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روزهای در ایران گروه های نظریۀ بین الملل کنفرانس چهاردهمین
صنعت و علم اه دانش در ،١۴٠٠ بهمن ١۵ و ١۴ جمعه و پنجشنبه
از کلیدی سخنران ١٣ خوشبختانه شد. برگزار برخط به صورت ایران
مقاله ٣٩ داشتند. شرکت کنفرانس این در جهان نقاط سایر و ایران
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کنفرانس کلیدی سخنرانان از جمع
گفتند.١ وداع را دارفان ١۴٠١ خرداد در١٠ شهرک قریش محسن سید دکتر آقای م رساند اطالع به تأسف کمال با
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کنفرانس، دبیر عالئیان، مهدی دکتر آقای ابتدا کنفرانس، اول روز در
برگزاری روند از گزارش سپس گفتند. خوش آمد شرکت کنندگان به
در کردند. ارائه کنفرانس دبیرخانۀ به ارسال شده مقاالت و کنفرانس
درفشه دکتر جایزۀ برندۀ که کردند اعالم عالئیان دکتر آقای پایان
در گروه ها نظریۀ کنفرانس در ارائه شده مقالۀ بهترین به هرسال که
اه پژوهش محقق ، ابراهیم مهدی دکتر آقای م شود، اعطا قبل سال
یونسیان، داوود دکتر آقای ادامه در هستند. ،(IPM) بنیادی دانش های
گزارش در ایران، وصنعت علم اه دانش وفناوری پژوهش معاون

ریاض دۀ دانش و ایران صنعت و علم اه دانش معرف به کوتاه
پرداختند.

و صبح نوبت دو در بهمن ١۵ و ١۴ روز های در کنفرانس برنامۀ

١٨:٣٠ ساعت از بهمن ١۵ روز در کنفرانس اختتامیۀ و ظهر از بعد
پانزدهمین که شد اعالم اختتامیه برنامۀ در شد. برگزار ١٩ تا
١۴٠١ سال در کبیر امیر صنعت اه دانش در گروه ها نظریۀ کنفرانس
شده ارائه سخنران های مشاهدۀ برای عالقه مندان م شود. برگزار

کنند. کلی (سخنران ها) پیوند روی م توانند
مرکز و ایران صنعت و علم اه دانش حمایت های از پایان در
علوم استنادی اه پای ایران، ریاض انجمن اه، دانش اطالعات فناوری
برای فناوری و علوم اطالع رسان منطقه ای مرکز و اسالم، جهان

م کنیم. ر تش کنفرانس برگزاری

ایران صنعت و علم اه دانش ∗

ریاضیات سمینار «اولین گزارش
« صنعت و کاربردی

سمینار) (دبير گ پزان∗ مرتض

«ریاضیات مل سمینار اولین ،١۴٠٠ سال اسفندماه ۵ و ۴ روزهای در
علوم ریاض دۀ دانش در مجازی، به صورت « صنعت و کاربردی

روز ٨ ساعت سمینار، برنامه های شد. برگزار مشهد فردوس اه دانش
این شد. آغاز افتتاحیه مراسم برگزاری با ١۴٠٠ ماه اسفند ۴ چهارشنبه،
آغاز گ پزان مرتض دکتر آقای سمینار، دبیر خوش آمد گویی با مراسم
مقاالت تعداد و شرکت کنندگان تعداد از مختصری گزارش ایشان و شد
سمینار این دورۀ اولین از خوب استقبال به و داده ارائه پذیرفته شده،
وقت محترم رئیس ، سهیل علیرضا دکتر آقای سپس داشتند. اشاره

مقدم خیر ضمن سمینار، علم کمیتۀ دبیر و ریاض علوم دۀ دانش
سمینار این برگزاری دالیل بر مروری کنندگان، شرکت و استادان به
ریاض کاربردی بین مؤثر ارتباط را سمینار این از اصل هدف و داشتند
استاد کامیاد، وحیدیان عل دکتر آقای ادامه، در دانستند. صنعت و

سخنران با ، ریاض علوم دۀ دانش کاربردی ریاض گروه سوت پیش
به زمینه این در را خود ارزشمند تجربیات صنعت» با ارتباط «بایدهای

ریاض مل جایزۀ فراخوان دورۀ اولین از سپس گذاشتند. اشتراک
محترم، خیر حمایت و حضور با سوفیا» «جایزۀ نام به کاربردی
د ۀ دانش به همت که کاشان رزاق مقدم محمد دکتر آقای جناب
شد. رونمایی گرفت، ل ش فردوس اه دانش بنیاد و ریاض علوم
آقای موثر و ارزنده تالش های از سمینار، افتتاحیۀ برنامۀ انتهای در
ده، دانش جامعۀ با ارتباط دفتر محترم مدیر سلیمان فرد، امید دکتر
فعالیت های و جامعه و ده دانش ارتباط کردن نهادینه و راه اندازی در

شد. تقدیر فناورانه

کاشان رزاق مقدم محمد دکتر آقای

آغاز زیر به شرح کلیدی سخنران دو با سمینار اول روز برنامه های
گردید:

http://igtc14.iust.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=257&lang=fa
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مصطف دکتر قدرت، های سیستم در ریاضیات عمل کاربردهای
رجبی حبیب دکتر و ایران) برق ۀ شب مدیریت (شرکت مشهدی رجبی

مشهد)، فردوس اه دانش کامپیوتر، و برق (گروه مشهدی
داده های روش های توسط منازل در انرژی مصرف هوشمندانه تحلیل
ساری، اه دانش تجاری، علوم دۀ (دانش امروز نژاد عل دکتر کالن،

انگلستان).

سوفیا کاربردی ریاض جایزۀ دورۀ اولین فراخوان
توسط تخصص سخنران ٢١ اول، روز زمان بندی برنامه ادامۀ در
روز ظهر از بعد در گردید. برگزار صنعت و اه دانش متخصصین
اه دانش و صنعت اری هم چالش های تخصص میزگرد سمینار، اول
محترم (رئیس قنبری رضا دکتر آقایان حضور با صنعت دیدگاه از
ریاض کاربردی گروه دانشیار و خراسان فناوری و علم پارک وقت
اقتصادی (معاون حسین حامد سید دکتر مشهد)، فردوس اه دانش
انوشیروان دکتر رضوی)، خراسان دارایی و اقتصادی امور کل ادارۀ
استاد و توس قالب طاها دانش بنیان شرکت (مدیرعامل فرشیدیان فر
راشد محمدحسین مهندس و مشهد) فردوس اه دانش انی م گروه
هلدینگ مجموعۀ خراسان استان های منطقۀ دفتر (مدیر محصل

گردید. برگزار فناپ)

چپ (سمت محصل راشد محمدحسین مهندس و (راست) قنبری رضا دکتر
گردید: برگزار زیر اصل محورهای حول میزگرد این

باز، نوآوری پایۀ بر اه دانش و صنعت بین اری هم ارتقای . ١
به ویژه اه دانش توسط اری، هم این ریس مناسب پوشش . ٢

، علم هیئت از کامل پشتیبان و تعهدات به موق انجام
تدوین جهت در اه دانش حاکمیت در خصوص بخش اری هم . ٣

پیش رو، اهداف مشترک
دانش آموختگان و موفق وهای ال برای منسجم برنامۀ داشتن . ۴

ف مابین، اری های هم در آن ها ظرفیت از استفاده و
با اری هم برای اه دانش رقابت و مناسب درآمدی مدل های . ۵

صنعت،
کانال های از صنعت بیش ازپیش کردن آشنا جهت نهادسازی . ۶
موازی سازی شدید کاهش و صنعت ظرفیت های و اری هم

فناوری. و علم پارک های به ویژه واسط نهاد های در
اول روز برنامه های مجموعه ، تخصص میزگرد برگزاری از پس

رسید. پایان به
اسفند ماه ۵ پن شنبه صبح ٨ ساعت از سمینار، دوم روز برنامۀ

گردید: ارائه زیر به شرح کلیدی سخنران سه و شد آغاز ١۴٠٠
آب بزرگ ه شب توزیع و تأمین سیستم اولین فناوری: موردنگاری
، مصنوع هوش و بهینه سازی مدل های پایۀ بر خاورمیانه در شهری
استان فناوری و علم (پارک بهپویان شرکت و قنبری رضا دکتر

رضوی)، خراسان
بسته بستر بر هوشمند شهر مدیریت در داده بر مبتن مران ح
کامپیوتر، علوم (گروه قطع مهدی اطالعات، فراهم سازی خدمات

امیرکبیر)، صنعت اه دانش
در اولیه مواد مصرف پیش بین برای ماشین یادگیری رهیافت ی
ساندر ال موسسۀ ر (پژوهش نق پور جاهد اجرا، تا ایده از تولید: خط

آلمان). فون هامبولت

فرد سلیمان امید دکتر
تخصص سخنران ٢١ دوم، روز در کلیدی سخنران های از پس
تخصص میزگرد برگزاری با سمینار دوم روز گردید. برگزار

حضور با اه، دانش دیدگاه از اه دانش و صنعت اری هم چالش های
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اه دانش فناوری و علم پارک (رئیس پناه مهدی دکتر آقایان
سلیمان امید دکتر ،( شیم مهندس گروه دانشیار و مشهد فردوس

اه دانش ریاض علوم دۀ دانش جامعۀ با ارتباط دفتر (مدیر فرد
مظلوم مسعود دکتر ریاض کاربردی)، گروه دانشیار و مشهد فردوس
علوم دۀ دانش ریاض کاربردی گروه پژوهش آموزش (محقق

اه دانش پسادکتری ر پژوهش و مشهد فردوس اه دانش ریاض
کامپیوتر و برق گروه (استاد معماریان عزیزاله دکتر و هلند)، آمستردام

رسید. پایان به ( خوارزم اه دانش

مشهد فردوس اه دانش ∗

سیستم های مشترک کنگرۀ «نهمین گزارش
ایران» هوشمند و فازی

کنگره) اجرایی (دبیر عبدی∗ معراج

و بخشید هست ما به که را تا ی پروردگار بی کران سپاس و ستایش
و علم رهروان هم نشین به و شد رهنمونمان دانش و علم به طریق

گردیم. بهره مند بی کران اقیانوس این از تا نمود مفتخرمان دانش
کرد جان به جانان خدمت کس آن هر

کرد جاودان را خود نام گیت به
مشترک کنگرۀ نهمین که است مفتخر بم عال آموزش مجتم
انجمن حمايت با (CFIS2022) ايران هوشمند و فازی سيستم های
اه دانش و ايران هوشمند سيستم های انجمن ايران، فازی سيستم های
در ١۴٠٠ اسفندماه سیزدهم تا یازدهم تاريخ از کرمان باهنر شهید
مؤفق کنفرانس سه شامل کنگره این گردید. برگزار اه دانش این
هجدهمین ايران، فازی سيستم های کنفرانس بیستمین ادواری:
هوش کنفرانس پنجمین و ایران هوشمند سيستم های کنفرانس

کنگره، اصل حامیان به جز است. بوده تکامل محاسبات و جمع
آمار انجمن ایران، ریاض انجمن کشور، اه های دانش از تعدادی
، ریاض علوم ایران انجمن های اتحادیۀ ایران، کامپیوتر انجمن ایران،
تحقیق ایران انجمن ایران، تصویر پردازش و ماشین بینایی انجمن
قطب و ایران رمز انجمن ایران، صنایع مهندس انجمن عملیات، در

