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خالصهٔ اعضاء سوم و بیست شماره راهنمای

تا ۱۳۸۲ ماه تیر اول از شده انجام فعالیت های

دربرگیرندهٔ و است شامل را ۱۴۰۰ تابستان اواخر

اطالعات کلی به طور و نامه ها آیین اساسنامه ها،

به ایران، ریاضی انجمن محترم اعضای نیاز مورد

هیأت های و کمیته ها اجرایی، شورای اعضای ویژه

بیست سبک است شده کوشش می باشد. گوناگون

اطالعات و بماند محفوظ قبل راهنمای دو و

گذشته همچون تا شود تکمیل آن ها در موجود

بدو از انجمن فعالیت های رئوس نیز راهنما این

تاریخچهٔ تدوین برای را راه و منعکس را تأسیس

سازد. هموار انجمن فعالیت های

محترم اعضای قبول مورد مجموعه این امیدوارم

عزیز خوانندگان سایر و انجمن حقوقی و حقیقی

را شما زندهٔ ار راهنمایی های همواره گیرد. قرار

هستم. سپاسگزارتان و می پذیرم

صادقی اکرم



١ فصل

تاریخچه
علم هیأتهای اعضای از نفر صد حدود شرکت با ایران ریاض کنفرانس اولین ١٣۴٩ سال فروردین ماه در

این در شد. برگزار شیراز اه دانش در ، ریاض سرشناس دبیران و عال آموزش مؤسسات و اهها دانش ریاض
گرفت. قرار تأیید مورد آراء اتفاق به ایران ریاض انجمن تأسیس پیشنهاد گردهمایی

شریف، صنعت اه دانش در کشور ریاض کنفرانس دومین برگزاری با همزمان ١٣۵٠ سال فروردین ماه در
ریاض انجمن یل تش اجرایی، شورای اعضای عنوان به نفر ۶ انتخاب و اساسنامه تصویب با مؤسسان هیأت

بهزاد مهدی دکتر آقای ١٣۵٠ فروردین ٢۴ تاریخ در خود جلسۀ اولین در اجرایی شورای کرد. اعالم را ایران
کرد انجمن رساندن ثبت به و سازمان ل بندی ش مأمور را وی و انتخاب انجمن (رئیس) منش سمت به را
مدت به صنعت یت مال و شرکتها ثبت ادارۀ در ١٢۵٨ شماره تحت سال همان در انجمن ایشان تالش با و
چنان انجمن تأسیس از کشور ریاضیدانان استقبال شد. ثبت ایران، در ریاض توسعه و بسط هدف با و نامحدود
آموزش مؤسسات و اهها دانش ریاض علم هیأتهای اعضای اتفاق به قریب اکثریت کوتاه مدت در که بود
در و خود فعالیتهای دامنۀ گسترش با است توانسته انجمن آن از بعد درآمدند. انجمن عضویت به کشور عال

بردارد. قدمهایی شده تعیین اهداف به نیل جهت

ایران ریاض انجمن مؤسس هیأت

محمدقل بهبود، ناصر بهزاد، مهدی افضل پور، عل ، اخالق محمدرضا انواری، مرتض ، آق اول محمود
علینق رجوی، حیدر داورپناه، وهاب ، دانش ناروئ غالمرضا ، خرقان هادی حدیدی، ناصر ، جوانشیرخوئ
علینق ، لله کاظم گودرزی، محمد کامبوزیا، مهری فرزان، مسعود ، ضرغام مهدی صدر، محمدتق زند،

هادیان، عبدالله وصال، منوچهر ناصر، داریوش میرباقری، احمد مودت، فرهاد ، معصوم میرمظفر ، وحدت
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همدان زاده. جواد



٢ فصل

فتار پیش
فتار پیش

راهنمای (٨٢ ـ  ٨۵) دورۀ در شد. منتشر دبیرخانه همت به ٨٢ سال در انجمن توب م راهنمای آخرین
حاوی و ملحقات ضمائم، با (٨۵ ـ  ٩۴) دوره دو جدید راهنمای اینک گرفت. قرار انجمن سایت در ترونی ال
که دربرم گیرد را ایران ریاض انجمن اعضای کامل مشخصات کتاب این م شود. منتشر مصوبات آخرین

است. شده تدوین اعضا کامل برنامۀ انجمن، رایانه گروه و دبیرخانه کارکنان و رئیس همت به
مرهون فعالیت ها این ش بدون م کنیم. اشاره دوره این در انجمن فعالیت های مجموعۀ به مقدمه این در
یادآوری ابتدا است، فعل و قبل اجرایی شوراهای کوشش های ادامۀ نیز و انجمن اعضای از بسیاری زحمات
اجرایی شورای و (٨٢ ـ  ٨۵) انجمن قبل رئیس محمودیان سیدعباداله دکتر آقای یری های پی با که م کنم
بی دریغ حمایت های از یافت. استقرار ورشو) (پارک فعل محل در انجمن تهران شهرداری موافقت با و دوره آن
در انجمن کالبدی فضای اجرایی شورای تصویب با م نمایم. زاری سپاس صمیمانه تهران، محترم شهردار

است. درآمده مطلوب به صورت و شده سامانده کامال محل این
ارمغان کشور ریاضیات به مربوط امور کلیۀ در مؤثر نقش ایفای جهت ساله بیست چشم انداز تصویب
انجمن کارایی ارتقای در آن ها کردن عملیات و رهنمودها این به توجه است. (٨۵ ـ  ٨١) دورۀ اجرایی شورای

شوند. فعال انجمن استان واحدهای است شده قرار اساس این بر بود. مفید فوق العاده
انجمن سیصد به نزدی هم اکنون کرده اند، رشد سرعت به کشور در علم انجمن های اخیر سال های در

٣
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پنجم» برنامۀ در کشور علم توسعه و پیشرفت «همایش ٨٨ ماه اردیبهشت در دارد. وجود کشور در علم
تبیین همایش این هدف شد. برگزار علم انجمن های کمیسیون پشتیبان با و علم انجمن های توسط

کم در علم انجمن های برای مناسب فضایی ایجاد و توسعه پنجم برنامۀ در علم انجمن های اه جای
بدون بود. فناوری و علم زمینه های در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در کشور توسعۀ و پیشرفت به
، غیردولت ل های تش این از معنوی و مادی حمایت های و علم انجمن های ممتاز نقش بازشناس ، ش
در ریاض انجمن باشد. داشته علم برنامه های اجرای در مؤثری کم م تواند غیرسیاس و غیرتجاری
شناخته ممتاز انجمن به عنوان و کرد ایفا ارزنده ای نقش پیشرو و فعال انجمن به عنوان همایش این برگزاری
آقای کمیسیون محترم دبیر یری های پی به ویژه و علم انجمن های کمیسیون همت به خوشبختانه شد.
و سمینار است. شده گنجانده کامال علم انجمن های از حمایت توسعۀ پنجم برنامۀ در براری مرتض دکتر
عضو به عنوان ایران ریاض انجمن شد. برگزار کمیسیون توسط مدت این در نیز ری دی متنوع نشست های

است. کرده ایفا به خوبی را خود نقش همواره کمیسیون فعال
اساس بر و یافت ارتقا ریاض دانان جهان اتحادیه در ٣ گروه به (٨۵ ـ  ٨٨) دورۀ این در ریاض انجمن

یابد. ارتقا گروه) (آخرین ۵ گروه به معقول زمان ی در باید ساله بیست چشم انداز
پیشبرد و مدیریت (برترین بهزاد مهدی جایزۀ نام های: به انجمن جایزه های مجموعۀ بر جدیدی جوایز
رشتۀ (بهترین های نجوم حسن جایزۀ ویراستار)، (بهترین شفیعیها محمدهادی جایزۀ کشور)، ریاضیات
افزوده آن) کاربردهای و جبرخط زمینۀ در مقاله (برترین رجبعل پور مهدی جایزۀ و ( صنعت و مال ریاضیات

است. جایزه ده دارای انجمن اکنون و شد
لیست در و شده تبدیل بین الملل معتبر مجالت از ی به کالبد و محتوا نظر از ریاض انجمن بولتن
وقت سردبیر همت به که است شده ترونی ال کامال بولتن به مربوط امور کلیه م شود. نمایه ISI اصل
هیأت های همت به کیف جهش این ، ش بدون است. شده عملیات صال مصلحیان محمد دکتر آقای بولتن
ارزنده خدمات از تحریریه، هیأت دو این اعضای از سپاس و ر تش ضمن است. شده عمل فعل و قبل تحریریه
و ،( داخل (مدیر جمال علیرضا دکتر اعظم(سردبیر)، سعید دکتر ،( قبل زارع نهندی(سردبیر رحیم دکتر آقایان:

قدردان صادق اکرم خانم سرکار و صال مصلحیان محمد دکتر ،( فن مهدوی امیری(ویراستار نظام الدین دکتر
نظام الدین دکتر آقایان: فن ویراستاران و اشرف سیدعلیرضا دکتر آقای بولتن فعل سردبیر م نمایم.
شایستۀ تحریریه هیأت اعضای کلیۀ و کاشان سیدمحمدباقر دکتر و زارع نهندی، رحیم دکتر مهدوی امیری،

نیست. چشم پوش قابل نیز جدید داخل مدیر پزش حمید دکتر آقای زحمات ، ش بدون تقدیرند.
مذکور روش شد. ترونی ال صال مصلحیان محمد دکتر آقای قبل سردبیر همت به انجمن خبرنامۀ تهیۀ
از متفاوت تر کامال هم خبرنامه ظاهر و محتوی دادند. ادامه خبرنامه سردبیر زارع نهندی رشید دکتر آقای را
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مقاالت ریاض متنوع شاخه های شناساندن و روشنگری مسیر در خبرنامه است. گذشته سال های خبرنامه های
انتشار و تولید در مؤثری نقش که تحریریه هیأت های اعضای و سردبیر دو این از م کند. منتشر باارزش
آقای عهدۀ به خبرنامه سردبیری حاضر حال در م نمایم. قدردان صمیمانه دارند و داشته خبرنامه به موق

زارم. سپاس صمیمانه تحریریه هیأت اعضای و ایشان از است. دهقان محمدعل دکتر
ارائۀ جهت در و بوده پیش قدم انگیزه بخش و جالب مقاالت انتشار و ترجمه در ریاض فرهنگ واندیشه
است. کرده ارائه خوبی روشنگری های بی ارزش مقاالت چاپ از اجتناب و درست پژوهش های مسیر در طریق
ارشد ویراستاران ، طباطبائ بهمن دکتر ظهوری زنگنه، دکتربیژن آقایان ریاض اندیشه و فرهنگ سردبیران از

زارم. سپاس تحریریه هیأت اعضای و
س ونهمین و س وهشتمین داشت. ادامه ترتیب و نظم با انجمن ر دی فعالیت های گذشته سال شش در

صنعت اه دانش در کنفرانس مین ی و چهل چهلمین، و کرمان زنجان، اه های دانش در ایران ریاض کنفرانس
از شد. برگزار تبریز و ول عصر اه های دانش در کنفرانس سومین و چهل و دومین و چهل و ارومیه و شریف

م نمایم. قدردان اجرایی و علم دبیران اه ها، دانش این رؤسای
،( فعل تهران(خوارزم معلم تربیت و اراک مشهد، اه های دانش در گذشته سال شش در آنالیز سمینارهای
،( فعل تهران(خوارزم معلم تربیت سمنان، شاهرود، اه های دانش در جبر سمینارهای و مراغه؛ مازندران،
سایر و اجرایی و علم دبیران اه ها، دانش این رؤسای از گردید. برگزار مدن شهید و سبزواری یم ح تبریز،
و ارومیه اه های دانش در توپولوژی و هندسه سمینارهای م نمایم. قدردان و ر تش صمیمانه دست اندرکاران
سمینارهای بناب؛ ،( فعل تهران(خوارزم معلم تربیت اه های دانش در ریاضیات تاریخ کارگاه بناب؛ و کردستان
دیفرانسیل معادالت سمینار اراک؛ مازندران، و رفسنجان ول عصر اه های دانش در آن کاربردهای و جبرخط
، مال ریاضیات همایش ؛ مدن شهید اه دانش شریف، صنعت اه دانش اری هم با اصفهان صنعت اه دانش در
در غیرخط آنالیز کنفرانس های باالخره و طباطبایی عالمه زنجان، پایۀ علوم اه دانش در بازارکار و صنعت
دست اندرکاران کلیه و اه ها دانش این رؤسای از است. دوره دو این فعالیت های ر دی از اصفهان اه دانش

م نمایم. زاری سپاس برگزاری
در مسابقه شش است. دانشجویی ریاض مسابقۀ برگزاری انجمن انگیزه بخش و مؤثر فعالیت های از ی
زنجان پایۀ علوم اه دانش و بهشت شهید کاشان، مدرس، تربیت امیرکبیر، صنعت مشهد، فردوس اه های دانش
کتاب این متن در آن مشروح که آمد عمل به مسابقات آئین نامۀ در نیز اصالحات دوره این در و شد، برگزار
و نظم با آذرپناه فریبرز دکتر آقای آن باکفایت رئیس و مسابقات کمیتۀ زیرنظر مسابقه شش هر است. آمده
تیم ها، سرپرست های گروه ها، مدیران مذکور، اه های دانش رؤسای صمیمانۀ اری هم شد. برگزار ویژه ای دقت
مسابقات مسایل مجموعۀ است. ویژه ای قدردان مستلزم آن رئیس و مسابقات کمیتۀ به ویژه و مصححین،
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است. شده منتشر و کرده اند تهیه یاحق بامدادرضا دکتر آقای انگلیس و فارس زبان دو به را گذشته
نمایندگان از است. آماده سازی حال در اه دانش نشر مرکز اری هم با انجمن واژه نامۀ دوم ویراست
م نمایم. قدردان جلوداری ممقان محمد و جمال علیرضا دکتر آقایان: ویراست این تدوین کمیتۀ در انجمن
طاهر دکتر ، جمال علیرضا دکتر آقایان انجمن نمایندگان است. آمده کتاب این در کار پیشرفت گزارش
تقدیرند. شایستۀ که دارند مستمر فعالیت فارس ادب فرهنگستان ریاض واژه گزین کمیته در قاسم هنری

اسالم ـ  ایران تمدن نقش نیز و روزمره، زندگ در ریاضیات نقش شناساندن و ریاضیات کردن عموم بخش در
در ریاضیات روز کشور اه های دانش و سینا فرهنگ سرای اری هم با پیشین سده های در ریاضیات پیشرفت در
عمیق محتوای با و منظم به طور سال هر آبان ماه دهم تا اول از ریاضیات دهۀ و ماه اردیبهشت هشتم و بیست
و برگزاری، کمیته اعضای سینا)، قانون(ابن فرهنگ سرای رئیس محمدخان کیهان دکتر آقای از شد. برگزار
کنفرانس های جمله از نیز سمینارها و کنفرانس سایر زارم. سپاس مراسم ها این برگزاری دست اندرکاران تمام

داشتند. قرار انجمن حمایت مورد ریاض آموزش
و بی دریغ که است ریاض دانان بی دریغ کوشش های مدیون انجمن گستردۀ فعالیت های ، ش بدون

بعض به باال در م کوشند. ایران در ریاض دانش و انجمن اعتالی و پیشرفت راه در افتخاری صورت به
دو اعضای نیست. مقدور آنان فعالیت های شمارش و عزیزان این همۀ نام ذکر ول شد، اشاره اسام از
این تک تک ارزندۀ اری هم از داشته اند، مبذول الزم اری هم مراحل تمام در حق به اجرایی شورای دورۀ
و امور بهبود صرف را زیادی وقت که جلوداری ممقان محمد دکتر آقای ر تالش خزانه دار از به ویژه و اعضا
رو این از و نکردند دریغ راهنمایی و ارشاد از انجمن سابق رئیسان م نمایم. ر تش کردند انجمن پیشرفت
در نظری عل محمد دکتر و آرین نژاد مسعود دکتر بابلیان، اسمعیل دکتر آقایان انجمن بازرسان زاریم. سپاس
که م شدیم، بهره مند جلسات در ایشان مفید نظرات از و م کردند شرکت اجرایی شورای نشست های کلیه

است. قدردان مستلزم
بررس میزگرد ، ریاض ارشد کارشناس برنامۀ بررس سمینار انجمن، نمایندگان سمینار دوره، این در

در علوم فرهنگستان با اری هم با مشترک نشست های نیز و آن، کاربردهای و ریاضیات کارشناس برنامه
ارشد دکتری، مقاط پژوهش و آموزش مسائل به ویژه و اه دانش ریاضیات الت مش و مسائل بررس مورد

است. شده منتشر خبرنامه ها در آن ها مشروح گزارش که شد یل تش کارشناس و
زارم. سپاس دبیرخانه) سابق (رئیس وه ش منصور آقای به ویژه دبیرخانه، کارکنان کلیه از پایان، در
این تدوین در ه بل م کنند، کوشش انجمن دفتر سامانده برای تنها نه دبیرخانه رئیس صادق اکرم خانم
م کنم. قدردان ایشان از اری هم این جهت به دادند. خرج به همت کارکنان سایر اری هم با نیز مجموعه
رفته اند ما بین از و کرده کوشش انجمن آرمان های و هدف ها پیشبرد راه در که آنهایی همۀ پاک روان به
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بیشتر خدمت و عزت با عمر طول و سالمت توفیق، آرزوی حیات اند قید در که آنهایی برای و م فرستم درود
م طلبم. پوزش دوره دو این در خطا و کاست ها کلیه از آرزومندم.

مدقالچ علیرضا
ایران ریاض انجمن رئیس
١٣٩١ مردادماه
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٣ فصل
ایران ریاض انجمن بیست ساله چشم انداز

مل عزم و ایمان پرتو در و اله الیزال قدرت به اتکال با ، شمس هجری ١۴٠۶ افق در ایران ریاض انجمن
ایران، سرافراز و بزرگوار ملت آرمان های تحقق مسیر در اعضاء جمیع مدبرانه و شده برنامه ریزی کوشش و

است، جامعه ای
کشور، ریاض جامعه در موجود تخصص های کلیۀ دربرگیرندۀ ١ـ 

ریاضیات، عموم آموزش به ویژه ایران، ریاض دانش با مرتبط امور کلیه در پذیر مسؤولیت و تأثیرگذار ٢ـ 
، ریاض جهان اتحادیه چهار گروه به یافته ارتقاء ٣ـ 

کشورها، سایر ریاض انجمن های و بین الملل ریاض جامعه با مؤثر و سازنده تعامل دارای ۴ـ 
، اسالم کشورهای ریاض جوام در مؤثر و ام پیش الهام بخش، ۵ـ 

، بین الملل اعتبار با پژوهش متنوع نشریات دارای ۶ـ 
ایران، ریاض جامعه شایستۀ یالت تش و انات ام فضا، ، مال استقالل دارای ٧ـ 

کشور، سراسر در فعال منطقه ای شعب دارای ٨ـ 
کشور ریاض علم متولیان سایر و اه ها دانش ریاض گروه های با م مستح و مستمر ارتباط دارای ٩ـ 

علوم به خدمت در آن ارگیری ب و جهان در روز زمینه های کلیه در ریاض پیشرفته دانش تولید در توانا ١٠ـ 
ایران، در فناوری و

. اسالم کشورهای سط در آن ارگیری ب و ریاض علم تولید اول اه جای به یافته دست ١١ـ 
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رسید. تصویب به ایران ریاض انجمن اجرایی شورای جلسه در ٣/٨/٨۶ تاریخ در چشم انداز این



۴ فصل

ایران ریاض انجمن اساسنامه
اهداف و كلیات اول. فصل

مختلف دوره های در پژوهش و آموزش بهبود و ریاض فرهنگ و دانش ارتقاء و گسترش منظور به . ١ ماده
م شود. نامیده انجمن اختصار به اساسنامه این در پس این از و یل تش ایران ریاض انجمن ، ریاض علوم

و م شود یل تش نامحدود مدت برای است، غیرسیاس و غیرانتفاع ، فرهنگ مؤسسه ای انجمن . ٢ ماده
م باشد. ایران اسالم جمهوری قوانین رعایت به ملزم

ندارند. انجمن نام به سیاس فعالیت حق انجمن اعضای و اركان تبصره١ . . ١ تبصره
تهران از خارج در شعبات م تواند اجرایی شورای لزوم صورت در و است تهران شهر در انجمن مركز . ٣ ماده
ورشو، خیابان نبش ، اله نجات استاد خیابان تهران، انجمن: مركزی دفتر نشان حاضر حال در كند. دایر
كند. اتخاذ مقتض تصمیم محل تغییر به نسبت م تواند انجمن اجرایی شورای ول است ورشو بوستان داخل

م باشد. انجمن قانون نماینده آن رئیس و دارد مستقل حقوق شخصیت ثبت، تاریخ از انجمن . ۴ ماده
م دهد: انجام را زیر اقدامات انجمن این یك، ماده در مذكور اهداف به نیل منظور به . ۵ ماده

سایر و وزارتخانه ها اه ها، دانش ، خارج و داخل علم اتحادیه های و انجمن ها و اعضا با ارتباط برقراری . ١ . ۵
سازمان ها.

. ریاض علوم مختلف زمینه های در آموزش و تاریخ ، فرهنگ ، علم پژوهش های انجام به كمك . ٢ . ۵
علوم و ریاض علوم برجسته استادان و معلمان مترجمان، مؤلفان، ران، پژوهش از تجلیل و تشویق . ٣ . ۵

١١
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مرتبط.
. ریاض علوم مختلف زمینه های در كارگاه ها و گردهمایی ها انواع برگزاری به كمك یا اقدام . ۴ . ۵

. ریاض علوم زمینه های در آموزش و پژوهش ، علم مختلف كمیته های یل تش . ۵ . ۵
غیرادواری. و ادواری نشریات توزیع و چاپ و علم آثار تدوین و ترجمه تألیف، به كمك یا اقدام . ۶ . ۵

محول برنامه های و طرح ها بازنگری و ارزیابی همچنین و مشاوره ای و پژوهش ، آموزش خدمات ارائه . ٧ . ۵
مصوب. یا

و شناسایی جهت آموزی دانش و دانشجویی علم كانون های یل تش و ریاض مسابقه های برگزاری . ٨ . ۵
. ریاض ان نخب تشویق

ضروری انجمن اهداف به نیل جهت اساسنامه این مفاد قالب در كه ری دی علم فعالیت نوع هر انجام . ٩ . ۵
باشد.

