


برگزاری زمان برگزاری محل انجمن همایش های عنوان
١۴٠١ اردیبهشت ماه ٢١ تا ١٩ رشت گیالن، اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار نهمین
١۴٠١ اردیبهشت ماه ٢٢ و ٢١ طباطبایی عالمه اه دانش ( مال (ریاضیات انسان علوم و ریاضیات همایش هفتمین
١۴٠١ اردیبهشت ماه ٢٣ تا ١٩ کشور سراسر در منتخب ریاض ده های دانش از تعدادی در کشور دانشجویی ریاض مسابقه چهارمین و چهل
١۴٠١ اردیبهشت ماه ٢٩ و ٢٨ شیراز شیراز، پیام نور اه دانش پیام نور اه دانش ریاض مل همایش دهمین
١۴٠١ اردیبهشت ماه ٣٠ و ٢٩ تبریز آذربایجان، مدن شهید اه دانش بهینه سازی و غیرخط آنالیز سمینار پنجمین

١۴٠١ خردادماه بروجرد بروجردی، آیت اله اه دانش پایه علوم در کاربردی پژوهش های مل کنفرانس اولین
١۴٠١ تیرماه ٢٣ ٢٢و تبریز تبریز، اه دانش دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار شانزدهمین

١۴٠١ شهریورماه ١٧ تا ١۴ بهشهر مازندران، فناوری و علم اه دانش ایران ریاض كنفرانس سومین و پنجاه
١۴٠١ اسفندماه ١١ و 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 تیر ماه تبریز اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز دهمین
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 کردستان، طوس ، نصیرالدین خواجه صنعت بیرجند ، صنعت شیراز ، (س) ، خوارزم ، الزهراء اصفهان، اه های: دانش

١۴٠١ مهرماه تا ١۴٠٠ مهرماه دوره حقوق اعضای
هرمزگان. و (ویژه) گیالن مشهد(ویژه)، فردوس (ویژه)، طوس نصیرالدین خواجه صنعت زنجان(ویژه)، اه های: دانش
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خبرنامه
١٧٠و١۶٩ شماره ،١۴٠٠ زمستان و پاییز و۴، ٣ شماره ،۴٢ 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

است. آزاد مأخذ
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بختیاری زهرا تنظیم: و طراح

بختیاری سمانه جلد: طراح
دبیرخانه ورشو، پارک داخل ، نجات اله شهید استاد خ ‐ تهران : نشان

١٣١۴۵ ‐ ۴١٨ پست صندوق ایران، ریاض انجمن
٨٨٨٠٧٧٧۵ و ٨٨٨٠٧٧٩۵ ،٨٨٨٠٨٨۵۵ دورنگار: و تلفن

iranmath@ims.ir انجمن: ترونی ال نشان
http://imsmembers.ir اعضاء: سامانه نشان
http://ims.ir, http://nims.ims.ir : اینترنت نشان
newsletter@ims.ir خبرنامه: ترونی ال نشان
این است. آن نویسندگان دیدگاه بازتاب خبرنامه مقاله های محتوای

ریاض انجمن تأیید مورد لزوماً اجرایی، شورای مــصوبات جز به مـطالب
نیست. ایران
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ زمستان و پاییز ٢

 سرمقاله
! علم پژوهش های در حرفه ای رفتار

∗ صال مصلحیان محمد

اه ها، دانش در پژوهش اخالق رعایت فرهنگ گسترش با
در آن ها پیش از بیش رعایت به کشور ران پژوهش خوشبختانه،
(… و گزارش، پایان نامه، رساله، مقاله، (کتاب، پژوهش آثار و اسناد
و پژوهش اخالق مقررات علم هیئت اعضای و آورده اند روی
در خود تکمیل تحصیالت دانشجویان به مداوم به طور را حرفه ای

علم گزارش و سخنران ، مقاله، رساله، آماده سازی و پژوهش حین
م دهند. آموزش

در فکری یت مال و پژوهش اخالق کمیته های دست اندرکاران
قرار نظر مدّ را (COPE) نشر اخالق کمیتۀ بیانیه های که اه ها دانش
به مجموع در را پیش آمده الت مش و تخلفات معدود موارد م دهند،
مقررات رعایت عدم و پژوهش آداب به بی توجه یا ناآگاه دلیل

م کنند: عنوان زیر
ران دی متون از بخش یا تمام از استفاده دقیق، ارجاع بدون . ١
نیست. مجاز جزئ تغییرات با حت خود)، شدۀ چاپ متون (یا
به استناد یا ارجاع بر عالوه نشریه ها، برخ قوانین مطابق . ٢

حام مؤسسۀ ناشر، کتبی موافقت ران، دی داده های یا تصاویر
است. الزم نیز اثر آن نویسندۀ یا و پژوهش

است، پژوهش تیم راهبر موارد اغلب در که مسئول نویسندۀ . ٣

نویسندگان ترتیب و ترکیب چاپ، برای اثر ی ارسال از قبل
سایر به و تعیین مقررات، و رشته عرف چهارچوب در را
که م نماید مراقبت کامال وی م نماید. اعالم نویسندگان
چاپ و بررس برای مجله ی از بیش به همزمان مقاله ی

سازمان وابستگ که م کند دقت به عالوه، نشود. ارسال
(به ویژه تحقیقات موسسۀ یا اه دانش ی به نویسندگان

باشد. گرفته صورت سازمان آن اجازۀ با دانش آموختگان)

پژوهش در عمده سهم که را افرادی همۀ نام مسئول نویسندۀ . ۴
به عنوان آن ها، موافقت صورت در داشته اند، مقاله به منجر
که است این عمده سهم از منظور م کند. درج اثر نویسندۀ
تحقیق، انجام فعالیت: سه در رشته، عرف با متناسب فرد،
حذف باشد. بوده  تأثیرگذار آن محتوای تأیید و اثر، تألیف
نیست. مجاز اثر ارسال از بعد نویسندگان کردن اضافه  و
تحقیق‐تألیف‐تأیید در جزئ سهم که افرادی نام همچنین،
داشته تاثیر مقاله در آن ها نکات یا مشورت یا و داشته اند، اثر آن

گردد. ذکر ر تش و تقدیر قسمت در م تواند است

ایران ریاض انجمن رئیس ∗



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣ ١٧٠ ١۶٩و پیاپی شماره

سردبیر نامه
∗ ویه سال خجسته داود

میهمان این که نم کرد فکر کس کرونا، ویروس ظهور آغاز در
فعالیت های تمام تقریباً و بود خواهد ما با سال چندین ناخوانده
وجود عدم به علت متأسفانه شاند. ب تعطیل به را اه دانش
ل مش این با جامعه تا کشید، طول زیادی زمان الزم زیرساخت های
نه هرچند یرد، سرب از ر دی شیوه های با را فعالیت ها و بیاید کنار
وظیفۀ که ایران، ریاض انجمن خبرنامۀ ش بدون کامل. به صورت
نیز است بین الملل و مل ریاض جامعۀ به مربوط اخبار گزارش آن
گزارش ه بل بود، شده محدود فعالیت ها تنها نه زیرا شد، ل مش دچار
دفتر به م شد، انجام که محدودی فعالیت های همان از تمام و کمال
تحریریۀ هیئت اعضای فعالیت های عل رغم نم شد. ارسال انجمن
روبه رو ل مش با خبرنامه انتشار که شد باعث امر این خبرنامه، وقت

بیافتد. تعویق به آن از شماره چند انتشار و شده
به کار شروع و ١۴٠٠ مهر در جدید اجرایی شورای فعالیت  شروع با
و ١٣٩٩ سال به مربوط اخبار سرعت به خبرنامه، جدید تحریریه هیئت
قبل تحریریۀ هیئت اعضای همراه و کم با ١۴٠٠ سال اول نیمۀ
اکنون گردید. منتشر شماره دو در و شده تنظیم و جم آوری یری، پی
جامعۀ وقایع به مربوط گزارش پیش رو شمارۀ خداوند یاری و فضل به
بی وقفۀ تالش های حاصل که است ١۴٠٠ زمستان و پاییز در ریاض
زهرا خانم ها و انجمن محترم ریاست خبرنامه، در اینجانب اران هم
شده تهیه مفصل به طور که است، انجمن دفتر در بختیاری سمانه و

است.
ویراستار مسئولیت دوره این در مقصودی سعید دکتر آقای
و مهارت دقت، واقعاً که داشتند به عهده را خبرنامه ارشد
جدید دورۀ به کار شروع با بود. ستودن بسیار مسئولیت پذیری شان
مسئولیت مقصودی دکتر آقای ، ریاض اندیشۀ و فرهنگ نشریه

اعضای از ی به عنوان همچنین گرفتند. برعهده را آن سردبیری
زیادی مشغلۀ با بنابراین شدند. برگزیده انجمن بولتن تحریریۀ هیئت
اعضای جم از که نمودند تقاضا است آمده به وجود برای شان که
هرچند شد، این گونه متأسفانه که شود خارج خبرنامه تحریریه هیئت
از و داد خواهند ادامه غیرمستقیم به طور خبرنامه با را اری شان هم

نعمت مقصودی دکتر آقای گرفت. خواهیم بهره کم های شان
ایشان برای خبرنامه تحریریۀ هیئت است. ایران ریاض انجمن برای

م نماید. موفقیت و سالمت آرزوی
آقای خبرنامه، تحریریۀ هیئت از مقصودی دکتر آقای خروج با
اضافه ما جم به یزد، اه دانش علم هیئت عضو ، علیخان سعید دکتر
نیز ایشان گرفتند. برعهده را خبرنامه ارشد ویراستار مسئولیت و شده
شروع ابتدای از و هستند فعال بسیار و ریاض انجمن به عالقه مندان از
برای را مختلف اخبار و گزارش ،١۴٠٠ مهر در تحریریه هیئت کار به
اعضای جم در ایشان حضور ش بدون نمودند. ارسال خبرنامه
خواهد کم خبرنامه اهداف شدن محقق به خبرنامه تحریریۀ هیئت

نمود.
برای نکوداشت برگزاری به مربوط گزارش دو پیش رو، شماره در
توتونیان فائزه (دکتر کشور ریاضیات در پیش گام و برجسته استاد دو
این مطالعۀ با خود بنده است. شده منتشر ظهوری زنگنه) بیژن دکتر و
آموخته ام. ارزنده ای نکات و گرفتم قرار تأثیر تحت بسیار گزارش دو
از بود. خواهد جالب توجه خبرنامه خوانندگان برای ش بدون
این از گزارش های داریم تقاضا کشور اه های دانش در ما اران هم
تجربه های از سایرین تا نمایند، ارسال خبرنامه در چاپ برای را دست

گیرند. بهره بزرگان این ارزشمند

سردبیر ∗

رایانه در استفاده قابل ایران ریاض انجمن تقویم

آغاز و باستان نوروز عید فرارسیدن میمنت به ایران ریاض انجمن
آماده رایانه در استفاده قابل طبیعت پس زمینۀ با تقویم ١۴٠١ سال

پیوند طریق از که است کرده

https://fa.ims.ir/wp-content/uploads/2022/03/

Calendar-Iran-Math-Soc.zip

است. دسترس قابل

https://fa.ims.ir/wp-content/uploads/2022/03/Calendar-Iran-Math-Soc.zip
https://fa.ims.ir/wp-content/uploads/2022/03/Calendar-Iran-Math-Soc.zip
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نوشته ها
∗ م دهند؟ را داده ها درک و تبدیل اجازۀ محققان به ونه چ موج ها

هلمانز ساندر ال
توحیدی∗∗ عمران زاک، خرسند محمد مترجمان:

یده: چ
فوریه تبدیل اساس بر که موج ها به موسوم ریاض ابزارهای از ی
نال های سی درک و تحلیل ان ام دارند، وجود همه جا در و شده ساخته

م کنند. فراهم را پیوسته

با ریاض ای ابزار م شود، وابسته تر داده ها به روز به روز که دنیایی در
اطالعات درک و تحلیل تجزیه، برای ضروری روش به ، موج نام
ل ش به را خود داده های محققان، از بسیاری شده است. تبدیل

ی داده، که معن این به م کنند، دریافت پیوسته نال های سی
م باشد، زمان طول در تکامل حال در اطالعات از ناگسستن جریان
در سنگ الیه های از که صوت امواج به که ژئوفیزی دان ی مانند
علوم دانشمند ی یا م دهد، فرا گوش م شود منعکس زمین زیر
را تصاویر ن اس از آمده به دست تری ال دادۀ جریان های که داده
به مختلف وهای ال و ل ها ش م توانند داده ها این م کند. مطالعه
کردن جدا یا کل، ی به عنوان آن ها تحلیل و تجزیه که یرند ب خود
م توانند موج ها اما م کند، دشوار را قطعات شان مطالعۀ و آن ها

کنند. کم
و فرکانس محدودۀ با کوتاه موج نوسانات از نمایش موج ها
ال اش م توانند موج ها این آنجایی که از هستند. مختلف ال اش

ل ش و موج طول فرکانس، هر با (تقریباً باشند داشته مختلف
شناسایی برای آن ها از م توانند محققان است)، ان پذیر ام خاص
استفاده پیوسته ای نال سی هر در خاص موج وهای ال مطابقت و

مطالعۀ در انقالبی گسترده، تطبیق پذیری دلیل به موج ها کنند.
جریان های و ارتباطات تصویر، پردازش در امواج پیچیدۀ پدیده های

کرده اند. ایجاد علم داده های در موجود
ینز، هاپ جانز اه دانش در نظری فیزی دان ، نجم امیرهمایون
فناوری جامعۀ بر ریاض اکتشافات از کم تعداد ، واق در » م گوید:
را درهایی موج نظریۀ بوده اند. تأثیرگذار موج ها اندازۀ به ما
بر تأکید با پارچه ی چهارچوب ی در کاربردها از بسیاری روی به
نبودند، دسترس در به سادگ قبال که دقت، و پراکندگ سرعت،

گشود».

ساختارهای و ل ها ش با موج ها، «خانواده های» ترسیم به وسیلۀ :١ ل ش
را پیوسته دادۀ جریان نوع هر تقریباً م توانند محققان متفاوت، فرکانس

کنند. تحلیل و تجزیه

بسیار ریاض ار راه ی از به روز رسان نوع به عنوان موج ها
فوریه١ ژوزف ١٨٠٧ سال در آمدند. به وجود فوریه تبدیل نام به مفید
1Joseph Fourier
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توابع مجموع صورت به م تواند متناوب تابع هر که کرد کشف
شد، واق مفید امر این شود. بیان کسینوس و سینوس مانند مثلثات
بخش های به را نال سی جریان ی که م داد اجازه محققان به زیرا
موج ها نظریۀ مثال، عنوان به کنند. تفکی آن یل دهندۀ تش
را زیرزمین ساختارهای ماهیت تا م سازد قادر را زلزله شناس ی
منعکس شده، صوت امواج در مختلف فرکانس های شدت اساس بر
از تعدادی به مستقیم طور به فوریه تبدیل نتیجه در کند. شناسایی
حال، این با م شود. منجر فناوری و علم تحقیقات در کاربردها

ورونی م کنند. فراهم نیز را بیشتری بسیار دقت ان ام موج ها
سلطنت رصدخانۀ اخترفیزی دان و کاربردی ریاض دان دلویل٢

استفاده خورشید تصاویر تحلیل و تجزیه برای موج ها از که بلژی
در بسیاری پیشرفت های برای را راه «موج ها م گوید: م کند،
نموده اند». باز تصویر تحلیل و تجزیه و تصویر بازیابی نویز، حذف
عمده محدودیت ی فوریه تبدیالت که است این امر این دلیل
نال سی در موجود فرکانس های مورد در اطالعات فقط آن ها دارند:
نم کنند. ارائه آن ها کمیت یا زمان مورد در چیزی و م دهند ارائه
پول از انبوه در صورت حساب ها انواع تعیین برای فرایندی گویی
به دارد. وجود کدام هر از چه تعداد بدانیم واقعاً آنکه بدون داریم، نقد
لوزان: در سوئیس فدرال فناوری موسسۀ رئیس ،٣ وترل مارتین قول
که است دلیل همین به و کرده اند حل را ل مش این قطعاً «موج ها

هستند». جالب بسیار

گابور۴، دنیس توسط ل مش این رف برای تالش اولین
کرد پیشنهاد ١٩۴۶ سال در وی شد. انجام مجارستان فیزی دان
گسسته کوتاه بخش های به را نال سی فوریه، تبدیل اعمال از قبل که
آن ها تحلیل و تجزیه حال، این با دهیم. برش زمان حسب بر شده
تغییر) حال در شدت به فرکانس اجزای (با پیچیده تر نال های سی در
مورله۵، ژان ، ژئوفیزی مهندس که شد باعث امر این بود. دشوار
طول و دهد توسعه امواج بررس برای را زمان پنجره های از استفاده
پنجره های مثال، به عنوان سازد. وابسته فرکانس به را پنجره ها
پنجره های و نال، سی پایین فرکانس با بخش های برای عریض
قرار استفاده مورد نال، سی باالی فرکانس با بخش های برای باری
آشفته ای واقع فرکانس های حاوی همچنان پنجره ها این اما گرفت.
تطبیق ایدۀ مورله بنابراین بود. سخت آن ها تحلیل و تجزیه که بودند
خوبی به ریاض نظر نقطه از که داد ارائه مشابه موج ی با را بخش هر
این زمان بندی و کل ساختار تا داد اجازه او به کار این  بود. شده درک
کند. کشف بیشتری بسیار دقت با را آن ها و کند درک را بخش ها
ایده آل شده موج وهای ال این مورله میالدی، ١٩٨٠ دهۀ اوایل در

۶« «موج معنای به فرانسوی زبان در که نامید «ondelettes» را
هستند.

دلیل به ،« کوچ «امواج یا « «موج نام گذاری فلسفۀ
ناحیه های به م تواند نال سی ی بنابراین است. بوده ظاهرشان
متمرکز خاص موج طول ی حول در ی هر شود، تقسیم کوچ تر
اکنون م شود. تحلیل و تجزیه منطبق، موج با جفت شدن با و شده
، قبل مثال به بازگشت برای شده ایم، مواجه نقد پول از انبوه با که
که کنید تصور است. تعداد چه صورت حساب نوع هر از که م دانیم
سرعت به را فردی به منحصر ل ش و فرکانس با خاص موج ی
بسیار تطابق ی شما که زمان هر م لغزانید. خام نال سی روی
حاصل ضرب نام (به آن ها بین ریاض عمل ی باشید، داشته خوب
نال سی کل ن اس با م شود. آن به نزدی بسیار یا صفر نقطه ای)
از ثابت تصویر ی م توانید مختلف، فرکانس های با موج های با
کامل تحلیل و تجزیه ان ام و دهید قرار هم کنار را نال سی رشتۀ کل

کنید. فراهم را
میر٧ ایو یافت. تکامل سرعت به موج ها روی تحقیقات
منتظر پاریس، در سوپریور٨ نرمال اکول استاد و فرانسوی ریاض دان
مقاله ای ارانش هم از ی که بود فتوکپی دستگاه برای خود نوبت
موج ها مورد در را گروسمان٩ س ال نظری، فیزی دان و مورله از
اولین با و شد علم بحث این مجذوب بالفاصله میر داد. نشان او به
همچنین و مورلت و گروسمان با آنجا در و رفت مارس به موجود قطار
خود کار دوک، اه دانش از دابیشیز١٠ اینگرید فیزی دان و ریاض دان

موج نظریۀ در علم اش کارهای خاطر به میر بعدها کرد. آغاز را
دانش آموختۀ ماالت١١، استفان بعد، سال چند شد. آبل جایزۀ برندۀ
و تجزیه و رایانه ای  بینایی مطالعۀ حال در که پنسیلوانیا ایالت اه دانش
برخورد قدیم اش دوستان از ی با دریا ساحل در بود، تصویر تحلیل
تحت ارشد کارشناس دانشجویان از ی ، قدیم دوست این کرد.
موج ها زمینۀ در خود تحقیقات دربارۀ و بود پاریس در میر راهنمایی
تحقیقات برای را میر کار اهمیت فوراً ماالت کرد. صحبت ماالت با
١٩٨۶ سال در کرد. اری هم میر با سرعت به و کرد درک خود
تصویر تحلیل و تجزیه در موج ها کاربرد مورد در مقاله ای آن ها
که شد JPEG٢٠٠٠ توسعۀ به منجر کار این نهایت در که دادند انتشار
م رود. کار به دنیا تمام در و است تصویر فشرده سازی استاندارد نوع
و تجزیه موج ها با را شده ن اس تصویر ی نال سی ار راه این
بسیار کل در که کند تولید را سل ها پی از مجموعه ای تا م کند تحلیل
تصویر بازسازی ان ام حال عین در و است اصل تصویر از کوچ تر
بود ارزشمند زمان ار راه این م کند. فراهم نیز را اصل وضوح با
2Véronique Delouille 3Martin Vetterli 4Dennis Gabor 5Jean Morlet 6wavelets 7Yves Meyer 8École Normale Supérieure 9Alex Grossmann
10Ingrid Daubechies 11Stéphane Mallat
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با را بزرگ بسیار داده های مجموعۀ انتقال فن محدودیت های که
م کرد. مواجه ل مش

خاصیت م کند مفید بسیار را موج ها که دالیل از ی
نوع هر تقریباً م دهد ان ام آن ها به که است آن تطبیق پذیری
ریاض دان و مهندس هایبرچس١٢، دان کنند. رمزگشایی را داده ای
وجود موج ها «انواع است: گفته بلژی لووِن١٣ کاتولی اه دانش
تصویر با را آن ها م توانید شید، ب کنید، له را آن ها م توانید دارند،
تصاویر در موج وهای ال دهید». تطبیق م کنید نگاه آن به که واقع
موج ها اما باشند، متفاوت مختلف جنبه های از م توانند دیجیتال
با را نال سی از بخش هایی تا شوند فشرده یا کشیده م توانند همیشه
نیز موج وهای ال ل ش دهند. مطابقت باالتر یا پایین تر فرکانس های
«خانوادۀ» یا مختلف انواع ریاض دانان اما کند، تغییر شدت به م تواند
این با مطابقت برای متفاوت موج های طول و مقیاس ها با را موج ها

کرده اند. ایجاد تنوع
مادر موج ، موج خانواده های شناخته شده ترین از ی
دارند، مشابه فراکتال ساختار آن اعضای که است دابیشیز١۴
پی ها از تری کوچ تکرارهای که بزرگ نامتقارن پی های١۵ با
و تجزیه به اندازه ای به موج ها این م کنند. شبیه سازی را
تشخیص برای آن ها از کارشناسان که هستند حساس تصاویر تحلیل
کرده اند. استفاده ون گوگ ونسان آثار در تقلبی از اصل نقاش های

م شوند شناخته ل هایشان ش خاطر به که موج خانواده های سایر
مجاور، کمینه دو و مرکزی بیشینه ی با زی م کاله از: عبارتند
اه دانش ریاض دان کویفمن١۶ رونالد نام (به کوئیفلت، موج و
مناطق جای به تیز قله های با اما زی م کاله به شبیه ییل١٧)،
در ناخواسته نویزهای حذف و ضبط برای موج ها این . مسط
توسط شده تولید دادۀ جریان های و صوت نال های سی تصاویر،

هستند. مفید علم ابزارهای
نال های سی تحلیل و تجزیه در استفاده بر عالوه موج ها
آن ها هستند. پایه ای تحقیقات در ابزاری تصویر، پردازش و صوت

علم داده های در موجود وهای ال تا کنند کم محققان به م توانند
کنند. کشف باره ی به داده ها مجموعه کل تحلیل و تجزیه ان ام با را
چه قدر کاربردها که است جالب برایم «همیشه م گوید: هایبرچس
به را آن ها که دارد وجود موج ها مورد در چیزی هستند. متنوع
مهم این و م کند، تبدیل داده ها به کردن نگاه برای «درست» روش

باشند». داده ای نوع چه که نیست
∗ A. Hellemans, HowWavelets Allow Researchers to Trans-

form, and Understand, Data, Quanta Magazine, October 13,

2021.

کوثر اه دانش ودرز، الی واحد اسالم آزاد اه دانش ∗∗

12Daan Huybrechs 13Leuven 14Daubechies mother wavelet 15peaks 16 Ronald Coifman 17Yale

 https://www.quantamagazine.org how-wavelets-allow-researchers-to-transform-and-understand-data-20211013/
 https://www.quantamagazine.org how-wavelets-allow-researchers-to-transform-and-understand-data-20211013/
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∗٢٠٢١ آبل جایزۀ برندگان
هارتنت کوین

∗∗ ممقان جلوداری محمد مترجم:

یده: چ
پیچیدگ نظریۀ توسعۀ و کار خاطر به لواش٢ لس لو و رسون١ وی آوی

برندۀ مشترک صورت به نظریه دو این کردن مرتبط و گراف نظریۀ و
شدند. ٢٠٢١ سال آبل جایزۀ

چپ) (سمت رسون وی آوی و راست) (سمت لواش لس لو

١٩٧٠ سال های در را خود علم کارهای لواش و رسون وی وقت
کامل طور به تقریباً محض ریاض و نظری رایانۀ علوم کردند، شروع
که شده اند تنیده هم در چنان رشته ها این امروزه بودند. هم از جدا
خاطر به رسون وی و لواش نیست. ن مم آن ها بین خط تشخیص
به آن ها کردن نزدی تر خاطر به و زمینه ها این به اساس کم
ادبیات و علوم آکادم که جایزه ای شدند، آبل جایزۀ برندۀ ر دی ی
جهان در افتخارات بزرگترین از ی آن، کسب و م کند اعطا نروژ

است. ریاضیات
هر با که و سن دی در کالیفرنیا اه دانش از ایمپاگلیاتزو٣ راسل
جهات بسیاری «در م گوید: کرده است، کار ریاض دانان این دوی
در لواش و رایانه طرف در آوی هستند. هم مل م آن ها کارهای
م کنند کار آن ها که مسائل از بسیاری ول است، ریاضیات طرف
رخ جفت سازی این برای باید اصوال که فرصت هم اند». با مرتبط
آن ها که است علم تاریخ در فرد به منحصر دورۀ ی از نتیجه ای دهد

یافتند. رشد آن در
نوجوان هنگام آمد. دنیا به اسرائیل در ١٩۵۶ سال در رسون وی

کاری چهارچوب ی طرح به داشتند تازه رایانه علوم دانشمندان او،
حرفه ای عمر اعظم بخش بود مقدر که م کردند اقدام بنیادی نظری

نظریۀ به موسوم چهارچوب این دهد. اختصاص خود به را او
سخت حسب بر محاسبات مسائل طبقه بندی بر مشتمل ،۴ پیچیدگ
پیچیدگ سنجۀ نخستین است. وریتم ها ال از استفاده با آن ها حل

بین بنیادی اساس تمایز با همراه ، محاسبات مراحل تعداد از عبارت
است. «سخت بودن» و «ساده بودن»

دو حاصل ضرب کردن پیدا ساده، محاسبات مسئلۀ ی از مثال
آن سرعت به رایانه ها حاصل ضرب، بزرگ به توجه بدون است. عدد
تمام شامل که م گیرد قرار “P” رده در مسئله این م کنند. پیدا را

م شوند. حل راحت به که است محاسبات مسئله های
عدد ی اول عوامل کردن پیدا که م رسد نظر به ر، دی سوی از
که ندارد وجود شده ای شناخته وریتم ال باشد. سخت کاری صحیح،
اگر اما دهد. انجام سرعت به صحیح اعداد تمام برای را کار این
آن ها که موضوع این تحقیق باشد، دست در عدد ی اول عوامل
حاصل ضرب پیداکردن با واق در و است آسان کاری عددند آن عوامل
دارد، قرار “NP” پیچیدگ ردۀ در مسئله این م گیرد. صورت آن ها
تحقیق ول سخت حل شان که است محاسبات مسائل شامل که

است. آسان درست شان
زمینۀ در را حدس رایانه علوم دانشمندان ١٩٧٠ دهۀ اوایل در
آنان آت کارهای راهنمای که کردند فرمول بندی محاسبه پیچیدگ
مسائل با است متناظر “P” ردۀ در موجود مسائل لیست آیا بود:
رسون وی که ١٩٧٧ سال در مسئله ها این ؟ “NP” ردۀ در موجود
او آت دهه های در بودند. تازه شد، اسرائیل تکنولوژی انستیتوی وارد
کارهای کرد. محاسبه پیچیدگ نظریۀ به توجه شایان کم های
کدام به شرایط چه تحت مسئله کدام که سؤال این حل به او

«وقت م گوید رسون وی م کرد. کم دارد تعلق پیچیدگ ردۀ
تبدیل شدن حال در پیچیدگ نظریۀ کردم، آغاز را تکمیل تحصیالت

شدم.» بزرگ آن با خود من بود. بال زمینه ای به
مسئلۀ راز۵ رن ارش، هم و رسون وی ١٩٨٠ دهۀ اواخر در
مطرح نیز لواش کارهای در که را، تام» «تطابق محاسبات پیچیدگ
اختیار در ماشین ٢٠ کنید فرض دادند. قرار مطالعه مورد بود، شده
دهد انجام را داده شده تکلیف ٢٠ از برخ م تواند کدام هر که دارید
تطابق مسألۀ دهد. انجام نم تواند را تکلیف ٢٠ همۀ دام هیچ ول
توزیع چنان ماشین ها بین را تکلیف ها این م توان آیا که است این تام
1Avi Wigderson 2 László Lovász 3Impagliazzo 4complexity Theory 5Ran Raz
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آن ماشین آن و یابد تخصیص تکلیف ی ماشین هر به که کرد
قیدهای افزودن با را مسئله راز، و رسون وی دهد. انجام بتواند را
که رایانه ای مدار کردند فکر آن ها قراردادند. مطالعه مورد مشخص
را «یا» و «و» مانند استاندارد عملیات م تواند م کردند کار آن با
البته دهد. انجام را «نه» مهم بسیار عمل نم تواند ول دهد انجام
ثابت کیفیت، گرفتن نظر در بدون مایلند بیشتر رایانه علوم دانشمندان
ست ش راه این در قبال آن ها اما است. سخت مسئله فالن که کنند
“P” ردۀ که م دانستیم باید غیراین صورت در که چرا بودند، خورده 
که کنند ثابت م کنند سع آن ها بنابراین است. برابر “NP” ردۀ با
را دسترس در زمان نیز و محاسبات منابع وقت مسئله، این حل برای

ندارد. وجود تطابق مانند سریع وریتم ال کنید، محدود
وریتم ها ال محدودیت های م خواهید «شما م گوید: رسون وی
انجام کل تر بسیار زمینه ای در را کار این نتوانید اگر و کنید پیدا را
آن ها پشت  در را خود بازوی گویی م کنید، محدود را آن ها دهید،

روش هیچ که کردند ثابت راز و وی ١٩٩٠ سال در م زنید». گره
تطابق مسألۀ حل برای رایانه زیادی تعداد موازی بردن کار به از بهتر
رسون وی زمان همان در ندارد. وجود «نه» عمل بدون مدارهایی در
بودن تصادف این که م کرد، کار پیچیدگ اساس مسألۀ ی روی

محاسبات مسئله ای م توان آن با که م گذارد سرعت در تأثیری چه
بودن تصادف برای رایانه علوم دانشمندان ١٩٧٠ دهۀ تا کرد. حل را
اجازه وریتم ال به اگر که کردند ثابت آن ها نبودند. قائل مزیت
م تواند کند، استفاده ه س پرتاب از خود تصمیم فرایند حین که دهید
اول آزمون مثال برای برسد. جواب به سریع تر مسئله ها برخ برای
که بود خواهد حالت از سریع تر ه س پرتاب روش با عدد، ی بودن
م گوید: رسون وی شود. انتخاب قطع طور به مرحله هر آن در
عدم از بودن تصادف از استفاده که م رسید نظر به موق آن «در
اران هم و رسون وی مقاله، دو در اما است». مفیدتر آن از استفاده

تصادف وریتم ال ی م توان همواره شرایط تحت که کردند ثابت
شد ثابت نتیجه در کرد. تبدیل سریع تعین وریتم ال ی به را سریع

پیچیدگ ردۀ با است برابر درست “BPP” به موسوم پیچیدگ ردۀ که
تصادف شده، وریتم های ال روی کار سال ده ها نتیجۀ بنابراین .“P”
نحوۀ و شد زده گره پیچیدگ نظریۀ اصل بدنۀ به زیبایی صورت به
داد. تغییر را تصادف وریتم های ال به رایانه علوم دانشمندان نگاه
گفت خواهد بپرسید کس هر از م کنم «فکر م گوید: رسون وی
ما که شرایط تحت زیرا نیست، قوی و است ضعیف بودن تصادف

شود». محدود م تواند بودن تصادف داریم، باور آن ها به عمیقاً
پیشرفته مطالعات انستیتوی در ١٩٩٩ سال از که رسون وی

نظریۀ ر دی نتایج از طوالن فهرست ی دارد، اقامت پرینستون
به موسوم روش . است روش دو شامل که است کرده تهیه پیچیدگ
محض ریاضیات زمینۀ چندین با مستقیماً که زاگ ـ زی حاصلضرب
تعداد ره گیری با تودرتو ۀ شب ی از فرار برای روش و است مرتبط
زمینۀ که دارد راه از نشان رسون وی کار وسعت تقاط ها. از ثابت

است. یافته توسعه آن، در وی ورود زمان از محاسبه، پیچیدگ
در لواش ، پیچیدگ نظریۀ مرزهای توسعه یافتن با همزمان
داشت، بسیاری رشد جای که نظریه این به نزدی بسیار زمینه ای
از است، ١٩۴٨ سال در بوداپست متولد که وی بود. کار به مشغول
طالی مدال سه نوجوان در بود. ریاض ستارۀ ی کودک سنین
بازی ی در و کرد خود نصیب را ریاض جهان المپیاد مسابقات
و م دادند قرار شیشه ای محفظه های در را نوابغ که مجاری نمایش

شد. قهرمان کنند، حل را ریاض مسئله های م خواستند

آبل جایزۀ مراسم در تصویر این م شناختند، را ر همدی قبال رسون وی و لواش
است. شده گرفته ٢٠١٢

«پال مجارستان، پرنفوذ ریاض دان با ، زندگ اوایل در همچنین
در کرد. آشنا گراف نظریۀ زمینۀ با را وی که کرد دیدار اردیش»
به که بود ریاضیات در نخورده دست زمینه ای گراف نظریۀ موق آن

حدس داشت. اشتهار رنگ چهار حدس مانند تفریح مسائل طرح
سؤال این به پاسخ و است شده اثبات قضیه ای حاضر، حال در که
با فقط جغرافیایی، نقشۀ ی در است ن مم همواره آیا که بود
همسایه، کشور دو هیچ که کرد رنگ طوری را کشورها رنگ چهار
ایوتوش اه دانش مقیم اکنون که لواش باشند؟! نداشته سان ی رنگ 
بود، نامفهوم ویم ب «نم خواهم م گوید: است مجارستان لئونارد
زیرا نبود ریاضیات اصل جریان از بخش گراف نظریۀ مسلماً ول
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تفریح ریاضیات نوع یا معماها از آن مسئله های و نتایج از بسیاری
دورۀ وارد ١٩٧٠ سال در سال ٢٢ در لواش وقت اما م شد». ناش
رشد و رایانه آن اصل دالیل از ی و بود یافته تغییر اوضاع شد، دکتر

بود. رایانه علوم سریع
و صفرها از دنباله هایی و گسسته کمیت های با لزوماً رایانه ها

ی و است گسسته اشیاء ریاضیات ترکیبیات، م کنند. کار ی ها
یال ها ه های شب که است گراف نظریۀ آن اصل زیرشاخه های از
مطالعه م کنند، وصل به هم را (نقطه ها) رأس ها که را (اضالع)
تحقیق برای زبان نوع نظریه این کلمه، دقیق معنای به م کند.
لواش م شوند. مطرح رایانه علوم در که است سؤاالت مورد در
آن و خجسته و تاریخ ظهوری را گراف نظریۀ و رایانه ها برآمدن
١٩ و ١٨ قرن های در حسابان) از پیشرفته ای (نوع آنالیز ظهور با را
«من م گوید: و م داند هم طراز فیزی تحقیقات مسائل حل برای
به دست که ١٩ و ١٨ قرن های در فیزی و آنالیز بین قیاس گاه
نظریۀ مورد در مشابه چیزی م برم، کار به را، یافتند رشد هم دست

افتاد». اتفاق رایانه علوم و گراف
حل برای وریتم ها ال توسعۀ محور حول لواش کارهای بیشترین
وریتم ال او نتایج اثرگذارترین از ی است. متمرکز مختلف مسائل
پدید آورندگانش، اسام اول حرف های از را خود نام که است LLL
اشیاء روی وریتم ال این است. گرفته لنسترا،۶ برادران و لواش
نقاط از مجموعه ای که م کند، کار ه ها٧ مشب به موسوم هندس

ی به وریتم ال این دارند. صحیح مختصات که است فضا در
ه مشب ی در م پردازد: ه ها مشب ویژگ های بنیادی ترین از
است ساده مسئله ای این است؟ کدام مبدأ به رأس نزدی ترین

وقت و باال بعد با فضاهای در به ویژه دارد، سخت حل معموال که
جوابی ارائۀ به جای کنند. تولید بی ریخت ل ش ه مشب رأس های
م کند، پیدا آن از خوب تقریب ی LLL وریتم ال مسئله، این به دقیق
که م کند حاصل اطمینان و شناسایی را نقطه ای که ترتیب این به
توجه با باشد. نقطه این از تر نزدی مبدأ به که ندارد وجود ری دی نقطۀ
این کردن پیدا در توانایی ، هندس مدل این گستردۀ کاربردهای به
امنیت تا چندجمله ای ها تجزیۀ از مختلف، زمینه های در نتایج نقطه
سابق اعضای از ی کاالی»٨ «گیل دارد. رمزنگاری سیستم های
جنبه های از هم و نظری لحاظ از «هم م گوید: آبل جایزۀ کمیتۀ
ر دی ی است». بنیادی وریتم های ال از ی این عمل گوناگون

پال ١٩۶٠ دهۀ در دارد. احتماالت مزه ای لواش بنیادی نتایج از
نامیده گراف مسائل حل احتماالت روش بعدها که را روش اردیش
آیا که بدانند هستند صدد در معموال ریاض دانان کرد. ابداع شد،
سؤال این به پاس راه ی دارد؟ وجود نظر مورد ویژگ های با گراف
ردی روی که کرد ثابت اردیش اما ویژگ هاست. این با گراف ارایۀ
انتخاب تصادف به که گراف این که اثبات از است عبارت صرفاً ر دی
متأسفانه داشت. خواهد باال احتمال با را ویژگ ها این است شده
که داشت گراف هایی وجود اثبات در را کارکرد بهترین اردیش روش
به دست آوردن برای اردیش و لواش ١٩٧٠ دهۀ در بودند. رایج قبال
وجود اثبات برای که لواش»، موضع «لم به موسوم کم ابزار
تاکنون لم این کردند. اری هم بود، کارا کمیاب بسیار گراف های
م گوید: کاالیی است. گراف نظریۀ در بنیادی روش های از ی

است». گرفته قرار استفاده مورد تاکنون بار هزاران ابزار «این
نظریۀ در بسیاری مسائل خود علم زندگ در همچنین لواش
کمترین درباره کنسر٩ حدس آن ها از ی که کرده است، حل گراف

ی و است داده شده  گراف ی رنگ کردن برای الزم رنگ های تعداد
و م کند تضمین را کامل تطابق که است شرایط مورد در ر دی
مورد در حدس چندین همچنین او است. مرتبط گراف ها ساختار با
را گراف نظریۀ زمینۀ در مطالعات هنوز که کرده است مطرح گراف ها
و KLS حدس است، مسئله دو شامل ها حدس این م کنند. هدایت

داده اند. بروز خود از اخیر ماه چند ط بزرگ نتایج که EFL حدس
و پاالیش حال در رسون وی چون امان پیش که سال هایی ط
دربارۀ مسائل حل به مشغول لواش بودند، محاسبه پیچیدگ درک
تعریف پیچیدگ ردۀ دو بین مرزهای تا کردند کم که بود گراف ها
سؤاالت از استفاده با پیچیدگ مفاهیم، «این م گوید: کاالی شوند.
دربارۀ سؤاالت بنابراین شده بود، تنظیم گراف ها مورد در ساده ای
است.» کرده مطالعه آغاز از را اینها لواش و مهم اند بسیار گراف ها
خود تحقیقات زمینه های که ام پیش دو اگر به جاست بسیار بنابراین

آبل. جایزۀ بپیوندند: بهم ر دی جایی در کردند نزدی به هم را

∗ Kevin Harinett, Pioneers Linking Math and Computer Sci-

ence with Abel Prize, Quanta Magazine, 17 march 2021.
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م افتد؟∗ شما مقالۀ برای اتفاق چه مقاله، ارسال از بعد
ویبل چاک

تهمتن∗∗ روزبه مترجم:

به چاپ برای را مقاله ای و هستید تازه وارد خود، حرفۀ در چنانچه
تصور کُند بی دلیل را چاپ فرایند است ن مم کرده اید، ارسال مجله ای
با سریع تر هرچه را خود رزومۀ م خواهید شما مثال، برای کنید.