فردوس اه دانش اطالعات هوشمند پردازش و نرم رایانش علم
حمایت سابقه، سال ٢٠ از بیش با ارزشمند علم رویداد این از مشهد

نمودند.
ابتدا شد، برگزار مجازی به صورت که کنگره افتتاحیۀ آیین در
مبعث عید تبری ضمن نوراله محمدعل دکتر آقای کنگره رئیس
و جلسه محترم حاضرین و سخنرانان شرکت گنندگان، به خیرمقدم و
اجرایی امور از مختصری گزارش اجرایی، و علم کمیتۀ از قدردان
محمدمهدی دکتر آقای سخنران فیلم ادامه در نمودند. بیان را کنگره
حاضران استماع جهت ایران فازی سیستم های انجمن رئیس زاهدی
دکتر آقای جناب کنگره علم دبیران سپس گردید. پخش جلسه
از گزارش فروزش فرشته دکتر خانم سرکار و ماشین چ ماشاالله
بعد بخش در نمودند. ارائه کنگره در مقاالت داوری و اجرایی فرایند
صادقپور بهرام دکتر آقای مرحوم فقید استاد یادبود نماهنگ مراسم،
از مختصری گزارش شد. داشته گرام ایشان یاد و پخش گیلده

م شود. ارائه ادامه در رویداد این برگزاری
مشترک کنگرۀ نهمین ،١٩ کوید بیماری مخاطره آمیز شرایط در
گردید. برگزار مجازی به صورت ايران هوشمند و فازی سيستم های
گوناگون تخصص های با داور ١٠٠ حدود و علم کمیتۀ عضو ۶٢
اجرای و کنگره کل سیاست های تبیین در جهان و کشور سراسر از
شد دریافت کنگره سایت در مقاله کد ٢۶٠ تعداد داشتند. شرکت آن ها
داور دو حداقل توسط آن ها داوری و مقاالت اولیۀ پاالیش از پس و
پوستر به صورت مقاله ٢٠ و سخنران به صورت مقاله ١٢٠ متخصص،
اصالحات انجام از پس پذیرفته شده مقاالت شد. برگزیده ارائه جهت
مقاالت باق و گردید نمایه IEEEاه پای در انگلیس مقاله ۵۵ الزم،

شد. ارسال CIVILICAو ISCنمایۀ برای هم
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و مطرح دانشمندان توسط سخنران کلیدی ٨ که است ذکر قابل
با کنگره روز ٣ طول در کنگره مختلف حوزه های در زیر متخصص

شد: برگزار شرکت کنندگان از زیادی تعداد استقبال با و موفقیت

مشهد، فردوس اه دانش ، توتونچ اکبرزاده محمدرضا دکتر . ١
ایران،

لهستان، سیلیسیا، اه دانش ،١ باژینس میشل دکتر . ٢

اسپانیا، ناوارا، مل اه دانش باستینس٢، اومبرتو دکتر . ٣

مخابرات تحقیقات مرکز تهران، اه دانش بدیع، کامبیز دکتر . ۴
ایران، ایران،

، چ جمهوری اوستراوا، اه دانش ،٣ پرفیلیوا ایرینا دکتر . ۵

پایه، علوم تکمیل تحصیالت اه دانش خواستان، علیرضا دکتر . ۶
ایران، زنجان،

استرالیا، ، سیدن فناوری اه دانش از گندم امیر دکتر . ٧

استرالیا. ملبورن، اه دانش اموگ۴، هال سامان دکتر . ٨

بدیع کامبیز دکتر حضور با توتونچ اکبرزاده محمدرضا دکتر کلیدی سخنران

دکتر و ماشین چ ماشالله دکتر حضور با باستینس اومبرتو دکتر کلیدی سخنران
سعید برومند ارشام

ر دانش امیر دکتر حضور با پرفیلیوا ایرینا دکتر کلیدی سخنران

با کنگره حاشیۀ در زیر بنیادین تخصص کارگاه ۵ همچنین
گردید: اجرا و برنامه ریزی موفقیت

دکتر هوشمند، قرارداد و رمزارزها بالک چین۵، فّناوری های . ١
کرمان، باهنر شهید اه دانش نظام آبادی پور، حسین

و آموزش دبیران ویژۀ فازی، منطق و فازی مجموعه های . ٢
تهران، اه دانش طاهری، محمود سید دکتر پرورش،

در کارلو مونت مؤفق شبیه سازی ی م توانیم ونه چ . ٣
اه دانش واجارگاه، فتح بهروز دکتر باشیم؟ داشته محاسبات

گیالن،
سیستم های در آن ها کاربرد و دانش گراف های با آشنایی . ۴

ایرلند، گالوی مل اه دانش شعاع، انجم امین دکتر هوشمند،
ناصری سیدهادی دکتر خاکستری، و فازی ریاض برنامه ریزی . ۵

مازندران. اه دانش ، درویش داود دکتر و
پیش از برنامۀ طبق کلیدی سخنران هر فیلم است، ذکر شایان
حضور با شرکت کنندگان جلسه، ادامۀ در و پخش ابتدا تعیین شده
برنامه طبق همچنین پرداختند. مباحثه و پاس و پرسش به سخنران

تخصص نشست ٢٢ کنگره، در ارائه شده مقاالت سخنران های برای
شد. انجام موفقیت با مجازی به صورت آن ها کلیۀ که گردید، برگزار

با آن کاربردهای و مفصل۶ نظریه ویژۀ نشست کنگره، این در
تعداد استقبال با جهان مطرح اه های دانش از سخنرانان همراه
حاشیۀ در همچنین شد. برگزار مجازی به صورت میهمانان از زیادی
اول روز در ایران فازی سیستم های انجمن عموم مجم کنگرۀ
برگزار انجمن اعضای برخ و مدیره هیات اعضای حضور با کنگره
IEEE ، نمایه غیر مقاالت به عمل آمده، توافق با همچنین گردید.

گردید. ارسال زیر مجالت به چاپ جهت بررس جهت
ایران، فازی سیستم های مجلۀ . ١

1Michal Baczynski 2Humberto Bustince 3Irina Perfilieva 4Saman Halgamuge 5Blockchain 6copula
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، ماهان ریاض پژوهش مرکز مجلۀ . ٢
کاربردها، و فازی سیستم های مجلۀ . ٣

، منطق جبرهای و جبری ابرساختارهای مجلۀ . ۴
. ماشین هوش در کاربردی و نظری پژوهش های مجلۀ . ۵

آن کاربردهای و مفصل نظریۀ ویژۀ نشست

شورای محترم اران هم کلیۀ از م دانم الزم اینجا در
، توتونچ اکبرزاده محمدرضا دکتر آقایان کنگره، سیاست گذاری
نظام حسین دکتر ، اسالم اسفندیار دکتر طاهری، محمود سید دکتر
و سعید برومند ارشام دکتر واجارگاه، فتح بهروز دکتر آبادی پور،
برگزاری مدت در که رفسنجان کوچ مرجان دکتر سرکارخانم
همفکری همچنین و شورا مجازی جلسات در منظم حضور با کنگره
ر یاری  ، اجتماع ه های شب در شورا گروه در مجازی به صورت خویش

نمایم. قدردان بوده اند، تصمیم گیری ها در ما
خانم سرکار و سعید برومند ارشام دکتر آقای جناب از است الزم
در شائبه بی و فراوان زحمات که رفسنجان کوچ مرجان دکتر

تقدیر بوده، ایشان به عهده که مقاالت داوری نتایج اعالم و داوری
آورم. به عمل ویژه

حسن دکتر ، توتونچ اکبرزاده محمدرضا دکتر آقایان از همچنین
محمدمهدی دکتر (به همراه سعید برومند ارشام دکتر ، مست نه میش
ایوب دکتر و الهویرانلو توفیق دکتر برزویی)، رجبعل دکتر و زاهدی
یل تش برای ویژه اهتمام که ( امین محمد دکتر (به همراه شیخ
خدمت در مصنوع هوش عناوین با به ترتیب، ویژه، نشست های
و فازی عددی آنالیز فازی، اتوماتای فازی، بهینه سازی ، انسان جامعه

م شود. قدردان داشته اند، آن کاربردهای و مفصل نظریه
، میرحسین مینا دکتر خانم ها اجرایی کمیتۀ اران هم از انتها در
ری عس طیبه دکتر مقدم، سلیمان پور محدثه دکتر ، باران فاطمه دکتر
بیژن دکتر آقایان ، امیرشجاع آناهیتا دکتر بدرود، مهتا دکتر جواران،

م آید. عمل به ر تش مهدوی محمدحسین دکتر امام پور،
روبه رو شرکت کنندگان ویژۀ استقبال با که کنگره اختتامیۀ آیین در
آقای کنگره، رئیس ؛ نوراله دکتر آقای زندۀ سخنران از پس گردید،
دبیران همچنین و فازی سیستم های انجمن رئیس زاهدی؛ دکتر
خانم سرکار و ماشین چ ماشاالله دکتر آقای جناب کنگره؛ علم
برتر اساتید و رساله پایان نامه، جایزۀ تقدیر لوح فروزش، فرشته دکتر
آخر بخش در گردید. برگزیدگان تقدیم فازی سیستم های حوزۀ
جوایزی و معرف مختلف حوزه های در کنگره برتر مقاالت مراسم،
هوش زمینۀ در برتر مقاله جایزۀ اولین همچنین گردید. ایشان تقدیم
گردید. اهدا ایشان به و معرف نیز انسان جامعۀ خدمت در مصنوع
و برگزار نیز صادقپور دکتر آقای مرحوم نکوداشت مراسم انتهای در

گردید. ایشان خانوادۀ تقدیم مجازی صورت به تقدیر لوح

بم عال آموزش مجتم ∗
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ایران» جبر سمینار هفتمین و «بیست گزارش
سمینار) اجرایی (دبیر ∗ شرف دین رضا

خلیج اه دانش دادۀ علوم و هوشمند سیستم های مهندس دۀ دانش
مجازی به صورت ،١۴٠٠ اسفندماه ١٩ و ١٨ روزهای در فارس
مقالۀ ١٣٠ تعداد از بود. ایران جبر سمینار هفتمین و بیست میزبان

شفاه ارائۀ برای مقاله ٧۶ تعداد سمینار، دبیرخانۀ توسط دریافت شده
شد. پذیرفته پوستر، به صورت ارائه برای مقاله ١۶ تعداد و ( (سخنران
و آموزش کارگاه ی برگزاری کلیدی، سخنران ۵ ارائۀ به عالوه،

بود. سمینار این برنامه های ر دی از میزگرد، ی
از درفشه محمدرضا دکتر آقای سمینار این کلیدی سخنرانان
اوهایو ایالت اه دانش از ریزوی١ سید طارق دکتر آقای تهران، اه دانش
در استکلف ریاض انستیتو از پونومارنکو٢ ایلیا دکتر آقای ا، آمری
تارتو اه دانش از الن٣ والدیس دکتر آقای روسیه، سنتپترزبورگ
هندوستان تزپور اه دانش از ناث۴ کانت  راجات دکتر آقای و استون
مشاهده زیر در را شده ارائه کلیدی سخنران های عناوین بودند.

م کنید:
1. Mohammad Reza Darafsheh, On rational irreducible

characters of finite groups,

2. Syed Tariq Rizvi, Continues module hulls,

3. Ilia Ponomarenko, The 3-closure of a solvable permu-

tation group is solvable,

4. Valdis Laan, Morita equivalence of finite semigroups,

5. Rajat Kanti Nath, Commuting and non-commuting

graph of finite groups and their extensions.