عضویت دوم. فصل
. حقوق و افتخاری وابسته، پیوسته، دارد: عضو نوع چهار انجمن . ۶ ماده . ۶ ماده

مورد فهرست طبق ، ریاض علوم شاخه های از ی در ارشد كارشناس درجه حداقل باید پیوسته اعضای . ١ . ۶
باشند. داشته ریاض موضوع بندی رده آخرین یا ریاضیات جهان اتحادیه قبول

شوند. انجمن وابسته عضو م توانند تمایل صورت در باشند پیوسته عضو نتوانند كه كسان . ٢ . ۶
انجمن به توجه قابل كمك كه كسان به نیز و باشند داشته ارزنده تألیفات یا تحقیقات كه دانشمندان به . ٣ . ۶
شورای اعضای سابق، (دبیران) رئیسان از ل متش کمیته ای تصویب و اجرایی شورای پیشنهاد با باشند كرده

م شود. اعطا پیوسته عضویت مزایای با افتخاری عضویت عنوان بازرس و اجرایی
تصویب با م توانند غیردولت یا دولت از اعم حقوق شخصیت های و پژوهش ، آموزش سازمان های . ۴ . ۶

درآیند. انجمن حقوق عضویت به اجرایی شورای
باشد داده انجام ریاض علوم در ارزنده ای تحقیقات یا خدمات كه وابسته ای عضو هر عضویت . ٢ تبصره
در فرد هر . ٧ ماده م شود. تبدیل پیوسته عضو به برسد اجرایی شورای تصویب به آراء اتفاق به چنانچه

ی برای وابسته یا پیوسته عضو عنوان به عضویت، حق پرداخت و ٢ . ۶ یا ١ . ۶ بند شرایط بودن دارا صورت
م شود. پذیرفته ساله ی دوره

است. بالمان ساله سه یا دوساله صورت به اعضا عضویت . ٣ تبصره
شورای توسط ساله سه و دوساله ساالنه، وابسته، پیوسته، ، حقیق ، حقوق از اعم عضویت ها حق میزان . ٨ ماده
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م شود. اعالم و تعیین سال هر در تحصیل سال شروع از قبل اجرایی

انجمن اركان سوم. فصل
از: عبارتند انجمن اركان . ٩ ماده

عموم مجم . ٩ . ١
مدیره) (هیأت اجرایی شورای . ٩ . ٢

مشورت شورای . ٩ . ٣
بازرس . ۴ . ٩

حضور با عادی عموم مجم جلسات م باشد. انجمن پیوسته اعضای از ل متش عموم مجم . ١٠ ماده
مجم تصمیمات باشد. شده تصریح این از غیر كه مواردی در ر م م یابد، رسمیت اعضا از نفر صد یك حداقل

غیر كه مواردی در ر م است، معتبر اجالس در حاضر اعضای یك عالوه به نصف حداقل مثبت رأی با عموم
باشد. شده تصریح این از

دارند. رأی حق آن ها وکالی یا پیوسته اعضای تنها عموم مجم در . ۴ تبصره
یل تش ماه یك حداقل فاصله به بعدی جلسه نیابد، رسمیت عادی عموم مجم جلسه كه صورت در . ۵ تبصره

م یابد. رسمیت حاضر اعضای با و م شود
و محل م شود. یل تش انجمن رئیس دعوت با و بار ی سال هر در عادی عموم مجم جلسات . ١١ ماده

م كند. اعالم و تعیین اجرایی شورای هماهنگ با انجمن رئیس را جلسات این كار دستور و برگزاری تاریخ
كتبی تقاضای به یا و اجرایی شورای تصویب با العاده فوق عموم مجم جلسات ضرور، مواق در . ١٢ ماده

م شود. یل تش انجمن بازرس یا رئیس دعوت با پیوسته اعضای سوم یك حداقل
درج عموم دعوتنامه یا انجمن خبرنامه توسط باید عموم مجم جلسه هر در شركت برای دعوت . ۶ تبصره

برسد. پیوسته اعضای اطالع به یل، تش از قبل روز پانزده حداقل و ماه سه حداكثر انجمن اه منزل در
مجم جلسات در شركت برای حقوق اعضای نمایندگان از م توان اجرایی شورای تصویب با . ٧ تبصره

كرد. دعوت عموم
یابند. حضور عموم مجم جلسات در توانند م وابسته اعضای انات، ام وجود صورت در . ٨ تبصره

از: عبارتند عموم مجم اختیارات و وظایف . ١٣ ماده
آن ها. درباره اظهارنظر و بازرس و اجرایی شورای گزارش های استماع . ١٣ . ١

انجمن. بودجه و ترازنامه تصویب . ١٣ . ٢
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پیشنهادی كل مش خط تصویب و بررس ، ریاض جامعه به مربوط امور تمام درباره اظهارنظر . ١٣ . ٣
اجرایی. شورای

طبق اجرایی شورای البدل عل اعضای و اصل اعضای انتخاب درباره انتخابات كمیته گزارش استماع . ۴ . ١٣
. ١۶ و ١۵ ماده های

. ٢٠ ماده طبق البدل عل  و اصل بازرس انتخاب . ۵ . ١٣
. ١ . ٢۶ بند طبق انتخابات كمیته اعضای انتخاب . ۶ . ١٣

. ٨ . ۵ بند موضوع علم كانون های یل تش و ٣ ماده موضوع علم ل های تش و شعبه ها ایجاد تصویب . ١٣ . ٧
. ٢ . ٢٢ بند رعایت با اساسنامه در اجرایی شورای پیشنهادی تغییرات تصویب . ١٣ . ٨

مواد مفاد قالب در امور سایر انجام و عموم مجم جلسه در حاضر اعضای پیشنهادهای به رسیدگ . ١٣ . ٩
اساسنامه. این

م شوند. اداره ناظر دو و منش یك رئیس، یك از مركب رئیسه ای هیأت توسط عموم مجم جلسات . ١۴ ماده
م كند. اداره مجم رئیس انتخاب تا را جلسه انجمن رئیس ، عموم مجم اجالس هر آغاز در . ٩ تبصره

اجرایی شورای عضو دوره دو حداقل كه اعضایی یا و سابق (دبیران) رئیسان بین از مجم رئیس . ١٠ تبصره
م كند پیشنهاد مجم رئیس كه افرادی بین از جلسه منش م شود. انتخاب مجم توسط بوده اند انجمن
برگزیده اجالس در حاضر پیوسته اعضای انتخاب و پیشنهاد به بنا ناظران م شود. انتخاب مجم توسط

م شوند.
انجمن در عضویت سابقه سال سه حداقل با پیوسته اعضای بین از كه دارد عضو ٩ اجرایی شورای . ١۵ ماده

م شوند. انتخاب ساله سه دوره یك برای

بعد سال سه شهریورماه آخر آن پایان و انتخابات از پس مهرماه اول اجرایی، شورای دوره هر كار آغاز
انتخاب البدل عل اعضای عنوان به نیز نفر سه اجرایی شورای اصل اعضای انتخاب با همزمان م باشد.
پایان تا ترتیب به باشند معذور خدمت ادامه از علت هر به اصل اعضای از برخ كه صورت در تا م شوند

كنند. وظیفه انجام آنان جای به دوره
حال هر در م یابد. رسمیت اصل اعضای از نفر ۵ حداقل حضور با اجرایی شورای جلسات . ١١ تبصره
از غیر كه مواردی در ر م است معتبر اصل اعضای از نفر پن حداقل مثبت رأی با اجرایی شورای تصمیمات
اعضای اطالع به را اجرایی شورای جلسات یل تش تاریخ است موظف انجمن رئیس باشد. شده تصریح این

برساند. اجرایی شورای عل البدل و اصل
شود: م انجام زیر شیوه به اجرایی شورای اعضای انتخاب . ١۶ ماده

ترتیب به و مرحله یك در انجمن پیوسته اعضای اینترنت یا و كتبی رأی با اجرایی شورای اعضای . ١ . ١۶
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م شوند. برگزیده تسبه م آراء اكثریت
برگزیدگان از نفر پن از ل متش انتخابات كمیته نظارت تحت اجرایی شورای اعضای انتخاب مراحل . ١ . ٢۶
اجرایی شورای را انتخابات نامه آیین م شود. انجام انجمن پیوسته اعضای بین از عموم مجم اجالس

م كنند. تصویب و تدوین
آن نتایج و مشخص انجمن بازرس و رئیس انتخابات، كمیته اعضای حضور با جلسه ای در مأخوذه آراء . ١ . ٣۶
جلسه این در م توانند انتخابات كمیته یا و انجمن رئیس دعوت با اجرایی شورای نامزدهای م شود. اعالم

كنند. شركت
شروع جاری اجرایی شورای دوره پایان از قبل ماه هشت باید اجرایی شورای اعضای انتخاب مقدمات . ۴ . ١۶

شود. اعالم ماه پن ظرف حداكثر نتایج و
اجرایی شورای عضو شود. انتخاب اجرایی شورای عضو عنوان به متوال بار سه برای نم تواند فرد یك . ۵ . ١۶
این در وی عضویت و است بند این مفاد مشمول باشد شورا اصل عضو نیم و سال یك از بیش دوره هر در كه

م شود. محسوب کامل دوره
جدید خزانه دار و رئیس انتخاب جهت منتخبان از انجمن فعل رئیس انتخابات، نتایج اعالم از پس . ۶ . ١۶

م آورد. عمل به دعوت
شورای البدل عل و اصل اعضای بین از نم توانند انتخابات كمیته البدل عل و اصل اعضای . ١٢ تبصره
باشند. انجمن اجرایی شورای در عضویت متقاض خود نم توانند نیز و شوند انتخاب انجمن بازرس و اجرایی

از: عبارتند اجرایی شورای اختیارات و وظایف . ١٧ ماده
وظایف. تقسیم و اجرایی شورای اصل اعضای میان از انجمن خزانه دار و رئیس انتخاب . ١٧ . ١

. عموم مجم كار دستور تنظیم و یل تش تاریخ محل، تعیین . ١٧ . ٢
محل تاریخ، تعیین ، ریاض علوم مسابقات و كارگاه ها همایش ها، انواع برگزاری به كمك یا یل تش . ١٧ . ٣

مربوط. كمیته های در انجمن نمایندگان و برگزاری
برنامه ها. تصویب و تدوین و بودجه تنظیم ، معامالت ، مال امور به مربوط موارد در تصمیم اتخاذ . ۴ . ١٧

ذیربط. مراج به آن ارائه و عموم مجم در طرح برای ترازنامه و ساالنه گزارش تصویب . ۵ . ١٧
هدایا. و مال كمك های جلب و اعتبار و بودجه اخذ تصویب . ۶ . ١٧

اعتباری. مؤسسات و بانك ها در حساب ها انواع افتتاح تصویب . ١٧ . ٧
نیاز. مورد محل های سایر و انجمن مركزی دفتر محل تصویب و تعیین . ١٧ . ٨

مربوط. آیین نامه های تصویب و تدوین و انجمن اهداف پیشبرد برای الزم كمیته های یل تش تصویب . ١٧ . ٩
. ۵ . ۶ بند موضوع انجمن انتشارات مورد در تصمیم گیری . ١٧ . ١٠



١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ١۶

مربوط. آیین نامه های تصویب و تدوین و نیاز مورد كاركنان استخدام و خدمات خرید تصویب . ١٧ . ١١
وزارت فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت جمهوری، ریاست فناوری و علم معاونت با اری هم . ١٧ . ١٢
راستای در پژوهش و آموزش سازمان های و وزارتخانه ها سایر و اسالم شورای مجلس پرورش، و آموزش

انجمن. اهداف
تعیین و آنان با اری هم خارج، و داخل علم مجام در انجمن عضویت مورد در تصمیم اتخاذ . ١٧ . ١٣

كشور. جاری مقررات و قوانین رعایت با مجام این در انجمن نمایندگان
علوم متخصصان و ران پژوهش به كمك و مصوب بودجه قالب در آموزش و پژوهش بورس اعطای . ١۴ . ١٧

. ریاض
مربوط. آیین نامه های تصویب و تدوین و جوایز اهدای تصویب و ٣ . ۵ بند در مذكور ان نخب از تقدیر . ١۵ . ١٧
موضوع علم كانون های یل تش و ٣ ماده موضوع علم ل های تش و شعبه ها ایجاد ، كل اصول ارائه . ١۶ . ١٧

مربوط. آیین نامه های تصویب و تدوین تصویب، جهت عموم مجم به ٨ . ۵ بند
. ٣ . ۶ بند اجرای . ١٧ . ١٧

سایر و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت علم انجمن های كمیسیون به الزم گزارش های ارسال . ١٧ . ١٨
ذیربط. مراج

جهت اساسنامه این مواد مفاد قالب در كه اموری سایر انجام و عموم مجم مصوبات تمام اجرای . ١٧ . ١٩
انجمن. نیاز مورد اجرایی آیین نامه های كلیه تصویب و تدوین و است ضروری انجمن اهداف پیشبرد

م دهند. انجام افتخاری را خود وظایف تمام اجرایی شورای اعضای . ١٣ تبصره
مجازی یا حضوری صورت به اجرایی شورای تصویب یا رئیس تشخیص با اجرایی شورای جلسات . ١۴ تبصره
شرکت مجازی صورت به قبل اطالع با م توانند اعضا نفر دو حداکثر حضوری جلسه های در م شوند. یل تش

شود. یل تش سال در حضوری جلسه چهار حداقل باید صورت هر در نمایند.
جلسه هشت یا متوال جلسه چهار در علت، هر به اجرایی شورای اصل اعضای از ی چنانچه . ١۵ تبصره
به بعدی البدل عل عضو و م  شود شناخته مستعف باشد داشته غیبت خود ساله سه دوره طول در غیرمتوال

م كند. وظیفه انجام رسماً او جای
تصویب حضوری جلسه در اجرایی شورای عضو شش حداقل مثبت رأی با آیین نامه ها تمام . ١۶ تبصره

م شود.
كند. تفویض ذیصالح كمیته های یا افراد به را خود اختیارات از بخش م تواند اجرایی شورای . ١٧ تبصره

از: عبارتند انجمن رئیس اختیارات و وظایف . ١٨ ماده
انجام و جلسات اداره و اجرایی شورای و عموم مجم جمله از مختلف جلسات یل تش برای دعوت . ١٨ . ١
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اساسنامه. مواد مفاد طبق وظایف سایر
لزوم. صورت در دولت غیر و دولت رسم مراج و حقوق و حقیق اشخاص با اتبه م و ارتباط ایجاد . ١٨ . ٢

غیر. به توكیل حق با مراج تمام در انجمن نمایندگ . ١٨ . ٣
اجرایی. شورای تصویب از پس صل حق و صالحه محاكم به دعاوی ارجاع . ۴ . ١٨

استخدام و اداری ، مال نامه های آیین طبق هزینه ها صرف و انجمن یالت تش تمام اداره بر نظارت . ۵ . ١٨
اجرایی. شورای مصوب

اهداف به نیل جهت شورا این به الزم پیشنهادهای ارائه و اجرایی شورای طرف از محول وظایف انجام . ۶ . ١٨
انجمن.

ر دی افراد به مصوب آیین نامه چهارچوب در را خود اختیارات از بخش م تواند انجمن رئیس . ١٨ تبصره
كند. واگذار

انجمن برای مال تعهد متضمن كه سندی گونه هر و حساب ها افتتاح بهادار، اوراق و اسناد تمام . ١٩ تبصره
م باشد. معتبر است ممهور آن به اساسنامه این كه انجمن مهر و دار خزانه امضای رئیس، امضای با باشد

و موجودی ها و اموال نگهداری و حفظ . ١٩ . ١ از: عبارتند انجمن دار خزانه اختیارات و وظایف . ١٩ ماده
انجمن. به مربوط مال امور تمام سرپرست

هزینه ها. پرداخت و درآمدها دریافت . ١٩ . ٢
. ١٨ ماده از ٢ تبصره طبق حساب ها افتتاح . ١٩ . ٣

اجرایی. شورای طرف از محول وظایف سایر انجام . ۴ . ١٩
یك و اصل بازرس عنوان به را نفر یك اجالس در حاضر پیوسته اعضای بین از عادی عموم مجم . ٢٠ ماده

م كند. انتخاب سال دو مدت برای البدل عل بازرس عنوان به را نفر
عل البدل بازرس به بازرس وظایف باشد معذور خود وظایف انجام از علت هر به اصل بازرس اگر . ٢٠ تبصره

م شود. محول
از: عبارتند بازرس اختیارات و وظایف . ٢١ ماده

تمایل. صورت در انجمن اجرایی شورای جلسات در شركت . ٢١ . ١
. عموم مجم به گزارش و انجمن مال دفاتر و اسناد بررس . ٢١ . ٢

. عموم مجم به اساسنامه مواد مفاد از اجرایی شورای تخلف هرگونه گزارش . ٢١ . ٣
توسط باید شرط و قید بدون و زمان هر در مال غیر و مال از اعم انجمن مدارك و اسناد تمام . ٢١ تبصره
را اجرایی شورای جلسات یل تش تاریخ است موظف انجمن رئیس گیرد. قرار بازرس اختیار در اجرایی شورای

برساند. بازرس اطالع به
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متفرقه چهارم. فصل
م شود: عمل زیر صورت به انجمن اساسنامه تغییر یا انحالل . ٢٢ ماده

اعضای كلیه سوم دو حداقل تصویب با و علم انجمن های كمیسیون موافقت با انجمن انحالل . ٢٢ . ١
تسویه مدیران عنوان به نفر سه مربوط، عموم مجم اجالس در صورت این در م پذیرد. انجام پیوسته
باقیمانده بده ها، پرداخت و مطالبات وصول از پس و كنند رسیدگ انجمن مال امور به تا م شوند انتخاب

آموزش مؤسسات از ی به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت نظر با را منقول غیر و منقول از اعم انجمن دارایی
كنند. واگذار كشور پژوهش یا

مجم اجالس در حاضر اعضای سوم دو حداقل مثبت رأی با اساسنامه این مفاد در تغییر هرگونه . ٢٢ . ٢
است. معتبر علم انجمن های كمیسیون اطالع با و عموم

و جمع مسئولیت شود یل تش موق به نتواند عموم مجم اضطراری كامال شرایط تحت چنانچه . ٢٣ ماده
م یابد. تداوم بازرس و اجرایی شورای اعضای فردی

سود از اعم سودی ونه هیچ تخصیص یا برداشت حق سرمایه صاحبان یا و مسئولین از یك هیچ . ٢۴ ماده
مؤسسه با معامالت انجام به مبادرت نم توانند آن ها یك درجه وابستگان و خود و نداشته را سرمایه یا سهام

نمایند.
،١٣۵٨/٢/٢٨ ،١٣۵١/١/١١ ،١٣۵٠/١/١٢ مصوب انجمن قبل اساسنامه های یافته ترمیم اساسنامه این
اصالح است. ١٣٧٨/۵/١١ و ١٣٧٢/١/٩ ،١٣۶٧/١/١٠ ،١٣۶۶/١/١٠ ،١٣۶۴/۶/٢۴ ،١٣۶٢/١/١٠ ،١٣۶١/١/١٠
تصویب به ١٣٩۵/۶/٨ تاریخ در تبصره) ی بیست و بند ۶۵ شامل ماده چهار و بیست (در اساسنامه از موادی
تصویب به ١٣٩۶/۶/١ تاریخ در اساسنامه ١۵ ماده اصالح همچنین رسید. ایران ریاض انجمن عموم مجم
است بدیه گیرد. قرار عمل مالك قانون مراحل ط از پس تا رسید، ایران ریاض انجمن عموم مجم

است. باق خود قوت به اساسنامه پیشین نسخه قانون مراحل ط از قبل



۵ فصل

اجرایی شورای اعضای
مختلف١ دوره های در اجرایی شورای اعضای

محمدقل بهزاد، مهدی انواری، مرتض افضل پور، عل
وصال. منوچهر فرزان، مسعود ، جوانشیرخوئ :١٣۵١٫٧٫١ تا ١٣۵٠٫١٫٢۴ اول دورۀ

محمدقل بهزاد، مهدی انواری، مرتض افضل پور، عل
عل البدل: وصال. منوچهر میرباقری، احمد ، جوانشیرخوئ

صدر. محمدتق فرزان، مسعود
:١٣۵٢٫٧٫١ تا ١٣۵١٫٧٫١ دوم دورۀ

، جوانشیرخوئ محمدقل بهزاد، مهدی انواری، مرتض
عل البدل: میرباقری. احمد ، لله کاظم سلطانپور، محمدرضا

تق محمد شادمان، ارسالن ، برادران خسروشاه غالمرضا
فرزان. مسعود صدر،

:١٣۵٣٫٧٫١ تا ١٣۵٢٫٧٫١ سوم دورۀ

سلطانپور، محمدرضا ، رزاق کاشان محسن انواری، مرتض
عل البدل: . لله کاظم ، قین محمدعل سیدین، مسعود
ارسالن ، برادران خسروشاه غالمرضا ، آق اول محمود

. همدان غالمحسین شادمان،

:١٣۵۴٫٧٫١ تا ١٣۵٣٫٧٫١ چهارم دورۀ

نام هاست. سایر از تیره تر انجمن رئیس یا دبیر ، منش نام مورد به بنا دوره، هر ١در

١٩
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، رزاق کاشان محسن داورپناه، وهاب امام راد، حسینعل
. قین محمدعل صدر، محمدتق سیدین، مسعود
ابوالقاسم پوررضا، ابراهیم ، آق اول محمود عل البدل:

. همدان غالمحسین ، میامئ

:١٣۵۵٫٧٫١ تا ١٣۵۴٫٧٫١ پنجم دورۀ

ارسالن داورپناه، وهاب تومانیان، ردیچ م امام راد، حسینعل
نوروز عل البدل: فرودی. رستم ، شهشهان سیاوش شادمان،
محمدرضا ، میامئ ابوالقاسم پوررضا، ابراهیم ایزددوستدار،

مقدم. نوری

:١٣۵۶٫٧٫١ تا ١٣۵۵٫٧٫١ ششم دورۀ

رستم ، شهشهان سیاوش شادمان، ارسالن تومانیان، ردیچ م
نوروز عل البدل: مقدم. نوری محمدرضا ، لل  ه کاظم فرودی،
عبدالرحمن ، زعفران جعفر رجبعل پور، مهدی ایزددوستدار،

ستارزاده آذری

:١٣۵٧٫٧٫١ تا ١٣۵۶٫٧٫١ هفتم دورۀ

عبدالرحمن جعفریان، عل اکبر ایزددوستدار، نوروز
محمدرضا معماری، حقداد ، لله کاظم ستارزاده آذری،
، زعفران جعفر رجبعل پور، مهدی عل البدل: نوری مقدم.

کارشناس. اسدالله

:١٣۵٨٫٧٫١ تا ١٣۵٧٫٧٫١ هشتم دورۀ

سیاوش ، زعفران جعفر جعفریان، عل اکبر نوروزایزددوستدار،
عل البدل: همدان زاده. جواد معماری، حقداد ، شهشهان
اسدالله فرزان، مسعود ، رزاق کاشان محسن ، حسن اکبر

کارشناس.

:١٣۵٩٫٧٫١ تا ١٣۵٨٫٧٫١ نهم دورۀ

مهدی ، رجال عل ، حسن اکبر باقرزاده، غالمحسین
عل البدل: همدان زاده. جواد ، زعفران جعفر رجبعل پور،
نام. نی اسدالله هزاوه ای، محمدمهدی ، رزاق کاشان محسن

:١٣۶٠٫٧٫١ تا ١٣۵٩٫٧٫١ دهم دورۀ

، رجال عل ، حقان احمد تابش، یحیی باقرزاده، غالمحسین
جمشید عل البدل: هنری. بهمن رجبعل پور، مهدی
اسدالله هزاوه ای، محمدمهدی صدرقدر، جمال الدین پرویزی،

نام. نی

:١٣۶١٫٧٫١ تا ١٣۶٠٫٧٫١ یازدهم دورۀ

رجبعل پور، مهدی ، رجال عل ، حقان احمد تابش، یحیی
پرویزی، جمشید عل البدل: هنری. بهمن نام، نی اسدالله

صدرقدرقدر. جمال الدین رجب زاده، محمدرضا دانایی، عل
:١٣۶٢٫٧٫١ تا ١٣۶١٫٧٫١ دوازدهم دورۀ
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مهدی ، رجال عل درگاه نوبری، غالمرضا ، حسن اکبر
عل البدل: نام. نی اسدالله زارع نهندی، رحیم رجبعل پور،
سپهری، محمدرضا محمدرضارجب زاده مقدم، دانایی، عل

هنری. بهمن

:١٣۶٣٫٧٫١ تا ١٣۶٢٫٧٫١ سیزدهم دورۀ

غالمرضا ، حسن اکبر جوادپور، سیدحسین تومانیان، ردیچ م
عل البدل: نام. نی اسدالله زارع نهندی، رحیم درگاه نوبری،

هنری. بهمن سپهری، محمدرضا تاتا، ماه بانو
:١٣۶۴٫٧٫١ تا ١٣۶٣٫٧٫١ چهاردهم دورۀ

جوادپور، سیدحسین تومانیان، ردیچ م بابلیان، اسماعیل
نام. نی اسدالله زارع نهندی، رحیم درگاه نوبری، غالمرضا
مهرورز. عل اکبر تاتا، ماه بانو بهفروز، غالمحسین عل البدل:

:١٣۶۵٫٧٫١ تا ١٣۶۴٫٧٫١ پانزدهم دورۀ

درگاه نوبری، غالمرضا تومانیان، ردیچ م بابلیان، اسماعیل
هنری. بهمن زارع نهندی، رحیم رجبعل پور، مهدی
، صدیق کریم ، حقان احمد بهفروز، غالمحسین عل البدل:

مهرورز. عل اکبر

:١٣۶۶٫٧٫١ تا ١٣۶۵٫٧٫١ شانزدهم دورۀ

رجبعل پور، مهدی جوادپور، سیدحسین تومانیان، ردیچ م
عل البدل: هنری. بهمن نام، نی اسدالله ، صدیق کریم

. حقان احمد تاتا، ماه بانو بابلیان، اسماعیل
:١٣۶٧٫۴٫١ تا ١٣۶۶٫٧٫١ هفدهم دورۀ

کریم ، زعفران جعفر درفشه، محمدرضا جوادپور، سیدحسین
عل البدل: نام. نی اسدالله ، مدقالچ علیرضا ، صدیق
طاهر شهابی، محمدعل رسولیان، عمید ، افقه محمدحسین

رجبعل پور. مهدی بازرس: قاسم هنری.

