، آموزش ، علم تجربیات شرکت کنندگان
همایش این برگزاری فوری نتیجۀ ی بنابراین ذارند. ب میان در
پیوند برقراری لذا و مؤسسات و افراد این ضعف و قوت نقاط شناخت
پیوند این برقراری است. ر دی ی به یاری رساندن برای آن ها بین
ریاضیات رشته های دانش آموختگان که م کند پیدا اهمیت وقت
این در بیم سنج و بیمه ، مال مهندس ، مال مدیریت اقتصاد، ، مال
و شوند آشنا پول و مال مؤسسات در خود بالقوۀ اران هم با همایش
خود نظر مورد شغل و شتافته آن ها یاری به دور چندان نه آینده ای در
تأسیس بدو از مال ریاضیات رشتۀ بنیانگذاران که هدف پیدا کنند. را
هم زیادی حدود تا راه این در و هستند و بودند آن به دستیابی صدد در

بوده اند. موفق
اه دانش در در حال انسان علوم و ریاضیات همایش ششمین
طومار ١٩ کوویدِ همه گیری که کرد کار به آغاز طباطبائ عالمه
و آموزش نوین رسم و نوردید در را سنت کنفرانس های و آموزش
تصور که کرد تحمیل بشری جوام بر آن چنان را برخط کنفرانس
ذهن از دور ١٩ کوویدِ شیوع از قبل سنت روش های به بازگشت
همایش های تمام با همایش این اجرای نحوۀ بنابراین م نمود.
داشتند این باره در کم برگزارکنندگان تجربه بود. متفاوت پیشین

وابسته آن ها پشتیبان متخصصین و قوی مخابرات دستگاه های به و
آور، هراس و هیجان انگیز و بود فنّاورانه بسیار برگزاری روش بودند.

قط دلیل هر به ارتباط و م رفت در دست مان از رشته اگر زیرا
نم رسید. مقصد به همایش بار م گردید،

را همایش فعاالن ارتباط قدرت فنّاوری این ر، دی سوی از
اندیشمندان صحبت پای بودند توانسته که بود بخشیده  ارتقا آن چنان

جغرافیا گسترش این نبود. ن مم هم تصورش آن از پیش که بنشینند
این در لذا و شد منجر نیز سخنران ها موضوع گسترش به خواه ناخواه
با سو ی از که شدیم مواجه موضوعات از وسیع دامنۀ با همایش
از و نبود قیاس قابل همایش پنجمین در ارائه شده موضوعات دامنۀ
در حاضر حال در که م گرفت دربر را بسیاری موضوعات ر دی طرف

توجه  اند. مورد دنیا سط در مال ریاضیات
موضوع با سخنران هایی همایش این در نمونه به عنوان
بیمه»، در ماشین «یادگیری ،« مال نظریۀ در ماشین «یادگیری
قرارداد»، «نظریۀ ،« مال بازارهای «شبیه سازی ،« مال «تکنولوژی
و کردند، خود نصیب ٢٠١۶ در را اقتصاد نوبل جایزۀ آن طراحان که

شد. ارائه غیره
علم دستاوردهای با ساخت قادر را ما فنّاورانه گسترش این

به سرعت کشور خارج و داخل در خود هم وطنان به ویژه جهانیان
ریاضیات در این حال با داشته باشیم. دسترس آن ها به و آشنا برق و باد
عرصۀ بزرگ، اه آزمایش داشتن اختیار در بدون صرف، آشنایی مال

تحقیقات به سوی را او و م کند خارج ر پژوهش دسترس از را نوآوری
بنابراین و ندارد مال بازارهای با ارگانی رابطه ای که م کند رهنمون
در و نم کند پیدا چندان کاربرد بازار در عمل در وی دستاورد های
تبدیل فیزی ریاضیاتِ به مال ریاضیات حالت، خوش بینانه ترین
اندیشمندان دادن پیوند همایش این اهداف از ی بنابراین، م شود.
استفاده با تا بود ایران از خارج در خود اران هم با مال ریاضیات داخل
ایران اه های دانش در مال ریاضیات ران پژوهش آن ها، تجربیات از
صورت این  در شوند. بهره مند آن ها انتشارات و تحقیقات انات ام از
به که م گذاشت راه در قدم ما کشور در مال ریاضیات تحقیقات
م شود منته جهان، مال بازارهای ، مال ریاضیات اه های آزمایش
و نزدی جهان ریاضیات به ایران در شده تولید  مال ریاضیات و
این به ایرانیان ورود انات ام فراهم آوردن البته م شود. نزدی تر
آینده ای در انشاءالله که است تقریب این ابزارهای از ر دی ی بازارها

م شود. محقق دور نه چندان
نقطۀ بیمه و بانک، بورس، ریاضیات به مثابۀ مال ریاضیات
اقتصادی رشتۀ چندین و طرف ی از ریاض رشتۀ چندین همرس
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آن در اصیل تحقیقات بنابراین است. ر دی طرف از مدیریت و
نیازمند نتیجه در و علم مختلف متخصصین اری هم نیازمند نیز
این برگزاری هدف های از ر دی ی بنابراین است. گروه اری هم
، آموزش ، علم چندجانبۀ اری های هم بستر فراهم کردن همایش

بود. همایش در شرکت کنندگان بین فن و
دعوت مؤسسات و اه ها دانش از همایش علم کمیتۀ اعضای
سروکار مال ریاضیات رشتۀ با خود گروه های در به نحوی که شدند
تخصص های با مطابق همایش محورهای افزایش با متناسب و دارند
مورد در م شوند. اری هم به دعوت جدید محورهای برای نیاز موردِ
شده بودند. دعوت اه دانش ١٣ از کمیته این اعضای همایش، ششمین
ریاضیات دوساالنه همایش های که کنم نشان خاطر بجاست
محترم استادان سرمایه، بازار ران کنش میعادگاه ، انسان علوم و
دانشجویانِ بیمه، و بانک بورس، مباحثِ به عالقه مندان اه، دانش
، مال مدیریت ، مال مهندس اقتصاد، ، مال ریاضیات رشته های