سمینار در کنندگان شرکت از جمع

«جبر: عنوان با میزگردی اول روز در سمینار، برنامه های ادامۀ در
توسط آموزش کارگاه ی دوم روز در و چالش ها» و فرصت ها
اه دانش ریاض علوم ده دانش استاد ، اشرف علیرضا سید دکتر آقای
توجه مورد که شد برگزار Sage» نرم افزار با «آشنایی عنوان با کاشان،

گرفت. قرار شرکت کنندگان استقبال و
اختصاری شماره با مل سط در ISCنمایۀ دارای سمینار این

ط از بعد سمینار، برگزیدۀ مقاالت شد مقرر و است ٧ ‐ ٠٠٢٢٠۶٨۴٢
نشریۀ در داوری، مراحل

Mathematics Interdisciplinary Research

یابند. انتشار است، کاشان اه دانش انتشارات از که
فارس، خلیج اه دانش حمایت های از سمینار این برگزاری در
بانک اسالم، جهان علوم استنادی اه پای ایران، ریاض انجمن

مهندس دۀ دانش گران قدر دانشجویان و کارکنان تجارت،
بدین وسیله که شد برده بهره  داده، علوم و هوشمند سیستم های
م داریم. تقدیم ایشان خدمت را خود قدردان و سپاس مراتب

فارس خلیج اه دانش ∗

1Syed Tariq Rizvi 2Ilia Ponomarenko 3Valdis Laan 4Rajat Kanti Nath

https://mir.kashanu.ac.ir/
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تاتا، ماه بانو دکتر خانم نکوداشت
ایران آمار علم مادر

عربپور∗ علیرضا

تاتا دکتر خانم

آمار علم گسترش در تاتا ماه بانو دکتر خانم بی وقفۀ تالش های به پاس
اردیبهشت ۶ به مناسبت همچنین و ایران در آمار متخصصین تربیت و
اساتید، حضور با نکوداشت تاتا، دکتر خانم سال ٨٠ با مقارن ،١۴٠١
١۴٠١ اردیبهشت ١٨ تاریخ در تاتا دکتر خانم دوستداران و دانشجویان
به زبان که دکتر خانم زندگ نامۀ از خالصه ای ابتدا شد. برگزار
انجمن بانوان کمیتۀ رابط کوتاه مصاحبۀ سپس شده، بیان خودشان
تاتا دکتر خانم با جیرفت) اه (دانش مقبل حلیمه خانم ایران، ریاض

م شود. ارائه نکوداشت مراسم از گزارش پایان در و

زندگینامه
در و ١( (بمبئ مومبایی شهر در ١٣٢١ اردیبهشت ماه ششم روز من
رسم مطابق آمدم. به دنیا زرتشت روشن فکر اما سنت خانواده ی
سقف ی زیر عمو دو خانواده های و مادر بزرگ با همراه ما آن زمان،
بودند، مومبایی از خارج همواره ر دی عموی دو م کردیم. زندگ

زندگ ، روانشناخت دید از بودند. خودمان پیش هم آن ها حتماً وگرنه
سال هایی همیشه واقعاً و است ایده آل بچه ها برای خانواری چنین در

م کنم. یاد به خوش را بودیم هم با که
تا اما بود، مجرد هنوز م کوچ عموی آمدم، دنیا به من زمان که
هم من و بودند شده پسر ی صاحب نیز ایشان شدم چهار ساله من
رسیده به پایان پادشاه ام دوران اینکه از حتماً بودم. شده خواهردار
بچه ای اگر زمان آن م کردم. اوقات تلخ البد و نبودم خوشحال
عمویم دختر دو م فرستادند. مدرسه به را او کرد، م خسته را مادر

همراه هم من که گرفت تصمیم مادر روز ی و م رفتند مدرسه هنوز
ی و بود شده تاسیس میالدی ١٨۶٣ سال در ما مدرسه بروم. آن ها

که شد باعث این به هرحال است. مومبایی مدرسه های قدیم ترین از
مومبایی اه دانش در کال ی وارد پانزده سال سن در و زود تقریباً
کهاد با ریاض رشتۀ در کارشناس مدرک با بعد سال چهار و شوم

شوم. فارغ التحصیل فیزی
بردند پی مهالنوبیس٢ دکتر آقای هند، استقالل از پیش سال های
و داشت خواهد آمار متخصصان به نیاز مستقل هندِ پیشرفت، برای که
کردند. تاسیس تا کول شهر حومۀ در را هند آمار موسسۀ راستا این در
م شود. شناخته برتر رشته های از هند در آمار رشتۀ زمان آن از
مومبایی اه دانش در آمار رشتۀ در ارشد کارشناس برای خوشبختانه

شدم. فارغ التحصیل بعد، سال دو و شدم پذیرفته

توسط تاتا دکتر خانم به ایزدیار مینا زنده یاد جشنواره برگزیدۀ استاد جایزۀ اهدای
جمهوری) ریاست فناوری (معاون ستاری سورنا دکتر

ا آمری اه های دانش با و بدهم تحصیل ادامه داشتم تصمیم اول از
پردو٣ اه دانش فقط اما گرفتم، پذیرش اه دانش چند از داشتم. تماس
آنجا راه میالدی ١٩۶٣ سال در بنابراین و داد بورس پیشنهاد
بالفاصله و شدم فارغ التحصیل دکترا درجۀ با ١٩۶٧ سال در شدم.
سال چند از بعد اما شدم. کار به  مشغول ان میشی ایالت اه دانش در
همیشه کنم، زندگ ا آمری در هم سال پنجاه اگر که رسیدم نتیجه به
داشتم، را هند به بازگشت تصمیم شناخت. خواهند غریبه به عنوان مرا
فرصت سال ی برای که انواری مرتض دکتر ١٩٧٢ سال در اما
پیشنهاد بودند، آمده ان میشی به شریف صنعت اه دانش از مطالعات
ایران انگار چون شدم! وسوسه بیایم. ایران به سال دو برای که کردند
همیشه من و بودند ایران عاشق بزرگم عموی نبود. غریب برایم
اما بخوانند، شاهنامه به ویژه و فارس شعر برایم تا م رفتم نزدشان
1Mumbai 2Mahalanobis 3Purdue
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هند راه در ایران اینکه استدالل با باالخره نبود. هم خودی کشور
به ١٣۵١ سال شهریورماه در و پذیرفتم را انواری دکتر پیشنهاد است،
هنوز شدم. به کار مشغول شریف صنعت اه دانش در و شده وارد ایران

شوم. ایران شهروند گرفتم تصمیم که بود نگذشته سال دو

١٣٩۵ کرمان، باهنر شهید اه دانش آمار، کنفرانس سیزدهمین

بود تغییر حال در آمار عال آموزش موسسۀ مدیریت زمان آن
کار این من کنند. به روزرسان را درس برنامه خواستند به ویژه و
و برنامه سازمان تأیید به را خود پیشنهادی برنامۀ و کردم قبول را
سال در شدم. تدریس به مشغول هم آنجا در سپس رساندم. بودجه
وارد ١٣۵۶ سال در و کامپیوتر، و برنامه ریزی عال مدرسه وارد ١٣۵۴
در تدریس با ایران آزاد اه دانش در کار شدم. ایران آزاد اه دانش
دانشجویان با استادان که چرا داشت، فرق ایران ر دی اه های دانش
م نوشتند. خودآموز جزوه های ایشان برای اما نم شدند، روبه رو
پخش ایران گوناگون نقطه های در مربوطه مراکز در جزوه ها این
وجود نیز مربیان دانشجو به کم برای مراکز این در البته م شدند.
فعالیت این اه دانش نشر مرکز توافق با هم انقالب از بعد داشت.
بعد نشد. استفاده جزوه ها از ر دی بعدها متأسفانه اما دادیم، ادامه را
طباطبایی عالمه اه دانش در ایران آزاد اه دانش ، اسالم انقالب از

شد. ادغام
به جز اما بودم، ایران که م شد سال ده از بیشتر زمان آن تا
م کردم. تدریس ریاض درس های همواره آمار، مقدمات درس های
رشته این به من به نظر و نداشتند آمار بخش ایران اه های دانش بیشتر
پایۀ درس های مدرسین حت بیشتراوقات و نم شد داده الزم اهمیت
نداشتند. آمار مدرک هیچ که بودند گوناگون بخش های اعضای آمار،
در من و داشت نیاز آمار متخصص به کرمان باهنر شهید اه دانش
سال اردیبهشت در و رفتم کرمان به مأمور به عنوان ١٣۶۶ سال بهمن
اه دانش در آمار بخش زمان همان در شدم. منتقل آنجا به کال ١٣٧۴

نداشت. مرز و حد من خوشحال بابت این از و شد یل تش

پیشرفت نم کند، درک را ارقام و آمار که ملت دارم باور من
آمار دانش عموم کردن از آمار دوستان است مدت کرد. نخواهد
عقیده به نرسیده اند. کاف نتیجه به هنوز نظرم به اما م کنند، صحبت

ریاض زیر رشتۀ ی آمار که دارند باور اکثراً که، است این آن دلیل من
عموم دانش از فراتر آمار عموم دانش به گمانم اما بس. و است

هشت که ا آمری در خواهرم پسر پیش، سال چهل است. ریاض
است. صدک اُمین ٩۵ در من قد گفت من به غرور با داشت سن سال
هنوز اما شده اند، آشنا صدک واژۀ با یارانه ها به خاطر ایران مردم امروزه
با آشنایی شامل آماری دانش نم کنند. درک را آن معن بسیاری
اقتصاد کارشناس شخص نیست الزم است. نیز آماری شاخص های
باید نم شود. قیمت کم شدن باعث تورم کم شدن که بداند تا باشد
آموزش البته شوند، آشنا حدودی تا مفاهیم این با نیز دانش آموزان
دارند قبول همه مثال، برای دارد. ایرادات نیز مدرسه ها در احتمال
اصال ماه کل در م دهد: رخ رویداد دو از ی امسال آذرماه در که
اکنون داشت. خواهیم باران روز ی کم دست یا نم بارد باران
هم با رویدادها این احتمال که م داند ایران شهروند بی سوادترین
خوب این باره در مردم عموم دانش ر دی به عبارت نیستند؛ برابر
بیشتر که م شود باعث مدرسه در نادرست تعریف ارائه البد اما است.
تنها به آزمایش ی اگر که باشند داشته اعتقاد اول سال دانشجویان
است. نیم برابر رویدادها این از هر ی احتمال شود، منجر رویداد دو
ایران در پیش از بیش آمار اهمیت امیدوارم اما است زیاد چالش ها

شود. روشن

گویا زهرا دکتر و تاتا دکتر رجبعل پور)، دکتر (همسر باقری بتول شادروان راست: از

تاتا دکتر خانم با ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ رابط مصاحبۀ
خدمت در دقیقه ای چند که دادند ما به را افتخار این که تاتا دکتر ازخانم

م پرسیم. ایشان از را سؤاالت و کرده ر تش باشیم، ایشان
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بفرمایید. دارید، صحبت اگر شروع برای دکتر، خانم ‐
ترتیب را مصاحبه این که م کنم ّر تش و خوشحالم خیل سالم.