:١٣۶٩٫۴٫١ تا ١٣۶٧٫۴٫١ هجدهم دورۀ

، رجال عل درفشه، محمدرضا تومانیان، ردیچ م
هنری. بهمن زارع نهندی، رحیم ، ریاض عبدالحمید
ماشاءالله رسولیان، عمید پارسیان، احمد عل البدل:

. زعفران جعفر بازرس: میثاقیان. منوچهر ، ماشینچ

:١٣٧١٫۴٫١ تا ١٣۶٩٫۴٫١ نوزدهم دورۀ

ردیچ م پارسیان، احمد ، ابراهیم محمدمهدی
عل ، حقان احمد جوادپور، سیدحسین تومانیان،

، صدیق کریم ، سلطان احمد عل البدل: دانایی.
رحیم : بازرس میثاقیان. منوچهر ، مدقالچ علیرضا

زارع نهندی.

:١٣٧٣٫۴٫١ تا ١٣٧١٫۴٫١ بیستم دورۀ



١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ٢٢
مهدی درفشه، محمدرضا دانایی، عل تابش، یحیی
. صدیق کریم زارع نهندی، رحیم رجبعل پور،
پارسیان. احمد جوادپور، سیدحسین عل البدل:

تومانیان. ردیچ م ، حقان احمد بازرس:

:١٣٧۵٫۴٫١ تا ١٣٧٣٫۴٫١ م بیست وی دورۀ

، ریاض عبدالحمید درفشه، محمدرضا بابلیان، اسماعیل
نام. نی اسدالله محسن مقدم، محمود ، صدیق کریم
بیژن زاهدی، محمدمهدی ، حسن اکبر عل البدل:
بازرس: مهدوی امیری، نظام الدین ظهوری زنگنه،

تومانیان. ردیچ م

:١٣٧٧٫۴٫١ تا ١٣٧۵٫۴٫١ بیست ودوم دورۀ

رجبعل پور، مهدی بهزاد، مهدی بابلیان، اسماعیل
اسدالله ، مدقالچ علیرضا زارع نهندی، رشید
دانایی، عل ایرانمنش، عل عل البدل: نام. نی
بازرس: محسن مقدم، محمود ظهوری زنگنه، بیژن

. ریاض عبدالحمید

:١٣٧٩٫٧٫١ تا ١٣٧٧٫۴٫١ بیست وسوم دورۀ

ردیچ م توتونیان، فائزه بهزاد، مهدی ایرانمنش، عل
علیرضا زنگنه، ظهوری بیژن ذاکری، حسین تومانیان،
عل البدل: مهدوی امیری. نظام الدین ، مدقالچ
. یاسم سیام شادمان، ارسالن جوادپور، سیدحسین
بازرس ، ابراهیم محمدمهدی : اصل بازرس
١٣٨١٫٧٫١ تاریخ از محسن مقدم. محمود عل البدل:
عل البدل: بازرس سیفلو، حسین : اصل بازرس بعد: به

محمودی. مژگان

:١٣٨٢٫۶٫٣١ تا ١٣٧٩٫٧٫١ بیست وچهارم دورۀ

درفشه، محمدرضا تومانیان، ردیچ م ایرانمنش، عل
محسن محمود شادمان، ارسالن زارع نهندی، رشید

نام. نی اسدالله محمودیان، عباداله سید مقدم،
محمد دیبایی، محمدتق آرین نژاد، مسعود عل البدل:
بازرس و سیفلو حسین : اصل بازرس صال مصلحیان،

پورعباس عبدالرسول عل البدل:

:١٣٨۵٫۶٫٣١ تا ١٣٨٢٫٧٫١ بیست وپنجم دورۀ



٢٣ ١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای

ن دکتر محمد صال مصلحیا
(1400/07/01 تا 1403/06/31)

محمد اسالم زاده، غالمحسین آذرپناه، فریبرز
محمد زارع نهندی، رشید ، جلوداری ممقان
اسداله ، مدقالچ علیرضا گویا، زهرا صال مصلحیان،
ظهوری زنگنه، بیژن ر، دانش امیر عل البدل: نام. نی
بازرس بابلیان، اسماعیل : اصل بازرس محبی. حسین

آرین نژاد. عل البدل:مسعود

:١٣٨٨٫۶٫٣١ تا ١٣٨۵٫٧٫١ بیست وششم دورۀ

، جلوداری ممقان محمد ایرانمنش، عل آذرپناه، فریبرز
گویا، زهرا ظهوری زنگنه، بیژن صال مصلحیان، محمد
عل البدل: واعظ پور. سیدمنصور ، مدقالچ علیرضا
بازرس میرزاوزیری. مجید دواز، بیژن دهقان، محمدعل
بهمن عل البدل: بازرس نظری، محمد عل : اصل

طباطبایی

:١٣٩١٫۶٫٣١ تا ١٣٨٨٫٧٫١ بیست وهفتم دورۀ

محمد ، ویش ابراهیم حمیدرضا نژاد، آرین مسعود
مجید ، عبدالله عبدالعزیز ، سالم عباس دهقان، عل
واعظ پور. منصور هنری، قاسم طاهر میرزاوزیری،

سلیمان مجید دواز، بیژن ایرانمنش، عل عل البدل:
عل بازرس نهندی، زارع رشید : اصل بازرس دامنه.

ایواز. کریم البدل:

:١٣٩۴٫۶٫٣١ تا ١٣٩١٫٧٫١ بیست وهشتم دورۀ

دهقان، عل محمد بهزاد، مهدی آذرپناه، فریبرز
مجید ، سالم عباس ، رجال عل درفشه، محمدرضا
حمیدرضا عل البدل: . کرمزاده امیدعل میرزاوزیری،
. موسوی حمید ، حجت غالمرضا ، ویش ابراهیم
البدل: عل بازرس ، فیض اسماعیل : اصل بازرس

دانشخواه. اشرف

:١٣٩٧٫۶٫٣١ تا ١٣٩۴٫٧٫١ بیست ونهم دورۀ

، ممقان جلوداری محمد توتونیان، فائزه ایرانمنش، عل
گویا، زهرا صفاپور، احمد ، رجائ عل درفشه، محمدرضا
عل البدل: پور. واعظ منصور سید محمودی، مژگان
بازرس موسوی. حمید رضاپور، شهرام ، حجت غالمرضا
زهره عل البدل: بازرس نیا، رشیدی جلیل : اصل

.(١۴١٣٩٨ ‐ ٠٠) خسروی مریم ،(٩۶ ‐ ٩٧) مستقیم

:١۴٠٠٫۶٫٣١ تا ١٣٩٧٫٧٫١ س ام دورۀ

صال مصلحیان، محمد زارع نهندی، رشید توتونیان، فائزه
فرشته کرمزاده، امیدعل ، عبداله فرشید صفاپور، احمد
میرزاوزیری. مجید ، ممقان جلوداری محمد ، مل
داود ایرانمنش، عل آرین نژاد، مسعود عل البدل:
دانشخواه، اشرف : اصل بازرس ویه. سال خجسته
.(١۴١ ‐ ٠٠۴٠٢) نظری محمد عل عل البدل: بازرس

:١۴٠٣٫۶٫٣١ تا ١۴٠٠٫٧٫١ م س وی دورۀ



١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ٢۴

اجرایی شورای منتخب کمیته های از برخ

مهدی کمیته)، اجرایی زارع نهندی(سرپرست رشید
میرزاوزیری(مهر مجید کمیته)، علم رجبعل پور(سرپرست
اسالم زده غالمحسین ، حاج ابوالحسن حسین ،(٨۵ تا ٨٣
،(٨۵ تا ٨٣ (سال های منیری مجتبی ،(٨٢ تا ٨١ (مهر
(مهر یاحق بامددادرضا ،(٨٣ تا ٨١ (مهر پورنک محمدرضا

(٨۵ تا ٨٣ (مهر ذاکر منوچهر ،(٨۵ تا ٨٣

ریاض مسابقات علم کمیته
تا ٨٣ مهر کشور دانشجویی

٨۵ مهر

حسین میرزاوزیری، مجید کمیته)، (رئیس آذرپناه فریبرز
کسری ، قیراط مجتبی ،(٩١ تا ٨٨ (سال های مؤمنایی
شیردره حسن نقشینه ارجمند، امید ،(٩١ تا ٨٩) علیشاه

ابراهیم ویش حمیدرضا ،(٨٧ و ٨۶ (سال های حقیق
.(٩٠ و ٨٩ (سال های جعفری امیر ،(٨٧ و ٨۶ (سال های

ریاض مسابقات علم کمیته
تا ٨۵ مهر کشور دانشجویی

٩١ مهر

حسن میرزاوزیری، مجید کمیته)، (رئیس قیراط مجتبی
محمودی، غالمزاده محمد بهبودی، محمود ، حقیق شیردره

. میرصادق حاج امید احمدی، بیژن

ریاض مسابقات علم کمیته
تا ٩٢ مهر کشور دانشجویی

٩۴ مهر

دربیدی، کمیته)،حمیدرضا (رئیس قیراط مجتبی
، صلوات عرفان ، حقیق شیردره حسن ، زمان محمدصادق

. ودادی، محمدرضا کاکاوندی، احمدی بیژن

ریاض مسابقات علم کمیته
تا ٩۴ مهر کشور دانشجویی

٩٧ مهر

حمیدرضا ، خزل عل کمیته)، (رئیس قیراط مجتبی
میثم کاکاوندی، احمدی بیژن ، صلوات عرفان دربیدی،

. ودادی، محمدرضا ، علیشاه

ریاض مسابقات علم کمیته
تا ٩٧ مهر کشور دانشجویی

١۴٠٠ مهر



٢۵ ١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای
کرم زاده، امیدعل رجبعل پور، مهدی
رحیم زارع نهندی، تومانیان، ردیچ م

. مدقالچ علیرضا
٨٨/٩/٣٠ تا ٨۵/٩/٣٠ بهزاد مهدی جایزه کمیته

بیژن کمیته)، (رئیس تومانیان ردیچ م
شریف، حبیب نهندی، زارع رحیم دواز،

. مدقالچ علیرضا
٩١/٩/٣٠ تا ٨٨/٩/٣٠

نسرین کمیته)، (رئیس پور واعظ منصور
امیدعل بهزاد، مهدی سلطانخواه،

، رجال عل ، قائین مال فرید کرمزاده،
ابوالحسن. حاج حسین ، پزش حمید

٩۴/١/٢٨ تا ٩٢/١/٢٨

بهزاد، مهدی ، ابراهیم مهدی محمد
سلطانخواه نسرین پور، رجبعل مهدی
کرمزاده، شهن امیدعل کمیته)، (رئیس

. رحمت فرهاد

١۴٠٠/١/١۵ تا ٩٧/١/١۵

مهدی بهبودیان، جواد توتونیان، فائزه
. کرمان ریاض مهدی رجبعل پور، ٨٨/٩/٣٠ تا ٨۵/٩/٣٠ کرمان ریاض عباس جایزه کمیته

کمیته)، (رئیس ممقان جلوداری محمد
مهدی ایواز، کریم ایرانمنش، عل
مهدی ، سالم عباس رجبعل پور،

. کرمان ریاض

٩١/٩/٣٠ تا ٨٨/٩/٣٠

مهدی کمیته)، (رئیس سالم عباس
نظام ایواز، کریم دانایی، عل رجبعل پور،

ریاض مهدی امیری، مهدوی الدین
. کرمان

٩۵/١/٢٨ تا ٩٢/١/٢٨



١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ٢۶

دانایی، عل کمیته)، (رئیس اعظم سعید
رجبعل پور، مهدی دانشخواه، اشرف
، سالم عباس ، کرمان ریاض مهدی
مهدوی نظام الدین موسوی، حمید

. لواسان محمدتق امیری،

١۵/١/١۴٠٠ تا ١۵/١/٩٧

، کاظم سیام بزرگ نیا، ابوالقاسم
وحیدی اصل. محمدقاسم ٨٨/٧/۵ تا ٨۵/٢/۵ شفیعیها محمدهادی جایزه کمیته

وحیدی قاسم محمد شفیعیها، دکتر خانم
. ممقان جلوداری محمد اصل، ٩١/٧/۵ تا ٨٨/٧/۵

، جمال علیرضا نژاد، آرین مسعود
محمد اصل، وحیدی محمدقاسم

سیام ، حقیق حسن ، ممقان جلوداری
شفیعیها. دکتر خانم ، کاظم

٩۵/١/٢٨ تا ٩٢/١/٢٨

، جمال علیرضا نژاد، آرین مسعود
محمد اصل، وحیدی محمدقاسم
حسن کمیته)، (رئیس ممقان جلوداری
دکتر خانم ، کاظم سیام ، حقیق

شفیعیها.

١۴٠٠/١/١۵ تا ٩٧/١/١۵

نوروز بهزاد، مهدی ، رجال عل
اسداله طاهرقاسم هنری، ایزددوستدار،

شادمان. ارسالن نام، نی
٨۶/٧/١ تا ٨۴/١٠/١ فاطم تق جایزه کمیته

آقای کمیته)، (رئیس رجال عل
بهزاد، مهدی بابلیان، اسماعیل انتظاری،

گویا. زهرا
٩١/٧/۵ تا ٨٨/٧/١



٢٧ ١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای

گویا، زهرا کمیته)، (رئیس رجال عل
شادمان، ارسالن انتظاری، محمدرضا
هنری، بهمن هنری، قاسم طاهر

اصغری. امیرحسین

٩۵/١/٢٨ تا ٩٢/١/٢٨

انتظاری، محمدرضا ، اسالم اسفندیار
زهرا هنری، قاسم طاهر ، رجال عل
آزاد، غالم سهیال کمیته)، گویا(رئیس

هنری. بهمن

١۴٠٠/١/١۵ تا ٩٧/١/١۵

باقری، محمد وحیدی اصل، محمدقاسم
حسین سیفلو، ، محمدجلوداری ممقان

. معصوم همدان حسین
٨٩/١/١ تا ٨۵/١٠/١ قربان ابوالقاسم استاد جایزه کمیته

(رئیس وحیدی اصل محمدقاسم
پرویز حسین سیفلو، کمیته)،
، معصوم همدان حسین شهریاری،

. محمدجلوداری ممقان

٩١/١/١ تا ٨٩/١/١

(رئیس وحیدی اصل محمدقاسم
ایرانمنش، عل باقری، کمیته)،محمد
صفاپور، احمد ، معصوم همدان حسین

قاسملو. فرید سیفلو، حسین

٩۵/١/٢٨ تا ٩٢/١/٢٨

باقری، محمد ایرانمنش، عل
کمیته)، پور(رئیس رجبعل مهدی
حسین قاسملو، فرید ، صادق مسعود

. معصوم همدان

١۴٠٠/١/١۵ تا ٩٧/١/١۵



١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ٢٨
(رئیس جمال علیرضا ، مدقالچ علیرضا
ارسالن قاسم هنری، طاهر کمیته)،

اردشیر. محمد شادمان،
٨٩/١/١ تا ٨۵/٩/٣٠ مصاحب غالمحسین جایزه کمیتۀ

محمد کمیته)، (رئیس جمال علیرضا
محمد ، میرزاوزیری مجید اردشیر،

. مدقالچ علیرضا ، ممقان جلوداری
٩١/١/١ تا ٨٩/١/١

بیژن کمیته)، (رئیس میرزاوزیری مجید
قاسم طاهر پاشا، عین اله طائری،

ترانه ار، آب عل آذرپناه، فریبرز هنری،
مصاحب.

٩۵/١/٢٨ تا ٩٢/١/٢٨

پاشا، عین اله اردشیر، محمد ار، آب عل
ترانه کمیته)، (رئیس طائری بیژن

. معماریان عزیزاله مصاحب،
١۴٠٠/١/١۵ تا ٩٧/١/١۵

، جلوداری ممقان محمد ، باستان عل
ظهوری زنگنه، بیژن ، ریاض عبدالحمید

. فراه محمدهادی
٩١/۵/۵ تا ٨٧/۵/۵ نجوم حسن جایزه کمیتۀ

بیژن ، ویش ابراهیم حمیدرضا
محمدتق ، باستان عل ظهوری زنگنه،

چشمه، هفت نوری کاظم جهاندیده،
آقا. آل اعلم فروغ ، زمان شیوا

٩۵/١/٢٨ تا ٩٢/١/٢٨

بیژن ، ممقان جلوداری محمد
عل کمیته)، (رئیس ظهوری زنگنه

آقا. آل اعلم فروغ ، زمان شیوا ، باستان
١۴٠٠/١/١۵ تا ٩٧/١/١۵



٢٩ ١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای
بهمن ، زعفران جعفر ، ریاض عبدالحمید
محمد قاسم هنری، طاهر ، طباطبائ

وصال. عل ، جلوداری ممقان
٨٩/١/١ تا ٨۵/١٠/١ وصال منوچهر جایزه کمیتۀ

(رئیس ممقان جلوداری محمد
صال محمد رجبعل پور، مهدی کمیته)،
طاهر ، عبدالله عبدالعزیز مصلحیان،

وصال. عل ، هنری قاسم

٩١/۶/١ تا ٨٩/١/١

رسول کمیته)، (رئیس عبداله عبدالعزیز
کریم ، مدقالچ علیرضا ، اصفهان نصر
محبی، حسین غفاری، عل هدایتیان،

وصال. عل

٩۵/١/٢٨ تا ٩٢/١/٢٨

عبداله عبدالعزیز ، امین مسعود سید
، اصفهان نصر رسول کمیته)، (رئیس

عل هدایتیان، کریم ، مدقالچ علیرضا
وصال. عل غفاری،

١۴٠٠/١/١۵ تا ٩٧/١/١۵

سیاوش شادمان، ارسالن ، حقان احمد
ردیچ م ، صدوق عباس ، شهشهان

تومانیان.
٨٨/٩/٣٠ تا ٨۵/٩/٣٠ هشترودی محسن جایزه کمیته

اسدالله کمیته)، (رئیس آذرپناه فریبرز
محمد سید ، شهشهان سیاوش رضوی،

. صدوق عباس ، کاشان باقر
٩١/١/١ تا ٨٩/١/١

کمیته)، (رئیس دامنه سلیمان مجید
ایمان رضوی، اسدالله تومانیان، ردیچ م
رحیم ، کاشان باقر محمد سید افتخاری،

. صدوق عباس نهندی، زارع

٩۵/١/٢٨ تا ٩٢/١/٢٨



١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ٣٠

ردیچ م افتخاری، ایمان آذرپناه، فریبرز
ستایش، ایمان کمیته)، (رئیس تومانیان
کوشش، محمدرضا ، صدوق عباس

. مل فرشته

١۴٠٠/١/١۵ تا ٩٧/١/١۵

دهقان، محمدعل ایرانمنش، عل
. یاحق بامداد ، عبدالله عبدالعزیز ٩١/١٠/٢ تا ٨٩/١٠/٢ رجبعل پور مهدی جایزۀ کمیتۀ

محمد کمیته)، (رئیس دهقان محمدعل
داود ، یاحق بامداد مصلحیان، صال
اصغر اکبری، سعید ویه، سال خجسته

افشین. حمیدرضا ، رحیم

٩۵/١/٢٨ تا ٩٢/١/٢٨

(رئیس اکبری سعید افشین، حمیدرضا
خجسته داود توتونیان، فائزه کمیته)،

. یاحق بامداد ، رحیم اصغر ویه، سال
١۴٠٠/١/١۵ تا ٩٧/١/١۵

ایمان کمیته)، (رئیس ماهیار یمه ح
دانشخواه، اشرف جفری، امیر افتخاری،
فرشته و محمودی مژگان ، قان فاطمه

. مل

١۴٠١/۴/٣ تا ١٣٩٩/۴/٣ میرزاخان مریم جایزه کمیتۀ



۶ فصل

گردهمایی ها
ایران ریاض ساالنۀ کنفرانس های

دبیر اه دانش تاریخ کنفرانس
بهبودیان جواد شیراز ١٣۴٩ فروردین ١٢ـ١٠  اولین
انواری مرتض شریف صنعت ١٣۵٠ فروردین ٩ ـ  ١٢ دومین
میرباقری احمد بهشت شهید ١٣۵١ فروردین ٩ ـ  ١٢ سومین

وحدت علینق تهران ١٣۵٢ فروردین ٨ ـ  ١١ چهارمین
فتاح ابن عبدالله شیراز ١٣۵٣ فروردین ٨ ـ  ١١ پنجمین

عمیدی عل اهواز ١٣۵۴ فروردین ٨ ـ  ١١ ششمین
تومانیان ردیچ م تبریز ١٣۵۵ فروردین ٨ ـ  ١١ هفتمین

نوری مقدم محمدرضا شریف صنعت ١٣۵۶ فروردین ٨ ـ  ١١ هشتمین
زعفران جعفر اصفهان ١٣۵٧ فروردین ٨ ـ  ١١ نهمین

٢۵



١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ٢۶

رضوی اسدالله تهران معلم تربیت
( فعل (خوارزم ١٣۵٨ فروردین ٨ ـ  ١١ دهمین

نام نی اسدالله مشهد فردوس ١٣۵٩ فروردین ٨ ـ  ١١ یازدهمین
رجال عل تابش، یحیی اصفهان صنعت ١٣۶٠ فروردین ٨ ـ  ١١ دوازدهمین

قزل ایاق محمد کرمان شهیدباهنر ١٣۶١ فروردین ٨ ـ  ١١ سیزدهمین
تومانیان ردیچ م تبریز ١٣۶٢ فروردین ٨ ـ  ١١ چهاردهمین

سپهری محمدرضا شیراز ١٣۶٣ فروردین ٨ ـ  ١١ پانزدهمین

بابلیان اسماعیل تهران معلم تربیت
( فعل (خوارزم ١٣۶۴ شهریور ٢٣ ـ  ٢۶ شانزدهمین

دهمرده حبیب الله بلوچستان و سیستان ١٣۶۵ فروردین ٨ ـ  ١١ هفدهمین
حسن پور پرویز بیرجند فروردین١٣۶۶ ١١ـ٨  هجدهمین
پناه غالمرضا گیالن فروردین١٣۶٧ ١١ـ٨  نوزدهمین

نوروزایزددوستدار،
رحیم زارع نهندی تهران فروردین١٣۶٨ ١١ـ٨  بیستمین

آبادی خاتون محمود اصفهان اسفند١٣۶٨ ٢۵ـ٢٢  مین ی و بیست
رجب زاده مقدم محمدرضا فردوس مشهد اسفند١٣۶٩ ٢۵ـ٢٢  دومین و بیست

شهرتاش سیدمحسن کرمانشاه رازی ٢١ـ١٨ فروردین١٣٧١ بیست وسومین
توکل جواد بهشت شهید فروردین١٣٧٢ ١١ـ٨  بیست وچهارمین

تابش یحیی شریف صنعت فروردین١٣٧٣ ١١ـ٨  بیست وپنجمین
محسن مقدم محمود کرمان باهنر شهید فروردین١٣٧۴ ١١ـ٨  بیست وششمین

صدیق کریم شیراز فروردین١٣٧۵ ١١ـ٨  بیست وهفتمین
سیفلو حسین تبریز فروردین١٣٧۶ ١١ـ٨  بیست وهشتمین

ریاض عبدالحمید امیرکبیر صنعت فروردین١٣٧٧ ١١ـ٨  بیست ونهمین



٢٧ ١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای

گنج مسعود اردبیل محقق مرداد١٣٧٨ ١٣ـ١٠  س امین
زارع نهندی رحیم تهران شهریور١٣٧٩ ٩ـ۶  مین س وی

افروزی علیزاده قاسم مازندران شهریور١٣٨٠ ٨ـ۵  س ودومین
نام نی اسدالله مشهد فردوس شهریور١٣٨١ ١١ـ٨  سومین و س

میرحسن سیدعل شاهرود صنعت شهریور١٣٨٢ ١١ـ٨  چهارمین و س
آذرپناه فریبرز اهواز چمران شهید بهمن١٣٨٣ ١٠ـ٧  پنجمین و س

واعظ پور سیدمنصور یزد شهریور١٣٨۴ ٢٢ـ١٩  ششمین و س

رضاپور شهرام تربیت معلم آذربایجان
( فعل مدن (شهید شهریور١٣٨۵ ١۴ـ١١  هفتمین و س

میرزاپور فرض اله زنجان اه دانش شهریور١٣٨۶ ١٢ ـ  ١۵ هشتمین و س
فدایی محمدرضا کرمان باهنر شهید اه دانش شهریور١٣٨٧ ٣ ـ  ۶ نهمین و س
شهشهان سیاوش شریف صنعت اه دانش مرداد١٣٨٨ ٢۶ ـ  ٢٩ چهلمین

