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 انجمن اخبار

« ایران ریاض کنفرانس دومین و «پنجاه گزارش
کنفرانس) (دبير یعقوبی∗ محمدعل

شهریور ١١ ال ٨ روزهای در ایران ریاض کنفرانس دومین و پنجاه
کرمان، باهنر شهید اه دانش کامپیوتر و ریاض دۀ دانش در ١۴٠٠
گردید. برگزار مجازی به صورت ،١٩ کوید بیماری همه گیری به دلیل
سیزدهم، کنفرانس های برگزاری از حاصل تجربه های به توجه با

سع کرمان باهنر شهید اه دانش در نهم و س و ششم و بیست
ارائه آن گسترده مخاطبان برای مطلوبی شیوۀ به کنفرانس این شد
دبیر نظر تحت کنفرانس علم کمیتۀ منظور، همین به گردد.
۴٨ از ل متش ، سالم عباس دکتر آقای کنفرانس، علم محترم
مختلف گرایش های با و خارج و داخل مطرح اه دانش ٣٧ از نفر
از اموری تعیین برای بسیاری جلسه های کمیته این شدند. انتخاب
محورهای ، خارج و داخل مدعو و عموم سخنرانان انتخاب جمله
کارگاه های عناوین میزگردها، موضوعات آن ها، مسئولین و کنفرانس

نمودند. برگزار غیره و تخصص
شرح به داخل و خارج برجستۀ سخنران چهار کنفرانس این در

نمودند. ارائه ساعته نیم و ی عموم سخنران های ذیل

: عموم سخنرانان

1. David Eisenbud, University of California: Linearity in

the Resolution of Monomial Ideals;

2. Esfandiar Eslami, Shahid Bahonar University of Ker-

man: Logic and its Necessity;

3. Dusa McDuff, Columbia University: New Develop-

ments in the Symplectic Embedding Problem;

4. Curtis T. McMullen, Harvard University, USA: Bil-

liards and Moduli Spaces.

ریاض بخش رئیس م مولن١، پروفسور سخنرانان، بین در
مریم زنده یاد راهنمای استاد و فیلدز مدال برندۀ هاروارد، اه دانش
ایران ریاض کنفرانس های در و ایران در اولین بار برای میرزاخان
را میرزاخان دکتر خاطرۀ و یاد خود سخنران در و کردند سخنران
روبرو عالقه مندان فراوان استقبال با ایشان سخنران داشتند. گرام

شد.

در داخل و خارج مطرح مدعو سخنران یازده به عالوه
ساعته ی سخنران های زیر شرح به ریاض مختلف گرایش های

کردند: ارائه
1. RamaCont, University of Oxford: Stochastic Calculus

Without Probability: An Analytical Viewpoint;

2. Hamid Reza Ebrahimi Vishki, Ferdowsi University of

Mashhad : Pure andAppliedMathematics: Confronta-

tion or Interaction?!;
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3. Behnam Hashemi, Shiraz University of Technology:

Least-squares Spectral Methods for Solving Operator

Eigenvalue Problems;

4. Milan Hladik, Charles University: Absolute Value

Programming;

5. Ramin Javadi, Isfahan University of Technology: Ex-

panding Properties of Graphs and its Applications in

Ramsey Theory;

6. Boris S. Mordukhovich, Wayne State University:

Variational Analysis: What Is This About?;

7. Witold Pedrycz, University of Alberta: Interpretabil-

ity and Explainability in Data Analytics: From Data

to Information Granules;

8. Cheryl E. Praeger, University of Western Australia:

Codes and Designs in Johnson Graphs;

9. Mohammad Safdari, Sharif University of Technology:

Local and Nonlocal Equations with Gradient Con-

straints;

10. Laure Saint-Raymond, University of Lyon: Dynamics

of Perfect Gases: A Statistical Approach;

11. Siamak Yassemi, University of Tehran: Cohen–

Macaulayness in a Fixed Codimension;

٢۴٨ تعداد، این از که شد ارسال کنفرانس این به مقاله ۵۴٨ تعداد
پذیرفته پوستر ارائۀ صورت به مقاله ٩۴ و شفاه ارائۀ صورت به مقاله
جهان استنادی اه پای نمایۀ بر عالوه نمایه سازی مقاالت برای شدند.

بین الملل معتبر انجمن با الزم قرارداد و هماهنگ ،(ISC) اسالم
معتبری انجمن IEEE انجمن اینکه به توجه با گرفت. صورت IEEE

با امیدواریم است فعال مهندس و فن حوزه های در بیشتر که است
شاهد انجمن این در ریاض کنفرانس های مقاالت نمایه سازی تداوم

مهندس و فن رشته های دانشجویان و استادان بیشتر تعامل و ارتباط
مجموعۀ نتیجه در باشیم. نزدی آیندۀ در ریاض کنفرانس های با
مجموعۀ و انگلیس ، فارس بخش سه در کنفرانس منتخب مقاالت

شدند. منتشر IEEE مقاالت
به کنفرانس چهارم و دوم روزهای در ذیل شرح به میزگرد دو

ارزنده پیشنهادات و نظرات جم بندی که شدند برگزار ساعت دو مدت
گردید٢. ارسال ایران ریاض انجمن به آنان ارائه شدۀ

میزگردها:
در ریاض رشته آیندۀ بر ١٩ کوید همه گیری «تأثیر میزگردِ . ١
(هماهنگ کننده)، گویا زهرا دکتر میزگرد: اعضای اه»؛ دانش
دکتر و عبداله فرشید دکتر ، ممقان جلوداری محمد دکتر

مومنایی؛ حسین
علوم رشته های توسعۀ در پیش رو «چالش های میزگردِ . ٢
ر دانش امیر دکتر میزگرد: اعضای ایران»: در ریاض
عرفانیان، احمد دکتر شریف، حبیب دکتر (هماهنگ کننده)،

یوسف زاده؛ ملیحه دکتر و نصیری میثم دکتر
«آموزش و آن» کاربردهای و داده «علوم کارگاه دو همچنین
دوازدهم و هفتم روزهای در به ترتیب کنفرانس موازات به « ریاض
برگزار خارج و داخل مجرب استادان از بهره گیری با ١۴٠٠ شهریور
گردهمایی گرفتد. قرار شرکت کنندگان گستردۀ استقبال مورد که شد
کنفرانس سوم روز در نیز ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ ساالنۀ
آقای آن در که گردید برگزار بانوان انجمن محترم اران هم توسط

سخنران ایراد به گولد٣ توریا وی پروفسور و کرم زاده امیدعل دکتر
پرداختند.