دادید.
بودید. ریاض انجمن اجرایی شورای عضو سال دو شما دکتر، خانم ‐

دارید؟ زمان آن از خاطره ای چه
و اصل عضو دوره ی ندارم. خاص خاطرۀ دوران آن از واقعاً من
ساکن بودم، عل البدل عضو که وقت بودم. عل البدل عضو دوره ی
آن م کردم. شرکت مرتب را جلسات انجمن، دعوت با و بودم تهران
انجمن جلسات در شرکت و تهران به سفر بودم، کرمان در که دوره ای
برگردیم جمعه و رفته تهران به اتوبوس با چهارشنبه ها م شد باعث که

است. یادم هنوز را
کرده اید شرکت آن در که ریاض کنفرانس های از خاطره ای اگر ‐

بفرمایید. دارید،
آمار انجمن اینکه از قبل تا را ریاض کنفرانس های تمام تقریباً من
در فقط آن، از بعد م کردم. شرکت شود، جدا ریاض انجمن از
هم را انقالب از قبل کنفرانس های م کردم. شرکت آمار کنفرانس
کنفرانس در ایران به من آمدن از بعد شش ماه حدود دارم. به خاطر
کنفرانس بود. تهران اه دانش در به گمانم که کردم شرکت ریاض
من به خیل بود. خوبی و مجلّل خیل کنفرانس بود. شیراز بعدی
نو من برای چیز همه بودم، آمده ایران به تازه چون گذشت. خوش
خانواده هایشان و ریاض دانان از هواپیما مسافران از زیادی تعداد بود.
سقوط هواپیما این اگر ناکرده خدای که م کردیم شوخ ما که بود

نم ماند! ریاض دان هیچ ایران در کند،

نکوداشت در کنندگان شرکت از جمع

تمام، همت با انقالب از بعد حت ریاض انجمن که است جالب
در کنفرانس سال هر کرد. برگزار را ریاض کنفرانس سال ها همۀ
در کنفرانس بمباران، به خاطر سال ی و م شد برگزار فروردین

شهریور در ریاض کنفرانس سال هر االن البته که شد برگزار شهریور
فروردین ماه در و زاهدان در کنفرانس که سال ی م شود. برگزار
ری دی و انگلستان از ی داشت. خارج میهمان دو کنفرانس بود،
به فروردین ١٣ در و بودند تهران فروردین ١٣ تا ایشان بود. هند از
جنگ وجود با که بود جالب خیل نفر دو آن برای رفتیم. تهران دربند
موضوع این البته که بودند آمده دربند به مردم، تعداد این بمباران و
فروردین ١٣ روز در مردم که م گفتیم چون نداشت، تعجبی ما برای

کردند! تعجب آن ها ول بمانند، خانه در نم توانند

انجمن بانوان کمیتۀ طرف از تاتا دکتر خانم به اهدایی

ریاض انجمن بانوان کمیتۀ پشتیبانان از ی شما دکتر، ‐خانم
م کنید؟ ارزیابی چه طور را بانوان کمیتۀ فعالیت های هستید.

ه های شب در که گروه هایی ندارم. اطالع فعالیت ها ریز از من
قابل م کنند، اطالع رسان را فعالیت ها و داده اند یل تش اجتماع
انجام را خوبی کارهای همفکری، و تالش با انشاءاللّه و است تحسین

باشند. موفّق و داده
بفرمایید. دارید صحبت اگر پایان، در ‐

کنفرانس سیزدهمین در که ویم ب را این فقط ندارم. صحبت من نه
ول بودم. کرده ثبت نام هم من شد، برگزار کرمان در که ریاض

مرکز در من و بود تعطیل اه ها دانش موق آن کنم. شرکت نتوانستم
ی آن داخل که آمد پست پاکت ی من برای روز ی بودم. آمار

این کنم فکر بودند. برگردانده را کنفرانس ثبت نام پول بود. چ
است. بی سابقه دنیا همۀ و ایران در موضوع،

م کنم. ر تش گذاشتید که وقت از ‐
دارید. لطف ‐

تاتا ماه بانو دکتر نکوداشت آیین از گزارش
دکتر ایران، آمار علم مادر و آمار پیش کسوت استاد نکوداشت مراسم
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و حضوری به صورت ١۴٠١ اردیبهشت ١٨ ی شنبه، روز تاتا ماه بانو
رایانه، و ریاض دۀ دانش اری هم با و ماهان آمف تئاتر در مجازی
کرمان باهنر شهید اه دانش آمار دانشجویی علم انجمن و آمار بخش

شد. برگزار

بهرامپور یوسف دکتر آقای کنار در تاتا دکتر خانم

همچنین و ده دانش علم هیئت اعضای از برخ مراسم این در
جمع به همراه ده دانش بازنشسته علم هیئت اعضای از برخ

سایر و داشتند حضور اساتید محترم خانواده های و دانشجویان از

بودند. کرده شرکت مراسم در مجازی به صورت دکتر خانم دوستدارانِ
و زنده یادان از یادبود به رسم نماهنگ مراسم این ابتدای در
پور افضل مهندس (مرحوم کرمان باهنر شهید اه دانش بنیان گذاران

محمد عل دکتر سپس گردید. پخش صبا) فاخره بانو همسرشان و
خانم با رابطه در نکات رایانه و ریاض دۀ دانش محترم رئیس یعقوبی

نمودند. بیان ده، دانش در ایشان فعالیت سال های و تاتا دکتر
اعضای از محتشم غالمرضا دکتر آقای مراسم، این ادامۀ در

سخنران به برخط به صورت مشهد، فردوس اه دانش علم هیئت
و ایران در تاتا دکتر خانم حضور ابتدایی سال های فعالیت مورد در
ایشان دانشجویان و اساتید نگاه از ایشان شخصیت ویژگ های برخ
بخش بازنشستۀ استاد ، ماشین چ ماشااللّه دکتر سپس پرداختند.
زمان از تاتا ماه بانو دکتر تالش های و فعالیت ها مورد در سخنان آمار
در پرداختند. کرمان باهنر شهید اه دانش و کرمان در ایشان حضور
بیان را خود دیدگاه های تاتا ماه بانو دکتر خانم سرکار مراسم، این ادامۀ
انجمن بانوان کمیتۀ طرف از هدایایی مراسم انتهای در و نمودند
آمار دانشجویی علم انجمن و اران هم ده، دانش ایران، ریاض

شد. اهدا تاتا ماه بانو دکتر خانم به تقدیر لوح به همراه

کرمان باهنر شهید اه دانش ∗
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و عددی آنالیز سمینار «نهمین گزارش
آن» کاربردهای

سمینار) علم (دبیر بی آزار∗ جعفر

اردیبهشت ٢١ تا ١٩ از آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینار نهمین
مجازی به صورت و گیالن اه دانش ریاض علوم دۀ دانش در ١۴٠١
بستر در علم کمیتۀ عضو ٢٣ و اجرائ کمیتۀ عضو ٩ حمایت با و

شد. برگزار ای روم اس
تعیین از پس که بود شده ارسال سمینار این به مقاله ٧۶ تعداد
برخط به صورت ارائه برای مقاله ۶۵ دقیق، داوری و مسئول دبیران

شد. پذیرفته
اسماعیل دکتر آقای خوش آمدگویی با سمینار، افتتاحیۀ مراسم
سپس شد. آغاز گیالن اه دانش ریاض علوم دۀ دانش رئیس عزیزپور،
شرکت کنندگان حضور بی آزار، جعفر دکتر آقای سمینار، علم دبیر

قدردان سمینار برگزارکنندگان از خیرمقدم، ضمن و داشته گرام را
به ویژه و تخصص سمینار های برگزاری ضرورت مورد در ایشان کرد.
همچنین کردند. ایراد را سخنان آن کاربرد های و عددی آنالیز سمینار

معرف به گرام داوران و علم کمیتۀ محترم اعضای از قدردان با
پرداخت. شود، م برگزار سمینار این در که کارگاه هایی و سخنرانان

حجاریان مسعود دکتر و راست) (سمت بنزی له می دکتر کلیدی:  سخنرانان

کالیفرنیا اه دانش از کانسا١ ادوارد دکتر آقای سمینار این در
ایتالیا سوپریوره٣ نرماله وال اس از بنزی٢ له می دکتر آقای ا، آمری

عنوان به ، بهشت شهید اه دانش از حجاریان مسعود دکتر آقای و
کانسا دکتر آقای سخنران که بودند شده دعوت کلیدی سخنرانان
به کلیدی سخنران های عناوین نشد. برگزار ایشان کسالت خاطر به

بود: زیر شرح
1. Michele Benzi, Solving linear systems of the form

(A+ γUUT )x = b,

2. Masoud Hajarian, Recent developments in tensor com-

putations and multilinear algebra.

از باستان فروش عل دکتر آقای توسط کارگاه دو همچنین،
عنوان با زنجان پایۀ علوم در تکمیل تحصیالت اه دانش اه دانش
در تصادف کسری دیفرانسیل معادالت بر مبتن مدل های «معرف

صنعت اه دانش از مس فروش عل دکتر آقای و « مال ریاضیات
شد. برگزار FEniCS» نرم افزار با آشنایی و «معرف عنوان با شاهرود
شده، برگزار کارگاه های و کلیدی سخنران های از است به ذکر الزم
هیچ کارگاه ها، برگزاری زمان در همچنین آمد. عمل به خوبی استقبال
از م توانستند کارگاه ها به عالقه مندان و نم شد، برگزار ری دی ارائه

ببرند. بهره نیز سمینارها سایر

مداح نسیم ویی، پل میخ دکتر راست، از اجرایی:  گروه اعضای از تعدادی
حامد سجادی، ارسالن سید اجرایی)، (دبیر یاقوت محمدرضا دکتر ، شریعت

ابراهیم

محمدرضا دکتر آقای سمینار، اجرایی دبیر سمینار، اختتامیۀ در
گیالن، اه دانش محترم مسئوالن حمایت از ر تش ضمن ، یاقوت
فعال سمینار این برگزاری در که دانشجویان و محترم شرکت کنندگان
همچون استان، ادبی و علم چهره های از تعدادی به معرف بودند،
محمد دکتر ، گیالن مجتهدی محمد عل دکتر رضا، فضل اللّه دکتر

پرداختند. اکبر زاده حسن دکتر و معین

گیالن اه دانش ∗

1Edward Kansa 2Michele Benzi 3Scuola Normale Superiore
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ریاضیات همایش «هفتمین گزارش
« انسان علوم و

همایش) علم (دبير ∗ جلوداری ممقان محمد

٢٢ و ٢١ تاريخ  های در انسان علوم و ریاضیات همایش هفتمین
طباطبائ عالمه اه دانش ریاض دۀ دانش در جاری سال اردیبهشت

و دانشجویان، اساتید، از نفر ١۵٠ از بیشتر شرکت با ترکیبی به صورت
ایران، ریاض انجمن معنوی حمایت های با و سرمایه، بازار فعاالن
و ایران، آمار انجمن تهران، بهادار اوراق بورس بیمه، دۀ پژوهش
تا دوم روز و کامل به طور اول روز همایش شد. برگزار فرابورس
در سخنران دو با همراه اختتامیۀ مراسم و برخط به صورت ١۶ ساعت
الزم شد. برگزار حضوری به صورت اقتصاد زیبای دۀ دانش تئاتر آمف
کرونا دورۀ دانشجویان شناخت برای ریاض گروه که است ذکر به
بود فرصت تنها این بود. اختتامیه مراسم حضوری برگزاری خواستار
آشنا چهره به چهره کرونا همه گیری دورۀ از دانشجویان با م شد که
١۴٠٠ مهر اوایل از آن برگزاری مقدمات که همایش این در شد.
دریافت آمادۀ ١۴٠٠ بهمن از مقاله پذیریش درگاه و بود شده فراهم