بود. خواهد و بوده ، بیم سنج و بیمه، ، مال اقتصاد
جغرافیای که م کنیم مالحظه سخنران ها برنامۀ به توجه با
اروپا قارۀ پیمودن از پس و م شود آغاز ایران، اینجا، از همایش این
برای م یابد. پایان ا آمری فلوریدای سواحل در اسپانیا) و (بریتانیا
زنگنه ظهوری بیژن دکتر آقای بی دریغ کم های پهنه، این پیمودن
مراحل در که کسان تمام و ایشان از که دارد جا بود. موثر بسیار

نمایم. زاری سپاس کردند شرکت همایش برگزاری مختلف
آقای به همت همایش در ارائه شده مقاالت یده های چ مجموعۀ
شده تدوین همایش، اجرایی محترم دبیر ، وایقان صفدری عل دکتر

انسان علوم و ریاضیات همایش ششمین سایت در هم اکنون و است
دارد. قرار

نیز و همایش در شرکت کنندگان تمام از ر تش ضمن اینجا در
همایش مدعو سخنرانان ده، دانش کارکنان و همایش اجرایی کمیتۀ

م شود: اعالم زیر شرح به سخنران آن ها عنوان و
عنوانِ امیرکبیر، صنعت اه دانش : صلوات عرفان دکتر (١

سخنران
«Utility Maximization under Ambiguity»;

، طباطبائ عالمه اه دانش ویی: اصغری اس محمدرضا دکتر (٢
سخنران عنوانِ

تحلیل در آن کاربرد و ماشین یادگیری بر «مروری
»؛ مال داده های

سخنران عنوانِ ،Colombia اه دانش دهناد: خسرو دکتر (٣
«Cryptocurrencies and their Economic Implications»;

عنوانِ ،Politécnica de Madrid اه دانش حبیبی: زیبا دکتر (۴
سخنران

«The Future of Fintech and its Impact in

Different Markets»;

سخنران عنوانِ شریف، صنعت اه دانش آرین: حمیدرضا دکتر (۵

«The Uncertain Shape of Grey Swans»;

سخنران عنوانِ ، بهشت شهید اه دانش پاینده: امیرتیمور دکتر (۶

اتکایی»؛ بیمه های ارزیابی و «طراح
عنوانِ ، طباطبائ عالمه اه دانش : پیمان مسلم دکتر (٧

سخنران
سرمایۀ بازار معامالت نوین روش های و ابزارها «معرف

کشورها»؛ ر دی با آنها تفاوت های بر تأکید با ایران
سخنران عنوانِ بیمه، دۀ پژوهش نیاکان: لیل دکتر (٨

بیمه»؛ شرکت های در ریس محور نظارت و «ارزیابی
عنوانِ مدرس، تربیت اه دانش طهماسبی: مهدیه دکتر (٩

سخنران
«Stochastic Volatility Driven by Weighted Fractional

Brownian Motion with Delay»;

سخنران عنوانِ ،Leeds اه دانش آزموده: احسان دکتر (١٠
«On Stein Method and Applications in

Finance & Insurance»;

سخنران عنوانِ ،FSU فهیم، آرش دکتر (١١
پیوسته»؛ زمان در قراردادها «نظریۀ

سخنران عنوانِ ،Kent Business School آسا، هیربد دکتر (١٢

«Market Consistent and Hedging Consistent

Valuation».

طباطبائ عالمه اه دانش ∗
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معادالت سمینار «پانزدهمین گزارش
« دینامی سیستم های و دیفرانسیل

سمینار) علم (دبیر تق زاده∗ نصیر

در دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار پانزدهمین
اه دانش میزبان به رشت شهر در ١٣٩٩ اسفند ١٨ تا ١۶ روزهای
شیوع دلیل به سمینار این شد. برگزار مجازی به صورت گیالن

شد. برگزار تأخیر ماه چند با ١٩ کویدِ ویروس
رئیس ، صمیم حسين دکتر آقای ابتدا افتتاحیه، مراسم در
سمینار در شرکت کنندگان به گیالن، اه دانش ریاض علوم ده دانش

علم دبیر تق زاده، نصیر دکتر آقای سپس گفتند. خوش آمد
مختصری گزارش سمینار، میهمانان به خوش آمدگویی ضمن سمینار،
ارائه کلیدی سخنرانان و سمینار در ارائه شده مقاالت تعداد درخصوص
دۀ پژوهش شورای عال عضو باقری، محمد دکتر آقای سپس نمودند.
و ریاض دان ، گیالن کوشیار معرف به تهران، اه دانش علم تاریخ
است، زیسته م هجری ۵ و ۴ قرن در که گیالن ستاره شناس

پرداختند.
این از کرد. دریافت مقاله ٧۵ مجموع در سمینار دبیرخانۀ
١٠ و سخنران به صورت مقاله ۵۶ که شد پذیرفته مقاله ۶۶ تعداد،