استادباش سعید ارومیه اه دانش مرداد١٣٨٩ ٣ ـ  ٧ مین ی و چهل
صفاپور احمد اه ول عصررفسنجان دانش ١٣٩٠ شهریور ١۴ ـ  ١٧ دومین و چهل

حجت غالمرضا تبریز اه دانش ١٣٩١ شهریور ٩ ـ  ۶ سومین و چهل
عرفانیان احمد مشهد فردوس اه دانش ١٣٩٢ شهریور چهارمین و چهل
صاف محمدرضا سمنان اه دانش ٩٣ شهریورماه پنجمین و چهل
لقمان برید قاسم یزد اه دانش ١٣٩۴ شهریورماه ششمین و چهل

خوارزم اه دانش ١٣٩۵ شهریورماه هفتمین و چهل
همدان سینای بوعل اه دانش ١٣٩۶ شهریورماه هشتمین و چهل

ایران صنعت و علم اه دانش ١٣٩٧ ماه شهریور نهمین و چهل
شیراز اه دانش ١٣٩٨ پنجاهمین



١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ٢٨

کاشان اه دانش ١٣٩٩ مین ی و پنجاه
کرمان باهنر شهید اه دانش ١۴٠٠ دومین و پنجاه



٢٩ ١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای

تخصص همایش های و سمینارها

آن کاربردهای و جبرخط سمینارهای
سمینار دبیر اه دانش تاریخ سمینار

دهقان محمدعل رفسنجان ول عصر ٧۴ دی اولین
خورشیدیان کاووس بوشهر خلیج فارس ٧٩ بهمن دومین

سالم عباس کرمان شهیدباهنر ٨٣ دی سومین
ری همت عس عطاءاله رفسنجان ول عصر ٨۵ بهمن چهارمین

تقوی عل مازندران ٨٨ آبان پنجمین
نظری عل محمد اراک ٩٠ اردیبهشت ششمین

مصلحیان صال محمد مشهد فردوس ١٣٩٢ هفتمین
نسب احمد مراد کردستان ١٣٩۴ ادردیبهشت هشتمین

لر قلعه شهریاری محمد تبریز ١٣٩۶ تیر نهمین
کرمان باهنر شهید ١٣٩٨ دهمین

سبزواری یم ح ١۴٠٠ یازدهمین



١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ٣٠

توپولوژی و هندسه سمینارهای
سمینار دبیر اه دانش تاریخ سمینار

تومانیان ردیچ م تبریز ٧٩ دی اولین
رضوی اسداله امیرکبیر صنعت ٨١ بهمن دومین

رضاپور شهرام آذربایجان معلم تربیت
( فعل مدن (شهید ٨٣ تیر سومین

اسدی محمدعل ارومیه ٨۵ شهریور چهارمین
شادمان ارسالن کردستان ٨٨ اردیبهشت پنجمین

حاج بدل عل بناب ٩٠ شهریور ششمین
ایران صنعت و علم ٩٢ هفتمین

امیرکبیر صنعت اه دانش ٩۴ هشتمین
مراغه اه دانش ٩۶ مرداد نهمین

چمران شهید اه دانش ٩٨ دهمین
یاسوج اه دانش ١۴٠٠ یازدهمین



٣١ ١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای

جبر سمینارهای
سمینار دبیر اه دانش تاریخ سمینار

معتمدی، منصور
کرمزاده امیدعل اهواز چمران شهید ۵۶ اسفند اولین
زارع نهندی رحیم کاشان ۶۶ اردیبهشت دومین

ضیائ عباس کرمان شهیدباهنر ۶۶ آبان سومین
رجب زاده مقدم محمدرضا مشهد فردوس ۶٧ شهریور چهارمین

شهابی محمدعل تبریز ۶٨ شهریور پنجمین
توکل جواد شهیدبهشت ۶٩ شهریور ششمین

دانشخواه اشرف همدان بوعل ٧١ آبان هفتمین
درفشه محمدرضا تهران ٧۵ آذر هشتمین

مژده دوستعل مازندران ٧۶ آبان نهمین
رشیدیان پرویز کردستان ٧٧ مهر دهمین

حقان احمد اصفهان صنعت ٧٨ آبان یازدهمین
ابراهیم محمدمهدی شهیدبهشت ٧٩ فروردین دوازدهمین

بهروش هوشنگ ارومیه تیر٨٠ سیزدهمین
ردی هادیان ده ناهید الزهرا ٨١ تیر چهاردهمین

انصاری حبیب اله گیالن ٨٢ تیر پانزدهمین
موسوی حمید زنجان پایه علوم ٨٣ آبان شانزدهمین
برزوئ رجبعل بلوچستان و سیستان ٨۴ اسفند هفدهمین

بصیری عبدالعل دامغان علوم پایه ٨۶ فروردین هجدهمین
اف معدنش عل سمنان ٨۶ بهمن نوزدهمین



١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ٣٢

دیبایی تق محمد تهران معلم تربیت
( فعل (خوارزم ٨٨ اردیبهشت بیستمین

نق پور رضا تبریز ٨٩ آبان مین ی و بیست

مقدس غالمرضا یم سبزوار(ح معلم تربیت
( فعل سبزواری ٩٠ بهمن دومین و بیست

الیاس مهدی خوانسار کامپیوتر و ریاض ده دانش ٩٢ آبان سومین و بیست
دیبایی تق محمد خوارزم ٩٣ آبان چهارمین و بیست

استاج اکبر عل سبزواری یم ح ٩۵ تیر پنجمین و بیست

پناه عل امجد کردستان ١٣٩٧ ششمین و بیست

آذرپناه فریبرز دکتر فارس خلیج اه دانش ١۴٠٠ هفتمین و بیست

آن کاربردهای و ریاض آنالیز سمینارهای
سمینار دبیر اه دانش تاریخ سمینار

فاطم تق مشهد فردوس ١٣۵٧ اولین
ــ  اصفهان ــ  دومین

صدیق کریم شیراز ۶٧ اردیبهشت سومین
ــ  تبریز ۶٨ شهریور چهارمین

صدیق کریم شیراز ۶٩ آبان پنجمین
افروزنژاد عل زاهدان معلم تربیت ٧٠ آبان ششمین
نام نی اسداله مشهد فردوس ٧۴ آبان هفتمین

فرهادی حمیدرضا شریف صنعت ٧۶ بهمن هشتمین
الل جواد خوارزم ٧٧ شهریور نهمین



٣٣ ١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای

دهقان محمدعل رفسنجان ول عصر ٧٨ بهمن دهمین
واعظ پور منصور یزد ٧٩ بهمن یازدهمین

انصاری اسماعیل گیالن ٨٠ بهمن دوازدهمین
اعظم سعید اصفهان ٨١ بهمن سیزدهمین

امام زاده بهروز صنعت و علم ٨٢ بهمن چهاردهمین
عظیم پرویز بلوچستان و سیستان ٨٣ اسفند پانزدهمین

صال مصلحیان محمد مشهد فردوس ٨۵ بهمن شانزدهمین
بخش نشوادیان باقر اراک ٨٧ اردیبهشت هفدهمین
قاسم هنری طاهر خوارزم ٨٨ فروردین هجدهمین

عل محمدی محسن مازندران ٨٩ بهمن نوزدهمین
دارابی بیاض مراغه ٩١ تیر بیستمین

همدان واحد اسالم آزاد همدان ١٣٩٣ آذر مین ی و بیست
بناب ١٣٩۵ بهمن دومین و بیست
اراک ١٣٩٧ آبان ٢۴ و ٢٣ سومین و بیست

امام خمین الملل بین ٩٩ اسفند چهارمین و بیست
لرستان ١۴٠١ پنجمین و بیست



١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ٣۴

کاربردها و دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینارهای
سمینار دبیر اه دانش تاریخ سمینار

مهری بهمن زنجان پایه علوم ٧۵ آبان اولین
ظهوری زنگنه حمیدرضا اصفهان صنعت ٧٧ اردیبهشت دومین

جالل میرعباس زنجان پایه علوم ٧٨ اردیبهشت سومین
افشارنژاد زهرا مشهد فردوس ٧٩ اردیبهشت چهارمین

آسرائ اسداله گیالن ٨١ آبان پنجمین
مهری بهمن زنجان پایه علوم ٨٣ مهر ششمین

ایواز کریم تبریز ٨۴ آبان هفتمین

ظهوری زنگنه حمیدرضا اری هم با اصفهان صنعت
شریف صنعت ٨۶ آبان هشتمین

آقازاده ناصر مدن شهید ٩١ تیر نهمین
نعمت عبدالعل مازندران ٩٢ آبان دهمین

دامغان ٩٣ تیر یازدهمین
تبریز ١٣٩۴ دوازدهمین

اصفهان صنعت ١٣٩۵ سیزدهمین
زنجان پایۀ علوم تکمیل تحصیالت ١٣٩٧ چهاردهمین

گیالن ١٣٩٩ پانزدهمین
تبریز ١۴٠٠ شانزدهمین



٣۵ ١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای

آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینارهای
سمینار دبیر اه دانش تاریخ سمینار

مهدوی امیری نظام الدین شریف صنعت اه دانش ٧۴ آبان اولین
جندق غالمرضا حسین امام اه دانش ٧٧ بهمن دومین

سهیل علیرضا بلوچستان و سیستان اه دانش ٧٩ آبان سومین
وحدت سعید خوانسار کامپیوتر و ریاض ده دانش ٩٢ اردیبهشت چهارمین

رفسنجان ( (ع ولیعصر اه دانش ٩٣ شهریور پنجمین
مراغه اه دانش ١٣٩۵ ششمین

کرمان باهنر شهید اه دانش ١٣٩٧ هفتمین
کردستان اه دانش ١۴٠٠ هشتمین

کاربردها و هارمونی آنالیز سمینارهای
اصفهان صنعت اه دانش ١٣٩١ بهمن کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار اولین

بنیادی دانش های اه پژوهش ١٣٩٢ دی کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار دومین
یزد اه دانش ١٣٩٣ بهمن کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار سومین

خوارزم اه دانش ١٣٩۴ کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار چهارمین
مشهد فردوس اه دانش ١٣٩۵ دی کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار پنجمین
سبزواری یم ح اه دانش ١٣٩۶ بهمن کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار ششمین

بهشت شهید اه دانش ١٣٩٧ ماه دی کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار هفتمین
سمنان اه دانش ١٣٩٨ بهمن کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار هشتمین

امیرکبیر صنعت اه دانش ١۴٠٠ بهمن کاربردها و هارمونی آنالیز سمینار نهمین
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تابع آنالیز سمینارهای

شریف صنعت اه دانش ١٣۶۵ بهمن تابع آنالیز سمینار اولین
مشهد فردوس اه دانش ١٣٩۴ اسفند تابع آنالیز سمینار چهارمین

زنجان اه دانش ١٣٩۶ تیر تابع آنالیز سمینار پنجمین
اصفهان اه دانش ١٣٩٨ اسفند تابع آنالیز سمینار ششمین

(ره) خمین امام بین الملل اه دانش ١۴٠١ اسفند تابع آنالیز سمینار هفتمین
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ریاض آموزش کنفرانس های
اصفهان ١٣٧۵ شهریور کنفرانس اولین

کرمانشاه ١٣٧۶ شهریور کنفرانس دومین
کرمان ١٣٧٧ شهریور کنفرانس سومین
تهران ١٣٧٨ بهمن کنفرانس چهارمین
مشهد ١٣٧٩ بهمن کنفرانس پنجمین
شیراز ١٣٨١ اسفند کنفرانس ششمین

سنندج ١٣٨٣ شهریور کنفرانس هفتمین
شهرکرد اه دانش ١٣٨۵ مرداد کنفرانس هشتمین
زاهدان اه دانش ١٣٨۶ شهریور کنفرانس نهمین

یزد اه دانش ١٣٨٧ مرداد کنفرانس دهمین
ساری ١٣٨٩ تیر کنفرانس یازدهمین

سمنان ١٣٩١ شهریور کنفرانس دوازدهمین
رجایی شهید اه دانش ١٣٩٣ کنفرانس سیزدهمین

شیراز ١٣٩۵ کنفرانس چهاردهمین
بوشهر فارس خلیج اه دانش ١٣٩۶ کنفرانس پانزدهمین

بابلسر مازندران اه دانش ١٣٩٧ کنفرانس شانزدهمین
تبریز فرهنگیان اه دانش ١٣٩٨ کنفرانس هفدهمین

دامغان اه دانش ١۴٠١ کنفرانس هجدهمین
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مال ریاضیات کنفرانس های
زنجان پایه علوم ١٣٨۶ بازار و صنعت ریاضیات ، مال ریاضیات سمینار اولین

زنجان ١٣٨٩ اجتماع ه های شب ریاضیات و مال ریاضیات سمینار دومین
سمنان ١٣٩١ آن کاربردهای و مال ریاضیات سمینار سومین

یزد ،١٣٩٨ کاربردها و مال ریاضیات کنفرانس چهارمین

انسان علوم و مال ریاضیات همایش های
طباطبائ عالمه ١٣٨٨ انسان علوم و مال ریاضیات همایش اولین
طباطبائ عالمه ١٣٩٠ انسان علوم و مال ریاضیات همایش دومین
طباطبائ عالمه ١٣٩٣ انسان علوم و مال ریاضیات همایش سومین
طباطبائ عالمه ١٣٩۴ انسان علوم و مال ریاضیات همایش چهارمین
طباطبائ عالمه ١٣٩۵ اردیبهشت انسان علوم و مال ریاضیات همایش پنجمین
طباطبائ عالمه ١٣٩٧ اردیبهشت انسان علوم و مال ریاضیات همایش پنجمین

بلوچستان و سیستان ٩٩ اسفند انسان علوم و مال ریاضیات همایش ششمین

آن کاربردهای و رها عمل نظریۀ سمینارهای
مازندران اه دانش ١٣٩١ آن کاربردهای و رها عمل نظریۀ سمینار اولین

شیراز اه دانش ١٣٩۴ آبان آن کاربردهای و رها عمل نظریۀ سمینار دومین
مشهد فردوس اه دانش ١٣٩۵ اسفند آن کاربردهای و رها عمل نظریۀ سمینار سومین

بجنورد اه دانش ١٣٩۶ اسفند آن کاربردهای و رها عمل نظریۀ سمینار چهارمین
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گردهمایی ها سایر
اه دانش زمان سمینار

تبریز ١٣۶۶ فیزی ریاض سمینار
تهران ١٣۶۵ جزئ مشتقات با دیفرانسیل معادالت سمینار

امیرکبیر صنعت ١٣۶٩ کاربردی ریاض سمینار اولین
ایران صنعت و علم ١٣٧٩ کاربردی ریاض سمینار دومین

کردستان ١٣٧٩ همه برای ریاضیات کنفرانس
امیرکبیر صنعت ١٣٧٩ آن نخستین سمینارترکیبیات وکاربردهای

زنجان پایه علوم ١٣٧٩ گروه ها نظریه تابستان مدرسه

کاشان ١٣٧٩ جمشید غیاث الدین بزرگداشت بین الملل همایش
کاشان

شاهد ١٣٧٩ پزش و علوم انسان در ریاضیات کاربرد سمینار اولین

حسین امام ١٣٧٩ ایران رمز همایش اولین
زنجان ١٣٧٩ کاربردی ریاضیات مشترک سمینار اولین

بهشت شهید ١٣٨٠ فلسفه و ریاضیات سمینار اولین
باکو دولت ١٣٨١ کاربردی ریاض مشترک سمینار دومین

زنجان ١٣٨٣ کاربردی ریاض مشترک سمینار سومین

بهشت شهید ١٣٨۴ و ایران کاربردی ریاض کارگاه اولین
( مال فرانسه(ریاضیات

زنجان پایه علوم ١٣٨۴ آن کاربردهای و گربنر پایه های بین الملل مدرسه

زنجان پایه علوم ١٣٨۵ فرانسه(معادالت و ایران کاربردی ریاض کارگاه دومین
( تصادف پاره ای دیفرانسیل

( (خوارزم تهران معلم تربیت ١٣٨۵ ریاضیات کارگاه دومین
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امام خمین بین الملل ١٣٨۵ معکوس مسائل و عادی دیفرانسیل معادالت کنفرانس
دیفرانسیل معادالت در

زنجان پایه علوم ١٣٨۵ تصادف پاره ای دیفرانسیل معادالت کارگاه

فردوس مشهد ١٣٨۵ جبری ساختارهای کارگاه
اصفهان ١٣٨۶ بهینه سازی و غیرخط آنالیز بین الملل کنفرانس

مشهد فردوس ١٣٨۶ کوانتوم گروه های و گروه ها نظریۀ سمینار اولین
مشهد فردوس ١٣٨۶ ایران فازی سیستم های کنفرانس هفتمین

مازندران ١٣٨۶ تصادف فرایندهای و احتمال سمینار ششمین

ارومیه ١٣٨٨ و هندس توابع بین الملل کارگاه و همایش اولین
آن کاربردهای

تبریز ١٣٨٨ جایی جبرجابه و جبری ترکیبیات سمینار

مدرس تربیت ١٣٨٨ ایران و اسالم تمدن و فرهنگ و تاریخ همایش

مشهد فردوس ١٣٨٨ در کنترل نظریه و ریاضیات کاربرد همایش اولین
پزش

رفسنجان ول عصر ١٣٨٨ موج ها و قاب ها نظریه و ماتریس آنالیز گارگاه
اهواز چمران شهید ١٣٨٨ کاربردی ریاض بین الملل کنفرانس

اصفهان صنعت ١٣٨٨ تصادف فرایندهای و احتمال سمینار هفتمین

مازندران ١٣٨٨ پیام نور اه دانش ریاض تخصص همایش دومین
بلوچستان و سیستان ١٣٨٨ کاربردی ریاض کنفرانس چهارمین

مشهد فردوس ١٣٨٩ جبری ترکیبیات کنفرانس دومین
بهشت شهید ١٣٨٩ فازی سیستم های کنفرانس دهمین

خارجه امور وزارت ١٣٨٩ اطالعات فناوری کاربرد مل کنفرانس دومین
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آمل اه دانش ١٣٨٩ و فازی زمینه در بین الملل کنفرانس چهارمین
آن کاربردهای

علوم فرهنگستان ١٣٨٩ کشور ریاض پژوهش و آموزش چشم انداز سمینار
بهشت شهید ١٣٨٩ ایران فازی سیستم های کنفرانس دهمین

تهران ١٣٨٩ گروه ها نظریه کارگاه و کنفرانس سومین
تبریز ١٣٨٩ ریاض منطق سمینار اولین

اصفهان ١٣٨٩ ایران جبری ترکیبیات کنفرانس سومین
ریاضیات ده پژهش ١٣٨٩ نامتناه بعد با ل جبرهای کنفرانس و کارگاه

اصفهان صنعت ١٣٨٩ ترکیبیات روزه ی سمینار
مشهد نور پیام ١٣٨٩ پیام نور اه دانش سراسری همایش سومین

طوس نصیر خواجه صنعت ١٣٩٠ آن کاربردهای و بهینه سازی کارگاه سومین
گیالن ١٣٩٠ تصادف فرآیندهای و احتمال سمینار هشتمین

کرمان باهنر شهید ١٣٩٠ عددی جبرخط کارگاه
دامغان ١٣٩٠ باناخ جبرهای و فضاها سمینار

امین عالمه معلم تربیت ١٣٩٠ نوآوری و آموزش ، ریاض رشد کنفرانس نخستین

اصفهان پیام نور ١٣٩٠ گروه ها نظریه بین الملل کنفرانس چهارمین

همدان سینا بوعل ١٣٩١ گراف ها جبری نظریه کنفرانس دومین
مدرس تربیت ١٣٩۴ ماه مهر چالش ها و ریاض علوم سمینار

اصفهان ریاضیات خانه ١٣٩٧ ماه آذر جبر روز همایش
االنبیا(ص) خاتم صنعت اه دانش

بهبهان ١٣٩٧ دی ۵ کاربردها و ریاض علوم منطقه ای کنفرانس دومین
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یزد اه دانش ١٣٩٧ ماه دی در اخیر پیشرفت های بین الملل کنفرانس
ریاض علوم

نیشابور اه دانش ١٣٩٧ اسفند زیست ریاضیات مل همایش اولین

صنعت و علم اه دانش ١٣٩٧ بهمن ١٠ ریاض انجمن نمایندگان همایش نهمین
ایران

امیرکبیر صنعت اه دانش ١٣٩٧ اسفند ٢٣ ریاض مسابقات مدال آوران همایش اولین
ایران دانشجویی

Southern Federal University

روسیه ٢٠١٩ آگوست ٢۶ (CMCIII) قفقاز ریاض کنفرانس سومین



٧ فصل

نشریات

ادواری نشریات

ایران ریاض انجمن بولتن

١٣۵٢ بهمن در آن شمارۀ نخستین و رسید تصویب به ١٣۵١ فروردین در عموم مجم در بولتن انتشارِ
اخباِر درج و ، توصیف مقاالت نشرِ انجمن، فعالیت های گزارش بولتن انتشارِ از هدف ،١٣۶٢ سال تا شد. منتشر
اصیل مقاالت صرفاً بولتن تحریریه، هیأتِ و انجمن اجرایی شورای تصویب به سال، این از است. بوده علم
منتشر بولتن شمارۀ دو سال هر م کند. چاپ انگلیس زبان به را ریاضیات مختلفِ زمینه های در پژوهش
و معرف Zentralblatt و Mathematical Reviews چون نشریات در شماره هر مقاالت از بسیاری و م شود

عال آموزش و فرهنگ وزارت پژوهش و علم سیاست های دفتر را ایران ریاض انجمن بولتن م شود. نقد

۴٣



١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ۴۴

است. گرفته قرار ISI فهرست در ١٣٨۶ سال زمستان از و است. کرده ارزیابی پژوهش ـ  علم درجۀ با

مختلف دوره های در ایران ریاض انجمن بولتن تحریریۀ هیأت اعضای
اعضاء سردبیر سال و شماره

شادمان، ارسالن بهزاد، مهدی ، خسروشاه برادران غالمرضا
لّله کاظم جوانشیر محمدقل

۴ تا ١ پیاپی

۵۴ ـ  ۵٢

برادران غالمرضا شادمان، ارسالن امام راد، حسنعل
خسروشاه شهشهان سیاوش

۶ و ۵ پیاپی

۵۶ ـ  ۵۵

کاظم عالم زاده، عل اکبر رجبعل پور، مهدی ، بیرش احمد
همدان زاده جواد ، للّه نوری مقدم محمدرضا

٨ و ٧ پیاپی

۵۶

همدان زاده جواد ، ضیائ حسین رجبعل پور، مهدی مقدم نوری محمدرضا
١٠ و ٩ پیاپی

۵٧

همدان زاده جواد ، ضیائ حسین نوری مقدم محمدرضا
١١ پیاپی

۵٨

بهمن ، ضیائ حسین ، رزاق مهدی جعفریان، عل اکبر
همدان غالمحسین نوری مقدم، محمدرضا مهری، همدان زاده جواد

١٣ و ١٢ پیاپی

۵٩ ـ  ۵٨

بهمن ، رجال عل باقرزاده، غالمحسین جعفریان، اکبر عل
رضوی اسدا... ، همدان غالمحسین ، ضیائ حسین مهری، همدان زاده جواد

١۵ و ١۴ پیاپی

۶٠ ـ  ۵٩

بهمن رجبعل پور، مهدی ، رجال عل جعفریان، عل اکبر
مهری همدان زاده جواد

١٧ و ١۶ پیاپی

۶١ ـ  ۶٠
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اعضاء سردبیر سال و شماره

ـــــ  نوبری درگاه غالمرضا
٢١ تا ١٨ پیاپی

۶۵ ـ  ذاکری،۶٢ حسین نوبری، درگاه غالمرضا تومانیان، ردیچ م
کرمزاده شهن امیدعل ، صدیق کریم رجبعل پور، مهدی حقان احمد ۶۶، ٢٢ پیاپی

ذاکری، حسین نوبری، درگاه غالمرضا تومانیان، ردیچ م
شهن امیدعل ، سلطان احمدرضا رجبعل پور، مهدی

نام نی اسدا... ، صدیق کریم کرمزاده،
حقان احمد ۶٧ ،٢٣ پیاپی

حسین ، حقان احمد جعفریان، عل اکبر تومانیان، ردیچ م
اسدا... کرمزاده، شهن امیدعل ، سلطان احمدرضا ذاکری،