مطلوب و مجازی جهت ارائۀ مناسب فضای ایجاد برای
و زوم۴ نرم افزار دو از کنفرانس برنامه های سایر و سخنران ها
سخنرانان هم تا شد استفاده موازی و هم زمان به طور آدوبی کانکت۵
کنند. نظر تبادل بتوانند به راحت داخل شرکت کنندگان هم و خارج
توسط زوم نرم افزار از استفاده ان ام که است الزم نکته این ذکر
و زحمات از اینجا در که شد، فراهم بنیادی دانش های اه پژوهش

م کنیم. قدردان اه پژوهش مسئوالن بی دریغ تالش های
است.٢ شده منتشر شماره همین در میزگرد دو این گزارش 3Victoria Gould 4Zoom 5Adobe Connect
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گردیدند. برگزار مرسوم روال طبق اختتامیه و افتتاحیه مراسم
دکتر ایران ریاض انجمن محترم رئیس ابتدا افتتاحیه مراسم در
نمودند. ارائه انجمن فعالیت های از گزارش واعظ پور سیدمنصور

محمدعل دکتر فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت عال مقام سپس
سخنان مقام، این در خود سخنران اولین به عنوان زلف گل،
ایراد پایه علوم رشته های و ریاضیات خصوص در امیدبخش
حمایت صندوق محترم رئیس افتخاری ایمان دکتر سپس نمودند.
صندوق این فعالیت های تشریح به کشور فناوران و ران پژوهش از
محمد دکتر آقای ادامه در پرداختند. ران پژوهش از حمایت نحوۀ و
مهر دورۀ برای ایران ریاض انجمن محترم رئیس صال مصلحیان،
اعالم را ریاض انجمن آیندۀ برنامه های ،١۴٠٣ شهریور تا ١۴٠٠
به مناسبت بهزاد مهدی دکتر گران قدر استاد مراسم، ادامۀ در کردند.
ایراد ارزنده ای سخنان ایران ریاض انجمن تأسیس سال پنجاهمین
برگزیدگان به ذیل شرح به ایران ریاض انجمن جوایز پایان در کردند.

شدند: اهدا

از نی سرشت ان اش دکتر : کرمان ریاض عباس جایزۀ . ١
شیراز؛ اه دانش

کاشان؛ اه دانش از جهان پور روح اللّه دکتر شفیعیها: جایزۀ . ٢

و آموزش دبیر مومنایی، عبدالحمید آقای : فاطم تق جایزۀ . ٣
کرمان. از پرورش

(بانک کنفرانس حامیان از ی حمایت با کنفرانس این در
توجه قابل تعداد کارگاه های و کنفرانس در شرکت هزینۀ تجارت)
منته سال دو دانش آموختگان و تکمیل تحصیالت دانشجویان از

برای پسندیده کار این است امید شد. پرداخت کامل به طور ١۴٠٠ به
گیرد قرار توجه مورد تکمیل تحصیالت دانشجویان ترغیب و تشویق
شرکت از همچنین یابد. ادامه نیز بعدی کنفرانس های در آینده در و
فناوری و صنعت تکمیل تحصیالت اه دانش ایران، مس صنایع مل
از که گرام حامیان سایر و بم عال آموزش مجتم کرمان، پیشرفتۀ
و ر تش کمال کردند، حمایت معنوی و مادی صورت به کنفرانس این

م آید. به عمل قدردان
سیستم های طریق از اطالع رسان ان ام به توجه با به عالوه،

خارج دانشجویان و استادان از تعدادی کنفرانس این در مجازی
شرکت کننده به عنوان الجزایر عراق، هند، جمله از کشورها سایر از
کنفرانس های در ظرفیت این است امید داشتند. حضور سخنران و

سط در ایران ریاض کنفرانس برگزاری شاهد و یابد افزایش آت

باشیم. واقع به معنای بین الملل
از جمله ایران ریاض کنفرانس دومین و پنجاه اطالعات تمام
تمام ضبط شدۀ فیلم و انگلیس و فارس مقاالت مجموعه
آدرس با کنفرانس تارنمای در مدعو و عموم سخنران های

است. عالقه مندان دسترس در https://aimc52 .uk.ac.ir

و علم هیئت اعضاء از نفر ۴٢ از مرکب کنفرانس اجرایی کمیتۀ
ارشام دکتر آقای اجرایی، محترم دبیر به همراه دانشجویان، از نفر ٣١
کشیدند زحمت بسیار مختلف اجرایی کمیته های در برومندسعید،

پژوهش مرکز از همچنین زاریم. سپاس بسیار آن ها همۀ از که
اری هم برای سالم عباس دکتر آقای ریاست به ماهان ریاض
کمال معنوی، و مادی بی دریغ حمایت های و کنفرانس برگزاری در
اه دانش بخش های تمام از به عالوه، م آید. به عمل قدردان و ر تش
حوزۀ ، عموم روابط اه، دانش ریاست حوزۀ به ویژه کرمان، باهنر شهید
آموزش های گروه ، انفورماتی حوزۀ فناوری، و پژوهش معاونت
و مال اداری، معاونت حوزۀ و نقلیه ، فن دفتر مجازی، و آزاد
با صمیمانه ای اری هم کنفرانس این برگزاری در که اه دانش منابع

قدردان و زاری سپاس کمال داشتند، مختلف کمیته های مسئولین
ریاض کنفرانس دومین و پنجاه برگزاری کمیتۀ م آید. به عمل

دعوت با مجازی فضای بستر در باشد توانسته است امیدوار ایران
شرکت کنندگان گرم حضور ، بین الملل و داخل مطرح استادان از
میزگردها و کارگاه ها سخنران ها، قالب در طرح شده مباحث و محترم
باشد. نموده فراهم را ایران ریاض جامعه عالقه مندان رضایت خاطر
اه دانش در ایران ریاض انجمن بعدی کنفرانس های برگزاری امید به

کرمان. باهنر شهید

کرمان باهنر شهید اه ∗دانش
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ایران ریاض انجمن وقت رئیس سخنران
ایران ریاض کنفرانس دومین و پنجاه افتتاحیۀ در

١۴٠٠/۶/٨ مورخ

استادان، سوتان، پیش خدمت دارم احترام و ادب و سالم عرض
جلسه در شرکت کنندکان تمام و کشور ریاض محترم دانشجویان

. ریاض کنفرانس دومین و پنجاه افتتاحیۀ
شهید اه دانش محترم مسئولین از دارم سپاس و ر تش عرض
دبیر اه، دانش محترم معاون اه، دانش محترم ریاست کرمان، باهنر
جناب علم کمیتۀ دبیر یعقوبی، محمدعل دکتر آقای جناب کنفرانس
این برگزارکنندگان و دست اندرکاران تمام و سالم عباس دکتر آقای
کنفرانس کرونایی، سخت دورۀ این در نمودند تالش که کنفرانس
زیادی بسیار خارج مدعوین از و شود برگزار کیفیت باالترین با
و دقت چه با علم کمیتۀ که بودم شاهد این جانب ببرند. بهره
و م دادند قرار ارزیابی و بررس مورد را رسیده مقاالت وسواس
زیادی تالش همچنین و نمودند انتخاب ارائه برای را مقاالت بهترین