که کرد دریافت ارایۀ مجوز دریافت مقالۀ ٧۴ از مقاله ۵۵ بود، مقاله
شد. ارایه پوستر به صورت بقیه و شفاه صورت به آن ها ٢۴تای

در داوران هیئت به انتخاب مقاالت بهترین که شده است مقرر
علم داوری از پس نیز و گیرند قرار نجوم جایزۀ داوطلبان لیست

نشریۀ به چاپ جهت
Journal of Mathematics and Modeling in Finance

شوند. معرف طباطبائ عالمه اه دانش پژوهش نشریات از
آن ها، سخنران  عنوان های و همایش این مدعو سخنرانان

از: عبارتند
عنوان انگلستان، لیورپول، اه دانش فیروزی، امیدی حسن دکتر . ١

: سخنران
Fraud Detection in Financial Institutions: From clas-

sical  approaches to AI/ML-based approaches,

عنوان تهران، سرمایه، بازار وفا، سهرابی حسین دکتر . ٢
سرمایه، بازار در ریاضیات کاربرد : سخنران

چالش : سخنران عنوان سبزوار، اه دانش ، گلدان مهدی دکتر . ٣
آن، به ریاضیات پاس های و انسان علوم در کم سازی

عنوان تهران، بهادار اوراق بورس آذر، جعفروند صابر دکتر . ۴
مهندس در ریس اپیستمولوژی تعدیل رد روی : سخنران

، مال
عنوان ، خوارزم اه دانش ، کاظم مهدی سیدمحمد دکتر . ۵

: سخنران
A De-singularized RBFs Approach to Estimate the

Probability  of Default under a Regime-Switching

Synchronous-Jump

طباطبائ عالمه اه دانش ∗
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ریاض مسابقۀ چهارمین و «چهل گزارش
کشور» دانشجویی

( علم کمیته (رئیس کاکاوندی∗ احمدی بیژن

دانشجویی ریاض مسابقۀ ١٩ کوید ویروس همه گیری ویژۀ شرایط
ر دی علم و اجتماع فعالیت های از بسیاری همچون نیز را کشور
برگزاری در دوساله وقفۀ ی موجب و داد قرار خود تأثیر تحت
مرتبط محدودیت های اینکه به رغم و سرانجام، اما شد. آن منظم
چهارمین و چهل بود، نیافته پایان کامل به طور هنوز بیماری این با
از متفاوت اندک اجرا در به ناگزیر که ل ش به کشور ریاض مسابقۀ
١۴٠١ سال اردیبهشت  ماه ٢٣ تا ١٩ روزهای در بود، همیش روال
کشور سراسر در ر دی اه دانش ١٧ و تهران الزهراء اه دانش در همزمان
دوره های با دوره این تفاوت اولین شد. برگزار حضوری به صورت
دانشجویان م شد باعث که بود آزمون مراکز تعدد همین در قبل
اساس بر ه بل خود تحصیل محل اه دانش اساس بر نه شرکت کننده
به این ترتیب و شوند توزیع خود اقامت محل به اه دانش نزدی ترین
تردید بدون شود. اجتناب غیرضروری تجم نوع هر از ن مم حد تا
رابطان بی دریغ و صمیمانه همراه و کم بدون اجرا ل ش این
ر دی تفاوت نبود. شدن انجام اه دانش ١٧ این در انجمن محترم
معمول، روال برخالف زیرا بود دوره این در سؤاالت انتخاب شیوۀ در
نبود. ان پذیر ام عمال محترم سرپرستان حضور با سؤال انتخاب جلسۀ
آنالیز، موضوع سه در که را سؤال ١٢ هر ابتدا از علم کمیتۀ بنابراین
مشخص بود، شده طرح دشواری سط چهار در و ابتکاری و جبر
همین مشابۀ کرونا همه گیری از ناش محدودیت های به دلیل کرد.

جهان ریاض مسابقۀ در نیز و بین الملل المپیاد های در وضعیت

فرایند تمام بار این دلیل به همین به عالوه، است. داده رخ دانشجویی
بسترهای به کم و غیرحضوری به صورت اعتراضات به رسیدگ
الزهراء اه دانش ریاض دۀ دانش اران هم که گرفت صورت مجازی
داده قرار تصحیح کمیتۀ و علم کمیتۀ اختیار در را آن کانال های

ل به ش دوره این در که بود این در ر دی تفاوت سرانجام، بودند.
دانش آموختگان به انجمن اجرایی شورای مصوبۀ بنابر و استثنایی
١٣٩٩ یا ١٣٩٨ سال های در که ریاض کارشناس دورۀ محترم
دو این در مسابقه نشدن برگزار به دلیل و بودند شده فارغ التحصیل
در که شد داده اجازه بودند، نکرده پیدا را مسابقه در حضور ان ام سال
شرکت چهارم و چهل مسابقۀ در انفرادی ل به ش و مجزا بخش ی

کنند.

سلطانخواه دکتر خانم

کارشناس دانشجوی ٢ تیم، ٢٨ قالب در دانشجو ١٢٢ مجموع در
چهارمین و چهل در ریاض دانش آموختۀ ٢٢ و انفرادی به صورت
۶٢ تعداد این از کردند. شرکت کشور دانشجویی ریاض مسابقۀ
به ر دی اه دانش ١٧ در سایرین و تهران الزهراء اه دانش در دانشجو
در اجرایی کمیتۀ و تصحیح کمیتۀ ، علم کمیتۀ پرداختند. رقابت
حاضر الزهراء اه دانش ریاض علوم دۀ دانش در هم مسابقه طول
١٣ تا ٩ ساعت مسابقه م پرداختند. مسابقه امور انجام به و بودند
اوراق تصحیح کار بالفاصله و برگزار اردیبهشت ٢٠ و ١٩ روزهای
برگه های تمام محترم رابطان از کدام هر اینکار برای شد. شروع
اصل کردند. ارسال علم کمیتۀ برای و ن اس را خود مرکز داوطلبان
همۀ از الزهراء، اه دانش در شد. پست انجمن آدرس به نیز برگه ها
برگه های شد. گرفته کپی بار دو هرکدام دانشجو ١۴۶ هر برگه های
تصحیح کمیتۀ به تصحیح برای شده کپی برگه های و آرشیو اصل

شد. داده
نهایت در و تصحیح نفر دو توسط سؤال هر معمول روال بنابر
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داده اطالع تیم ها محترم سرپرستان یا ایشان خود به داوطلبان نمرۀ
نظر در اعتراضات به رسیدگ فرایند برای که سامانه ای در شد.
شرکت انفرادی به صورت که داوطلبان یا سرپرستان بود، شده گرفته
شش در اعتراضات به رسیدگ سپس و گرفته نوبت ابتدا بودند، کرده
معترضین مصححین، روی در رو گفتگوی به صورت و مجازی اتاق
برگۀ قبل از کار این برای شد. انجام علم کمیتۀ اعضای گاه و
اجرای اینکه با بود. دسترس در و شده گرفته ن اس دانشجویان تمام
محدودیت های و نداشت را همیش لطف ل ش این به مسابقه
فرایند جمله از آن، جنبه های از برخ اما م کرد ایجاد فراوان
شش طول در که علم کمیتۀ جلسات نیز و اعتراضات به رسیدگ
ارزشمندی تجربۀ م گرفت، انجام مجازی کانال های طریق از و ماه

یرد. ب قرار استفاده مورد ل ش به هم آینده در چه بسا که بود

ان) نخب مل بنیاد آینده سازان (معاون موحد دکتر آقای

در اختتامیه مراسم اردیبهشت ٢٣ جمعه روز ١٧ ساعت از نهایتاً
محترم سرپرست حق بین دکتر خانم سرکار حضور با الزهراء اه دانش
علوم دۀ دانش محترم رئیس سلطانخواه، دکتر خانم سرکار اه، دانش
آقایان ان، نخب بنیاد آینده سازان معاون موحد دکتر آقای ، ریاض
انجمن، اجرایی شورایی اعضای از ایرانمنش دکتر و ممقان دکتر
اعضای از تعدادی اجرایی، کمیتۀ زحمتکش و پرتالش اران هم
محترم دانشجویان برخ و سرپرستان تصحیح، کمیتۀ ، علم کمیتۀ
آقای سخنران ویدیوی اختتامیه مراسم در شد. برگزار کننده شرکت
پخش حاضرین برای نیز انجمن محترم رئیس صال مصلحیان دکتر
و م شد پخش زنده به صورت اینترنت طریق از مراسم کل شد.
مدال دو دوره، این در م کردند. یری پی را مراسم عالقه مندان
گردید. توزیع افتخار دیپلم ٢٣ و برنز مدال ٢١ نقره، مدال شش طال،
نفر دو نقره، مدال نفر دو محترم دانش آموختگان میان در همچنین

همۀ برای که شدند افتخار دیپلم اخذ به موفق هم نفر سه و برنز مدال
را حرفه ای شان مسیر ادامۀ در موفقیت و سالمت آرزوی عزیزان این

داریم.
مل بنیاد مقام قائم سرپرست باقری مقدم دکتر آقای به لطف

دوره این در بنیاد، این آینده سازان معاون موحد دکتر آقای و ان نخب
عمدۀ بخش که شد اعطاء مسابقه به نقدی کم ریال میلیارد دو مبل
صرف هم اندک و تقدیم مدال آوران به نقدی جایزۀ به صورت  آن

شد. مسابقه هزینه های

محترم رئیس سلطانخواه، دکتر خانم ها از ویژه به طور مایلم پایان، در
تجویدی، دکتر مسابقه، اجرایی دبیر گنج صفار، دکتر ده، دانش
دۀ دانش کارشناس احمدی، خانم و ده دانش پژوهش و اجرایی معاون
هر برگزاری برای تالش هیچ از که الزهراء اه دانش ریاض علوم
با کنم. قدردان و ر تش صمیمانه نکردند دریغ مسابقه بهتر چه
بود، عزیزان این اختیار در آماده سازی برای کم بسیار فرصت اینکه
رئیس از همچنین شد. انجام ل ش بهترین به مسابقه اجرایی امور
با که م کنم ر تش صال مصلحیان دکتر آقای ، ریاض انجمن محترم
اجرایی و فکری کم های و راهنمایی ها فراوان دلسوزی و یری پی
عزیز ار هم نقشینه ارجمند، امید دکتر آقای از دادند. انجام ارزنده ای
برای که م کنم ر تش صمیمانه نیز امیرکبیر، صنعت اه دانش در ما
و دادند انجام زیادی بسیار تالش مسابقه برای مال حمایت گرفتن
کارشناسان از نهایت در بود. موفقیت آمیز ایشان کوشش خوشبختانه
زهرا ، صادق اکرم خانم ها: ایران ریاض انجمن کاربلد و محترم
دوره، این در دارم. را امتنان و ر تش کمال بیات، مولود و بختیاری
زحمت عمال ، ریاض مسابقه برگزاری همیش زحمات بر عالوه
هم تهران غیر دانشجویان به مربوط اجرایی امور از بزرگ بخش
کمیتۀ و علم کمیتۀ در من اران هم بود. عزیزان این دوش بر
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با صرفاً و مادی چشمداشت هیچ بدون همیشه همانند هم تصحیح
و ر تش آنان همۀ از که پرداختند وظیفه انجام به معنوی انگیزه های
سال در کرونا تل دوران شدن سپری با امیدوارم م کنم. قدردان
دانشجویی ریاض مسابقۀ دورۀ پنجمین و چهل برگزاری شاهد آینده