وقت به ویژه این کنید. به روزرسان شده» «پذیرفته جادویی  کلمۀ
ترفیع صدد در که وقت یا و کرده اقدام استخدام برای م خواهید که
بپندارید. مبهم را داوری فرایند است ن مم دهد. رخ م تواند هستید،
و کرده برطرف را ابهام این حدی تا و زده کنار را پرده دارم قصد
م شود آن وارد مقاله تان احتماال که مراحل خصوص در توضیحات

دهم. ارائه

مسئول ویراستار
مجله هر در که است ویراستار ی با شما مقالۀ بررس نخست گام
ویراستار برای را مقاله تان چنانچه امر این باشد. متفاوت است ن مم
از برخ م شود. انجام خودکار به طور باشید فرستاده مشخص
به صورت که م پرسند را ترجیحتان مورد ویراستار شما از هم تارنماها
با باید شما اتبات م تمام صورت، درهر است. سرویراستار پیش فرض
مانند معتبر علم انتشارات مجالتِ بیشتر باشد. مسئول ویراستار آن
و ٣AMS در معتبری علم مجالت همچنین و اشپرینگر٢ و الزویر١
مدیریت سامانۀ ی از فعالند، علم انجمن های نظر تحت که ۴CMS
ارتباط ، ان ام چنین وجود صورت در م کنند. استفاده ویراستاری۵
قسمت از ان ام حد تا باشد. سامانه این طریق از باید ویراستار با شما
نکنید، استفاده ویراستار با ارتباط برای ۶ ناشر تارنمای در پیام ارسال

م اندازد. تأخیر به را گرفتن جواب زمان اقدام، این معموال که چرا

سریع تصمیمات
تصمیم که است این م دهد انجام شما ویراستار که کاری اولین
اگر نه. یا است مناسب مجله شان برای شما مقالۀ آیا که م گیرد
تصمیم این باشد، خبره کاف اندازۀ به شما کاری زمینۀ در ویراستار
انتخاب پذیرد. انجام ویراستار توسط مستقیم و بالفاصله است ن مم
نشان را خود اهمیت مرحله این در شما طرف از مناسب ویراستار کردن
مشورت متخصص ی با ویراستار معموال درغیراین صورت، م دهد!
به جواب سریع بودن حالت، این در بداند. را او سریع نظر تا م کند
م تواند سری» «نظر دارد. بستگ متخصص آزاد وقت و تخصص

کرونا، همه گیری شبیه دوران در اما شد، ب طول بیشتر یا هفته دو
بیشتر باشد، منف سریع، نظرِ جوابِ اگر است. الزم بیشتری زمان
این م فرستند. را مقاله ردشدن پیام اولیه هفته چند ط در مجالت
نیاز مجالت از بعض باشد؛ متفاوت م تواند مجله هر برای زمان مدت
معموال که دارند تحریریه هیئت طرف از دسته جمع تصمیم ی به
برای زمان هفته دو ر دی مجالت و م افتد اتفاق بار ی ماه
نظراتشان بتوانند ویراستارها تمام که م دارند منظور نظرات انعکاس
را اول مان این شما مقاله اگر کنند. بیان مقاله ردکردن از قبل را
داور ی به یعن شود، آزموده فن نظر از که است آماده بپیماید،
م کنند. استفاده داور سه یا دو از مجالت از بعض م شود. فرستاده

داور(ها)
در متخصصین از داوران انتخاب برای پیشنهادات ویراستار، غالباً
به را مقاله کاری زمینۀ آن ها اگر م کند. دریافت سریع نظر مرحلۀ
م کنند. انتخاب مستقیم به طور داور چند یا ی بشناسند، کاف اندازۀ
مقاله داوری به تمایل آیا که م شود پرسش موردنظر شخص از سپس
م شود. آغاز بالفاصله داوری باشد، مثبت جواب اگر خیر. یا دارد
زیاد کارهای شده، انتخاب داور اگر اما است. معمول سناریویی این
ویراستار لذا م دهد؛ منف جواب باشد، کرده قبول نیز را ر دی داوری
شما مقاله داوری داور، ی اوقات گاه برگزیند. ری دی داور باید
است، نرسانده اتمام به را ر دی داوری کار تا ول م کند، قبول را
منظورشده داور نادر، موارد در نم کند. شروع را شما مقاله داوری
دسترس در ، شخص عوامل یا ایمیل تغییر به دلیل شما، مقالۀ برای
را ری دی متخصص ویراستار که است طبیع دراین حالت، نیست.
مقالۀ که است ویراستار وظیفۀ درهرصورت، کند. تعیین داوری برای
سناریوی دارم، من که تجربه ای در برساند. داوری به و بررس را شما

ی در داوری شروع در تأخیر م دهد، رخ موارد سوم دو در اول
اتفاق موارد درصد ی در کابوس وار سناریو و م دهد رخ موارد سوم

م افتد.

باشید نداشته اضطراب خبر: زنگ به گوش
مقالۀ درباره گزارش ی تا دارد نیاز داور ی که زمان مقدار
است؛ شما مقالۀ طول عامل، ی است. متغیر بسیار بنویسد شما
1Elsevier 2Springer 3American Mathematical Society 4Canadian Mathematical Society 5Editorial Manager 6send-a-message
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بررس برای را جزئیات شما که است مواردی تعداد ر دی عامل
داور آزاد زمان میزان سوم مهم عامل کرده اید. محول خواننده به
به خصوص کالس ها، که تحصیل سال زمان در به خصوص است،
در دربرم گیرد. را افراد آزاد زمان از زیادی مقدار آنالین کالس های
داوری، به کاف تمرکز عدم ر دی عامل حاضر، بیماری همه گیری ط
خانواده اعضای ر دی و کودکان از کردن مراقبت به او توجۀ دلیل به
ماه شش گذشت از قبل که است بی فایده که فرمایید توجه است.
شش از بعد که م رسد نظر به مناسب باشیم. داشته جواب درخواست
است ن مم یرید. ب ارسال مقالۀ از خبری مسئول، ویراستار از ماه
تمام را گزارششان که باشد داورها به یادآوری ی عنوان به اقدام این
توضیح شفاف کاف اندازۀ به شما که جایی در آن ها اگر به ویژه کنند،
چاپ برای را مقاله ام اولین من وقت باشند. کرده گیر باشید نداده
ماه دوازده تا و داشتم مقاله  شده ط مراحل از بدی درک فرستادم،
کردم، را کار این نهایت در وقت نپرسیدم. سؤال مقاله  وضعیت از

ریاض به کار مشغول ر دی نظر مورد داور که شد متوجه ویراستار
جدید داور کرد. انتخاب را ری دی داور فوراً ویراستار نم باشد.
پرسش از پس ماه ی ط در من مقالۀ و خواند را من مقالۀ فوراً

اتفاق چه نم پرسیدم اگر که کنید تصور م توانید شد. پذیرفته من
بیافتد. بود ن مم

مقاله اصالحات
نیابد. شده فرستاده مقاله در ل مش داور که است نادر بسیار روز ها این
قابل خطا های شفاف، غیر گزاره های تا گرفته نوشتاری االت اش از
نباشید. آگاه آن ها از حت است ن مم که مفقود اطالعات و توجه
باشد. گرفته نظر در را اصالحات خود گزارش در داور که کنید فرض
داور که باشید داشته یاد به لطفا م کنید، اصالح را خود مقالۀ وقت
داور که کنید تصور که است بدیه دارد. را شما مقالۀ به کم قصد
ندارد، الزم آگاه م کند توضیح درخواست که نکته ای خصوص در

خیل حتم، به طور پس دارد ل مش نکته آن با خبره داور ی اگر ول
انجام را تان سع نهایت داشت. خواهند ل مش آن با نیز خواننده ها از
لزوم صورت در شود؛ راض داور تا کنید روشن را موارد این که دهید
این کنید. پی گیری را داور پیشنهاد نم توانید چرا که دهید توضیح

توجه قابل طور به را شما اصالحات ارزیابی برای الزم زمان م تواند
شده، اصالح نسخۀ بر دوم گزارش در داور مواردی، در دهد. کاهش
نسخه به شما که چیزهایی از غالباً را، مطالب که م خواهد شما از

فرایند این باشید! آرام کنید. روشن بیشتر کرده اید، اضافه شده اصالح
اکثر در م رسد مرحله این به که مقاله ای و م پذیرد، پایان سرعت به

م شود. پذیرفته پایان در موارد

پذیرفته شدن از بعد آمایش
«پذیرفته جادویی کلمه م توانید شما شد، پذیرفته شما مقالۀ وقت
مقاله ناشر، تولیدی گروه حال کنید. اضافه رزومه تان به را شد»
درخواست شما از موارد بیشتر در م کند. اخذ ویراستار از را شما
فرم و کنید بارگذاری تارنما ی در را خود اصل فایل که م شود

ی فرم، این انتشارات، بعض برای کنید. امضا را انتشار٧ از رضایت
مقالۀ چاپی٩ نمونۀ شما آن، از بعد کم است. حق چاپ٨ انتقال قرارداد
تغییرات احتماال که م کنید دریافت مجلۀ صفحه بندی از قبل را خود
دقت به است. شده داده آن در مجله ساختار و سب دلیل به جزئ ای
عبارات ظهور التک، از گسترده استفاده خوشبختانه، کنید! بررس

بررس ر باردی باید شما اما است، داده کاهش را ریاض نادرست
شده اصالح نسخۀ شماست؛ دست در همه چیز کنترل اینجا کنید.

کنید. جلوگیری تأخیر از تا برگردانید زودتر هرچه  را

برخط انتشارات
که م شود نامیده مجله پس افت١٠ مقاله، انتشار و قبول بین زمان
منتشر ا١١ آمری ریاض انجمن نوتیسز نوامبر ماه نشریۀ در ساالنه
است: شده مشخص مجله این توسط انتشار زمان دو واق در م شود.

قبول از بعد ماه سه ط در معموال که برخط، انتشار به صورت اول
سال ی از بیش تا م تواند که کاغذی انتشار ، دوم و م افتد اتفاق
به صورت شما پذیرفته شدۀ مقالۀ که وقت شد. ب طول قبول از بعد
م کند دریافت ١٢(DOI) دیجیتال شناسۀ ی باشد، شده ارسال برخط
و جلد مانند رسم شدۀ منتشر اطالعات منتظر زمان که م تواند که

شود. اضافه شما رزومۀ به هستید، صفحات تعداد

: مرج
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پایه علوم رشته های دانش آموختگان اشتغال برای مناسب ارهای راه
توتونیان∗ فائزه

كشورهای اقتصادی وفایی ش و آموزش نظام تحول تاریخ بررس
و مدیران جدی توجۀ از نشان توسعه، حال در یا توسعه یافته
و آموزش در استانداردسازی و استاندارد به كشورها این برنامه ریزان
نم توان را موسسه ای یا سازمان هیچ امروز دارد. جامعه در آن ترویج
در باشد. نداشته سروكار استاندارد امر با گوناگون جهات از كه یافت
ویژگ های داشتن دلیل به ، آموزش نظام كردن استاندارد میان این
هر پرورش و آموزش نظام است. یافته بیشتری اهمیت ، خاص
كشور آن اقتصاد برای بخش زیربنایی ترین و حیات ترین كشوری

نوع به مردم همۀ كه است نهادی حال عین در و م شود محسوب
م آید. شمار به نیز نهاد مردم ترین و بنابراین دارند سروکار آن با

منابع به مربوط آموزش نظام استانداردهای از مهم بخش
عامل مهم ترین سازمان، هر انسان منابع ازآنجاكه است. انسان
استانداردهایی م شود، تلق سازمان آن موفقیت عدم یا موفقیت
دارد. زیادی بسیار اهمیت نیز م گردد تدوین بخش این برای که
برای مناسب زمینه ای فراهم   كنندۀ نه تنها انسان منابع استانداردهای
و ارائه طریق از ه بل م باشد، افراد بهترین به كارگیری و استخدام
كارآمد در م تواند اثربخش، رد عمل برای چهارچوب هایی معرف

شود. واق مؤثر نیز كشور پرورش و آموزش نظام ساختن
کشورمان، متوسط و بزرگ شهرهای حاشیه ای مناطق در
دانش تراکم که است شده باعث شهرها به روستائیان مهاجرت
و برسد بحران مرز به متوسط و بزرگ شهرهای حاشیۀ در آموزان
بیشتر خیل کالس در دانش آموزان تراکم نواح این مدارس در
در شد متذکر باید البته باشد. نفر) ٢۵ تا ٢٠) استاندارد حد از
مطلوب، زندگ ی انات ام بزرگ، شهرهای حاشیه ای مناطق
مهیا غیره و ن، مس ، درمان ، بهداشت ، آموزش انات ام ازجمله
با عوامل این کمبود م دانیم همه که همان طور باالخره نیست.
و ، فرهنگ مسائل اشتغال، امنیت، نظر از بی شماری الت مش خود

م آورد. بار به جامعه کل برای اجتماع
نظام که مناطق این در است الزم الت مش این رف برای
فضاهای ندارد، همخوان جهان استانداردهای با به هیچ وجه آموزش
تا شود داده ارتقا جهان استاندارد حد در فرهنگ و آموزش
گردد. جامعه از قشر این اجتماع و فرهنگ سط ارتقای موجب
، آموزش به ویژه مختلف کاربری های با ن  مس ساخت با باید به عالوه،
در و مطلوب زندگ ی انات ام مناسب اداری و ، درمان ، بهداشت

برود بین از اجتماع معضل این تا گردد فراهم مناطق این مردم شأن
آید. وجود به آنجا در مختلف مشاغل هم زمان و

جمعیت نقش که سالم جامعۀ ی به رسیدن برای ر دی طرف از
موجود شرایط شناخت م باشد، تأثیرگذار و یر چشم بسیار آن در جوان
اهمیت حائز جوانان برای جدید شغل فرصت های ایجاد در اشتغال
زیادی الت مش با حاضر حال در ما کشور جوانان متأسفانه است.
نشان دهندۀ قراین و شواهد گریبان اند. به دست اری بی ازجمله
اری بی گسترده بحران کشور، آینده بحران مهم ترین که است آن
و مستقیم ، ایران جامعۀ تمام خواه ناخواه که بحران بود، خواهد
آن فرهنگ و ، سیاس ، اجتماع منف اثرات معرض در غیرمستقیم،
آمار باال رفتن باعث کشور هر در اری بی وجود گرفت. خواهند قرار
و ، ناامن مخدر، مواد قاچاق طالق، درآمد، ناعادالنه توزیع فساد، فقر،
از ی اشتغال ایجاد شد؛ خواهد کشور آن در ر دی معمول پیامدهای

است. نابرابری و فقر، اری، بی کاهش ابزارهای مهم ترین
منتظر کار جویای و اه دانش دانش آموختۀ ازجوانان بسیاری
توجه، قابل اعتبارات صرف با دولت هستند. دولت ادارات در استخدام
، آموزش استانداردسازی برای الزم مهارت های و حرفه ها م تواند
ان رای ل ش به را غیره و ، درمان ، بهداشت  ، اجتماع ، فرهنگ
در متقاضیان و جوانان به حرفه ای و فن آموزش کارگاه های در
قشر زندگ تغییر برای عظیم نیروی این از و کند ارائه کوتاه مدت
کل و نماید استفاده احسن نحو به ایران محروم جامعۀ از عظیم

بخشد. رهایی اجتماع بزرگ معضل دو این از را جامعه
آموختۀ دانش جوانان اشتغال برای م تواند دولت خالصه، طور به
(به خصوص جامعه اجتماع و فرهنگ وض بهبود و کشور ار بی
دانش استخدام همچنین و بزرگ) شهرهای حاشیه نشین جامعۀ

کند: عمل ذیل به صورت سازمان ها سایر در ریاض آموختگان

برگزاری و پایه علوم کارشناس مدرک دارای جوانان استخدام . ١
نیمسال ی در فشرده به طور دبیری دورۀ الزم واحدهای

. تحصیل

در تدریس برای شهرها حاشیۀ مدارس به جوانان این اعزام . ٢
به آن رساندن و کالس هر آموزان دانش تعداد کاهش جهت
معلمان که م شود باعث دانش آموزان کاهش استاندارد. حد
، درس نظر از و باشند داشته دانش آموزان با بیشتری تعامل
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ل گیری ش در موثری نقش عاطف همچنین و ، فرهنگ
باشند. داشته نوجوانان علم تربیت و شخصیت

فرهنگ خانه های یل تش منظور به دانش آموختگان استخدام . ٣
مناطق دانش آموزان فراغت اوقات گذراندن برای هنری و

جامعه. محروم
به کم بسیار بهرۀ با وام های دادن و مال کم . ۴
با تولیدی کوچ کارگاه های ایجاد برای دانش آموختگان

شهرها. حاشیه ساكن جوان و فعال انسان نیروی به توجه
اری هم با طرح هایی دادن به اه ها دانش استادان تشویق . ۵
فناوران و ران پژوهش از حمایت صندوق به دانش آموختگان
در عمل پیشنهادهای ارائه و ، بررس مطالعه، جهت کشور
شهرها. حاشیه جامعه فرهنگ و اجتماع سط بهبود جهت
و ، بهداشت ، فرهنگ انات ام با جدید شهرک های ایجاد . ۶
سرزمین مردم شأن در و مطلوب زندگ ی اداری و درمان

شهرها. حاشیۀ در ایران
در آن ها به الزم آموزش های دادن و دانش آموختگان استخدام . ٧
مدارس کلیه هنری و ، فرهنگ ، آموزش استانداردسازی جهت

کشور.
تصمیم گیری های برای ریاض رشتۀ دانش آموختگان استخدام . ٨
سازمان جمله از مختلف، سازمان های و ارگان ها در بنیادین
وزارت شهرداری ها، فناوری، و ارتباطات وزارت بودجه، و برنامه
(شرکت نفت وزارت طیور)، دام مدیریت (سازمان کشاورزی

و راه وزارت ایران)، نفت فراورده های پخش و پاالیش مل
آن. نظایر و ترابری،

درس برنامۀ گذشته، سال چند در که است الزم نکته این ذکر
گونه ای به و بازنگری متفاوت تحصیل مقاط در ریاض رشته های
ان ام دانشجو، ریاض خالقيت افزايش بر عالوه که شده اند طراح
گرایش های ایجاد شود. فراهم نيز وی کاربردی مهارت های رشد
قالب در آموزش بسته های و تکمیل تحصیالت مقاط در جدید
مطابق جدید، دروس ارائه و کارشناس دورۀ در متنوع کهادهای
نظری و کاربردی مهارت های شدن فراهم باعث ، بین  الملل معیارهای
همچنین است. شده پیش از بیش رشته این دانش آموختگان در
بهینه سازی ، غیر خط و خط بهینه سازی  نظیر مناسبی، دروس ارائۀ
برنامه ریزی ، مصنوع هوش کامپیوتری، شبیه سازی ، ترکیبات

ریاض مدل سازی ، تصادف فرایندهای ، مهندس اقتصاد پیشرفته،
به قادر که شوند تربیت افرادی تا است شده باعث آن نظایر و
و علوم رشته های سایر متخصصین علم نیازهای به پاس گویی
نهادهای با علوم وزارت که است الزم این رو از باشند. مهندس
جهت در کشوری استخدام امور سازمان های و وزارت خانه ها باالدست
نموده رایزن دارند، زیادی توانایی که دانش آموختگان، این استخدام

آورد. به عمل را الزم اقدامات و
اشتغال و صنعت با ارتباط کارگروه اعضای از پایان در
مورد در ارزنده نکات ارائۀ برای ایران ریاض انجمن دانش آموختگان

م کنیم. قدردان و ر تش نوشتار این

مشهد فردوس اه دانش ∗

پایه علوم بین الملل سال مناسبت به
اصل∗ ندایی خدیجه

است. پایدار توسعۀ ضروری مولفۀ پایه علوم یده: چ
عضو کشورهای که است بلند پروازانه  برنامۀ يك پایدار، توسعۀ سند
سیارۀ فراگیرِ و پایدار متوازن، توسعۀ تضمین برای متحد ملل سازمان

کرده اند. موافقت آن با زمین

ضروری ابزار و دارد برنامه این اجرای در مهم سهم پایه علوم
غذا، به بین الملل دسترس مانند حیات چالش های با رویارویی برای
م سازند قادر را ما پایه علوم م کند. فراهم بهداشت خدمات و انرژی

برای و کنیم درک را زمین کرۀ روی انسان نفر میلیارد ٨ حدود تأثیر تا
اقدام تاثیر این ناخواستۀ کاهش گاه اوقات حت و کردن محدود
، طبیع منابع کاهش هوایی، و آب تغییرات اوزون، الیۀ تخریب کنیم:

زنده. گونه های انقراض

و نقش اما هستند؛ تشخیص قابل به راحت فناوری کاربردهای
درک به خوبی است، بشر اوی کنج بر مبتن که پایه، علوم اهمیت
فنّاورانه پیشرفت های اساس علوم این که است حال در این نم شود.
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همچنین و م شوند اختراعات و نوآوری باعث که هستند بزرگ
مؤثر افراد توانایی های گسترش و آینده متخصصان آموزش برای
این از خوبی به و یونس هستند. ضروری ما، همۀ سرنوشت در
، علم ران پژوهش و علم دربارۀ نهاد این توصیۀ است. آگاه موضوع
سیاستمداران، گردهم آوردن اهمیت شد، بازبین ٢٠١٧ سال در که
خیرخواه فرد هر و کارآفرینان ، بین الملل سازمان های دانشمندان،

م کند. یادآوری را موضوع این با مرتبط
٢٠٢٢ سال در که پایدار، توسعۀ برای پایه علوم بین الملل سال
تمرکز پایدار توسعۀ اهداف و پایه علوم بین پیوند بر م شود، برگزار
که است ذی نفعان همۀ کردن متقاعد برای بی نظیر فرصت این دارد.
کسب برای مؤثرتری اقدامات طبیعت، بنای و اساس فهم طریق از

داد. انجام م توان بیشتر عموم مناف
بین الملل سال درباره اسپیرو١ میشل سخنان از بخش باال در

.[١] کرده ایم نقل را سال این نام گذاری دالیل و انگیزه و پایه علوم

چیزی؟ چه برای بین الملل سال
به ملل سازمان عموم مجم توسط ٢٠١۵ سال در که سندی

جوام همۀ پایدار توسعۀ برای پارچه ی چشم اندازی رسید، تصویب
پایدار٢ توسعۀ به رسیدن برای کار دستور هفده سند، این است. انسان
آن ها به رسیدن برای جمع به طور باید ان هم که است کرده بیان را
برنامۀ در عنوان شده اهداف از هری به رسیدن برای کنند. تالش

است. نیاز فناوری و علم به پایدار توسعۀ
دانش از مناسب استفادۀ برای روش هایی شناسایی به سند این
موافقت سند این با که کشورهایی م کند. کم فناوری انتقال و
سازوکاری ایجاد به سند این در زیرا پذیرفته اند، را موضوع این کرده اند،
متعهد آن٣ از استفاده و فناوری به دسترس تسهیل برای بین الملل
کرده اند؛ اجرایی فناوری بانک کامل راه اندازی با را کار این و گشته اند
توسعۀ اهداف برای نوآوری و فناوری علم، ساالنه مجم برگزاری

است. بند این به مربوط اقدامات ازجمله پایدار
ثبات ، چندفرهنگ گفتگوی برای الزم ابزارهای پایه علوم

ضروری پایدار توسعۀ اهداف به رسیدن برای که را، صل و سیاس
و آموزش مهارت های علوم این م گذارد. ما اختیار در نیز است،
حرکت برای کشورها که را نوآوری هایی به کارگیری برای الزم دانش
نمونه های م کنند. فراهم دارند نیاز مؤثر اقدامات به کل اهداف از
در که ، علم جامعه های و ه  شب یل تش عمل روش های و موجود
را پایدار توسعۀ برنامه اهداف به رسیدن دارد، رواج پایه علوم جامعۀ

کرد. خواهد تضمین

سال این موضوع
که موضوع  هایی براساس پایدار توسعۀ برای پایه علوم بین الملل سال
کرده اند بیان خود اولویت های به عنوان متحد ملل سازمان و و یونس
بین گفتگوها و مبادالت تشویق باعث امر این شد. خواهد برگزار
و سیاس تصمیم سازان از اعم ، ذینف گروه های همه و دانشمندان

محل مقامات و دانشجویان انجمن ها، همچنین و ، بین الملل رهبران
شد. خواهد

م توان را پایه علوم بین الملل سال در توجه مورد موضوع های
کرد: دسته بندی زیر به صورت

علم، عرصه در زنان حضور تقویت ✓

، بین الملل صل و گفتگو در پایه علوم نقش ✓

، جهان کاالی همچون علم ✓

اقتصادی، توسعه و نوآوری در علم نقش ✓

، انسان رشد و پرورش و آموزش در علم نقش ✓

. بین الملل چالش های با رویارویی در علم نقش ✓

[١] https://www.iybssd2022.org/en/about-us/. : مرج

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ∗

1Michel Spiro 2Sustainable Development Goals (SDGs) 3Technology Facilitation Mechanism

https://www.iybssd2022.org/en/about-us/.
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ریاضیات مجازی آموزش واقعیت های
وثوق∗ مهدی ،§ مل حسن ،‡ صادق قدیر اسدی†، محمدباقر

پیش روی چالش های به نگاه با کوتاه، نوشتار این در یده: چ
دوران در ابتدایی مقط در به ویژه مدرسه، در ریاضیات آموزش
ارهایی راه همچنین و مهم نکات است شده سع  کرونا، همه گیری

شود. ارائه چالش ها حل برای

مقدمه
آموزش کرونا، ویروس شیوع دوران در آمده به وجود خاص شرایط
این کشاند. برخط به صورت و مجازی فضای بستر به را مدرسه ای
با ریاض محتوای انواع تا است آورده فراهم را محیط شرایط،
لزوماً که شود تولید ریاض ران آموزش توسط ، شخص سلیقه های
تجاری اهداف با آن ها از تعدادی نیستند. درست و دقیق آن ها همۀ

نمایش معموال که م شود منتشر مجازی فضای در درآمد کسب و
با معلمان از عده ای م دهند. ارائه ریاضیات از ، سطح اما جذاب
برای و نیستند آشنا آن استانداردهای و مهارت ها مجازی، آموزش
که م روند پیش آزمون وخطا به صورت دروس، آموزش روند پیشبرد
ه بل معلم خود برای نه تنها زیادی، چالش های موارد از بسیاری در
عمق از صرف نظر م کند. ایجاد آن ها خانوادۀ و دانش آموزان برای

ریاض آموزش منابع که گفت م توان شده، آماده محتوای دقت و
ان هم اختیار در و شده  تدریس مختلف شیوه های با و آماده متنوع
و آموزش وزارت در مستقر کشوری دبیرخانۀ است. گرفته قرار

آموزش محتواهای و درس نامه ها مجازی، آموزش شروع با پرورش،
استان ها ریاض سرگروه های نظر زیر و کشور سراسر از را زیادی
به عالوه، است. کرده بارگذاری شاد سامانۀ در و نموده جم آوری
که ترونی ال محتواهای تولید آموزش جهت را زیادی وبینارهای
است. داده قرار معلمان اختیار در است، مجازی آموزش الزمۀ
حضور بدون و اضطراب بدون م توانند نیز دانش آموزان ر، از طرف دی

ریاض فراگیری به آموزش محیط در آن، از ناش خستگ و فیزی
بپردازند.

چالش ها
در ( اه دانش حدی تا (و مدرسه ای ریاضیات آموزش بااین حال،
مهم ترین که است بوده روبه رو زیادی جدی چالش های با ما کشور

شده اند: فهرست زیر در آن ها

آموزش روش های اساس بر ریاض غن محتوای تولید جهت . ١
دوره های برگزاری به نیاز معکوس، یادگیری مانند مجازی
عدم به علت که م باشد معلمان ویژۀ مهارت افزایی و آموزش
معلمان از عده ای همچنان دوره هایی، چنین منسجم برگزاری
آموزش به حضوری، دوران مخصوص سنت روش های با

هستند. مشغول اینترنت بستر در مدرسه ای ریاض
از دسته آن برای مجازی آموزش یادگیری، سب های بحث در . ٢
شنیداری» و تصویری «فعالیت های ازطریق که دانش آموزان
برای اما ساخته است، فراهم مناسبی شرایط م گیرند، یاد بهتر
«فعالیت های ازطریق را مفاهیم که دانش آموزان از دسته آن
بهتر گونیا و نقاله، چوب خط، چینه، مانند دست ورزی» و تعامل

است. کرده ایجاد جدی الت مش م گیرند، یاد
خانواده نقش ابتدایی، مقط در به خصوص مجازی، آموزش در . ٣
است. شده بیشتر حضوری آموزش با مقایسه در (والدین)
بیش از پیش مجازی، آموزش در معلمان رد عمل ازآنجایی که
جنبه های باید دارد، قرار والدین نقد و دید معرض در
معلمان توجۀ مورد قبل از بیشتر بچه ها با برخورد روان شناخت

باشد.
آنالین، کالس های در دانش آموزان ناکاف و پایین تمرکز . ۴
آموزش دارد. وجود مجازی آموزش در که است ری دی چالش
ایجاد به آن ها تا است کرده همراه خود با را والدین تمام مجازی
روند کامل شدن و برخط کالس های در بچه ها بیشتر تمرکز

کنند. کم معلمان به آموزش
به عالوه، ندارند. آموزش در کاف تخصص والدین عموم . ۵
برای کاف زمان نم توانند و هستند شاغل آن ها از عده ای
از خیل در دهند. اختصاص خود فرزندان آموزش به کم
و نیست همسو معلم روش های با والدین آموزش های موارد
ـ ابتدایی مقط در ریاضیات مفاهیم آموزش در دوگانگ این
در اختالل زمینۀ ـ است برخوردار هم زیادی حساسیت از که

م آورد. فراهم را بعدی مقاط در ریاض آموزش
دانش آموز و معلم بین تعامل محیط ایجاد مجازی آموزش در . ۶
و مجازی محیط در آموزش انات ام با آشنایی عدم به دلیل
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با این و نبوده ان پذیر ام عمال الزم زیرساخت های نداشتن
باید و هستند فعالیت محور عموماً که درس کتب سیاست های
شوند، تدریس معلم و دانش آموز بین تعامل محیط ی در

ندارد. سازگاری
اجرای روند بر دقیق نظارت معلم مجازی، آموزش شرایط در . ٧
در مؤثر و پویا یادگیری الزمۀ که دانش آموز فعالیت های
تمرین های و فعالیت ها از بسیاری ندارد. است، ریاضیات
یا و والدین غیرسازندۀ و اندازه از بیش کم با محول شده،

م شود. انجام والدین توسط تنهایی به
روش های و ماهیت که است کرده ایجاب مجازی آموزش . ٨
هستند، ریاضیات درست آموزش الزمۀ که ریاضیات استدالل
ی جا به صورت و تهیه شده قبل از متون و اسالید به صورت
فرصت دانش آموز بنابراین، گیرد. قرار دانش آموز اختیار در
ندارد. را برهان ها روند کردن کامل در معلم همراه کردن
م گیرد صورت مطالب کردن حفظ  به صورت بیشتر یادگیری
داشته توجه ای شایان اُفت ، ریاض مفاهیم از دانش آموز فهم و

است.
است، شده مقاط همۀ در بزرگ چالش دروس، ارزشیابی . ٩
اهمیت از متوسطه مقط در ریاض دروس ارزشیابی به ویژه
رتبۀ در نهایی آزمون نمرات زیرا است، برخوردار به سزایی
ادامۀ برای دانش آموزان آیندۀ بر این و داشته دخالت کنکور
موجود مجازی آموزش شرایط است. تأثیرگذار تحصیل
تأمین به سادگ را عادالنه و سالم مناسب، ارزشیابی نم تواند

نماید.
مجازی، آموزش نیاز مورد انات ام و وسایل مال هزینه های . ١٠
ابزارهای معلم ها و دانش آموزان تمام که است شده آن از مان
در مجازی آموزش برای یادگیری و تدریس جهت مناسب
چالش « آموزش «عدالت حیث، این از باشند. داشته اختیار

است. مجازی آموزش در ری دی مهم بسیار
سرمایه گذاری از مان پرورش و آموزش مال الت مش وجود . ١١
و دقیق مناسب، آموزش محتوای تولید زمینۀ در مناسب

است. گردیده مدیریت شده

پیشنهادی ارهای راه
فرصت م توان را دوران این مجازی، آموزش معایب همۀ کنار در

آموزش آورد. به حساب نیز مدرسه ای ریاضیات آموزش در گران بها
مهارت های کسب و توانایی ارتقای باعث آن چالش های و مجازی
تولید برای توانا معلمان از استفاده شد. والدین و معلمان در جدید
روی کیو‐آر کد از استفاده با ان هم دسترس در آموزش محتوای
برقراری به و کند ایجاد مناسبی آموزش انات ام م تواند درس کتب
ارهای راه از بعض نماید. کم کشور سط در آموزش عدالت

است: چنین اشاره شده، چالش های حل برای پیشنهادی

ریاضیات، مجازی تدریس روش های و مهارت ها معلمان به . ١
مهارت های و ریاض درس به مربوط نرم افزارهای و انات ام
رعایت با و طریق آن از تا شود داده آموزش آن ها، از استفاده
برسد. مناسبی سط به آموزش کیفیت ، آموزش استاندارهای

مشارکت خصوص در الزم مهارت های و آگاه ها والدین به . ٢
غیرسازنده دخالت از اجتناب به ویژه و ریاض آموزش فرایند در
از و شود داده معلم توسط درس برنامۀ اجرای روند در مفید و
فعالیت های به مربوط ابزارهای توان حد در شود خواسته آن ها
تعامل ایجاد کنند. فراهم خانه در را دست ورزی و تعامل
است. ضروری والدین و دانش آموز معلم، بین عمیق و مستمر

نیاز مورد ابزار و شود شناسائ کم بضاعت دانش آموزان . ٣
شرایط یا و گیرد قرار آنها اختیار در مجازی آموزش برای

رعایت با مدرسه در بتوانند دانش آموزان این که شود فراهم
ببینند. آموزش ویژه به صورت بهداشت پروتکل های

صورت تحصیل سال طول در مستمر به صورت ارزشیابی . ۴
روش های یادگیری به نیاز خصوص این در معلمان گیرد.

