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 برگزارشده گردهمایی هاي

« زیست ریاضیات همایش «دومین گزارش
همایش) علم (دبیر خیری∗ حسین

با که است همايش هایی دسته آن از زیست ریاضیات سمینار
ریاضیات سمینار اولین م شود. برگزار ایران ریاض انجمن حمایت
برای گردید. برگزار نیشابور اه دانش در ١٣٩٧ سال در زیست
مختلف اه های دانش از زیست ریاضیات همایش دومین میزبان
که بود رسیده زیست ریاضیات برگزاری کمیتۀ به درخواست هایی
مقدمات تمام شد. موافقت تبریز اه دانش درخواست با خوشبختانه
خرداد ماه در همایش حضوری برگزاری برای الزم هماهنگ های و
انجام غیره و آمد و رفت تغذیه، ان، اس محل تدارک قبیل از ١٣٩٩
بر کرد. پنبه بودیم، رشته را هرچه کرونا ویروس متأسفانه بود. شده
سامانۀ در و م رود بین از ١٣٩٩ تابستان آخر تا که بودیم گمان این
شد. خواهد برگزار تابستان اواخر در سمینار که گردید اعالم مربوط
رفتن قصد فعال ناخوانده میهمان این شدیم متوجه آنکه از پس اما
سمینار برگزاری سمینار، اجرایی و علم کمیته های جلسات در ندارد،
شد مقرر آمده پیش  شرایط به توجه با و گردید مطرح مجازی به صورت
شود. برگزار مجازی به صورت ١٣٩٩ آبان ماه دوم و اول روزهای در
و علم کمیته های طرف از مضاعف فعالیت های مصوبه، این از بعد

گرفت. صورت همایش کیفیت با و وه باش برگزاری برای اجرایی
به شرح زیست ریاضیات زمینۀ در بنام و برجسته مدعو سخنرانان
پیشنهاد شده افراد بین از کانادا، کشور مقیم ایران های و ایران از زیر

شدند: دعوت و انتخاب

از سرطان بیماری تحقیقات تیم رئیس کهندل محمد استاد •
کانادا؛ واترلو اه دانش

کانادا؛ سرتارای داروی موسسۀ از ن خیبرش لیال دکتر خانم •
شریف؛ صنعت اه دانش از تفاق مجتبی دکتر آقای •

تبریز. پزش علوم اه دانش از پورسیف محمد دکتر آقای •
همایش، به ارسال شده مقالۀ ٩٠ تعداد از مقاالت، داوری فرایند در
افتتاحیه، مراسم در شدند. انتخاب سخنران به صورت مقاله ۵٠ تعداد
، اسالم جمهوری مل سرود و کریم قران از آیات تالوت از بعد
دبیران ادامه، در شد. بخش تبریز اه دانش و تبریز شهر از کلیپی
حمیدرضا دکتر و خیری حسین دکتر آقایان همایش، اجرایی و علم
شرکت کنندگان، و گرام میهمانان به خیرمقدم عرض ضمن ، مراث
و همایش دبیرخانه به رسیده مقاله های همایش، دربارۀ توضیحات

دادند. ارائه داوری فرایند
عناوین با عموم سخنران دو افتتاحیه مراسم از بعد

«Mathematical and Computational Modeling for Cancer»,
و

«Applications of Convex Optimization Metabolic

Network Analysis»,

به صورت تفاق مجتبی دکتر و کهندل محمد دکتر توسط به ترتیب،
و گرفت قرار شرکت کننده ها استقبال مورد که گردید، برگزار عموم
در شدند. داده پاس و مطرح سخنران ها حين در زیادی سؤاالت
و مجزا کالس دو در دقیقه ای بیست تخصص سخنران های ادامه،

تمام شد. استقبال آن ها از به خوبی که شد برگزار مجازی به صورت
قطع بدون و خوب کیفیت با تخصص و عموم سخنران های

خدمات و اطالعات فناوری مرکز از است الزم گردید. برگزار اینترنت
مرکز آن انات ام گذاشتن اختیار در دلیل به تبریز اه دانش رایانه ای

کنیم. ر تش همایش باکیفیت برگزاری برای
با عموم سخنران دو اول، روز همانند همایش، دوم روز در

عنوان های
«Application of Pharmacometrics Modeling and

Simulations in Clinical Drug Development»,

بسیار میان رشته ای تحقیقات زمینۀ ی شخص‐محور: «پزش و
دکتر آقای و ن خیبرش لیال دکتر خانم توسط به ترتیب، گسترده»،
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دو در تخصص سخنران های ادامه، در شد. ارائه پورسیف محمد
گردید. ارائه مجزا کالس

شرکت کنندگان، از ر تش و تقدیر ضمن اختتامیه، جلسۀ در
گرفت. صورت همایش دبیران توسط ارائه شده، مقاله های از گزارش
در زیست ریاضیات همایش سومین که کنیم خاطرنشان است الزم

بین از با امیدواریم و شد خواهد برگزار دامغان اه دانش در ١۴٠٠ دی ماه
دامغان اه دانش در حضوری همایش ی شاهد کرونا بیماری رفتن

باشیم.

