
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ تابستان و بهار ۵٨

اجرایی شوراي  مصوبات
شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست چهلمین تصمیمات و مصوبات اهم

١۴٠٠ فروردین ماه ٢۵

شورای م ی و س دورۀ انتخابات روند جاری بودن به توجه با •
بازرس توسط روند این از گزارش ایران، ریاض انجمن اجرایی
مرحلۀ در گردید. ارائه صادق خانم و رشیدی نیا دکتر آقای انجمن
درصد) ۴۵ (حدود نفر ٢٠٧ انجمن، پیوستۀ عضو ۴۵٧ تعداد از اول
اول نفرِ ٢٠ با اول مرحلۀ در داشته اند. مشارکت انتخابات در
٧ پذیرش عدم به توجه با است. شده اتبه م خروج فهرست
از ٢۵ ردیف تا افرادِ با است، شده اتبه م آنها با که کسان از نفر

است. گرفته صورت نامه نگاری ، خروج فهرست
انجمن پژوهش طرح تصویب روند از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
و ایشان مجدانۀ یری های پی و ران پژوهش از حمایت صندوق در
توجه با نمودند. ارائه خالصه به طور تاکنون، ٩٧ سال از دبیرخانه
سوی از رفیع پور ابوالفضل دکتر آقای پیش ماه چند از اینکه به
صندوق به انجمن سوی از طرح مجری به عنوان اجرایی شورای

گزارش جلسه این در تا است شده دعوت ایشان از شده اند، معرف
نمایند. ارائه شورا اعضای به کار روند از

به همراه کار انجام روند و نحوه از گزارش رفیع پور دکتر آقای •
انجام حال در حاضر حال در اینکه به توجه با و نمودند ارائه تیم شان
جهت را زیر موارد هستند، مدرسه ای ریاضیات تدوین طرح دوم فاز

نمودند: مطرح شورا در بررس و طرح
به ارسال از پیش تأیید و اجرایی شورای توسط اول فاز تصویب •

صندوق.
به بود، توافق مورد که تومان میلیون ۴٠ مبل به مصوب بودجۀ •

یابد. افزایش تومان میلیون ٧٠
به عنوان کرمان باهنر شهید اه دانش به مبلغ اختصاص طریق از •

گردد. تقویت کرمان ماهان مؤسسه باالسری
توسط شده مطرح موارد بررس و بحث از پس اجرایی شورای •
رفیع پور، ابوالفضل دکتر آقای ایران ریاض انجمن طرح مجری

رف منظور به ران پژوهش از حمایت صندوق اینکه به توجه با
انجمن از حمایت قرارداد طبق و انجمن مال عدیدۀ الت مش
انجمن طرح به تومان میلیون هشتاد و صد ی مبل اختصاص با
آقای ارزشمند اری هم به توجه با همچنین و است نموده موافقت
تومان میلیون ۴٠ رقم افزایش با ارشان، هم تیم و رفیع پور دکتر
توجه با است. نموده موافقت تومان میلیون ۶٠ به طرح بابت
را مبل این از تومان میلیون ٢٠ کار شروع در انجمن اینکه به
میلیون ۴٠ مبل بایت شد مقرر است، نموده پرداخت پیشاپیش
تأیید از پس دوم مرحله در آن تومان میلیون ٢٠ باقیمانده، تومان
ناظر تأیید و سوم مرحله انجام از پس نیز باقیمانده میلیون ٢٠ و ناظر
صورت در که است ذکر به الزم گردد. پرداخت طرح مجری به
حساب به مبل کل مجری، توسط صندوق سوی از مبل دریافت
را ایشان به پرداخت باال مفاد براساس انجمن و شده واریز انجمن
در رفیع پور دکتر آقای فعالیت های از شورا پایان، در دهد. انجام

نمودند. قدردان ریاض جامعۀ و انجمن اهداف راستای
بصورت ۶ تا ۴ ساعت اردیبهشت ماه هفتم بعد جلسه شد مقرر •

برگزار شود. آنالین

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست مین ی و چهل تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠٠ اردیبهشت ماه ٢١