دارند. برخط، مصاحبه جمله از ارزشیابی، جدید

∗ مالیر، اه دانش § سبزواری، یم ح اه دانش ‡ تهران، اه دانش †

شمال خراسان استان ریاض سرگروه
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 انجمن اخبار
ايران رياض انجمن اجرايی شورای فعاليت های گزارش

١۴٠٠ شهریور تا ١٣٩٧ مهر
واعظ پور∗ سیدمنصور

اعضای نهم، و بیست دورۀ اجرایی شورای مسئولیت یافتن پایان با
ایران ریاض انجمن محترم اعضای رأی با س ام دورۀ اجرایی شورای

شدند: انتخاب زیر به شرح
محمد دکتر ‐ ٣ توتونیان، فائزه دکتر ‐ ٢ ایرانمنش، عل دکتر ‐ ١
رجایی، عل دکتر ‐ ۵ درفشه، محمدرضا دکتر ‐ ۴ ، جلوداری ممقان
محمودی مژگان دکتر ‐ ٨ گویا، زهرا ٧ ‐دکتر صفاپور، احمد دکتر ‐ ۶

واعظ پور. سیدمنصور ٩ ‐دکتر و
به ١٣٩٧ مهرماه اول از که شد ما نصیب افتخار این نتیجه در
جامعۀ خدمتگزار ایران ریاض انجمن در خدمت با بتوانیم سال ٣ مدت
انجام ایران ریاض پیشبرد جهت در فعالیت هایی و باشیم ریاض

دهیم.
با و انجمن اساسنامۀ طبق که اجرایی، شورای جلسۀ اولین در
یل تش دهقان، دکتر آقای ایران ریاض انجمن وقت ریاست دعوت
واعظ پور سیدمنصور دکتر آقای اعضا، از رأی گیری از پس شد،
ایرانمنش عل دکتر آقای و ایران ریاض انجمن رئیس به عنوان

شدند. انتخاب انجمن خزانه دار به عنوان
اجرایی شورای جلسات که نمودند توافق شورا اعضای همچنین،
۴ تا صبح ٩ ساعت از سه شنبه روزهای ماهانه و حضوری به صورت

شود. یل تش بعدازظهر
م توان را اجرایی شورای دورۀ این اولویت های کل به طور

کرد: فهرست زیر به شرح
مدیریت و بودجه بندی نظام ایجاد و انجمن برای درآمد کسب . ١

هزینه ها،
روی تأثیرگذاری و کشور تصمیم گیر مسئولین با مستقیم ارتباط . ٢

کشور، ریاضیات پیشبرد جهت در آن ها تصمیمات
جهان اتحادیۀ با ارتباط به ویژه و بین الملل ارتباطات تقویت . ٣

اتحادیه، در حق عضویت پرداخت یری پی و ریاضیات
ریاض جامعۀ اعضای با انجمن هرچه  بهتر ارتباط تقویت . ۴

کشور،
ریاض ساالنۀ کنفرانس پربارترنمودن هرچه جهت در تالش . ۵

ایران، ریاض انجمن تخصص سمینارهای و

ریاض انجمن فعالیت «نیم قرن مراسم هرچه بهتر برگزاری . ۶
ایران»،

مدرسه ای»، «ریاضیات در نقش آفرین و یری پی . ٧
ریاضیات، در پژوهش مش خط تعیین . ٨

انجمن، موجود ظرفیت های از بهینه استفادۀ . ٩
انجمن، جاری فعالیت های هرچه بهتر انجام . ١٠

١ بند اجرای جهت در انجام شده اقدامات
جذب جهت در گام اولین در بود، روبرو خال خزانۀ با انجمن که آنجا از
اری هم با و آمد به عمل مختلف اقدامات انجمن، برای مال کم 
ریاست و رفسنجان ( (ع ول عصر اه دانش ریاست دهقان، دکتر آقای
رفسنجان محترم نمایندۀ محمدی آقای و ایران ریاض انجمن قبل
آقایان با مالقات ط جلسه ای حاشیۀ در ، اسالم شورای مجلس در

واعظ دکتر آقای و بودجه و برنامه سازمان وقت رئیس نوبخت دکتر
شدیم موفق ١٣٩٧/٩/٢ تاریخ در جمهوری ریاست دفتر وقت رئیس
و کنیم جلب ایران ریاض انجمن به کم برای را آن ها نظر
همچنین، شد. جذب سال همان پایان تا کم این خوشبختانه
ریاست فناوری و علم معاونت نهاد وقت مسئولین از ی با جلسه ای
کنیم. جذب طریق این از نیز کم هایی توانستیم و داشتیم جمهوری
آپارتمان رهن که شد فراهم ان ام این درآمدها این از قسمت با

دائم درآمد منبع ی طریق این از و شده تبدیل اجاره به انجمن
ریال میلیون ١٠٠ حاضر حال در آن میزان که شود ایجاد انجمن برای

است.
که شد انجمن جذب نیز ری دی کم های راه ادامۀ در البته
معاونت از بانوان کمیتۀ توسط ریال میلیارد ی جذب به م توان
به آن ریال میلیون ۵٠٠ که جمهوری ریاست خانوادۀ و زنان امور
۵٠٠ مبل اهدای یافت، اختصاص میرزاخان مریم جایزۀ سرمایۀ
جوایز تهیۀ به که بهبودیان دکتر مرحوم خانوادۀ طرف از ریال میلیون
قرارداد از قسمت دریافت یافت، اختصاص کشور ریاض مسابقات
صندوق با که مدرسه ای ریاضیات استانداردهای تدوین پژوهش
عضویت های تمدید همچنین بود، شده منعقد ران پژوهش از حمایت
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ریاض انجمن در ویژه عضویت به اه ها دانش تشویق و حقوق ویژۀ
ریاض انجمن به خوبی کم نیز آنها عضویت حق پرداخت که ایران

نمود. اشاره بود، ایران
«نظام ایجاد طرح هزینه ها، و درآمد مدیریت جهت در ، طرف از
که ترتیب این به شد. گذاشته اجرا به انجمن ساالنۀ» بودجه بندی
و درآمدها شامل آینده سال بودجۀ سال، هر پایان در محترم خزانه دار
شورای در تصویب از پس و ارائه انجمن اجرای شورای به را هزینه ها

م شود. هزینه بودجه آن مطابق اجرایی،
که شد مصوب انجمن، درآمدزایی جهت در همچنین،
حق از سهم تخصص سمینارهای و ریاض ساالنه کنفرانس های
سمینار یا کنفرانس پایان از پس انجمن، به کم جهت به را ثبت نام

نمایند. واریز ریاض انجمن حساب به
انجمن، خبرنامۀ که شد مقرر هزینه ها، تقلیل جهت در به عالوه،
در ترونی ال به صورت و شده تهیه پی دی اف  نسخۀ به صورت فقط
چاپی نسخه های تعداد شد مقرر همچنین، گیرد. قرار اعضا اختیار

شود. محدود بسیار نیز ریاض اندیشۀ و فرهنگ
بودند به کار مشغول کارشناس پن ایران ریاض انجمن دفتر در
باالیی هزینۀ نیز بزرگوار عزیزان این مزایای و حقوق پرداخت که
شدند تشویق بزرگوار اران هم این از ی لذا، داشت. انجمن برای
تقلیل نفر چهار به کارشناسان تعداد و دهند بازنشستگ درخواست که

یافت.
٢ بند اجرای جهت در شده انجام اقدامات

و آموزش نظام تصمیم گیر مسئولین با بیشتر هرچه ارتباط جهت در
به ویژه و آموزش مختلف زمینه های در انجمن نظرات و دیدگاه ها ارائه
مسئلۀ ریاضیات، اُفت زمینۀ در ار راه ارائۀ و بررس زمینۀ سه در
مسئولین با متعددی جلسات فرهنگیان، اه دانش چالش و کنکور،

م شود: اشاره زیر شرح به آن ها از برخ به که شد برگزار
فناوری، و تحقیقات علوم، محترم وزیر با جلسه •

فناوری، و تحقیقات علوم، وزیر قائم مقام با جلسه •

جمهوری، ریاست فناوری علم محترم معاون با جلسه •

و تحقیقات علوم، وزارت آموزش محترم معاون با جلسه چهار •

ارهای راه و کشور در علوم پایه اُفت دالیل محوریت با فناوری
رفت، برون

انقالب عال شورای فناوری و علم ستاد معاون با جلسه •

تهیه شده طرح ارائۀ و کنکور اصالح طرح محوریت با فرهنگ
علوم، فرهنگستان و ایران ریاض انجمن توسط

محوریت با مجلس آموزش کمیسیون رئیس با جلسه •

فرهنگیان، اه دانش چالش های
رئیس به همراه مجلس آموزش کمیسیون جلسۀ در شرکت •

تأمین نحوۀ موضوع با علوم فرهنگستان ریاضیات شاخۀ
پرورش، و آموزش نیاز مورد نیروهای

اتفاق به فرهنگیان اه دانش آموزش معاون و رئیس با جلسه •

انجمن نظرات ارائۀ و علوم فرهنگستان ریاضیات شاخۀ رئیس
علوم، فرهنگستان و

و تحقیقات علوم، وزارت پژوهش کل مدیر با جلسه دو •

فناوری،
محترم کل مدیر و تهران استان ان نخب بنیاد رئیس با جلسه •

و دوجانبه اری های هم محوریت با ان نخب مل بنیاد تکریم
کشور، ریاض مسابقات مدال آوران همایش برگزاری

محل الت مش بررس جهت شش منطقۀ شهردار با جلسه •

ایران، ریاض انجمن استقرار
انجمن های شامل پایه علوم مادر انجمن های رؤسای با جلسه •

ریاضیات شاخۀ رئیس و آمار و شیم ، زیست شناس ، فیزی
اری های هم بررس و هماهنگ جهت علوم، فرهنگستان
راه اندازی پیشنهاد ارائۀ پایه، علوم توسعۀ ارهای راه ، علم
اه ها، دانش ورودی آزمون پیشنهادی طرح بررس و علم شهر
محوریت با پرورش و آموزش وزیر مقام قائم با جلسه •

فرهنگیان، اه دانش چالش های
ان نخب بنیاد ان نخب رویدادهای ارزیابی کارگروه در شرکت •

مسابقات آوران مدال به ان نخب امتیاز اعطای یری پی جهت
انجمن، دانشجویی

وزارت فرهنگ معاونت حوزۀ از کتاب خانۀ عامل مدیر با جلسه •

طرفین. اری هم تفاهم نامه امضای و اسالم ارشاد و فرهنگ

٣ بند اجرای جهت در انجام شده اقدامات
و بین الملل ارتباطات تقویت ایران، ریاض انجمن اهداف از ی
حق پرداخت برای تالش و ریاضیات جهان اتحادیۀ با ارتباط به ویژه
به اقدام ابتدا همان از شورا لذا است، اتحادیه این در انجمن عضویت

نمود. انجمن بین الملل کمیتۀ سرپرست و اعضا تعیین
انجمن های ریاضیات، جهان اتحادیۀ که است الزم نکته این ذکر
و مستندات و گزارش ها ارائۀ به توجه با را اتحادیه این عضو
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رتبه، باالترین و م نماید رده بندی رتبه، ۵ در ریاض پیشرفت های
افتخار که دارد قرار چهارم رتبۀ در ایران حاضر حال در است. ۵ رتبۀ
ایران ریاض انجمن عضویت حق است. کشورمان برای بزرگ
قیمت باالرفتن با و است یورو هزار ١٢ مبل ساالنه رتبه، این در
ازاین رو، شد. ل مش بسیار انجمن طرف از مبل این پرداخت ارز،
مسئولین از بتواند تا داد انجام را مختلف یری های پی بین الملل کمیتۀ
نماید، عضویت حق این پرداخت برای ارز تخصیص درخواست ذیربط،

توجه قابل نتیجۀ فراوان، نامه های و تماس ها عل رغم متأسفانه ول
مقیم ایران ریاض دانان با تماس با ر، دی طرف از نیاورد. به دست
که شد خواسته آن ها از ا، آمری مقیم ایرانیان ویژه، به کشورها، ر دی
به دلیل متاسفانه ول نمایند، کم ریاض انجمن به جهت این در
این از و نشد میسر ایران نام به کشوری هیچ از حواله ان ام تحریم ها
حساب به و جم آوری نقداً دالر) هزار ٨ (حدود محدودی مبل تنها راه
میزان یورو هزار پنجاه مبل حاضر حال در شد. واریز جهان اتحادیه
عدم صورت در که است جهان اتحادیۀ به ایران ریاض انجمن بده
که دارد جا لذا دارد. وجود اتحادیه از انجمن اخراج ان ام آن، پرداخت
را انجمن که شود درخواست کشور علم دلسوزان همۀ از همین جا از
به انجمن بده از قسمت بشود شاید تا فرمایند یاری جهت این در

نمود. پرداخت را ریاضیات جهان اتحادیۀ
این بین الملل ارتباطات بخش در که کنیم اشاره است الزم

ریاض انجمن بانوان کمیتۀ تالش و پیشنهاد به که داشتیم را افتخار
روز نام به ١٣٩٨ سال از میرزاخان مریم شادروان تولد روز ایران،
جشن و شده شناخته رسمیت به جهان سراسر در ریاضیات در زنان
پایه گذار و فعال اعضای از ی کمیته این به عالوه، م شود. گرفته
اه (وب است روز این گرامیداشت مراسم کننده هماهنگ جهان گروه
فرمایید). مالحظه را https://may12.womeninmaths.org/

۴ بند اجرای جهت در انجام شده اقدامات
اعضای با انجمن ارتباط تقویت دوره، این در ما اصل اهداف از ی
کردیم. آغاز را اقدامات ابتدا همان از که بود کشور ریاض جامعۀ
کار به نرم افزار با که بود انجمن اه وب انجمن، ارتباط راه مهمترین
قراردادن و تغییرات ایجاد ان ام ، قدیم اه وب طراح در شده گرفته
بود. ن نامم عمال انجمن کارشناسان توسط اطالعات و اخبار به روز

دسترس با مدرن، نرم افزاری با جدید اه وب طراح به تصمیم
بود. راستا همین در نبود سخت چندان هم آن با کردن کار که آزاد
جدید اه وب حاضر حال در و رسید نتیجه به اقدام این خوشبختانه
همۀ توسط به راحت و شده ساخته مناسبی نرم افزار با ریاض انجمن
از است الزم اینجا در است. به روز آوری قابل انجمن کارشناسان

بدون و خیرخواهانه صورت به که مدن میثم دکتر آقای زحمات
کار و ساختند را جدید اه وب خود، کارشناسان کم با هزینه دریافت

قدردان گردد. و ر تش دادند، آموزش را آن با
به اجتماع ه های شب به جوان نسل گرایش به توجه با همچنین،
خوشبختانه و پرداختیم رام تل در ایران ریاض انجمن کانال تقویت

ریاض اطالعات و اخبار فعال مرج ی به را کانال این توانستیم
هزار پن از بیش حاضر حال در که طوری به نماییم تبدیل کشور
سرعت به اطالعات و اخبار آخرین و هستند کانال این عضو نفر
ارتباط که کردیم سع همچنین، م شود. منتشر کانال این در
و کنیم تقویت را کشور اه های دانش و انجمن نمایندگان با انجمن
اه دانش ریاض گروه های با انجمن ارتباط نمایندگان، فعال کردن با

نماییم. تقویت را
اعضای باال، روش های با دوره این در که کنیم اشاره است الزم

مطل انجمن فعالیت های از مرتب به طور ایران ریاض جامعۀ محترم
قرار گرفتن همچنین، شدند. ترغیب انجمن در به عضویت و شدند

رام تل کانال و اه وب در مستمر به طور انجمن فعالیت های گزارش
ریاض انجمن به اعضا مثبت نگرش درتقویت بسزایی تأثیر انجمن

داشت.
۵ بند جهت در انجام شده اقدامات

ریاض کنفرانس های ایران، ریاض انجمن دارید اطالع که همان طور
را ریاض تخصص سمینار هیجده و برگزار ساالنه به صورت را کشور
و کنفرانس این برگزاری م نماید. برگزار دوساالنه صورت به نیز
ارائۀ و کشور ریاض سط ارتقای در اساس بسیار نقش سمینارها
همایش ها این دارد. ریاضیات حوزۀ در علم دستاوردهای آخرین

علم اطالعات تبادل و آشنایی برای مناسب فضای فراهم نمودن با
جهان مطرح استادان از دعوت و دانشجویان، و استادان ران، پژوهش
ریاض جهان جامعۀ با علم تعامل باالرفتن و علم تقویت موجب
پژوهش و آموزش روز چالش های آن ها در همچنین، م شوند،

تقویت دالیل، این به م شود. طریق  ارائه و مطرح کشور ریاض
ارتقای در بسزایی تأثیر م تواند سمینارها و ساالنه کنفرانس های
طریق از که کرد تالش انجمن شورای لذا، باشد. داشته کشور علم
هرچه اری هم و سمینارها و کنفرانس برگزارکنندگان با مستمر ارتباط
برگزارکنندگان تشویق به ویژه و خود، دیدگاه های ارائه و آن ها با بیشتر
پربارتر را همایش ها این ، ریاض مطرح استادان از بیشتر دعوت به

کنند.
۶ بند جهت در انجام شده اقدامات

با انجمن اجرایی شورای مسئولیت شروع سال اولین خوشبختانه

https://may12.womeninmaths.org/


ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ زمستان و پاییز ٢٠

شد مقرر بود. مصادف ایران ریاض انجمن فعالیت سال پنجاهمین
ریاض انجمن فعالیت «نیم قرن بزرگداشت عنوان با فعالیت هایی

کنفرانس پنجاهمین بر تمرکز با و ایران ریاض جامعۀ در را ایران»
در باشیم. داشته شد، برگزار شیراز اه دانش در که کشور ریاض
ایران ریاض انجمن فعالیت نیم قرن بزرگداشت کمیتۀ راستا این
فعالیت ها، این شروع در داشت. متعددی فعالیت های که شد یل تش
نماهنگ ها این که داشتیم را کشور ریاض پیش کسوتان با مصاحبه
ه های شب در گسترده به صورت انجمن، سایت در قرار گرفتن بر عالوه
انجمن فعالیت نیم قرن یادبود تمبر همچنین، شد. پخش اجتماع
ویژه ای فعالیت های به عالوه، شد. رونمایی آن از و رسیده چاپ به
سال این خاص گزارش های و مصاحبه ها مقاله ها، چاپ جهت در
برگزاری با همزمان و داشتیم ایران ریاض انجمن خبرنامۀ در
حضور با وه باش و ویژه مراسم کشور، ریاض کنفرانس پنجاهمین
حضور از اینجا در است الزم که شد برگزار کشور ریاض پیش کسوتان
این و خریدند جان به را شیراز به سفر رن که گرام پیش کسوتان
را خود فرزند سال پنجاه و نمودند مزین خود حضور با را مراسم

باشیم. داشته را سپاس و ر تش نهایت داشتند، گرام
فارس استان ان نخب بنیاد حمایت و اری هم با و راستا این در
و وصال دکتر مرحوم آقایان ، ریاض پیش کسوتان بزرگداشت مراسم
ایشان) حضور با و ایشان حیات زمان در (خوشبختانه بهبودیان دکتر

شد. برگزار
دوم جلد ترجمۀ یری پی سال، این اساس اقدامات از ر دی ی

ریاض انجمن با الزم اتبات م از پس که بود ریاضیات انفجار کتاب
سرپرست مسئولیت شادمان دکتر آقای الزم، مجوزهای اخذ و فرانسه

دکتر آقای جناب از است الزم که گرفتند برعهده را کتاب ترجمۀ تیم
شود. زاری سپاس و ر تش شادمان

٧ بند اجرای جهت در انجام شده اقدامات
در کشور ریاضیات پیشبرد در ایران ریاض انجمن مسئولیت به توجه با
اجرایی شورای دورۀ این اهداف از ی مدارس، در به ویژه ، مقاط تمام
این در بود. مدرسه ای ریاضیات تقویت در بیشتر هرچه نقش آفرین
مهم ترین شاید که داد انجام را مختلف فعالیت های انجمن راستا،
مدرسه ای» ریاض استانداردهای «تدوین طرح ارائۀ بتوان را آن ها
لزوم مدارس، درس کتاب های مداوم تغییرات به توجه با کرد. ذکر
الزم بسیار گیرند قرار مدنظر تغییرات این در که استانداردهایی تعیین
صندوق به را استانداردها این تدوین طرح انجمن لذا، م رسید. به نظر
با متعدد جلسات و تماس ها ط و نمود ارائه ران پژوهش از حمایت
گردید. منعقد طرح این اجرای برای قراردادی صندوق، این مسئولین

ی انتخاب به اقدام و گرفته به عهده را آن اجرای مسئولیت انجمن
مراحل خوشبختانه که نمود متخصصین از قوی بسیار اجرایی تیم
گزارش انتشار شاهد زودی به انشاءاللّه و رفته پیش خوبی به کار اجرای

بود. خواهیم طرح این
کنکور وجود مدارس، در ریاضیات اُفت دالیل از ی ، طرف از
ایران ریاض انجمن لذا، است. آن کنون ل ش در اه ها دانش ورودی
طرح تهیۀ به اقدام علوم، فرهنگستان ریاضیات شاخۀ اری هم با
طرح به منجر خوشبختانه که نمود اه ها دانش ورودی کنکور اصالح
محترم وزیر با که جلسات در طرح این شد. زمینه این در خوبی بسیار
شورای فناوری و ستاد معاونت همچنین و فناوری و تحقیقات علوم،
خوشبختانه گرفت. قرار استقبال مورد و شد ارائه فرهنگ انقالب
تأثیر طرح این که داد نشان فرهنگ انقالب عال شورای مصوبات
قرار توجه مورد آن موارد اغلب و داشته مصوبات این در خوبی بسیار

است. گرفته
پرورش و آموزش نیاز مورد نیروهای تأمین برای راستا، همین در
فرهنگیان اه دانش چالش و اه ها دانش فارغ التحصیالن بهترین بین از
متعددی جلسات نیروها، تأمین جهت اساسنامه ٢٨ ماده از استفاده و
، دریافت خبرهای به توجه با که این شد برگزار مختلف مسئولین با
انقالب عال شورای محترم اعضای اغلب روی بسزایی تأثیرات

جلسات است. داشته هستند، تصمیم گیر زمینه این در که فرهنگ
و استادان و ریاض معلمان انجمن اعضای از جمع حضور با هم
مدرسه ریاض چالش های بررس برای ریاض آموزش سوتان پیش

شد. برگزار کنکور چالش به ویژه و
٨ بند اجرای جهت در انجام شده اقدامات

ریاضیات در پژوهش به شدید ضربه های به منجر که مسائل از ی
چون عوامل و مقاالت تعداد به توجه و کمیت گرایی است، شده
انجمن اجرایی شورای لذا، است. تخصص مجله های تأثیر ضریب

پژوهش مش خط  تعیین جهت در که گرفت تصمیم ایران ریاض
«بیانیۀ صدور با اولین بار، برای منحصر به فرد ابتکاری به عنوان و

ریاض پژوهش های خصوص در را خود مواض انجمن» پژوهش
از کمیته ای ابتدا همان از راستا، این در کند. بیان شفاف به طور
جلسات در عزیزان این و دادیم پژوهش دغدغه مندان و ران پژوهش

بررس مورد را ریاضیات در پژوهش معضالت و الت مش مختلف،
صادر و تهیه ایران» ریاض انجمن پژوهش «بیانیۀ نهایتاً دادند. قرار
در تأثیرگذاران و دست اندرکاران و مسئولین برای بیانیه این گردید.
قرار ایران ریاض جامعۀ استقبال مورد و شد ارسال آیین نامه ها تدوین
شورای دورۀ این افتخارات از ر دی ی را آن م توان که گرفت

دانست. اجرایی



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢١ ١٧٠ ١۶٩و پیاپی شماره

٩ بند اجرای جهت در انجام شده اقدامات

زیادی بالقوه ظرفیت های دارای ایران ریاض انجمن خوشبختانه
زیادی بهرۀ ظرفیت ها، این از بهینه استفادۀ با م توان که است
وجود ظرفیت ها، این از ی گرفت. کشور ریاضیات پیشبرد برای
کشور ریاض ان نخب از که است کشور ریاض مسابقات مدال آوران
داشته کشور ریاض اعتالی و رشد در بسزایی تأثیر م توانند و هستند
گردهم آوردن با که گرفت تصمیم اجرایی شورای راستا، این در باشند.
سازد. فراهم را آن ها ظرفیت از استفاده مناسبِ بستر عزیزان این
و تهران استان ان نخب بنیاد محترم ریاست با که جلسات ط لذا
محورهای از ی داشتیم، ان نخب مل بنیاد تکریم محترم مدیرکل
کشور ریاض مسابقات مدال آوران همایش اولین برگزاری را اری هم
کنیم. برگزار را همایش اولین آنها اری هم با شدیم موفق و دادیم قرار
و گرفت قرار استقبال مورد بسیار ی روزه همایش این خوشبختانه
سه همایش از بخش در شد. مطرح آن در خوبی بسیار مباحث
چالش ها این و یل تش ریاضیات مختلف چالش های پیرامون میزگرد
از استفاده با انجمن که امیدوارم گرفت. قرار بررس و بحث مورد
علم اعتالی جهت در مؤثر گام بتواند عزیزان، این باالی بسیار توان

بردارد. کشور ریاضیات
به ویژه و کشور ریاض جامعه اعضای معضالت از ی
اصطالحات معادل سازی و ترجمه ، تکمیل تحصیالت دانشجویان

ریاض واژه نامۀ قبل سال ها است. فارس به ریاض از انگلیس
منتشر اه دانش نشر مرکز اری هم با و تهیه ریاض انجمن توسط
واژه نامه آن، نبودن روز به و لغات دامنۀ محدودبودن به دلیل ول شد
زحمتِ قبل اجرایی شورای در از این رو، نبود. نیازها وی پاسخ
وحیدی اصل دکتر و ممقان دکتر آقایان به آن به روزرسان و تکمیل
اتمام رسیدن به امور یری پی ضمن شورا، این در بود. واگذار شده
پیشرفت  به توجه با واژه نامه، جدید نسخۀ چاپ قرارداد عقد و کار این
اه وب ظرفیت  از که شد گرفته تصمیم ، اطالع رسان نوین ابزارهای
اه وب روی ریاض واژه نامۀ برخط نسخۀ و شده استفاده انجمن جدید
هم اکنون و شد انجام موفقیت با کار این خوشبختانه، شود. راه اندازی
همچنین، نمایند. استفاده آن از به راحت م توانند محترم کاربران
دانشجویان و استادان که شد اضافه آن به انات ام بعدی گام در
که را انگلیس اصطالحات فارس معادل بتوانند تکمیل تحصیالت
پس انجمن سپس نمایند، پیشنهاد انجمن به ندارد، وجود واژه نامه در
در و کند انتخاب را بهترین واژه یابی، کمیته در موارد آن طرح از

نماید. اضافه واژه ها لیست به ن مم زمان کوتاه ترین
انجمن بین الملل «مجلۀ راه اندازی انجمن، قدیم اهداف ر دی از

به شد موفق دوره این در اجرایی شورای که بوده ایران» ریاض
استادان از ی انتخاب با شورا، این بپوشاند. عمل جامۀ آرزو این
اری هم بذل و مجله، سردبیر به عنوان ریاض فعال بسیار و ر پژوهش
مجله جلد دومین و اولین انتشار شاهد شد موفق ایشان، با الزم
که است آن قوی بسیار علم کمیتۀ مجله، این قوت نقاط از باشد.
کشور از خارج ایران مطرح ریاض دانان بین از آن ها از زیادی تعداد
شاهد زودی به است امیدوار شده اند. اری هم به دعوت و انتخاب

بین الملل مختلف نمایه های کسب و مجله این سریع پیشرفت های
باشیم. آن برای

بانوان وجود ایران، ریاض انجمن ظرفیت های از ر دی ی
با خوشبختانه که است پرتوان و عالقه مند ر، پژوهش ریاض دان
خدمات منشأ بزرگواران این ایران، ریاض انجمن بانوان کمیتۀ ایجاد
آن ها مهم خدمات جمله از که شدند ایران ریاض جامعۀ به بسیاری
بر مبن ریاضیات جهان اتحادیۀ به کمیته این پیشنهاد به م توان
در زنان جهان «روز عنوان به « میرزاخان «مریم تولد روز نام گذاری
قرار تصویب مورد پیشنهاد این خوشبختانه که نمود اشاره ریاضیات»
برگزار روز این بزرگداشت مراسم سال هر جهان سراسر در و گرفت

بین الملل ارتباطات قسمت در که همان طور این، بر عالوه م شود.
گروه پایه گذار و فعال اعضای از ی کمیته این شد، اشاره نیز انجمن
است. ریاضیات» در زنان جهان «روز برگزاری هماهنگ کننده جهان
تشویق جهت در اجرایی شورای کمیته، این پیشنهاد به همچنین،
نمود. « میرزاخان مریم «جایزۀ ایجاد به اقدام ریاض ر پژوهش بانوان
جایزه اساسنامه و نموده انتخاب را جایزه این امنای هیئت اعضای شورا
مریم جایزۀ اولین نیز گذشته سال در نمود. تصویب و تهیه نیز را
کشور برتر ریاض ر پژوهش بانوان به جایزه این شد. اهدا میرزاخان

م شود. اهدا ریاضیات در زنان روز ساالنۀ مراسم در
در انجمن اجرایی شوراهای توجه مورد موضوعات از ر دی ی

نخب امتیاز اعطای به ان نخب بنیاد کردن متقاعد مختلف دوره های
متعددی اتبات م راستا این در که بود انجمن مسابقات مدال آوران به
و موضوع یری پی با دوره این در خوشبختانه بود. آمده به عمل هم
الزم توضیحات ارائۀ و ان نخب رویدادهای ارزیابی کارگروه در شرکت
آن، مدال آوران و تاریخچه و مسابقات علم سط و کیفیت مورد در
مدال آوران به که شدند متقاعد مربوطه مسئولین خوشبخت کمال با
رسماً موضوع این و نمایند اعطا ان نخب امتیاز کشور ریاض مسابقات
با معادل دانشجویی مسابقات مدال آوران امتیاز و رسید تصویب به

شد. المپیادها مدال آوران
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١٠ بند اجرای جهت در انجام شده اقدامات
این که دارد نیز جاری فعالیت های برخ ایران ریاض انجمن
به فعالیت ها این که شد تالش دوره این در م گیرد. انجام فعالیت ها
است: زیر شرح به فعالیت ها این اهم گیرد. انجام بهتری هرچه نحو

ایران، ریاض انجمن بولتن انتشار •
ایران، ریاض انجمن مجله انتشار •

، ریاض اندیشۀ و فرهنگ نشریۀ انتشار •
ایران، ریاض انجمن خبرنامۀ انتشار •

ایران، ریاض کنفرانس ساالنۀ برگزاری •

، ریاض تخصص سمینار هجده دوساالنۀ برگزاری •

ایران، ریاض انجمن جایزۀ ١١ اهدای •
دانشجویی، ریاض مسابقه ساالنۀ برگزاری •

ایران، ریاض انجمن اعضای با ارتباط •
اه وب و اجتماع ه های شب در ایران ریاض جامعۀ اخبار انتشار •

انجمن،
و اه ها دانش در ایران ریاض انجمن نمایندگان با ارتباط •

اران، هم نظرات و اه ها دانش اخبار دریافت
انجمن، عموم مجم ساالنۀ برگزاری •

مشارکت با (CMC) قفقاز ریاض کنفرانس با اری هم •

آذربایجان، ارمنستان، ایران، ترکیه، روسیه، کشورهای
اروپا، ریاض انجمن اری هم و گرجستان

ایران، ریاض انجمن نمایندگان ساالنۀ همایش برگزاری •

ریاضیات». در «زنان روز مراسم برگزاری •

سالۀ سه دورۀ از سال دو حدود که است این ر دی ذکر قابل نکته
این شد. سپری (١٩ (کوید کرونا همه گیری بحران در اجرایی شورای
دوره، این قوت نقطه مهم ترین ول بود، شوک مثابۀ به گرچه موضوع
ایجاد محدودیت های وجود با انجمن ساختاری برنامه های تمام تداوم

بود. بحران این توسط شده
جلسات ایجادشده، محدودیت های به دلیل و کرونا شیوع از پس
شد. برگزار برخط به صورت ی بار هفته دو هر انجمن اجرایی شورای
برخط، به صورت ریاض کنفرانس های و سمینارها برگزاری
سمیناری اولین است. ایران ریاض انجمن تاریخ در نو فصل آغازگر
کاربردها» و جبرخط سمینار «دهمین شد برگزار برخط به صورت که

سالم دکتر آقای همت با کرمان باهنر شهید اه دانش که بود

«تهدید» از استفاده نهایت سمینار این در خوشبختانه کرد. برگزار
نفر ١٠ حضور از استفاده فرصت به تهدید این و شد انجام کرونا
تأثیر که شد تبدیل سخنران به عنوان جهان مطرح ریاض دانان از
صورت به که کشور ریاض کنفرانس اولین داشت. ارتقا در مهم
با که بود کشور ریاض کنفرانس مین ی و پنجاه شد، برگزار آنالین
دۀ دانش اعضای دلسوزی و اری هم کاشان، اه  دانش واالی همت

اشرف دکتر آقای علم کمیتۀ دبیر مثال زدن تالش و ریاض علوم
معموال اولین ها شد. برگزار عال کیفیت با و برخط به صورت
جرأت م کنند، هموار آیندگان برای را راه و هستند سخت ترین ها
اه دانش و کرمان باهنر شهید اه دانش و م کنند، ایجاد جسارت و

دادند. انجام عال به حق، را کار این کاشان
برخط شدن ان ام از استفاده با دوره این در اینها، بر عالوه
بین دوره چندین که را انجمن ماهانۀ همایش های سخنران ها،
و سخنرانان از و شروع مجددا بود، افتاده وقفه آن ها برگزاری
این در خارج و ایران بین الملل و مل برجستۀ دانشمندان

بردیم. بهره سخنران ها
میلیارد سه مبل یری پی و کشف دوره، این اقدامات از ر دی ی
ایران ریاض انجمن توسط ،١٣٨١/١١/١ تاریخ در شده پرداخت ریال
و اموال سازمان از مل خرید جهت ر دی علم انجمن بیست و
انجام کار، حقوق دالیل به نهایتاً که بود مستضعفان بنیاد امالک
معادل سپس بود. شده داده عودت علوم وزارت به پول این و نشده

مل و شده دریافت کم جمهوری ریاست نهاد از مبل همین
هم اکنون و شده صادر علوم وزارت نام به آن سند ول شده خریداری
دوره، این طول در است. ایران علم انجمن های شورای اختیار در

ریاض انجمن حق احقاق برای مختلف جلسات و متعدد یری های پی
ذینف انجمن ٢١ حضور با مختلف جلسات و آمد به عمل ایران

باشند موضوع این یر پی جدید، اجرایی شورای امیدواریم داشتیم.
نمایند. اقدام انجمن حق احقاق به نسبت و

ساالنۀ ارزیابی در ایران ریاض انجمن که شود اشاره است الزم
،١۴٠٠ تا ١٣٩٧ سال های همه در علم انجمن های کمیسیون
موفق ١٣٩٨ سال در به ویژه، نمود. کسب را رتبه باالترین همواره
١۵٠٠ از ١۴٨٣) شد انجمن تاریخ همۀ در امتیاز باالترین کسب به

امتیاز).
دبیرخانۀ محترم اعضای از که م بینیم الزم برخود انتها در

ط در که دبیرخانه مسئول صادق اکرم خانم سرکار به ویژه انجمن،
تالش ایران ریاض انجمن پیشرفت جهت در عاشقانه سال سه این
و ر تش نهایت داشتند، شورا با صادقانه و صمیمانه اری هم و کردند
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باشیم. داشته را سپاس
محترم اعضای انجمن، نشریات محترم سردبیران از همچنین،
اعضای انجمن، جوایز مسئولین نشریات، این تحریریه های هیئت
محترم اعضای بانوان، کمیتۀ محترم دبیر جوایز، امنای هیئت
اعضای و تخصص سمینارهای و کنفرانس ها دبیران بانوان، کمیتۀ
تمام دوره این طول در که سمینارها و کنفرانس ها علم کمیته های
انجمن ارتقای و محوله وظایف انجام جهت در را خود تالش های

انجمن اجرایی شورای با را همدل و اری هم نهایت و بردند به کار
عزیزان این زحمات حاصل پیشرفت ها، تمام که به طوری داشتند
آقای جناب از همچنین، باشیم. داشته را سپاس و ر تش نهایت است،
اری هم که علوم فرهنگستان ریاضیات شاخۀ رئیس تومانیان دکتر

زاریم. سپاس داشتنند، ریاض انجمن با مستمری

س ام دوره ایران ریاض انجمن ∗رئیس

اتحادیه عضو سازمان های به (IMU) ریاضیات بین الملل اتحادیۀ دبیرکل پیام
هولدِن∗ ه هل

، گرام اران هم
مراسم ٩۶٠٠ از بیش با (IDM 2022) ریاضیات جهان روز سومین
برانگیخت. را جهان اشتیاق کشور، ٩٠ دست کم در اعالم شده
عکس ٣٢٠٠ م کند» متحد «ریاضیات عکس پویش همچنین
درآمد. نمایش به برخط اه های نمایش در نمونه صدها که کرد دریافت
بیش ریاضیات جهان روز ساعتۀ ۴٨ زندۀ پوشش ٢٠٢٢ مارس ١۴ در
مراسم ی مارس ١۴ در کرد. جذب به خود را ویژه کاربر ٣٢٠٠٠ از
نشست هایی با م کند» متحد «ریاضیات شعار با زنده مجازی جهان
به ترتیب اسپانیایی و فرانسوی، ، انگلیس ، پرتغال عربی، زبان های به

شد. برگزار بازدیدکننده ٧٠٨ و ،۴۵۴ ،۵۴٣۴ ،٢٣٧۴ ،٨٩٨ جذب با
٢٠٢٣ ریاضیاتِ جهان روز شعار دربارۀ تصمیم گیری زمان اکنون

جهان روز شعار مورد در پیشنهادات برای فراخوان اینک است.
مورد در پیشنهادات است. برقرار ٢٠٢٢ م ماه ٣١ مهلت با ریاضیات

به ایمیل طریق از م تواند کوتاه، تفسیری و توجیه به همراه شعار،
شعارهای که است ذکر شایان شود. ارسال idm@mathunion.org
به صورت ترتیب به ٢٠٢٢ و ،٢٠٢١ ،٢٠٢٠ ریاضیاتِ جهان روز
«ریاضیات و بهتر»، جهان برای «ریاضیات همه جا»، در «ریاضیات
از سازیم مطل را شما م دانیم الزم ضمن، در بود. م کند» متحد
بنیان گذارِ شرکای از ی (IMU) ریاضیات بین الملل اتحادیۀ اینکه
(IYBSSD ٢٠٢٢ پایدارِ پیشرفت برای پایه علوم بین الملل سال
٢٠٢١ دسامبر در ملل سازمان عموم مجم توسط که است 2022)
خواهد برگزار ٢٠٢٢ ژوئیۀ ٨ در IYBSSD 2022 افتتاحیۀ شد. اعالم
قرار استقبال مورد IYBSSD 2022 با مرتبط شعاری ازاین رو شد.

م گیرد.

(IMU)ریاضیات بین الملل اتحادیۀ کل دبیر ∗

ریاضیات جهان اتحادیۀ ۵ گروه به جنوبی کره ارتقای

اتحادیۀ موافقت مورد خود گروه ارتقای مبن جنوبی کره تقاضای
۵ به ۴ از کشور این گروه ٢٠٢٢ فوریۀ از و گرفت قرار ریاضیات جهان
کشور، ی گروه ارتقای تقاضای که است ذکر به الزم .[١] یافت ارتقا
رأی گیری آخرین در و م شود گذاشته رأی به اتحادیه اعضای بین
کره جمهوری ارتقای برای را خود مثبت رأی ایران ریاض انجمن

کرد. اعالم

[1] https://www.mathunion.org/fileadmin/

IMU/Publications/CircularLetters/2022/

IMU20AO20CL203_2022.pdf

https://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Publications/CircularLetters/2022/IMU20AO20CL203_2022.pdf
https://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Publications/CircularLetters/2022/IMU20AO20CL203_2022.pdf
https://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Publications/CircularLetters/2022/IMU20AO20CL203_2022.pdf
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علم انجمن های بین در ایران ریاض انجمن A+ رتبۀ کسب
صال مصلحیان∗ محمد

در A+ رتبۀ کسب به موفق ١٣٩٩ سال در ایران ریاض انجمن
همایش نهمین در مناسبت، به همین گردید. علم انجمن های میان
برگزار ١۴٠٠ بهمن ٢٣ تاریخ در که کشور علم توسعۀ و پیشرفت
به عالوه، گردید. معرف برتر انجمن به عنوان ایران ریاض انجمن شد
توسعۀ به کم برای هدیه ای سخاوتمندانه علم انجمن های شورای

نمود. اهدا ایران ریاض انجمن فعالیت های

ایران ریاض انجمن دبیرخانه رئیس ، صادق اکرم خانم

مرهون رتبه بندی این در ایران ریاض انجمن موفقیت
سیدمنصور دکتر آقای ایران ریاض انجمن پیشین رئیس تالش های
دکتر گویا، زهرا دکتر خانم ها: وقت اجرایی شورای اعضای و واعظ پور
ایرانمنش، عل دکتر آقایان: و توتونیان فائزه دکتر محمودی، مژگان
دکتر صفاپور، احمد دکتر درفشه، محمدرضا دکتر ، رجائ عل دکتر
موسوی، حمید دکتر رضاپور، شهرام دکتر ، ممقان جلوداری محمد
خانم ها انجمن دفتر در ما اران هم به ویژه و ، حجت غالمرضا دکتر
م باشد. بیات مولود و بختیاری، سمانه بختیاری، زهرا ، صادق اکرم

ایران یاض انجمن رئیس ∗

کشور علم نشریات میان در ایران ریاض انجمن بولتن برتر رتبۀ 

نشریات بررس کمیسیون سوی از ایران ریاض انجمن بولتن
شده برگزیده کشور علم مجالت برتر نشریات از ی به عنوان
سیاست گذاری و برنامه ریزی کل مدیر طرف از جهت به همین است.
و تشویق برای هدیه ای ، شریف محسن دکتر آقای جناب ، پژوهش
نمود. دریافت ایران ریاض انجمن بولتن کیف سط ارتقای به کم
مجید دکتر آقای بولتن، سردبیر تالش های از ایران ریاض انجمن
بولتن تحریریۀ هیئت اعضای همه و بخش، دبیران دامنه، سلیمان

م نماید. قدردان صمیمانه
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ایران» ریاض انجمن «حامیان صندوق افتتاح
١٧:٠٠ ساعت ١۴٠٠ بهمن ماه ٢٨ پن شنبه

پیوند طریق از ١٧:٠٠ ساعت ١۴٠٠ بهمن ماه ٢٨ پن شنبه روز در

https://vroom.um.ac.ir/mox/?proto=true

صندوق کشور، ریاض خانوادۀ اعضای از جمع حضور با مراسم ط
مراسم این در شد. افتتاح و معرف ایران» ریاض انجمن «حامیان
مورد در انجمن دوستداران و صندوق امنای هیئت اعضای از تعدادی
رئیس نامه کردند. صحبت انجمن برای صندوق این تأسیس اهمیت
است. آمده ادامه در صندوق معرف خصوص در ایران ریاض انجمن

کرم زاده شهن امیدعل دکتر آقای و شادمان ارسالن دکتر آقای

ایران ریاضیات بزرگ خانواده محترم اعضای و دوستداران
ادب، عرض و سالم اهدای با

ایران ریاض انجمن افتخارات از ایران ی به عنوان شما بی تردید
ارتقای و رشد در سابقه نیم قرن از بیش با ، علم نهاد ی به عنوان
تأثیرگذاری که م فرمایید تأیید و هستید آشنا کشور، در ریاض علوم
این در اه دانش و مدرسه ای سطوح تمام در ایران ریاض انجمن
حمایت ما سوتان پیش و پیشینیان که بوده آن به دلیل بیشتر سال ها

دانسته اند. امور سایر بر مقدم را انجمن این از مادی و معنوی
م توانیم م مستح ساختار این میراث دار به عنوان ما از هر ی

کم برای وقت صرف طریق از م تواند مهم این باشیم. آن نگهبان
مال حمایت برای سرمایه تخصیص یا و انجمن اهداف پیشبرد به

برجسته، ران پژوهش به کم مسابقات، برگزاری مانند طرح هایی از
همه طبیعتاً باشد. مشابه موارد و کتاب انتشار دانشجویی، بورسیه های
حمایت آن، قوام و انجمن استقالل که داریم اذعان حقیقت این بر ما

م طلبد. گوناگون شیوه های به را ما از هری
عنوان تحت صندوق انجمن، اجرایی شورای راستا، این در
دکتر آقای بزرگوار استاد ریاست با ایران» ریاض انجمن «حامیان
ردیچ م دکتر آقای ارجمند اساتید صمیمانه اری هم و کرم زاده
سلطان خواه، نسرین دکتر خانم زارع نهندی، رحیم دکتر آقای تومانیان،
دکتر خانم و ، قهرمان سعید دکتر آقای شادمان، ارسالن دکتر آقای
حمایت برای مشخص مسیری تا است کرده تأسیس مل فرشته
ریاضیات دوستداران و ایران ریاض دانان خانواده اعضای تک تک

شود. مهیا انجمن شان از
مال کم های کشور ریاضیات دلسوزان و عاشقان داریم امید

اهدا انجمن برنامه های از حمایت جهت در و نظر مورد امور در را خود
شده افروخته که است چراغ روشنایی بخش تداوم مهم این نمایند.