داشتند. جهان اول تراز مدعو استادان دعوت در
ایران ریاض انجمن ریاست سمت در من سخنران آخرین این
جدید اجرایی شورای مهرماه اول از انشاءالله و شماست خدمت در
دکتر آقای خزانه داری و صال مصلحیان محمد دکتر آقای ریاست با
آرزوی عزیزان این برای که کرد خواهد کار به شروع صفاپور احمد
عزیزان شما خدمت را نکته چند عالقه مندم اینجا در دارم. موفقیت

کنم. عرض
آن. اه جای و ایران ریاض انجمن مورد در اول نکته

واالیی اه جای قدمت سال پنجاه از بیش با ایران ریاض انجمن
از که دارد کشور اجرایی مسئولین بین در و کشور علم جامعۀ در
نهایت کشور ریاضیات پیشبرد جهت در م توان به خوبی اه جای این
مسئولین با مداوم تماس های کار، این شرط البته برد. را استفاده
در های پشت جلسات در نشستن با است. کشوری تصمیم گیران و
مداوم صورت به باید برد؛ پیش از کاری نم توان کردن بحث و بسته
و علم چالش های مورد در و کرد برقرار تماس کشور مسئولین با
به و کرد تبادل نظر و بحث آن ها با کشور ریاض روی پیش به ویژه

داد. ارائه ار راه آن ها
با جلسه ٢٢ که داشتیم افتخار اجرایی شورای دورۀ این در
معاون علوم، وزیر مقام قائم علوم، محترم وزیر جمله از مسئولین؛
علوم، وزارت پژوهش کل مدیر و پژوهش معاون ارزیابی، و نظارت

مجلس، آموزش کمیسیون اعضای مجلس، آموزش کمیسیون رئیس
انقالب شورای مسئولین جمهوری، ریاست فناوری و علم معاون
از حمایت صندوق پرورش، و آموزش وزیر مقام قائم ، فرهنگ
باشیم داشته مسئولین ر دی و فرهنگیان اه دانش رئیس ران، پژوهش
علوم علم انجمن های رؤسای با مشترک جلسات این، بر عالوه و
و زمین شناس ، زیست شناس ، شیم ، فیزی انجمن شامل پایه
وزارتخانه در یل شده تش مختلف کمیته های در و باشیم داشته آمار

باشیم. داشته شرکت فعاالنه پایه علوم افت دالیل پیرامون
م توان که شد حاصل نشست ها این از خوبی اثرات خوشبختانه،
توسط ارائه شده مشترکِ طرح از منت که کارشناس کنکور اصالح به
دکتر آقای و علوم فرهنگستان ریاضیات شاخۀ ایران، ریاض انجمن
در مدرسه ای» ریاض استاندارهای «تدوین طرح تصویب بود، رجال
نهایتاً که فرهنگیان اه دانش چالش ران، پژوهش از حمایت صندوق
آن اثر و گردید نظام عال مقامات به علوم محترم وزیر نامۀ به منجر
طرح همچنین و شد، هویدا فرهنگ انقالب عال شورای مصوبات در
پایه، علوم علم انجمن های اری هم با تهران در علم خانۀ تأسیس

کرد. اشاره
جامعه روی پیش چالش های کنم اشاره م خواهم که دوم نکته

است. ایران ریاض
چه دبیرستان، دورۀ در چه ریاض رشته از استقبال عدم چالش: اولین
دانش آموزان به خصوص دانش آموزان استقبال عدم و اه دانش دورۀ در
ضررهایی بنده نظر از است. ریاض رشته از دبیرستان دورۀ در مستعد

کرد: خواهد جامعه و علم متوجه را زیر موارد همچون

علوم ، مهندس رشته های به خصوص اه دانش رشته های . ١
دیپلم های از که مرتبط رشته های ر دی و مدیریت اقتصاد، پایه،
افت دچار شدیداً م کردند پذیرش دانشجو ریاض مستعد
روبرو مستعد متخصصین کمبود با کشور آینده در و م شوند

شد. خواهد

گسترش ریاض به ویژه پایه علوم رشته های در اصل هدف . ٢
رشته ها این به ان نخب ورود به نیاز و است دانش مرزهای

م شود. ال اش دچار نیز مورد این روند این با که دارد
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آموزش مدارس، در ریاض تدریس اصل اهداف از ی . ٣
قدرت و تحلیل و تجزیه قدرت باالبردن کردن، فکر منطق
از دانش آموزان شدن فراری به توجه با که است مسئله حل
ل مش دچار خوب شهروندان تربیت در آینده در ریاض درس

م شود.
میزان است اول چالش وجود علت های از ی شاید چالش: دومین
ابتدایی آموزش رشته های در ماست. ابتدایی معلمان ریاض دانش
علوم رشته های از اغلب م دهد یل تش را ابتدایی معلمان آیندۀ که
به ریاض درس دو فقط اه دانش دورۀ در و م شوند پذیرفته انسان

ریاض معلم تربیت برای هیچ وجه به که دارند ریاض آموزش نام
در که گیرد قرار کار دستور در موضوع این باید و نیست کاف ابتدایی
معلمان این جهت ریاض دانش افزایی کالس های پرورش و آموزش

ذارد. ب عزیز
است. ریاض رشته فارغ التحصیالن شغل آیندۀ چالش: سومین
بود معلم مقدس شغل فارغ التحصیالن انتظار مورد شغل های از ی
اه دانش طریق از فقط معلمان که قانون تصویب از پس متأسفانه که
ابتدا از دانشجو باید اینکه به آن تعبیر و شوند استخدام باید فرهنگیان
رفت. بین از شغل آینده این عمال ببیند آموزش فرهنگیان اه دانش در
بین از و دارد وجود معلم تربیت کال های دنیا تمام در که حال در
آموزش آن ها به و م کنند انتخاب اه ها دانش ر دی فارغ التحصیالن

کنند. تربیت معلم انحصاری اینکه نه م دهند معلم
دکتری و ارشد کارشناس رشته های بی رویۀ رشد چالش: چهارمین
کشور نیاز از بیش که است خاص تخصص های از برخ در ریاض
موضوع این باید و نیست متصور آن ها برای شغل آینده و است
مورد که باشد سمت به آن ها جهت و شود جهت ده و سازمانده

گیرد. قرار توجه مورد دنیا بروز رشته های و باشد کشور آیندۀ نیاز
داشتیم نوآوری هایی اجرایی شورای از دوره این در اینها، بر عالوه

انفجار دوم جلد ترجمۀ مجوز جمله از شد؛ انجام بسیاری فعالیت های و
، میرزاخان مریم جایزۀ تأسیس ، ریاض ژورنال راه اندازی ریاضیات،
نسخۀ راه اندازی جدید، سایت راه اندازی انجمن، بودجه بندی طرح
پرداختیم آن ها به انجمن عموم مجم در چون که واژه نامه آنالین