نام نی
صدیق کریم ۶٨ ،٢۴ پیاپی

مهدی ذاکری، حسین ، حقان احمد تومانیان، ردیچ م
کرمزاده، شهن امیدعل ، سلطان احمدرضا رجبعل پور،

نام نی اسدا...
صدیق کریم ۶٩ ،٢۵ پیاپی

بهزاد، مهدی بهبودیان، جواد ، خسروشاه برادران غالمرضا
ذاکری، حسین درفشه، محمدرضا ، حقان احمد پارسیان، احمد

محمودیان عباداله سید کرمزاده، شهن امیدعل
رجبعل پور مهدی

شماره١ ـ  جلد١٨
شماره٢ ـ  تاجلد٢٠

جلد) (پن

مهدی بهبودیان، جواد ، خسروشاه برادران غالمرضا
مهدی ذاکری، حسین ، حقان احمد پارسیان، احمد بهزاد،
محمودیان عباداله سید کرمزاده، شهن امیدعل رجبعل پور،

درفشه محمدرضا شماره١و٢ ـ  جلد٢١

پارسیان، احمد بهبودیان، جواد ، خسروشاه برادران غالمرضا
مهدی ذاکری، حسین ، حقان احمد ، حصارک محمود
سید ، صدیق کریم کرمزاده، شهن امیدعل رجبعل پور،

محمودیان عباداله

درفشه محمدرضا
شماره١ ـ  جلد٢٢
شماره٢ ـ  تاجلد٢۴

جلد) (شش

، حقان احمد ، حصارک محمود پارسیان، احمد بهبودیان، جواد
کرمزاده شهن امیدعل رجبعل پور، مهدی ذاکری، حسین درفشه محمدرضا ١ شماره ـ  جلد٢۵

٢ و
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احمد ، حصارک محمود ، روحان جعفری بهزاد ایرانمنش، عل
سلطان احمدرضا ، سماوات فامیل فرامرز ر، دانش امیر ، حقان رجبعل پور مهدی ١ شماره ـ  جلد٢۶

٢ و

، حصارک محمود ، روحان جعفری بهزاد ایرانمنش، عل
احمدرضا ، سماوات فامیل فرامرز ر، دانش امیر ، حقان احمد

مقدم محسن محمود ، سلطان
رجبعل پور مهدی

شماره١ ـ  جلد٢٧
شماره١ جلد٢٨ تا

(سه جلد)

بهزاد بهبودیان، جواد بابلیان، اسماعیل ایرانمنش، عل
رجبعل پور، مهدی ر، دانش امیر ، حقان احمد ، روحان جعفری

کاشان محمدباقر سید
زارع نهندی رحیم

شماره١ ـ  جلد٢٨
شماره١ ـ  تاجلد٣٠

جلد) (پن

حاج ابوالحسن، حسین بابلیان، اسماعیل ، امین مسعود
محمد ، کاشان محمدباقر سید ، جمال علیرضا

سلطان احمدرضا محبی، حسین مهدوی هزاوه ای،
زارع نهندی رحیم

شماره٢ ـ  جلد٣٠
شماره٢ ـ  تاجلد٣٣

جلد) (هفت

حسین اسالم زاده، غالمحسین آذرپناه، فریبرز
مهدوی امیری، نظام الدین ، جمال علیرضا حاج ابوالحسن،

یاسم سیام ، سلطان احمدرضا صال مصلحیان، محمد
اعظم سعید ١ شماره ـ  جلد٣۴

شماره٢ ـ  تاجلد٣۶

حمید اعظم، سعید اسالم زاده، غالمحسین آذرپناه، فریبرز
رحیم ر، دانش امیر ،(٩٠ (آذر حصارک محمود ، پزش
، کاشان سیدمحمدباقر پاریزی، سالم عباس زارع نهندی،
نظام الدین محمویان، سیدعباداله ،(٩٠ محبی(آذر حسین

یاسم سیام نوبختیان، صغری مهدوی امیری،

تیر صال مصلحیان(تا محمد
دی (از اشرف عل رضا ،(٩٠

(٩٠

تا ١ شماره ـ  ٣٧ جلد
۶ شماره ـ  ٣٩ جلد

، اشرف علیرضا ، امین مسعود ، آقاجان اسداله ار، آب عل
سیدمحمدباقر زارع نهندی، رحیم ر، دانش امیر اعظم، سعید
حمیدرضا دیبایی، تق محمد بابلیان، اسماعیل ، کاشان
فاطمه غفاری، عل ، گرج اسحاق مجید ، ویش ابراهیم
خجسته داود کرمزاده، شهن امیدعل ، قاسم استاد قان هلن
حمید محمودیان، عباداله سید ساالریان، رالله ش ساکویه،

یاحق رضا بامداد ، صالح مازیار ، پزش

دی (از اشرف عل رضا
از پاریزی سالم عباس ـ  (٩٠

٩٢ دی

تا ١ شماره ـ  ۴٠ جلد
۴
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اعضاء سردبیر سال و شماره

، اشرف علیرضا ، امین مسعود ، آقاجان اسداله ار، آب عل
سیدمحمدباقر زارع نهندی، رحیم ر، دانش امیر اعظم، سعید
حمیدرضا دیبایی، تق محمد بابلیان، اسماعیل ، کاشان
فاطمه غفاری، عل ، گرج اسحاق مجید ، ویش ابراهیم
داود کرمزاده، شهن امیدعل ، قاسم استاد قان هلن
مازیار ، پزش حمید محمودیان، عباداله سید ساکویه، خجسته

یاحق رضا بامداد ، صالح

پاریزی سالم عباس تا ١ شماره ـ  ۴١ جلد
۴ شماره ۴٢ جلد

حمیدرضا ، آقاجان اسدالله نژاد، آرمند عل ار، آب عل
، امین مسعود افتخاری، ایمان اعظم، سعید ، ویش ابراهیم
خجسته داود حجازیان، شیرین ابوالحسن، حاج حسین

عفت سهراب ، عبداله فرشید نهندی، زارع رحیم ویه، سال
محمدرضا ، قاسم استاد قان هلن فاطمه غفاری، عل ،
محمود آزاد، نی تورج موسوی، حمید محبی، حسین کوشش،

یاحق بامدادرضا یزدی، هادیزاده

ویش ابراهیم حمیدرضا تا ۵ شماره ـ  ۴٢ جلد
١ شماره ۴۵ جلد

ایران ریاض انجمن خبرنامۀ

اعضای تقدیم ١٣۵٨ آبان ماه در خود داخل نشریۀ به عنوان را خبرنامه شمارۀ اولین ایران ریاض انجمن
داخل اخبار حاوی خبرنامه است. انجمن اعضای میان منظم ارتباط ایجاد خبرنامه انتشار از هدف کرد. خود

نشریات معرف و ، خارج و داخل مهم سمینارهای و کنفرانس ها اخبار ، ریاض بین الملل مهم اخبار انجمن،
هشت تا دو بین بعدی سال های در و سال، در شماره پن آغاز در خبرنامه است. مفید اطالعات سایر و ریاض
نشریه این از شماره چهار سال هر م کند سع خبرنامه تحریریه هیأت اکنون است. شده منتشر سال در شماره
به انجمن سایت وب در دادن قرار و صفحات داخل در مناسب عکس های گنجاندن و رنگ جلد تغییرات با را



١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ۴٨

نماید. منتشر منظم طور

مختلف دوره های در ایران ریاض انجمن خبرنامه تحریریه هیأت اعضاء

ایران ریاض انجمن اجرایی شورای زیرنظر ١٣٧٣ خرداد ال ١٣۵٨ آبان

رشید رضایی، مان تحریریه: هیات زارع نهندی، رحیم سردبیر:
رجبعل پور مهدی زارع نهندی، ١٣٧۵ خرداد ال ١٣٧٣ تیر

رشید رضایی، مان تحریریه: هیات ، ریاض عبدالحمید سردبیر:
نام نی اسدالله زارع نهندی، ١٣٧۶ دی ال ١٣٧۵ تیر

ایران ریاض انجمن اجرایی شورای زیرنظر ١٣٧٧ خرداد ال ١٣٧۶ بهمن

نهندی رشیدزارع سردبیر: بهزاد، مهدی مسؤول: مدیر ١٣٧٩ شهریور ال ١٣٧٧ تیر

تحریریه: هیات ، مدقالچ علیرضا سردبیر: بهزاد، مهدی مسؤول: مدیر
نسرین زارع نهندی، رشید ، خرم محمد تومانیان، ردیچ م برزگر، عل

یاسم سیام و مدقالچ علیرضا سلطانخواه،
١٣٨٠ شهریور ال ١٣٧٩ مهر

تحریریه: هیات تومانیان، ردیچ م سردبیر: بهزاد، مهدی مسؤول: مدیر
نسرین زارع نهندی، رشید ، خرم محمد تومانیان، ردیچ م برزگر، عل

یاسم سیام و مدقالچ علیرضا سلطانخواه،
١٣٨٢ شهریور ال ١٣٨٠ مهر

صال مصلحیان، محمد سردبیر: محمودیان، سیدعبادا... مسؤول: مدیر
محمد ، پزش حمید ،(٨۴ مرداد آرین نژاد(تا مسعود تحریریه: هیات
و مدقالچ علیرضا زارع نهندی، رشید رضایی، مان ، جلوداری ممقان

(٨۴ مرداد واعظ پور(از سیدمنصور

١٣٨۵ شهریور ال ١٣٨٢ مهر
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صال مصلحیان، محمد سردبیر: ، مدقالچ علیرضا مسؤول: مدیر
مجید زارع نهندی، رشید ، حقیق حسن ، پزش حمید تحریریه: هیات

هادیزاده یزدی محمود واعظ پور، سیدمنصور میرزاوزیری،
١٣٨۶ مهر ال ١٣٨۵ مهر

هیات زارع نهندی، رشید سردبیر: ، مدقالچ علیرضا مسؤول: مدیر
محمود واعظ پور، سیدمنصور ، حقیق حسن ، پزش حمید تحریریه:

هادیزاده یزدی
١٣٨٨ شهریور ال ١٣٨۶ دی

هیات دهقان، محمدعل سردبیر: ، مدقالچ علیرضا مسؤول: مدیر
محمدیان، رستم ، بهرام فریبا ، ابراهیم ویش حمیدرضا تحریریه:
٩٠ (خرداد مومنایی حسین ،(٩٠ خرداد تا ٨٨ (مهر سالم پاریزی عباس

هادیزاده یزدی محمود واعظ پور، سیدمنصور ،(٩١ شهریور تا

١٣٩١ شهریور ال ١٣٨٨ مهر

مسعود ــ  ایرانمنش عل سردبیر: دهقان، عل محمد مسؤول: مدیر
مهدی زعفرانیه، مهدی رضاپور، شهرام تحریریه: هیات نژاد، آرین

مومنایی حسین محمدیان، رستم ، علیخان سعید ، حسن
١٣٩۴ شهریور ال ١٣٩١ مهر

هیات نژاد، آرین مسعود سردبیر: دهقان، عل محمد مسؤول: مدیر
محمدقاسم ، حقیق حسن حجازیان، شیرین بهزاد، مهدی تحریریه:

زاده یوسف ملیحه اصل، وحیدی
١٣٩٧ شهریور ال ١٣٩۴ مهر

هیات صفاپور، احمد سردبیر: پور، واعظ منصور سید مسؤول: مدیر
، مل فرشته ، یوسف شمس مرضیه ، آمل احمدی خدیجه تحریریه:

نامداری مهرداد ممتحن، احسان ، مل حسن
١۴٠٠ شهریور ال ١٣٩٧ مهر

ریاض اندیشه و فرهنگ
ترویج ـ  علم درجۀ با را نشریه این ، عال آموزش و فرهنگ وزارت پژوهش و علم سیاست های دفتر

جنبه های هم که نماید منتشر ریاضیات زمینۀ در مطالبی و مقاالت م کند تالش نشریه این است. کرده ارزیابی
ایران ریاض جامعۀ بر حاکم ریاضیاتِ روند و فرهنگ بازگوکنندۀ هم و دهند ترویج را ریاضیات فلسف و عام
م یابد. انتشار آن از شماره دو سال هر و شد منتشر ١٣۶١ بهار در ریاض اندیشۀ و فرهنگ شمارۀ اولین باشند.
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مختلف دوره های در ریاض اندیشۀ و فرهنگ تحریریۀ هیأت اعضای
اعضا سردبیر شماره پیاپی

رجال عل تابش، یحیی ٣ تا ١
میامئ ابوالقاسم ، رجال عل بهزاد، مهدی بهبودیان، جواد دانایی عل ۵ و ۴

کرمزاده امیدعل ، زعفران جعفر ، رجال عل بهبودیان، جواد دانایی عل ٧ و ۶

محمودیان، سیدعباداله شادمان، ارسالن درفشه، محمدرضا
ان مش محمدرضا میثاقیان منوچهر ١٠ تا ٨

محمدرضا دانایی، عل نژاد، پورعبدا... محمدعل بهزاد، مهدی
نظام الدین ، ان مش محمدرضا شادمان، ارسالن درفشه،

امیری مهدوی
ابراهیم محمدمهدی ١٧ تا ١١

نژاد، پورعبدا... محمدعل بهزاد، مهدی ، ابراهیم محمدمهدی
محمدرضا شادمان، ارسالن درفشه، محمدرضا دانایی، عل

امیری مهدوی نظام الدین ، ان مش
اسالم اسفندیار ١٨

دانایی، عل نژاد، پورعبدا... محمدعل ، ابراهیم محمدمهدی
محمدرضا ، صدیق کریم شادمان، ارسالن درفشه، محمدرضا

امیری مهدوی نظام الدین ، ان مش
اسالم اسفندیار ٢٣ تا ١٩

، بن هاشم سیدآقا سعید اردشیر، محمد ، اسالم اسفندیار
سیدمحمدباقر شادمان، ارسالن نژاد، پورعبدا... محمدعل

برادران محتشم غالمرضا ، کاشان
امیری مهدوی نظام الدین ٢۶ تا ٢۴

سیدآقا سعید ، پورنک محمدرضا اردشیر، محمد آرین نژاد، مسعود
مجتبی ، همدان معصوم حسین شادمان، ارسالن ، بن هاشم

اصل وحیدی محمدقاسم منیری،
مهدوی امیری نظام الدین ٢٧

، بن هاشم سیدآقا سعید ، پورنک محمدرضا آرین نژاد، مسعود
منیری، مجتبی ، معصوم همدان حسین شادمان، ارسالن

وحیدی اصل محمدقاسم مهدوی امیری، نظام الدین
اردشیر محمد ٢٨

، پورنک محمدرضا ، بن هاشم سیدآقا سعید آرین نژاد، مسعود
منیری، مجتبی ، معصوم همدان حسین شادمان، ارسالن

وحیدی اصل محمدقاسم مهدوی امیری، نظام الدین
اردشیر محمد ٣١ تا ٢٩
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محمدرضا پورمهدیان، مسعود باقری، محمد آرین نژاد، مسعود
محمد سیفلو، حسین ، جلوداری ممقان محمد ، پورنک

میرزاوزیری مجید صال مصلحیان،
ظهوری زنگنه بیژن ٣٢

، پورنک محمدرضا پورمهدیان، مسعود باقری، محمد
محمد سیفلو، حسین بیژن دواز، ، جلوداری ممقان محمد

میرزاوزیری مجید صال مصلحیان،
ظهوری زنگنه بیژن ٣٨ تا ٣٣

جهان پور، روح اله ، جلوداری ممقان محمد پورمهدیان، مسعود
منصور غالم آزاد، سهیال طباطبائ شوریجه، بهمن سیفلو، حسین

میرزاوزیری مجید معتمدی،
ظهوری زنگنه بیژن ۴۴ تا ٣٩

صفاپور، احمد ، زمان شیوا نهندی، زارع رشید جهان پور، روح اله
یاحق بامداد ممتحن، احسان معتمدی، منصور غالم آزاد، سهیال طباطبائ شوریجه بهمن ۵٢ تا ۴۵

، زمان شیوا نهندی، زارع رشید پاشا، عین اله صفاپور، احمد
ابوالفضل مقصودی، سعید ، عبداله عبدالعزیز ممتحن، احسان

هاشم بهنام پور، رفیع
صفاپور احمد ۵٨ تا ۵٣

محمد پور، رفیع ابوالفضل جهان پور، روح الله ، جمال علیرضا
سعید محمودی، مژگان محمدیان، رستم محمودی، غالمزاده

هاشم بهنام نظری، محمد عل مقصودی،
پور جهان روح الله ۶٣ تا ۵٩
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غیرادواری نشریات
ریاض مقاله های از گزیده ای . ١

کامل به طور معاصر دوران در ایران در ریاض دانش به ویژه و فناوری و علوم پیشرفت گوناگون جنبه های
انجمن اخیر سال های در آن هاست. مقاالت و مجالت بررس تاریخ، این از بخش ی است. نشده بررس
مبذول خاص اهتمام ایران در پژوهش و آموزش ارتقای جهت خود اصل رسالت راستای در ایران ریاض
حاضر مجموعۀ تدوین انجمن رئیس بهزاد مهدی دکتر آقای است. کرده آغاز را زیادی کوشش های و داشته
کرد. پیشنهاد انجمن اجرایی شورای به ــ  دربرم گیرد را ایران معاصر ریاضیات تاریخ از بخش واق در که ــ  را
آقایان: از مرکب کمیته ای برعهدۀ را مجموعه این تدوین وظیفۀ پیشنهاد این از گرم استقبال با اجرایی شورای
اینجانب به مقدمه تهیه و نهایی تدوین کار و گذاشت اینجانب و ظهوری زنگنه، بیژن دکتر بهزاد، مهدی دکتر
ونه چ بود. سنگین و مهم وظیفۀ حق به شد. محول اینجانب به مقدمه تهیه و نهایی تدوین کار و گذاشت
از مهم تر شده اند؟ منتشر سال چند و شمارگان چه در و ونه چ مجالت این کرد؟ شناسایی را مجالت این باید
و کند معرف را نشریه ای که کرد انتخاب مقاله سه دو شده منتشر مقاالت این از م توان ونه چ این ها همۀ
دبیرخانۀ در متعددی جلسات است. افتاده اتفاق ایران ریاض جامعۀ در که باشد وقایع جلوه های از جلوه ای
جمله از گوناگون، ارتباطات طریق از شد. یل تش سابق) بهجت آباد (پارک ریاضیات بوستان در واق انجمن
جلسه، چند ط کند. شناسایی را مجله س وشش توانست کمیته ، علم مراکز و کتابخانه ها و افراد به مراجعه
حداکثر که شد خواسته مجالت تحریریۀ هیأت های از اول مرحلۀ در و داد قرار بازنگری مورد را مقاالت این
بود. مقاالت انتخاب برای خوبی منبع درخواست ها این جواب دارند. ارسال دبیرخانه به و انتخاب را مقاله سه
به را تصمیم گیری پاس ندادن با تحریریه هیأت های از بعض یا و بود شده متوقف مجالت از بعض انتشار اما،
به توجه و ریاض دانش تحول سیر ارائۀ مجموعه این انتشار از هدف که این به توجه با گذاشتند. کمیته عهدۀ
مرحله، این از بعد کرد. خودداری پژوهش صرفاً مقاالت انتخاب از کمیته است، معاصر دوران ریاض ادبیات
م کرد. انتخاب را مقاالت یا مقاله انتشار، سال های و شمارگان تعداد تناسب به مجالت تمام از باید کمیته
فقط و نشده اند ویرایش مقاالت نیستند. سان ی انتخابی مقاالت سطوح مجالت، تنوع به توجه با رو، این از
شده اضافه کلمه دو ی آکوالد داخل در داشت وجود فاحش غلط یا و م رفت ابهام بیم که خاص موارد در

است.
گرفته اند. قرار مدنظر زیر نکات مقاالت انتخاب در کل طور به

سلوک و سب صاحب بعداً که نویسندگان مقاالت به رو، این از م شد. ملحوظ باید تاریخ نکات . ١
است واقعیت این بیان ر دی مهم نکتۀ شد. مبذول بیشتری توجه شده اند ریاض پژوهش و آموزش در
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عوض را خود ادبیات و داده وفق زمان با را خود ونه چ خود علم زندگ طول در نویسندگان این که
مقالۀ دو کمیته نهاد. بنا ١٣٠٩ آذرماه در را مقدمات و عال ریاضیات مجلۀ مصاحب مثال کرده اند.
از را شقق رضازاده قلم به ریاض علوم در روش و مصاحب قلم به عالیه) (ریاضیات آنسامبل تئوری

کرد. انتخاب مجله این
آن ها انتخاب که شده اند منتشر مجالت این در عالمانه بسیار و تحقیق کامال مقاالت از بعض . ٢
نوع بتای توزیع در رکوردها همنهشت، اعداد محیطیه، رسالۀ در سیری مثال است. بوده اجتناب ناپذیر
گراف ها، نظریۀ از چشم اندازی جبری، خم های زیرفضاها، مسألۀ پیرامون در ، شن تپۀ ریاضیات اول،
مقاالت این مقاالت اند. این جملۀ از … جدید، ریاضیات بنیان سمرقند، رصدخانۀ و ال بی رصدخانۀ
زبردست. ران آموزش یا و هستند ریاض جامعۀ مفاخر زمرۀ در یا که، شده اند تدوین ان نخب توسط

سخنران دو خالق، هنری به عنوان ریاضیات مانند بزرگ ریاض دانان ارزندۀ آثار از بعض ترجمۀ . ٣
پوانکاره حدس داستان دارد، پیام چه آنالیز تدوین دربارۀ تاریخ حال، و گذشته در اعداد نظریۀ پیرامون

جمله اند. آن از نیز امروز دنیای در هندسه و پوانکاره هانری باال، ابعاد در
کس ــ  صدیق کریم زنده یاد از نام و کرد منتشر ایران ریاض مجالت دربارۀ کتابی م توان آیا . ۴

ارتقای راستای در بلندی گام های و نوشت تخصص مقالۀ چهل از متجاوز خود کوتاه عمر طول در که
نیاورد. ــ  بود ایران ریاض انجمن یاور و یار و برداشت ریاض دانش

از و المپیادها، از گزارش هایی ، آموزش ، تاریخ از اعم مختلف جنبه های مقاالت، بقیه انتخاب در . ۵
پیوست، آموزش ه شب به ایران شد؟ برگزار ونه چ ریاض المپیاد مثال، است. بوده مدنظر پیشرفت ها

مقاالت اند. این جملۀ از … حلقه ها سادگ ریاضیات، منشاء باب در گفتگویی
بین الملل مرد «داستان و کامپیوتر» و آمار ، ریاض برنامه بررس و طرح اجرای «قرارداد مقالۀ دو شاید . ۶

است. افتاده اتفاق که است جریانات بیان مقاله دو این آیند. نظر به متفاوت سال»
اما ماست کشور معاصر دوران در ریاض دانش تحول نمای تمام آئینه مجموعه این که کرد ادعا نم توان
و گذاشت اخالص طبق در داشت توان در آنچه و بست کار به را خود هم تمام کمیته که کرد ادعا م توان
آورد فراهم را مهم نکات و واقعیت از مجموعه ای تا گرفت کار به را دقت و صداقت نهایت مقاالت انتخاب در
است. معاصر ریاضیات تاریخ تدوین مجموعه این مل م دهد. قرار ان هم اختیار در تکمیل و نقد برای و
به نیل جهت در ری دی گام دارالفنون تأسیس از کشور ریاض پیشرفت های از جام تاریخ تدوین با است امید
در را ریاض دانش پیشرفت ضعف، و قوت نکات به توجه با ریاض دانان تا شود برداشته موجود وض شناسایی
است. اسالم ــ  ایران تمدن و فرهنگ شایستۀ که برسانند سطح به را آن و دهند قرار خویش همت وجهۀ
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صمدیان مهناز خانم را مجموعه این تایپ و کرده مقابله رضایی مان آقای بار ی را مجموعه این مقاالت
باقیماندۀ که است امید کرده ام. بازخوان مجدداً و شخصاً را متنها تمام تقدیریند. شایستۀ دو هر که داده اند انجام
آقای از گیرد. قرار مدنظر بعدی چاپ های در تا کنند گوشزد محترم اران هم را خطاها و لغزش ها کاست ها،

م نمایم. ر تش صمیمانه تولید امور بر نظارت خاطر به حسن پور محمد
ارزنده ای خدمات خاطر به پورجوادی نصراله دکتر آقای اه دانش نشر مرکز رئیس از م دانم الزم پایان در