تبریز اه دانش ∗

بانوان کمیتۀ رابطین ساالنۀ «همایش گزارش
ایران» ریاض انجمن

بانوان) کمیته (عضو ∗ مستقیم زهره

اری هم با ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ رابطین ساالنۀ همایش
١۵ ساعت از ،١٣٩٩ آذر ۶ پنجشنبه، روز در بوعل سینا اه دانش
http//vc.basu.ac.ir/seminar01/ پیوند طریق از و ١٧ ال

شد. برگزار مجازی به صورت
مجید اللّه کالم از چند آیات تالوت با ١۵ ساعت در مراسم این
و ایران اسالم جمهوری مل سرود پخش از پس شد. آغاز
آقای ایران، ریاض انجمن بانوان کمیتۀ معرف مورد در نماهنگ
ضمن سخنان در بوعل سینا، اه دانش رئیس محمدی فر، یعقوب دکتر
میزبان دومین بار برای بوعل سینا اه دانش اینکه از خرسندی اظهار
بر است، ریاض فرهیختۀ بانوان و ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ
امروزه که داشتند اظهار و کردند تاکید جامعه در بانوان نقش اهمیت
بحث های اجتماع علوم محققین و روان شناسان جامعه شناسان،
کردند تاکید ایشان کرده اند. مطرح جوام در زنان تأثیر مورد در زیادی
حوزۀ در م توانند که تأثیری به باتوجه انجمن بانوان کمیتۀ نقش که

نقش به ادامه در ایشان م کند. پیدا اهمیت ذارند ب جامعه در آموزش
استان ها مراکز از آموزش تجربیات انتقال برای انجمن بانوان کمیتۀ
مراکز از آموزش تجربیات انتقال همین طور و دور شهرستان های به

اه دانش بین ه های شب ایجاد طریق از کشور داخل به بین الملل
کردند. اشاره

انجمن محترم رئیس واعظ پور، سیدمنصور دکتر آقای آن از پس
ریاض انجمن بانوان کمیتۀ فعالیت های از سخنان در ایران، ریاض

به توجه با و کردند تقدیر تاکنون نهاد این یل تش هنگام از ایران
سال برای ایران ریاض انجمن اجرایی شورای انتخابات برگزاری
در آن ها بیشتر حضور و بانوان نقش بر ، نزدی آیندۀ در ١۴٠٠

نماهنگ سپس کردند. تأکید ایران ریاض انجمن اجرایی شورای
شد. پخش ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ فعالیت های از

انجمن بانوان کمیتۀ دبیر دانشخواه، اشرف دکتر خانم ادامه در
کمیتۀ مهم فعالیت های به اشاره ضمن همایش، دبیر و ایران ریاض

میرزاخان مریم دکتر تولد سالروز تصویب جمله از انجمن بانوان
مریم دکتر جایزۀ تصویب و جهان در ریاضیات در زنان روز به عنوان
کمیته پیشنهاد با دو هر که ایران، ریاض انجمن توسط میرزاخان
رابطین بیشتر مشارکت خواستار بود، رسیده انجام به انجمن بانوان
، آموزش فعالیت های ارسال در ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ
به مختلف اه های دانش در علم هیئت بانوان اجرایی و پژوهش

شدند. ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ
زنان روز گرام داشت دومین برگزاری از نماهنگ آن از پس
اه دانش اری هم با و انجمن بانوان کمیتۀ توسط که ریاضیات در
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ارائۀ  ضمن مراسم، پایان بخش در شد. پخش بود، شده برگزار الزهرا
اه های دانش در ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ رابطین فهرست
انجمن بانوان کمیته رابطین از آنان، وظایف شرح نمایش و مختلف
ادامه در کنند. بیان را خود سؤاالت و نظرات شد خواسته ایران ریاض

ریاض انجمن بانوان کمیتۀ دبیر دانشخواه، اشرف دکتر خانم سرکار
جلسه دادند. پاس شده مطرح سؤاالت به کمیته اعضای سایر و ایران،