م کنم. خودداری آن ها ذکر از اینجا در
اهمیت و توجه دارم، بزرگواران و عزیزان از که خواهش انتها، در

وظایف و شغل بر عالوه ما از هرکدام است. « اجتماع «مسئولیت به
دهیم، انجام را آن ها احسن نحو به که م کنیم تالش داریم، که
برای که مفهوم این به  داریم، « اجتماع «مسئولیت نام به وظیفه ای
به خصوص اران هم همۀ از هستیم؟ تأثیرگذار چه قدر خود اجتماع
مسئولیت انجام جهت در که دارم تقاضا کشور ریاض جوان قشر
هر از و باشند داشته اری هم ایران ریاض انجمن با خود اجتماع
به انجمن اینکه منتظر کنند. کم انجمن به م توانند که جهت
شماست آن از انجمن بروید. انجمن سراغ شما نباشید بیاید شما سراغ
دریغ اری هم هرگونه از ایران ریاض انجمن تقویت جهت در باید و
گام های به تبدیل انجمن تقویت جهت در شما کوچ گام های نکرد.

شد. خواهد انجمن ارتقای جهت در بزرگ
طول در که کسان همه از که م دانم الزم برخود انتها در
و ر تش داشتند اری هم انجمن با اجرایی شورای دورۀ این
و انجمن دبیرخانه مسئول صادق خانم به خصوص کنم؛ قدردان
اعضای و نشریات مسئول مدیران دبیرخانه، در ایشان اران هم
هیئت اعضای و جوایز امنای هیئت رؤسای نشریات، تحریریه هیئت
مختلف کمیته های دانشجویی، مسابقات برگزاری مسئولین امنا،
دبیران انجمن، تخصص کمیسیون های بانوان، کمیتۀ به ویژه انجمن
آن ها. اجرایی و علم کمیته های اعضای و سمینارها و کنفرانس ها

واعظ پور سیدمنصور ∗دکتر
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(١۴١ ‐ ٠٠۴٠٣ (دوره ایران ریاض انجمن رئیس سخنران
ایران ریاض کنفرانس دومین و پنجاه در

١۴٠٠ شهریور

انجمن رئیس عنوان به که است افتخار باعث ادب، عرض و سالم با
شورای در ارجمندم اران هم همراه به ١۴٠٠ مهر از ایران ریاض
ایرانمنش، عل دکتر آرین نژاد، مسعود دکتر از ل (متش جدید اجرایی
داود دکتر ، جلوداری ممقان محمد دکتر توتونیان، فائزه دکتر خانم
(خزانه دار صفاپور احمد دکتر زارع نهندی، رشید دکتر ویه، خجسته سال
شهن کرم زاده، امیدعل دکتر ، عبدالله فرشید دکتر انجمن)، محترم
شما خدمت در میرزاوزیری) مجید دکتر و ، مل فرشته دکتر خانم

باشیم.
شورای و واعظ پور سیدمنصور دکتر آقای از م دانم الزم ابتدا
انجمن اهداف پیشبرد در مؤثرشان تالش های خاطر به همراه اجرایی
تالش با ١٣۵٠ سال در ریاض انجمن نمایم. زاری سپاس صمیمانه
بهزاد مهدی دکتر آقای ریاست با و ایران بزرگ ریاض دانان از جمع
فعالیت های و نظرات از انجمن تاکنون، زمان آن از گردید. تأسیس
به است. شده بهره مند گوناگون زمینه های در ریاض پیش کسوتان
مرهون کشور در ریاض انجمن کنون اه جای که گفت باید حق
تحت کتابی که شود گفته است الزم است. عزیزان این تالش های
تکریم محترم مدیرکل شاهرضایی دکتر آقای توسط «بهزاد» عنوان
که است درآمده تحریر رشتۀ به کشور ان نخب مل بنیاد وسازی ال و
سال دو ط ریاض انجمن با بنیاد این اری هم ثمره های از ی
بهزاد مهدی دکتر مستند زندگ نامه کتاب این است. بوده گذشته

است.
کشور ریاضیات توسعه روند در متمادی سالیان ط ریاض انجمن
ایفا مهم نقش ریاض ترویج نیز و آموزش ، پژوهش حوزه های در
کشور ریاض دانان همه حمایت به انجمن راستا، این در است. نموده
چه توانمند، نیروهای از بتوانیم پیش از بیش امیدواریم و دارد نیاز
بانوان و جوانان کمیته های کنیم. استفاده چه جوان، و پیش کسوت
تعامل شاهد امیدواریم و فعال اند مربوط مسئولین همت به انجمن
انجمن با اجراشدن و نو ایده های دارای جوانِ ریاض دانان بیشتر
انجمن رابط به عنوان انجمن نمایندگان نقش میان این در باشیم.
افراد معرف در آن ها نقش به خصوص، است. انکارناپذیر اه ها دانش و
از بیشتر آن رشد به عالقه مند و کشور ریاضیات مورد در صاحب نظر

م شود. احساس قبل

بر که تفکی ناپذیرند حوزۀ دو کاربردی و محض ریاضیات
دو این ریاض دانان م رود انتظار دارند. متقابل تأثر و تأثیر ر دی ی
با اشتغال و کارآفرین پیچیدۀ مسئله در ر دی ی با تعامل در حوزه
تحصیل به افراد ترغیب در بین رشته ای و نوظهور رشته های از حمایت

باشند. تأثیرگذار رشته ها این در
همه جانبۀ توسعۀ در را خود نقش باید انجمن که باورند این بر همه
اعم دولت مختلف دستگاه های کالن تصمیمات و کشور ریاضیات
کشور، آموزش سنجش سازمان فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت از
آموزش بین پیوند ام استح در به ویژه پرورش، و آموزش وزارت و
و آگاه نمایندگان معرف طریق از ، اه دانش آموزش و مدرسه ای
خواسته های باید انجمن ر، دی عبارت به کند. پررنگ تر عالقه مند
قانونگذار سازمان های به را ریاض ورزان و ریاض دانان جامعۀ مهم

اساس دغدغه های از نمونه به عنوان و دهد انتقال تصمیم گیرنده و
کند. حمایت ریاض رشتۀ در علم هیئت اعضای و معلمان آموزش
نگرش که دوره ای کرد؛ اشاره کرونا سخت دوره به باید همین جا
کتاب های تدریس، روش ، اجتماع رسانه های مورد در را ما همۀ
داده تغییر متعلمین و معلمین نقش به خصوص و امتحانات، ، درس
اعتماد توانمندی  ها، بر تکیه با باید، مدرسین درآن که نقش است.
خودآموزی مهارت های تقویت به محصلین، خالقیت های و نفس، به
آن ها نقادانه تفکر رشد در ترونی ال گستردۀ منابع از استفاده و آن ها