نمودند. ارائه خبرنامه وضعیت از گزارش صادق خانم •
از شده تعیین مبال یری پی از گزارش ایرانمنش دکتر آقای •

دادند. دبیرخانه اری هم با برتر انجمن های

قرار و مطرح انجمن ساختمان تخلیۀ خصوص در شهرداری نامۀ •
شهردار دفتر به شهرداری آرم با ریاضیات در زنان روز پوستر شد

شود. ارسال ۶ منطقه



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۵٩ ١۶٨ ١۶٧و پیاپی شماره

و میرزاخان جایزه امنای هیئت رئیس کتبی گزارش طبق •
تأیید مورد امنا هیئت این مصوبۀ محمودی دکتر خانم توضیحات
عنوان به یوسف زاده ملیحه دکتر خانم و گرفت قرار اجرایی شورای

مبل شد مقرر همچنین شدند. انتخاب میرزاخان جایزۀ برندۀ اولین
شود. اهدا جایزه برندۀ به سپرده محل از تومان میلیون ١٠

و پنجاه شرایط از گزارش یعقوبی دکتر آقای و سالم دکتر آقای •
توصیه سالم دکتر نمودند. ارائه ایران ریاض کنفرانس دومین
و باشد داشته کنفرانس ها در پررنگ تری نقش انجمن که کردند

کنند. حفظ را شأن کیفیت کنفرانس ها اینکه از کردند نگران ابراز
جوانان از و شود دعوت میزگردها در سوت ها پیش از شد پیشنهاد
جامعۀ به تا شود استفاده عموم سخنران های در بیشتر برجسته

شوند. معرف ریاض
مجدداً علم دبیر و کنفرانس دبیر از تیرماه جلسۀ در شد مقرر •

شود. دعوت
تصمیم گیری برای کمیته ای شد مقرر شد. مطرح مسابقات موضوع •

شود. یل تش مسابقات برگزاری شیوۀ خصوص در

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست دومین و چهل تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠٠ ۴خردادماه

نمودند. ارائه خبرنامه وضعیت از گزارش صفاپور دکتر آقای •
نمودند ارائه گزارش گویا دکتر خانم بین الملل، کمیتۀ خصوص در •
بین الملل کمیتۀ وجود لزوم خصوص در را نظراتشان شورا اعضای و

شود. برگزار فعال تر کمیته این جلسات شد قرار نمودند. ارائه
توسعۀ برای پایه علوم بین الملل «سال خصوص در اتحادیه نامه •
مقرر اجرایی، امور در اتحادیه ورود به توجه با و شد مطرح پایدار»
انجمن موض خصوص در اتحادیه به انجمن طرف از نامه ای شد

را زحمت این ممقان دکتر آقای و گویا دکتر خانم و شود ارسال
پذیرفتند.

از گزارش واعظ پور دکتر آقای مسابقات، برگزاری خصوص در •
ادامه مذاکرات شد قرار و دادند ارائه علم کمیتۀ با مذاکراتشان
شود. بررس سال پایان تا مسابقات برگزاری ان ام تا کند پیدا
این یری پی مسئولیت ممقان دکتر آقای و ایرانمنش دکتر آقای

شدند. عهده دار را امر

شهریور١۴٠٠ ‐ ٩٧ مهر دوره نشست سومین و چهل تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠٠ تیرماه ١

ثبت و انجمن ٢١ مل یری پی از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
نمودند. ارائه ثنا در انجمن

خصوص این در اتحادیه جلسات و پایه علوم جهان سال موضوع •
خصوص این در اقدام انجمن فعل شرایط در شد مقرر و مطرح

ندهد. انجام
خانم که ١٣٩٩ بودجه رد عمل از گزارش ایرانمنش دکتر آقای •
به ١۴٠٠ بودجۀ همچنین و کردند ارائه نمودند، تهیه صادق

رسید. شورا اعضای تصویب و استحضار
کنفرانس مسئولین با تعاملشان از توضیحات ایرانمنش دکتر آقای •
٢٠ بین انجمن برای کنفرانس آوردۀ احتماال گفتند و نمودند ارائه