داوران توسط فقط مقاالت داوری شد. ارائه پوستر به صورت مقاله
انجام بودند، مقاله موضوع با نزدی تخصص با استادان که سمینار
محترم داوران نظر با مطابق کامال سمینار برگزارکنندگان و شد
همچنین کردند. تصمیم گیری مقاالت پذیرش یا رد به نسبت
از بالینو١ دومیترو دکتر داشت: کلیدی سخنران شش سمینار این
دکتر تبریز، اه دانش از اکبرفام جدیری اصغر عل دکتر آنکارا، اه دانش
امین السادات دکتر قزوین، بین الملل اه دانش از رازان عبدالرحمن
از قان هلن فاطمه دکتر بنیادی، دانش های ده پژوهش از طالبی
باهنر اه دانش از موالیی محمدرضا دکتر و مشهد فردوس اه دانش
کالس دو در تخصص و کلیدی سخنران های شد. برگزار کرمان
سیستم های کالس و دیفرانسیل معادالت کالس عناوین با موازی
ویدئوهایی روی از سخنران ها همه تقریباً شدند. برگزار دینامی
بودند، کرده ارسال سمینار دبیرخانه به قبل از محترم ارائه دهندگان که
نظر تبادل و بحث برای جداگانه ای کالس همچنین شد. پخش
از برخ استقبال مورد که شد گرفته نظر در شرکت کنندگان بیشتر
ویدئویی فایل صورت به نیز پوسترها گرفت. قرار شرکت کنندگان
ان ام و گرفت قرار سمینار سایت روی ارائه دهندگان توسط شده ضبط
سخنران ها، بین استراحت زمان های در گردید. فراهم پاس و پرسش
نماهنگ هایی و محل ترانه های با گیالن طبیعت از نماهنگ هایی
مورد که شد پخش محترم سخنرانان ارائه و دبیرخانه کار مراحل از

گرفت. قرار سمینار شرکت کنندگان استقبال
، المع ساناز دکتر خانم سمینار، اجرایی دبیر اختتاميه مراسم در
ارائه سمینار برگزاری نحوۀ از گزارش شرکت کنندگان، از ر تش ضمن
خوب را سمینار رد عمل شرکت کنندگان، نظر به استناد با و کردند
معادالت سمینار شانزدهمین علم دبیر پایان، در کردند. ارزیابی
گیالن، اه دانش از ر تش ضمن دینامی سیستم های و دیفرانسیل
تبریز اه دانش در ١۴٠١ سال در که سمینار در شرکت جهت حضار از

کردند. دعوت شد، خواهد برگزار

گیالن اه دانش ∗

1Dumitru Baleanu
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ریاضیات» جهان «روز گزارش
بانوان) کمیته (عضو ∗ مستقیم زهره

در بوعل سینا اه دانش اری هم با ریاضیات جهان روز همایش
طریق از و ٢٠:٣٠ ال ١٩ ساعت از ،١٣٩٩ اسفند ٢۴ شنبه، ی روز
مجازی به صورت http//vc.basu.ac.ir/seminar01/ پیوند

شد. برگزار
مجید الله کالم از چند آیات تالوت با ١٩ ساعت در مراسم این
اعالم و ایران اسالم جمهوری مل سرود پخش از پس شد. آغاز

ریاض انجمن بانوان کمیتۀ دبیر دانشخواه، اشرف دکتر خانم برنامه،
محترم رئیس واعظ  پور، سیدمنصور دکتر آقای از ر تش ضمن ایران،
محترم عضو ، اشرف علیرضا دکتر آقای و ایران، ریاض انجمن وقت
آقای از بانوان، کمیتۀ دعوت قبول برای کاشان، اه دانش علم هیئت
و ایشان معاونان و بوعل سینا، اه دانش رئیس محمدی فر، یعقوب دکتر
مراسم برگزاری ان ام که پایه علوم دۀ دانش محترم رئیس همچنین
ایشان نمودند. ر تش کردند، فراهم را بوعل سینا اه دانش طریق از
سال دو از ریاض دانان بین الملل اتحادیۀ که کردند بیان ادامه در

جهان روز به عنوان است، بوده π عدد روز که را، مارس ١۴ روز قبل،
مراسم که است سال دومین امسال است. کرده اعالم ریاضیات
که م شود برگزار ایران جمله از و جهان مختلف نقاط در بزرگداشت
و جهان نقاط اغلب در مراسم این ١٩ کویدِ بیماری شیوع به توجه با
اظهار دانشخواه دکتر خانم است. مجازی به صورت ایران همچنین
امسالِ شعار بتوانیم مسئوالن همۀ اری هم با که کردند امیدواری
تحقق را بهتر» دنیایی برای «ریاضیات یعن ریاضیات جهان روز
امسال مراسم که کردند تأکید خود سخنان پایان در ایشان بخشیم.
افراد و است شده جهان ثبت ریاضیات بین الملل اتحادیۀ نقشۀ در

کنند. شرکت آن در م توانند نیز جهان نقاط سایر از عالقه مند

انجمن وقت محترم رئیس واعظ  پور، دکترسیدمنصور آقای سپس
ریاض انجمن بانوان کمیتۀ از خود سخنان ابتدای در ایران، ریاض

کلیه و اشرف علیرضا دکتر آقای بوعل سینا، اه دانش ریاست ایران،
داشتند اظهار سپس ایشان کردند. ر تش مراسم در شرکت کنندگان
به باید و است شده واق مظلوم بسیار ریاضیات حاضر حال در که
در نقش چه ریاضیات که شویم یادآور آن ها خانواده های و جوانان
کرد. نگاه بعد سه از باید را ریاضیات بحث دارد. بهتر دنیای ساختن
جامعه در ریاضیات مهم نقش است. جامعه برای ریاضیات آن بعد ی
قدرت و م آموزد دانش آموزان به را کردن فکر منطق که است این
در ریاضیات کاربرد بعد، دومین م برد. باال را آن ها تحلیل و تجزیه

معرف جامعه به آن را که است ریاض دانان وظیفۀ که است جامعه
پردازش سیاالت، انی م جمله از مختلف علوم به شما اگر کنند.
بسیاری و اقتصاد عمران، مهندس کد، و رمز داده، علوم تصویر،
علوم این در ریاضیات از که م بینید کنید توجه ر دی رشته های از
است ریاضیات برای ریاضیات بعد، سومین است. شده استفاده چقدر

کم دانش مرزهای گسترش به و است آن بخش سخت ترین که
است. مؤثر ریاضیات کنیم، نگاه ابعاد همۀ از اگر بنابراین م کند.
ریاضیات که اول بعد در اما است. شده پرداخته سوم بعد به بیشتر ول
مهندسین، را ت ممل که کنند توجه باید مسئولین است جامعه برای
ریاضیات دل از رشته ها این همۀ که م سازند مدیران و اقتصاددانان
از تا شود داده تذکر جامعه در ریاضیات نقش باید است. آمده بیرون

ریاض رشتۀ از استقبال حاضر حال در شود. استقبال ریاض رشته
زیادی توجه تجربی علوم رشتۀ به دانش آموزان و است شده کم بسیار
پیشبرد جهت در را خود تالش تمام ایران ریاض انجمن دارند.