نمایند. کم
و روابط گسترش طریق از بین الملل اه جای رشد به باید انجمن
ریاض دانان سخنران های برگزاری به کم جمله از خود تعامالت

کیف ارتقای به ویژه و ، بین الملل همایش های برگزاری برجسته،
دکتر آقای آن سردبیر تالش با انجمن بولتن بپردازد. خود انتشارات
همچنان آن، حرفه ای تحریریه هیئت همراه به سلیمان دامنه مجید
از جمع همت به که ایران ریاض انجمن مجله و است، رشد به رو
آقای سردبیری به است گرفته ل ش کشور صاحب نام ریاض دانان
این امیدواریم م پیماید. را تکوین مراحل عبدالله علیرضا دکتر
اه جای وزین مجلۀ ی عنوان به بتواند خوب مقاالت جذب با مجله

بیابد. بین الملل سط در مناسبی
به رو … و جوایز، مسابقات، همایش ها، جمله از انجمن جاری امور
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صادق اکرم خانم به ویژه و آن ها، مسئولین از دارد جا و هستند رشد
خالصه، به طور نمایم. ر تش ریاض انجمن دفتر کارشناسان سایر و

باشند: داشته بیشتر توجه به نیاز زیر موارد که م رسد نظر به

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

، جهان تراز در پژوهش برای مناسب بستر ایجاد و جهت ده •
، اه دانش و مدرسه ای ریاض آموزش ارتقای به کم •

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

برای ریاض ورزان و ریاض دانان همه از دعوت ضمن پایان، در
برگزارکنندگان برای سازنده، پیشنهادات ارسال و انجمن با همراه
و موفقیت، ، سالمت آرزوی بزرگ کنفرانس این شرکت کنندگان و

دارم. کامیابی

صال مصلحیان محمد ∗دکتر

« فاطم تق پروفسور جایزۀ برندۀ دومین «انتخاب گزارش
(١۴٠٠/۶/٣١ تا ١٣٩٧/٧/١ دورۀ ایران، ریاض انجمن اجرایی شورای در جایزه* امنای هیئت (رئیس گویا∗ زهرا

توجه با ١ فاطم تق پروفسور جایزۀ امنای هیئت ،١٣٩٨ سال در
اجرایی برای تالش در و « فاطم تق پروفسور جایزۀ «آیین نامه به
آئین نامه در که مواردی بود، شده تأسیس ١٣٨٣ سال از که آن، کردن
این عملیات کردن منظور به و شدند شفاف بود آمده ضمن به طور

شد:٢ استخراج آن از صریح مصوبه سه جایزه،
هستند. ریاض برتر معلمان جایزه، مخاطب •

بشود. اهدا ساالنه جایزه، •
کنفرانس میزبان که استان اثرگذار معلمان از ی به جایزه •

بشود.٣ اهدا است، کشور ریاض ساالنه

افتتاحیۀ مراسم در و ١٣٩٨ سال در مصوبه، سه این اساس بر
آقای شیراز، اه دانش میزبان به کشور ریاض کنفرانس پنجاهمین
جایزۀ برندۀ اولین به عنوان فارس، استان از توکل عل محمد حاج
آقای به جایزه دومین همچنین شدند. معرف فاطم تق پروفسور
که شد اهدا کرمان استان ریاض برتر معلم مومنایی عبدالحمید
بود. ١۴٠٠ سال در کشور ریاض کنفرانس دومین و پنجاه  میزبان
دومین انتخاب روند گزارش جایزه، این استمرار و شدن نهادینه برای

م شود. ارائه جایزه این برنده

جایزه امنای هیئت رئیس توسط ایمیل ابتدا اول: مرحله
مسئول زارع نهندی رحیم دکتر آقای برای ، فاطم پروفسور
١۴٠٠ تا ١٣٩٧ اجرایی شورای دوره در ریاض انجمن جوایز
واعظ پور سیدمنصور دکتر آقای با مشورت از پس تا شد ارسال
فعال برای را خود نظر ایران، ریاض انجمن وقت محترم رئیس
جوایز مسئول و رئیس تأیید با سپس کنند. اعالم جایزه نمودن
یل تش اعضا اکثریت حضور با امنا هیئت جلسه اولین انجمن،
و شد گذاشته درمیان انجمن رئیس با ایشان طریق از و انجمن جوایز مسئول با مسئله این بود. ١۴٠٠ اردیبهشت تا جایزه این امنای هیئت اعضای و رئیس ام  اح اتمام *

برساند. پایان به را گرفته برعهده مسئولیت امنا، هیئت کمیته که شد داده اطالع ما به شفاه به طور
آقای از: بودند عبارت الفبایی، به ترتیب امنا هیئت اعضای و ایران ریاض انجمن اجرایی شورای ١۴٠٠ تا ١٣٩٧ دوره امنای هیئت رئیس ( بهشت شهید اه (دانش گویا زهرا ١
آقای ایران، ریاض معلمان علم انجمن های اتحادیه عضو و یزد استان ریاض پیش کسوت (معلم انتظاری محمدرضا آقای کرمان)، باهنر شهید اه (دانش اسالم اسفندیار دکتر
دکتر آقای ،( خوارزم اه (دانش هنری قاسم طاهر دکتر آقای پرورش)، و آموزش مطالعات اه (پژوهش غالم آزاد سهیال دکتر خانم اصفهان)، صنعت اه (دانش رجال عل دکتر

مشهد.) فردوس اه دانش بازنشسته (استاد هنری بهمن
م شد. ارسال برایشان صورت جلسه ها یا بودند حاضر یا جلسه ها اکثر در رأی، حق بدون نیز انجمن جوایز مسئول زارع نهندی رحیم دکتر آقای ٢

ریاض کنفرانس مین ی و پنجاه مجازی، به صورت ‐آموزش علم فعالیت های تمام برگزاری و آموزش مراکز و اه ها دانش تعطیل و ١٩ کوید همه گیری شیوع دلیل به ٣
با البته نداشت. وجود جایزه این برنده دومین انتخاب فرایند برای کاف فرصت زمان، تغییر دلیل به شد. برگزار کاشان اه دانش در ١٣٩٩ بهمن در ،١٣٩٩ شهریور جای به کشور
فرصت دارد، کشور ریاض ساالنه کنفرانس های میزبان برای بیشتری فرصت های استان این و است اصفهان استان جزو جغرافیایی، تقسیم بندی نظر از کاشان اینکه به عنایت

است. محفوظ همچنان استان، این
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زیر اقدام های جلسه، این در نظر تبادل و بحث از پس و شد
گرفت.۴ صورت ، زمان بازۀ ی ط

کمیتۀ دبیر پاریزی سالم عباس دکتر آقای از دوم: مرحله
شد درخواست ایران، ریاض کنفرانس دومین و پنجاه علم
اه دانش کامپیوتر و ریاض ده دانش استادان مشورت با که
کرمان ریاض معلمان آموزش علم انجمن باهنر، شهید
مورد و بنام پیش کسوتان و کرمان ریاضیات خانه (ادراک)،

معرف را جایزه این نامزدهای کرمان، ریاض جامعه وثوق
کنند.