نمایم. قدردان و ر تش صمیمانه داشته اند مبذول اثر این انتشار جهت که
مدقالچ علیرضا

تهران معلم تربیت اه دانش
١٣٨٢ تابستان

آمار و ریاض واژه نامه . ٢
واژه گزین با همیشه اخیر قرن نیم در اه، دانش تا دبستان از ایران، در ریاض علم گسترش و پیشرفت
ریاض مفاهیم دقیق تر و بهتر بیان برای مناسب نهادهای برابر که کوشیده اند ریاض استادان و است بوده توأم

کنند. انتخاب
اساس بر گرفت. قرار انجمن کار دستور در ریاض واژه نامۀ ی تدوین ایران، ریاض انجمن تأسیس از پس
کنفرانس سومین میزگرد قطعنامۀ توصیه های آن متعاقب و کشور ریاض کنفرانس سومین میزگرد قطعنامۀ
دکتر انواری، مرتض دکتر ، آق اول محمود دکتر آقایان: از ل متش نگارش و واژه کمیتۀ اولین کشور، ریاض
عل اکبر دکتر کمیته)، (مسؤول لله کاظم دکتر گودرزی، محمد دکتر صدر، محمدتق دکتر بهزاد، مهدی
اعضای از بهزاد مهدی آقای و لله کاظم دکتر آقای که شد، یل تش مین باشیان فرشید دکتر و حقیق منتظر
«واژه نامۀ ١٣۵٢ ماه بهمن در آخراالمر متعدد، جلسات ط آئین نامه ای تدوین از پس کمیته این بودند. آن فعال
ر دی بار ایران ریاض انجمن اعضای از نظرخواه از پس ، کوچ نسبتاً واژه نامۀ این کرد. منتشر را جبر»
عنوان تحت مقاالت مجموعه انتشار با نگارش و واژه کمیتۀ رسید. چاپ به تجدیدنظر با ١٣۵۶ سال در
دکتر آقایان اری هم با ١٣۵٧ سال در آن که تا داد ادامه خود کار به ،١٣۵۶ سال در « فارس به ریاض «نگارش
، شهشهان سیاوش دکتر کمیته)، جعفریان(مسؤول عل اکبر دکتر ایزددوستدار، نوروز دکتر ، افقه محمدحسن
نمود فرهم را آنالیز» «واژه نامۀ چاپ مقدمات متعدد، جلسات ط در ، لله کاظم دکتر و عقیل فریدون دکتر

گرفت. قرار ایران ریاض انجمن اعضای اختیار در نظرخواه برای واژه نامه این ١٣۵٨ ماه اسفند در و
اه دانش اران هم از زیادی تعداد کشور، عال آموزش مؤسسات تعطیل دورۀ در و فرهنگ انقالب از پس

امر هماهنگ جهت در ، ریاض جام واژه نامۀ ی تدوین لزوم و آوردند روی ریاض کتب تألیف و ترجمه به
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اسماعیل دکتر آقایان: از مرکب نگارش و واژۀ کمیتۀ بار این لذا شد. احساس پیش از بیش تألیف و ترجمه
اکبر دکتر ، حقان احمد دکتر جعفریان، عل اکبر دکتر ، ثقف همایون دکتر تومانیان، ردیچ م دکتر بابلیان،
رجبعل پور، مهدی دکتر مقدم، رجب زاده محمدرضا دکتر ، رجال عل دکتر ، ریاض عبدالحمید دکتر ، حسن
عل اکبر دکتر ، لله کاظم دکتر ، کاظم حمید عالم زاده، عل اکبر دکتر کمیته)، (مسؤول زعفران جعفر دکتر
دربارۀ شده انجام نظرخواه های اساس بر و متعدد جلسات ط و شد یل تش میرنیا میرکمال دکتر و محمدی
است، واژه ١۶٠٠ شامل تقریباً که واژه نامه این گردید. تدوین جدیدی واژه نامه آنالیز) و (جبر قبل واژه نامۀ دو
تا و گرفت قرار ریاض انجمن اعضای اختیار در ١٣۶٠ سال اوائل در ندارد، بر در ر دی ی با را واژه ها ترکیب و

شد. واق مؤثر ریاض کتب تألیف و ترجمه هماهنگ امر در زیادی حد
ی چاپ موضوع ،١٣۶٢ سال اواخر در کشور عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش بازگشایی از پس

متعاقب و گرفت قرار نگارش و واژه کمیتۀ کار دستور در آمار و ریاض واژه های اکثر بر مشتمل جام واژه نامۀ
این مرکزی هستۀ به عنوان زعفران جعفر دکتر و رجبعل پور مهدی دکتر جعفریان، عل اکبر دکتر آقایان آن
انجمن اعضای از برخ مشورت با و نمودند آغاز واژه نامه ای چنین تدوین جهت در را یری پی فعالیت کمیته
دکتر پورعبداله نژاد، محمدعل دکتر ، بیرش احمد ایزددوستدار، نوروز دکتر آقایان: جمله از ایران ریاض
محمدهادی دکتر آذری، ستارزادۀ عبدالرحمن دکتر ، حقان احمد دکتر ، ثقف همایون دکتر تومانیان، ردیچ م
دکتر و محمدی عل اکبر دکتر ، لله کاظم دکتر پور، کیاست احمد دکتر ، شهشهان سیاوش دکتر شفیعیها،
و کردند تدوین ١٣۶٣ سال در را واژه هزار هشت از بیش شامل ، جامع مقدمات واژه نامۀ ، ان مش محمدرضا

درآوردند. کامپیوتری به صورت اصفهان، اه دانش محاسبات مرکز و دانایی عل دکتر آقای اری هم با
با مذاکره و تبادل نظر و بحث از پس ،١٣۶۵ فروردن در کشور ریاض کنفرانس هفدهمین جریان در
نشر مرکز اری هم با واژه نامه این گرفت تصمیم ایران ریاض انجمن ، اه دانش نشر مرکز مسؤوالن از برخ

رسد. چاپ به اه دانش
آقایان ایران: ریاض انجمن نمایندگان از مرکب نفره شش هیأت ١٣۶۵ ماه دی از منظور این برای
دکتر آقایان ، اه دانش نشر مرکز نمایندگان و کاظم سیام جعفریان، عل اکبر دکتر بهزاد، مهدی دکتر
آماده سازی و تصحیح ویرایش، مسؤولیت وصال، منوچهر دکتر و عمیدی عل دکتر شفیعیها، محمدهادی
بعد به ١٣۶٧ سال از جعفریان، عل اکبر دکتر آقای مسافرت علت به که گرفت، عهده به را مذکور واژه نامۀ

است. داشته شرکت مربوط جلسات در ایران ریاض انجمن نمایندۀ به عنوان قاسم طاهر دکتر آقای
را واژه ها ای ی عمیدی عل دکتر آقای ریاست به هفتگ مستمر جلسات ط زیاد دقت با هیأت این
و واژه ها از ی هر تعریف به توجه و داخل و خارج موثق منابع به مراجعه ضمن و داده قرار بررس مورد

برگزیند. آن ها برای را برابرها مناسبترین تا است کوشیده ، ریاض اصطالحات
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ویرایش تنها امر ابتدای در هیأت این مسؤولیت چه گر که م رسد نظر به ضروری نکته این ذکر اینجا در
ط گذاشته، ویرایش از فراتر را پا مذکور هیأت که بوده ایم شاهد عمل در ن لی بوده، مذکور واژه نامۀ تصحیح و

کشور ریاض جامعۀ اختیار در و کرده تدوین نحو بهترین به را مجموعه این یر، پی فعالیت سال سه از بیش
است. داده قرار

این ذکر ول کرده ایم اکتفا مختلف کمیته های در اران هم از عده ای نام ذکر به تنها اینجا در ما چه اگر
متمادی سالیان ط در انجمن اعضای فردفرد نظریات از ایران ریاض انجمن که م رسد نظر به ضروری نکته
داشته اند اری هم ایران ریاض انجمن با امر این در که افرادی ای ی از لذا و است برده بهره مختلف عناوین به
اری هم نیز و اه نشردانش مرکز در نفری ۶ هیأت ارزندۀ فعالیت های به خصوص م نماید. قدردان و ر تش
سال، چهار به قریب زمان در مستدل نظام و مستمر کاری با که را، مزبور هیأت با شیوائ شیوادخت خانم
زاری سپاس و تقدیر آن ها از و نهاده ارج پوشانده اند، عمل جامۀ ایران ریاض انجمن مهم اهداف از ی به

م نماید.
واژه نامه منابع

١٣۵٢ جبر واژه نامۀ ایران، ریاض انجمن [١]
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١٣۵٧ آمار بر نگره ای افضل پور، عل [۴]
١٣۵۵ اول جلد اعداد، نظریۀ مصاحب، غالمحسین [۵]
١٣۶١ اه دانش نشر مرکز ، فیزی واژه نامۀ [۶]
١٣۶٠ ایران انفورماتی انجمن ، انفورماتی و کامپیوتر مقدمات واژه نامۀ [٧]
[8] G. James and R. C. James. Mathematics dictionary, Van Nostrand, 1968. London.

[9] D. Lapedes. McGraw-Hill Dictionary of physics and mathematics, McGraw-Hill(1978),

N. Y.

[10] W. D. Lyle. Dictionnaire francais et anglais de terminologie mathematique, Didier (1970),

Montreal.

[11] Shôkichi lyanaga and Yukiyosi kawada. Encyclopedic Dictionary of Mathematics, Math-

ematical Society of Japan, MIT Press (1980), Mas-sachusetts.
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ریاضیات انفجار
ترونی ال نسخۀ معرف عنوان به فرانسه ریاض انجمن وقت رئیس والدشمیت میشل پروفسور تقریظ

بود. شده درج ٨٨ سال در ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای ترونی ال نسخۀ در کتاب
م دانم الزم است. شده تهیه فاطم انتشارات و انجمن اجرایی شورای اهتمام با کتاب چاپی نسخۀ اکنون
کتاب، فارس ترجمۀ تهیۀ اینجانب شخص نظر شود.از گنجانده راهنما این در نکات کتابچه این معرف در
چون و است کتاب فرانسه نسخۀ مشابه درست به فاطم انتشارات توسط کتاب چاپ اما بود. گرانقدری حلقۀ

م درخشد. حلقه برآن ارزش پر نگین
میشل پروفسور محمودیان، عباداله سید پروفسور ، مدقالچ علیرضا پروفسور بزرگوار اساتید قلم به که مقدمه ای
م کند. معرف را کتاب زیادی حدود تا کتاب شناسنامه صفحۀ با همراه حقیر قلم به کتاب دیباچۀ و والدشمیت
اینجانب عمیق قدرشناس مورد چاپی نسخۀ ویراستار حسام بردیا آقای جوان ار هم دلسوزی های و بین باری
و ترونی ال چاپ فاصلۀ در تهران اه دانش فن ده دانش استاد مهرآذین، هاشم پروفسور گذشت در است.

است. تأثر مایۀ کتاب اول چاپ
و جوان افراد ای ی به را کتاب چاپی نسخۀ تهیۀ ه بل آن، مطالعۀ و است زنده کتاب این جم در اما
توصیه دبیرستان دانش آموزان و دانشجویان ، پرورش و آموزش ، اه دانش از اعم ایران ریاض جامعۀ سالمند

م نمایم.
١٣٩١ تیرماه شادمان ارسالن

چاپی نسخۀ مقدمۀ

ریاض کار جامعۀ اختیار در را ریاضیات» «انفجار کتاب از ترونی ال نسخه ای نخست ریاض انجمن
این ترجمۀ سرپرست کردستان، و تهران اه های دانش ارجمند استاد شادمان ارسالن دکتر آقای داد. قرار ایران
کتاب این گرفت تصمیم ١٣٨۶ سال در انجمن داشتند. عهده به را آن حروف نگاری انجمن دبیرخانۀ و را کتاب
و چاپ برای را انجمن اجرایی شورای پیشنهاد فاطم انتشارات کند. منتشر عموم استفادۀ برای را خواندن
وضوح و دقت با گوناگون فناوری های و علوم در را ریاض دانش کاربردهای ارزشمند‐که کتاب این توزیع

است. فرانسوی کتاب صفحات آرایش صورت به چاپی نسخۀ آرایش پذیرفت. م دهد‐ نشان کاف
ریاض جامعۀ به ویژه و عموم اختیار در و م شود عرضه بازار به مجموعه این سال سه از پس که اکنون

محمد دکتر آقای انجمن خزانه دار به ویژه و انجمن اجرایی شورای از شادمان، دکتر آقای از م گیرد قرار ایران
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کتاب این ویراستار حسام بردیا آقای و فاطم فرهنگ مؤسسۀ مدیر ضرغام ایرج آقای ، ممقان جلوداری
م نمایم. زاری سپاس و قدردان صمیمانه

مدقالچ علیرضا
ایران ریاض انجمن رئیس

٨٩ مهرماه



۵٩ ١۴٠٠ سال ایران ریاض انجمن اعضای راهنمای

، ترونی ال نسخۀ مقدمۀ
محمودیان عباداله سید

همزمان کرده اند. منتشر فرانسه ریاض انجمن های که است کتابی فارس ترجمۀ ریاضیات» «انفجار کتاب
خیابان ‐ ورشو پارک در واق آن جدید ساختمان در ایران ریاض انجمن کار شروع با را کتاب این انتشار
ایران ریاض انجمن سایت طریق از کتاب این اولیۀ نسخۀ م گیریم. نی فال به تهران‐ نجات اله استاد

م گیرد. قرار ریاض دوستداران همۀ اختیار در ان رای طور به ترونی ال صورت به www.ims.ir
اجرایی شورای دوره دو مساعدت با و شادمان ارسالن دکتر آقای ارجمند استاد علم سازمانده و یری پی با
دبیرخانۀ محترم کارمندان توسط اینترنت ارائۀ و صفحه آرایی و تایپ از کتاب این فن کارهای تمام انجمن،
این از فصل هر ویراستاران و مترجمان نام است. پذیرفته صورت وه ش منصور آقای مدیریت تحت انجمن

است. آمده مربوطه فصل اول در کتاب
این ارائۀ امیدوارم بنمایم. را ر تش کمال عزیزان این ای ی زحمات از ریاض انجمن اعضای طرف از دارد جا

نماید. ایفا بسزایی نقش ریاض جامعۀ فرهنگ پیشبرد در کتاب

محمودیان عباداله سید
ایران ریاض انجمن رئیس

١٣٨۴ شهریور
ریاضیات انفجار فارس ترجمۀ بر تقریظ

والدشمیت میشل
سوی از فرانسوی زبان به آن اصل متن است. عام مخاطبان بین ریاضیات اشاعۀ کتابچه این هدف
این فرانسه، در یافت. انتشار (SMAI) صنعت و کاربردی ریاضیات انجمن و (SMF) فرانسه ریاض انجمن
چند به کتاب متن ترجمۀ کرده اند. ریاضیات وقف را خود که هستند علم انجمن های مهم ترین انجمن دو
از را آن که بود پیشنهاد نخستین فارس زبان به ترجمه میان، این از ول است؛ شده مطرح ، انگلیس زبان

مجم برگزاری هنگام ما مالقات در اتفاق این کردم. دریافت ایرانمنش عل استاد و بهزاد مهدی استاد سوی
محض به کتاب، فرانسۀ چاپ داد. رخ ٢٠٠٢ اوت ماه شانگهای، در (IMU) ریاض الملل بین اتّحادیۀ عموم
روبه رو استقبال با ریاض دبیران سوی از به ویژه و یافت دست توج  ه شایان موقعیت به ،٢٠٠٢ ژوئیۀ در انتشار

شد. خواهد روبه رو مشابه اقبال با نیز فارس چاپ که دارم اعتقاد شد.
شهر سیزده از بیش در که دارید، ریاضیات خانه های شما ایران، در نیست. سان ی فرانسه و ایران در وضعیت

دبیرستان آموزان دانش میان ما علم رشتۀ اشاعۀ در خانه ها این شده اند. راه اندازی تهران از خارج مختلف
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ویلت، علوم موزۀ و اکتشاف کاخ نام های به علوم موزۀ دو استثنای به فرانسه، در م کنند. ایفا مؤثری نقش
تعدادی و ،SMF وسیلۀ به اجتماع ل تش چندین البته، نداریم. شما ریاضیات های خانه نظیر نهادی هیچ

کم هدفشان که (MathenJean و Aniamth جمله، آمده اند(از وجود به SMAI و SMF حمایت با ر دی
فع  الیت ها این برای هنوز ام  ا است. ریاض ورزی از بردن لذت در آزادشان وقت از استفاده برای جوان افراد به

نداریم. گسترده اید، ایران در آنچه نظیر زیرساخت
در تحصیل ادامۀ به دانشجویان بی عالقگ با پیشرفته، کشور چندین در همچنین و فرانسه در ر، دی سوی از
که بود خواهیم علوم نیازمند پیش، از بیش و افزون روز به گونه ای آینده، در شده ایم. روبه رو علوم رشته های
ناچاریم بنابراین، م کند. ایجاب را این پیشرفته فناوری جمله، از باشند. داشته م مستح نظری زمینۀ پیش
امیدوارم است. همه جاحاضر و همیشه ریاض که برسانیم جامعه به را آگاه این ن، مم وجه وسیع ترین به
این معرف از باشد. داشته سهم فوق هدف به رسیدن جهت در ریاضیات انفجار کتابچۀ فارس ترجمۀ انتشار
بیشتر حال در ،IMS و SMF انجمن های که رو آن از به ویژه م کنم، شادمان و سرور احساس شما، به کتاب

یافت. خواهد ادامه فرایند این که دارم اطمینان و امید هستند. ارتباط هایشان کردن

والدشمیت میشل
فرانسه ریاض انجمن رئیس

دیباچه
روابط گسترش جریان در شده فت سرزمین های از جالب قلۀ چندین منظرۀ که است آلبوم ریاضیات انفجار
بیستم قرن آخر دهه های انسان فعالیت مهم فصل های از ی تنها که را، کاربردی و محض ریاضیات بین
کنار و گوشه در که داشت انتظار نم توان علم) نامدارانِ از (حت اشخاص همۀ از البته م دهد. نمایش است،
شاید را کتاب ترجمۀ به یازیدن دست انگیزۀ کنند. تحسین را تعامل این روزافزونِ زیبایی ل، ش ی به جهان
دست خانواده افرادِ و اطرافیان به آلبوم زیبایی های دادن نشان به عالقه اثر بر که دانست نیازی احساس بتوان
پروفسور اشارات از را نکته این و است مشابه نیازی احساس از ناش کتاب، اصل متن تألیفِ انگیزۀ م دهد.

دریافت. م توان حاضر کتاب بر تقریظ در والدشمیت میشل
اینها البته نم پذیرد. صورت خودبه خود ل ش به اه هیچ نمایش، در بازی یا و نمایشنامه ارائۀ هنری، آفرینش
نهادهایی به بیشتر شاید و همچنین ول هستند. پابرجا و مصمم معتقد، افراد تعدادی خواه نی به وابسته
مستعد هنرمندانِ وفایی ش برای مناسب محیط ی باشند. یافته استقرار کامال جامعه در که دارند بستگ
معنوی نظر از هم کرد، سرمایه گذاری باید باشد. برخوردار کارآمدی مختصاتِ از تصور، قابل ابعادِ همۀ در باید،
«فواید صفت با که ما علم انجمن های مشخص. کامال و بنیادین مادیِ ابزارهای کم به هم و فرهنگ و
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اصل نمایندۀ زیرا دارند، عهده بر را خود علم رشتۀ برای تبلیغات وظیفۀ از بخش مسلماً موصوف اند، عامه»
مثال و مؤثرترند بسیار اجتماع کل در عموم رسانه های اما، هستند. انجمن ها همین بحث، مورد رشته های

ریاض (انجمن IMS یا ( صنعت و کاربردی ریاض (انجمن SMAI و فرانسه) ریاض (انجمن SMF بیشتر
را ان هم رسانه های مسئولین نظر داریم وظیفه ما م دهند. قرار تأثیر تحت را ایران یا فرانسه جامعۀ ایران)
که برسانند عموم آگاه به که کنیم متوجه نکته این به جهان سط در هم و کشوری و محل سط در هم
در ، غیردولت و دولت گوناگون، نهادهای و مختلف افرادِ بین تعاون و اری هم از است تابع ما، حیاتِ ادامۀ

سیاس گرایش هرگونه از که است جسارت آمیزی فعالیت های مستلزم اعتقاد، این آن خارج در و کشور داخل
بدون دانش یعن م کند، ایجاب علم طبیعتِ که همانگونه ببریم، پیش را علم م شود موجب و م رود فراتر

مرز.
رو صفحات به بانگاه خواننده که است ریاضیات انفجارِ اصل چاپِ تحّقق پروژۀ امر، این نمونه های از ی
نمونه ای عنوانِ به کرد. خواهد مالحظه است، آمده اینجا در آن ترجمۀ که کتاب، فرانسۀ چاپ جلد داخل و
خواه، نی شخصیت دو تبادل نظر میوۀ اساساً ترجمه این کنم: مطرح را فارس ترجمۀ همین دهید اجازه ر، دی
اثنای در که است، فرانسه ریاض انجمن رئیس والدشمیت میشل و ایران ریاض انجمن رئیس بهزاد مهدی
شورای مدیون آن از پس شد. انجام ٢٠٠٢ اوت ماه در ، ریاض الملل بین اتحادیۀ عموم مجم برگزاریِ
فرانسوی متن که بود این پیشنهاد کرد. موافقت بهزاد دکتر پیشنهاد با که است ایران ریاض انجمن اجرایی
مطالب تا شد وسیله ای امر همین شود. ترجمه فارس به تا یرد ب قرار بنده اختیار در ریاضیات انفجار کتاب
بین ترونی ال نامه های کردن بدل و رد و مفصل ارتباط با هم و متن مطالعۀ طریق از هم بیاموزم، فراوان
در اری هم این شد. منجر انجمن دو بین قرارداد امضای و تنظیم به سرانجام که بنده و بهزاد والدشمیت،
این در را امیدبخش آیندۀ افق اکنون و م خورد چشم به آغاز همان از که است ثمربخش گوناگون جهات

بود. خواهد دیرپا IMS و SMF بین که است کرده باز راستا
یا مترجم به عنوان که کنم قان را برجسته استادان از نفر چند شدم موفق ،١٣٨١ اسفند اواخر تا آبان فاصلۀ در
در کنیم. آماده را دستنویس توانستیم گروه این وقفۀ بی تالش با دهند. یاری مهم این انجام در مرا ویراستار
دستنویس ا) امری الفایِت، وست (در پرودو اه دانش به عزیمت و مطالعات فرصت از پیش ،٨١ اسفند آخر دهۀ
از پیش آرایی صفحه بودم امیدوار دادیم. قرار ایران ریاض انجمن دبیرخانۀ اختیار در حروف نگاری برای را
پیشرفت برگشتم، مطالعات فرصت از ٨٢ دی ماه در که هنگام و نشد اینچنین اما شود، تمام ٢٠٠٣ سال پایان
پیچیده تر انجمن دبیرخانۀ در فن کار این سازمانده داشت. فاصله خیل صفحه آرایی پایان تا حروف نگاری
دلپذیر طبیعتاً تأخیر نوع این بود. شده مرتب خاص نظم با اما بود، کند م کردم. تصور قبال که بود آن از
تصحیح و تالش برابر دو‐سه با ، واق در نیست. بد هم چندان کمال گرایانه، دید که از دیدم سرانجام اما نیست؛
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بود، مانده پنهان ارانم هم یا خودم دید از که لغزش هایی و چاپی اشتباهات از توانستم که آنجا تا چندباره،
کاستم.