م شود. ایران ریاض خانۀ ماندن پرفروغ باعث و
فائقه احترامات با
صال مصلحیان محمد
ایران ریاض انجمن رئیس

https://vroom.um.ac.ir/mox/?proto=true
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مدرسه ای: ریاض آموزش در ایران ریاض انجمن بیانیۀ
دبستان» در ریاض «آموزش

دانش آموزان تربیت باید ابتدایی، دورۀ در پرورش و آموزش هدف
آموزش با امر این باشد. پیشرو جامعه ای ساختن برای انگیزه با
، اجتماع روابط مهارت های ، گروه کار مهارت ، زندگ مهارت های

ریاض جمله از علم مهارت های نیز و فارس زبان مهارت های
آموزش خاص، طور به ریاضیات آموزش از هدف م شود. محقق
تفکر ایجاد و شهود رشد خالقیت، آموزش مسئله، حل مهارت های
ساختن برای را دانش آموزان نشاط و توانمنديی زمینۀ که است منطق

م کند. فراهم پویا کشوری
درس کتاب های ، آموزش نظام در اخیر سال های در که تغییرات

به امید با است، داده روی ریاض آموزش به ویژه و ابتدایی دورۀ
بازی محور پویا، آموزش های بر تکیه و حافظه محور آموزش از دوری
آن به سال ها این در آنچه اما است. گرفته صورت لذت بخش و
تعلیم برای گران قدر آموزگاران توانمندسازی است، نشده کاف توجه
را ریاض مفاهیم خود معلم که است ضروری این است. ریاضیات
باشد. ریاض آموزش مهارت های به مسلط و فراگرفته عمیق به طور
ابتدایی دورۀ برنامۀ در ریاض کالس های ساعات کم بودن آن، کنار در
معلمان که است شده باعث مسئله این است. ری دی جدی مسئله
مهارت های به خصوص و ریاض مفاهیم آموزش در کاف وقت نتوانند
را مطالب از زیادی حجم شوند مجبور و دهند تخصیص مسئله حل
ریاضیات دست اندرکاران عقیده به بنا نمایند. تدریس باال سرعت با
دانش آموزان ریاض اختالالت و ضعف اصل دالیل از ی کشور،

ریاض مفاهیم کم دقت آموزش و تعجیل نتیجه باالتر دوره های در
است. ابتدایی دورۀ در

م شود: پیشنهاد زیر موارد اساس این بر

بین الملل «روند توسط آمده به عمل بررس های به توجه با . ١
ریاض درس ساعات هم (تیمز)»، علوم و ریاضیات در آموزش

باال توانمندی با معلم های هم و یابد افزایش ابتدایی دورۀ در
بپردازند. ریاض تدریس به ریاضیات در

نیروی کاف اندازۀ به که پرورش و آموزش از مناطق در . ٢
صورت معلمان توسط ریاض تدریس دارد، وجود انسان
علوم رشته های در اه دانش تحصیالت دارای که پذیرد

هستند. ریاض
اه دانش در متخصص، نیروهای بازآموزی و تربیت برای . ٣
کارورزی، دوره های خدمت، ضمن آموزش مراکز و فرهنگیان
فضای ظرفیت های از استفاده و تدریس مهارت های آموزش

شود. گرفته جدی تر مجازی
، آموزش راهبرهای از خدمت، ضمن آموزش دوره های کنار در . ۴
مستقیم تعامل جهت که عالقه مندی و توانمند معلمان یعن
ناحیه هر مدرسه های در معلمان به آموزش تجارب انتقال و

شود. گرفته بهره م یابند، حضور پرورش و آموزش
رصد، کار دقت با پرورش و آموزش در ریاض گروه های . ۵

یرند. ب به عهده را معلمان راهنمایی و ارزیابی
درک و خواندن سواد تقویت بر پرلز، آزمون نتایج به توجه با . ۶
توجه آن حل جهت مسئله فهم از مرحله اولین به عنوان مطلب
آن عمیق تر درک باعث ، ریاض نوشتن خوب در توانایی شود.
به است شایسته بنابراین، م شود. ضعف نقاط به پی بردن و
م توان حت و شود داده آموزش گزارش نویس دانش آموزان
داد. قرار نهایی امتحان از بخش را مشروح گزارش ی ارائۀ

ایران ریاض انجمن ماهانۀ سخنران دهمین

دکتر توسط ایران ریاض انجمن ماهانۀ سخنران دهمین
مدرس تربیت اه دانش علم هیئت عضو امین سیدمسعود
عنوان با ،١۴٠٠ اسفندماه ١۵ شنبه ی روز در ١۶:٠٠ ساعت

«A Brief History of Functional Analysis»

میزبان به و https://zoom.us/j/89361177540 پیوند طریق از زوم در
شد. برگزار IPM

 https://zoom.us/j/89361177540
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رجبعل پور جایزۀ دورۀ پنجمین برندگان توکل پور: هانیه و یاحق بامدادرضا
∗ هاشم بهنام

پژوهش های به خاطر توکل پور هانیه دکتر و یاحق بامدادرضا دکتر
آن، کاربردهای و خط جبر زمینۀ در خود باکیفیت و عمیق ارزنده،
جایزۀ دورۀ پنجمین برندگان به عنوان ايران رياض انجمن طرف از
یازدهمین در پژوهش سخنران ارائۀ ضمن و شده معرف رجبعل پور
سبزواری یم ح اه دانش در که آن کاربردهای و خط جبر سمینار
هدفِ کردند. دریافت را خود جایزۀ و تقدیر لوح شد، برگزار نیشابور

است. برجسته ریاض دان دو این مختصر معرف کوتاه، متن این

یاحق بامدادرضا

قبل شد. متولد گرگان در ١٣۴٧ سال در ، یاحق بامدادرضا
کتاب هایی تاثیر تحت ، ریاض به وی عالقۀ اه، دانش به ورود از
حسن ترجمۀ با بل١ تمپل اری نوشتۀ « نام «ریاض دانان همچون
برده پایان به ١٣۶۵ سال در را دبیرستان دورۀ وی بود. صفاری
پذیرفته شریف صنعت اه دانش برق مهندس رشتۀ در آن از بعد و
رشته تغییر ریاض رشتۀ به نیم و ی سال گذشت از بعد اما شد،

ریاض ارشد کارشناس و کارشناس دوره های نهایت در و داده
شریف صنعت اه دانش در ١٣٧١ و ١٣۶٩ سال های در به ترتیب را
سال در ارشد کارشناس دورۀ ی مجدداً سپس، رساند. پایان به
دریافت با ١٣٨١ سال در را خود دکتری دورۀ همچنین و ١٣٧٧
حیدر دکتر راهنمایی تحت و کانادا دالهاوزی٢ اه دانش از بورسیه
در وی ارشد کارشناس پایان نامۀ عنوان رساند. پایان به رجوی
n ≥ با Rn در سون٣ پوانکاره‐بندی «قضیه شریف، صنعت اه دانش
در وی دکتری رسالۀ و کارشناس ارشد پایان نامۀ عنوان و « ٣
تحویل پذیری در اخیر «پیشرفت های به ترتیب دالهاوزی، اه دانش
نیم گروه های تحویل پذیری در «نتایج و ری» عمل نیم گروه های

را دو ساله پسادکتری دورۀ ی سپس یاحق بامداد بود. ری» عمل
طبیع علوم در پژوهش حام صندوق بورس با و تورنتو۴ اه دانش در

کانادا) مهندس و طبیع علوم پژوهش شورای یا NSERC) کانادا
به عنوان سال سه به مدت ابتدا ایران، به بازگشت در آن از بعد و گذرانده
به مشغول (IPM) بنیادی دانش های اه پژوهش در پسادکتری محقق
(استادیار علم هیئت عضو به عنوان تاکنون زمان آن از و شده تحقیق
به مشغول گلستان اه دانش در (١٣٩٠ سال از دانشیار و ١٣٨٧ سال از
در نیز را تحقیقات فرصت  دورۀ دو وی مدت، این در است. بوده کار

است. گذرانده کانادا ۵ واترلو اه دانش
جبر زمینه های در ارزشمندی پژوهش های صاحب یاحق بامداد
مربوطه نشریات معتبرترین در که است رها عمل نظریۀ و خط
Linear Algebra and its در مقاله هشت جمله از شده اند، منتشر
در مقاله ی ،Semigroup Forum در مقاله دو ،Applications
Proceedings of the American Mathematical نشریات از هری
و ،Studia Mathematica ،Communications in Algebra ،Society

.Archiv der Mathematik

م کنیم: اشاره وی پژوهش نتایج از مورد دو به تنها اینجا در
میدان روی n × n ماتريس های جبر Mn(F ) کنید فرض ‐
بامداد و رجوی حیدر مشترک، پژوهش ی در باشد. F
١٩٠۵ به (مربوط برنساید۶ معروف قضیۀ از تعمیم ی ، یاحق

کل میدان ی برای م گوید که کرده اند ثابت را میالدی)
که است Mn(F ) در جبری تنها ،Mn(F ) ماتریس جبر ،F
قابل مثلث پذیر ماتریس های از تحویل ناپذیر نیم گروه ی با

است. تولید
یاحق بامداد پژوهش کارهای جدیدترین از ی به دوم مورد ‐
اساس قضیۀ از تعمیم ی آن در وی که م شود مربوط

ارائه ُنرم دار جابجایی و شرکت پذیر حقیق جبرهای به را جبر
تعمیم اثبات برای ارائه شده روش سپس، وی است. کرده

مربع ماتریس های که است داده نشان و گرفته به کار را قبل
متناه البعد شرکت پذیر حقیق جبرهای از درایه هایشان که
ویژۀ مقادیر دارای م آیند، مختلط اعداد از رونوشت شامل

م باشند. راست
ریاض «مسابقات عنوان با کتابی همچنین یاحق بامداد

1Eric Temple Bell 2Dalhousie 3Poincaré-Bendixson theorem 4University of Toronto 5University of Waterloo 6Burnsdie’s theorem
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وی است. کرده تألیف فارس و انگلیس زبان دو به ایران» دانشجویی
دارای و بوده ایران ریاض انجمن و کانادا ریاض انجمن دائم عضو
تحریریۀ هیئت عضو به عنوان ایران ریاض انجمن به خدمت سابقۀ
است. ایران» ریاض انجمن «بولتن و « ریاض اندیشۀ و «فرهنگ
دارای و بوده عالقه مند بسیار فارس ادبیات و تاریخ به یاحق بامداد

است. شعرگویی در فوق العاده ای مهارت
وی شد. متولد شیراز در ١٣۶٨ ماه دی در توکل پور، هانیه
کرده سپری شهر همان در را دبیرستان تا ابتدایی دور ۀ تحصیالت
جهت ١٣٨٧ مهرماه در ریاض رشتۀ به فراوان عالقۀ به واسطه و
پایان از بعد او شد. شیراز اه دانش وارد کارشناس مقط در تحصیل
دورۀ در ١٣٩٣ خردادماه تا ١٣٩١ مهرماه فاصلۀ در ، کارشناس دورۀ
تحصیل شیراز صنعت اه دانش در کاربردی ریاض ارشد کارشناس
این نگارندۀ نظر تحت وی ارشد کارشناس پایان نامۀ عنوان کرد.
دیویدهای٧ روی ثابت نقطه نوع از ماتریس معادلۀ دو «جواب متن،
است. بوده کاربردها» و محاسبات پیچیدگ جابجایی پذیر: کامل
ساده به طور اما است موجود دیوید ی از متفاوت کم تعاریف
نیم حلقه ها با مرتبط كل بسيار جبری ساختار يك را آن م توان

ی است. شده مجهز نیز ترتیب رابطۀ ی به که آورد به حساب
توکل پور هانیه است. استوایی٨ جبر دیویدها، از معروف خاص حالت
ابداع در خود، ارشد کارشناس پایان نامۀ با مرتبط پژوهش های در

پیچیدگ م توان آن ها کم به که کرد مشارکت وریتم هایی ال
مرتبۀ از دیویدها روی مشخص ماتریس معادلۀ دو حل محاسبات
کاهش چهار مرتبۀ به را ورودی ماتریس های اندازۀ برحسب شش
از م توان ونه چ که دادند نشان همچنین ارانش هم و وی داد.
یافتن در ماتریس معادالت از ی حل برای ارائه شده وریتم های ال
نظیر گراف دو دکارت ضرب رأس های بین مسیر کوتاه ترین کارای

کرد. استفاده ورودی ماتریس های با

توکل پور هانیه

درخشان، استعداد دانشجوی به عنوان پذیرش با سپس وی
دکتر راهنمایی تحت ١٣٩۴ مهرماه در را خود دکتری دورۀ تحصیالت
رسالۀ عنوان کرد. آغاز امیرکبیر صنعت اه دانش در شاکری فاطمه
«مقادیر کرد، دفاع آن از ١٣٩٧ مهر در نهایت در که وی دکتری
ویژه» مقادیر عددی محاسبۀ در آن کاربردهای و استوایی ویژ ۀ
بهبود برای نیم حلقه ها روی جبرخط ایده های از استفاده است.
اول سط در توجه مورد و نوین ردهای روی از عددی وریتم های ال
دکتری رسالۀ در که همان گونه است. عددی خط جبر پژوهش های
روی ماتریس ها ویژۀ مقادیر از م توان است، شده داده نشان نیز وی
مرسوم ماتریس های ویژۀ مقادیر کردن کران دار برای استوایی جبر
گرفت. بهره آنها مجانبی رفتار تعیین و ( حقیق اعداد میدان (روی
برای کارایی روش های توکل پور، هانیه دکتری رسالۀ در خاص به طور
سه قطری (قطرثابت) توپلیتز ماتریس های جبری ویژۀ مقادیر محاسبۀ
وزن دار جهت دار گراف های از که است شده ارائه استوایی پن قطری و
ثابت فت انگیز ش محاسبات پیچیدگ دارای و گرفته بهره  متناظر

است! ماتریس ها انداز ۀ از مستقل یعن
را پسادکتری دورۀ ی ١۴٠٠ تیر تا ١٣٩٨ دی  از توکل پور هانیه

یعن فرانسه، کامپیوتر علوم موسسۀ معتبرترین از بورسیه دریافت با
تحقیقات تیم عضو دوره، این در وی گذراند. پاریس حومه در اینریا٩،

آکیا١١ ماریان و گوبغ١٠ استيفن زیرنظر و بوده استوایی جبر در اینریا
شهریور از و ایران به بازگشت از بعد کرد. یری پی را خود پژوهش های
فناوران و ران پژوهش از حمایت صندوق مال پشتیان با وی ،١۴٠٠
اینریا با ری دی مشترک پسادکتری پروژۀ روی بر کار به مشغول کشور

تخصص نشریات معتبرترین در توکل پور هانیه کارهای است. شده
Linear Al- در مقاله دو تاکنون جمله از است، شده منتشر مربوطه
Linear and Multilin- در مقاله دو ،gebra and its Applications

Numerical Lin- نشریات از هری در مقاله ی و ear Algebra

Electronic Journal of Lin- ،ear Algebra with Applications

هانیه است. رسانده چاپ به ،Semigroup Forum و ear Algebra

نیز آلمان و فرانسوی زبان های با ، انگلیس زبان به جز توکل پور
دارد. آشنایی

قطر اه ∗دانش

7dioids 8tropical algebra 9INRIA 10Stéphane Gaubert 11Marianne Akian
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 میزگرد

میزگرد نهایی گزارش
« ریاض آموزش در نوپدید «چالش های میزگرد

١۴٠٠/١٠/٩ بعدارظهر،
∗ علیخان سعید هماهنگ کننده:

دۀ دانش پیشنهاد به ، ریاض آموزش در نوپدید چالش های میزگرد
خانۀ و ایران ریاض انجمن اری هم با و یزد اه دانش ریاض علوم
وبینار طریق از ١۴٠٠ دی ماه ٩ پن شنبه روز بعدازظهر یزد ریاضیات
محمد دکتر آقایان از بودند عبارت میزگرد اعضای شد. برگزار

فردوس اه دانش استاد و ایران ریاض انجمن (رئیس صال مصلحیان
ریاض انجمن اجرایی شورای (عضو میرزاوزیری مجید دکتر مشهد)،

شورای (عضو عبداله فرشید دکتر مشهد)، فردوس اه دانش استاد و
سعید دکتر شیراز)، اه دانش استاد و ایران ریاض انجمن اجرایی
استاد و میزگرد مسئول ایران، ریاض انجمن (نماینده علیخان

ریاض پیش کسوت (دبیر منتظری محمدجواد آقای و یزد) اه دانش
یزد). ریاضیات خانۀ مدیرۀ هیئت عضو و یزد

و خوش آمدگویی از پس علیخان سعید دکتر میزگرد، ابتدای در
به برنامه طول در آن ها تعداد که حضار و مدعوین حضور از ر تش
«چالش های گفت: و پرداخت میزگرد برنامۀ تشریح به رسید، نفر ١٣۵
که نیست این طور و نبوده جدیدی مسئلۀ ریاض آموزش در موجود
و اراده واق در و گردد؛ حل نفر چند دست به بتواند چالش ها این
وی آمد.» فائق آن ها از برخ بر بتوان که است نیاز جمع پشتکار

و نمود تقسیم بندی درون و کالن چالش های نوع دو به را چالش ها
از برخ طرح باعث میزگردها این برگزاری که کرد امیدواری اظهار
سیاست گذاران به آن ارهای راه ارائۀ و تأثیرگذار و مهم چالش  های
زیر صورت به را میزگرد این محورهای وی باشد. برنامه ریزان و

نمود: تقسیم بندی
اه، دانش از پیش آموزش به مربوط آموزش چالش های . ١

، ریاض کارشناس دورۀ به مربوط آموزش چالش های . ٢

، تکمیل تحصیالت دورۀ به مربوط آموزش چالش های . ٣

فرهنگیان. اه دانش به مربوط آموزش چالش های . ۴
چالش های به ادامه در یزد اه دانش در ریاض انجمن نمایندۀ
و کرونا ویروس شیوع به خاطر و اخیراً که ریاض آموزش نوپدید
حضور عدم کرد. اشاره است شده پررنگ تر آموزش ها، شدن مجازی 
در تفکر برای الزم زمینۀ نبود و کالس در دانش آموزان و دانشجویان
متعلمین نوشتاری وظایف شدید کاهش معلم، و استاد سوال های مورد
، ریاض نویس و ریاض خوان ونگ چ به آن ها آشنایی عدم و
عدم و آموزش گیرنده و آموزش دهنده در موجود زیاد بی انگیزگ
سخت افزاری و نرم افزاری انات ام از معلمان و استادان بهینه استفادۀ
است. نوپدید چالش های این جمله از ریاض آموزش برای موجود
دانشیار‐معلم استادیار‐معلم، مربی‐معلم، مرتبه های از استفاده
ر دی از مصوب شده اخیراً که عزیز معلمان برای استاد‐معلم و
معلم قانون، طبق عناوین، این کسب برای که است نوپدید چالش های
داشت اظهار علیخان دکتر دارد. مقاله چاپ جمله از امتیازات به نیاز
روی باید او و باشد آموزش باید معلم هر فکری مشغلۀ مهم ترین که
ارتباط این در مطالعه اش و تحقیق و شود متمرکز مهم عنصر این
جزء باید م دهند انجام پژوهش کار که معلمان تشویق البته باشد.
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باعث که نشود عمل به گونه ای اما باشد، پرورش و آموزش برنامه های
در پژوهش در علم بدرفتاری های و بی اخالق  چون الت مش بروز

شود. فرهیخته قشر این
نمود، اشاره آن به یزد اه دانش استاد این که چالش هایی ر دی از
آن ها جملۀ از است. فرهنگیان اه دانش در موجود عدیدۀ الت مش
اه های دانش ریاض برتر استادان حضور از بهره مندی عدم م توان

سط و حجم شدید کاهش استان، فرهنگیان اه های دانش در معین
کم رنگ و فرهنگیان اه های دانش در ریاض تدریس شدۀ مطالب
دیواری، نشریات انتشار (مانند برنامه فوق و جانبی فعالیت های بودن

برد. نام را غیره) و ریاض اه های آزمایش مسابقات، برگزاری

١۴٠٠ دی ماه ، ریاض آموزش نوپدید چالش های ميزگرد شركت كنندگان از تعدادی

ریاض انجمن رئیس صال مصلحیان، محمد دکتر ادامه، در
دورۀ ریاض آموزش در موجود چالش های برخ مورد در ایران،
و حد از بیش پذیرش کرد. ایراد صحبت هایی تکمیل تحصیالت
وجود عدم اخیر، سال های در تکمیل تحصیالت دانشجوی اندازۀ
اه ها، دانش تکمیل تحصیالت دانش آموختگان برای مناسب شغل
دانشجویان، این برای مناسب کم هزینۀ یا و حقوق پرداخت عدم
ورود حت و دوره ها این به پایین بسیار علم سط با دانشجویان ورود
به (! انسان علوم (حت مرتبط غیر رشته های فارغ التحصیالن برخ
از دالیل برخ به خاطر (صرفاً ریاض علوم تکمیل تحصیالت دوره
ایشان بودند. شده اشاره چالش های جمله از سربازی)، از فرار جمله
عدم و است شده حافظه محور آموزش متأسفانه که کرد بیان ادامه در
افت عوامل از ی را مسئله حل بر مبتن خالقانه تدریس های وجود

دانست. ریاض آموزش کیفیت
دکترا دانشجوی که را موضوع این صال مصلحیان دکتر همچنین،
ناپسند بسیار است دکترا مدرك اخذ با برابر مقاله چاپ که م برد گمان
افرادی تربیت دکترا، نیروی تربیت از هدف که کرد بیان و دانست
بتوانند که افرادی است. تخصص شاخه های در صاحب نظر و خالق

سطح پژوهش های اینکه نه و دهند انجام تاثیرگذار و عمیق کارهاي
انجام است ران دی موجود کارهای برخ سادۀ تعمیم از تنها مثال که

دهند.
اجرایی شورای عضو میرزاوزیری، مجید دکتر میزگرد، ادامۀ در
مورد در و پرداخت خود صحبت های بیان به ایران، ریاض انجمن
سخن مناسب حل راه به رسیدن برای چالش درست تعریف اهمیت

گفت.
مسئله ی صورت وقت که کرد نشان خاطر میرزاوزیری دکتر
حل ناپذیری به منجر است ن مم شود بیان غیرالزم اضاف شرایط با
اختراع تاریخچۀ و آدم نزد پرواز آرزوی به اشاره با وی گردد. مسئله
بر ابتدا در مسئله طرح چون که کرد تأکید کردن، پرواز برای وسیله ای
نه تنها ازاین رو، است، بوده گرفته صورت زدن بال طریق از پرواز انجام
را خود جان نیز افرادی ه بل است نشده پیدا چالش این برای پاسخ
گفت: مقدمه این از نتیجه گیری با وی داده اند. دست از راه این در
جذاب در ریاض آموزش ل مش که کنیم گمان ما است ن «مم
در که صورت در است ریاضیات ارائه نبودن جذاب یا محتوا نبودن

پزش رشته در تحصیل آیا است. ری دی چیز اصل مسئله حقیقت
طاقت فرسا کار انجام جسد، تشریح مانند غیرجذاب مسائل وجود با
دانش آموز، ی برای آن به وابسته شب بیداری های و بیمارستان در
برای الت مش این همه عل رغم را پزش که چیزی است؟ جذاب
حداقل های فراهم آمدن و شغل امنیت م کند، جذاب دانش آموزان

است.» شغل این به پرداختن طریق از زندگ ضروری
از با خود خیال به «ما افزود: ادامه در میرزاوزیری دکتر
طور به ریاضیات ترویج و ایثار بی چشم داشت، کار انجام ، خودگذشتگ
شاگرد برای را روشن آینده ای تا م سوزیم شم چون عام المنفعه،
که م شود باعث مسئله همین حقیقت در اما آوریم، فراهم خود
ما که راه ادامه دادن از و نسازند خود زندگ وی ال را ما شاگردانمان،
ساختن و سوختن راه، این پایان که م داند او ورزند. اجتناب رفته ایم
ریاضیات در م پسندد او که ل ش به شغل امنیت که م داند و است
ما شاگرد که برداری راستای در دقیقاً ما حقیقت در ندارد. وجود فعل
با خالف جهت در کامال متأسفانه اما برم داریم گام دارد انتظار ما از
همراه دردسر بی زندگ ی او امروزه م رویم. پیش به او انتظارات
م بیند بیشتر سلبریت ی زندگ در را حیات ضروری حداقل های با
که داریم توجه است. بوده خرد و دانش اهل که فردی زندگ در تا
آوردن فراهم و مناسب شغل به رسیدن ن، مس تأمین خانواده، یل تش

ی که است معقول انتظار حداقل مناسب، زندگ ی برای وسائل
دارد.» جوان
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امر در نوپدید چالش های درست تعریف بر تأکید با پایان در او
بودن جذاب صرفاً نه ما امروز مسئله حقیقت «در گفت: آموزش

راه نقشه ترسیم ه بل ریاضیات، جذاب ارائه یا آموزش محتوای
زندگ و شغل آیندۀ خرد، و دانش به پرداختن با تا است جوانان برای

کنند.» تضمین را خود اجتماع و خانوادگ فردی،
آقای پرداخت، سخنران ایراد به میزگرد این در که چهارم نفر
ارکان ایشان بود. شیراز، اه دانش استاد ، عبداله فرشيد دکتر
تعامل، محتوا، «انگیزه، نمودند: تقسیم دسته پن به را آموزش
«انگیزش دانست: نوع دو از را انگیزش ایشان پیوند.» و ارزیابی
، خارج عامل ی درون انگیزش در . بیرون انگیزش و درون
خاص کاری انجام به را فرد آن نظایر و جایزه پول، نمره، مانند
نیازهای از و خودانگیخته طور به ، درون انگیزش در بر م انگیزد.

وقت م شود. حاصل فکری تالش های و اوی کنج ، روان شناخت
خودمختاری و شایستگ احساس و م شوند مشغول کارهایی به افراد
”من یا و است“ تفریح ”این کار است“، جالب ”این کار گفتن با م کنند،
م کنند.» ابراز را خود درون انگیزش م برم“ لذت آن دادن انجام از
دلیل به ،١٩ کوید بیماری ظهور از بعد نوپدید چالش های از ی
آموزش نوع این در بیرون انگیزش کم رنگ شدن ، ترونی ال آموزش
نرم افزارها از استفاده با یا و اینترنت در جستجو کم با فراگیر است.
آورد به دست را تکالیف یا امتحان پرسش های پاس به راحت م تواند
دلیل به همین کند؛ کسب درس از خوبی نمرۀ تالش کمترین با و
ایجاد به نیاز و دارد کمتر اثرگذاری آموزش نوع این در بیرون انگیزش
بیان وی م شود. احساس پیش از بیش فراگیر در درون انگیزش
وجود متفاوت راه های ، درون انگیزه های بردن باال برای که نمود
خألهای به فراگیر توجه جلب از: عبارت اند آن ها از بعض که دارد
به را فراگیر که ساختگ موقعیت ی تنظیم دانسته هایش، در موجود
فراگیر، در چالش ایجاد دهد، سوق مطرح شده مسئله در ویی ال کشف
، ریاض دروس از کاربردهایی بیان عجیب، نتایج با مسائل ارائه
برانگیختن مرتبط، داستان ی بیان ، تفریح ریاضیات از استفاده

متفاوت. درس های بین پیوند برقراری فراگیر، اوی کنج حس
وجود به توجه با بیرون انگیزش های که کرد بیان همچنین وی
دستيابی ان ام شود سع بايد كه م آیند به دست مختلف امتیازات
چالش های از باشد. ان پذير ام نیز امتيازات اين به دانشجويان

هماهنگ عدم کرد اشاره آن به شيراز اه دانش استاد این كه ری دي
بود متوسطه دورۀ آخر سال دو و كارشناس دورۀ اول سال دو دروس
نوشتن در فراگیران ضعف همچنین دانست. الزم را آن ها بازنگری و

اساس الت مش از ر دی ی عنوان به را ری دی متن هر یا و ریاض

است الزم ل مش این رف برای که کرد تاکید و نمود مطرح آموزش
نرم افزاهای از استفاده گردند. کتبی گزاش های ارائه به ملزم فراگیران
غیره و Matlab ،Maple ،CDFWolfram ،Geogebra مانند ، آموزش
این از استفاده در فراگیران تشویق و باشند مؤثر آموزش در م توانند

م کند. ریاض آموزش به زیادی کم نرم افزاها
ریاض پیش کسوت دبیر منتظری، جواد محمد آقای ادامه در

اشاره جامعه، در معلم اقتدار کاهش همچون چالش هایی به یزد،
معلمان در مهم بسیار عنصر دو را مقبولیت و محبوبیت ایشان کرد.
توسط معلم محبوبیتِ منتظری، آقای نظر از دانست. استادان و
و خوب تدریس ، منطق خواست های بودن، دلسوز چون عناصری
چون عوامل تاثیر تحت معلم هر مقبولیت و کاری انضباط و نظم

است. کاف مطالعۀ و بودن به روز خوب، سواد و معلومات
نادرست شیوه های مانند عوامل برخ که نمود بیان ایشان

سطح باعث سیما، و صدا حت و کنکور مؤسسات در ریاض آموزش
کاهش باعث عوامل همین موارد برخ در و شده ریاض خواندن
به بیشتر مدارس متاسفانه که گفت وی است. شده نیز معلم اقتدار
یاد را سطح خوان و تست زن روش های که م کنند توجه معلمان
خواهان و م کند تدریس عمیق به طور را مطالب که معلم با و داده
هیئت عضو این نم شود. مناسب برخورد است، آموز دانش اندیشیدن
آزمون های سؤاالت سط که کرد بیان یزد، ریاضیات خانۀ مدیرۀ
روزبه روز و است کرده پیدا تنزل بسیار اه دانش و درون مدرسه ای
از را خاص مدارس وجود و مدارس تقسیم بندی ایشان م شود. بدتر
دادن آگاه پیش کسوت، دبیر این دانست. موجود چالش های ر دی
معلمان به صحیح آموزش تبیین صحیح، آموزش مورد در خانواده ها به
آموزش، ناصحیح تبلیغات با اصول مقابلۀ دبستان)، معلمان (به ویژه
برای الزم آموزش های و اه ها دانش در دانشجو پذیرش شیوۀ تصحیح
مجازی آموزش های برای موجود انات ام و نرم افزارها به کارگیری
چالش ها برخ حل جهت مناسب ارهای راه جمله از را معلمان به

دانست.
شرکت کنندگان از برخ میزگرد، اعضای سخنان بیان از پس
اشاره آن ها از برخ به که کردند بیان را خود نظرات و سؤاالت
کتب نبودن خودخوان البرز، شهر ریاض دبیر آقایی، آقای م شود:
جمله از کتب، این از برخ در اشتباهات وجود و متوسطه دورۀ ریاض

ریاض آموزش چالش های جمله از را دوازدهم و نهم سال ریاض
برشمرد. اه دانش از قبل

بحث در تنها را چالش ها وجود علت حسین امین دکتر آقای
معلمان مانند پایه علوم معلمان ر دی که کردند بیان و ندانست محتوا
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دارند. دروس این آموزش در زیادی چالش های نیز ، شیم و فیزی
و سیاست ها و دانست ریاض آموختن و آموزش الزمۀ را صبر ایشان
و جلسات یل تش او دانست. مهم این مغایر را امروزی نگرش های
کرد. ارزیابی مفید را ایران ریاض برتر استادان توسط بیشتر مناظرات

برخ تدریس شیوۀ به ، ریاض دبیران از ر دی ی ، کریم آقای
دروس باالی حجم و کرد اشاره تکمیل تحصیالت دورۀ در استادان
را ریاض عمیق تدریس و دانست اساس چالش را دوره ها این در

داد. پیشنهاد
مفاهیم کاربردهای تدریس پیشنهاد پور مسلم دکتر آقای
اما دانست، سودمند اه دانش ریاض پایه ای دروس در را ریاض
ان پذیر ام تقریباً کار این دروس باالی حجم به توجه با داشت عقیده

نیست.
صاحب نظران و استادان بین بیشتر تعامل خواستار الیوردی خانم
را نرم افزارها برخ آموزش و شد درس کتب مؤلفین و ریاض برتر

دانست. مناسب دانش آموزان و معلمان دبیران، برای

است، غیرانتفاع مدارس ابتدایی مقط معلم که ، نعمت خانم
مقایسۀ و آموزان دانش برخ زندگ رفاه و کیفیت باالی سط
نوع این توسط معلمان، زندگ سط با والدین درآمد سط و زندگ
دروس یادگیری برای تالش و سع بی انگیزگ عامل را دانش آموزان

دانست.
دروس برخ حذف کاشان، اه دانش از ری، عس دکتر آقای
بین دروس تدریس و ریاض دبیری کارشناس دورۀ از تخصص

کرد. پیشنهاد را جدید نرم افزارهای و جدید رشته ای
رياض علوم دۀ دانش در ارانم هم از م دانم الزم پايان در

ميزگرد اين برگزاری از حمايت جهت يزد رياضيات خانۀ و يزد اه دانش
اعضای همۀ از م دانم  الزم برخود همچنين كنم. زاری سپاس
اختيار در را گران بهايشان وقت و پذيرفتند را دعوت، كه ميزگرد محترم
اين اميدوارم كنم. ابراز را خود قدردان نهايت و نمایم ر تش گذاشتند،

باشد. كشور رياض آموزش اعتالی جهت در كوچ گام تالش،

یزد اه دانش ∗

نشست اولین گزارش
« یزد اه دانش در ٢٠٢٢ پایه علوم بین الملل سال مورد در «هم اندیش

١۴٠٠/١٢/١١
∗ علیخان سعید

توسعۀ و پایه علوم بین الملل سال مورد در همفکری نشست اولین

یزد، اه دانش ریاض علوم دۀ دانش دعوت به (٢٠٢٢ (سال پایدار
علوم دۀ دانش جلسات سالن در ١۴٠٠ اسفند ١١ چهارشنبه روز
عبارت نشست این دعوت شدگانِ شد. برگزار یزد اه دانش ریاض
دکتر ،( ریاض علوم دۀ دانش ممتاز (استاد دواز بیژن دکتر از بودند
برید قاسم دکتر ،( شیم دۀ دانش (استاد اردکان مظلوم محمد
(رئیس علیخان سعید دکتر ،( ریاض علوم دۀ دانش (استاد لقمان
و ایران ریاض انجمن نمایندۀ ، ریاض علوم دۀ دانش استاد و

برهان محمود دکتر پایه)، علوم بین الملل سال استان نماینده
شاهزاده فاضل سیدابوالفضل دکتر ،( فیزی دۀ دانش استاد و (رئیس
توسل محمدکاظم دکتر علوم)، پردیس پژوهش و آموزش (معاون

علوم بین الملل سال استان نمایندۀ و فیزی دۀ دانش (استاد
دکتر ،( فیزی ده دانش (استاد نژاد موسوی محمد سید دکتر پایه)،
حداد عل محمد دکتر ،( فیزی دۀ دانش (دانشیار پاک طینت سعید
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دکتر اه)، دانش بین الملل امور مدیر و فیزی دۀ دانش (استادیار
،( ریاض علوم دۀ دانش کامپیوتر علوم بخش (دانشیار فرش محمد
دکتر ،( ریاض علوم دۀ دانش (دانشیار مشتاقیون محمد سید دکتر
دکتر ،( ریاض علوم دۀ دانش آمار بخش (استادیار دست برآورده عل
دکتر ،( زیست شناس گروه مدیر و (دانشیار حیدری مهدی محمد
دکتر خانم و ( شناس زمین گروه (استادیار موسوی زاده سیدمحمدعل

.( شناس زمین گروه (استادیار خدام مهناز
ر تش و خوش آمدگویی از پس علیخان دکتر نشست، ابتدای در
سال به عنوان ٢٠٢٢ سال نام گذاری مورد در مدعوین حضور از
صحبت ملل سازمان توسط پایدار توسعۀ برای پایه علوم بین الملل

حیات نقش به بیشتر توجه را نام گذاری این از هدف ایشان کردند.
صنعت، ، پزش با مرتبط چالش های حل و درک در پایه علوم
ارتباطات زیست، محیط انرژی، برنامه ریزی آب، منابع کشاورزی،
برای جهان رفاه بهبود در پایه علوم تأثیر و اهمیت و فرهنگ
٢٠٢٢ سال که کردند بیان ایشان دانستند. آینده و فعل نسل های
بور، نیلز به ١٩٢٢ سال در که نوبل جایزۀ صدسال مناسبت به
و اتم ها ساختار در وی تحقیقات به خاطر ، دانمارک فیزی دان
صدمین مناسبت به همچنین و گرفت تعلق آن ها از ناش تشعشعات
(IUPAP)کاربردی و محض فیزی بین الملل اتحادیۀ تأسیس رد سال

بین الملل سال نام به سال، همین در بلژی کشور به میزبان
اه دانش ریاض علوم دۀ دانش رئیس است. شده نام گذاری پایه علوم
و فعالیت ها ونگ چ مورد در همفکری را نشست این از هدف یزد
بیان سال این گرامیداشت در یزد اه دانش علوم پردیس تالش های
پردیس که فعالیت هایی و پایه علوم مورد در خواست مدعوین از و کرد

نمایند. نظر اظهار باشد، داشته م تواند علوم
چالش های که کردند اشاره مشتاقیون دکتر آقای جلسه ادامه در
این که نیست این طور و نبوده جدیدی مسئله پایه علوم در موجود
پشتکار و اراده درواق و گردد حل نفر چند به دست بتواند چالش ها

آمد. فائق آن ها از برخ بر بتوان که است نیاز جمع
اقتصادی اوضاع به توجه با که کردند تأکید حداد دکتر آقای سپس،
سال، این گرامیداشت برای پیشنهاد مورد و مدنظر برنامه های کشور،
فعالیت هایی مورد در ایشان باشد. داشته را هزینه کمترین ان ام حد تا
دهد، انجام پایه علوم سال برای بین الملل امور دفتر است مقرر که
صحبت های به موسوی نژاد دکتر آقای سپس کردند. ارائه را سخنان

قسمت و کردند اشاره پایه علوم اهمیت مورد در رهبری معظم مقام
که چیزهایی جمله «از نمودند: بیان زیر به صورت را بیانات این از
تأیید را همین متخصصین هم امروز و کردم توجه آن به هم قبال بنده

تشبیه اینجا وقت ی بنده است. پایه علوم به اهمیت دادن م کنند،
آن مثل پایه علوم گفتم محقّقین، و دانشمندان از جمع بین در کردم
کاربردی علوم است؛ شما زندگ پشتوانۀ که بانک در است شما ذخیرۀ
الزم م کنید، خرج م گذارید جیب تان در که است پول آن مثل
داد اهمیت آن به باید انداخت، قلم از نم شود را کاربردی علوم است؛
دانشمندان قول از است شده گفته است. پایه علوم کار، اساس ن ل
از بنده یعن یریم، ب یاد باید آن ها از هم ما ‐که وارد و متخصص
به هم کاربردی علوم نباشد، پایه علوم اگر که یرم‐ ب یاد باید آن ها

رسید.» نخواهد جایی

پیشنهاد که بودند نشست این بعدی سخنران مظلوم محمد دکتر آقای
تأکید و دانسته مفید را یزد اه دانش در پایه علوم همایش برگزاری
نهادهای پرورش، و آموزش جمله از مختلف سازمان های که کردند
این برای پایه علوم اهمیت و آید به عمل دعوت کشاورزی و صنعت
رکود باعث که عوامل به ایشان گردد. بیان پیش از بیش سازمان ها
جملۀ از و پرداختند است، شده کشور در پایه علوم از استقبال عدم و
وزارت از بهداشت وزارت و پزش آموزش شدن جدا را دالیل این
آقای نشست، این بعدی سخنران دانستند. قبل سال های در علوم
به اه ها، دانش و علوم وزارت ردهای عمل از برخ که بودند دواز دکتر
و غیرانتفاع اه های دانش تأسیس و رشته ها بی رویۀ گسترش مانند
پایه علوم رشته های ضربه خوردن عوامل مهم ترین جزو را کیفیت بی
کشور در رشته ها، این به دانشجویان و آموزان دانش استقبال عدم و
علوم رشته های فارغ التحصیالن از استفاده عدم همچنین، دانستند.