ریاض دبیر ١٣ کرمان، ریاض جامعۀ مساعدت با سوم: مرحله
شدند. انتخاب کرمان استان سط در

اساس بر که شد خواسته علم کمیتۀ دبیر از چهارم: مرحله
را نامزد سه نفر، ١٣ بین از جایزه، این برای ارسال ضوابط

کنند. معرف آنان، علم شرح حال با همراه
برای ، علم شرح حال و سوابق بررس با پنجم: مرحله
خانۀ مدیر رضوان محمد دکتر آقای و سالم دکتر آقای

مبن شد ارسال درخواست واتساپ طریق از کرمان ریاضیات
بیشتری کیف اطالعات به منصفانه تر، قضاوت برای اینکه بر
به اشاره با نامه این در است. نیاز جایزه، ضوابط اساس بر
در ارائه شده موارد که شد داده توضیح ، ارسال علم کارنامه
از فردی اطالعات شامل بیشتر نهایی، نامزد سه علم کارنامۀ
سال های «تعداد و تدریس» محل اه «دانش «مدرک»، قبیل
پرداخته آن ها معلم ویژگ های به و بود « ریاض تدریس
میسر ، کیف منظر از نامزدها بین تمایز نتیجه، در بود. نشده
برای ری دی شاخص های نامه، این به همراه سبب بدین نبود.
نامزد سه اختیار در تا شد ارسال اولیه ضوابط کردن معنادارتر
نهایی انتخاب خودشان، توسط آن ها تکمیل با و یرد ب قرار

شود. تسهیل
دبیرخانه ، تکمیل اطالعات دریافت از بعد ششم: مرحله
جایزه امنای هیئت از ،١۴٠٠/۴/٣٠ تاریخ در ریاض انجمن

منظور به ١۴٠٠/۵/٢ تاریخ در جلسه دومین در شرکت برای
نمود. دعوت جایزه، برندۀ دومین انتخاب

که شد معلوم ، تکمیل اطالعات دریافت از پس هفتم: مرحله
تنها داشتند، بزرگوار نامزد سه که سته نفس ش و تواض با
برای و مجدداً بودند. کرده اشاره خود فعالیت های از بعض به
و مدرسه ریاض اران هم توسط نامزد سه هر با مرحله، آخرین
ارسال طریق از نیز آن ها و شد گرفته تماس کرمان، در اه دانش
و پیام ها فرستادن دست نوشته ها، تصویر ، صوت فایل های
را اری هم نهایت دادند، تکمیل سؤال های به که پاس هایی
هر تفکی به و جدول سه در داده ها همه نهایت، در نمودند.
برای جلسه، دومین از قبل فایل، ی در و شد تنظیم نامزد،

شد. ارسال جایزه امنای هیئت اعضای

اعضا تمام با جلسه ،١۴٠٠ مرداد ٢ جلسۀ در هشتم: مرحله
جلسه، این از قبل که رجال عل دکتر آقای تنها و شد یل تش
طریق از بودند، شده دعوت ری دی جلسه در حضور برای
هیئت اعضای جلسه، این در کردند. همراه جلسه با واتساپ
برندۀ را مومنایی» «عبدالحمید آقای اجماع، به جایزه امنای
الزم نکته این ذکر کردند. اعالم فاطم تق پروفسور جایزه
شده ارسال واتساپ طریق از رجال دکتر آقای نظر که است

شد. اعالم جلسه، اعضای به که بود

تق پروفسور جایزۀ برندۀ دومین ، ایمیل ط نهم: مرحله
ایران ریاض انجمن رئیس به ، ریاض برتر معلم برای فاطم
تأیید به انتخاب این شد. معرف اجرایی، شورای اعضای و
رئیس طرف از و رسید (١۴٠٠ تا ١٣٩٧ (دوره اجرایی شورای
کنفرانس دومین و پنجاه علم کمیتۀ دبیر اطالع به انجمن،
به کنفرانس، افتتاحیۀ روز در جایزه این تا رسید کشور ریاض
نیز شده تهیه تقدیر لوح و گردد اهدا مومنایی عبدالحمید آقای

گردید. ارسال

بهشت شهید اه ∗دانش

بودند. ارتباط در هم با واتساپ، و ایمیل طریق از اعضا ۴
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ایران ریاض انجمن وقت رئیس سخنران
ایران ریاض انجمن عموم مجم در

١۴٠٠/۵/۵ مورخ

و است مشغول هندسه کار به دائم که اعداد آفرینندۀ خداوند نام به
و سالم عرض است. نگاشته ریاض عالئم با را هست زیبای عالم
ایران، ریاض انجمن محترم اعضای تمام خدمت دارم احترام و ادب
ثبت شده علم انجمن های اولین جزو و قدمت سال پنجاه با انجمن
همواره که انجمن ها تمام بین در پیشرو و تأثیرگذار انجمن کشور،
موجب انجمن این است. بوده علوم وزارت از (a) الف رتبۀ دارای
م کنم افتخار بالید. آن به و باید است کشور ریاض جامعۀ افتخار
ریاض دانان و عزیزان شما خدمت در انجمن فعل رئیس عنوان به که

باشم. کشور ریاض پیش کسوتان و
شورای از دوره این که است عموم مجم آخرین این ازآنجاکه
اعضای تحویل مهرماه از انشاءاللّه و م هد گزارش آن در اجرایی

اساس کارهای از مختصری گزارش شد، خواهد اجرایی شورای جدید
قرار قبول مورد که انشاءاللّه م نمایم عرض خدمتتان را انجام شده

گیرد.
تأثیرگذاری دوره، این در انجام شده اقدامات اساس ترین از ی
همواره است. کشوری مسئولین و تصمیم گیران تصمیمات بر انجمن

علم انجمن های ظرفیت از ت ممل مسئولین چرا که م شد گالیه
نشان ما دوره این در نم گیرند. مشورت آنها از و نم کنند استفاده
باید ه بل گذارند پیش قدم آن ها که نشست منتظر نباید که دادیم
آن کار این اولیۀ شرط البته کرد. تحمیل آن ها به را نظرات و رفت
شرکت به تنها و باشند فعال انجمن اجرایی شورای اعضای که است

سع ما دوره این در نکنند، بسنده اجرایی شورای جلسات در کردن
ارتباطات این جملۀ از باشیم. داشته مسئولین با قوی ارتباطات کردیم