باشیم. بهتری و بیشتر کیفیت و نشاط با و سابق روال به کشور

علم کمیتۀ
دکتر ،( بهشت شهید اه (دانش کاکاوندی احمدی بیژن آقایان:
حسام الدین دکتر اصفهان)، صنعت اه (دانش ودادی محمدرضا

طاهرخان عل دکتر بنیادی)، دانش های اه (پژوهش رجب زاده
عرفان دکتر زنجان)، پایه علوم تکمیل تحصیالت اه (دانش
اه (دانش دربیدی حمیدرضا دکتر امیرکبیر)، صنعت اه (دانش صلوات

شریف). صنعت اه (دانش بروجن ابراهیم جواد دکتر جیرفت)،

تحصحیح کمیتۀ
ایرد محرم دکتر کاشان)، اه (دانش شان که رضا دکتر آقایان:
دانش های اه (پژوهش پرتوفرد عل ،( بهشت شهید اه (دانش موس
دکتر بنیادی)، دانش های اه (پژوهش طالبی امین السادات بنیادی)،

صنعت اه (دانش بهرام نسبت یزدان الزهرا)، اه دانش ) دانشور اصغر
الله ابولقاسم دکتر الزهرا)، اه (دانش دیوان آذر کامران دکتر شریف)،
مهدی دکتر الزهرا) اه (دانش بهمردی داریوش دکتر الزهرا)، اه (دانش
ردی عل مرادزاده ده دکتر شریف)، صنعت اه (دانش حق شناس

بنیادی). دانش های اه (پژوهش شفایی ابر مسعود اصفهان)، اه (دانش

ایران ریاض انجمن رابطان
تجویدی ترانه دکتر خانم اصفهان)، اه (دانش فاضل پور زیبا دکتر خانم
آقای بجنورد)، اه (دانش کیان محسن دکتر آقای الزهرا)، اه (دانش

قربان اصغر دکتر آقای تبریز)، اه (دانش جعفری محمدحسین دکتر
یم ح اه (دانش صادق قدیر دکتر آقای مشهد)، فردوس اه (دانش
دکتر آقای فارس)، خلیج اه (دانش رسول سعید دکتر آقای سبزواری)
اه (دانش هدایت سینا دکتر آقای رازی)، اه (دانش عطابی عل
شیراز)، اه عبودی(دانش محمدرضا دکتر آقای کرمان)، باهنر شهید
دکتر آقای کردستان)، اه (دانش اردالن محمدعل دکتر آقای

شمس یوسف مرضیه دکتر خانم مازندران)، اه (دانش میتن فر ماشاءاله
ول عصر اه (دانش کرم مهدی دکتر آقای گیالن)، اه (دانش
آقای کاشان)، اه (دانش بهرامیان مجتبی دکتر آقای رفسنجان)،
دکتر آقای اهواز)، چمران شهید اه نامداری(دانش مهرداد دکتر
اه (دانش کریم مجید دکتر آقای و یاسوج) اه (دانش الفت علیرضا

هرمزگان).

تیم نتایج

شریف صنعت اه دانش . ١
مشهد فردوس اه دانش . ٢

شیراز اه دانش . ٣

تهران اه دانش . ۴
امیرکبیر صنعت اه دانش . ۵

کشور دانشجویی ریاض مسابقه چهارمین و چهل برگزیدگان از جمع



ایران ریاض انجمن خبرنامه
بهار١۴٠١ ۶٢

انفرادی نتایج
طال شریف صنعت اه دانش فرخ نژاد جواد . ١
طال شریف صنعت اه دانش محمدی امیرعباس . ٢
نقره ایران صنعت و علم محمودیان سهند . ٣
نقره شیراز اه دانش دالوند امیرحسین . ۴
نقره بهشت شهید اه دانش عادل شیما . ۵
نقره شریف صنعت اه دانش عظیم مبینا . ۶
نقره شریف صنعت اه دانش طبیب پور سیدعلیرضا . ٧
نقره مشهد فردوس اه دانش گوهرشادی کفشدار احسان . ٨
برنز کرمان باهنر شهید اه دانش پرویز حسنعل اسید . ٩
برنز امیرکبیر صنعت اه دانش حقیق سهیل . ٩
برنز مشهد فردوس اه دانش خراشادی زاده امیریاسین . ١٠
برنز کاشان اه دانش یوسفیان محمدمعین . ١١
برنز خوارزم اه دانش شاول نرگس . ١١
برنز تهران اه دانش کریم نیوشا . ١٢
برنز شریف صنعت اه دانش رضایی سروش . ١٣
برنز کرمان باهنر شهید اه دانش شادمان پرهام . ١۴
برنز خوارزم اه دانش بادی پا ارسالن امیر . ١۵
برنز امیرکبیر صنعت اه دانش لو کاظم دانیال . ١۶
برنز اصفهان اه دانش بروجن طاهری وحید . ١٧
برنز تهران اه دانش تسبیح گو پارسا . ١٨
برنز تهران اه دانش معتبر محمدرضا . ١٩
برنز تهران اه دانش باقری بهار . ٢٠
برنز تهران اه دانش کوران فر محمدمهدی . ٢١
برنز شیراز اه دانش باغبان پور بهنام . ٢٢
برنز اصفهان صنعت اه دانش اصفهانیان محمدحسین . ٢٢
برنز امیرکبیر صنعت اه دانش فرسادمهر عل . ٢٣
برنز بهشت شهید اه دانش سرور انوری امین . ٢٣
برنز خوارزم اه دانش شفیع مهدی . ٢۴
برنز خوارزم اه دانش علیزاده احد . ٢۵

دانش آموختگان نتایج
نقره امیرکبیر صنعت اه دانش قشالق خان محمدی زهرا
نقره شاهد اه دانش زمان عل
برنز اصفهان صنعت اه دانش حمادی ماجد
برنز تبریز اه دانش اسمعیل عارف

مسابقه چهارمین و چهل سؤاالت
با n × m و m × n ماتریس های ترتیب به B و A کنید فرض .١
نشان باشد، قطری BA و خودتوان AB اگر باشند. حقیق درایه های

است. خودتوان نیز BA دهید
(.T ٢ = T هرگاه گوییم خودتوان را T (ماتریس

ندارد. وجود زیر ویژگ با f : R → R تابع دهید نشان .٢
متمایز، جمالت با حقیق اعداد از {ai}∞i=١ رای هم دنباله هر «برای

نیست.» را هم حقیق عدد هیچ به {f(ai)}∞i=١ دنباله

با متغیره n چندجمله ای تابع ی f : Rn → R کنید فرض .٣
١ حداکثر f در متغیر هر درجه ی که گونه ای به باشد حقیق ضرایب

دهید قرار است.

Q = {(x١, · · · , xn)| x١, · · · , xn ∈ [٠, ١]}.

از کدام هر که است موجود Rn در b مانند نقطه ا ی دهید نشان
در x = (x١, · · · , xn) هر ازای به و هستند ١ یا ٠ آن درایه های

.|f(b)| ≥ |f(x)| داریم Q

به باشد نامنف حقیق اعداد از دنباله ای {ai}∞i=١ کنید فرض .۴
از شمارایی تعداد حداکثر برای م دانیم .∑

i∈N
ai < ∞  طوری که

گنگ عددی ∑
i∈A

ai ،A مثل طبیع اعداد ناته زیرمجموعه های
هستند. صفر برابر بعد به جایی از دنباله این اعضای کنید ثابت است.

طوری به باشند آن زیرگروه های C و T و گروه ی G کنید فرض .۵
،T ̸= NG(T ) و نامتناه دوری C ، متناه T اگر .G = CT که

است. متناه G/Z(G) کنید ثابت

(p١, p٢, p٣) به صورت نقاط تمام از ل متش را ∆ مجموعه ی .۶
.p١+p٢+p٣ = ١ و باشند نامنف حقیق اعداد ها pi که کنید تعریف
v١ آنها، بین در که باشند R٣ در بردار سه v١, v٢, v٣ کنید فرض
طور به (p١, p٢, p٣) نقطه ی اگر دارد. را اقلیدس طول بیشترین
ازای به کنید ثابت شود، انتخاب ∆ از نواخت ی توزیع با تصادف
P(∥p١v١ + p٢v٢ + p٣v٣∥ ≤ داریم (٠, ١۴ ) بازه ی در c عدد هر

.c∥v١∥) ≤ ۴c
طول ∥w∥ از منظور و A پیشامد دادن رخ احتمال P(A) از (منظور

است.) w بردار اقلیدس
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یا جم این در فرد دو هر هستند. حاضر نفر n ، جم ی در .٧
افراد تعداد بیشترین m کنید فرض دشمن. یا هستند دوست هم با
را فرد هر هستند. دشمن هم با دو به دو که باشد جم در حاضر
هر فاصله ی کنید فرض یرید. ب R٢ صفحه ی در نقطه ی متناظر
متر ٣ از بیش دشمن، دو هر فاصله ی و متر ی حداکثر دوست دو
افراد این همه ی بتوان که آورید بدست را k مقدار کمترین است.
هم با دسته هر به متعلق افراد اوال که طوری کرد افراز دسته k به را
ر دی ی با ندارند قرار دسته ی در که فردی دو هر ثانیاً و باشند دوست

باشند. دشمن
از متناه اندیس با زیرگروه ی H و گروه ی G کنید فرض .٨
داشته وجود (Z,+) گروه به G از پوشا همریخت ی اگر باشد. G
دارد. وجود نیز (Z,+) به H از پوشا همریخت ی کنید ثابت باشد،
بازه ی هر روی f : (٠,+∞) → (٠,+∞) تابع کنید فرض .٩

و باشد انتگرال پذیر کراندار،

lim
x→∞

f(٢x)
f(x)

= ١.

،α < ١ هر برای کنید ∫ثابت ∞

١
f(x)

xα
dx = ∞.

A١, . . . , At+١ کنید شده اند. فرض داده k و t طبیع اعداد .١٠
{١, ٢, . . . , n} مجموعه ی از k‐عضوی و متمایز زیرمجموعه هایی
k‐عضویِ زیرمجموعه های از خانواده ای F کنید فرض باشند.
تا t − ١ با حداکثر F عضو هر که طوری به است {١, ٢, . . . , n}

کنید ثابت بزرگ، کاف اندازه ی به n برای ندارد. اشتراک Aiها از

|F| ≤
(
n

k

)
−
(
n− ⌊ (t+١)k

٢ ⌋
k

)
.