اساس االت اش جزو را پرورش و آموزش دبیران استخدام در پایه
دو تحصیل که بود این ایشان اساس پیشنهاد جمله از و دانسته اند
و یرد ب قوت مجدداً اه ها دانش در نخبه آموزان دانش برای رشته ای
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علوم وزارت رد عمل قوت نقاط برخ همچنین ایشان شود. پررنگ
نمودند. بیان اخیر سال های در را

در ، ریاض علوم دۀ دانش استاد ، بریدلقمان قاسم دکتر آقای
علوم رشته های تضعیف و مطرح را نکات پایه علوم اهمیت خصوص
از ایشان دانستند. رشته ها سایر تضعیف درواق را اه ها دانش در پایه
بی رویه گسترش را پایه علوم رشته های به استقبال عدم دالیل جمله
گسترش این با زیرا دانستند، فرهنگیان اه دانش ایجاد و آموزش مراکز
از و شد راحت تر متقاضیان برای رشته ها سایر انتخاب طرف ی از
در استخدام شانس پایه علوم رشته های دانش آموختگان ر دی طرف
در دادند. دست از شغل مقاصد از ی به عنوان را پرورش و آموزش
نداشتن جمله از فرهنگیان اه دانش اساس معضالت از برخ به ادامه
و اداری ، آموزش ساختمان های ، کاف باتجربۀ و متخصص استاد
باعث که ورود بدو از دانشجویان بورسیه نمودن و الزم اه خواب
این دانش آموختگان از زیادی تعداد کیفیت و انگیزه دست رفتن از
این از برون رفت برای پایان در نمودند. اشاره است، شده اه دانش
پیشنهاد چند اه ها دانش در پایه علوم رشته های مجدد احیا و وض

شد: مطرح زیر به شرح ایشان توسط
اولویت که کنکور خوب رتبه های از تعدادی بورسیه نمودن . ١

م دهند. قرار پایه علوم را خود رشته انتخاب
مهارت های ارتقای و اشتغال پذیری توان ارتقا ی . ٢

اه ها. دانش در پایه علوم رشته های دانش آموختگان
رشته های دانش آموختگان جذب جهت شرایط ایجاد نمودن . ٣
درصد ۵٠ به میزان دست کم پرورش و آموزش در پایه علوم

مستخدمین.
از درصدی تغییر به پایه علوم رشته های اساتید تشویق . ۴
مطالعه مورد پدیده های مدل سازی برای خود پژوهش های
سایر اساتید با مشترک پژوهش های انجام و علوم سایر در

رشته ها.

هیئت اعضای ارتباط که بودند حیدری دکتر آقای بعدی سخنران
مطلب این بیشتر تأکید خواستار و دانسته مفید را صنعت با علم
برای پایه علوم استادان ظرفیت طریق این به تا شدند اه ها دانش در

شود. شناسانده بیشتر صنعت توسعۀ
در اه ها دانش به اعتماد عدم ، برهان محمود دکتر آقای ادامه در
رشته های اساس الت مش جزء را مهارت دروس کمبود و صنعت
پردیس طرف از همایش هایی برگزاری به و دانستند ایران در پایه علوم

داشتند. تأکید اه دانش پایه علوم
شرکت کنندگان زیاد حجم از را آماری دست برآورده، دکتر آقای
دانش به اتفاق اکثریت رشتۀ انتخاب و کردند بیان تجربی کنکور

شناخت خطای ضعف و اشتباه نتیجه گیری ی را تجربی آموزان
برای خال صندل هزار ۴ تا ٣ حدود تنها که چرا دانستند، مردم در
در را جایی داوطلبان بقیۀ و دارد وجود دندان پزش و پزش رشتۀ
تأکید ایشان داشت. نخواهند پزش رشتۀ برای و اه ها دانش این
و رادیویی برنامه های است بهتر پایه، علوم بین الملل سال در داشتند
برگزاری همچنین، باشند. داشته زمینه این در را تبلیغات ، تلویزیون
انجمن های پرورش، و آموزش با اه دانش اساتید طرف از جلسات
پادکست، نماهنگ، تهیه دانستند. مفید را استان مسئولین و ، علم
را عموم وبینارهای برگزاری و آموزش پلتفرم های مسابقه، طراح

دانستند. مفید نیز
دو برگزاری پیشنهاد توسل کاظم محمد دکتر آقای ادامه در
دادند ارائه یزد اه دانش علوم پردیس طرف از ٢٠٢٢ سال در را همایش
با ارتباط فعاالن و دانش بنیان شرکت های مؤسس اساتید از دعوت و

دانستند. مفید همایش این در را صنعت
دانشجوی ۵٠ حدود بورسیه پیشنهاد ، فرش محمد دکتر آقای

دادند. را پایه علوم رشته های در خوب کیفیت و رزومۀ با بین الملل
دائم موزۀ یل تش خدام دکتر خانم و موسوی زاده دکتر آقای
دادند. پیشنهاد را پایه علوم مشاهیر معرف و اه دانش در پایه علوم

یزد اه دانش ∗
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 یادداشت ها و اخبار
جديد كهادهای با كاربردها و رياضيات كارشناس درس برنامۀ معرف

توتونیان∗ فائزه

تحصیالت مقط اولین کاربردها١ و ریاضیات کارشناس دورۀ
ریاض کاربردی و نظری اصول دانشجو آن در که است اه دانش

که شود تربیت گونه ای به باید دانشجو دوره این در فرا م گیرد. را
طریق از را جامعه با مرتبط مسائل تحلیل و منطق تفکر توانایی
با آشنایی ضمن دانشجو همچنین، کند. پیدا ریاض مدل سازی
و ببیند آموزش را ریاضیات کاربردهای از برخ ، ریاض مفاهیم

زندگ در واقع مسائل حل به منظور را علم ارهای راه و روش ها
گروه های درس برنامه های به توجه با ازاین رو، فراگیرد. روزمره
تأکید با و بین الملل روز مدل های دنیا، معتبر اه های دانش ریاض
گسترش، هدف با و مل شرایط و کشور اه های دانش انات برام
در آن آموختگان دانش و ریاض علم تأثیرگذاری بیشتر و اعتال
توسط ریاض کارشناس دورۀ برای جدیدی درس برنامۀ جامعه،
و مشهد فردوس اه دانش ریاض علوم دۀ دانش علم هیئت اعضای
فناوری و تحقیقات علوم، وزارتِ ٢٣٨٠۶/٢١ شمارۀ آئین نامه براساس
هیئت دارای اه های دانش به درس اختیارات تفویض خصوص در
گرفته نظر در زیر مهم نکات جدید برنامۀ در است. شده تدوین ممیزه،

شده اند:
علم انتقال به منظور ریاض کارشناسان تربیت و آموزش •

سایرین، به ریاضیات پایه ای
علم نیازهای پاس گویی به قادر که دانشجویان تربیت •

باشند، مهندس و علوم رشته های سایر دانشجویان
دانش آموختگان، بهترِ شغل آیندۀ برای مناسب بستری تأمین •

دانشجویان، متفاوت عالقه های و توانایی ها به توجه •
در دانشجویان تحصیل ادامۀ برای مناسب شرایط ایجاد •

بین رشته ای، و ریاض علوم رشته های
در متعارف و ضرورت حد در الزام تخصص دروس تعیین •

، آموزش حداقل های تأمین راستای
کهادهای قالب (در هدفمند و متنوع اختیاری دروس ایجاد •
‐اقتصادی، مال داده، علوم صنایع، مهندس کامپیوتر، علوم
کاربردی ریاض و محض ریاض کهادهای و ریاض آموزش
جبر، آنالیز؛ بسته های شامل: پیشنهادی بسته های با همراه
؛ محاسبات ریاضیات هندسه‐توپولوژی؛ ترکیبیات؛ و گراف

و علم توانایی های افزایش برای ترکیبیات) بهینه سازی؛
دانشجویان، مهارت

در بین الملل روز معیارهای مطابق جدید، دروس ارائه ان ام •

، ریاض مدل سازی به ویژه کاربردی مختلف زمینه های
ریاضیات با دانشجویان آشنایی برای مناسب بستری ایجاد •

، محاسبات ریاضیات به کارگیری توانایی و  استنتاج
برای دانشجویان توانمندسازی برای مناسب بستری ایجاد •
، برنامه نویس به ویژه و ریاض مختلف نرم افزارهای از استفاده
مسائل بیان برای ریاض دانشجویان توانمندسازی به توجه •

آن ها. حل و ریاض زبان به ر دی علوم کاربردی

توجۀ و تأکید جدید، برنامۀ نظری دروس سرفصل های تنظیم در
الت مش و مسائل حل در دانشجویان توانمندسازی بر بیشتری
اقتصادی و تولیدی ، صنعت از اعم جامعه مختلف بخش های
است. شده ریاض مدل سازی طریق از و علم روش های با
که شده اند تنظیم به گونه ای کاربردی دروس سرفصل های به عالوه،
مسائل حل برای موجود نرم افزارهای از مربوطه درس در دانشجویان
مختلف مهارت های و توانایی ایجاد بر عالوه امر این کنند. استفاده
علوم مسائل حل در ریاض علم به کارگیری برای دانش آموختگان در
دوره های در تا م دهد قرار آنها اختیار در را فرصت این ر، دی
خود عالقه مورد گرایش در ل مش هیچ بدون تکمیل تحصیالت

دهند. تحصیل ادامه
سرفصل و دروس جدول های و درس واحدهای ، کل مشخصات

پیوند طریق از برنامه این دروس
http://mathstat.um.ac.ir/images/253/forms/

barnamedarsiryaziatkarbordha.pdf

سوال ها م توانند اه ها دانش محترم اساتید است. دست یابی قابل
بهروز دکتر آقای ایمیل به برنامه این درباره را خود پیشنهادهای یا
محض ریاض گروه استاد ،(bmashf@um.ac.ir) مشایخ فرد

نمایند. ارسال مشهد، فردوس اه دانش

مشهد فردوس اه دانش ∗

1Mathematics and Applications
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ زمستان و پاییز ٣۶

* کانادا ریاض انجمن رئیس پیام
پایدار پیشرفت و پایه علوم بین الملل سال مناسبت به

نگوییم اگر بیشتر، در م نامند) STEM را آن  معموال (که پایه علوم
وه باش عنوان عل رغم هستند. محروم کامال جهان کشورهای همۀ،

معیشت شرایط ، دولت ساالنۀ بودجه های به اجمال نگاه آن،
دانشمندان غیبت نیز و دانشمندان، متوسط حد از کمتر حت یا متوسط
نوع، این از ر دی متعدد عوامل و کالن سیاس تصمیم گیری های در
موجود مراتب سلسله در را پایه علوم خُرد و پایین اه جای ش بدون

م کند. ار آش ما جامعۀ در

دور مرکزی نقطۀ ی حول فوق الذکر دستۀ در موارد همۀ
ارتباط رسانه های بعدی، کالن مقصر اقتصادی. و مال امور م زنند:

بررس با و برگردیم پیش دهه چند به دهید اجازه هستند. جمع
عنوان به زمان آن در دریابیم. آسان به را رسانه ها مخرب اثر کوتاه
خوانندگان و بزرگ اران ورزش مطمئناً ، دبیرستان دانش آموز ی
عادت حال این با بودند. ما ستاره های و وها ال بین در افسانه ای
رنسانس، در علم مردان علم، بال شش مانند کالسی آثار داشتیم
زیاد اشتیاق با را داروین چارلز از گونه ها خاستگاه و سارتون جرج از
ریاضیات مبادی مانند ارهایی شاه به دنبال کتابخانه ها در بخوانیم.

احترام نهایت با و م گشتیم وایتهد نورت  آلفرد و راسل برتراند از
درس های بزرگ قط مجلدهای حمل با م کردیم. رفتار آن ها با
احساس آن در موجود مسائل مورد در بحث و ، فیزی در فاینمن
جوایز و مهم رویدادهای به مربوط اخبار مشتاقانه م کردیم. قدرت

جهان نمادهای از به غیر م کردیم. دنبال را پایه علوم در بزرگ
کوری، ماری کانتور، جورج مانند ر دی بسیاری انیشتین، آلبرت مانند
فهرست در فلمینگ ساندر ال و مندلیف دیمیتری ، پالنک س م
نیستند. اینگونه کنون نسل تأسف کمال با بودند. ما ستاره های
فراهم ما فرزندان برای را متفاوت کامال بهشت اجتماع رسانه های
تلفن های در روز هر که هستند کسان آنها ستاره های است. کرده
نوبل جایزۀ کنندگان دریافت مطمئناً و م بینند را آن ها خود همراه
از نفر میلیون صدها بین در که ویدیوهایی در فیلدز مدال برندگان و
م شناسند را جابز استیو آن ها نم شوند. ظاهر م شود، پخش آن ها
برجسته دانشمند ی عنوان به او از خود دبیرستان پروژه های در و
که مردی مورد در هرگز زیاد احتمال به حال، این با م کنند. یاد
که واقع علم غول ، ریچ دنیس درگذشت، او از زودتر روز ٢٧ فقط

است. شده ارسال ایران ریاض انجمن برای مشرق دکتر آقای از ایران ریاض انجمن رئیس دعوت به پیام این *



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣٧ ١٧٠ ١۶٩و پیاپی شماره

اختراع را س یونی سیستم عامل نیز و C و B نویس برنامه زبان های
اجتماع رسانه های واژگونه سازی این هزینۀ نشنیده اند. چیزی کرد،

م پردازد. پایه علوم را
نسل در پایه علوم به اشتیاق عدم باعث ر دی عوامل از بسیاری
برجسته بنیادی مورد دو فقط کوتاه یادداشت این در م شوند. جدید
مؤسسات و اه ها دانش مال وضعیت در بازنگری بدون اگر شده اند.

اجتماع ه های شب نگرش در جدی تغییرات ایجاد بدون و تحقیقات
حت نم توانیم باشیم، تغییری هر گونه خواهان جوان، نسل به نسبت

ادامه فزاینده تری سرعت با کنون مخرب پدیدۀ و کنیم حرکت ذره ای
داشت. خواهد

بزرگ گام های ایران ریاض انجمن کنون تا پیش نیم قرن از
درخت متعدد شاخه های شناساندن باالخص و پایه علوم اعتالی جهت
درجۀ محققان بی نظیر تعداد است. برداشته ایران در ریاضیات تنومند

ثمرۀ دنیا، مختلف اقصانقاط در همچنین و ایران، در ریاض اول
متمادی سالیان که است ریاض محترم اساتید شائبه بی زحمات
نگاه روشن علم انجمن های در نیز و اه ها دانش در را علم چراغ
موجود الت مش تمام عل رغم نیز کنون روزگار در داشته اند.
تبعات و درآورد زانو به را دنیا عمال که فراگیری اپیدم به رغم و
بود، خواهد ملت ها و دولت ها همه گریبان گیر متمادی سال های آن
در را ریاضیات مشعل کماکان ایران ریاض انجمن گران قدر اران هم
علوم بین الملل سال در امیدوارم نگه داشته اند. فروزان ایران سراسر
پایه های بیشتر یم تح جهت جدی تر عزم شاهد پایدار توسعۀ و پایه

باشیم. رسانه ای و اجرایی امور متصدیان جانب از ریاض انجمن

مشرق جواد
کانادا ریاض انجمن رئیس و کب الوال، اه دانش

اروپا∗ ریاض انجمن جایزۀ
اصل∗∗ ندایی خدیجه

جایزۀ برندۀ رومانیایی‐مولداویایی ریاض دانِ فیلیب١ سیمیون
، دینامی سیستم های بین ارتباط های او شد. اروپا٢ ریاض انجمن
جبری، هندسه و تایشمولر٣، و موضع ن هم فضاهای در به خصوص

است. کرده مطالعه را پیچیده هندسۀ و هاج۴ نظریۀ به ویژه
در قبال و است اگو شی اه دانش دانشیار حاضر حال در فیلیب
‐ ٢٠١٨) بود ۶ کل کرس ر پژوهش پیشرفته۵ مطالعات مؤسسۀ
را جوانان برای تحصیل کم هزینۀ هاروارد اه دانش در و  ٢٠١٩)؛
سیستم های جایزۀ اولین ٢٠١۶ سال در .(٢٠١ ‐ ٢٠١٨۶) کرد دریافت
در هندسه و دینامی مرکز توسط جوان ریاض دانان برای دینامی

کل تحقیقات کم هزینۀ همچنین او شد. اهدا او به پن ایالت
موسسۀ توسط که است کرده دریافت ٢٠١ ‐ ٢٠٢١۶ سال برای را

م شود. اعطا کل ریاضیات
انجمن نظارت تحت ی بار چهار سال هر اروپا ریاضیات کنگرۀ

جوان ریاض دانان به جایزه ده آن در و م گردد برگزار اروپا ریاض
اعطا باشند داده انجام ریاضیات در عال تحقیقات که سال ٣۵ زیر
این در را مذکور جایزۀ زیر افراد فیلیپ، سیمیون بر عالوه م کند.

کرده اند: دریافت دوره
ساندر ال ، رومان از ٨ کارایان آنا آلمان، از آدیپراسیتو٧ ساندر ال کریم
فنالند، از ١١ موتام کایسا روسیه، از لوگانوف١٠ ساندر ال و افیموف٩
انگلستان از تورن ج اسپانیا، از سرا١٣ کواکیم ویتنام، از نم١٢ تن فان

اکراین. از ا١۴ ویازوفس مارینا و
‐ ایران ریاض دان زاهدی، سارا که است الزم نکته این ذکر

است. کرده دریافت ٢٠١۶ سال در را جایزه این نیز سوئدی،
∗ https://8ecm.si/prizes/53.

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ∗∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ زمستان و پاییز ٣٨

پور ‐خواجه ثبوت جایزۀ
ندایی اصل∗ خدیجه

راست) (سمت خواجه پور دکتر و چپ) (سمت ثبوت دکتر

این در م گذرد. سال هفت ‐خواجه پور ثبوت جایزۀ عمر از یده: چ
م پردازیم. جایزه این معرف به یاداشت

خواجه پور ‐ ثبوت جایزۀ معرف
به علوم پایه مختلف شاخه های در هرسال ‐خواجه پور ثبوت جایزۀ
توسعه  در مؤثری نقش آن ها پژوهش های که کشور جوان محققین
بیستمین با همزمان م شود. اهدا است، داشته کشور علم جامعه 
جایزه این زنجان، علوم پایه   تکمیل تحصیالت اه دانش تأسیس سال

تن و آن ها مال حمایت با اه، دانش این استادان از گروه ابتکار به
اه دانش بانیان علم ردهای روی و اهداف به عالقه مندان از چند
استاد و ثبوت یوسف استاد زنجان، علوم پایه تکمیل تحصیالت

نهاده  شده است. بنیان خواجه پور، محمد رضا
پژوهش آثار مهم ترین که سال ۴٠ از جوان تر افراد به جایزه

در اصل مالک م شود. اهدا باشند، رسانده به ثمر ایران در را خود
سط در که است شاخص و برجسته پژوهش های برندگان، تعیین
باشند. مربوط رشته  در عمیق تأثیر دارای و شناخته شده بین الملل

شاخه های از تعدادی در سال هر ، چرخش به صورت جایزه
علوم و زیست علوم زمین، علوم ، شیم ، فیزی ، (ریاض علوم پایه

م شود. اعطا رایانه)

جایزه برندگان انتخاب شیوۀ 
جوایز علم کمیته  جایزه، اعطای از قبل سال ی برنده، انتخاب برای
انتخاب شود، اعطا آن ها در جایزه است قرار که رشته هایی از هری در
اعضای توسط سال سه مدت به امنا هیئت بین از کمیته دبیر م شوند.

بالمان مجدد انتخاب دوره اتمام از پس که م شود انتخاب امنا هیئت
م شود. انجام افتخاری به صورت فعال اعضای خدمات است.

نظر اظهار و موجود مدارک به توجه با رشته هر علم کمیته 
سه حداکثر امنا هیئت به مبسوط گزارش ط داوران و مشاوران

معرف جایزه اخذ شایسته  نامزدهای به عنوان اولویت ترتیب به را نفر
دریافت شایسته  را نامزدها از هیچ ی م تواند کمیته این م کند.
اعطا رشته آن در جایزه سال آن در صورت این  در که نداند، جایزه

نم شود.

‐خواجه پور ثبوت جایزۀ ریاض شاخه  برندگان معرف
ایمان دکتر جایزه این دورۀ اولین برندۀ :١٣٩٣ اول دوره 
جایزۀ افتخاری دکتر بود. بنیادی دانش های ده  پژوهش از افتخاری
هندسه  زمینه  در که ارزنده ای کارهای برای را پور ‐خواجه ثبوت
کرد. دریافت داده، انجام گره ها نظریه  و بعدپایین توپولوژی همتافته،
مرکز در استقرار از پس اصیل، پژوهش های انجام بر عالوه ایشان
داخل از چه ان نخب جذب برای زیادی تالش بنیادی پژوهش های
متعددی فعالیت های به این بر عالوه و است کرده خارج از چه و کشور
سمینارهای سامان ده در مشارکت مختلف، دروس ارائۀ جمله از
توپولوژی و ریاض علوم مرزهای همایش دوره چند مانند مختلف
، کارشناس مقاط در دانشجویان راهنمایی همین طور و تهران در
زمینۀ در ارزشمند کتاب ی تألیف و دکتری و کارشناس ارشد
سابقه دلیل به افتخاری ایمان است. پرداخته بعدپایین توپولوژی
دعوت با است توانسته باال بین الملل علم اعتبار و خود درخشان



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣٩ ١٧٠ ١۶٩و پیاپی شماره

در مختلف ریاض همایش های کیفیت جهان برجستۀ ران پژوهش از
کم داخل علم محیط رشد و پویایی به و بخشد ارتقا را کشورمان

.[٢] بنماید شایان

و چپ) (سمت جایزه دورۀ اولین برندگان معرف حال در زارع نهندی رشید دکتر
راست) (سمت جایزه دورۀ اولین برندۀ افتخاری، ایمان دکتر

جایزه دورۀ سومین برندۀ نصیری، میثم دکتر

بنیادی دانش های اه پژوهش از نصیری میثم دکتر سوم١٣٩۶: دوره 
ارتباط و ارگودی نظریۀ ، دینامی سیستم های در پژوهش دلیل به
دریافت را جایزه این انی م و هندسه توپولوژی، با موضوعات این

بین الملل کنگره مدعو سخنران نصیری، میثم دکتر است. کرده
(فیزی دان وفا کامران از پس ایشان بود. ٢٠١٨ سال در ریاض دانان
فریدون ،( اصل سخنران هاروارد‐ اه دانش استاد و ایران برجستۀ
مریم و مدعو) سخنران پردو‐ اه دانش سرشناس (استاد شهیدی
اه دانش استاد و فیلدز نشان برندۀ زن ریاض دان (اولین میرزاخان
این به که است ایران چهارمین مدعو) و اصل سخنران استنفورد،
این در که است ایران ساکن ریاض دان اولین و م شود نائل موفقیت

.[٣] پرداخت سخنران ایراد به مدعو سخنران عنوان به کنگره

سوم دوره جایزۀ اهدای مراسم در شرکت کنندگان از جمع

آثار برای اصفهان اه دانش از میرزایی داود دکتر :١٣٩٩ ششم دوره 
معادالت حل در ه شب بدون محاسبات روش های زمینه  در ارزنده
اولین ایشان است. کرده دریافت را جایزه این پاره ای دیفرانسیل
زمینه در و است کاربردی ریاض رشتۀ در جایزه این دریافت کننده 
مقاالت دیفرانسیل معادالت حل برای شعاع پایه ای توابع کاربرد
وریتم های ال و آن ها کاربرد توسعه  به و نوشته عمیق تحقیق
آثار مهم ترین از ی است. کرده کم روش، این از آمده به دست
حال در که است پیشرفته عددی آنالیز کتاب تألیف میرزایی دکتر
برای مرج کتاب به عنوان کشور اه های دانش از بسیاری در حاضر
م شود. استفاده کارشناس ارشد دوره  پیشرفته عددی آنالیز درس
مشخص چهارچوب ی ایجاد به فارس زبان به کتاب این تألیف

است. کرده شایان کم پیشرفته عددی آنالیز درس از به روز و

جایزه دورۀ شمشمین برندگان ، زارع مهدی دکتر و میرزائ داود دکتر
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‐ ثبوت جایزه  دریافت کنندگان درباره  نکات از ر دی ی
اهدای است، کاربردی ریاض با مرتبط نوع به که خواجه پور
اه دانش زمین شناس استاد غالم عل دکتر به دوره دومین جایزه 
از گسترده طور به خود، پژوهش کارهای در ایشان است. تهران
نتایج و کرده اند استفاده معکوس مسائل شاخه در ریاض ابزارهای

همچون معتبری نشریات در تحقیقات شان
SIAM Journal on Imaging Sciences

است. شده منتشر

[1] https://sokhaprize.com/

[2] https://amoozz.ir/article/113

[3] http://ipm.ac.ir/fa/ViewNewsInfo.jsp?NTID=

1983
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هایدلبرگ برندگان گردهمایی
اصل∗ ندایی خدیجه

یده: چ
دیدار محققان بعدی نسل با کامپیوتر علوم و ریاضیات برندگان

م کنند.

معرف
هفته ای ی کنفرانس ی (HLF) هایدلبرگ١ برندگان گردهمایی
ریاضیات رشته های جوایز برندگان با جوان محقق ٢٠٠ آن در که است
جوان محققان این م گذرانند. ر دی ی با تعامل در کامپیوتر علوم و
جایزه آبل، جایزه کنندگان دریافت با شده اند انتخاب دقت با که
نوانلینا٢ جایزه و فیلدز مدال محاسبات، در ACM جایزه تورینگ،
تأسیس ٢٠١٣ سال در که HLF م نشینند. گفت وگو و بحث به

سازمانده هایدلبرگ برندگان گردهمایی بنیاد توسط ساالنه شد،
م شود.

علم برنامه های از ترکیبی به صورت گردهمایی این کار دستور
است. شده طراح شرکت کنندگان بین تبادل آغاز برای اجتماع و
که م کنند سخنران خود عالقۀ مورد موضوعات مورد در برندگان
سخنران ها این است. کننده شرکت جوان دانشمندان متوجه عمدتاً
در جوان محققان و برگزیدگان بین فشرده بحث های شروع نقطۀ باید
کنفرانس ی گردهمایی این که معناست بدان این باشد. مجم طول
انگیزه ایجاد منظور به که است رویدادی ه بل نیست، معمول علم
فضایی فراهم کردن است. دانشمندان بعدی نسل به الهام بخشیدن و
این اصل هدف که است چیزی ایده ها تکامل و ل گیری ش برای

م کند. مشخص را گفتمان

علوم که اشتیفتونگ٣ شیرا کالوس آلمان بنیاد توسط HLF
شد. راه اندازی م کند، ترویج را کامپیوتر علوم و ریاضیات ، طبیع
سپ۴، بنیانگذاران از ی و دان فیزی (٢٠١۵ ‐ ١٩۴٠) شیرا کالوس
برای باهوش جوان ذهن های برای فرصت کردن فراهم ایدۀ از الهام با
کرد. فراهم بنیاد این وجود برای را زمینه خود، علم وهای ال با تعامل
و برگزارکنندگان بین رسم توافق نامه ی ،٢٠١٢ سال م ٢٢ در
انجمن بنیاد بعد سال و شد امضا اسلو در جوایز اهداکننده مؤسسات

شد. تأسیس رسم طور به هایدلبرگ برندگان

خبر

م شود دعوت بااستعداد ریاض دانان و کامپیوتر جوان دانشمندان از
در که هایدلبرگ» برندگان گردهمایی در  «نهمین شرکت برای تا
برندگان گردهمایی نهمین دهند. درخواست م شود، برگزار آلمان
خواهد برگزار ٢٠٢٢ سپتامبر ٢٣ تا ١٨ آلمان، هایدلبرگ در هایدلبرگ
تورینگ جایزۀ آبل، جایزۀ فیلدز، مدال برندگان همۀ HLF در شد.
محاسبات در ACM جایزۀ و نوانلینا جایزۀ محاسبات!)، نوبل (جایزۀ
دانشمندان از این، بر عالوه کنند. شرکت آن در که است شده دعوت
به دعوت مسابقه در شرکت برای استعداد با و جوان ریاض دانان و

م آید. عمل
زمینه های در استادان بین تعامل برای عال فرصت ی HLF
این طول در است. جوان استعدادهای و کامپیوتر علوم و ریاضیات
داده انحصاری ان ام این جوان محققان به هفته ای، ی کنفرانس
که دریابند و کنند برقرار ارتباط خود علم وهای ال با تا م شود
1Heidelberg Laureate Forum (HLF) 2Nevanlinna 3Klaus Tschira Stiftung (KTS) 4Systems Applications and Products(SAP)

https://sokhaprize.com/
https://amoozz.ir/article/113
http://ipm.ac.ir/fa/ViewNewsInfo.jsp?NTID=1983
http://ipm.ac.ir/fa/ViewNewsInfo.jsp?NTID=1983
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محققان رسیده اند. خود رشته های صدر به برگزیده، برندگان ونه چ
ارسال را خود درخواست های داشتند فرصت ٢٠٢٢ فوریۀ ١١ تا جوان

کنند.

توضیحات
یا ی به نروژ پادشاه توسط که است بین الملل جایزۀ ی آبل: جایزۀ
به که فیلدز مدال و آبل جایزۀ م شود. اهدا برجسته ریاض دان چند
نام گذاری (١٨٠٢ ‐ ١٨٢٩) آبل هنری نیلز نروژی ریاض دان افتخار
م شود. توصیف ریاض دانان» نوبل «جوایز عنوان به اغلب شده،
نروژ کرون میلیون ۶ مبل به نقدی جایزۀ ی با همراه جایزه این

است. ا) آمری دالر میلیون ی با برابر (تقریباً

در اساس نوآورانۀ سهم که م گیرد تعلق افرادی به : ACMجایزۀ
کابردهای و تأثیر ، عمق بخش طریق از محاسبات گسترش و ایجاد
حرفه ای دوران نیمۀ یا ابتدا در این بر عالوه و دارند رشته این گستردۀ
از موقوفه ی توسط و است دالر ٢۵٠٠٠٠ جایزه این هستند. خود
در محاسبات در ACM جایزه م شود. مال حمایت Infosys Ltd

علوم در ACM-Infosysبنیاد جایزۀ عنوان با ٢٠١۵ تا ٢٠٠٧ سال  های
م شد. اعطا محاسبات

بین الملل کنگرۀ در بار ی سال چهار هر نوانلینا: رولف جایزۀ
ریاض جنبه های در برندگان برجستۀ مشارکت دلیل به ریاض دانان

١ از قبل نباید برنده سال ۴٠ تولد م شود. اعطا اطالعات علوم
این دهد. رخ م شود، اهدا جایزه آن در که کنگره ای سال ژانویه
فنالندی ریاض دان افتخار به شده، تأسیس ١٩٨١ سال در که جایزه
شروع با شد. اعطا ٢٠١٨ تا ١٩٨٢ سال از و نام گذاری نوانلینا رولف
ادامه IMU آباکوس مدال عنوان به جایزه این ،٢٠٢٢ سال در کنگره

یافت. خواهد
[1] https://www.heidelberg-laureate-forum.org/

young-researchers/alumni.html.

[2] https://www.iybssd2022.org/en/

9th-heidelberg-laureate-forum-slated-for-sept-2022/
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روسیه در (ICM) ریاض دانان بین الملل کنگرۀ برگزاری عدم

ریاض انجمن به (IMU) ریاضیات بین الملل اتحادیۀ نامۀ اساس بر
گرفته تصمیم اتحادیه این اجرایی کمیتۀ که م رساند اطالع به ایران،
این از پیش که را (ICM) ریاض دانان بین الملل کنگرۀ که است
به شود، برگزار روسیه سن پترزبورگ در ٢٠٢٢ سال ژوئیه در بود قرار
ان رای همه، برای رویداد این در شرکت کند. برگزار مجازی صورت
برگزار حضوری به صورت باید که نیز ICM عموم مجم بود. خواهد
جوایز ر دی و فیلدز جایزۀ اهدای شد. نخواهد برگزار روسیه در شود،

گرفت. خواهد صورت عموم مجم از بعد روز نیز، ریاض

https://www.heidelberg-laureate-forum.org/young-researchers/alumni.html
https://www.heidelberg-laureate-forum.org/young-researchers/alumni.html
https://www.iybssd2022.org/en/9th-heidelberg-laureate-forum-slated-for-sept-2022/
https://www.iybssd2022.org/en/9th-heidelberg-laureate-forum-slated-for-sept-2022/
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برگزارشده گردهمایی هاي
ظهوری زنگنه بیژن دکتر بزرگداشت

∗ اسماعیل ندا

بزرگداشت پوستر

استاد ظهوری زنگنه، بیژن دکتر آقای ارزشمند فعالیت های به پاس
شریف، صنعت اه دانش ریاض علوم دۀ دانش گران قدر و برجسته
در ایشان بی بدیل نقش همچنین و کشور ریاضیات سط ارتقای در
از قدردان و تکریم به منظور و ، تصادف آنالیز زمینۀ توسعۀ و ایجاد
دوروزه وبینار ی برگزاری به تصمیم شاگردان شان از جمع ایشان،
١٩ روزهای در کاربردها و تصادف آنالیز عنوان با وبینار این گرفتند.
تقدیم زیر به شرح آن از گزارش که گردید برگزار ١۴٠٠ ماه آبان ٢٠ و

م شود. عالقه مندان

سال و راست) (سمت میالدی ٢٠٢١ سال ا، آمری سیاتل
چپ) (سمت ١٣۶۴

استاد ، سلطان دکتراحمدرضا آقای سخنران با مراسم این اول روز
شناخت و آشنایی به ابتدا در ایشان گردید. آغاز کویت اه دانش آمار

کردند: عنوان و کردند اشاره زنگنه دکتر آقای با خود بلندمدت
است زنگنه دکتر آقای زحمات مدیون به نوع ایران علم جامعۀ
جدا زنگنه، دکتر آقای بارز ویژگ های از ی بود. خواهد و
و تنوع تخصص شان، زمینۀ در نوآورانه تحقیقات فعالیت های از
دکتر آقای است. ریاضیات حوزۀ در ایشان فعالیت های گستردگ
و ریاضیات تاریخ زمینۀ در استاد تالش های و عالقه به سلطان
زمینۀ در فعالیت که جا هر گفتند: و کردند اشاره ریاض آموزش
و داشتند مشارکت فعالیت آن در به نوع ایشان بود، مطرح ریاض
عشق ریاضیات به زنگنه دکتر آقای که است این نشان دهندۀ این
به عالقه ایشان، تالش های گستردگ نشانه های ر دی از م ورزد.
یری پی و عمیق مطالعۀ به منجر که است اخیر سال های در آمار علم
تاثیرگذار فعالیت های ر دی جمله از است. شده حوزه این مسائل
فرایندهای و احتمال سمینارهای برگزاری در گسترده حمایت ایشان،
است کاربردی تصادف فرایندهای کارگاه های همچنین و تصادف
اران هم سلطان دکتر آقای پایان در دارد. ادامه هم همچنان که
اثرگذار فعالیت های افانه، موش نگاه با تا کردند تشویق را جوان
حرکت راستا همین در و دهند قرار خود وی ال را زنگنه دکتر آقای

ی برای بازنشستگ کلمۀ که: کردند عنوان ایشان همچنین کنند.
ایشان چنان که است، بی معنا زنگنه دکتر آقای همچون علم چهرۀ
ایران ریاض جامعۀ در خود ارزشمند فعالیت های مشغول همچنان

هستند.

تصویر در (١٣۵٠ (سال شریف صنعت اه دانش در ایران ریاض کنفرانس دومین
فاطم تق پروفسور نشسته، نفر چپ سمت

و گردید آغاز وبینار علم بخش ، سخنران این از پس
دوستداران و شاگردان از جمع توسط تخصص سخنران های
، زیست ریاضیات ، مال ریاضیات ، تصادف آنالیز زمینه های در ایشان
این سخنرانان گردید. ارائه آمار و تصادف فرایندهای و احتمال
1Warwick
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از مهری سیما دکتر خانم ها از: عبارتند ارائه ترتیب به بخش
آزادکیا مونا شریف، صنعت اه دانش از زمان شیوا ،١ واروی اه دانش
مؤسسۀ از زنگنه ظهوری سحر زوریخ٢، پل تکنی اه دانش از
و اصفهان اه دانش از اسماعیل ندا ٣ مثلث، تحقیقات بین الملل

فروش باستان عل کویت، اه دانش از سلطان احمدرضا دکتر آقایان
از علیشاه کسری زنجان، پایۀ علوم تکمیل تحصیالت مرکز از
کنت۴، کار و کسب مدرسۀ از آسا هیربد شریف، صنعت اه دانش
اه دانش از آرین حمیدرضا فلوریدا۵، ایالت اه دانش از فهیم آرش
صادق محمد جورجیا۶، اه دانش از فرادنبه شیران محمدکاظم شریف،

ایالت اه دانش از ار سبزی فرزاد استنفورد٧، اه دانش از فرادنبه شیران
اه دانش از صلوات عرفان کاشان، اه دانش از جهان پور روح اللّه آیووا٨،
مازیار اصفهان، صنعت اه دانش از سالمت مجید امیرکبیر، صنعت
میرامید برلین٩، صنعت اه دانش و شریف صنعت اه دانش از غن ورزنه
تحصیالت مرکز از داداش حسن شریف، اه دانش از حاج میرصادق
امیرکبیر. اه دانش از نقشینه ارجمند امید و زنجان پایۀ علوم تکمیل
٢٠ و ١٩ روزهای در بعدازظهر و صبح بخش دو در سخنران ها این
پیوند با بزرگداشت اه وب در آن به مربوط ویدئوهای و گردید ارائه آبان 

https://sites.google.com/view/bijan-zanganeh/home

م باشد. عالقه مندان دسترس در

غالم آزاد، دکتر همراه به ،(١٣٧۶ (شهریور ایران ریاض آموزش کنفرانس دومین
کنفرانس مدعو سخنران و استرالیا موناش اه دانش استاد بیشاب، الن و گویا دکتر

و گردید آغاز ١۴٠٠ آبان ٢٠ روز ازعصر که مراسم دوم بخش
اران، هم حضور با دوستانه گردهمایی به یافت، ادامه نیمه شب تا
و گرم محفل یافت. اختصاص زنگنه دکتر دوستداران و شاگردان
دکتر با مشترک خاطرات بیان به مختلف افراد آن در که صمیم

ایشان اخالق و علم برجستۀ ویژگ های مورد در صحبت و زنگنه
دۀ دانش رئیس و ریاض استاد ، قهرمان سعید دکتر آقای پرداختند.
رابطه این در که بودند نفری اولین نیوانگلند١٠، اه دانش هنر و علوم
سال های یعن ما، دانشجویی زمان در گفتند: ایشان کردند. صحبت
بود شناخته شده کامال ایران در آمار و ریاض رشتۀ دو ١٣۵٠ تا ١٣۴۴
فرایند های اما م کردند، فعالیت زمینه ها این در دانشجویان و اساتید و
اه دانش به رفتن از بعد من و نبود شناخته شده ای زمینۀ تصادف
انتخاب تحصیل ادامۀ برای را آن و شدم آشنا رشته این با برکل
دیدم تعجب کمال با داشتم، ایران به سفری که بعد سال ها کردم.
است شده  تبدیل ایران در فعال رشتۀ به تصادف فرایندهای که
برای و شده اند مشغول زمینه این در خوبی دانشجویان و اساتید و
اساتید از معدودی کنار در زنگنه دکتر آقای که بود جالب بسیار من

تصادف فرایندهای احتمال، مانند زمینه هایی توسعۀ برای توانسته اند
توجه قابل این قدر کارشان نتیجه و کنند برنامه  ریزی تصادف آنالیز و

خاص لطافت که بود زیبایی اشعار به مزین ایشان سخنان باشد.
دکتر آقای به نوبت ایشان، از بعد داد. بخش این سخنران اولین به
رسید. شریف صنعت ریاض علوم دۀ دانش اساتید از تابش یحیی
کردند صحبت زنگنه دکتر با خود طوالن مدت آشنایی درمورد ایشان
دۀ دانش اول دورۀ محصوالت زنگنه دکتر آقای و من کردند: اشاره و

اه دانش ریاض بنیان گذاران که خود اساتید از بعد و بودیم ریاض
آقای داشتیم. خود دوش بر را رشته این توسعۀ و رشد مسئولیت بودند،
ریاضیات زمینۀ هم کرد، ایفا زیادی نقش جهت این در زنگنه دکتر
حضور با هم و کرد اه دانش پژوهش و آموزش وارد را تصادف
دهۀ در پرورش و آموزش وزارت تألیف و برنامه ریزی دفتر در مؤثر
در داد. جدیدی بوی و رنگ دبیرستان ریاض کتاب های به ،٧٠
شاخه های از هیچ ی توسعۀ به نسبت زنگنه دکتر آقای حال عین
و راه اندازی مشوق و حام همواره و نداشته اند تنگ نظری ریاض

بوده اند. ریاض دوره های توسعۀ

علوم دۀ دانش استاد محمودیان، عباداللّه دکتر آقای ادامه در
مورد در ایران ریاض ماندگار چهره های از و شریف صنعت ریاض
کردند: اشاره و کردند صحبت زنگنه دکتر فعالیت های و خود خاطرات
تدریس برای اران هم تشویق در خاص توانایی زنگنه دکتر آقای
درس ایشان توصیۀ به اولین بار برای من مثال دارند. متنوع دروس
در داشت. زیادی یادگیری من برای که کردم تدریس را احتمال و آمار
ده دانش آموزش معاون ایشان ، ریاض دۀ دانش در من ریاست زمان
دوره های و کردند بازنگری را ده دانش دروس دوره همین در و بودند
دکتر آقای ایشان، از پس شد. مصوب که دادند پیشنهاد هم را جدیدی
2ETH Zürich 3Research Triangle Institute 4Kent Business School 5Florida State University 6University of Georgia 7Stanford University 8Iowa
State University 9TU Berlin 10New England
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فعالیت های از گوشه ای شریف صنعت اه دانش اساتید از فرزانه فروهر
ایشان صحبت های از فرازی کردند. بیان را زنگنه دکتر غیرعلم
نم توانم هستم، برق دۀ دانش استاد چون من است: زیر قرار به
ه بل کنم، صحبت زنگنه دکتر آقای فن و علم ویژگ های از
آقای کنم. صحبت ایشان وجود از ری دی جنبۀ مورد در م خواهم
گسترده ای و عمیق بسیار اجتماع و سیاس مطالعات زنگنه دکتر
دهۀ۵٠ ‐ اثرگذار و فعال شخصیت های از ایشان شناخت و دارند
و بی منطق قواعد با اه دانش داخل در است. استثنائ ایران، ۴٠ 
چه بوده اند، دانشجویان حام و کرده اند مخالفت همواره دست وپاگیر
دستگیری و کم نیازمند که دانشجویان چه و نخبه دانشجویان

بوده اند.