کرد: اشاره زیر موارد به م توان

جمهوری؛ ریاست فناوری و علم معاون با جلسه ی . ١

فناوری؛ و تحقیقات علوم، محترم وزیر با جلسه ی . ٢

فناوری؛ و تحقیقات علوم، وزیر مقام قائم با جلسه ی . ٣

فناوری؛ و تحقیقات علوم، وزارت آموزش معاون با جلسه چهار . ۴

تحقیقات علوم، وزارت پژوهش کل مدیر و معاون با جلسه دو . ۵
فناوری؛ و

؛ فرهنگ انقالب عال شورای دبیر معاون با جلسه ی . ۶

پرورش؛ و آموزش وزیر مقام قائم با جلسه ی . ٧

فرهنگیان؛ اه دانش رئیس با جلسه ی . ٨

ارزیابی و نظارت مرکز رئیس ، ذکائ دکتر آقای با جلسه ی . ٩
علوم؛ وزارت

مجلس؛ آموزش کمیسیون رئیس با جلسه ی . ١٠

مجلس؛ آموزش کمیسیون در شرکت جلسه ی . ١١

ران؛ پژوهش از حمایت صندوق رئیس با جلسه چند . ١٢

پایه؛ علوم انجمن های رؤسای با مشترک جلسۀ چندین یل تش . ١٣

؛ ریاض برنامه ریزی دفتر کل مدیر آهنجیان دکتر با جلسه . ١۴

ریاض برنامه ریزی تخصص کارگروه با نزدی اری هم . ١۵
فناوری؛ و تحقیقات علوم، وزارت

علوم. فرهنگستان ریاضیات شاخۀ با نزدی اری هم . ١۶

است موضوع سه این پیرامون جلسات در مطرح شده مسائل عمده
هستند. کشور ریاضیات چالش های از که

ستاد یل تش به م توان آن نتایج از کشور: در پایه علوم افت . ١
ویژه حمایت های و علوم وزارت معاونت در پایه علوم از حمایت
همچنین و ران پژوهش از حمایت صندوق توسط پایه علوم از
پایه علوم کمیسیون در موضوع گرفتن قرار کار دستور در

کرد. اشاره عتف عال شورای

طرح به م توان جلسات نتایج از که فرهنگیان اه دانش چالش . ٢
کرد؛ اشاره فرهنگ انقالب عال شورای در چالش

مشترک طرح ارائۀ به م توان آن نتایج از که کنکور چالش . ٣
و فرهنگ انقالب عال شورای به فرهنگستان و انجمن
کرد؛ اشاره شد، تصویب شورا آن در زمینه این در که مصوبات
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مهمترین از قسمت این بوده ایم. تأثیرگذار مورد سه هر در خوشبختانه
اجرایی شورای در ما عزیز اران هم امیدوارم که بود دوره این اقدامات
جلسات در گفتگو و بحث جای به و دهند ادامه را روند این هم بعدی

شانند. ب مسئولین اتاق به را موضوعات بسته در های پشت
کنم: اشاره زیر موارد به باید شورا اقدامات ر دی از

ریاضیات استاندارهای «تدوین طرح اجرای تصویب و تدوین . ١
ران؛ پژوهش از حمایت صندوق اری هم با مدرسه ای»

شروع و ریاضیات» «انفجار دوم جلد ترجمۀ مجوز اخذ یری پی . ٢
ترجمه زحمت قبول برای شادمان دکتر (از کتاب این ترجمۀ

م کنم)؛ ر تش
؛ میرزاخان مریم جایزۀ تأسیس . ٣

ایران؛ ریاض انجمن جدید سایت راه اندازی . ۴
واژه نامه؛ آنالین نسخۀ راه اندازی . ۵

ایران؛ ریاض انجمن ژورنال راه اندازی . ۶
ایران؛ ریاض انجمن پژوهش بیانیۀ اولین صدور . ٧

کشور؛ ریاض مسابقات مدال آوران گردهمایی اولین برگزاری . ٨
تاریخ از ریال ٣/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ مبل پرداخت یری پی . ٩
وت مس که مل خرید جهت انجمن ٢١ توسط ٨١/١١/١
صادر علوم وزارت نام به خریداری شده مل سند و بود مانده

است؛ شده
مصوبه اخذ و ایران ریاض انجمن جوایز حساب های تجمیع . ١٠
حساب ها این از برداشت ان ام عدم بر مبن عموم مجم از

جوایز؛ برای به جز
اجرایی شوای در آن تصویب و انجمن سالیانۀ بودجۀ تدوین . ١١

سال؛ هر برای

کنفرانس ها؛ از درآمدزایی . ١٢

برجستۀ بسیار سخنران های با ماهانه همایش های برگزاری . ١٣
کشور؛ از خارج

مبل به آن اجرای و علوم وزارت پژوهش معاون با قرارداد . ١۴
١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ریال؛

دفتر کارشناسان و صادق اکرم خانم از دارم ویژه ر تش پایان، در
تمام از ر تش و ایران ریاض انجمن محترم خزانه دار از ر تش و انجمن

از م کنم ر تش همچنین انجمن. اجرایی شورای اعضای

بولتن؛ تحریریه هیئت اعضای و بولتن سردبیر •

هیئت اعضای و ایران ریاض انجمن ژورنال راه اندازی سردبیر •
تحریریه؛

تحریریه؛ هیئت اعضای و ریاض اندیشۀ و فرهنگ سردبیر •

تحریریه؛ هیئت اعضای و خبرنامه سردبیر •

کشور؛ دانشجویی ریاض مسابقات برگزاری مسئولین •

یازده و امناها هیئت رؤسای و جوایز امنای هیئت اعضای •
رحیم دکتر آقای جوایز هماهنگ مسئول و انجمن جوایز مورد

زارع نهندی؛

کمیته های و مختلف اه های دانش در انجمن نمایندگان •
دانشخواه اشرف دکتر خانم و بانوان کمیتۀ به ویژه و مختلف
ر دی و ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ فعال مسئول

کردند. اری هم که عزیزان

واعظ پور سیدمنصور ∗دکتر
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عموم مجم گزارش
ایران ریاض انجمن عادی

جلسه) (منش جاهدی∗ صدیقه
مورخ ١٧ ساعت در ایران ریاض انجمن عادی عموم مجم جلسۀ
به صورت پیوسته اعضای از نفر ١٠٣ از بیش شرکت با و ١۴٠٠/۵/۵
به عنوان زارع نهندی رحیم دکتر آقای جلسه این در شد. یل تش برخط
دکتر آقای و موسوی حمید دکتر آقای سپس و رئیسه هیئت رئیس
به عنوان جاهدی صدیقه دکتر خانم و ناظر به عنوان دهقان محمدعل
دکتر آقای اجرایی، شورای محترم دبیر ابتدا شدند. انتخاب منش
سالۀ ۴ دورۀ در گرفته صورت اقدامات از جامع گزارش واعظ پور،
بر ریاض انجمن پیشنهادات و نظرات تأثیرگذاری و ١ ‐ ١٣٩٧۴٠٠
مطالبی موجود چالش های رف در خصوص کشور مسئوالن تصمیمات
دبیرخانه رئیس صادق خانم از سپس رساندند. حاضران سم به
که عزیزان سایر و انجمن دفتر محترم کارشناسان ، ریاض انجمن
یاری را اجرایی شورای اعضای انجمن، اهداف پیشبرد در به نوع
آقای جلسه، ادامۀ در آوردند. به عمل قدردان و ر تش نموده اند،