است. داده انجام ت ممل در ریاض
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کاهش در فقط دبیرستان ها در ریاض رشتۀ از استقبال عدم ضرر
م شود باعث ه بل نیست اه دانش در ریاض رشتۀ ورودی های
از بنابراین، شود. ضعیف جامعه مدیریت و اقتصاد ، مهندس پایه های
هستید که سمت هر در اجتماع مسئولیت عنوان به م خواهم شما

کنید. تشویق دبیرستان در ریاض رشته انتخاب به را دانش آموزان
انجمن بانوان کمیتۀ از ر تش ضمن اشرف دکتر آقای ادامه، در
تاریخچۀ موضوع با را خود سخنان واعظ پور دکتر آقای و ایران ریاض
تاریخ در کنفرانس برگزاری به اشاره با ایشان کردند. شروع π عدد
مورد در ایشان مطالعات و قبل سال چند در کاشان اه دانش در ریاض
غیاث الدین کار مهم ترین که داشتند اظهار کاشان جمشید غیاث الدین
است. بوده اعشار رقم ١۶ تا π عدد تقریبی محاسبه کاشان جمشید
روز که π عدد روز و ریاضیات جهان روز که کردند بیان ایشان
شده گرفته π عدد تقریب از است میالدی ماه سومین از چهاردهم
موزۀ در را π عدد جشن اولین میالدی ١٩٨٣ سال در شاو١ لری است.
نمایندگان مجلس میالدی، ٢٠٠٩ سال در کرد. برگزار و سانفرانسیس
اظهار ایشان کرد. پشتیبان π عدد برای روزی اختصاص از ا آمری

ماه هفتمین که ژوئیه ماه بیست و دوم از مراج بعض در که داشتند
علت و است شده یاد π عدد تقریب روز عنوان به هم است میالدی
π عدد کسری تقریب بهترین ٢٢

٧ که است این هم آن اختصاص
سخنان سپس ایشان است. آمده به دست ارشمیدس توسط که است
ادامه نیل و بابل تمدن های در آن مقادیر و π عدد تعریف با را خود
،٢ هوئ لیو ارشمیدس، توسط که π عدد مختلف تقریب های به و دادند
کولن۴، وان لودولف و ، کاشان جمشید غیاث الدین ،٣ چونگ چ تسو
با π عدد تقریب های پس ازاین، که داشتند اظهار ایشان پرداختند.
به و انجام انتگرال و دیفرانسیل حساب حوزۀ ابزارهای از استفاده
غیاث الدین مورد در خود سخنان ضمن در ایشان شد. سپرده کامپیوتر
محیطیۀ رسالۀ ابتدای در غیاث الدین که کردند بیان کاشان جمشید
آگاه قطرش به دایره محیط نسبت اندازۀ از که او نام «به عبارت خود

است. آورده را است»

عکس ی که شد دعوت شرکت کنندگان از مراسم، پایانِ در
رسید. پایان به ٢٠:٣٠ ساعت در مراسم یرند. ب یادگار به دسته جمع

ایران صنعت و علم اه دانش ∗

1Larry Shaw 2Liu Hui 3Tsu Chung-Chi 4Ludolph van Ceulen
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 دانشگاه ها اخبار

مراغه اه دانش اخبار

(گرایش کاربردی ریاض دانشیار ری ش عل دکتر آقای . ١
سال پایه علوم ده دانش برتر ر پژوهش به عنوان آنالیزعددی)

شدند. برگزیده ١٣٩٩
محض ریاض استادیار پاشائ فیروز دکتر آقای علم مرتبه . ٢
ارتقاء دانشیاری به استادیاری از توپولوژی) و هندسه (گرایش

یافت.
(گرایش کاربردی ریاض دانشیار بزم سهراب دکتر آقای . ٣
منصوب پایه علوم ده دانش معاونت سمت به آنالیزعددی)

شدند.

کاربردی ریاض استادیار جهانگیری مهدی دکتر آقای . ۴
امور خدمات مدیریت سمت به عملیات) در تحقیق (گرایش

شدند. منصوب اه دانش دانشجویی

به جبر) (گرایش محض ریاض دانشیار شهباز لیال دکتر خانم . ۵
شدند. انتخاب ریاض گروه مدیریت سمت

(گرایش محض ریاض دانشیار عظیم محمدرضا دکتر آقای . ۶
اه دانش ارزیابی و نظارت گروه سرپرست سمت به آنالیز)

شدند. منصوب

پاشایی فیروز
مراغه اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده

گیالن اه دانش اخبار

پایان نامۀ از دفاع جلسۀ ، بین الملل تعامالت گسترش برای . ١
رشتۀ دانشجوی ، دوست الس مریم خانم ارشد کارشناس
فرایندهای «شبیه سازی عنوان با ، ریاض آمار گرایش در آمار
بهروز دکتر آقای راهنمایی با آن» کاربردهای و لیو نایقین
پروفسور از دعوت با و ریاض علوم ده دانش در اجارگاه و فتح

شد. برگزار چین کشور از برجسته استاد لیو١ بائودینگ
عضو المع ساناز دکتر خانم ریاضیات، جهان روز به مناسبت . ٢

