
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
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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.