٢٠٠٣ سال راهنما)، (استاد والش جان و (هم شاگردی) سالسبری تام همراه به

صنعت اه دانش اساتید از رجال عل دکتر آقای بعدی نفر
برنامه های در زنگنه دکتر مؤثر اقدامات مورد در که بودند اصفهان
زنگنه، دکتر آقای گفتند: ایشان کردند. صحبت اه دانش درس
اصفهان صنعت اه دانش در که زمان در من و سلطان دکتر آقای
و م کردیم مطالعه را ریاض مهم کتاب های هم با بودیم ار هم
انقالب از پس شد. شروع زمان همان از احتمال به زنگنه دکتر عالقۀ

اه دانش درس برنامه های در غیرمنطق تغییرات که فرهنگ
حضور از استفاده با و اصفهان صنعت اه دانش در ما م شد، پیشنهاد

فرهنگ انقالب ستاد در سعیدی دکتر آقای مرحوم و زنگنه دکتر آقای
محمدکاظم دکتر آقای سپس کردیم. مقاومت تغییرات این مقابل در
ویژگ های مورد در زنگنه دکتر سابق دانشجویان از فرادنبه شیران
کردند. صحبت تدریس در ایشان منش و زنگنه دکتر آقای شخصیت
جنبۀ دو زنگنه دکتر آقای است: زیر قرار به ایشان سخنان خالصۀ

ویژگ دو همه جانبه بودن. و باال از نگاه نداشتن دارند: شخصیت بارز
. انگیزه بخش و گزیده گویی است: مشهود ایشان تدریس در هم بارز
قابل مشخص رد روی دو هم ایشان آموزش فلسفۀ در همچنین
قوی دانشجویان به متوسط دانشجویان تبدیل اول، است: مشاهده
مقدم دانستن دوم، و است متوسط دانشجویان به ضعیف دانشجویان و
با را ویژگ ها این تمام بخواهم اگر مجموع در است. ساختار به محتوا
دکتر آقای اندیشۀ اصول ویم ب باید کنم وصل هم به تسبیح ن ی

است. انسان ها انسان تربیت زنگنه،

رجبعل پور مهدی دکتر گرام همسر باقری خانم مرحومه بزرگداشت
(١٣٩٠ آبان (کرمان،

استاد ، ممقان محمدجلوداری دکتر آقای مراسم، ادامۀ در
ویژگ های دربارۀ تهران طباطبایی عالمه اه دانش ریاض دۀ دانش
ایشان خوبی مورد در گفتند: و کردند صحبت زنگنه دکتر اخالق
دانشجوپروری ، مهربان سخاوت، صداقت، است. کم ویم، ب هرچه

خاص شجاعت ایشان است. ایشان بارز خصایل از دانشجودوست و
سپس هستند. پایبند خود صحبت های به همواره و دارند نظر ابراز در
و فرهنگ مجله در ٨٠ دهۀ سال های در ایشان با اری هم سوابق به
جوایز برقراری در ایشان تالش های از و کردند اشاره ریاض اندیشۀ
به همچنین ممقان دکتر برداشتند. پرده شفیع ها و نجوم دکتر
همایش های برگزاری در زنگنه دکتر همیش کم های و زحمات
در كردند. اشاره طباطبایی عالمۀ اه دانش در مال ریاض ساالنۀ
دکتری دانشجویان نخستین از جهان پور روح الله دکتر آقای ادامه،
پرورش و ایشان در انگیزه ایجاد در زنگنه دکتر تأثیر مورد در استاد،
تمام در گفتند: ايشان کردند. صحبت استاد توسط خود توانمندی
همانند را زنگنه دکتر شریف، صنعت اه دانش در تحصیل دوران
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رفتار ایشان واالی علم اه جای وجود با و م دیدم دلسوز پدری
ایشان از جدای را خود هرگز بودم. شاهد ایشان از را صمیمانه ای
تربیت ایشان توسط و بودم حل ایشان شخصیت در و نم دانستم
پرورش در زنگنه دکتر به سزای نقش به ایشان همچنین م شدم.
کردند صحبت آنان در انگیزه و عالقه ایجاد و دانشجویان استعدادهای

کردند. ذکر زمینه این در خاطرات و

طباطبایی عالمه اه دانش ، مال ریاضیات و انسان علوم سمینار

اه دانش ریاض استاد ، فتوح مرتض دکتر آقای ادامه، در
کردند. صحبت جوان اساتید از استاد حمایت مورد در شریف صنعت
زنگنه دکتر عصبانیت از دور به رفتار و همیش آرامش به ایشان
بوده ران دی خیرخواه و مشوق همواره ایشان گفتند: و کردند اشاره
دکتر آقای سپس است. و ال همه برای ایشان روحیۀ این و هستند و
مورد در را ارزشمندی نکات شریف اه دانش ریاض استاد ر، دانش امیر
که زمان گفتند: ایشان کردند. ذکر زنگنه دکتر فعالیت های اهمیت
و تاریخ ظرف باید داریم، را شخص ی فعالیت های بررس قصد
ما نسل یریم. ب نظر در نیز را است بوده فعال آن در فرد که شرایط
منابع به راحت دسترس های و اینترنت که م کرد تحصیل زمان در
اندک بسیار علم هیئت اعضای تعداد همچنین نداشت. وجود علم
کنید پایه گذاری را تبی م ی بخواهید اینکه ، شرایط چنین در بود.
نیست ساده اصال کنید شاگردپروری زمینه، آن در و دهید توسعه و
بود کاری این و م طلبد را واالیی همت و وقت تالش، انگیزه، و
از علیشاه کسری دکتر آقای ادامه، در دادند. انجام زنگنه دکتر که
با زنگنه دکتر پسندیدۀ رفتار مورد در ایشان دکتری سابق دانشجویان
اختالف وجود با دکتر آقای کردند: اشاره و کردند صحبت جوان اساتید

تلق ار هم به عنوان را جوان اساتید همواره فراوان، تجربۀ و سن
دکتر آقای سپس م دادند. تجربه و رشد فرصت آ ن ها به و م کردند
با آشنایی شان سابقۀ به اصفهان اه دانش آمار استاد پرورده، افشین
آقای شاگردی افتخار اینکه وجود با گفتند: و کردند اشاره زنگنه دکتر

گرفته ام. یاد ایشان از بسیاری چیزهای نداشته ام، را دکتر
خانم ها مانند زنگنه دکتر آقای سابق دانشجویان از سپس تعدادی
دکتر آقایان و اختری بهاره طهماسبی، مهدیه غالم آزاد، سهیال دکتر
نیامرادی نعمت اللّه آرین، حمیدرضا سالمت، مجید ، داداش حسن
و دکترزنگنه با خود خاطرات مورد در جمشیدی هادی آقای و
ایشان گسترده حمایت های از برخورداری و ایشان از تاثیرگذاری
از ارجمند، نقشینه امید دکتر آقای همچنین، کردند. صحبت
تألیف در زنگنه دکتر پربار نقش به ایشان، دکتری سابق دانشجویان
استاد اینکه : گفتند و کردند اشاره پرورش و آموزش درس کتاب های
، پژوهش امور در فراوان مشغلۀ وجود با زنگنه دکتر مانند برجسته ای
دفتر در فعالیت صرف را خود وقت اه، دانش اداری امور و آموزش
به توجه اهمیت نشانگر م کند، پرورش و آموزش درس کتب تألیف

باشد. جوان اساتید برای ویی ال باید رفتار این و است حوزه این
اه دانش استاد گویا، زهرا دکتر خانم از جلسه این در همچنین،
به عمل دعوت صحبت برای زنگنه دکتر آقای همسر و بهشت شهید
این همه از و ندارند سخنران قصد که کردند عنوان ایشان آمد.
خطاب سپس آمده اند. شعف به دکتر آقای دانشجویان لطف اظهار
دور راه از را شما همه من گفتند: دکتر آقای سابق دانشجویان به
از مسائل تان و شما مورد در همواره دکتر آقای زیرا م شناسم،
همچون شما و کردند صحبت منزل در ... و استخدام تا تحصیل
آقای به آغازین مانند به آخرین سخنران هستید. ما دور راه فرزندان
اختصاص زنگنه دکتر آقای ار هم و دوست ، سلطان احمدرضا دکتر
قطعه نواختن و سعدی سخن استاد از زیر بیت خواندن با ایشان و یافت

کردند. بیان را خود کالم جان ، کوتاه
پذیرد تغییر که عهدی نه تو با ما عهد

خزانش باد نزند هرگز که است بوستان
جم خود سخنان با تا شد دعوت زنگنه دکتر آقای از پایان، در

در حاضر افراد تمام از ر تش ضمن ایشان، سازند. بهره مند را حاضر
برای ارزشمندی نکات حاوی که پرداختند خاطرات بیان به ، جم
دربارۀ فرزانه فروهر دکتر صحبت های تکمیل در ایشان بود. حضار
فعالیت های در ابتدا در من که کردند عنوان سیاس فعالیت های
رسیدم نتیجه این به مدت از پس ول بودم فعال اجتماع و سیاس
آزاد موض فرد که شود این از مان م تواند حزبی فعالیت های که
اه دانش استاد ی که گرفتم تصمیم ازاین رو و باشد داشته را خود
درس سرکالس همچنین بمانم. باق روشن فکری و آزاد اندیشۀ با
گرفته سیاست از مسئله ای، هیچ مورد در را خود مواض هرگز نیز
ایجاد دانشجویان بین در مرزبندی تا نم کردم عنوان فوتبال، تا
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از بود ن مم عقاید در اختالف این به دلیل دانشجویان زیرا نشود،
آن به خوبی ازاین رو و نیاید خوش شان استاد درس نتیجۀ در و استاد
جای به که فراگرفتم زمان مرور به همچنین نکنند. دنبال را درس
خود در را رواداری روحیۀ متفاوت، عقاید دارای افراد با مرزبندی
اشخاص مثبت دستاوردهای و اعمال بر را خود تمرکز و کنم تقویت
نه را خود انزجار و تنفر همواره که گرفتم یاد و ذارم ب ازعقایدشان فارغ
و کنم بیان عدالت وجود عدم و نابرابری از ه بل آن ها دیدگاه و افراد از
در ذارم. ب احترام هستند، کشور به خدمت حال در که افرادی تمام به
نداشته ام اجرایی کارهای به عالقه ای هرگز کردند: بیان ایشان ادامه،
ایشان همچنین م دهم. ترجیح را فکری و فرهنگ کار همواره و
اه دانش در ایشان خدمات و ضرغام دکتر آقای با رابطه در سخنان
تأسیس در ایشان نقش و انواری دکتر آقای همین طور و شریف
تأکید انواری دکتر گفتند: ایشان کردند. ایراد کامپیوتر عال مدرسۀ

علم ارزش های سری ی شریف صنعت اه دانش در ما که داشتند
افرادی که م شود سیستم ایجاد باعث که کرده ایم پایه گذاری را

نخب نتیجۀ تنها رشد این و کنند رشد م شوند، حاضر اینجا که
تجربۀ و است سیستم این مثبت تأثیرات به خاطر ه بل نیست افراد این
ادعا این مؤید کامپیوتر عال مدرسۀ تأسیس در انواری دکتر موفق
که تجربیات کردم سع همواره کردند: عنوان زنگنه دکتر بود.
و تاریخ شواهد و کنم نظام مند را م  آورم به دست زمینه ای هر در
آموزش به من عالقه موجب مسئله همین و بیایم آن برای منطق
م کنم، تدریس که را درس هر کردم سع ازاین رو، شد. ریاض
تکرار را اشتباهاتم بعدی تدریس های برای و کنم تحلیل را تدریسم
هر با دانشجویان همۀ کالس در باید که گرفتم یاد همچنین، نکنم.
دانشجویان همۀ ارتقای هدفم و یرم ب نظر در را توانمندی از سط
ارتقا اندازه ی به همه طبیع به طور البته هست. و بوده کالس

در کرد. انگیزه ایجاد آن ها در و کرد تشویق را همه باید ول نم یابند
همین دارم اعتقاد و منعطفم و ندارم سخت گیری دانشجویان ارزیابی
بر دانشجویان از قضاوتم نهایتاً م شود. انگیزه بخش باعث انعطاف
در کردند: اضافه ایشان همچنین است. آنان توانمندی های اساس
انتخاب را بهترین  و ببینم را مختلف منابع که م کردم سع تدریس
را منبع هرگاه م کردم. صحبت ارانم هم با زمینه این در و کنم
آن اساس بر را تدریس باشد، گفته بهتر را مطالب که م کردم پیدا
ایشان م گذاشتم. کنار را قبل آماده شده مطالب و م دادم انجام
از گفتند و کردند اشاره درس برنامه های بازبین به خود عالقۀ به
دانشجوها نمایندۀ به عنوان بودم ارشد کارشناس دانشجوی که زمان
برنامه های بازبین کار در و بودم حاضر اه دانش آموزش شورای در
ارشد درس برنامه های هم ا آمری در بعدها و داشتم مشارکت درس
م نوشتم م کردم، تهیه که بولتن هایی روی از را ا ها دانش دکتری و
کردند دعوت همه از ایشان مجدداً پایان، در م کردم. مقایسه هم با و
ضعف جای به افراد قوت نقاط بر و کنیم تأکید ر همدی اشتراکات بر تا
علم ارتقای برای را راه هم با همه ترتیب بدین و باشیم داشته تمرکز
پایان در کنیم. هموار کشور توسعۀ و پیشرفت و ایران در دانش و
داشت، برعهده را برنامه آخر بخش مدیریت که آسا هیربد دکتر آقای
که کردند بیان و کردند ر تش حضار و زنگنه دکتر زحمات از مجدداً
کردید پایه ریزی شما که آنالیزتصادف زمینۀ اثرگذاری و اهمیت امروز
ادامه دهندگان هم که باشد است، روشن ان هم بر دادید توسعه و

باشیم. شما راه

گزارش این تهیۀ در را اینجانب که زمان شیوا دکتر خانم از : قدردان
م کنم. زاری سپاس رساندند، یاری

اصفهان اه دانش ∗
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توتونیان فائزه دکتر خانم نکوداشت
∗ کریم سعید

فردوس اه دانش ریاض علوم د ۀ دانش فرهیختۀ استاد نکوداشت
١۴٠٠ دی ماه ١٣ دوشنبه، روز صبح توتونیان، فائزه دکتر خانم مشهد،
و استاد کنون و سابق دانشجویان اران، هم از جمع حضور با
مشهد فردوس اه دانش در رضوی خراسان استان مسئوالن از تعدادی
دکتر خانم سابق دانشجویان از ی به عنوان اینجانب و گردید برگزار

علم تأثیرگذاری به توجه با و داشتم شرکت مراسم این در توتونیان
را مراسم این از کوتاه گزارش که گرفتم تصمیم ایشان، اخالق و

برسانم. کشور ریاض جامعۀ اطالع به
علوم دۀ دانش رئیس ، سهیل علیرضا دکتر مراسم، این ابتدای در
اه دانش مفاخر شورای از ر تش ضمن مشهد، فردوس اه دانش ریاض
وصف در ان، نخب بنیاد حمایت و مراسم این برگزاری خصوص در
م کند، تجربه را زیادی معلم های انسان ، زندگ طول در گفت: استاد
پذیرفته و ال به عنوان ر دی برخ و م شوند ماندگار آن ها از برخ اما
دکتر خانم با که افرادی یا آموختگان دانش از بسیاری م شوند.
از ی داده اند. قرار خود وی ال را ایشان داشتند، ارتباط توتونیان
م توانند دانشجویان که است این توتونیان دکتر خانم برجستگ های
در را مختلف مسائل و الت مش و کنند برقرار ارتباط ایشان با به راحت
جامعه مختلف اقشار حامیان از ی همچنین، استاد، ذارند. ب میان
به صورت هم برخ و فردی به صورت حمایت ها از برخ هستند.

اصل ستون های از ی ایشان ، جمع حمایت های در و است جمع
دکتر خانم گفت، پایان در سهیل دکتر است. حام گروه های

خط جبر و عددی آنالیز سرآمدان از ی نیز علم لحاظ به توتونیان
به عمل تقدیر ایشان از مختلف سمینارهای در دلیل به همین و است

آمد.
فردوس اه دانش سرپرست ضابط، احد دکتر مراسم، این ادامۀ در

و وجود اهمیت بیان به میهمانان به خوش آمد گویی ضمن مشهد،

گفت: و پرداخت توتونیان دکتر خانم همانند بزرگ استادان حضور
کند، تعظیم را استاد که کس قطعاً و است استاد تعظیم در علم برکت
اظهار ادامه در مشهد فردوس اه دانش سرپرست یافت. خواهد عزت
در جدید، مسئولیت در خود رسم حضور اولین در اینکه از داشت:
که چرا خرسندم، بسیار کرده ام شرکت نمونه بانویی نکوداشت مراسم
بود خواهد جدید دورۀ در ما مش خط مهم ترین از بانوان به بهادادن
فرهیخته بانویی نکوداشت با مقارن آغازش که بهتر این از چیز چه و

باشد. توتونیان دکتر همچون
اهمیت در خراسان ان نخب بنیاد رئیس ، لطف رضا دکتر ادامه در
توتونیان فائزه دکتر از تجلیل گفت: بزرگان، و ان نخب از تجلیل
است کس از تجلیل و است اخالق از تجلیل است، دانش از تجلیل
که کرد تأکید او است. گذاشته فرزانگ و دانش راه در را عمرش که
است، شده آغاز اه دانش فرهیختگان نکوداشت با که درست مسیر

معرف جامعه به شایسته ویی ال عنوان به را ایشان و یابد ادامه باید
نمود.

علوم دۀ دانش علم هیئت عضو صال مصلحیان، محمد دکتر
امور انجام دانشجوپروری، ایران، ریاض انجمن رئیس و ریاض
توتونیان دکتر ویژگ های از را سرزندگ و مثبت دید عام المنفعه،
توتونیان دکتر شده سبب  که است ویژگ ها این افزود، و دانست
قرار کشور ریاض جامعۀ دانشجویان و استادان از بسیاری وی ال

گیرد.

اه دانش ریاض علوم دۀ دانش پیش کسوت استاد زاده، رجب دکتر
با است، بوده توتونیان دکتر هم کالس روزگاری که مشهد فردوس
پرداخت توتونیان دکتر اخالق سجایای بیان به مراسم این در حضور
بوده پژوهش و دانش اهل احترام مورد همیشه ایشان داشت: اظهار و
انتقال و تعلیم در ایشان کوشش و دلسوزی افزود، وی هست. و
است. ستودن دانشجویان به تحقیق روش و راه نشان دادن و معلومات
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اولین و گیالن اه دانش علم هیئت عضو ویه، خجسته سال داود دکتر
تکریم صفت به اشاره با توتونیان، دکتر خانم دکتری دانشجوی
ایشان با که کسان تمام به همیشه توتونیان دکتر خانم گفت: دانشجو
عدالت و م گذارند احترام مقام و پست هر از فارغ هستند ارتباط در
پایان در خجسته دکتر کنند. م رعایت ران دی حق در را انصاف و
گفت: و کرد اشاره همسرشان و توتونیان دکتر وکاری نی ویژگ به
همچنین ایشان هستند. و بوده ما برای مناسبی بسیار وی ال ایشان
ایشان و است واقع مومن ی نمونۀ توتونیان دکتر خانم گفت:

کردند. یاد فرشته ی به عنوان
سابق دانشجویان از ی به عنوان مشهد شهردار ، ارجاع عبداله

برخ که کردند بیان ایشان بود. مراسم بعدی سخنران توتونیان، دکتر
اما است، قدرت و موفقیت اصل منبع اقتصادی، توان م کنند فکر
است دانش با انسان نیروی ، اصل منشأ و منبع که است این واقعیت

است. بدیل بی نیروهای این از ی توتونیان دکتر و
اه دانش اسناد و مفاخر آثار مرکز رئیس ساکت، سلمان دکتر
ویژگ های به توتونیان دکتر ویژه نامۀ معرف از پس مشهد، فردوس
خانم مادرانۀ عطوفت از و پرداخت توتونیان دکتر علم و اخالق

رسم و رایج نقش های از فراتر ایشان گفت: و کرد یاد توتونیان دکتر

از توان حد در و م شنود را دانشجویان دل های درد اداری، تعریف شدۀ
ساده زیست ساکت، دکتر ادامه، در م کند. گره گشایی الت شان مش

گفت: و دانست ایشان بارز ویژگ های از ی را توتونیان دکتر
بی آالیش و سادگ نماد آنکه بر افزون سفیدش، همیشه روسری

ضمیر و باطن صمیمیت و صفا و رنگ ی از است نموداری اوست،
یاد توتونیان دکتر خانواده دوست از وی فرزانه. استاد این درخشان
نمایش های از فارغ و م نهد ارج را خانواده بنیاد ایشان گفت: و کرد

خانواده دوست به را دانشجویانش که سال هاست روزها، این سیاس
خانواده و خانه به توجه و پژوهش و علم کار میان تعادل حفظ و
درس» «ادب و نفس» «ادب گوهر دو تبلور ایشان م کند. ترغیب
در که است کمییاب هم زمان، به طور گوهر دو این تجل و م باشند

است. رسیده ظهور منصۀ به فرهیخته استاد این وجود
مل بنیاد وسازی ال و تکریم مدیر شاهرضایی، محسن دکتر

برگزاری از هدف را تجربه نگاری و وسازی ال ، قدر شناس ان، نخب
به مراسم این در که افزود و نمود عنوان ان نخب و استادان نکوداشت

رسیدیم. خود هدف هرسه
برای کرد، پیشنهاد خود نکوداشت مراسم در توتونیان فائزه دکتر
در آن ها به کارگیری و پایه علوم رشته های دانش آموختگان استخدام
این در آموزش کیف سط ارتقای به منظور شهرها حاشیۀ مدارس
جوانان برای را راه و کنند اری هم تا خواست امور متصدیان از مدارس
سال های تجربیات و خاطرات بیان به ادامه در وی سازند. هموار

پرداخت. خود خدمت
و حقیق اشخاص توسط هدایایی اهدای با مراسم انتهای در
توتونیان دکتر خانم متنوع و ارزشمند تالش های و زحمات از حقوق

آمد. به عمل تقدیر

فارس خلیج اه ∗دانش
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سیستم های کنفرانس «سومین گزارش
« هندس نظریه های و دینامی

کنفرانس) (دبير ∗ برزنون عل

توسط هندس نظریه های و دینامی سیستم های کنفرانس سومین
اری هم با و کامپیوتر علوم و ریاض دۀ دانش محض ریاض گروه
علوم استنادی اه پای دستگاه ها، کنترل و مدل سازی علم قطب
،١۴٠٠ ماه بهمن ٨ ٧و روزهای ایران، ریاض انجمن و اسالم جهان

شد. برگزار سبزواری یم ح اه دانش در مجازی به صورت
استاد ٣٢ شامل مجرب علم کمیتۀ پشتوانۀ به کنفرانس این
سیستم های و هندسه رشته های در کشور معتبر اه های دانش برجستۀ
بین از کنفرانس، فراخوان از پس و کرد آغاز را خود کار دینامی
مقاله ۶ تعداد و سخنران بخش در مقاله ۴۴ تعداد ، دریافت مقاالت

شد. پذیرفته پوستر بخش در
شد برگزار ١۴٠٠ بهمن ماه ٧ پن شنبه، روز در افتتاحیه مراسم
انجمن رئیس صال مصلحیان، محمد دکتر آقای مراسم این در و
و دینامی سیستم های در پژوهش  اهمیت خصوص در ایران، ریاض
پرداختند سخنران ایراد به کاربردی، زمینه های در هندس نظریه های
محض ریاضیات درهم تنیدگ از مصداق را ریاضیات از شاخه این و
به توجه ضرورت ضمن همچنین ایشان کردند. عنوان کاربردی و
کنفرانس این مدارس، به ویژه و اه ها دانش در هندسه آموزش وضعیت
وسعت بخشیدن و بیشتر توجۀ برای ارهایی راه ارائۀ برای مجال را

خواندند. ریاضیات از مهم شاخه این به
تهیۀ به م توان کنفرانس این در گرفته انجام اقدامات ر دی از

که کرد اشاره ایران در هندسه آموزش شفاه تاریخ شرح در نماهنگ
ایران دینامی سیستم های و هندسه سوت پیش اساتید حمایت با
آن از بخش که شد انجام ایران علوم فرهنگستان ریاض شاخۀ و
مراسم، این در همچنین گردید. پخش کنفرانس افتتاحیۀ مراسم در
بانک تهیۀ جهت گرفته صورت اقدامات از کنفرانس برگزار کنندگانِ
سیستم های و هندسه علم هیئت اعضای و ران پژوهش از اطالعات
تقویت آن به دنبال و پژوهش ارتباطات افزایش جهت در دینامی

کردند. ارائه گزارش ، علم دیپلماس

کنفرانس مدعو سخنرانان

سخنران های بر عالوه کنفرانس، این در شرکت کنندگان
ران پژوهش توسط ارائه شده عموم سخنران چهار از ، تخصص

علم هیئت عضو ) قان فاطمه دکتر ، خارج و داخل برجستۀ
علم هیئت عضو ) مل فرشته دکتر مشهد)، فردوس اه دانش

عضو ) واعظ زاده طیبه دکتر ،( طوس نصیر الدین خواجه اه دانش
١ ارتی آلفنسو دکتر آقای و کرمان)، باهنر شهید اه دانش علم هیئت
شدند. بهره مند اروگوئه) جمهوری اه دانش علم هیئت عضو )
رفتار تحلیل و مدل سازی موضوع  با علم کارگاه دو عالوه بر این،

علم هیئت عضو ) دادی زهره دکتر خانم توسط عصبی ه های شب
آقای توسط جئوجبرا٢ نرم افزار با هندسه آموزش و بجنورد) اه دانش
گردید. برگزار پرورش) و آموزش سوت پیش دبیر ) استاد باش رضا
نظریه های و دینامی سیستم های کنفرانس که است ذکر به الزم
ایران ریاض انجمن همایش های قالب در دو ساالنه به صورت هندس

م شود. برگزار کشور سط در

سبزواری یم ح اه دانش ∗
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آنالیز سمینار «نهمین گزارش
کاربردها» و هارمونی
سمينار) (دبير ∗ رستم مهدی

هارمونی آنالیز سمینار نهمین متعال، خداوند عنایت و لطف با
برخط، به صورت ،١۴٠٠ بهمن ماه ٨ و ٧ روزهای در کاربردها و
امیرکبیر صنعت اه دانش کامپیوتر علوم و ریاض دۀ دانش به میزبان
حضوری به صورت ١٣٩٩ بهمن ماه در بود قرار سمینار این شد. برگزار
و اجرایی کمیته های کرونا، ویروس شیوع ادامۀ به دلیل اما شود؛ برگزار
بیندازند. تعویق به آن را اجرای زمان که گرفتند تصمیم سمینار علم
این برگزاری برای رسم فعالیت های ١۴٠٠ اردیبهشت ماه از
تارنمای تهیۀ و اه دانش انفورماتی قسمت با هماهنگ با سمینار

علم کمیتۀ اعضای با جلسه چندین سپس شد. شروع سمینار
و تصمیمات تمام و گردید برگزار اجرایی کمیتۀ همچنین و
گردید. انجام اجرایی و علم کمیتۀ اعضای تأیید با هماهنگ ها
شد درخواست مقاله ارسال به مایل افراد تمام از ١۴٠٠ آبان ماه در
نمایند. ارسال سمینار تارنمای طریق از را خود مقالۀ پی دی اف فایل
انتخاب برجسته علم کارهای مقاالت، دقیق داوری انجام از پس
ویدئوی فایل تا شد داده اطالع منتخب سخنرانان به سپس و شدند
در و صداگذاری خودشان توسط دقیقه ١۵ مدت به را خود سخنران
ل متش فن تیم ی آن از پس کنند. بارگذاری سمینار تارنمای
ۀ شب مسئول و ده دانش اران هم و باتجربه دکترای دانشجویان از
در و پرداخته صدا و تصویر کیفیت نظر از ویدئوها بررس به ده دانش
موردنظر ویدئوی اصالح به و شد گرفته تماس سخنران با نیاز صورت
و سخنرانان تک تک با سمینار برگزاری از قبل هفته ی پرداختند.
و سیستم بررس برای الزم هماهنگ جلسات سرپرست همچنین

گردید. انجام موردنظر سامانۀ

سخنران مجازی، به صورت سمینار این برگزاری برکات از
و هارمونی آنالیز زمینۀ در جهان برجستۀ استادان از نفر نه تخصص
کم نظیر حضوری سمینارهای در اقدام چنین واقعاً که بود کاربردها

از: عبارت اند مدعو سخنران های اسام است.
1. Carlos Cabrelli (Argentina);
2. Yemon Choi (United Kingdom);
3. Gitta Kutyniok (Germany);
4. Nico Spronk (Canada);
5. Ebrahim Samei (Canada);
6. Ivan Todorov (USA);
7. Hamed Mousavi (USA);
8. Mahdi Hormozi (Iran);
9. Ali Bagheri Bardi(Iran);

تست برای الزم هماهنگ نیز خارج و داخل مدعو سخنرانان با
برطرف موجود الت مش و موان تمام و گردید انجام صدا و کیفیت
سخنرانان توسط مقاله ۴٢ تعداد مجموع در سمینار، این در گردید.
نظری جنبۀ حفظ به م توان آن برجستۀ نکات از که گردید ارائه داخل
این عموم سخنران دو کرد. اشاره شده ارائه مقاالت کاربردی و
سبزواری یم ح اه دانش از عارف جمال عل اکبر دکتر آقایان سمینار

بودند. امیرکبیر صنعت اه دانش از رستم مهدی دکتر و
سپس و کریم قرآن از آیات تالوت با پنجشنبه روز در سمینار این
دبیر آن از پس شد. شروع ایران اسالم جمهوری سرود پخش
و ریاض دۀ دانش رئیس سپس و رستم مهدی دکتر آقای سمینار
در پرداختند. سخنران به کیان داریوش دکتر آقای کامپیوتر علوم
صال مصلحیان محمد دکتر آقای ایران ریاض انجمن رئیس ادامه
جایزۀ دوازدهمین برندۀ همچنین و فرمودند بیان را خود سخنان
مراسم سمینار این در به عالوه، نمودند. معرف را تابع آنالیز
خالق و بم فرزند به متخلص ، ری زاده بم لش استاد مرحوم نکوداشت
ایشان خدمت  سال ها و زحمات از قدردان پاس به ، بم نظریۀ
مراسم این در گردید. برگزار کشور اه دانش و علم جامعۀ به
حمیدرضا دکتر مقصودی، سعید دکتر ، مدقالچ علیرضا دکتر آقایان

نمودند. سخنران نصراصفهان رسول دکتر و ابراهیم ویش
مسئولین و بزرگوار استادان و گرام اران هم تمام از پایان، در
که ارگان هایی و اه ها دانش از همچنین و امیرکبیر صنعت اه دانش

علم کمیتۀ اعضای به ویژه کردند، یاری را سمینار برگزارکنندۀ کمیتۀ
است امید م آید. به عمل قدردان و ر تش صمیمانه سمینار، اجرایی و

باشد. پذیرفته صورت علم جامعۀ به شایسته و صادقانه خدمت

امیرکبیر صنعت اه دانش ∗
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جبرخط سمینار «یازدهمین گزارش
آن» کاربردهای و

سمينار) اجرایی (دبير زعفرانیه∗ مهدی

و ١۴ روزهای در تا فرمود عنايت توفیق که شاکريم را بزرگ خداوند
کاربردهای و «جبرخط سمینار یازدهمین ،١۴٠٠ سال بهمن ماه ١۵
اه دانش کامپیوتر علوم و ریاض دۀ دانش در مجازی، به صورت را آن»
ان ام ١٩ کوید بیماری گسترش هرچند کنیم. برگزار سبزواری یم ح
است، کرده مختل را علم رویدادهای و سمینارها حضوری برگزاری
جستن بهره موجب مجازی، مناسب بسترهای ایجاد از پس ول
برگزارکنندگان است. گردیده فرامل و مل ظرفیت های از بیشتر
خانم ارجمند استاد زحمات از تجلیل با تا گرفتند تصمیم سمینار این

جبرخط زمینۀ در تأثیرگذار و پیش گام استادان از ی توتونیان، دکتر
مهدی دکتر دوساالنۀ جایزۀ دوره پنجمین برندگان از تقدیر و عددی،
دکترای دورۀ (دانش آموختۀ توکل پور هانیه دکتر خانم رجبعل پور،

یاحق (بامداد) محمدرضا دکتر آقای و امیرکبیر) صنعت اه دانش
از تقدیر در را خود رسالت گلستان) اه دانش علم هیئت (عضو
دهند. انجام شایسته ای نحو به حوزه این در دانش و علم امان پیش
جبرخط سمینار یازدهمین دبیرخانۀ به رسيده مقالۀ ٨٠ تعداد از

تعداد ، علم کمیتۀ اعضای دقیق داوری از پس آن، کاربردهای و
ارائه برای مقاله ۵ تعداد و ( (سخنران شفاه ارائۀ برای مقاله ۵٢

عموم سخنران ٨ ارائۀ به عالوه، شد. پذيرفته پوستر به صورت
بود. سمینار این برنامه های ر دی از آموزش کارگاه ٢ برگزاری و
محترم رئيسۀ هيئت بی دريغ حمايت های از سمينار اين برگزاری در
علوم و رياض دۀ دانش محترم رئیس سبزواری، یم ح اه دانش
اسالم، جهان علوم استنادی اه پاي ايران، رياض انجمن کامپیوتر،

این به و بوده ايم بهره مند ده دانش عزيز دانشجويان و کارکنان
عرضه آنان شريف محضر به را خود قدردان و سپاس مراتب وسيله

م داريم.
شهید اه دانش از آقامالئ دکتر آقای شامل عموم سخنرانان
نصیرالدین خواجه اه دانش از قربان ابراهیم دکتر آقای کرمان، باهنر
حامد دکتر ، (IPM) بنیادی پژوهش های مرکز عضو و تهران طوس
اه دانش از کریستینسن اوله دکتر مشهد، فردوس اه دانش از نجف
بویان دکتر و چین٢ هنان اه دانش از یانگ جیائو دکتر ، دانمارک١ فن

سخنران دو همچنین بودند. ٣ اسلون ا پریمورس اه دانش از کوزما
مهدی دکتر دوساالنۀ جایزۀ دورۀ پنجمین برندگان توسط عموم
در منتخب ران پژوهش به ایران ریاض انجمن توسط که رجبعل پور
دکتر آقای توسط م شود، اعطا جبرخط کاربردی و نظری حوزۀ دو
هانیه دکتر خانم و نظری) گلستان‐حوزۀ اه (دانش یاحق محمدرضا

شد. ارائه کاربردی) امیرکبیر‐حوزۀ اه (دانش توکل پور
است: زیر شرح به آن ها سخنران های عناوین و مدعو سخنرانان

1. Gholamreza Aghamolaei (Shahid Bahonar University

of Kerman), Numerical ranges of quaternion matrices;
2. EbrahimGhorbani (K. N. Toosi University of Technol-

ogy and IPM), Graph characterization by gap interval

in the spectrum;
3. Hamed Najafi (Ferdowsi University of Mashhad), Op-

erator inequalities and Hermitian Banach∗-algebras;
4. Ole Christensen (Technical University of Denmark,

Denmark), Wavelet frames and open problems;
5. Jiao Yong (Central South University, Changsha, Hu-

nan, China), Recent advances on noncommutative dif-

ferentially subordinate martingales theory;
6. Bojan Kuzma (University of Primorska, Slovenia),

What does Birkhoff-James orthogonality know about

the norm?;
7. Hanieh Tavakolipour (Amirkabir University of Tech-

nology), Tropical algebra and its applications in nu-

merical linear algebra;
8. Bamdad Reza Yahaghi (Golestan University), Alge-

bras of numerical matrices;

آقای توسط آموزش کارگاه دو سمینار، برنامه های ادامۀ در
عنوان با خلیج فارس، اه دانش علم هیئت عضو ، کریم سعید دکتر
همچنین و اول روز در چهره» تشخیص در آن کاربرد و تانسور «کارگاه
1Ole Christensen, Technical university of Denmark 2Jiao Yong, Central South University, Changsha, Hunan, China 3Bojan Kuzma, University of
Primorska, Slovenia
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امین محمود دکتر آقای توسط عمیق» «یادگیری آموزش کارگاه
دوم روز در سبزواری، یم ح اه دانش علم هیئت عضو ، طوس
قرار شرکت کنندگان استقبال و توجه مورد که شد برگزار سمینار

گرفت.
از اجرایی تیم سمینار، این برگزاری مراحل تشریح در
سایت طراح و اطالع رسان به شروع ١۴٠٠ سال اردیبهشت ماه
تیم این کردند. اجرایی امور سایر و سمینار پوستر برگزاری،
محض) ریاض گروه علم هیئت (عضو صادق قدیر آقای شامل
کاربردی) ریاض گروه علم هیئت (عضو باغان امید دکتر آقای

ریاض گروه علم هیئت (عضو زعفرانیه مهدی دکتر آقای و
دکتر عزیزان، این بر عالوه بود. سبزواری یم ح اه دانش کاربردی)
عل اکبر دکتر آقای ده)، دانش محترم (ریاست مقدس غالمرضا
دکتر آقای محض)، ریاض گروه علم هیئت (عضو عارف جمال
خانم کاربردی)، ریاض گروه علم هیئت (عضو جعفرزاده مرتض
(دانشجوی دیواندر مهین خانم دکتری)، (دانشجوی مقدم آغشته الهه

عل آقای ارشد)، کارشناس (دانشجوی بصیرت تکتم خانم دکتری)،
با ارشد) کارشناس (فارغ التحصیالن رجبی هانیه خانم و وثوق نیا

آوردند. به عمل شایسته ای اری هم سمینار برگزارکنندگان

در مهم تاریخ های ابتدا سمینار، برگزاری اجرایی مرحلۀ در
ارسال شروع شد. اعالم شرکت کنندگان به ١۴٠٠ اردیبهشت ماه
اعالم و دی ماه ۵ مقاالت ارسال مهلت آخرین مهرماه، ٢۵ مقاالت
داوری در رسید. انجام به ١۴٠٠ دی ماه ١۵ مقاالت داوری نتایج

خارج و داخل ممتاز ران پژوهش توانایی از بود آن بر سع مقاالت
هیئت عضو ۴٢ شامل سمینار این علم کمیتۀ ازاین رو شود، استفاده
به واسطۀ بود. کشور داخل و خارج اه های دانش از برجسته علم
این کشور، از خارج اه های دانش از شرکت کنندگان و داوران حضور

اختصاص کد با ISC مؤسسه طرف از بین الملل نمایۀ دارای سمینار
شد. اعالم ١١۴٨۴ ‐ ٠٠٢١٠

بهمن ماه ١۴ مورخ پن شنبه روز ٨:١۵ ساعت همایش برنامه های
شد. آغاز افتتاحیه مراسم برگزاری با و مجازی محیط در ١۴٠٠
سرود پخش مجید، کالم االله آیات تالوت شامل افتتاحیه برنامۀ
ایران ریاض انجمن ریاست پیام اه، دانش سرپرست پیام ، مل
توتونیان، دکتر خانم از تجلیل صال مصلحیان)، محمد دکتر (آقای
دکتر دوساالنه جایزۀ برندگان معرف سبزوار، شهرستان معرف
داود (دکتر جایزه امنای هیئت رئیس توسط رجبعل پور مهدی
آشنایی همچنین و سبزواری یم ح اه دانش معرف ویه)، خجسته سال
برگزاری از پس بود. کامپیوتر علوم و ریاض دۀ دانش فعالیت های با
و عموم سخنران های انجام با سمینار برنامه های افتتاحیه، مراسم
کرد. پیدا ادامه ٢١ ساعت حدود تا صبح ٩:٣٠ ساعت از تخصص

سخنران ٣۶ ، عموم سخنران ۴ شامل سمینار اول روز برنامه های
برنامۀ بود. آموزش کارگاه ی برگزاری و پوستر ۵ ارائۀ ، تخصص
و شد شروع ١۴٠٠ بهمن ماه ١۵ جمعه صبح ٩ ساعت سمینار دوم روز
کارگاه ی و تخصص سخنران ١۶ و عموم سخنران ۴ انجام با

کرد. پیدا ادامه ١٨ ساعت تا آموزش
آخرین انجام از پس و ١٣:٣٠ ساعت سمینار اختتامیۀ برنامۀ
فرشید دکتر آقای توتونیان، دکتر خانم حضور با ، عموم سخنران
(ریاست صال مصلحیان دکتر آقای و آقامالئ دکتر آقای ، عبداله
آقای ابتدا مراسم، این در شد. برگزار ایران) ریاض انجمن محترم
برگزاری نحوۀ از کامل گزارش سمینار) (دبیر صادق غدیر دکتر
در را خود نظرات نامبرده عزیزان ادامه در و کردند ارائه سمینار
سمینارهای برگزاری در ران پژوهش مشارکت و برگزاری نحوۀ مورد
سمینار اختتامیۀ رساندند. شرکت کنندگان اطالع به آت تخصص
به مجازی فضای در دسته جمع عکس ی گرفتن با و ١۴ ساعت

رسید. اتمام

سبزواری یم ح اه دانش ∗
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«١۴٠٠ سال ریاضیات جهان «روز گزارش
ایران) ریاض انجمن بانوان کمیتۀ (عضو مستقیم∗ زهره

مراسم پوستر

خواجه نصیرالدین اه دانش اری هم با ریاضیات جهان روز همایش
پیوند طریق از ١۴٠٠ اسفند ٢٣ دوشنبه تاریخ در طوس

https://meetbk.kntu.ac.ir/b/cae-h6m-tiz/

چند آیات تالوت با ١٩ ساعت مراسم این شد. برگزار برخط به صورت
اسالم جمهوری مل سرود پخش از پس شد. آغاز مجید اللّه کالم از

نور، پیام اه دانش علم هیئت عضو ، رضاقل شریفه دکتر خانم ایران،
شرکت کنندگان به خوشامدگویی و بهار مورد در شعری قرائت ضمن
انجمن بانوان کمیتۀ دبیر دانشخواه، اشرف دکتر خانم از مراسم، در
پس ایشان نمایند. ایراد را خود بیانات که کردند دعوت ایران، ریاض
، گرام دانشجویان بزرگوار، استادان از ر تش و خیرمقدم عرض از
که داشتند اظهار کردند شرکت مراسم این در که عزیزان همۀ و
ماه چهاردهم روز و، یونس سازمان اجرایی شورای ٢٠١٩ سال در
کشورها همۀ از و کرد تصویب ریاضیات جهان روز به عنوان را مارس
امسال کنند. برگزار مراسم مناسبت این به هر سال که شد دعوت
جهان در روز این بزرگداشت مراسم که است متوال سال سومین

ی هرسال برای ریاضیات بین الملل اتحادیۀ م شود. داشته گرام
همه جا» در «ریاضیات ٢٠٢٠ سال شعار که م کند مشخص را شعار
٢٠٢٢ سال شعار و بهتر» زندگ برای «ریاضیات ٢٠٢١ سال شعار
ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ است. م کند» متحد «ریاضیات
در است. کرده  برگزار را مراسم مناسبت این به اخیر سال دو در
شد برگزار بوعل سینا اه دانش اری هم با مراسم این گذشته سال
برگزار طوس نصیر الدین  خواجه اه دانش اری هم با هم امسال و
آن بتوان بعد سال تا که پیشنهاد ی ارائۀ با هرسال امیدوارم م شود.