رسید. پایان به ١٧ ساعت در

ایران صنعت و علم اه دانش ∗

و تابع آنالیز سمینار «ششمین گزارش
آن» کاربردهای

همایش) اجرائ (دبیر هرندی∗ امین علیرضا

فضاهای مطالعۀ به که است ریاض رشتۀ از شاخه ای تابع آنالیز
بررس و هیلبرت، و باناخ فضاهای مانند ، توپولوژی برداری

برای الزم نظری مبان و م پردازد آن ها بین خط رهای عمل
یا و ریاض ر دی شاخه های در کاربردی مسائل از بسیاری مطالعۀ

م کند. فراهم را ، مهندس و فیزی مانند علوم، ر دی رشته های
نخست آن کاربردهای و تابع آنالیز سمینار ششمین برگزاری
اسفند پانزدهم و چهاردهم پنجشنبه، و چهارشنبه روزهای برای
برگزاری کرونا بیماری شیوع پی در  که بود شده برنامه ریزی ،١٣٩٨
بهمن ماه نهم و هشتم پنجشنبه، و چهارشنبه روزهای به همایش این

شد. برگزار مجازی به صورت و موکول ،١٣٩٩
انجام تخصص سخنران ٨٠ از بیش روزه دو همایش این در
سخنرانان به عنوان زیر خارج برجستۀ ریاض دان شش از و گرفت

آمد: به عمل دعوت اصل
1. Fabrice Bethuel (Pierre and Marie Curie University-

Paris 6, France);

2. Andreas Defant (University of Oldenburg, Germany);

3. Tomas Dominguez Benavides (University of Seville,

Spain);

4. Gilles Godefroy (The Mathematics Institute of

Jussieu–Paris Rive Gauche, France);

5. Genaro López Acedo (University of Seville, Spain);

6. Lajos Molnár (University of Szeged, Hungary).

علم هیئت عضو و ریاض دان صال مصلحیان، محمد دکتر آقای
بودند. همایش این اصل سخنران ر دی از مشهد، فردوس اه دانش
حسین محمد دکتر آقایان : ایران جوان ریاض دان چهار از همچنین

دهقان مهدی دکتر و گابله موس دکتر ، صادق قدیر دکتر علیزاده،
معمول، رسم مطابق بود. شده دعوت تخصص سخنران ارائۀ برای

عل محمد دکتر آقای و خسروی فاطمه دکتر خانم از همایش این در
آنالیز جایزۀ برندگان و تخصص مدعو سخنرانان ر دی ، وصف اسدی

شد. تقدیر ٢٠٢٠ و ٢٠١٩ سال های در تابع
محیط توانست آن کاربردهای و تابع آنالیز سمینار ششمین
برجستۀ ریاض دانان و ایران ریاض دانان تا سازد فراهم مناسبی
در ایده هایشان تبادل و بحث به سمینار در شرکت کننده خارج
سمینار این در همچنین، بپردازند. تابع آنالیز گوناگون زمینه های
و دستاورد ها با تکمیل تحصیالت دانشجویان و جوان ران پژوهش
شدند. آشنا تابع آنالیز کاربردهای و پژوهش نوین چشم اندازهای
ارائۀ ، ایران ریاض دانان جامعه بین مؤثر ارتباط برای محفل ایجاد
باال، استانداردهای با ریاض دانش مرزهای در علم سخنران های
پروژه های تعریف برای فرصت ایجاد و ران پژوهش بین افکار تبادل

بود. سمینار این برگزاری دستاوردهای ر دی از مشترک پژوهش

اصفهان اه دانش ∗
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انجمن بانوان کمیتۀ ساالنۀ «همایش گزارش
ایران» ریاض

بانوان) کمیته (عضو ∗ مستقیم زهره

پنجاه حاشیۀ در ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ ساالنۀ گردهمایی
چهارشنبه، روز در کاشان اه دانش در ایران ریاض کنفرانس مین ی  و

پیوند طریق از و ١٧:٣٠ ال ١۵ ساعت از ،١٣٩٩ بهمن ٢٩
http://bbbadmin.kashanu.ac.ir/join/1/class9