عنوان با علم سخنران محض ریاض گروه علم هیئت

«A Generalization of Endomorphism Shift Maps»,

از طریق برزیل UFV اه دانش در ٩٩ آبان ٨ پنجشنبه روز در
نمودند. برگزار وبینار

١٣٩٩ سال در اه دانش فناوری و پژوهش هفتۀ اختتامیۀ مراسم . ٣
از تجلیل با و برگزیده ران پژوهش و اه دانش مدیران حضور با
دکتر مراسم این در داد. پایان خود کار به برتر ران پژوهش
رشته در اه دانش برتر ر پژوهش به عنوان ویه سال خجسته داود

آمد. به عمل تقدیر ایشان از و شد معرف ریاضیات
سوی از م ح ط و ریاض علوم دۀ دانش رئیس پیشنهاد به  . ۴
به سال دو مدت به جمالیان عل دکتر گیالن، اه دانش رئیس
منصوب ریاض علوم دۀ دانش کامپیوتر علوم گروه مدیر  سمت

شد.
ریاض انجمن رئیس ، مشرق جواد دکتر علم سخنران . ۵

٢٢ دوشنبه روز در الوال اه دانش علم هیئت عضو و کانادا
در مخاطبین از کم نظیری استقبال با و وبینار به صورت ٩٩ دی

شد. برگزار تقریب» «ماهیت عنوان با کشور سراسر
،١٣٩٩ اسفند ١٢ ال ۵ روزهای در ریاض علوم دۀ دانش . ۶
به صورت بورس ال تکنی و تابلوخوان تخصص کارگاه های

کرد. برگزار وبینار
م ح ط و ریاض علوم دۀ دانش رئیس پیشنهاد به بنا . ٧

مدت به سهله عباس دکتر گیالن، اه دانش رئیس سوی از
اه دانش محض ریاض گروه جدید مدیر سمت به  سال دو

شد. منصوب
از م ح ط و ریاض علوم ده دانش رئیس پیشنهاد به بنا . ٨
مدت به امین خواه حسین دکتر گیالن، اه دانش رئیس سوی
1Baoding Liu
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اه دانش کاربردی ریاض گروه جدید مدیر سمت به سال دو
شد. منصوب

با گيالن اه دانش رياض علوم دۀ دانش محض رياض گروه . ٩
«معادالت سمينار پانزدهمين ايران رياض انجمن اری هم
١٨ ال ١۶ روزهای در را « دينامي سيستم های و ديفرانسيل

۶٩ سمينار اين در کرد. برگزار مجازی به صورت ١٣٩٩ اسفند
شد. انجام عموم سخنران ۴ و تخصص سخنران

یوسف شمس مرضیه
گیالن اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده

بابل نوشیروان صنعت اه دانش اخبار

به عنوان ، آگاه حمزه دکتر آقای و ریواز ساناز دکتر خانم . ١
(آذرماه پژوهش هفتۀ در علوم پایه دۀ دانش برتر ران پژوهش
دو این از مراسم ط که است گفتن شدند. معرف (١٣٩٩

شد. قدردان پژوهش محترم معاونت توسط ار هم
مرتبۀ از ١٣٩٩ پاییز در بهروزی فر محمود دکتر آقای . ٢

یافتند. ارتقا دانشیاری مرتبۀ به استادیاری
مشورت شیوه نامه با مطابق عبداله زاده، حسین دکتر آقای . ٣

مدت به ١٣٩٩ آذرماه در عمل آمده به انتخابات از پس اه، دانش
شدند. انتخاب علوم پایه دۀ دانش ریاست سمت به سال دو

مدیر سمت به ١٣٩٩ آذرماه در بهروزی فر، محمود دکتر آقای . ۴
شدند. انتخاب سال دو مدت به گروه جدید

به سال دو مدت به ١٣٩٩ دی ماه در ، آگاه حمزه دکتر آقای . ۵
شدند. منصوب علوم پایه دۀ دانش آموزش معاون سمت

گروه ١٣٩٩ اسفندماه در پی، عدد جهان روز مناسبت به . ۶
با « ریاض تفکر «هنرهای موضوع با وبیناری ریاض

علم هیئت عضو حسین گیو، حسین دکتر آقای سخنران
کرد. برگزار بلوچستان، و سیستان اه دانش ریاض گروه

ریواز ساناز
بابل نوشیروان صنعت اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده

الزهرا اه دانش اخبار

کامپیوتر علوم گروه مدیر سمت به خان تیموری پیام دکتر آقای . ١
شد. منصوب

رشته دانشجویان از ، فیم خدیجه خانم و مال روژین خانم . ٢
هشتم رتبۀ و شانزدهم رتبۀ کسب به موفق به ترتیب ، ریاض
١٣٩٩ سال در دانشجویی علم المپیاد پنجمین و بیست در

شدند.

ار هم به عنوان رمز)، و کد (گرایش نوروزی مهناز دکتر خانم . ٣
کرد. کار به شروع ده دانش کامپیوتر علوم گروه

با ١٣٩٩ آبان ٣ شنبه روز در آمار گروه آمارانۀ همایش هشتمین . ۴
مجازی صورت به لیورپول) اه (دانش آسا هیربد دکتر سخنران

گردید. برگزار

کارگاه دومین بیست و ریاض علوم دۀ دانش آمار گروه . ۵
١۶ ال ١۴ روزهای در را کاربردی تصادف فرایندهای
نفر ۶٠ حدود شرکت با و مجازی به صورت ١٣٩٩ بهمن
ریچارد از جمله مدعو سخنران ٨ رویداد، این در کرد. برگزار
ایی)، آمری اه (دانش نوالن٢ جان کلمبیا)، اه (دانش دیویس١
پوراحمدی محسن ان)، میشی ایالت اه (دانش ژیاوو٣ ییمین
احمدرضا و اتاوا) اه (دانش زارع پور محمود تگزاس)، اه (دانش