از پیش کنم. زاری سپاس داده اند، یاری ترجمه این بارورساختن در را ما که اران هم همۀ از م دانم الزم
پندار از کردم، اعالم که همانگونه آن، از پس هستیم. کتاب فرانسوی اصل متن پدیدآورندگانِ مدیونِ همه،

ریاض انجمن اجرایی شورای اعضای از سپس ممنونم. والدشمیت میشل استاد و بهزاد مهدی استاد نی
اینجا در یراستاران و مترجمان ای ی نام ذکر از زارم. سپاس بود قرین مدت این با که متوال دورۀ دو در ایران

ریاض انجمن دبیرخانۀ در دفتری کارمندانِ همۀ نوشته ایم. را آنان نام مقاله هر در زیرا م کنم، خودداری
و ممنونم ایشان از شده اند. فراوان زحمت متحمل صفحات این توزیع و تهیه ، نمونه خوان تایپ، برای ایران
مزدک آقای م کنم. ر تش ویژه به صمدیان فریده خانم و وه ش منصور آقای از آنها رأس در و نماد به
نیز ایشان زحمات از داده اند. یاری را انجمن دبیرخانۀ جلد روی طراح و ل ها ش پردازش و انتقال در پاکزاد

م کنم. قدرشناس
نقص ها و عیب که م کنم خواست در ارجمند خوانندگان از نیست. کامل هنوز بی گمان تالش ها این نتیجۀ
کم را آینده چاپ های تا کنند کم ما به اینجانب یا انجمن نشان به آن باگوشزد و ذارند ب بنده حساب به را

کنیم. زین جای نقص تر و عیب
١٣٨۴ مرداد ششم و بیست تهران،

شادمان ارسالن



٨ فصل
ایران ریاض انجمن بولتن آئین نامۀ

تاریخچه اول: فصل
م شد. احساس کامال علم و خبری گوناگون ادواری نشریه های به نیاز ایران ریاض انجمن تأسیس با
این در که ایران» ریاض انجمن «بولتن نبود، نشریه چندین انتشار به قادر تأسیس تازه انجمن که آن جا از
باشد. انجمن ارتباط و علم نیازهای عمده وی پاسخ تا شد نهاده بنیان م شود، نامیده بولتن آئین نامه
، پژوهش مطلب گونه همه حاوی مدّت تا و شد منتشر و چاپ ١٣۵٢ ماه بهمن در بولتن شماره نخستین
منتشر و چاپ (١٣۵٣ (تیرماه بولتن دوم شماره در بولتن آئین نامه نخستین بود. خبری و توصیف ، آموزش
انتشار راه سر بر موان بررس مسئولیت ١٣۵٣کمیته هایی و ١٣۵١ سالهای در تاریخ این از بعد و قبل شد.
شده ذکر الزم انات ام فقدان بررس دو هر نتیجه که گرفتند عهده به را پژوهش صرفاً ریاض مجله ی
گزارش های گاه گاه و آموزش و پژوهش مطالب به بولتن شد، منتشر انجمن خبرنامه که ١٣۵٨ سال از است.
نخستین ١٣۶١که سال بهار در رسیدند. چاپ به دقیق تر داوری با پژوهش مقاله های و یافت اختصاص مفصل
دبیران و دانشجویان استادان، برای استفاده قابل فارس مقاله های ویژه ، ریاض اندیشه و فرهنگ نشریه شماره

پژوهش کامال ریاض نشریه ی صورت به را بولتن توانست ایران ریاض انجمن اجرایی شورای یافت، انتشار
سه هر ویژه آئین نامه های تدوین به کمیته هایی رخداد این پی در کند. منتشر انگلیس زبان به را آن و درآورد
آئین نامه پرداختند. ایران» ریاض انجمن «بولتن و « ریاض اندیشه و «فرهنگ «خبرنامه»، ادواری نشریه
منتشر و چاپ ١٣۶٣ ماه تیر خبرنامه در و رسید انجمن اجرایی شورای تصویب به ١٣۶٣/٣/٣ در اخیر نشریه
اه دانش در ١٣۶۵/۶/٢۴ تاریخ در که انجمن عموم مجم چهاردهمین به آراء اتفاق با اجرایی شورای شد.

۶٣
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لغو را (١٣۵٣ (تیرماه بولتن دوم شماره در مندرج بولتن آئین نامه کرد پیشنهاد شد، برگزار تهران معلم تربیت
به همایش در برساند. تصویب به بود، شده چاپ ١٣۶٣ تیرماه شماره در که را آئین نامه ای آن جای به و کند
شورای که کمیته ای کار حاصل شد، یل تش ١٣٧٨ ماه خرداد هفتم و ششم روزهای در که تفرش ماندن یاد
تصویب به ١٣٧٨/٨/٢٠ تاریخ در و شد بررس بود برگزیده آئین نامه بازنگری برای ١٣٧٧/١٠/٢۴ در اجرایی
صورت تحریریه هیأت های همیاری و تالش با که بولتن کم و کیف اه جای ارتقای با رسید. اجرایی شورای
این از گرفت. قرار استناد مورد Thomson Reuters (ISI) استنادی اه پای در ١٣٨٧ سال از بولتن گرفت،
سردبیر، کار حجم و شد روبرو مختلف کشورهای از پژوهش مقاله های ارسال تصاعدی افزایش با بولتن تاریخ
غیر کار تقسیم برای آئین نامه در مناسب تغییرات که رفت باال آنچنان تحریریه هیأت اعضای و اجرایی مدیر
را انجمن راهبردی همایش دومین گرفت تصمیم ١٣٩۴ آبان در انجمن اجرایی شورای بود. اجتناب قابل
جدید نیازهای مطالعه با داد مأموریت بولتن کارگروه به و کند برگزار خوانسار شهر در و سال همان اسفند در
تاریخ در و شد اعالم خوانسار در ١٣٩۴/١٢/٢٠ در کارگروه این بازنگری نتیجه کند. پیشنهاد را الزم تغییرات

رسید. ایران ریاض انجمن اجرایی شورای تصویب به تبصره ١۵ و ماده ٢۴ در ١٣٩۵/٢/٢٩

کلیات دوم: فصل
انگلیس زبان به بولتن کامل عنوان است. ایران ریاض انجمن علم پژوهش بین الملل مجله بولتن، . ١ ماده

Bull. IranianMath.Soc. با اختصار به که باشد Bulletinم of the IranianMathematical Society

م شود. داده نمایش
ندارد. وابستگ سیاس گروه هیچ به بولتن . ٢ ماده

رده بندی آخرین بر بنا ، ریاض علوم گوناگون زمینه های در پژوهش اصیل مقاله های بولتن در . ٣ ماده
م شود. چاپ AMS موضوع

عمل به الزم اقدام بولتن در توصیف اصیل و مروری مقاله های درج جهت م تواند تحریریه هیأت (١ تبصره
است. انتشار قابل تحریریه هیأت تأیید و دعوت با صرفاً مقاله ها این آورد.

صورت در مسئول، نویسنده توسط فارس یده چ ارسال ضمناً است؛ انگلیس بولتن، رسم زبان . ۴ ماده
است. الزام ، فارس زبان به آشنایی

چهار به م تواند تعداد این م شود. منتشر شماره شش در حداکثر سال هر بولتن عادی شماره های . ۵ ماده
یابد. تقلیل سال در شماره

ویژه نامه های کند. منتشر هرسال در نیز ویژه نامه دو عادی، شماره های بر عالوه م تواند تحریریه هیأت . ۶ ماده
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مانند و ریاض برجسته شخصیت های بزرگداشت کارگاه ها، سمینارها، کنفرانس ها، مقاله های چاپ برای بولتن
م شود. چاپ ویژه شماره ذکر و بولتن جلد روی کلّ قالب حفظ با مربوط، افراد یا نهاد پیشنهاد با آن،

،(AssociateEditors) وابسته تحریریه هیأت تحریریه، هیأت اعضای اسام است الزم بولتن شماره های همه در . ٧ ماده
تاریخ مقاله ها، یده چ آن ها، همه نشان و مولفان بولتن، مسئوالن ،(Advisory Editors) مشاوران هیأت
باید ، نواخت ی منظور به عالوه به شود. درج هماهنگ طور به مقاله ها نهایی پذیرش و نظر تجدید دریافت
صفحات باالی و جلد روی مخفف نویس شماره گذاری، نحوه جلد، ظاهر و رنگ ، حواش ، قط نگارش، سب

باشد. سان ی بولتن شماره های همه در
م کند. تعیین تحریریه هیأت پیشنهاد با اجرایی شورای را بولتن شمارگان . ٨ ماده

ی هر وظایف و بولتن ارکان سوم: فصل
(مدیران) مدیر بخش ها، دبیران سردبیر، تحریریه، هیأت مسئول، مدیر از است عبارت بولتن ارکان . ٩ ماده
اطالق تحریریه هیأت واژه مسئول) مدیر جز (به مجموعه این به ارشد. (ویراستاران) ویراستار و اجرایی
بولتن ارکان از ی هر وظایف شرح م شود. تعیین تحریریه هیأت توسط بخش ها سردبیران تعداد م شود.

م آید. آئین نامه این ادامه در
وزارت خانه ها به و انتخاب اجرایی شورای توسط نیز مسئول مدیر تحریریه، هیأت انتخاب با همزمان . ١٠ ماده

م شود. معرف ذیربط مراکز یا
دوره هر کار آغاز از پس سال ی تحریریه هیأت اعضای دارد. عضو نفر سه و بیست تحریریه هیأت . ١١ ماده
اعضای م شوند. انتخاب ساله سه دوره ی برای نامه آئین این ١٢ ماده براساس انجمن اجرایی شورای از
، آموزش ارزنده تجربیات از ان حت  االم و داشته، را تحریریه هیأت در خدمت و عضویت آمادگ باید منتخب
م تواند تحریریه هیأت اعضای تعداد بدانند. خوب را انگلیس زبان و باشند برخوردار نشر و نگارش ، پژوهش

کند. تغییر اجرایی شورای تصویب و تحریریه هیأت پیشنهاد به
م شود: انجام ذیل فرآیند طبق تحریریه هیأت اعضای انتخاب . ١٢ ماده

رده بندی قبل، دوره های و دوره آن در دریافت مقاله های موضوعات جام بررس با وقت تحریریه هیأت الف)
م کند. تقسیم مجزا بخش سه به را AMS موضوع

شده معرف نامزدهای تمام کارنامه ایشان، نماینده یا انجمن رییس حضور با تحریریه هیأت جلسه ی در ب)
م شود بررس انجمن، اجرایی شورای و فعل تحریریه هیأت ، ریاض گروه های ، ریاض ده های دانش توسط

م شود. تعیین سردبیر عنوان به نفر ی مخف رأی گیری با افراد این بین از و
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اعضای از ل متش نامزدهای بین از منتخب، سردبیر اضافه به وقت تحریریه هیأت سردبیر، تعیین از پس پ)
گروه های ، ریاض ده های دانش توسط شده معرف نامزدهای ،۴ تبصره در مندرج شرط با وقت تحریریه هیأت
در شده مشخص بخش های از ی هر در را فهرست انجمن، اجرایی شورای و فعل تحریریه هیأت ، ریاض
عنوان به آن از بعد بندهای در که م کند تهیه تحریریه هیأت در عضویت شرایط واجدین عنوان به الف بند
براساس تحریریه هیأت اعضای برابر دو حداکثر تعداد به فهرست افراد م شود. یاد شرایط واجدین فهرست

م شوند. تعیین متوازن طور به بخش ها تقسیم بندی
و تحریریه هیأت اعضای عنوان به را نفر ٩ بخش هر از شرایط، واجدین فهرست بین از منتخب سردبیر ت)
در اجرایی، مدیر تایید ضمن اجرایی شورای م کند. معرف اجرایی شورای به اجرایی مدیر عنوان به را نفر ١
دبیر عنوان به را نفر ١ بخش هر در انتخابی نفر ٧ بین از منتخب سردبیر . م کند انتخاب را نفر ٧ بخش هر

م کند. تعیین بخش
وقت تحریریه هیأت از انتخابی افراد از نفر ١١ حداکثر و نفر ۶ حداقل است الزم تجربیات، انتقال جهت ث)
هیأت از انتخابی افراد از نفر ٣ حداکثر و نفر ٢ حداقل بخش هر در که م شود توصیه حال هر در باشند.

باشند. وقت تحریریه
م گیرد. انجام مخف صورت به ماده این در افراد انتخاب جهت رأی گیری ها کلیه (٢ تبصره

شورای تصویب و تحریریه هیأت پیشنهاد به الف‐ث بندهای موضوع افراد تعداد و بخش ها تعداد (٣ تبصره
است. تغییر قابل اجرایی

از بیش دوره هر در که عضوی نیست. مجاز متوال دوره دو از بیش در تحریریه، هیأت در عضویت (۴ تبصره
باشد. م تبصره این مفاد مشمول باشد تحریریه هیأت عضو سال دو

نامه ارسال با وقت تحریریه هیأت دوره پایان از قبل ماه ۶ حداقل تحریریه، هیأت انتخاب فرآیند (۵ تبصره
تحریریه هیأت اعضای ، عال آموزش موسسات و اه ها دانش ریاض ده های دانش و گروه ها به انجمن رئیس
جهت استاد یا دانشیار مرتبه با اه دانش هر از نفر ٣ حداکثر معرف بر مبن انجمن اجرایی شورای و بولتن
خارج نیز را افرادی تعداد این بر عالوه توانند م اه ها دانش و گروه ها م شود. آغاز تحریریه هیأت در نامزدی
نمایند. پیشنهاد تحریریه هیأت در نامزدی جهت کشور) از خارج برجسته ریاضیدانان ویژه (به خود اه دانش از
داوری فرآیند خود عضویت دوره اتمام از پس که است موظف بولتن تحریریه هیأت عضو هر (۶ تبصره
وقت سردبیر به را خود گزارش های و رسانده، اتمام به نهایی نتیجه حصول تا را خود دست در مقاله های

کند. اعالم بولتن
تحریریه هیأت خارج، یا داخل مقیم باتجربه و بنام ریاض دانان بین از بولتن کیفیت ارتقاء منظور به . ١٣ ماده
ری دی افراد و (Associate Editor) وابسته تحریریه هیأت عضو به عنوان سال شش مدت برای را افرادی
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دریافت از پس م کند. پیشنهاد اجرایی شورای به (Advisory Editor) مشاوران هیأت عضو عنوان به را
در مناسب جای در مشاوران هیأت و وابسته تحریریه هیأت اعضای نام مربوط، ام اح صدور و کتبی موافقت

م شود. درج بولتن
چون مواردی در سردبیر درخواست به و دارند ارشاد و راهنمایی نقش مشاوران هیأت اعضای (٧ تبصره
بولتن، به مروری مقاله های ارسال برای شاخص ریاضیدانان پیشنهاد بولتن، کیفیت بهبود جهت در راهنمایی ها
اعضای صورت به بولتن با آنان اری هم یا بولتن به مقاله ارسال برای الملل بین مطرح ریاضیدانان تشویق
هیأت اعضای م کنند. ارائه را خود توصیه های بولتن، ویژه شماره های در راهنمایی و وابسته، تحریریه هیأت

باشند. داشته نقش مقاالت داوری در نیستند موظف مشاوران
سردبیر وابسته، تحریریه هیأت اعضای تحریریه، هیأت اعضای مسئول، مدیر ام اح امضای و صدور (٨ تبصره
است. انجمن رئیس با مشاوران هیأت و ارشد (ویراستاران) ویراستار اجرایی، مدیر(مدیران) ها، بخش دبیران و

است. سردبیر با بعدی اتبات م همه و امور این انجام پی گیری مسئولیت

تحریریه هیأت وظایف •
باشد: م ذیل شرح به تحریریه هیأت وظایف . ١۴ ماده

سردبیر معرف ، دعوت مقاله های برای نویسنده و موضوع تعیین بولتن، کیفیت بهبود جهت سیاستگذاری الف)
اساس بر تحریریه هیأت در عضویت شرایط واجدین فهرست تهیه اجرایی، شورای به تأیید برای بعد دوره
هیأت و وابسته تحریریه هیأت اعضای معرف و انتخاب ،١٢ ماده ب بند موضوع AMS موضوع تقسیم بندی

ریاض برجسته شخصیت های اهمیت یا و همایش ها اعتبار تشخیص اجرایی، شورای به تأیید برای مشاوران
اجرایی. شورای به ارائه منظور به ۶ ماده بولتن ویژه شماره های موضوع

داوری شخصاً را شده تعیین مقاله های م توانند وابسته تحریریه هیأت اعضای یا تحریریه هیأت اعضای ب)
پذیرش، گزارش ها، جم بندی از پس نهایت در و نمایند ارسال نظر اظهار و بررس جهت داوران به یا کند

نمایند. اعالم مربوطه بخش دبیر به را مقاله ها رد یا و کل ویرایش جزیی، ویرایش
با و م شود یل تش ی بار ماه سه هر حداقل مجازی یا حضوری صورت به تحریریه هیأت جلسات . ١۵ ماده
رسمیت باشند حاضر جلسه در اجرایی مدیر یا و سردبیر اینکه بر مشروط تحریریه هیأت اعضاء اکثریت حضور
اتخاذ تحریریه هیأت اعضای کل ی عالوه به نصف کم دست موافق رأی با تصمیمات حال هر در م یابد.
شرکت جلسات در رأی حق داشتن بدون است مجاز نباشد، تحریریه هیأت عضو خود مسئول مدیر اگر م شود.

کند.
اجرایی شورای تأیید و تحریریه هیأت تصویب از پس زیر دالیل از ی به تحریریه هیأت عضو هر . ١۶ ماده

م شود: برکنار
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. نامتوال جلسه چهار یا متوال جلسه سه دست کم در ناموجه غیبت ‐
حرفه ای. شئونات یا آئین نامه مفاد از عدول یا و محوله وظایف انجام در ‐کوتاه

هیأت فهرست از وی نام تنها شود. درج انجمن نشریات در صریحاً نباید عضو ی برکناری خبر (٩ تبصره
م شود. حذف تحریریه

بولتن با وی اری هم دلیل هر به که عضوی زین جای وقت، اسرع در است موظف تحریریه هیأت (١٠ تبصره
نماید. معرف اجرایی شورای به را نیست ان پذیر ام

م کند. انتخاب ارشد ویراستار عنوان به را تعدادی اعضاء بین از تحریریه هیأت دوره، هر آغاز در . ١٧ ماده
تمام لذا دارند. عهده بر را چاپ از قبل پذیرفته شده مقاالت انگلیس نگارش بر کامل نظارت ارشد ویراستاران

برسد. ارشد ویراستاران تایید به باید چاپ از قبل مقاالت
خود خدمات همه مسئول، مدیر و مشاوران هیأت وابسته، تحریریه هیأت تحریریه، هیأت اعضای (١١ تبصره

باشند. مستثن قاعده این از توانند م ارشد ویراستاران اما م دهند. انجام افتخاری را

سردبیر وظایف •
باشد: م ذیل شرح به سردبیر وظایف

اجرایی، شورای به مناسب ارهای راه و پیشنهادها ارائه با بولتن ارتقای و کیفیت حفظ مسئولیت . ١٨ ماده
کلیه بر نظارت تحریریه، هیأت مصوبات کردن اجرایی تحریریه، هیأت جلسات اداره و یل تش برای دعوت
بخش ها. دبیران فعالیت های هماهنگ کردن و نواخت سازی ی آئین نامه، با انطباق منظور به بولتن فعالیت های
تصمیم ارسال مسئولیت آن، ارتقای برای تالش و استنادی اه های پای در بولتن اه جای مستمر کردن رصد
به اجرایی (مدیران) مدیر و تحریریه هیأت معرف آن ها، مقاله ها رد یا پذیرش مورد در نویسندگان به نهایی
تحریریه هیأت پیشنهادهای گزارش ارسال و بخش ها، دبیران تعیین ،١٢ ماده فرآیند تأیید جهت اجرایی شورای

دوره. هر پایان در اجرایی شورای به
ر دی اعضای به موقت طور به تحریریه هیأت تصویب با را خود وظایف از بخش م تواند سردبیر (١٢ تبصره

نماید. واگذار هیأت آن
مقاله ی رد یا پذیرش مورد در بخش دبیر تصمیم به نسبت سردبیر برای ابهام بروز صورت در (١٣ تبصره
مجازی یا حضوری جلسه در باید موضوع مربوطه، بخش دبیر با مذاکره طریق از ابهام رف عدم صورت ودر
یا پذیرش مورد در که صورت در ضمناً شود. تصمیم گیری زمینه این در و مطرح بخش ها دبیران با سردبیر
را نهایی تصمیم گیرد، صورت ابهام مربوطه بخش دبیر و تحریریه هیأت اعضای از ی بین مقاله ی رد

م نماید. اخذ موجود گزارش های اساس بر سردبیر
صورت به داوران نام ضمناً نم یابد. انتشار داوری بدون مقاله ای هیچ دعوت مقاله های جز به (١۴ تبصره
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م ماند. باق محرمانه

بخش دبیر وظایف •
باشد: م ذیل شرح به بخش دبیر وظایف

تحریریه هیأت اعضای از ی به  رسیده مقاله های ارسال مؤلفان، به وصول اعالم و مقاله ها دریافت . ١٩ ماده
دریافت داوری، فرآیند برای مقاله ها موضوع رده بندی به توجه با وابسته تحریریه هیأت اعضای یا بخش
و منتخب داوران یا داور نظر با همراه مقاله مسئول وابسته تحریریه هیأت تحریریه، هیأت عضو توصیه های

سردبیر. به مقاله رد یا قبول مورد در پیشنهاد
طور به بخش تحریریه هیأت اعضای اطالع با را خود وظایف از قسمت تواند م بخش هر دبیر (١۵ تبصره

کند. واگذار بخش ر دی اعضای به موقت

اجرایی مدیر وظایف •
م باشد: ذیل شرح به اجرایی مدیر وظایف . ٢٠ ماده

بولتن. خانگ صفحه بودن به روز مقاله ها، برخط ارسال بهبود و رد عمل بر نظارت الف)
آن ارتقای برای تالش و استنادی اه های پای در بولتن اه جای مستمر کردن رصد در سردبیر به موثر کم ب)

سردبیر. به رابطه این در الزم پیشنهادات ارائه و استنادی اه های پای در عضویت یری پی نیز و
به شده حروفچین و شده ویرایش مقاله های ارسال صفحه آرایی، و حروفچین بر نظارت و سرپرست پ)

بولتن. صحاف و چاپ بر دقیق نظارت تأیید، و نهایی بررس برای مقاله نویسنده

متفرقه امور چهارم: فصل
است. زیر شرح به ۶ ماده موضوع بولتن ویژه نامه های شرایط . ٢١ ماده

است. ریاض انجمن اجرایی شورای تایید با و بولتن تحریریه هیأت پیشنهاد به همایش ها اعتبار تشخیص الف‐
خود پژوهش زمینه در شده تثبیت جهان اعتبار از که هستند ریاضیدانان شامل ریاض برجسته شخصیت های

بین الملل معتبر جوایز برندگان باشند. کرده ایفا دانش مرزهای توسعه در برجسته ای سهم و باشند برخوردار
هیأت پیشنهاد به (افراد) فرد این حال هر در جمله اند. این از (IMU) ریاضیات جهان اتحادیه سخنرانان یا

م شوند. انتخاب اجرایی شورای تایید و تحریریه
منتشر را كامل شماره یك بتوان كه چنان است مقاله كاف تعداد داشتن به منوط ویژه شماره هر انتشار ب‐
است شده نوشته سرشناس ریاضیدانان از ی توسط كه مروری مقاله یك كم دست است الزم عالوه به نمود.
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عادی شماره ی در مقاله ها نباشد کاف شماره ی برای مقاله ها تعداد که صورت در باشد. مقاله ها بین در
شود. م منتشر آن مشخصات و ویژه شماره ذکر با بولتن

م گیرد. صوررت (Guest Editors) میهمان تحریریه هیأت توسط ویژه نامه ها مقاله های داوری فرآیند پ‐
تحریریه هیأت توسط افراد این است. میهمان تحریریه هیأت شش حداكثر و سه كم دست دارای ویژه شماره هر
كنفرانس موضوع با بیشتری علم ارتباط که تحریریه هیأت عضوهای از ی عالوه به م شوند. انتخاب
از م توانند میهمان تحریریه هیأت اعضای م شود. تعیین رابط عضو عنوان به دارد نظر مورد شخصیت یا
عنوان به میهمان تحریریه هیأت بین از را نفر ی بولتن سردبیر شوند. انتخاب بولتن تحریریه هیأت اعضای

م کند. تعیین میهمان تحریریه هیأت دبیر
ی عنوان به آن دبیر و میهمان تحریریه هیأت تلق با نامه ها، ویژه مقاله های پذیرش و داوری فرآیند ت‐

داوری فرآیند ونگ چ از آگاه برای الزم هماهنگ ایجاد م شود. انجام بولتن عادی روال مطابق بخش،
است. رابط عضو اری هم با و بولتن سردبیر عهده بر مقاله ها

هیأت اسام دارند، عهده بر را ویژه شماره اصل مسئولیت كه میهمان، تحریریه هیأت اسام بر عالوه ث‐
م شود. نوشته ویژه شماره های در معمول مطابق نیز بولتن تحریریه

برای ارشد (ویراستاران) ویراستار و اجرایی (مدیران) مدیر بخش ها، دبیران سردبیر، مسئول، مدیر . ٢٢ ماده
انات ام از م توانند مسئولیت ها و وظایف انجام راستای در آئین نامه این مفاد بهتر چه هر اجرای و کار آسان