شد. برگزار مجازی به صورت
خیرمقدم عرض ضمن محمودی مژگان دکتر خانم ابتدا، در
اشرف دکتر خانم از برنامه، اعالم و مراسم در شرکت کنندگان به
که کردند دعوت ایران، ریاض انجمن بانوان کمیتۀ دبیر دانشخواه،
از ر تش ضمن دانشخواه دکتر خانم نمایند. شروع را خود سخنان
از شرکت کنندگان، و مراسم، مدعوین ، ریاض جامعۀ پیش کسوتان
سیدعلیرضا دکتر آقای به خصوص و کنفرانس برگزارکننده مسئولین
ر تش کردند بسیاری تالش همایش این برگزاری در که اشرف

نمودند.
ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ یل تش از هدف ادامه، در ایشان
کشور ریاض دانش ارتقای در دختران و بانوان بیشتر مشارکت را
که داشتند بیان خود سخنان در دانشخواه دکتر خانم کردند. عنوان
خود توانمندی های بانوان اینکه برای مناسب بستری آوردن فراهم
داشتند اظهار ایشان است. کمیته این اهداف ر دی از دهند، نشان را
و ایران ریاض انجمن اجرایی شورای توسط بانوان کمیتۀ اعضای که
کمیته این دوم دورۀ اکنون و م شوند انتخاب ساله ٣ دورۀ ی برای

است.
دستاوردهای از بعض برشمردن ضمن دانشخواه دکتر خانم

ریاض دانان بین الملل کنگرۀ به پیشنهادیه ارائه به بانوان کمیتۀ
دکتر تولد سالروز اردیبهشت، ٢٢ با مصادف م ١٢ نام گذاری برای
تصویب و ریاضیات در زنان جهان روز عنوان به ، میرزاخان مریم
دکتر نام با جایزه ای پیشنهاد که کردند بیان ایشان کردند. اشاره آن

ریاض انجمن اجرایی شورای توسط آن تصویب و میرزاخان مریم
اشرف دکتر خانم است. بوده بانوان کمیتۀ دستاورد های ر دی از ایران
طرف از جایزه این امنای هیئت که کردند تأکید ادامه در دانشخواه
هم جایزه این آیین نامه و معرف ایران ریاض انجمن اجرایی شورای
امیدواری اظهار ایشان شده است. اعالم آن فراخوان اولین و نهایی
روز گرامیداشت سومین در جایزه این اعطای دورۀ اولین که کردند

شود. انجام ١۴٠٠ اردیبهشت در ریاضیات در زنان
نزدی تر ارتباط برای بانوان کمیتۀ که کردند بیان ادامه در ایشان
کرده درخواست کشور سراسر ریاض ده های دانش از اه ها دانش با
به رابط به عنوان را ده دانش فعال بانوان از نفر ی که  است
بانوان کمیتۀ رابطین همایش اولین و نمایند معرف بانوان کمیتۀ
، بین الملل ارتباطات زمینۀ در شد. برگزار امسال آذرماه در هم
(کمیتۀ ١CWM با ارتباط ضمن که است کرده سع بانوان کمیتۀ
فرصت  اطالعیه های و اخبار ریاض دانان) بین الملل اتحادیۀ بانوان
بانوان اطالع به را بانوان به اعطا شده پژوهانه های و مطالعات
برقراری برای بانوان کمیتۀ همچنین برساند. ریاض دان فرهیختۀ
دبیران دانش سط ارتقای و پرورش و آموزش با نزدی تر ارتباط
استادان توسط آموزش کارگاه های برگزاری به اقدام معلمان و
انتهای در کارگاه ها (فهرست است نموده ریاض جامعۀ سوت پیش

است). آمده گزارش
انجمن رؤسای از خود سخنان پایان در دانشخواه دکتر خانم
دهقان، محمدعل دکتر آقای ، فعل دورۀ و قبل دورۀ در ایران ریاض
از آن ها ویژۀ حمایت های برای واعظ پور سیدمنصور دکتر آقای و

کردند. ر تش بانوان کمیتۀ

1Committee for Women in Mathematics
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شد. پخش بانوان کمیتۀ معرف از نماهنگ مراسم ادامۀ در
مدعو سخنرانان از ی معرف به محمودی مژگان دکتر خانم سپس
آرائوجو دکتر خانم پرداختند. آرائوجو٢ کارولینا دکتر خانم برنامه
جایزۀ برندۀ جبری، هندسه زمینۀ در برجسته پژوهش انجام برای
نایب رئیس همچنین ایشان شدند. میالدی ٢٠٢٠ سال در رامانوجان٣
دکتر خانم هستند. ریاض دانان بین الملل اتحادیۀ بانوان کمیتۀ
اول، بخش در ایشان کردند. ارائه بخش دو در را خود سخنان آرائوجو
کردند. ایراد جبری هندسۀ در تقارن ها عنوان تحت سخنران ی
را خود سؤاالت مراسم در شرکت کنندگان بخش، این پایان از پس
ل گیری ش ونگ چ به سخنران دوم بخش در ایشان کردند. مطرح
میالدی ٢٠١۵ سال در ریاض دانان بین الملل اتحادیه بانوان کمیتۀ