پرداختند. سخنران ایراد به کویت) اه (دانش سلطان
پارسیان احمد دکتر حضور با و آمار انجمن حمایت با آمار، گروه . ۶

زیر: به شرح ماشین یادگیری مدت کوتاه دوره
جوزدان جعفری محمد دکتر بهمن، ٣٠ ال ٢٨ ‐روزهای

مانیتوبا)؛ اه (دانش
بریتیش اه (دانش صفری عبدالله دکتر اسفند، ٨ و ٧ ‐روزهای

کلمبیا)؛
واترلو)، اه (دانش رمضان رضا دکتر اسفند، ١۵ و ١۴ ‐روزهای
1Richard Davis 2John Nolan 3Yimin Xiao
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حدود و شد برگزار مجازی به صورت برنامه این کرد. برگزار
کردند. شرکت آن در نفر ۵٠٠

سمینار ششمین ١٣٩٩ اسفند ٢٠ و ١٩ روزهای در آمار گروه . ٧

شرکت با مجازی به صورت را آن  کاربردهای و مفصل نظریۀ
کرد. برگزار مختلف کشورهای از نفر ١٢۵

طاهری شهناز
الزهرا اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده

کرمان باهنر شهید اه دانش اخبار

دۀ دانش ریاست سمت به یعقوبی محمدعل دکتر آقای . ١
شدند. منصوب کرمان باهنر شهید اه دانش کامپیوتر و ریاض
اسفندماه در آقامالیی غالمرضا دکتر آقای جناب همچنین،

ریاض دۀ دانش پژوهش و آموزش معاون سمت به ١٣٩٩
شدند. منصوب کامپیوتر و

عمل به تجلیل افضل پور ویژۀ جایزۀ پانزدهمین برگزیدگان از . ٢
آقای و محمودیان عبادالله دکتر آقای از مراسم این در آمد.
و کشور ریاض برگزیدۀ استاد دو موالیی، محمدرضا دکتر

شد. تجلیل استان،

و ریاض دۀ دانش در زیر سخنران های پژوهش هفتۀ در . ٣
شد: برگزار کرمان باهنر شهید اه دانش کامپیوتر

نیشابور اه دانش از صالح سیدمهدی دکتر آقای •
برای پویا داشبورد ی «معرف عنوان تحت سخنران

سط در ١٩ کوید مدل بندی و آنالیز مصورسازی،
کردند. ارائه قاره ها» و جهان کشورهای

سخنران مریلند اه دانش از انجم شعاع امین دکتر آقای •
ارائه هوشمند» شهر ریاض «مدل های عنوان تحت

کردند.
سانترال اه دانش از فت ا لله زاده ابوالفضل دکتر آقای •
علوم با «آشنایی عنوان تحت سخنران فرانسه سوپل
ارائه آن» کاربردهای و مصنوع هوش مبنای بر داده

نمودند.
شریف صنعت اه دانش از جعفری امیر دکتر آقای •
م توان توپولوژی با ونه «چ عنوان تحت سخنران

نمودند. ارائه شمرد؟»
شریف صنعت اه دانش از تفاق مجتبی دکتر آقای •
ارائه کرونا» شیوع «مدل سازی عنوان تحت سخنران

نمودند.
به عنوان محبی حسین دکتر آقای از پژوهش هفتۀ در . ۴
و ریاض دۀ دانش و اه دانش برتر سوت پیش ر پژوهش
برومندسعید آرشام دکتر آقای همچنین، شد. تجلیل کامپیوتر
پایه، علوم گروه در کرمان استان برتر ر پژوهش به عنوان
ده دانش برتر ر پژوهش و اه دانش بین الملل برتر ر پژوهش
از به عالوه گرفتند. قرار تقدیر مورد کامپیوتر و ریاض
برتر ر پژوهش به عنوان نیز جاویدی مسعود محمد دکتر آقای
دانشجویی، بخش در شد. تجلیل کامپیوتر و ریاض دۀ دانش

ریاض دکترای دورۀ فارغ التحصیل رهجو میثم دکتر آقای از
شد. تقدیر برتر ر پژوهش به عنوان محض

نکویی رضا دکتر آقای و پاریزی سالم عباس دکتر آقای . ۵
کرمان باهنر شهید اه دانش آموزش نمونۀ استادان به عنوان

شدند. انتخاب

تاج الدین آزیتا
کرمان باهنر شهید اه دانش در ایران ریاض انجمن نماینده
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اجرایی شوراي  مصوبات
شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست نوزدهمین تصمیمات و مصوبات اهم

١٣٩٩ مهرماه ٨

مقرر و شد بررس و بحث نمایندگان همایش برگزاری خصوص در •
روز در ماه) آبان دهم تا (اول ریاضیات دهۀ مناسبت به توجه با شد
برگزار آنالین، صورت به بعدازظهر ۵ آبان ماه ام ٨ تاریخ شنبه پن
همایش این برگزاری مسئولیت محمودی مژگان دکتر خانم شود.
شدند. عهده دار بهشت شهید اه دانش وبینار فضای از استفاده با را

و آن آیین نامۀ و ریاض اندیشه و فرهنگ نشریۀ خصوص در •
نشریه این چاپ در تأخیر و انجمن اعضای و نویسندگان نظرات

شد. بررس و بحث
و فرهنگ کارهای انجام روند از گزارش جهان پور دکتر آقای •
ارائه سامانه انات ام از استفاده با و آیین نامه طبق ریاض اندیشۀ

دادند.