مال سالِ ی از مبسوط گزارش انجمن، خزانه دار ایرانمنش دکتر
کردند. قرائت ١ ‐ ١٣٩٧۴٠٠ دورۀ مال رد عمل وضعیت و انجمن
امور پیشرفت از ساالنه گزارش ارائه و مال گزارش تأیید از پس

انجمن مال ترازنامه بازرس، به عنوان رشیدی نیا دکتر آقای توسط
جلسه این در رسید. تصویب به جلسه در حاضر اعضای آرای به اتفاق
نحوۀ در خصوص انتخابات، کمیتۀ رئیس به عنوان تاجبخش دکتر آقای

سم به جامع گزارش اجرایی شورای اعضای انتخاب و رأی گیری
برای را عل البدل اعضای و اصل اعضای سپس و رساندند حاضرین
تعدادی کردند. معرف ١۴٠٣ شهریور پایان تا ١۴٠٠ مهر دورۀ
از بعد و پرداختند پیشنهادات طرح به جلسه در حاضر اعضای از
بودند، کرده آمادگ اعالم قبل از که انجمن بازرس نامزدهای آن
دفتر سوی از که پیوندی آدرس به رجوع با سپس، شدند. معرف

مل کد ، نام خانوادگ و نام درج با حاضران گردید معرف انجمن
خود رای توانستند م شد ارسال شخص برای که یری ره کد و
دانشخواه اشرف دکتر خانم آراء، شمارش از پس نمایند. ثبت را
بازرس به عنوان نظری محمدعل دکتر آقای و اصل بازرس به عنوان
رئیس صادق اکرم خانم به مجم خاتمه، در شدند. انتخاب عل البدل
تا داد به غیر توکیل حق با تام وکالت ایران ریاض انجمن دبیرخانه

صنعت یت مال و شرکت ها ثبت ادارۀ در را انجمن ثبت امور کلیۀ
پایان به ٢٠ ساعت در جلسه کنند. امضا را مربوط دفاتر و دهند انجام

رسید.

شیراز صنعت اه دانش ∗

میرزاخان مریم جایزۀ دومین فراخوان
( میزاخان جایزه امنای هیئت (رئیس ماهیار∗ یمه ح

بزرگداشت و کشور ریاض د ان بانوان در انگیزه ایجاد و تشویق برای
اولین ، میرزاخان مریم پروفسور زنده یاد پژوهش آثار و زندگ

ریاض انجمن اجرایی شورای جهان، در فیلدز مدال برندۀ بانوی
مریم عنوانجایزۀ با جایزه ای انجمن، بانوان کمیتۀ پیشنهاد به ایران
ارزنده ، پژوهش آثار دارای کشور ریاض دان بانوان به میرزاخان
پروفسور زنده یاد تولد روز در سال، هر جایزه این م کند. اعطا

انجمن بانوان همتکمیتۀ به که اردیبهشت ماه) ٢٢) میرزاخان مریم
شده نام گذاری ریاضیات در زنان روز نام به جهان در ایران ریاض

م شود. اهدا است،
جایزه این آیین نامه در مندرج شرایط واجد بانوان از بدین وسیله
تکمیل ضمن ١١۴٠٠ بهمن ماه پایان تا حداکثر که م شود دعوت
الزم مدارك و (CV) علم حال شرح ٢ جایزه، این ویژه مشخصاتِ فرم
ارسال iranmath@ims.ir ایران ریاض انجمن ایمیل آدرس به را
واجد بانوان م شود دعوت کشور با سابقۀ استادان از همچنین نمایند.

نمایند. معرف ایران ریاض انجمن به م شناسند که را شرایط

جایزه) آیین نامه (مطابق جایزه نامزدهای الزم شرایط
ساکن ، ایران ملیت ، ریاض علوم در دکترا مدرک بودن دارا (٢ ‐ ١

سن. سال ۴۵ حداکثر و ایران،
تمدید غیر قابل ١

دارد. قرار https://fa.ims.ir آدرس به ایران ریاض انجمن اه وب در جایزه ویژۀ مشخصات فرم و جایزۀ آیین نامۀ ٢
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ تابستان و بهار ٣۴

باشد. علم هیئت عضو متقاض ندارد لزوم تبصره:

منته سال ۵ در شاخص و ارزنده مقالۀ دو حداقل بودن دارا (٢ ‐ ٢
جایزه. نامزدی اعالم به

شامل ارزنده –خدمات علم افتخارات و دستاوردها بودن دارا (٢ ‐ ٣
زیر: موارد از مورد چند یا ی
شاخص. دکترای رساله الف)

شایسته و ارزشمند اثری که به گونه ای ارزنده کتاب تألیف ب)
ی به عنوان و باشد کشور ریاضیات اعتالی راستای در تقدیر

بین الملل یا و مل سط در ریاض ماندگار و فاخر آثار از
شود. شناخته

که چاپ شده علم مقاالت تألیف قالب در نظریه پردازی پ)

باشد. شده داده توجه قابل ارجاعات آن به
جوایز. و نشان ها کسب نظیر علم افتخارات ت)

یا و اه ها دانش از (گرنت) پژوهش ویژه اعتبار کسب ث)
. بین الملل معتبر ‐پژوهش آموزش موسسات

همایش ها، در مدعو سخنران به عنوان سخنران ج)
. داخل یا بین الملل معتبر علم سمینارهای یا و کنفرانس ها
سمینارهای یا و کنفرانس ها همایش ها، علم کمیتۀ دبیر چ)

ایران. ریاض انجمن تأیید مورد داخل یا بین الملل معتبر
و مراکز راه اندازی در مشارکت نظیر علم خدمات ح)

. –پژوهش علم مؤسسات

خوارزم اه دانش ∗

خبر ارسال به دعوت
  

با که م کند دعوت صمیمانه اه ها) دانش در انجمن محترم نمایندگان (به ویژه انجمن اعضای کلیه از ایران ریاض انجمن خبرنامه
و آگه ها دیدگاه ها، ، خواندن نکات همایش ها، گزارش تألیف)، یا (ترجمه کوتاه جمالت مقاالت، ،( ترونی ال (ترجیحاً اخبار ارسال

کم کشور ریاض جامعه اطالعات اعتالی به  http://nims.ims.ir نشان به ایران ریاض انجمن خبرنامه سامانه طریق از  . . .
کنند.

شد.  خواهد درج خبرنامه در نویسنده نام با همراه تصویب، از پس ارسال مقاالت و اخبار
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