خصوص در توضیحات صادق خانم بود. خواهد میلیون ٣٠ تا
تجربۀ و دبیرخانه نیاز به توجه با و نمودند ارائه اعضا فعل سامانۀ

جام نرم افزار که دادند پیشنهاد جدید سامانۀ با انتخابات برگزاری
جلسه در حاضر اعضای و گردد تهیه ثمین همایش شرکت از انجمن

نمودند. موافقت اتفاق به
تصمیم گیری با شورا اکثریت و مطرح مسابقات برگزاری موضوع •

کردند. موافقت بعد دورۀ اجرایی شورای در موضوع این
صورت در و شود ان سنج ام شد قرار عموم مجم خصوص در •

گردد. برگزار مردادماه اوایل عموم مجم ان ام



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ تابستان و بهار ۶٠

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست چهارمین و چهل تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ مردادماه ١٢

مسئولیت از زارع نهندی رحیم دکتر آقای استعفای نامۀ به توجه با •
آقای و آمد به عمل رأی گیری نامزد، چند آمادگ اعالم و جوایز
انجمن جوایز مسئول به عنوان آراء اکثریت با سالم عباس دکتر

شد. انتخاب
با و شورا در شده انجام رأی گیری و رسیده پیشنهادهای به توجه با •

شدند: انتخاب زیر شرح به امناها هیئت جوایز، آئین نامه به توجه
دکتر آقای اعظم، سعید دکتر آقای بهزاد: دکتر جایزۀ
محمد دکتر آقای زارع نهندی، رحیم دکتر آقای دهقان، محمدعل

حجازیان. شیرین دکتر خانم و صال مصلحیان
آقای ویه، سال خجسته داود دکتر آقای رجبعل پور: دکتر جایزۀ

بهنام دکتر آقای صفاپور، احمد دکتر آقای ، سالم عباس دکتر
. عل بی پنجه فاطمه دکتر خانم و هاشم

دکتر آقای ایرانمنش، عل دکتر آقای : ریاض کرمان دکتر جایزۀ
آقای سلیمان دامنه، مجید دکتر آقای ، ابراهیم ویش حمیدرضا

یوسف زاده. ملیحه دکتر خانم و صفاپور احمد دکتر
دکتر آقای ، جلوداری ممقان محمد دکتر آقای شفیعیها: دکتر جایزۀ

میرزاوزیری. مجید دکتر آقای و جهان پور روح الله
سهیال دکتر خانم توتونیان، فائزه دکتر خانم : فاطم دکتر جایزۀ
آقای و نامداری مهرداد دکتر آقای گویا، زهرا دکتر خانم آزاد، غالم

رفیع پور. ابوالفضل دکتر

آگه

ابوعبداله محمدبن موس ، بوزجان ابوالوفا ، بیرون ابوریحان نام های به سانت متر ٨٨ × ۵٨ قط به سری پن : رنگ پوستر سری ده
تمدن نام های به سانت متر ۶٨ × ۴٨ قط به پوستر سری پن و کاشان جمشید غیاث الدین و عمرخیام ابوالفت غیاث الدین ، خوارزم
دبیرخانۀ در ریاضیات جهان سال مل ستاد انتشارات از (رنسانس)، نوزائ و نوین عصر اولیه، دوران های یونان، طالیی دوران ، اسالم

است. شده تعیین ریال ۶/٠٠٠/٠٠٠ آن ارسال هزینه با پوستر ده این بهای است. موجود انجمن
مجامع و دبیرستان ها اه ها، دانش راهروهای و اتاق ها کالس ها، سالن ها، کتابخانه ها، زینت بخش م تواند پرمحتوا و زیبا مجموعه این

باشد. ریاضیات خانه های و فرهنگ سراها نظیر
یرند. ب تماس انجمن دبیرخانه با نفیس مجموعۀ این خرید جهت م شود تقاضا محترم مدیران و مسئوالن به ویژه عالقه مندان، از