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست بیستمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ مهرماه ٢٢

گزارش صادق خانم انجمن، فعال نمایندگان انتخاب خصوص در •
و حقوق و حقیق عضویت بخش های در ایشان فعالیت های از
خصوص این در نمودند. ارائه دبیرخانه با مؤثر ارتباط و اخبار ارسال
در طریق هر به که نمایندگان از گردید مقرر و شد گفتگو و بحث

شود. ر تش و تقدیر بوده اند، گذار تأثیر انجمن اهداف پیشبرد
خصوص در قبل جلسۀ تصمیم از گزارش ایرانمنش دکتر آقای •
ایران ریاض انجمن برای نفر هر از تومان هزار ۵٠ وجه دریافت
کنفرانس در دانشجویان شرکت تسهیل برای شد قرار نمودند، ارائه
انجمن به مربوط که ثبت نام سهم از بخش آن کشور ریاض ساالنۀ

نگردد. دریافت ایشان از است ایران ریاض
کتاب های شد قرار و شد مطرح مدرسه ای ریاضیات موضوع •

خبرنامه در آنها نقد و شوند بررس و نقد انجمن توسط مدرسه ای
شود. منتشر اندیشه و فرهنگ یا

و پوستر شد قرار انجمن، ماهانه همایش های راه اندازی به توجه با •
آبان ماه، ٢۵ شنبه ی برای انجمن ماهانۀ سخنران اولین اطالعیه

صنعت اه دانش از جعفری امیر دکتر آقای سخنران با ،١٧ ساعت
گردد. منتشر شریف

معرف خصوص در یاسوج اه دانش از شریف زاده دکتر آقای نامه •
شد مقرر و مطرح توپولوژی و هندسه سمینار یازدهمین نمایندگان
بهزاد دکتر و اصفهان صنعت اه دانش از زیان ل سجاد دکتر آقایان
نمایندگان عنوان به امیرکبیر صنعت اه دانش از سقزچ نجف

شوند. معرف سمینار این در انجمن

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست مین ی و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ آبان ماه ٢٠

قاسم دکتر آقای با اخیرشان جلسۀ از گزارش واعظ پور دکتر آقای •٢١ مل موضوع خصوص در علم انجمن های شورای رئیس
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شورا اعضای با تبادل نظر از پس و دادند شورا اعضای به انجمن
تا شود، گفتگو ١٣٨١ سال اجرایی شورای اعضای با شد پیشنهاد

گردد. کسب خصوص این در تکمیل اطالعات
شرکت تسهیل برای شد قرار گذشته جلسۀ گفتگوی طبق •
سهم از بخش آن کشور ریاض ساالنۀ کنفرانس در دانشجویان
در نگردد. دریافت است ایران ریاض انجمن به مربوط که ثبت نام
مسئولین با الزم هماهنگ های ایرانمنش دکتر آقای خصوص این

داده اند. انجام را کاشان در کنفرانس امین ۵١

شد گفتگو و بحث نمایندگان همایش شرکت کنندگان خصوص در •
شورای اعضای بودند، غایب نماینده ۶٠ حدود اینکه به توجه با و
پیشنهاد نمایندگان بودن فعال و وجود اهمیت به توجه با اجرایی

شود. اعالم ایشان به خصوص این در انجمن نگران کردند،

، اطالع رسان و آموزش روش های در اخیر تغییرات به توجه با •
این در و شود بازنگری نمایندگان وظایف شرح شد پیشنهاد

نمودند. زحمت قبول محمودی دکتر خانم خصوص

شهریور١۴٠٠ ‐ ٩٧ مهر دوره نشست دومین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ آذرماه ١٨

خانم ، رجال عل دکتر آقای حضور با مدرسه ای ریاضیات موضوع •
و شد مطرح رفیع پور ابوالفضل دکتر آقای و آزاد غالم سهیال دکتر
گرو ه های یل تش خصوص در پیشنهادات بررس و بحث از پس

برای بیانیه ی انتشار همچنین و ابتدایی آموزش کمیته ، مطالعات
گیرد. قرار مطالعه مورد شد قرار و شد مطرح پساکرونا دوران

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست سومین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ دی ماه ٣٠

آقای طریق از شده انجام یری پی و IMU عضویت حق موضوع •
دبیر از رسیده پاس و جهانگیری دکتر آقای و دهقان دکتر
بحث و مطرح ، جالل دکتر آقای ، علم انجمن های کمیسیون
در و نمودند ارائه پیشنهادات ای ی شورا اعضای شد. گفتگو و
از فهرست شد مقرر شود. دنبال مختلف راه های شد قرار نهایت
آقای اختیار در گویا دکتر خانم طریق از کشور از خارج ایرانیان

آشنایان طریق از شورا اعضای و ایشان و گیرد قرار درفشه دکتر
بتوانند تا کنند مذاکره کشور از خارج ایرانیان از تعدادی با دارند که
شد قرار نمایند. جذب عضویت حق این پرداخت برای کم هایی
و کانادا در رجبعل پور دکتر آقای حساب شماره لزوم صورت در
حساب طریق از هماهنگ ها تا شود دریافت صادق خانم توسط
هزینه آلمان ریاض انجمن واسطۀ به شود سع و شده انجام ایشان

گردد. منتقل IMU به
و موجود گزینه های به توجه با شد مطرح انتخابات نرم افزار موضوع •
همچنین و مدرس تربیت اه دانش سامانۀ و انار شرکت فاکتور پیش
انار شرکت با که کردند موافقت اعضا اکثریت همایش، ثمین شرکت

شود. انجام اولیه مذاکرات
دو خصوص در و شد مطرح مدرسه ای ریاضیات موضوع •
از گزارش گویا دکتر خانم پیش، جلسه در شده مطرح موضوع

نمودند. ارائه مجازی آموزش خصوص در فعالیت هایشان
ریاضیات بعد جلسه در شد مقرر موضوع، اهمیت به توجه با •
قبل روز ی تا شورا اعضای شد قرار و باشد بند اولین مدرسه ای
موضوع دو در کمیته دو یل تش برای را پیشنهاداتشان جلسه از
نمایند. اعالم پساکرونا دوران آنالین آموزش و ابتدایی ریاضیات



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ زمستان و پاییز ٢٨

مهر٩٧ ‐ دوره نشست چهارمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
شهریور١۴٠٠
١٣٩٩ بهمن ماه ١١