هرگاه م نامیم پوچ گرا را R حلقه ی ی از A زیرمجموعه ی .١١
که باشد موجود n طبیع عدد A در a١, a٢, · · · دنباله ی هر ازای به
شده تولید ایده ال جابجایی حلقه ی ی در کنید ثابت .a١ · · · an = ٠

است. پوچ گرا مجموعه ی ی خود پوچ گرا مجموعه ی ی توسط

ضابطه ی با g : C → C تابع و α گنگ حقیق عدد کنید فرض .١٢
مجموعه ی بستار کنید ثابت باشد. شده داده g(z) = ١+ ez + eαz

از (منظور است. کراندار و بسته بازه ی ی {Re(z) : g(z) = ٠}
است.) z مختلط عدد حقیق قسمت Re(z)

بهشت شهید اه دانش ∗

کشور دانشجویی ریاض مسابقه چهارمین و چهل اختتامیۀ مراسم در کنندگان شرکت از برخ
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یم ح و ریاضیات ملّ روز «مراسم گزارش
عمرخیام»

بانوان) کمیتۀ (عضو مستقیم∗ زهره

انجمن بانوان کمیتۀ توسط عمرخیام یم ح و ریاضیات مّل  روز مراسم
٢٨ چهارشنبه، روز در ایران صنعت و علم اه دانش اری هم با ریاض
برگزار برخط صورت به و ٢٠:٣٠ ال ١٩ ساعت از ،١۴٠١ اردیبهشت

شد.
عضو ، یوسف شمس مرضیه دکتر خانم مراسم این ابتدای در
داشتند، عهده بر را برنامه اجرای که گیالن، اه دانش علم هیئت
اه دانش ریاض دۀ دانش و ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ از
ریاضیات ملّ روز بزرگداشت برگزاری برای ایران صنعت و علم
خوشامدگویی ضمن و رکردند، تش نیشابوری عمرخیام یم ح و
رئیس عالئیان، مهدی دکتر آقای از مراسم در شرکت کنندگان به
سخنان که دعوت کردند ایران، صنعت و علم اه دانش ریاض دۀ دانش
عرض از پس عالئیان مهدی دکتر آقای نمایند. شروع را خود
بزرگداشت داشتند: اظهار مراسم در شرکت کنندگان به خیرمقدم
از قدردان و شناختن برای اگرچه عمرخیام یم ح چون مفاخری
آورده اند، وجود به را انسان علم پیشرفت های که است کسان
دنیای ساختن بهتر و گذشته تجارب از بهره برداری برای همچنین
است. ایران ریاض انجمن عهدۀ بر رسالت این و است ریاض
از چه مراسم چنین بهتر هرچه برگزاری با تا که داریم انتظار لذا
کالن سیاست گذاری در اخیر قرن بزرگان همچنین و دور گذشتگان

باشد. داشته بهتری تأثیر آن جهت ده و کشور ریاض
انجمن بانوان کمیتۀ دبیر دانشخواه، اشرف دکتر خانم ادامه در
عمرخیام یم ح از رباع ی ذکر با را خود سخنان ایران، ریاض

و مدعوین همۀ به خیرمقدم عرض از پس و کردند شروع
زاد  روز افتخار به اردیبهشت ٢٨ داشتند: اظهار ارجمند شرکت کنندگان

ی با است. شده نام گذاری ریاضیات ملّ روز خیام، عمر یم ح
وه باش و تاریخ سابقۀ چه گذشته در که دریافت م توان بررس

رئیس صال مصلحیان، محمد دکتر آقای از پایان در ایشان داشته ایم.
از داشته اند، بانوان کمیتۀ از ویژه حمایت که ایران، ریاض انجمن
همایش این میزبان که ایران صنعت و علم اه دانش ریاض دۀ دانش
که ریاض جامعۀ سوت پیش استاد ممقان دکتر آقای و بوده اند،
کردند. ر تش پذیرفته اند، را سخنران ایراد برای بانوان کمیتۀ دعوت

ممقان جلوداری محمد دکتر

ریاض انجمن رئیس صال مصلحیان، محمد دکتر آقای سپس
عمرخیام یم ح و ریاضیات ملّ روز گرامیداشت با سخنان در ایران،
و زندگ مورد در مقاله ای پیش سال ٢٣ حدود که داشتند اظهار
رجال زندگ تاریخ که ذکرکردم هم آنجا در و داشتم خیام کارهای
و ایت ها ح با و دارد قرار ابهام از هاله ای در گذشته قرون در ایران
این مورد در زندگ نامه ی ارائۀ بنابراین است. همراه افسانه هایی
بود. افراد این از ی هم خیام است. دشواری بسیار کار شخصیت ها
میالدی ١٨ قرن حدود تا اما شد. متولّد میالدی ١٢ قرن در خیام
به خیام المقابله» و الجبر مسائل عل البراهین ف «رساله ترجمۀ که

آگاه خیام علم آثار از رسم صورت به کس شد ارائه جهانیان
به خیام رباعیات برگردان با فیتزجرالد١ ادوارد بعد سال صد نداشت.
کارهای از ایرانیان آشنایی شناساند. جهانیان به را او انگلیس زبان

ی برم گردد. شمس هجری ١٣١٠ دهۀ به فارس زبان به خیام
تق کرد، اقدام فارس زبان به خیام آثار ترجمۀ به که کسان اولین از

اقلیدس» کتاب مصادرات من ل اش ما شرح ف «رساله که بود اران
و مصاحب، غالمحسین ، میرلوح مجتبی بعداً البته کرد. ترجمه را
چنین شناساندن به که بودند کسان واق در هم همایی جالل الدین
کمیتۀ اعضای از پایان در ایشان کردند. کم ما جامعۀ در شخصیت
1Edward FitzGerald
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هستند، پیش قدم مراسم چنین برگزاری برای همواره که بانوان
کردند. ر تش

خیام» عمر یم ح تألیفات «پیرامون عنوان با نماهنگ ادامه در
دکتر آقای معرف ضمن یوسف شمس دکتر خانم سپس شد. پخش
ایشان از طباطبایی، عالمه اه دانش استاد ، ممقان جلوداری محمد
تحت خود بیانات مراسم اصل سخنران به عنوان که کردند دعوت
آقای نمایند. ارائه را خیام» ریاض اندیشه های بر «مروری عنوان
اه دانش و ریاض انجمن بانوان کمیتۀ از ر تش با ابتدا در ممقان دکتر
از کرده اند فراهم را مراسم برگزاری مقدمات که ایران صنعت و علم
که اتبات م و کتاب ی معرف برای شهشهان سیاوش دکتر آقای
ایشان کردند. ر تش هم داشته اند، سخنران با رابطه در ایشان با

در گذشتگان تاریخ مطالعۀ اهمیت که شدند یادآور خود سخنان در
جهان تمدن از را ما سهم و است امروز نسل در اعتمادبه نفس ایجاد

ما گذشته تاریخ اینکه به اشاره با ممقان دکتر آقای م دهد. نشان
، کاشان جمشید الدین غیاث ابوریحان، خیام، چون بزرگ دانشمندان
داشته را مصاحب غالمحسین دکتر اواخر دراین و خوارزم موس و
پایان در ایشان پرداختند. عمرخیام یم ح تألیفات مرور به است،

دادند. پاس جلسه در حاضران سؤاالت به سخنران
به عکس که شد خواسته شرکت کنندگان از مراسم، پایان در

رسید. پایان به ٢٠:۴۵ ساعت در مراسم یرند. ب یادگار

ایران صنعت و علم اه دانش ∗

و غیرخط آنالیز سمینار «پنجمین گزارش
بهینه سازی»

کنفرانس) اجرائ (دبير پورمحمود∗ جعفر

فرهیختگان میزبان افتخار که منان ایزد درگاه از فراوان سپاس با
عنایت ما به بهینه سازی و غیرخط آنالیز سمینار پنجمین در را ارجمند
بوده اند علم وفایی ش و رشد به عالقه مند دیرباز از ایرانیان کرد.
کنفرانس دومین و اولین بین در ، ریاض علم سوتان پیش به طوری که
را ایران ریاض انجمن ،١٣۵٠ و ١٣۴٩ سال های در ایران ریاض
در را ریاض پژوهش و آموزش هدایت ان س و کردند راه اندازی
انجمن ی که ریاض انجمن عهدۀ بر ، دولت ارگان های ر دی کنار

دادند. قرار است، مردم نهاد
تا کشور، فرهیختۀ ریاض دانان تالش و یم ح خداوند رانۀ ش به
وظیفۀ این اجرای برای را خود تالش همۀ ریاض انجمن امروز به
برگزاری به اقدام راستا، این در است. بسته به کار مهم و خطیر

است. کرده بین الملل و مل سط در متعدد کنفرانس های و سمینارها
و فراز وجود با گذشته دورۀ ۴ در غیرخط آنالیز سمینارهای
گروه به مهم امر این ١٣٩٨ سال در و شده برگزار مختلف نشیب های
را سمینار این تا شد واگذار آذربایجان، مدن شهید اه دانش ریاض
تاریخ های در بهینه سازی، و غیرخط آنالیز سمینار پنجمین عنوان با
وضعیت به توجه با اما گردد، برگزار ١٣٩٩ تیرماه سیزدهم ال یازدهم
برگزاری ان ام بود، کرونا ویروس از متأثر که جهان و کشور عموم
دبیر توسط ایران ریاض انجمن هماهنگ با نیامد. به وجود سمینار

ریاض انجمن تصویب با و اجرائ کمیتۀ و سمینار علم محترم
و ٢٩ تاریخ های در بهینه سازی و غیرخط آنالیز سمینار پنجمین

مدن شهید اه دانش در مجازی به صورت ،١۴٠١ اردیبهشت ماه ٣٠
شد. برگزار آذربایجان

ردیف نوروزی، کوروش دکتر و رازان عبدالرحمن دکتر راست، سمت از باال ردیف
پورمحمود جعفر دکتر و رضاپور شهرام دکتر راست از پایین



ایران ریاض انجمن خبرنامه
بهار١۴٠١ ۶۶

مختلف گرایش های در تخصص مقالۀ صد از بیش سمینار این در
این از شد. ارسال سمینار دبیرخانه به بهینه سازی و غیرخط آنالیز
به خاطر مقاالت بقیۀ و شد ارائه علم کمیتۀ به مقاله ٨٠ حدود تعداد
در سمینار محورهای با بودن غیر مرتبط یا و سمینار قالب در نبودن
شده ارائه مقاالت بین از نگرفت. قرار علم کمیتۀ بررس اولویت
ارائه یا مدعو سخنران های به صورت مقاله ۵٠ حدود ، علم کمیتۀ به

شد. پذیرش سخنران به صورت مقاله

سمینار اختتامیه جلسه

چند از سرشناس ریاض دانان حضور سمینار این قوت نقاط از ی
دانش گسترش برای ارزشمند گام سمینار این برگزاری که بود کشور
سخنرانان است. بین الملل سط در ریاضیات عرصۀ در پژوهش و
عبارت آن ها سخنران عنوان و کشورشان نام به همراه سمینار، مدعو

از: بودند
1. Dr. Behzad Djafari-Rouhani, USA, Old and new re-

sults on the asymptotic behavior of some evolution

systems,

2. Dr. Tomas Dominguez Benavides, Spain, Reflexiv-

ity and the fixed point property for no expansive map-

pings,

3. Dr. Boris Mordukhovich, USA, Generalized Newton

methods via vibrational analysis,

4. Dr. Biagio Ricceri, Italy, Minimax theory and multiple

global minima,

5. Dr. Zafarani Jafar, Iran, Second order characterization

of generalized convex functions and their applications

in optimization problems,

6. Dr. Abdolrahman Razani, Iran, Image processing and

polytrophic equation,

7. Dr. Mazyar Salahi, Iran, Quadratic optimization prob-

lems with ball and linear constraints,

8. Dr. Alireza Amirteimoori, Iran, Optimal Scale size in

non-parametric allocative efficiency analysis models.