برداریم. کشور ریاضیات بهبود جهت در گام بتوانیم کرد، اجرایی را
نصیرالدین خواجه اه دانش ایران، ریاض انجمن  از پایان در ایشان
برنامه این بهتر هرچه برگزاری در که بانوان کمیتۀ اعضای و ، طوس
برنامه، این سخنرانان از همچنین وی کردند. ر تش داشته اند نقش
آقای و ایران ریاض انجمن رئیس دکترمحمد صال مصلحیان آقای
که مدرس تربیت اه دانش علم هیئت محترم عضو رجائ عل دکتر
پذیرفتند، را مراسم این در سخنران ایراد برای بانوان کمیتۀ دعوت

کردند. قدردان

دانشخواه دکتر خانم و رضاقل دکتر خانم راست: از

از ر تش از پس صال مصلحیان دکتر آقای مراسم، ادامۀ در
حاصل سخنان شان اینکه به اشاره با مراسم، این برگزارکنندگان
لزوماً و است مشهد فردوس اه دانش در مدیریت کار چندین سال
در راهبردی مخاطرات نیست، ایران ریاض انجمن نقطه نظرات

کردند: بیان زیر شرح به را پژوهش حوزۀ در اه ها دانش

مقاله، نگارش اصل ی تش . ١
آن ها، کمیت برابر در مقاالت کیفیت قراردادن . ٢

انسان نیروهای به انگیزه بخش و توانمندسازی به بی توجه . ٣
اه ها، دانش در

، بین الملل علم تبادالت و ارتباطات اهمیت به بی توجه . ۴
کشور، در علم تقلّب بزرگ نمائ . ۵
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اه ها، دانش توسط صنعت ل مش حل سفسطۀ . ۶
اه ها، دانش در ثروت تولید سفسطۀ . ٧

اه ها. دانش از کشور معضالت حل درخواست . ٨

رجائ دکتر آقای

پژوهش در اه ها دانش مأموریت به اشاره ضمن پایان، در ایشان
فناوری و علم پارک های مأموریت و فناوری، توسعۀ و علم تولید و
در صنعت وظیفۀ و دانش بنیان، محصوالت و فناوری توسعۀ در
اظهار ثروت تولید و صنعت محصول به دانش بنیان محصول تبدیل
با سرمایه گذاران عامل سه به کشور پایدار توسعۀ که کردند امیدواری
ران پژوهش و ، مترق و حام قوانین با دولتمردان هنگفت، سرمایۀ

بستگ صنعت و جامعه، علم، افق به باز دیدی با توانمند فناوران و

همۀ دوم، و اول مورد دو در ضعف علت به که نیست منصفانه و دارد
شود. دیده پژوهش مؤسسات و اه ها دانش جانب از الت مش

در نماهنگ جلسه، در حاضرانِ از نفر چند نظرات ارائۀ از پس
بود، شده تهیه ریاض انجمن بانوان کمیتۀ توسط که پی عدد مورد

علم هیئت محترم عضو رجائ عل دکتر آقای سپس شد. پخش
اعداد نظریۀ «کم عنوان با خود سخنران مدرس تربیت اه دانش
آخر قضیۀ بیان با ایشان کردند. شروع را فرما» آخر قضیۀ بهانۀ به

تاریخ نکات قضیه، این مورد در شده انجام کارهای تاریخچۀ و فرما
در حاضرانِ از نفر چند ، سخنران پایان در کردند. بیان را ارزشمندی
که مراسم این در کردند. بیان را خود دیدگاه های و سؤاالت جلسه

داشتند. شرکت نفر ٩٠ حدود رسید، پایان به ٢١:٣٠ ساعت

سبزواری یم ح اه دانش ∗
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 دانشگاه ها اخبار

یزد اه دانش اخبار

پراستناد ر پژوهش به عنوان دواز بیژن دکتر معرف
ی درصد زمرۀ در دواز بیژن دکتر آقای نام ، متوال سال چندمین برای
اه دانش فناوری و پژوهش معاون گرفت. قرار پراستناد ران پژوهش
علم پایش و (ISC) علوم استنادی موسسۀ اعالم طبق گفت: یزد
دۀ دانش استاد دواز، بیژن دکتر میالدی، ٢٠٢١ سال برای فناوری و
پراستناد ران پژوهش ی درصدبرتر زمرۀ در یزد اه دانش ریاض علوم
انتخاب اینکه بیان با وی گرفت. قرار ایران علم ان نخب و

موضوع حوزه های در ایران پراستناد ران پژوهش برتر ی درصد
براساس موسسه این داشت: اظهار م گیرد، صورت علوم مختلف
WOS و ESI اه پای دو از مستخرج داده های روی بر پردازش هایی
کرده استخراج و شناسایی را اسام این پیشرفته، روش شناس با و

است.

گوهرشادی کفشدار امیر

یزد اه دانش ریاض دانش آموختۀ افتخارآفرین
دکترای پایان نامۀ بهترین جایزۀ برندۀ یزد، اه دانش دانش آموختۀ
شد. کامپیوتری سیستم های و برنامه نویس زبان های اروپایی انجمن
و برنامه نویس زبان های اروپایی انجمن ،١۴٠٠ دی ٢٠ دوشنبه، روز
خود دکترای پایان نامۀ بهترین مسابقۀ نتایج کامپیوتری١، سیستم های

گوهرشادی کفشدار امیر آقای پایان نامۀ به امسال جایزۀ کرد. اعالم را
استاتی تحلیل در جبری هندسۀ و پارامتری «پیشرفت های عنوان با

آقای گرفت. تعلق اتریش٢، فناوری و علم انستیتوی از برنامه ها»
در را خود کارشناس مقط ١٣٩۴ و ١٣٩٣ سال های در گوهرشادی
است برده پایان به یزد اه دانش در ریاض و کامپیوتر علوم رشته های
استادیار عنوان به اتریش، کشور در دکتری مقط گذراندن از پس و
ادامه خود پژوهش کار به هنگ کنگ٣ فناوری و علوم اه دانش در

م دهد.
سیستم های و برنامه نویس زبان های اروپایی انجمن گزارش به
همه ساله است، شده تأسیس ٢٠١٠ سال در که جایزه این کامپیوتری،
تأثیرگذارترین و نوآورانه ترین که م شود اهدا پایان نامه ای نویسندۀ به
سیستم های و برنامه نویس زبان های پژوهش زمینۀ در را نقش
در عال کارهای معرف جایزه، هدف است. داشته کامپیوتری
در رقابت ایجاد و برندگان تعال و پیشرفت به کم حوزه، این
کمیتۀ ی توسط جایزه، برندۀ است. دکتری دانشجویان بین
سراسر اه های دانش در رشته این برتر اساتید از ل متش بین الملل
میزان از: عبارتند انتخاب معیارهای برخ م شود. انتخاب جهان
پایان نامۀ داوری، کمیتۀ نوشتار. کیفیت و علم تأثیرگذاری نوآوری،
به عنوان را آن و خواند برجسته» اثر «ی را گوهرشادی آقای
برگزید. مختلف اه های دانش از نامزد صدها میان در پایان نامه برترین

بودند: شرح بدین کمیته اعضای گزارش های از بخش هایی
و تحلیل روش های از وسیع طیف پایان نامه این . ١
نوین ردهایی روی از استفاده با را برنامه ها درست سنج
جدید دیدگاه ی پایان نامه فصل هر م کند. بررس
و م دهد ارائه برنامه ها درست سنج برای /جبری هندس

م آورد. به دست قابل توجه نتایج
استفاده با را مرتبط مسائل از بزرگ دستۀ نویسنده، . ٢
همچنین و کرده تحلیل ریاض نابدیه ارهای راه از

م دهد. ارائه دقیق پیچیدگ تحلیل های
مطالب، گستردگ نظر از هم و عمق نظر از هم پایان نامه این . ٣

است. یر چشم بسیار
این همۀ ه بل است، آمده به دست  جدیدی نظری نتایج نه تنها . ۴

شده اند. ثابت نیز عمل آزمایش های با نتایج
1EAPLS 2IST Austria 3HKUST
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به نسبت قابل توجه و بزرگ بهبودهای پایان نامه این . ۵
برنامه ها تحلیل در پیش ازاین تکنولوژی های پیشرفته ترین

است. آورده به دست 
هستند جالب توجه و عال پایان نامه این در به دست آمده نتایج . ۶

شده اند. منتشر رشته ژورنال های و کنفرانس ها بهترین در و

علیخان سعید
یزد اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ

اهواز چمران شهید اه دانش اخبار

استاد کرم زاده، پروفسور سخنران ١۴٠٠ آبان ١٠ تاریخ در
دۀ دانش اری هم با ریاضیات ماندگار چهرۀ و چمران شهید اه دانش
این سخنران نخستین شد. برگزار اهواز ریاضیات خانۀ و ریاض علوم

دم دست «نتایج موضوع با وب نشست قالب در ریاضیات ماندگار چهرۀ
شد. برگزار « ریاض در فوری و

سخنران های گذشته در اینکه به اشاره با نشست این در ایشان
است، داشته آن، فهمیدن با ریاض یادگیری تفاوت موضوع با متعددی
نوشت، مقاله م توان آن، فهمیدن لزوماً نه ، ریاض یادگیری با گفت:
یا دودرصد فهرست در و کرد کسب را تمام استاد و دانشیاری مدارج
را ریاض دانش نوع این گرفت . قرار جهان برتر دانشمندان ی درصد

ریاض که حال در کرد. منتقل افراد از معدودی تعداد به م توان تنها
م توان و بوده دسترس در همیشه که است ازنتایج دسته آن ، واقع

گذاشت. اشتراک به ران دی و معلم دانش آموز، میلیون ها با را آن
آموزش درست به اگر پایین سنین با دانش آموزانِ افزود: وی
تراز ریاض دانان که ذارند ب بحث به را موضوعات م توانند ببینند،

کاف دادند: ادامه ایشان هستند. عاجز آن به پاس از نیز دنیا اول
نتایج از و کند مطرح عالقه و عشق با را موضوعات معلم، است

ماندگار چهرۀ کرمزاده، پروفسور دارند. ساده ای بیان که ببرد نام
که است ایران ریاض جامعۀ محبوب شخصیت های از ی و ریاض
عموم سازی و کشور ریاض اعتالی صرف را خود عمر از نیم قرن
ترویج جایزۀ ١٣٨٣ درسال دلیل همین به که کرده علم از حوزه این
زیادی بسیار عموم سخنران های وی شد. اعطا ایشان به علم
سخنران های در که داشته مختلف کنفرانس های و درهمایش ها

ریاض علم یادگیری بین فرق که است کرده تالش بیشتر اخیرش
نماید. شفاف را دوستان ریاض برای ریاض مسائل عمیق درک و
استقبال با شد، برگزار مجازی کانال سه طریق از که وب نشست این

ریاض به از عالقه مندان زیادی تعداد و شد، روبرو مخاطبان بی سابقه
کردند. شرکت نشست وب این در ایشان، سخنران هایِ و

کوچ شوشتری بهناز دکتر یاد زنده

اوست سوی به همه بازگشت
اهواز چمران شهید اه دانش کامپیوتر و ریاض علوم دۀ دانش متاسفانه
خانم زنده یاد داد. دست از را خود دلسوز و فعال اران هم از ر دی ی
و مسئولیت پذیر پرتالش، صبور، فردی کوچ شوشتری، بهناز دکتر
خطاب خود فرزندان را خود دانشجویان همیشه که بود خود کار عاشق
آخرین تا و بود قائل آنان برای بسیاری اهمیت و ارزش و م کرد
وی نکشید. دست تدریس به خود عشق از توانست، که لحظه ای
را فان دار ١۴٠٠ سال آذرماه در بیماری، رن تحمل سال چند از پس

. گرام یادش و شاد روحش گفت. وداع
نامداری مهرداد
اهواز چمران شهید اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ
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گیالن اه دانش اخبار

معاونت و خیرین بنیاد به همت و دانشجو روز به مناسبت . ١
جایزۀ دورۀ سومین برگزیدگان از گیالن، اه دانش آموزش
این در شد. تقدیر گیالن اه های دانش در ابریشم چیان دکتر

کارشناس ، کارشناس مقاط دانشجویان از نفر شش دوره
جایزه دریافت به موفق ریاض علوم دۀ دانش از دکتری و ارشد

شدند.
سمینار ١٢ کنار در ،١۴٠٠ آذر در اه دانش پژوهش هفتۀ در . ٢
نامه، پایان نگارش اصول آموزش کارگاه های دانشجویی،
Word نرم افزار با آشنایی و زی پرشین افزار نرم با کار نحوۀ

دکتر حق گزار، صمیم حسین دکتر آقایان توسط به ترتیب
شد. برگزار علوی سیدجواد دکتر و عباس احمد

گروه علم هیئت عضو حق گزار، صمیم حسین دکتر آقای . ٣
نائل بازنشستگ افتخار به ، ریاض علوم ده دانش رئیس و آمار

شد.

اسماعیل دکتر آقای اه، دانش سرپرست سوی از م ح ط . ۴
ریاست به محض ریاض گروه علم هیئت عضو عزیزپور،

شد. منصوب گیالن اه دانش ریاض علوم دۀ دانش

شمس یوسف مرضیه
گیالن اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ

مالیر اه دانش اخبار

عموم آشنایی هدف با جامعه» و «ریاضیات وبینارهای سلسله
گروه در مل حسن دکتر پیشنهاد با ، ریاض جهان با مخاطبین

ریاض دانشجویی علم انجمن اری هم با و مالیر اه دانش ریاض
وبینارها، این اصل هدف است. گرفته ل ش ماهانه به صورت «خیام»
معلمان، ، ریاض استادان آن، مخاطب و است ریاضیات ترویج
به صورت وبینارها است. شده گرفته در نظر دانش آموزان و دانشجویان
و تجربه از شده تالش و تعریف جذاب و متنوع موضوعات با عموم
ترویج زمینۀ در که نخبه ای افراد و کشور ریاض نامدار استادان دانش
استفاد ۀ برای وبینارها فیلم شود. استفاده هستند، فعال ریاضیات
بارگذاری آپارات اه وب در وبینار برگزاری از پس بالفاصله عموم،
فهرست زیر در است. مشاهده قابل ساده جستجوی ی با که م شود
زمان به ترتیب سخنران شان عنوان و اه دانش نام به همراه سخنرانان

است. شده آورده برگزاری،

ریاض علوم انداز چشم شیراز، اه دانش ، عبدالله فرشید دکتر ✓
حاضر؛ قرن در

اعداد مشهد، فردوس اه دانش میرزاوزیری، مجید دکتر ✓
خوشبخت؛

نقش اهواز، چمران شهید اه دانش کرمزاده، شهن امیدعل دکتر ✓

ریاضیات؛ در زنان
ریاض دان عمرخیام، یم ح تهران، اه دانش باقری، محمد دکتر ✓

شاعر؛
در جبرخط کاربرد شیراز، اه دانش ، عبدالله فرشید دکتر ✓

گوگل١؛ رتبه بندی
ریاض کانادا، کنکوردیا٢ اه دانش دکترای دانشجوی ، بداغ آرزو ✓

است؛ علم زبان
کانادا، دالهاوزی٣ اه دانش آمار دکترای دانشجوی امیریان، محمد ✓

ریاضیات. کم به پیرامون دنیای از بهتر شناخت

و معلمان دانشجویان، ، ریاض جامعۀ سوی از وبینارها این همۀ
خانم که است ذکر به الزم گرفت. قرار استقبال مورد دانش آموزان

مقط ریاض دانش آموختگان از امیریان محمد آقای و بداغ آرزو
مقط در کانادا در حاضر حال در و بوده اند مالیر اه دانش کارشناس
ریاض دکترای دانشجوی دو هستند. تحصیل به مشغول دکترا

برگزاری در رضایی حامد آقای و معین مینا خانم مالیر، اه دانش
وبینارها این دارند. و داشته ارزنده ای و ستودن مشارکت وبینارها،

داشت. خواهد ادامه خود، قوت به نیز ١۴٠١ سال در

مل حسن
مالیر اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ
1Google PageRank 2Concordia University 3Dalhousie University
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سهند صنعت اه دانش اخبار

پايۀ علوم دۀ دانش رياست به عنوان صادق ايلدار دکتر آقای . ١
شد. منصوب و انتخاب ١٣٩٩/۶/٢٠ تاريخ در مهندس

مدير سمت به ١٣٩٩ شهريور ماه از عل زاده بهروز دکتر آقای . ٢
شد. منصوب اه دانش اداری تحول و بودجه برنامه،

در تحقيق گروه علم هيئت عضو عل زاده بهروز دکتر آقای . ٣
يافت. ارتقا استادی مرتبۀ به ١۴٠٠ ارديبهشت ١١ از عمليات
مدیریت مسئوليت ١٣٩٩ دی ماه از که فرض جواد دکتر آقای . ۴
سمت به ١۴٠٠ مردادماه در داشتند، برعهده را ریاض گروه

شد. منصوب اه دانش ارتباطات و اطالعات فناوری مدير
تاريخ در رياض گروه مدير به عنوان مختاری پيام دکتر آقای . ۵

شد. تعيين ١۴٠٠/۶/٢١
اری هم با مراسم رياضيات دهۀ گراميداشت به مناسبت . ۶
در فيزي و رياض علم انجمن و پايه علوم دۀ دانش
در شد. برگزار LMS سامانۀ در ١۴٠٠ آبان ماه پنجم تاريخ
دکتر آقای ده، دانش رياست سخنان از پس مراسم، اين
مختاری، پیام دکتر آقای رياض گروه مدير و صادق ايلدار
و قلب پزش مرکز وابسته محقق رنجبر سعيد دکتر آقای

ی هلند ماستريخت اه دانش ماستريخت١ بيمارستان عروق
علوم، ساير در ابداع و کشف «رياضيات: عنوان با سخنران

نمود. ايراد « مهندس و کامپيوتر ، پزش ، فيزي

اری هم با مراسم پژوهش هفتۀ گراميداشت به مناسبت . ٧
سامانه در فيزي و رياض علم انجمن و پايه علوم دۀ دانش
که مراسم این در گرديد. برگزار ١۴٠٠/٩/٢۴ تاريخ در LMS
پس بود، همراه اه دانش اساتید و دانشجویان خوب استقبال با
و صادق ايلدار دکتر آقای ده، دانش ریاست خوشامدگویی از
زهرا دکتر خانم مختاری، پيام دکتر آقای ، ریاض گروه مدیر
عنوان تحت سخنران ی ، بهشت شهید اه دانش استاد گویا،

اه دانش ریاض پژوهش های بر ١٩ کوید همه گیری «تاثیر
سؤاالت به گویا دکتر خانم ادامه، در نمود. ايراد ایران» در

دادند. پاس زمينه اين در اساتید و دانشجویان

برتر فناوران و ران پژوهش از تقدير و پژوهش هفتۀ مراسم در . ٨
زاده عل بهروز دکتر آقای ،١۴٠٠ دی ٨ تاريخ در اه دانش

معرف و انتخاب پايه علوم دۀ دانش برتر ر پژوهش به عنوان
شد.

آن کاربردهای و بازی «نظریه عنوان تحت سخنران ی . ٩
دکتر توسط « زیست و اجتماع ، سیاس اقتصادی، علوم در
سامانه در امیرکبیر اه دانش علم هیئت عضو صلوات عرفان

گردید. برگزار ١۴٠٠/١٠/٢٣ تاريخ در LMS

باروق فهیمه
سهند صنعت اه دانش در ایران ریاض انجمن نمایندۀ

1Maastricht
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 کتاب نقد و معرفی

کتاب بر نقدی

در ریاضیات تاریخ «مستندسازی
ریاضیات جشنوارۀ اولین معاصر: ایران

اول)» (جلد
منوچهریان∗ بهزاد و قاسملو فرید

نظری∗∗ عل محمد

است شتافته باق دیار به قربان ابوالقاسم شاد روان که زمان از
تاریخ به «نگاه کتاب به جز ایران ریاضیات تاریخ دربارۀ کتاب هایی
طبع عرصه به شهریاری پرویز زنده یاد نوشتۀ ایران» در ریاضیات
٣٠٠ یا ٢٠٠ در ریاضیات تاریخ مورد در وقت است. نیامده نشر و
صحبت کاشان جمشید غیاث الدین از بعد وییم ب بهتر یا اخیر، سال
این که م گردد ته قلندر از ریاض علم میدان آن قدر م کنیم

نم ماند. چیزی دل از آه جز را برهوت
شیخ و خورشیدی) ٨٠٨ سال به (متوف غیاث الدین از بعد
ملقب غفاری نظام الدین و خورشیدی) ١٠٠٠ سال به (متوف بهایی
(دانش آموختۀ مظفر و ناصری عهد ریاض دان مهندس الممال به
و داشت، آن را آرزوی گالوا که جایی همان پاریس، پل تکنی مدرسۀ
ری، دی برجسته ریاض دان ایران) در جبرخط مقالۀ اولین نویسندۀ
نگذاشته بوم و مرز این عرصۀ به پا معاصر، دوران اخیرِ دهۀ سه از خارج
۴٠٠ و به تنهایی سال ٢۵٠ که دانش و علم فروزان چراغ آن و است

خاموش به بود درآورده اهتزاز به را علم پرچم اروپائیان با مشترک سال
هیچ بهایی شیخ نوشتۀ «خالصةالحساب» ارزندۀ کتاب به جز و گرایید

است. نشده نوشته ری دی ریاض کتاب
کتاب همین مدت ها دارالفنون تاسیس از بعد که وییم ب اگر
بیراه پر است، م شده تدریس آنجا در بهایی شیخ خالصةالحساب

دکتر زنده یاد توسط ریاضیات موسسۀ راه اندازی از بعد نگفته ایم.
ایران نوین ریاضیات پدر باید به حق را او که مصاحب، غالمحسین
رگ در تازه ای خون ریاض برجستۀ استاد ٧۵ تربیت با نهاد، نام
ایران ریاض انجمن تأسیس با و شد دمیده بوم و مرز این ریاضیات
باره ی به بود شده سپرده فراموش به که ریاضیات ،١٣۵٠ سال در
مریم یاد زنده فیلدز جایزه های گرفت؛ سر از را زندگ ققنوس چون
از نشان ٢٠١٨ سال در درخشان فریدون و ٢٠١۴ سال در میرزاخان
و مرز این ریاضیاتِ درخت و است زنده ایران در ریاضیات که دارد آن

است. گشته تنومند بوم

زینت به را ایران معاصر ریاض دانان زندگ که شاخص کتاب
تربیت شدۀ استاد ٧۵ این از و است نشده نوشته هنوز گرداند آراسته طبع
تعداد و کشیده اند خاک مغاک در روی تعدادی ریاضیات، موسسۀ
هم که هستیم آن نیازمند و م گذرانند را کهنسال دوران زیادی
این ریاض تاریخ برای آنان خاطرات هم و شود نوشته آنان زندگ
«مستندسازی کتاب نقیصه این رف برای گردد. ضبط و ثبت ت ممل
فرید تالیف ریاضیات» جشنواره اولین معاصر: ایران در ریاضیات تاریخ
١۴٠٠ سال در آرنگ سبز نشر طرف از منوچهریان بهزاد و قاسملو
ریاض دانان خاطرات ضبط و ثبت هدفش و است رسیده چاپ به
است. تهران) اه دانش در جشنواره ای در شده (بازگو معاصر دوران



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ زمستان و پاییز ۶٠

توب م را جشنواره ای روز و حال تا نموده اند تالش کتاب نویسندگان
علم تاثیرگذار افراد و ریاض دانان خاطرات از بخش که نمایند

م دهد. نشان را ایران نوین ریاضیات
صفحۀ تا اول، جلد در است: رسیده چاپ به جلد دو در کتاب این
اردیبهشت در که است ریاض جشنوارۀ ی برگزاری از گزارش ،۵٠
محمدرضا دکتر سخنران که گردید برگزار تهران اه دانش در ١٣٧۵
سال در را ایشان دغدغه های و تهران اه دانش ریاض گروه از درفشه
دغدغه های از تعدادی هنوز م دهد. نشان ریاض رشته مورد در ٧۵
سال ٢۵ گذشت از بعد و است ریاض رشتۀ روز مسائل جزء ایشان
مقاری، عل دکتر سخنران صفحه ای چند است. نگردیده مرتف
وقت، پایۀ علوم دۀ دانش رئیس و تهران اه دانش فیزی شیم استاد
وقت رئیس عارف، محمدرضا دکتر سخنران به صفحه چندین و
باید که م گویند هم است. شده داده اختصاص تهران، اه دانش
پاشنه همان روی در و م گوییم ساله هر و داد ارزش پایه علوم به

چرخیده! م که م چرخد
خالصۀ کنم، عرض چه که زندگ نامه، مطالب، این از پس
علوم دۀ دانش ریاض دانان از نفر ٨ زندگ نامه از ناقص بسیار
محسن دکتر از عبارت اند نفر ٨ این است. شده آورده تهران اه دانش
عباس دکتر بهفروز، احمد دکتر ، فاطم تق پروفسور هشترودی،
دکتر ، قین محمدعل دکتر ، آق اول محمو دکتر ، کرمان ریاض

زندگ به جز . طرخوران رجبی محمد دکتر و ردی ده هادیان عبداله
این از بعض زندگ است صفحه سه به نزدی که هشترودی دکتر
است درآمده تحریر رشتۀ به صفحه ی یا و صفحه نیم حد در برزگان

ی برای البته و است تاریخ کتاب ی بزرگ ضعف های از که
اشاره نویسندگان نماید. کفایت نیز حد این در چه بسا گزارش کتابِ
بزرگان این تالیف کتاب های و تحصیل محل تولد، محل تاریخ، به
مرز این ریاض تاریخ در بزرگان این نوشته های تاثیر به و پرداخته  اند
از خالصه ای صدر محمد ادامه، در است. نشده اشاره تقریباً بوم و

زندگ از مفصل تر که نموده نگارش را آل بویه اسداله دکتر زندگ
نوشته آل بویه دکتر سخنران های از ی و است ریاض دانان سایر
م دهد. نشان ایشان زندگ از را ارزنده ای و ظریف نکات که شده
کرم زاده امیدعل دکتر زیبای قلم به صفحه ای ٢۴ مقالۀ ی ادامه در
از که است شده آورده تهران» اه دانش از من «خاطرات عنوان با
زیبای بسیار فرازهای از است. کتاب خواندن و جالب بخش های
آن در کرمزاده دکتر توسط کل حالت در پریش ها مسئله حل آن
مورد که هندسه و ترکیبیات مسائل از ر دی تعدادی  سال هاست.
آموزش در بعداً که شده آورده آنان حل با نیز است کرم زاده دکتر عالقۀ

است. گرفته قرار استفاده مورد المپیادی دانشجویان
گزارش است، شده آورده صفحه ٢٠ حدود در که بعدی مطلب
اعتالی عنوان با جشنوراه این روز اولین در که است میزگردی
دکتر جمله از ریاض بزرگان سخنران و شده آورده ایران در ریاضیات
امیدعل کرمزاده دکتر رجبعل پور، مهدی دکتر ، خسروشاه برادران
باز که است ده آباد شفیع احمد دکتر ، شهشهان دکترسیاوش و
و آب این ریاضیات مورد در بزرگان این دغدغۀ اصل اش بحث
عنوان با کتاب ادامۀ نیست. لطف از خال آن خواندن و است خاک
و است جشنواره دوم روز گزارش تهران، اه دانش در ریاضیات اعتالی
نکات که شده ارائه خسروشاه برادران غالمرضا دکتر توسط مقاله ای
سرپرست شهشهان سیاوش دکتر آن از بعد و دارد بسیار خواندن
برنامۀ روند مورد در برنامه ریزی عال شورای ریاض تخصص کمیتۀ
را جالبی ده صفحه ای گزارش تکمیل تحصیالت دوره های درس

م دهد. ارائه
شاهزادۀ زندگ دربارۀ زارع نهندی رشید دکتر کوتاه مقالۀ
زیرا است، آمده مطالب ادامۀ در گاوس، فردریش کارل ریاضیات،
تولد همسای ی در بود جشنواره برگزاری زمان که اردیبهشت ماه
فلسفه، مردِ سخنران گزارش سپس و است بزرگ ریاض دان این
با که است الریجان اردشیر محمدجواد دکتر سیاست، و فیزی
که است شده ارائه منطق مالحظات برخ مجازی، حقیقت عنوان
سایر از جالبی مثال های و دارد تحقیقات کردن کاربردی به نظر بیشتر

م آورد. کشورها
در شده ارائه مقاالت مبسوط گزارش آخر، تا کتاب ١۴٠ صفحۀ از
رده بندی بر مروری عنوان با درفشه دکتر سخنران است. جشنواره
ضرورت عنوان با گویا زهرا دکتر خانم ، متناه سادۀ گروه های
نکات (که جشنواره سوم روز در درس کتاب های محتوای تغییر
ریاضیات در شهود نقش دارد)، ریاض آموزش در فراوان ارزنده
نوع در (که ریاض دبیر سیدموسوی حسین سید نوشته دبیرستان
سپس هستند. بخش این مطالب از است) جالب و خواندن خودش
احمد دکتر توسط حلقه ها) (نظریۀ ریاض رشته های برخ معرف
مقالۀ است. شده آورده اصفهان صنعت اه دانش استاد حقان
مسئله چندین که است خسروشاه برادران دکتر از ترکیبیات بعدی،
شاخه های آن از بعد م کند. مطرح را ترکیبیات جالب و کاربردی
روند ی که است شده آورده شهشهان سیاوش دکتر از هندسه
و م کند مطرح را معاصر زمان تا دکارت زمان از را هندسه از تاریخ
به خوبی را هندسه شاخه های تاریخ نظر از اما است، کوتاه اینکه با

صنعت اه دانش استاد ، رجال عل دکتر سپس م نماید. تشریح
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در آمار علم کاربرد از و م دهد ارائه را احتمال نام با مطلبی اصفهان،
سخنران در تاریخ مطالب ترکیب با و م آورد به میان صحبت جامعه

م نماید خوش آن کاربردهای و احتمال علم با را خواننده مذاق خود
جهان سال یعن ،٢٠٠٠ سال آماده را اذهان خود سخنران بین در و

با شادمان ارسالن دکتر سخنران آن از بعد م نماید. ریاضیات،
آن در را ریاض آنالیز مختلف شاخه های و است ریاض آنالیز عنوان
آنالیز کتاب های از خوبی نسبتاً تعداد همچنین م نماید. تشریح زمان
آخرین م نماید. معرف را را شاخه این بزرگان نوشته های از ریاض
برادران دکتر توسط که است جشنواره جم بندی اول جلد مطلب
از پرخاطره عکس تعدادی ادامه در و م گیرد صورت خسروشاه
دنیای این حاال و بوده جم شم موق آن که بزرگان و است ایام آن
هست ما برای خاطره شان و یاد اما گفته اند، ترک همیشه برای را فان

بود. خواهد و
برگزاری زمان در میزگرد دو گزارش کامل به طور کتاب دوم جلد
ماندن برای که است شده تاکید جلد این مقدمۀ در و است جشنواره
اقدام جشنواره این فعالیت های مستندکردن به نویسندگان تاریخ در
و خالصه میزگرد دو هر مبسوط گزارش آوردن از قبل نمودند.
در محورها این نموده اند. ارائه را میزگرد در بحث مورد محورهای
، اه پیش دانش و اه دانش ریاض آموزش از عبارت اند اول میزگرد
الت مش المپیاد، کنکور، ریاض دان و ریاض ، ریاض در پژوهش
اه ها)، دانش در چه و مدارس در ریاض آموزش در (چه راه حل ها و
عناوین در و آن اهمیت و ریاضیات تاریخ اقتصاد، و معیشت اوضاع
آفت های و ماهیت پژوهش، اجتماع، و ریاضیات : دوم میزگرد

آموزش ارزیابی انواع و کنکور آن، آفت های و ماهیت آموزش، آن،
در آن نقش و اقتصاد آن، مسائل و ریاض دکتری دورۀ ، ریاض
۴٨ سال از یعن ) گذشته سال ٢٧ ط جامعه اهداف ریاضیات،
از بودند عبارت میزگرد دو در کننده شرکت افراد که (٧۵ لغایت
دکتر نهندی، زارع دکتر ، رجال عل دکتر ، شهشهان سیاوش دکتر
دو خوشبختانه که هستند قاسملو دکتر کرم زاده، دکتر منوچهریان،
میزگرد در کننده شرکت اصحاب جم در کتاب این نویسندگان از نفر

بودند.
ریاض دانان زندگ که است الزم که کنم م تاکید ر دی بار
نوشتن در فرصت که گردد آراسته طبع زینت به بوم و مرز این بزرگ
حیات قید در که آنان از برود. دست از است ن مم آنان زندگ نامه
انجمن یا و بنویسند را خود خاطرات و زندگ شود خواسته هستند

کسان از بردارد. را خیر قدم این و ذارد ب پیش پا ایران ریاض
ده های دانش یا ریاض گروه های تمام در دارند نوشتن در دست که
نوشتن به دست گروه یا ده دانش هر کنم م درخواست کشور ریاض
خودشان دۀ دانش یا گروه از صاحب نام افراد خاطرات یا زندگ نامه
در مرور به و شده نگهداری ایران رياض انجمن در جایی و بنماید

گیرد. قرار عالقه مندان اختیار
این تهیۀ با م توانند ایران معاصر ریاضیات تاریخ به عالقه مندان
برگزار پیش سال ٢۶ حدوداً که جشنواره این گزارش از کتاب، جلد دو

گردند. بهره مند شد،

اراک 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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کتاب
عددی» جبرخط در درس «نخستین

حجاریان∗∗ مسعود

مورد در جام کتاب ی عددی جبرخط در درس نخستین کتاب
آن، در شده مطرح مباحث به با توجه که است عددی جبرخط
قابل دکتری و ارشد کارشناس ، کارشناس مقاط دانشجویان برای

جبرخط اساس و پایه ای مطالب کتاب، این در است. استفاده
مسئله ، خط معادالت دستگاه  ، ماتریس تجزیه های همچون عددی

جزئیات بیان با و کامل به صورت ویژه مقدار مسئله و مربعات کمترین
است. شده داده شرح آن ها با مرتبط مطالب و

تهران: عددی، جبرخط در درس نخستین حجاریان، مسعود
. ١٣٩۴ ، بهشت شهید اه دانش انتشارات

بهشت شهید اه دانش ∗

کتاب
عددی» جبرخط در درس «دومین

حجاریان∗∗ مسعود

کاربردی زمینه های بر تأکید با عددی جبرخط در درس دومین کتاب
قابل تکمیل تحصیالت دانشجویان برای عددی جبرخط نوین و
زمینه های در عددی جبرخط کاربرد به توجه با است. استفاده
پیشرفت اند، حال در بسیار شتاب با اخیر سال های در که جدیدی
نامتقارن، دستگاه های حل برای تکراری روش های کتاب این در

محاسبات ، خط مل م مسئله ، ماتریس معادالت دستگاه های
شده اند. داده شرح وارون ویژۀ مقادیر مسئله و تانسوری

تهران: عددی، جبرخط در درس دومین حجاریان، مسعود
. ١٣٩٩ ، بهشت شهید اه دانش انتشارات

بهشت شهید اه دانش ∗



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۶٣ ١٧٠ ١۶٩و پیاپی شماره

 اجرایی شوراي  مصوبات

١۴٠٣ شهریور ‐ ١۴٠٠ مهر دوره نشست اولین تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠٠ مهر ماه ۶

توپولوژی، و هندسه سمینار یازدهمین علم کمیتۀ پیشنهاد پیرو •
دکتر آقای نامۀ هشترودی، جایزۀ برندگان معرف درخصوص
اهدای با شورا اعضای و مطرح جایزۀ، امنای هیئت رئیس تومانیان،
اه دانش از شوق احمد و گازر مجید دکتر آقایان به جایزه این
کنفرانس در جایزه شد مقرر و نمودند موافقت اصفهان صنعت

گردد. اهدا بعدی ریاض
نهمین از معنوی حمایت خصوص در ١۴٠٠/٧/١۴ مورخ نامۀ •
مقرر و مطرح ایران هوشمند و فازی سیستم های مشترک کنگره
شود. تصمیم گیری بعد جلسۀ در و بررس همایش این سوابق شد

با و مطرح ١۴٠٠ مهر دورۀ شروع برای عضویت ها حق موضوع •
مربوط، گفت وگوهای و صادق خانم کارشناس نظرات به توجه
ی سالۀ عضویت (حق شد مصوب حقیق اعضای عضویت حق
شد). گرفته نظر در تومان دویست هزار پیوسته حقیق اعضای
اه ها دانش به نامه ای عضویت، تمدید به منظور شد مقرر همچنین
و شود برده نام  انجمن نمایندۀ از نامه این در و شود ارسال

پژوهش گرنت از بتوانند دانشجویان و اساتید که شود داده پیشنهاد
نمایند. پرداخت را انجمن حق عضویت

گرفته نظر در تومان میلیون ٣ مبل سالیانه، حقوق عضویت برای •
١ سالیانه اه ها دانش کتابخانه های اشتراک برای همچنین، شد.