ارائه کنفرانس ۵١امین از گزارش اشرف علیرضا دکتر آقای •
که بود، شده دریافت مقاله ۶۵٠ حدود کنفرانس، این در نمودند.
پذیرفته پوستر ١٢٣ ، انصراف ٣٠ شد، پذیرفته مقاله ٣١٠ از بیش
دلیل به که بود شده دعوت سخنران خارج کشور ٢٠ از و شدند

شد. محیا خوب ان ام این کنفرانس بودن آنالین
انجمن های شورای مراسم در شرکت از گزارش صادق خانم •
لوح این نمودند. ارائه ریاض انجمن تقدیر لوح دریافت و علم
اهدا بودند دارا را برتر رتبه اخیر سال ١١ در که انجمن ١١ به
توسط تومان میلیون ١٠ است قرار مناسبت همین به و است شده
شورای توسط نیز تومان میلیون ١٠ و علم انجمن های کمیسیون

گردد. واریز ایران ریاض انجمن حساب به علم انجمن های
به علوم وزارت پژوهش معاونت از ، ریاض انجمن شدن برتر پیرو •
آن به طرح ٢ انجام و معرف ازای در تا است شده پیشنهاد انجمن
خصوص این در پذیرد. صورت انجمن از مال ای حمایت معاونت،
طرح، عنوان خصوص در را پیشنهاداتشان فردا تا اعضا شد مقرر

نمایند. اعالم طرح خالصه و مجری
انجام با و مطرح میرزاخان مریم جایزۀ آیین نامه موضوع •

شد. مصوب متن در تصحیحات
شد قرار و شد بحث مدرسه ای ریاضیات و تیمز نتایج خصوص در •

شود. یل تش تیمز نتایج بررس برای نفره ای ۴ کمیته

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست پنجمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ اسفندماه ١٢

پایه علوم انجمن های رؤسای جلسه از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
شده انجام پیشنهادهای اجرایی ارهای راه و پژوهش معاون با
حدود مبالغ و دادند پایه علوم اعتالی کارگروه های یل تش و
پروژه ها سری ی ازای در انجمن چند به تومان میلیون ١٠٠
کردن مشخص رحیم دکتر آقای تأکید موارد از ی شود. داده
علوم کردن کاربردی ری دی و اصل رشته های در دانش مرزهای
م توان اینکه جمله از شد. پیشنهادهایی راستا این در بود. پایه
کاربردهای حوزه در تا گردد ارسال نمایندگان به فراخوان هایی
دعوت و رجال دکتر آقای مدیریت با کارگاه هایی مجموعه ریاض
از ل متش اولیه کارگروه شد مقرر نمود. برگزار شاخص افراد از

در باشند. واعظ پور دکتر آقای و گویا دکتر خانم رجایی، دکتر آقای
دکتر خانم و رشیدی نیا دکتر آقای و توتونیان دکتر خانم دوم بخش

پذیرفتند. را طرح ساختن آماده مسئولیت محمودی
شد. ارائه صفاپور دکتر آقای خبرنامه سردبیر گزارش •

موفق اجرای و مال ریاضیات سمینار از گزارش ممقان دکتر آقای •
نمودند. ارائه سمینار این

از واژه نامه کارهای دادند. واژه نامه از گزارش ممقان دکتر آقای •
به عید از پیش است امید و است شده انجام غیره و ویرایش جمله

برود. چاپخانه
حق برای شده انجام فعالیت های از گزارش گویا دکتر خانم •

نمودند. ارائه آشنا دکتر آقای طریق از IMU عضویت



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
مصاحب: غالمحسین

برجسته آثار نویسندگان به
فارس به ریاض

جایزۀ
: میرزاخان مریم

ارزنده پژوهش کارهای به
کشور ریاض دان بانوان

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

در شده ارائه برتر مقاالت به
ریاض آنالیز ساالنۀ سمینارهای

جایزۀ
: نجوم محمدحسن

در شده ارائه برتر مقاالت به
مال ریاض سمینار

ادواری نشریات و کتب
سال)، در شماره ٢ (دوفصل نامه، ریاض اندیشه و فرهنگ سال)، در شماره ۴ (فصل نامه، خبرنامه سال)، در شماره ۶ ، انگلیس زبان (به بولتن

سال). در شماره ٢ ، انگلیس زبان (به ژورنال

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

ایران ریاض انجمن حساب های شماره از ی طریق از زیر جدول شرح به ١۴٠١ مهر ‐ ١۴٠٠ مهر دوره عضویت های حق است خواهشمند ضمناً
نمایید. پرداخت به اقدام

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

١۴٠١ ١۴٠٠ ‐مهر مهر دوره برای عضویت حق

توضیحات ساله پن ساله چهار ساله سه ساله دو ساله ی عضویت ها
٩/۵٠٠/٠٠٠ ٧/۶٠٠/٠٠٠ ۵/٧٠٠/٠٠٠ ٣/٨٠٠/٠٠٠ ٢/٠٠٠/٠٠٠ پیوسته

اعضای برای قیمت حداقل
تخفیف با ساله ی وابسته

ریال ٨٠٠/٠٠٠ برابر
م باشد.

١/٨٠٠/٠٠٠ ١/٠٠٠/٠٠٠ 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 تخفیف از پرورش
ریال ١/۶٠٠/٠٠٠ دوسال برای و ریال ٨٠٠/٠٠٠ سال ی برای تخفیف؛ با خبرنامه دریافت قبال در وابسته عضویت برای عضویت حق حداقل توجه: •

م باشد.



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 ١۴٠٠ 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 س 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



ورشو پارک داخل ورشو، خ نبش ، نجات الله استاد خیابان تهران،
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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 ١۴٠١ ١۴٠٠مهر مهر از ساله ی اشتراک حق
است. ریال ١٠/٠٠٠/٠٠٠ 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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