سمینار در شرکت کنندگان همۀ که است ذکر به الزم اینجا در
را سمینار برگزاری از سمینار اختتامیۀ در خویش رضایت حداکثر
عزیزان بقیۀ و ایران ریاض انجمن محترم نمایندۀ که داشتند

هستند. ادعا این بر شاهد اختتامیه در شرکت کننده
مسئوالن همۀ ستودن همت و تالش از که دانم م الزم پایان در
شهید اه دانش اران هم از اعم سمینار، این برگزاری مخلص و کوشا
، علم کمیتۀ اعضای ایران، ریاض انجمن نمایندۀ آذربایجان، مدن
علوم گروه دانشجویان اجرایی، کمیتۀ اران هم ، مقاالت داوران
عملیات، در تحقیق ایران انجمن سمینار حام نهادهای و ریاض
راهداری کل اداره مدیریت و داده ها پوشش تحلیل ایران انجمن
همۀ به کنم. ر تش و تقدیر ، شرق آذربایجان استان ونقل حمل و
را همایش این که شرکت کنندگان، و ران پژوهش تمام از و آن ها
متعال، خداوند از و گفته خداقوت و دست مریزاد بخشیدند، اعتبار و ارج
امیدوارم م کنم. آرزو برایشان روزافزون توفیق و سعادت سالمت،

علم برنامه های ر دی در را بزرگواران شما برکت و پرفیض وجود
شویم. بهره مند و باشیم شاهد نیز آذربایجان مدن شهید اه دانش

آذربایجان مدن شهید اه دانش ∗
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پژوهش های مل کنفرانس «اولين گزارش
پايه» علوم در کاربردی

کنفرانس) علم (دبير ني سرشت∗ آزاده

به عنوان را میالدی ٢٠٢٢ سال و، یونس فرهنگ و علم سازمان
است. کرده نام گذاری پایدار، توسعۀ برای پایه علوم بین الملل سال
فراهم را کاربردی تحقیقات برای الزم و اصل زیربنای که پایه علوم
است بایسته که آن چنان نادرست سیاست های با متأسفانه م کنند،
چند در البته نم گیرند. قرار جامعه و دولت توجۀ و استقبال مورد
نقش و اهمیت کرونا، ویروس از ناش بحران همه گیری با و اخیر سال
شد. ارتر آش ان هم بر ویروس این از جهانیان نجات برای پایه علوم
و شیم ، ریاض که گفت م توان جرأت به بنیادی، علوم میانِ در
سایر توسعۀ و رشد مبنای و علوم اساس ترین و پایه ای ترین فیزی
اه دانش پایه علوم دۀ دانش راستا، این در هستند. کاربردی علوم
و علم جامعۀ توجۀ جلب هدف با (ره) بروجردی العظم اللّه آیت
تحت را کنفرانس پایه، علوم بنیادی اه جای و نقش به کشور پژوهش
با پایه» علوم در کاربردی پژوهش های مل کنفرانس «اولین عنوان
کنفرانس این نمود. برگزار فیزی و شیم ، ریاض اساس محور سه

فیزی و شیم ، ریاض علم سه کاربردی جنبه های بر تأکید با که
آشنایی نیز و علوم این میان بیشتر پیوند ایجاد هدف با گرفت، صورت
و ۵ روزهای در رشته، سه این محققین نزدی ترِ روابط برقراری و
مجازی به صورت کرونا، بیماری همه گیری دلیل به ،١۴٠١ خرداد ۶

شد. برگزار
تحت پایه، علوم در کاربردی پژوهش های مل کنفرانس اولین
جهان علوم استنادی اه پای ، شیم و ریاض انجمن های حمایت
ا سیویلی اه پای پایه، علوم بزرگداشت سال مل ستاد (ISC)، اسالم
استقبال مورد س»، «مهام و تشخیص» بهبود «فرین شرکت های و

تحقیقات مراکز از کشور پژوهش و علم جامعۀ سوی از خوبی بسیار
س مهام شرکت گرفت. قرار عزیز ایران پهنۀ سراسر اه های دانش و
در حضور نیز و کاربردی منتخب مقاالت از برخ نویسندگان هزینۀ

نمود. تقبل را کارگاه ها از ی

صومعه سرا رمضان عل دکتر
نی سرشت آزاده دکتر کنفرانس، این اصل برگزارکنندگان
بودند. اجرایی) (دبیر خوش فطرت مهدی سید دکتر و ( علم (دبیر

فیزی و شیم ، ریاض رشتۀ سه در کنفرانس علم کمیته های
یل تش کشور اه ١٧دانش برجستۀ اساتید از نفر ٣٧ از ل متش مجموعاً
به مقاله ۴٠٠ از بیش کشور، اه دانش جامعۀ خوب استقبال با شد.
بخش های در مقاله ٣١١ میان، این از که شد ارسال کنفرانس دبیرخانۀ

ریاض بخش در گرفتند. قرار پذیرش مورد پوستر یا شفاه ارائه
٨۵ که بود مقاله ١٧۶ دبیرخانه، به شده ارسال مقاالت کل تعداد
داوران پذیرش مورد پوستر برای مقاله ٢٠ و شفاه ارائۀ برای مقاله
شده پذیرفته پوسترهای که است ذکر به (الزم گرفت قرار تخصص

شدند). داده نمایش مجازی به صورت کنفرانس این در
از یاوری عیس دکتر و گلشن مهدی دکتر حضور از کنفرانس
و عموم سخنران های برای کشور پایۀ علوم شناخته شدۀ اساتید
رشتۀ سه در مدعو سخنرانان به عنوان کشورمان برجستۀ اساتید حضور

شد. بهره مند فیزی و شیم ، ریاض
کاربردی جنبه های به کنفرانس برگزاری کمیتۀ تأکید به توجه با
کاربردیِ حوزه های در برتر ران پژوهش انتخاب فراخوان پایه، علوم
اعالم اه دانش و صنعت ، تحقیقات طرح های فراخوان و پایه علوم

صنعت و کاربردی طرح های همچنین و کاربردی پژوهش های شد.
کمیتۀ دقیق بررس مورد که شد ارسال کنفرانس دبیرخانۀ به متعددی
قرار تقدیر مورد منتخبین نهایت در و گرفته قرار کنفرانس علم
خالل در کاربردی کامال و تخصص کارگاه چهار به عالوه، گرفتند.

شد: برگزار زیر شرح به سخنران ها) با تالق (بدون کنفرانس این
مدرس: ،« مال ریاضیات در محاسبات «روش های کارگاه . ١

تکمیل تحصیالت اه دانش از باستان فروش عل دکتر
زنجان؛



ایران ریاض انجمن خبرنامه
بهار١۴٠١ ۶٨

داده های استخراج در تروشیمیایی ال «امپدانس کارگاه . ٢
سیدمهدی دکتر مدرس: ابرخازن»، و بیوسنسورها

(ره)؛ بروجردی العظم اللّه آیت اه دانش از خوش فطرت
مدرس: س»، ای پرتو پراش وهای ال تحلیل «مبان کارگاه . ٣
دانش الماس واره شرکت عامل مدیر حسین نسب، فرزاد دکتر

س)؛ (مهام
از مرادنیا فرزانه دکتر مدرس: اندنوت١»، افزار «نرم کارگاه . ۴

زنجان. اه دانش

باستان فروش عل دکتر
نخستین روزهای همان از کنفرانس برگزاری کمیتۀ تالش با
در مطلوب کیفیت با کنفرانس اه وب ،١۴٠٠ بهمن در عموم اعالن

اینستاگرام صفحۀ ، رام تل کانال به عالوه، گرفت. قرار دسترس
ویی پاسخ و اطالع رسان برای تماس شمارۀ و ایمیل چندین و
سهولت به منظور گرفت. قرار عالقه مندان اختیار در ساعته ٢۴
در کنفرانس سخنران های کلیۀ عالقه مندان، آزاد حضور و دسترس
برای جداگانه اتاق های دارای رشته هر و شد برگزار ای روم اس بستر
محیط در نیز کارگاه ها برخ بود. خود تخصص و مدعو سخنرانان
جهت کنفرانس، برگزاری روز دو هر در شد. یل تش ادوبی کانکت
شده پذیرفته (مقاالت ریاض رشتۀ تخصص سخنرانان های ارائۀ
این در شد. استفاده موازی اتاق چندین از ،( شفاه ارائه بخش در
سال مل ستاد مساعدت و کنفرانس اجرایی دبیر تالش های راستا،

است. ر تش و تقدیر قابل پایه علوم بزرگداشت بین الملل
محترم ریاست یاوری، احسان دکتر سخنران با کنفرانس اول روز
اجرایی دبیر سپس و شد آغاز (ره) بروجردی العظم اللّه آیت اه دانش
به خوش آمدگویی ضمن خوش فطرت، مهدی سید دکتر کنفرانس،

عیس دکتر سپس پرداختند. کنفرانس مورد در کل گزارش ارائۀ
در ساعت ی مدت به رشته، سه عموم سخنران به عنوان یاوری
علوم رشته های در اه ‐دانش علم پژوهش های «سرگذشت مورد
استقبال مورد خوشبختانه که پرداختند سخنران ایراد به تجربی»

اختصاص برنامۀ آن، از پس گرفت. قرار عالقه مندان از زیادی تعداد
بخش در شد. یری پی جداگانه اتاق های در رشته ها از هر کدام

و برنامه ریزی دقیقه ٢٠ مدت به تخصص سخنران های ریاض
قابل توجۀ حضور با که اول روز مدعو سخنران دو و شدند ارائه
ایراد به ساعت ی به نزدی به مدت ریاض رشتۀ شرکت  کنندگان

بود: زیر به قرار پرداختند، سخنران

عنوان سمنان، اه دانش از گرج اسحاق مجید دکتر •

بازی ها؛ نظریۀ و ثابت نقطه نظریۀ : سخنران
(ره)، خمین امام بین الملل اه دانش از شیوانیان الیاس دکتر •

گازه های در سرعت توزیع برای جدید مدل : سخنران عنوان
ایده آل.

، گلشن مهدی دکتر عموم سخنران با کنفرانس دوم روز
کشور»، پیشرفت در پایه علوم «نقش عنوان با و ساعت ی به مدت
یر چشم حضور با و فیزی و شیم ، ریاض رشتۀ سه برای
هرکدام اختصاص برنامۀ نیز، آن از پس شد. آغاز عالقه مندان
دو ریاض بخش در شد. یری پی جداگانه اتاق های در رشته ها از
تقریباً به مدت عالقه مندان گرم حضور با که دوم روز مدعو سخنران

از: بودند عبارت پرداختند سخنران ایراد به ساعت ی

: سخنران عنوان کاشان، اه دانش از اشرف علیرضا دکتر •

نسبیت نظریۀ با آن ها ارتباط و چرخش گروه های طوقه ها،
خاص؛

عنوان اصفهان، صنعت اه دانش از هاشم امیر دکتر •

آن. کاربردهای و گروبنر پایۀ : سخنران

سه هر سخنران های متفاوت، اتاق های در اینکه از پس
آزاده دکتر سخنران با همراه اختتامیه برنامۀ پذیرفت، پایان رشته
گرم حضور از ایشان شد. برگزار کنفرانس، علم دبیر نی سرشت،

علم هیئت اعضای (خصوصاً ایران سراسر ران پژوهش و اساتید
رشته هر برای کنفرانس منتخبین اسام و نموده تقدیر اه ها) دانش
برتر، پوسترهای برتر، سخنرانان برتر، (مقاالت جداگانه به صورت را

نمودند. اعالم (... و برتر صنعت طرح
ایران ریاض انجمن از را خود ر تش م دانم الزم پایان در
برگزاری در ما خود معنوی و مادی حمایت با که عزیزان کلیۀ و
اللّه آیت اه دانش امیدواریم کنم. ابراز رساندند، یاری همایش این
کشورمان عزیز ران پژوهش حضوری میزبان (ره) بروجردی العظم

باشد. آت کنفرانس های در

(ره) بروجردی العظم اللّه آیت اه دانش ∗
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