گردید. مصوب تومان میلیون
پژوهش معاونت طرف از تومان س میلیون به مبل واریز موضوع •

مهم این شد. مطرح صادق خانم توسط مشهد فردوس اه دانش
و صال مصلحیان دکتر آقای انجمن، محترم رئیس یری های پی با
، بهرام دکتر آقای اه، دانش آن محترم معاونت با نامه نگاری از پس
شد قدردان و ر تش صال مصلحیان دکتر آقای از گردید. محقق
اه دانش پژوهش معاونت از زاری سپاس برای نامه ای شد قرار و
برای نمونه ای م تواند موضوع این گردد. ارسال مشهد فردوس
تأمین برای هدایایی جذب و اجرایی شورای اعضای یری های پی
مضمون با نامه هایی گردید مقرر باشد. انجمن سالیانۀ هزینه های

گردد ارسال پژوهش معاونت های یا و اه ها دانش رؤسای به مشابه
شود. یری پی شورا محترم اعضای توسط و

مازندران فناوری و علم اه دانش ریاست ١۴٠٠/۶/١۶ مورخ نامۀ •
مطرح آن دبیران معرف و کنفرانس سومین و پنجاه خصوص در
اجرای بر شورا اعضای تأکید به توجه با گرفت. قرار بحث مورد و
موکول بعد جلسۀ به نامه این به ویی پاسخ کنفرانس، این حضوری
بعد جلسۀ در کنفرانس این نمایندگان شد مقرر همچنین گردید.

شوند. معرف
در شد مقرر جبر، سمینار هفتمين و بيست  برگزاری تاریخ مورد در •

شود. تصمیم گیری بعد جلسۀ
مدت از که انجمن اصل امور و کارگروه ها موضوع خصوص در •

شدۀ تهیه برنامه های براساس انجمن، رئیس توسط فایل پیش
رؤسای از برخ با همفکری و اجرایی شورای اعضای تک تک
کارها ساختارمندنمودن به منظور انجمن دست اندرکاران و پیشین
در و ریاض جامعۀ نیازهای براساس انجمن امور سیستم سازی و
شورا اعضای استحضار به بود، شده تهیه انجمن اهداف راستای
و آمادگ اعالم براساس کارگروه هر مسئول راستا، این در رسید.
رئیس همفکری با که گردیدند تعیین زیر شرح به ایشان مؤثر سابقۀ
شد مقرر م  نمایند. اقدام کارگروه اعضای تعیین به نسبت انجمن،
با کارگروه هر تصمیم گیری، ان ام و کارگروه ها چاب جهت

باشند: نفر ۵ یا ۴ آن مسئول احتساب
دبیرخانه/ کارگروه مسئول به عنوان صفاپور احمد دکتر آقای •

، اجتماع رسانه های انجمن/ تارنمای
، مال کارگروه مسئول به عنوان صفاپور احمد دکتر آقای •

کارگروه مسئول به عنوان عبداله فرشید دکتر آقای •

ماهانه، همایش انجمن/ همایش های
کارگروه مسئول به عنوان صال مصلحیان محمد دکتر آقای •

انجمن، انتشارات
بین الملل، کمیتۀ مسئول به عنوان ایرانمنش عل دکتر آقای •

ترویج کارگروه مسئول به عنوان میرزاوزیری مجید دکتر آقای •
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ریاضیات،
آموزش کارگروه مسئول به عنوان عبداله فرشید دکتر آقای •

اه، دانش در ریاض
ریاضیات کارگروه مسئول به عنوان میرزاوزیری مجید دکتر آقای •

مدرسه ای،
جوانان، کمیتۀ مسئول به عنوان آرین نژاد مسعود دکتر آقای •
بانوان، کمیتۀ مسئول به عنوان دانشخواه اشرف دکتر خانم •

با ارتباط کارگروه مسئول به عنوان توتونیان فائزه دکتر خانم •

دانش آموختگان، اشتغال صنعت/
کارگروه مسئول به عنوان صال مصلحیان محمد دکتر آقای •

کشور، در ریاض پژوهش های روند بر ارزیابی و نظارت
انجمن، جوایز مسئول به عنوان سالم عباس دکتر آقای •

اخالق کارگروه مسئول به عنوان زارع نهندی رشید دکتر آقای •

، پژوهش
کارگروه مسئول به عنوان شهن کرم زاده امیدعل دکتر آقای •

، ریاض مسابقات
کارگروه مسئول به عنوان ممقان جلوداری محمد دکتر آقای •

واژه نامه،
کارگروه مسئول عنوان به ممقان جلوداری محمد دکتر آقای •

ایران، ریاضیات شفاه تاریخ
پایش کارگروه مسئول به عنوان زارع نهندی رشید دکتر آقای •

ریاض دانان، علم اطالعات سامانه / ریاض جامعه آماری
ارتباطات توسعۀ کارگروه مسئول به عنوان مل فرشته دکتر خانم •

نمایندگان). و (اعضا انجمن با ریاض جامعۀ
برگزار عصر ۵ تا ٣ ساعت از مهرماه ١٣ سه شنبه بعدی، جلسۀ •

شد. خواهد

١۴٠٣ شهریور ‐ ١۴٠٠ مهر دوره نشست دومین تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠٠ مهرماه ١٣

مشترک کنگره نهمین میزبان خصوص در ١۴٠٠/٧/۴ مورخ نامۀ •
موافقت انجمن آرم قرارگرفتن و معنوی حمایت با و مطرح فازی
شود. معرف کنگره این به انجمن طرف از نماینده ای شد قرار و شد

اه دانش محاسبات و وریتم ال نشریه بین توافق نامه درخواست •
توجه با و مطرح نشریه آن طرف از ایران ریاض انجمن و تهران

نگرفت. قرار موافقت مورد انجمن، انات ام و اهداف به
دهۀ برگزاری دربارۀ بانوان کمیتۀ رئیس ١۴٠٠/٧/١١ مورخ نامۀ •
کمیته، این از ر تش ضمن و مطرح بانوان کمیته توسط ریاضیات

گرفت. قرار موافقت مورد
کنفرانس ۵٣اُمین میزبان خصوص در ١۴٠٠/۶/١۶ مورخ نامۀ •
حضوری یا مجازی به صورت برگزاری نحوۀ و کشور ریاض
، عبداله دکتر آقای صحبت های پیرو شد. مطرح کنفرانس

قبل کنفرانس های دبیران حضور با مشترک جلسات شد پیشنهاد
علم کمیتۀ انتخاب جهت است الزم گردد. برگزار بعدی و

این بودن حضوری بر همچنین شود. ارائه رهنمودهایی انجمن،
تأکید دهند، اجازه بهداشت پروتکل های که صورت در کنفرانس،
، سالم عباس دکتر آقای کنفرانس، در انجمن نمایندگان شد.

کنفرانس دبیر و آرین نژاد مسعود دکتر آقای ، مل فرشته دکتر خانم
شدند. انتخاب تعیین) صورت (در بعدی

شد. انتخاب خبرنامه سردبير عنوان به ویه خجسته سال دکتر آقای •

شفیعیها و رجبعل پور وصال، ، کرمان جوایز امنای هیأت اعضای •
شدند: انتخاب زیر به شرح

ریاض  مهدی دکتر صفاپور، احمد دکتر : کرمان ریاض جایز ۀ
سلیمان مجید دکتر ، ویش ابراهیم  حمیدرضا دکتر ، کرمان

ایرانمنش. عل دکتر و یوسف زاده ملیحه دکتر  دامنه،
، نصراصفهان رسول دکتر صفاپور، احمد دکتر آقایان وصال: جایزۀ

سعدی. دکتر خانم و مقصودی سعید دکتر
فاطمه خانم دکتر صفاپور، احمد دکتر آقایان رجبعل پور: جایزۀ
دکتر ، سالم عباس دکتر ، هاشم بهنام دکتر ، بی عل پنجه

ويه. سال خجسته داود
مجید دکتر جهان پور، روح  اللّه دکتر آقایان شفیعیها: جایزۀ
شفیعیها. دکتر خانم و ممقان جلوداری  محمد دکتر میرزاوزیری،

دکتر آقای توسط ریاضیات» صحنه در «بهزاد کتاب تهیه موضوع •
توسط زندگ نامه به صورت کتاب این شد. مطرح کرم زاده امیدعل
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اعضا از هرکدام شد مقرر است. شده تهیه شاهرضایی دکتر آقای
خانم به را نظرشان مورد تعداد هستند کتاب تهیۀ به مایل که
ویژه تخفیف با سفارش برای الزم هماهنگ تا دهند اطالع صادق

شود. فراهم
توصیف کرم زاده شهن امیدعل دکتر آقای شد پیشنهاد همچنین، •
شود. منتشر انجمن خبرنامۀ در تا بنویسند کتاب از نقدی یا

تا شود گفت وگو بهزاد جایزۀ امنای هیئت با شد پیشنهاد همچنین
خریداری جایزه، بودجۀ با کتاب این از تعدادی صالحدید صورت در

شود.

به صورت عصر ۵ تا ٣ ساعت از مهرماه ٢٧ سه شنبه بعدی، جلسۀ •
م شود. برگزار آنالین

١۴٠٣ شهریور ‐ ١۴٠٠ مهر دوره نشست سومین تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠٠ ٢٧مهرماه

شدند: انتخاب زیر به شرح خبرنامه تحریریه هیئت اعضای •
محمود دکتر مقصودی، سعید دکتر ، عبداله فرشید دکتر آقایان:
خانم و مل حسن دکتر نظری، عل محمد دکتر یزدی، هادی زاده

ندایی اصل. خدیجه دکتر

سال جلسۀ خصوص در ممقان دکتر آقای گزارش به توجه با •
سقف تا مبلغ پرداخت با پایدار، توسعۀ و پایه علوم بین الملل
با برنامه ریزی هستۀ به ریاض انجمن طرف از تومان میلیون ٢
موافقت ممقان جلوداری محمد دکتر آقای خرج کردِ صالحدید

شد.

ایران ریاض انجمن بولتن برای اشپرینگر با قرارداد متمم با •
شد. موافقت

خصوص در اتحادیه این نامۀ مسئلۀ و IMU در عضویت موضوع •
۵٠٠٠٠ بده و عضویت حق پرداخت عدم به دلیل ایران اخراج

عل دکتر آقای به شده مطرح موارد شد مقرر و مطرح یورویی
یر پی بین الملل کارگروه مسئول به عنوان تا شود ارسال ایرانمنش

باشند. مسئله این
برگزار عصر ۵ تا ٣ ساعت از ماه آبان ١١ سه شنبه بعدی، جلسۀ •

م شود.

١۴٠٣ شهریور ‐ ١۴٠٠ مهر دوره نشست چهارمین تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠٠ آبان ماه ٨

در فعالیت هایشان از گزارش جهان پور، روح اللّه دکتر آقای •
آقای شد مقرر نمودند. ارائه ریاض اندیشه و فرهنگ نشریۀ
محمد دکتر آقای و صفاپور احمد دکتر آقای جهان پور، دکتر
به اتفاق ایرانمنش) عل دکتر آقای کم (با صال مصلحیان
و شود نوشته علوم وزارت به نامه ای که باشند مسئله این یر پی
داده انتقال آئین نامه بهبود جهت ایران ریاض انجمن نقطه نظرات
نشریات میان در نشریه اه جای حفظ جهت شد مقرر همچنین شود.
به ماده ای نشریه، این آئین نامه بازنگری ضمن عتف، وزارت معتبر
آن انتشار ضرورت در خصوص ریاض اندیشۀ و فرهنگ آئین نامه

گردد. اضافه کشور علم نشریات آئین نامه چهارچوب در
انجمن مجله وضعیت از گزارش ، عبداله علیرضا دکتر آقای •
مجله، این اصل ل مش که کردند اعالم و نمودند ارائه ریاض
مناسب کیف استانداردهای با مقاالت کاف تعداد نکردن دریافت

است.
با گرفته صورت گفتگوهای از گزارش صال مصلحیان، دکتر آقای •
و فرهنگستان، علوم شاخه رئیس انجمن، پیشین رؤسای از تعدادی
نحوه و IMU در انجمن عضویت خصوص در ادوار اجرایی شورای

نمودند. ارائه عضویت این ادامۀ
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برای پیش رو ارهای راه از گزارش ایرانمنش، عل دکتر آقای •
این در انجمن گروه کاهش جمله از IMU حق عضویت تأمین

نمودند. ارائه انجام شده یری های پی و ٢ به ۵ از اتحادیه
تخلیه برای تهران ۶ منطقه شهرداری اخطار مسئله انجمن، رئیس •
در الزم رایزن های نمودند اعالم و مطرح را انجمن دفتر ساختمان

است. شده شروع خصوص این
١۴٠١ سال در ایران ریاض کنفرانس ۵٣اُمین برگزاری به توجه با •
مسعود دکتر ، سالم عباس دکتر آقایان برگزاری، با موافقت ضمن
در انجمن نمایندگان به عنوان مل فرشته دکتر خانم و آرين نژاد

شدند. انتخاب کنفرانس این

برگزاری خصوص در ،١۴٠٠/٨/۶ مورخ درخواست به توجه با •
در ١۴٠٠ بهمن ماه در کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار نهمین
سمینار، این برگزاری با موافقت ضمن امیرکبیر، صنعت اه دانش
سبزواری یم ح اه دانش از عارف جمال اکبر عل دکتر آقای
شد. انتخاب سمینار این علم کمیتۀ در انجمن نمایندۀ به عنوان

برگزار آنالین به صورت آبان ٢۵ سه شنبه بعدی، جلسۀ شد مقرر •
شود.

١۴٠٣ شهریور ‐ ١۴٠٠ مهر دوره نشست پنجمین تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠٠ آبان ماه ٢۵

و مطرح ۵ به ۴ گروه از جنوبی کره ارتقای خصوص در IMU نامۀ •
کمیتۀ هماهنگ با موارد این بعد به این از شد مقرر شد. تصویب

شود. ارسال و تصمیم گیری بین الملل
۶ منطقه شهردار نامۀ و ورشو پارک در انجمن ساختمان موضوع •
و یری ها پی روند از گزارش ایرانمنش عل دکتر آقای و مطرح
ر تش نامۀ شد مقرر همچنین، نمودند. ارائه آن رسیدن نتیجه به
از بعض در شهرداری آرم شود سع و گردد ارسال شهرداری از

گردد. درج انجمن همایش های
روند و جمهور رئیس به نامه از گزارش ایرانمنش عل دکتر آقای •
شده درخواست نامه، این در نمودند. ارائه فرایند این یری پی
ضروری سازمان های زمرۀ در ریاضیات بین الملل اتحادیۀ که است
اساس بر گیرد. قرار علم حیثیت حفظ برای عضویت جهت
ارسال برخط سیستم شد مقرر انجمن، خبرنامه سردبیر درخواست
محمد دکتر آقای گردد. تأمین خبرنامه برای مقاالت داوری و
معاونین و علوم وزیر با آبان ٢٢ جلسۀ از گزارش صال مصلحیان

نمودند. ارائه ایشان
در فیزی انجمن تجربیات و حقوق و حقیق عضویت موضوع •
بحث مورد و مطرح ریاض جامعۀ از بیشتری اعضای جذب جهت
و تشویق و تسهیل جهت در شد پیشنهاد گرفت. قرار بررس و
با هماهنگ با مل فرشته دکتر خانم توسط تدابیری اعضا، حفظ

شود. اندیشیده انجمن رئیس و خزانه دار انجمن، دفتر
شد. مطرح فیزی انجمن تجربۀ و علم همایش های موضوع •

ضمن شد مقرر و مطرح نیز اعضا نظرات و انجمن گذشته تجارب
علم کمیتۀ در نماینده تعیین و انجمن توسط ثبت نام حق دریافت

آقای شده، ارائه مقاالت کیفیت و کمیت بر نظارت برای همایش ها
به ویژه و همایش ها برای چهارچوب ی عبداله فرشید دکتر
کنفرانس برای مجری اه های دانش با انجمن قرارداد پیش نویس
مقرر همچنین نمایند. ارائه را انجمن دوره ای سمینارهای و ریاض
گردد. تعیین همایش ها کارگروه توسط همایش ها، نمایندگان شد

آقای پیشنهاد و گذشته جلسات در ریاض مسابقات بحث پیرو •
به عنوان کاکاوندی احمدی بیژن دکتر آقای کرم زاده، امیدعل دکتر

شدند. انتخاب مسابقات علم کمیتۀ رئیس
شد پیشنهاد و مطرح ریاض علوم انجمن های اتحادیۀ موضوع •
انجمن شود درخواست و گردد ارسال رحیم دکتر آقای به نامه ای
انجمن های زمرۀ در پایه علوم انجمن های سایر همانند ریاض
دکتر آقای شد مقرر گیرد. قرار پایه علوم بین الملل سال مجری
از قبل اجرایی شورای درخواست اصالحیه های ، عبدالله فرشید
جهت را نتیجه و نموده بررس را ریاض علوم انجمن های اتحادیۀ

نمایند. منعکس انجمن رئیس به اجرایی شورای در طرح
هیئت رئیس دهقان، دکتر آقای حضور با بهزاد جایزۀ موضوع •
و جایزه پیشینۀ از گزارش ایشان شد. مطرح بهزاد، جایزه امنای
امنای هیأت پیشنهاد نمودند. ارائه را بهزاد دکتر آقای پیشنهادات

ریاض انجمن جایزۀ به جایزه این نام تغییر بر مبن بهزاد، جایزۀ
با ایران) ریاض انجمن بنیان گذار برجسته خدمات (برای ایران
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امنای هیئت همچنین رسید. تصویب به دهقان دکتر آقای حضور
امیدعل دکتر آقای و توتونیان فائزه دکتر خانم همراه به جایزه

شدند. آن آیین نامه تدوین مسئول کرمزاده شهن
ضمن ایران، جبر سمینار ٢٧اُمین دبیر ١۴٠٠/٨/٣ مورخ شمارۀ نامه •
جناب فارس، خلیج اه دانش در سمينار این برگزاری تاریخ با موافقت
نمایندۀ به عنوان یزد اه دانش از ایرانمنش محمدعل دکتر آقای

شد. انتخاب علم کميتۀ در انجمن
ریاض سمينار دبیر ١۴٠٠/٨/٢٩ مورخ درخواست به توجه با •

در سمينار این برگزاری با موافقت ضمن ، صنعت و کاربردی
دکتر آقای جناب مشهد، فردوس اه دانش در ١۴٠٠ اسفندماه
در انجمن نماینده عنوان به مازندران اه دانش از متين فر ماشاءاللّه

شد. انتخاب علم کميته
«دهمین علم دبیر ،١۴٠٠/٨/١۶ مورخ درخواست به توجه با •
برگزاری با موافقت ضمن نور»، پیام اه دانش ریاض کنفرانس
معنوی حمایت و شیراز پیام نور اه دانش در ١۴٠٠ اردیبهشت در
کریم دکتر آقای کنفرانس، این در انجمن لوگوی از استفاده و

علم کميتۀ در انجمن نمایندۀ به عنوان شيراز اه دانش از هدایتيان
شد. انتخاب

سمينار سومين برگزاری خصوص در ١۴٠٠/٨/٢٣ مورخ نامۀ •
سال بهمن ماه در هندس نظریه های و دینامي سيستم های
برگزاری با موافقت ضمن سبزواری، یم ح اه دانش در ١۴٠٠
باهنر شهيد اه دانش از موالیی محمدرضا دکتر آقای سمينار، این

شد. انتخاب علم کميتۀ در انجمن نمایندۀ به عنوان کرمان
مل سمينار چهارمين برگزاری خصوص در ١۴٠٠/٨/۵ مورخ نامۀ •

و علوم اه دانش در ١۴٠٠ سال بهمن ماه در بهينه سازی و کنترل
دکتر آقای سمينار، این برگزاری با موافقت ضمن مازندران، فناوری
انجمن نمایندۀ به عنوان مشهد فردوس اه دانش از عفت سهراب

شد. انتخاب علم کميتۀ در
برگزاری خصوص در ،١۴٠٠/٨/١١ مورخ درخواست به توجه با •
سال بهمن ماه در آن کاربردهای و جبرخط سمينار یازدهمين
این برگزاری با موافقت ضمن سبزواری، یم ح اه دانش در ١۴٠٠
باهنر شهيد اه دانش از آقامالیی غالمرضا دکتر آقای سمينار،

شد. انتخاب علم کميتۀ در انجمن نمایندۀ به عنوان کرمان
برگزاری خصوص در ،١۴٠٠/٨/٢٧ مورخ درخواست به توجه با •
در پایه علوم در کاربردی پژوهش های مل کنفرانس اولين
موافقت ضمن بروجردی، آیت اللّه اه دانش در ١۴٠٠ سال خردادماه
این در انجمن لوگوی از ،استفاده معنوی حمایت و برگزاری با
دکتر آقای و اصفهان اه دانش از اعظم سعيد دکتر آقای سمينار،
در انجمن نمایندگان به عنوان اراک اه دانش از نظری عل محمد

شدند. انتخاب علم کميتۀ
سمينار هفتمين برگزاری خصوص در ،١۴٠٠/۶/١۵ مورخ نامۀ •
اه دانش در ١۴٠٠ سال اسفندماه در آن کاربردهای و تابع آناليز
آقای سمينار، این برگزاری با موافقت ضمن ، امام  خمین بین الملل
در انجمن نمایندۀ عنوان به بجنورد اه دانش از کيان محسن دکتر

شد. انتخاب علم کميتۀ
برگزار آنالین به صورت آذرماه ١۶ سه شنبه بعدی، جلسه شد مقرر •

شود.

١۴٠٣ شهریور ‐ ١۴٠٠ مهر دوره نشست ششمین تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠٠ آذرماه ١۶

ریاض علوم انجمن های اتحادیۀ و انجمن ارتباط نحوۀ مورد در •
راهبردی برنامه و اساسنامه «گزارش شد. نظر تبادل و بحث
برنامۀ و اساسنامه افانه موش بررس به که انجمن» اتحادیه

بررس «خالصۀ همچنین و است پرداخته اتحادیه راهبردی
جم بندی که اتحادیه» رد عمل و راهبردی، برنامه اساسنامه،

بعض نظرات نقطه اتحادیه، به قبل دورۀ اجرایی شورای نامه های
نظرات و جاری، اجرایی شورای ١۴٠٠ آبان ٢۵ جلسه در اران هم

قرار بررس مورد بود، ایران ریاض انجمن دوستداران از بعض
گرفت.

اران هم صحبت های استماع از بعد و قبل جلسۀ صحبت های پیرو •
با زیر موارد از ی انتخاب برای تصمیم گیری اجرایی، شورای
اتحادیه در انجمن عضویت تعلیق (الف) پذیرد: صورت رأی گیری
اتحادیه که صورت در آن در عضویت مجدد بررس و ماه سه برای
اعمال خود رد عمل و راهبردی، برنامه اساسنامه، در را الزم تغییرات
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نامزد دو معرف اتحادیه، در انجمن عضویت ادامۀ (ب) نماید.
اعمال درخواست مجدد ارسال و آن، ١۴٠٠ دی ماه ٢ انتخابات برای
بر اتحادیه. رد عمل و راهبردی، برنامه اساسنامه، در الزم تغییرات
انجمن عضویت تعلیق با آرا تمام به اتفاق رأی گیری، نتایج اساس

شد. موافقت ماه سه به مدت اتحادیه در ریاض
به و مطرح ایران ریاض انجمن بولتن نشریۀ جدید آیین نامه •

رسید. تصویب
تصویب به و مطرح ریاض اندیشه و فرهنگ نشریۀ جدید آیین نامه •

رسید.
و انجمن سامانۀ ابتیاع به نسبت خزانه دار و انجمن رئیس شد مقرر •

دارند. معمول را مقتض اقدام انجمن همایش های سامانه
ریاض آموزش چالش های سمینار سومین در انجمن شد مقرر •

کمیتۀ در نمایندگان نماید. شرکت برگزارکنندگان از ی به عنوان
عبدالله فرشید دکتر و میرزاوزیری مجید دکتر آقایان برگزاری

هستند.
شدند: زیرمعرف شرح به واژه نامه کارگروه اعضای •

نژاد، آرین مسعود دکتر . ١
، کاظم سیام اقای . ٢
مجیدیان، حسن دکتر . ٣

وحیدی، محمد قاسم دکتر . ۴
کارگروه). (مسئول ممقان جلوداری محمد دکتر . ۵

شفاه تاریخ کارگروه از مختصر گزارش ممقان دکتر آقای •
مورد طرح از مختصر پروپوزال ی شد مقرر و دادند ارائه ریاضیات

برون دادهای و بودجه، طرح، اران هم روش، اهداف، شامل نظر
اعضای همچنین شود. ارائه انجمن رئیس به آن انتظار قابل

شدند: معرف زیر شرح به ریاضیات شفاه تاریخ کارگروه
آرین نژاد، مسعود دکتر . ١
، کاظم سیام آقای . ٢

، حقیق حسن دکتر . ٣
کارگروه). (مسئول ممقان جلوداری محمد دکتر . ۴

شدند: معرف ذیل شرح به همایش ها کارگروه اعضای •
کرمان، باهنر شهید اه دانش ، سالم دکتر . ١

کاشان، اه دانش ، اشرف دکترعلیرضا . ٢
مدرس، تربیت اه دانش رجایی، عل دکتر . ٣

اراک، اه دانش نظری، محمد عل دکتر . ۴
کارگروه). (مسئول شیراز اه دانش عبدالله فرشید دکتر . ۵

دانش آموختگان اشتغال صنعت/ با ارتباط کارگروه کمیتۀ اعضای •
شدند: معرف زیر به شرح

مشهد، فردوس اه دانش ، سهيل علیرضا دكتر . ١
صنعت، و علم اه دانش گرشاسبی، مرتض دكتر . ٢
شريف، صنعت اه دانش ، عليشاه كسری دكتر . ٣

مازندران، اه دانش يوسف پور، روح اله دكتر . ۴
كبير، امير صنعت اه، دانش قطع مهدی دکتر . ۵

کارگروه). (مسئول توتونيان، فائزه دکتر . ۶
برگزار آنالین به صورت آذر ماه ٣٠ سه شنبه بعدی، جلسه شد مقرر •

شود.

١۴٠٣ شهریور ‐ ١۴٠٠ مهر دورۀ نشست هفتمین تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠٠ آذر ماه ٣٠

هیئت محترم رئیس محمدزاده، دکتر آقای ١۴٠٠/٩/٢١ مورخ نامۀ •
مورخ نامه به پاس در ریاض علوم انجمن های اتحادیۀ مدیره
از پس شورا گردید. مطرح ایران ریاض انجمن ١۴٠٠/٩/٢٠
آن سوی از شده داده پاس آرا، تمام به اتفاق و الزم بررس های

قبل درخواست و تصمیم بر و ندانست کننده قان را محترم اتحادیه
این بر همچنین، نمود. تأکید است، شده ذکر مزبور نامۀ در که خود
مدیره هیئت انتخابات برای نماینده ای انجمن، شد مقرر اساس،

ننماید. معرف م شود، برگزار ١۴٠٠ دی ماه در که اتحادیه

آقای مدیریت با ایران» ریاض انجمن حامیان «صندوق تأسیس با •
کارگروه شد مقرر گردید. موافقت کرم زاده شهن امیدعل دکتر
و شود یل تش مربوط آئین  نامه تدوین برای ایشان توسط مربوط
را مال کم های جذب برای الزم تمهیدات انجمن، خزانه دار

آورند. به عمل
به زیر مصوبه سه انجمن، جوایز آیین نامه های تمام در شد مقرر •

شود: درج مقتض نحو
نباید م شود هزینه جایزه برای که اعتباری مجموع دوره هر در . ١
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باشد. بیشتر جایزه آن سپرده سود میزان سوم دو‐ از
اجرایی شورای به جایزه امنای هیأت توسط جایزه برندگان . ٢
برندگان به اجرایی، شورای تأیید از پس و م شوند معرف
صادر انجمن رئیس توسط آن ها ام اح و شده اطالع رسان

م شود.
تصویب از پس و امنا هیأت پیشنهاد به آئین نامه، در تغییری هر . ٣

است. الزم االجرا اجرایی شورای
پیشنهادی اصالحات با نجوم دکتر جایزه آئین نامه تغییرات •

گرفت. قرار تصویب مورد اجرایی شورای
تسهیل خصوص در مل فرشته دکتر خانم ده گانه پیشنهادات با •
از: عبارتند تسهیالت این اهم شد. موافقت انجمن اعضای جذب
A گروه دو به انجمن اعضای تقسیم و عضویت شرایط توسعۀ . ١

حق عضویت) پرداخت (بدون B و حق عضویت) پرداخت (با
پرداخت برای انجمن نشریات داوران برای اعتبار تخصیص . ٢

حق عضویت. از بخش
بخش پرداخت از سال هر در نفر ٢٠ حداکثر کردن معاف ان ام . ٣

انجمن. خرانه دار و رئیس تأیید با حق عضویت تمام یا
دکتر آقای رجبعل پور، جایزۀ امنای هیأت پیشنهادی برندگان •
قرار تأیید مورد توکل پور هانیه دکتر خانم و یاحق بامدادرضا

گرفتند.
بر مبن ١۴٠٠ آذرماه ٢٢ مورخ ۶ منطقه شهرداری مجدد نامۀ •
با گردید. مطرح ورشو پارک در ساختمان از انجمن دفتر تخلیۀ

ان اس بر مبن ۶ منطقه محترم شهردار قبل موافقت به توجه
ایرانمنش عل دکتر آقای شد مقرر مزبور، ساختمان در انجمن

آورند. به عمل خصوص این در را الزم یری پی
اران هم شد مقرر و مطرح پایه علوم بین الملل سال موضوع •
آقای به خصوص این در انجمن فعالیت برای را خود پیشنهادات
علوم بین الملل سال محترم مسئول ، ممقان جلوداری محمد دکتر

نمایند. منتقل مقتض نحو به انجمن، پایه
گسترش برای را عتف محترم وزیر درخواست انجمن رئیس •
خصوص، این در فعال افراد معرف انجمن، بین الملل فعالیت های
اطالع به ریاض علوم شاخص ران پژوهش کتابچه تهیۀ به ویژه و
این در را الزم اقدامات انجمن رئیس شد مقرر رساند. اران هم

آورد. به عمل خصوص
ریاضیات» در زنان «روز درج مورد در انجمن بانوان کمیتۀ پیشنهاد •
نظر زیر الزم اتبات م شد مقرر تأیید، ضمن و مطرح مل تقویم در

پذیرد. صورت انجمن دفتر توسط دانشخواه دکتر خانم
و پژوهش معاون شیری جالل دکتر آقای ١۴٠٠/٩/٢٢ مورخ نامه •
کمیتۀ در انجمن نمایندۀ معرف خصوص در تبریز اه دانش فناوری
سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار «شانزدهمین علم
اصفهان صنعت اه دانش از گازر مجید دکتر آقای ،« دینامی

شد. انتخاب
شود. م برگزار آنالین به صورت دی ماه ١۴ سه شنبه بعدی، جلسه •

١۴٠٣ شهریور ‐ ١۴٠٠ مهر دورۀ نشست هشتمین تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠٠ دی ماه ٢٨

و شرکت ها ثبت پیشرفت از گزارش صفاپور، احمد دکتر آقای •
و بیات خانم ها به ویژه خصوص، این در دبیرخانه تالش های
تغییرات ثبت مرحله آخرین ایشان حضور با نمودند. ارائه ، صادق

شد. انجام

صندوق امنای هیئت رئیس به عنوان کرمزاده امیدعل دکتر آقای •
تومانیان، ردیچ م دکتر انجمن رئیس اری هم با انجمن، حامیان
آقای سلطان خواه، نسرین دکتر خانم زارع نهندی، رحیم دکتر آقای
دکتر خانم و ، قهرمان سعید دکتر آقای شادمان، ارسالن دکتر
مقرر کردند. معرف صندوق امنای هیئت به عنوان را مل فرشته

شورای به را مربوط آئین نامه پیش نویس نیز مل دکتر خانم شد
از رونمایی که کردند اعالم انجمن رئیس دهند. ارايه اجرایی

پذیرفت. خواهد صورت بهمن ماه در صندوق
راستای در شده انجام فعالیت های از گزارش ایرانمنش دکتر آقای •
ایشان حاضر حال در نمودند. ارائه IMU عضویت حق تأمین
علوم وزارت بین الملل معاونت طریق از آن از بخش پرداخت یر پی

هستند.
تاریخ کمیتۀ جلسات در که مطالبی از گزارش ممقان دکتر آقای •
هارد ی شد پیشنهاد دادند. ارائه قرارگرفت، بررس مورد شفاه



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ زمستان و پاییز ٧٠

تهیه دبیرخانه در شفاه تاریخ فایل های نگهداری برای اکسترنال
شود.

اعضا اطالع به ممقان دکتر آقای ، ریاض واژه نامۀ خصوص در •
ایشان شد مقرر راستا این در است. چاپ آماده واژه نامه که رساندند

ترونی ال نسخۀ بتوان تا دهند انجام نشر مرکز با الزم رایزن های
داد. قرار ریاض جامعۀ اختیار در را کتاب

با انجمن عضویت فعال سازی با مرتبط موضوعات خصوص در •
شد مقرر و بحث نمودند ارائه مل فرشته دکتر خانم که گزارش
انجام جم بندی و بررس شده ارائه پیشنهادات واتس آپ، گروه در

شود.
ریاض هماهنگ سازی طرح از گزارش ، عبداله دکتر آقای •

بعد جلسه در نمودند. ارائه اه دانش از پیش ریاض با اه دانش
شد. خواهد انجام طرح این بررس ادامه

اساس بر ١۴٠٠ سال در پور رجبعل و هشترودی جوایز برندگان •
شدند. تعیین جوایز این امنای هیأت نظر

در مختلف کارگروه های در انجمن پیام های و بیانیه ها شد مقرر •
شوند. منتشر الزم اصالحات از بعد و مطرح شورا واتس آپ گروه

١۴٠٣ شهریور ‐ ١۴٠٠ مهر دورۀ نشست نهمین تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠٠ اسفند ماه ١٠

به جوایز کارگروه توسط که جوایز همه برای کل آئین نامه  •
فائزه دکتر خانم ها اری هم و سالم عباس دکتر آقای سرپرست
محمد صال مصلحیان، محمد دکتر آقایان و مل فرشته و توتونیان
رسید. تصویب به است، شده تهیه صفاپور احمد ، ممقان جلوداری
آئین نامه های قرار دادن به نسبت امنا هیأت های رؤسای شد مقرر
اقدام سالم دکتر آقای اری هم با چهارچوب این در جوایز فعل

نمایند.
بررس و بحث از پس که ایران ریاض انجمن جایزۀ آئین نامۀ •

آقای و توتونیان فائزه دکتر خانم به اتفاق جایزه امنای هیئت در
و مطرح جلسه در است، شده تهیه کرم زاده شهن امیدعل دکتر
بهزاد، جایزۀ فعل امنای هیئت اعضای و گرفت قرار موافقت مورد

شدند. تعیین ایران ریاض انجمن جایزۀ امنای هیئت به عنوان
ریاض کنفرانس ۵۴اُمین برگزاری بر مبن زنجان اه دانش تقاضای •

گرفت. قرار موافقت مورد ،١۴٠٢ سال در ایران
ریاض کنفرانس ۵۶اُمین میزبان تقاضای اولیۀ نامۀ به توجه با •

،( (ع رفسنجان ول عصر اه دانش توسط ،١۴٠۴ سال در کشور
گرفت. قرار موافقت مورد تقاضا این

بود، رسیده شورا اران هم رؤیت به قبال که همایش ها آیین نامه •
و۴ ٣ بند (به ویژه همایش ها متقاضیان گردید مقرر و شد تصویب

نمایند. تکمیل را مربوط فرم های باال)
فناوران و ران پژوهش از حمایت صندوق در انجمن طرح گزارش •
به اطالع م باشد، اجرا حال در رفیع پور دکتر آقای توسط که

انجمن ناظران به طرح دوم فاز روال، طبق رسید. شورا اعضای
شود. بارگذاری سامانه در ایشان تأیید از پس تا شد خواهد ارسال

انجمن علم کالن طرح به عنوان ریاض آموزش طرح ارسال با •
نامۀ به پاس در مشهد فردوس اه دانش اری هم با ایران ریاض
دعوت نامه شد مقرر شد. موافقت فناوری، و تحقیقات علوم، وزیر

شود. ارسال نیز ر دی اول تراز اه دانش ١١ به پروپوزال ارائه
اندیشۀ و فرهنگ جاری تحریریه هیئت اعضای آرای به توجه با •
اه دانش علم هیئت عضو مقصودی، سعید دکتر آقای ، ریاض
دورۀ برای ریاض اندیشۀ و فرهنگ سردبیر به عنوان زنجان،

گردید. تعیین (١۴٠١ از (شروع سه ساله
دکتر آقای بولتن، جاری تحریریه هیئت اعضای آرای به توجه با •
عنوان به اصفهان، صنعت اه دانش علم هیئت عضو گازر، مجید
از (شروع سه ساله دوره برای ایران ریاض انجمن بولتن سردبیر

گردید. تعیین (١۴٠١
نتوانسته اند کرونا بحران اثر در که دانشجویان به کم جهت •
دهند، بروز انجمن ریاض مسابقات در را خود شایستگ های
مقرر الزم بررس های از پس ایران ریاض انجمن اجرایی شورای
و علم تمهیدات بار، ی برای فقط ریاض مسابقات کمیتۀ نمود
رده از متفاوت رده ای در را عزیزان این شرکت برای الزم اجرایی

کند. فراهم جاری کارشناس دانشجویان
قرار تأیید مورد IMU در ١ گروه به ارتقا برای ستان ازب درخواست •

گرفت.



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،
۴١٣١ ‐ ١٨۴۵ پست صندوق تهران،

٨٨٨٠٧٧٧۵ ،٨٨٨٠٧٧٩۵ ،٨٨٨٠٨٨۵۵ نمابر: و تلغن
iranmath@ims.ir : ترونی ال نشان

http://www.ims.ir اه: منزل

ایران ریاض انجمن
١٢۵٨ شماره ،١٣۵٠ تأسیس
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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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