شوند. بهره مند انجمن دبیرخانه خدمات و
به بولتن به مربوط مال امور همه اداره و گذشته شماره های بازچاپ و فروش توزیع، ذخیره، ٢٣ .چاپ، ماده

دارد. تعلق انجمن به بولتن فروش از حاصل منابع همه و است اجرایی شورای عهده
و تحریریه هیأت پیشنهاد با آئین نامه این مفاد در تغییر یا نشده پیش بین موارد در تصمیم اتّخاذ . ٢۴ ماده

است. مجاز اجرایی شورای تصویب
ریاض انجمن اجرایی شورای تصویب به تبصره ١۵ و ماده ٢۴ در ١٣٩۵/٢/٢٩ تاریخ در نامه آئین این

رسید. ایران



٩ فصل
اجرایی و علم کمیته های در ایران ریاض انجمن نمایندگان وظایف شرح

ریاض همایش های

مقدمه
گوناگون زمینه های در پژوهش ـ  آموزش مؤسسات سایر و اه ها دانش توسط که علم همایش های برای
درج همایش به مربوط آگه های در انجمن آرم و م شود برگزار ایران ریاض انجمن اری هم با ریاضیات
م نماید. معرف همایش اجرایی و علم کمیته های در عضویت جهت نمایندگان یا نماینده انجمن م گردد،
اجرایی شورای اعضای بین از نمایندگان از ی حداقل اجرایی، شورای با ارتباط تسهیل به منظور معموال،

م شود. انتخاب ایران ریاض انجمن

است: زیر به شرح کمیته ها این در انجمن نمایندگان وظایف اهم
همایش. دبیر دعوت با اجرایی یا علم کمیتۀ جلسات در مستمر شرکت ـ  ١

و انجمن رئیس به تحویل جهت انجمن دبیرخانۀ به آن ارسال و مربوط کمیتۀ جلسه هر گزارش تهیۀ ـ  ٢
انجمن. اجرایی شورای اعضای اطالع

همایش. دبیر و مربوط کمیتۀ به انجمن اجرایی شورای نظر انتقال ـ  ٣
مقاالت. رد یا انتخاب در اری هم و علم کمیتۀ در مقاالت داوری روند بر نظارت ـ  ۴

افتتاحیه سالن ، سخنران کالس های قبیل از اجرایی کمیتۀ در نیاز مورد انات ام تجهیز نحوۀ بر نظارت ـ  ۵
پذیرایی. و غذاخوری سالن های و ذهاب و ایاب انات ام و شرکت کنندگان ونت س محل اختتامیه، و

٧١
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جلسات میزگردها، برنامۀ قبیل از همایش برگزاری طول در انجمن به مربوط برنامه های تنظیم در کم ـ  ۶
نشریات و کتاب نمایش مناسب ان های م انجمن، عموم مجم جلسات انجمن، اجرایی شورای

انجمن.
همایش. زمان بندی های و تقویم به موق اجرای و تنظیم بر نظارت ـ  ٧
. خارج و داخل مدعو سخنرانان انتخاب در اری هم و تبادل نظر ـ  ٨

ارایه قابل و لزوم صورت در مقاالت تقسیم و خارج و داخل سخنرانان برنامۀ در اری هم و تبادل نظر ـ  ٩
همایش. گزارش در چاپ قابل و معلوم زمان مدت با سخنران ل ش به ارایه قابل پوستر، ل ش به

همایش. اه منزل در مندرج اطالعات و مقاالت خالصه دفترچۀ و همایش راهنمای تنظیم در اری هم ـ  ١٠
همایش. برگزاری زمان در سخنران ها اجرای حسن بر نظارت ـ  ١١

پس شده پیش بین محدود زمان مدت در و مطلوب ل ش به همایش گزارش چاپ یری پی و نظارت ـ  ١٢
همایش. اختتام از

و «خبرنامه» و «گزارش» قبیل از انجمن خبری مجله های به چاپ برای همایش گزارش خبر ارسال ـ  ١٣
شد. خواهد ارسال Zentralblatt Math و Mathematical Reviews به گزارش که آن در تصریح

انجمن نمایندگان وظایف «شرح م رسد. پایان به ١٣ مادۀ موضوع خبر ارسال با انجمن نمایندگان وظایف
ایران ریاض انجمن اجرایی شورای جلسۀ در ماده ١٣ و مقدمه ی با « ریاض همایش های در ایران ریاض
زمینه این در پیشین مقررات زین جای و درآید اجرا به تاریخ این از تا رسید تصویب به ٩۴/٢/٢۴ پن شنبه مورخ

باشد.



١٠ فصل

ایران ریاض انجمن نمایندگان آیین نامه

مقدمه
ساله سه دوره  ی هر در امور، هماهنگ و فعالیت  ها ادامه خود، اهداف تحقق منظور به ایران ریاض انجمن
برای نماینده، عنوان به محل، در را افرادی انجمن پیوسته  ی اعضای میان از کشور مؤسسات و اه  ها دانش در
سایر مانند مسئولیت، این م  کند. صادر نمایندگ ابالغ برای آن  ها و انتخاب آیین  نامه این طبق اری هم

است. افتخاری انجمن، مسئولیت  های

اصطالحات
است: زیر شرح به آیین نامه در رفته کار به اصطالحات از منظور

است؛ ایران ریاض انجمن انجمن، ‐ ١
م  شود؛ انتخاب نمایندگ به آیین  نامه این مفاد برابر که است فردی نماینده، ‐ ٢

است؛ ایران ریاض انجمن اجرایی شورای شورا، ‐ ٣
تعیین نماینده آن برای انجمن که است ... و صنعت اداری، ، اه دانش یالت تش نوع هر مؤسسه، ‐ ۴

م کند؛
م  شود؛ انتخاب نمایندگان سرپرست برای آیین  نامه این طبق که است فردی نمایندگان، مسئوول ‐ ۵

٧٣
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عموم مشخصات
به شورا تصویب و انجمن رئیس پیشنهاد به که است انجمن پیوسته اعضای از ی نمایندگان مسئول ‐ ١ ماده
کردن هماهنگ و آن  ها رد عمل بر نظارت و نمایندگان فعال سازی برای انجمن رئیس م ح با و سال سه مدت

است. بالمان او مجدد انتخاب می شود. انتخاب انجمن فعالیت  های نیز و ر دی ی با آن ها
با را نماینده  ای م  تواند باشد، انجمن اهداف راستای در آن فعالیت  های که مؤسسه  ای هر در شورا ‐ ٢ ماده

نماید. انتخاب مؤسسه آن مسئولین و اعضاء با مشورت

انجمن نماینده   ی وظایف
می نماید: اری هم انجمن با زیر امور در انجمن نماینده  ‐ ٣ ماده

انجمن. اهداف و رسالت اجرای در مشارکت :٣ ‐ ١
خود. شخص پروفایل در نمایندگ اطالعات ثبت همچنین و اعضا سامانه در ثبت نام :٣ ‐ ٢

یا و انجمن درگاه در ترونی ال ثبت نام برای دانشجویان و اران هم راهنمایی و هدایت مستمر، تشویق :٣ ‐ ٣
سایر کم با آبان  ماه اول هفته در ویژه به عضویت تمدید لزوم یادآوری انجمن، در عضویت  ها حق جم آوری
از اطمینان حصول جهت دبیرخانه به افراد لیست ارسال عضویت، حق دریافت زبده، دانشجویان و اران هم

اعضاء. سامانه در ثبت نام تکمیل
نماینده. خدمت محل واحد مورد در انجمن درخواست علم اطالعات و آمار ارسال و تهیه :۴ ‐ ٣

انجمن به مربوط اخبار و نشریات پوسترها، آگه  ها، نصب ویژه شیشه  دار آگه جعبه  ی تخصیص :۵ ‐ ٣
موسسه. محل در آن  ها موق به اعالن و

انجمن، ادواری نشریات ویژه به نشریات آخرین از نمونه  هایی نمایش جهت توجه جالب میزی تخصیص :۶ ‐ ٣
مؤسسه. خاص برنامه  های در آن  ها بر نظارت و عضویت مختلف فرم های

انجمن. فعالیت های کیف سط ارتقای و شأن حفظ در جدیت :٣ ‐ ٧
انجمن. اعتالی راستای در پیشنهاد هرگونه ارایه جهت انجمن دبیرخانه با ارتباط :٣ ‐ ٨

نشریات در چاپ برای مناسب مقاالت تهیه   ی برای نمایندگ محل در انجمن اعضای و اران هم تشویق :٣ ‐ ٩
. نمایندگ محل کتابخانه  های به انجمن از دریافت نشریات توزیع در اری هم و انجمن

ریاضیات با مرتبط اجتماع – علم نظرات و گزارش ها خبرها، و مؤسسه اخبار ارسال جهت در تالش :٣ ‐ ١٠
انجمن. سایت و خبرنامه در درج برای
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انجمن. با علم اری هم به مؤسسه اعضاء تشویق جهت در تالش :٣ ‐ ١١
انجمن. سمینارهای و کنفرانس  ها در شرکت برای مؤسسه اعضاء تشویق جهت در تالش :٣ ‐ ١٢
مربوطه. مؤسسه در انجمن کارگاه های و سمینارها کنفرانس  ها، برگزاری جهت در تالش :٣ ‐ ١٣

پیشبرد برای غیره و ریاضیدانان خیرین، موسسه، علم و مال حمایت  های جلب جهت در تالش :١۴ ‐ ٣
انجمن. اهداف

انجمن. در مؤسسه  ای عضویت برای ذیربط مؤسسه  ی جذب برای تالش :١۵ ‐ ٣
.( اه دانش مؤسسات (در ریاض دانشجویی ‐ علم انجمن های با اری هم ایجاد برای تالش :١۶ ‐ ٣
غیره. و ریاضیات دهه ریاضیات، روز همانند ریاض خاص برنامه های برگزاری جهت در تالش :٣ ‐ ١٧

می رسد. تصویب به نمایندگان مجم توسط که اموری سایر :٣ ‐ ١٨

نمایندگان مسئول وظایف
اسرع در تا م نماید مشخص نیستند فعال نماینده ی یا نماینده دارای که را مؤسسات نمایندگان مسئول ‐ ١

شود. تعیین زین جای نماینده ی یا انتخاب نماینده آنان برای وقت
م نماید. فراهم نمایندگان با مستمر ارتباط برای را الزم تمهیدات نمایندگان مسئول ‐ ٢

برساند. شورا اطالع به را آن ها الت مش و نمایندگان امور به مربوط مسائل است موظف نمایندگان مسئول ‐ ٣
ی بار ی سال دو هر آن ها، از دریافت گزارش های و نمایندگان رد عمل اساس بر نمایندگان مسئول ‐ ۴

به کنفرانس اختتامیه ی مراسم در تا م نماید معرف انجمن به و انتخاب نمونه نماینده ی عنوان به را نماینده
شود. تقدیر او از شایسته نحو

ساالنه ی گردهمایی است موظف و انجمن ساالنه ی دو کنفرانس های مدعوین جزء نمایندگان مسئول ‐ ۵
و نمایندگان شرکت برای الزم تمهیدات ان، م و زمان اعالم برنامه ها، تنظیم نماید. برگزار را نمایندگان

م باشد. وی عهده ی به کنفرانس کنندگان برگزار با هماهنگ
این از و رسید تصویب به ایران ریاض انجمن اجرایی شورای در ٩۶/٧/٢۶ درتاریخ ماده ۵ در آیین نامه این

اجراست. قابل تاریخ
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١١ فصل
مشترکین و حقوق اعضای

حقوق اعضای . ١
تا ١٣٨٨ مهرماه دورۀ در زیر پژوهش و آموزش ، فرهنگ مراکز و عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش
عضویت حق پرداخت ١٣٩١با مهرماه تا ١٣٩٠ مهرماه دوره ، ١٣٩٠ مهرماه تا ١٣٨٩ مهرماه دوره ،١٣٨٩ مهرماه

قدردان مؤسسات این در انجمن نمایندگان و رؤسامسؤوالن از کرده اند. حمایت ایران ریاض انجمن از ، حقوق
م شود.

:١٣٨٩ مهرماه تا ١٣٨٨ مهرماه دورۀ
اسالم آزاد اه دانش ـ  زاهدان واحد اسالم آزاد اه دانش ـ  مرکزی تهران واحد اسالم آزاد اه دانش
اسالم آزاد اه دانش ـ  مشهد واحد اسالم آزاد اه دانش ـ  گرمسار واحد اسالم آزاد اه دانش ـ  کرمان واحد

نور. واحد
اه دانش ـ  زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ـ  (ره) خمین امام الملل بین اه دانش ـ  الزهراء اه دانش
شهید اه دانش ـ  سمنان اه دانش ـ  تفرش اه دانش ـ  سبزواری یم ح اه دانش ـ  رجایی شهید دبیر تربیت
و علم اه دانش ـ  شیراز صنعت اه دانش ـ  تبریز سهند صنعت اه دانش ـ  اصفهان صنعت اه دانش ـ  بهشت

شریف. صنعت اه دانش کتابخانه ـ  رفسنجان ( (ع عصر ول اه دانش ـ  ایران صنعت
:١٣٩٠ مهرماه تا ١٣٨٩ مهرماه دورۀ

فیروزآباد واحد اسالم آزاد اه دانش ـ  خرم آباد واحد اسالم آزاد اه دانش ـ  اراک واحد اسالم آزاد اه دانش
الهیجان. واحد اسالم آزاد اه دانش ـ  گرگان واحد اسالم آزاد اه دانش ـ  فارس

٧٧
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صنعت اه دانش ـ  تبریز سهند صنعت اه دانش ـ  اصفهان صنعت اه دانش ـ  تفرش اه دانش ـ  اصفهان اه دانش
. جهرم عال آموزش مجتم ـ  یاسوج اه دانش ـ  شریف صنعت اه دانش کتابخانه ـ  شیراز

:١٣٩١ مهرماه تا ١٣٩٠ مهرماه دورۀ
اه دانش ـ  جویبار واحد اسالم آزاد اه دانش ـ  (٩۵ مهر ـ  ٩٠ (مهر مرکزی تهران واحد اسالم آزاد اه دانش

دزفول. واحد اسالم آزاد
صنعت اه دانش ـ  بهشت شهید اه دانش ـ  جهرم اه دانش ـ  تفرش اه دانش ـ  خوانسار کامپیوتر و ریاض ده دانش

.(٩٢ مهر ـ  ٩٠ (مهر مازندران اه دانش ـ  گنبدکاووس اه دانش ـ  شیراز صنعت اه دانش ـ  اصفهان

:١٣٩٢ مهرماه تا ١٣٩١ مهرماه دورۀ
(٩۵ مهر ـ  ٩٠ (مهر مرکزی تهران واحد اسالم آزاد اه دانش

رفسنجان ولیعصر اه دانش ـ  شریف صنعت اه دانش ـ  مازندران اه دانش ـ 

:١٣٩٣ مهرماه تا ١٣٩٢ مهرماه دورۀ
( ولیعصر(ع اه دانش مرودشت، واحد آزاد اه دانش الزهرا، اه دانش مرکزی، تهران واحد اسالم آزاد اه دانش
اه دانش نیشابور، اه دانش کرمان، واحد آزاد اه دانش مشهد، فردوس اه دانش بهایی، شیخ اه دانش رفسنجان،
اه دانش شیراز، صنعت اه دانش بیرجند، اه دانش مرند، واحد آزاد اه دانش جنوب، تهران واحد اسالم آزاد

مشهد واحد آزاد اه دانش سهند، صنعت

:١٣٩۴ مهرماه تا ١٣٩٣ مهرماه دورۀ
( ولیعصر(ع اه دانش همدان، واحد آزاد اه دانش الزهرا، اه دانش مرکزی، تهران واحد اسالم آزاد اه دانش

الهیجان واحد آزاد اه دانش مشهد، فردوس اه دانش رجایی، شهید دبیر تربیت اه دانش رفسنجان،

:١٣٩۵ مهرماه تا ١٣٩۴ مهرماه دورۀ
( ولیعصر(ع اه دانش کرمان، واحد آزاد اه دانش الزهرا، اه دانش مرکزی، تهران واحد اسالم آزاد اه دانش
شهید اه دانش ، اردبیل محقق اه دانش کادوس، انتفاع غیر ‐ دولت غیر عال آموزش موسسه رفسنجان،
، طباطبائ عالمه اه دانش ، طوس نصیرالدین خواجه صنعت اه دانش کرمان، باهنر شهید اه دانش اهواز، چمران

بیرجند صنعت اه دانش مشهد، فردوس اه دانش

:١٣٩۶ مهرماه تا ١٣٩۵ مهرماه دورۀ
اه دانش سمنان اه دانش دامغان، اه دانش همدان، سینای بوعل اه دانش مازندران، اه دانش الزهرا، اه دانش
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مشهد، فردوس

:١٣٩٧ مهرماه تا ١٣٩۶ مهرماه دورۀ
زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش سمنان، اه دانش دامغان، اه دانش ، طباطبائ عالمه اه دانش

( حقوق ویژه (عضویت

:١٣٩٨ مهرماه تا ١٣٩٧ مهرماه دورۀ
اه دانش مالیر، اه دانش ،( حقوق ویژه (عضویت فارس خلیج اه دانش ، خمین امام الملل بین اه دانش
تحصیالت اه دانش رفسنجان، ( ولیعصر(ع اه دانش اهواز، چمران شهید اه دانش مشهد، فردوس اه دانش سمنان

( حقوق ویژه (عضویت زنجان پایه علوم تکمیل

:١٣٩٩ مهرماه تا ١٣٩٨ مهرماه دورۀ
یزد. اه  دانش و شیراز اه  دانش مشهد، فردوس اه  دانش زنجان، پایه علوم تکمیل تحصیالت اه  دانش

ایران ریاض انجمن ادواری نشریات مشترکین . ٢
:١٣٨٩ مهرماه تا ١٣٨٨ مهرماه دورۀ

پیام نور اه دانش مهر،کتابخانه فالحت بین الملل شرکت ساری، واحد اسالم آزاد اه دانش مرکزی کتابخانه
اه دانش کتابخانه بیجار، مرکز نور پیام اه دانش کتابخانه بجنورد، مرکز پیام نور اه دانش کتابخانه اسدآباد، مرکز
پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش کتابخانه شهر، زرین مرکز پیام نور اه دانش کتابخانه تنکابن، مرکز پیام نور

طبرستان. غیرانتفاع عال آموزش مؤسسه کتابخانه مدرس، تربیت اه دانش مرکزی کتابخانه زنجان،

:١٣٩٠ مهرماه تا ١٣٨٩ مهرماه دورۀ
واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه مهر، فالحت بین الملل شرکت مشهد، ، فاطم تق استاد کتابخانه
زنجان، پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش کتابخانه زرین شهر، مرکز پیام نور اه دانش کتابخانه فیروزکوه،

خیام. عال آموزش مؤسسه کتابخانه مدرس، تربیت اه دانش مرکزی کتابخانه

:١٣٩١ مهرماه تا ١٣٩٠ مهرماه دورۀ
خمین واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه استهبان، واحد اسالم آزاد اه دانش رابع شهید کتابخانه

کتابخانه فیروزکوه، واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه سروستان، واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه شهر،
مرکز پیام نور اه دانش کتابخانه تنکابن، مرکز نور پیام اه دانش کتابخانه حسین(ع)، امام اه دانش باقرالعلوم
کتابخانه ارومیه، صنعت اه دانش کتابخانه زنجان، پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ،کتابخانه خلخال
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اه دانش مرکزی کتابخانه برادران، واحد قم، اه دانش کتابخانه فسا، اه دانش کتابخانه بیرجند، صنعت اه دانش
مهندس و فن عال آموزش مجتم کتابخانه اصفهان، ریاضیات خانه نیشابور، اه دانش کتابخانه کردستان،

مؤسسه توس، عال آموزش مؤسسه کتابخانه همدان، مقصودی شهید معین معلم تربیت مرکز کتابخانه قوچان،
نمایه. رسان اطالع و فرهنگ

:١٣٩٢ مهرماه تا ١٣٩١ مهرماه دورۀ
مرکز کتابخانه قشم، الملل بین واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه تبریز، دانشوران عال آموزش کتابخانه
اه دانش کتابخانه اصفهان، ریاضیات خانه کاشان، اه دانش کتابخانه ، کاشان جمشید غیاث الدین عال آموزش
کتابخانه سلیمان، مسجد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه مشهد، فردوس اه دانش کتابخانه مرند، اسالم آزاد
واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه نمایه، اطالع رسان و فرهنگ مؤسسه میناب، واحد اسالم آزاد اه دانش
واحد آزاد اه دانش کتابخانه کرمان، باهنر شهید اه دانش کتابخانه رامسر، مرکز نور پیام اه دانش کتابخانه نوشهر،
اه دانش کتابخانه زنجان، پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش کتابخانه تفرش، اه دانش کتابخانه سیرجان،

ایران. اسالم جمهوری مل کتابخانه شهر، زرین نور پیام

:١٣٩٣ مهرماه تا ١٣٩٢ مهرماه دورۀ
تفرش، اه دانش کتابخانه میناب، واحد اسالم آزاد اه دانش قشم، الملل بین واحد اسالم آزاد اه دانش
پرند، واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه ایذه، واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه نیشابور، اه دانش کتابخانه

فرهنگ موسسه کرمانشاه، واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه فیروزکوه، واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه
واحد اسالم آزاد اه دانش مرکزی کتابخانه مرند، واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه نمایه، رسان اطالع و
کتابخانه زنجان، پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش کتابخانه رجایی، شهید اه دانش کتابخانه آباد، نجف
اه دانش کتابخانه مشهد، فردوس اه دانش مرکزی کتابخانه و رسان اطالع مرکز اهواز، مرکز نور پیام اه دانش

کرمان باهنر شهید اه دانش کتابخانه تبریز، واحد اسالم آزاد

:١٣٩۴ مهرماه تا ١٣٩٣ مهرماه دورۀ
اه دانش کتابخانه فیروزکوه، واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه تبریز، واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه
الدین غیاث عال آموزش کتابخانه جنوب، تهران واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه میناب، واحد اسالم آزاد
اطالع مرکز زنجان، پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش کتابخانه کاشان، اه دانش کتابخانه ، جمشیدکاشان

آباد نجف واحد اسالم آزاد اه دانش مرکزی کتابخانه مشهد، مرکزی کتابخانه و رسان

:١٣٩۵ مهرماه تا ١٣٩۴ مهرماه دورۀ
اطالع مرکز فیروزکوه، واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه میناب، واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه
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مرکزی کتابخانه ،( علم (انجمن امیرکبیر صنعت اه دانش اصفهان، ریاضیات خانه مرکزی، کتابخانه و رسان
زنجان پایه عوم تکمیل تحصیالت اه دانش کتابخانه آباد، نجف واحد اسالم آزاد اه دانش

:١٣٩۶ مهرماه تا ١٣٩۵ مهرماه دورۀ
واحد اسالم آزاد اه دانش کتابخانه ، اصفهان ریاضیات خانه کتابخانه شهر، زرین مرکز نور پیام اه دانش

مشهد مرکزی کتابخانه و رسان اطالع مرکز کاشان، اه دانش کتابخانه تبریز،
:١٣٩٧ مهرماه تا ١٣٩۶ مهرماه دورۀ

مرکزی کتابخانه زنجان، پایه علوم تکمیل تحصیالت کتابخانه هشترودی، دکتر آموزش فرهنگ مجتم
خانه کتابخانه مشهد، فردوس اه دانش مرکزی کتابخانه و رسان اطالع مرکز آباد، نجف واحد آزاد اه دانش

اصفهان ریاضیات
:١٣٩٨ مهرماه تا ١٣٩٧ مهرماه دورۀ

مشهد فردوس اه دانش مرکزی کتابخانه و رسان اطالع مرکز ایران، اسالم جمهوری مل کتابخانه
کتابخانه و رسان اطالع مرکز ایران، اسالم جمهوری مل کتابخانه :١٣٩٩ مهرماه تا ١٣٩٨ مهرماه دورۀ

مشهد فردوس اه دانش مرکزی
:١۴٠٠ مهرماه تا ١٣٩٩ مهرماه دورۀ

طوس ، نصیرالدین خواجه صنعت بیرجند ، خوارزم ، صنعت شیراز ، (س) ، الزهراء اصفهان، اه: دانش
رفسنجان. ( ول عصر(ع کردستان ،