پرداختند. آن فعالیت های و
دومین شد. پخش بانوان کمیتۀ فعالیت های از نماهنگ ادامه در
و اشتغال کارگروه دبیر رهایی، زهرا دکتر خانم مراسم مدعو سخنران
که بودند خانواده و زنان امور در جمهوری ریاست معاونت کارآفرین

کارآفرین رد روی زنان، فردی توسعۀ عنوان تحت را خود سخنران
این مراسم، در شرکت کنندگان اظهارنظر به توجه با نمودند. ارائه

گرفت. قرار ویژه استقبال مورد سخنران
عکس ی که شد دعوت شرکت کنندگان از مراسم پایان در
رسید. پایان به ١٧:٣٠ ساعت در مراسم یرند. ب یادگار به دسته جمع
( ریاض علوم ده (دانش کاشان اه دانش سایت در مراسم کامل فایل

است. دسترس در

١٣٩٩ سال در شده برگزار کارگاه های

از ١٣٩٩/٩/١٢ تاریخ در مجموعه ها نظریۀ و منطق کارگاه . ١
آموزش ادارۀ و گیالن اه دانش اری هم با ١٩ ال ١٧ ساعت
مهدی محمد دکتر کارگاه: مدرس گیالن، استان پرورش و

. ابراهیم
از ١٣٩٩/١١/٢ تاریخ در منطق و مجموعه ها نظریۀ کارگاه . ٢
و بلوچستان و سیستان اه دانش اری هم با ١٠ ال ٨ ساعت
مدرس بلوچستان، و سیستان استان پرورش و آموزش ادارۀ

. ابراهیم مهدی محمد دکتر کارگاه:
ساعت از ١٣٩٩/١١/٨ تاریخ در ریاض ارزشیابی چالش کارگاه . ٣
مدرس تنکابن، پرورش و آموزش ادارۀ اری هم با ٢٠ ال ١٨

گویا. زهرا دکتر کارگاه:
١٨ ساعت ١٣٩٩/١١/١۵از تاریخ در ریاض در خالقیت کارگاه . ۴
شهید ماندگار درخشان استعدادهای مرکز اری هم با ٢٠ ال

میرزاوزیری. مجید دکتر کارگاه: مدرس تنکابن، بهشت
ال ١٨ ساعت ١٣٩٩/١١/٢٣از تاریخ در گزاره ها مبحث کارگاه . ۵

کارگاه: مدرس تنکابن، پرورش و آموزش ادارۀ اری هم با ٢٠
محمودی. مژگان دکتر

ایران صنعت و علم اه دانش ∗

2Carolina Araujo 3Ramanujan



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ زمستان و پاییز ١۶

کنفرانس مین ی و «پنجاه گزارش
ایران» ریاض

کنفرانس) (دبیر دقیق∗ حسن

ماه اسفند در سرانجام انتظار، سال چندین از پس خداوند یاری به
اه دانش به ایران ریاض کنفرانس مین ی و پنجاه میزبان ١٣٩٧ سال

ریاض انجمن و اه دانش با معمول هماهنگ های و شد واگذار کاشان
کنفرانس های از بسیاری همانند گردید. آغاز زمان همان از ایران
تعطیالت، و تغذیه، ان، اس چون نیازهایی و ایران، ریاض پیشین
تعیین ١٣٩٩ شهریور ٢٠ ال ١٧ روزهای کنفرانس برگزاری زمان
برای ثبت نام و مقاالت دریافت فراخوان کنفرانس، پوستر شد.
در ،١٣٩٨ زمستان در کرونا ویروس شیوع یافت. انتشار کنفرانس
تعیین شده زمان در کنفرانس برگزاری برای فعالیت ها در تأثیری ابتدا
شیوع از قبل تجربه های به عنایت با زیرا نداشت، (٩٩ (شهریور
یابد تداوم همه  گیری این که نم کرد پیش بین کس ویروس ها،
ویروس، گسترش و تداوم با ذارد. ب تاثیر مختلف فعالیت های بر و
انجمن، وقت محترم رئیس نهایتاً انجمن، با رر م رایزن های از پس
مورخ ٩٩/١٧/۵٧۴٧ شماره نامۀ در واعظ پور، سیدمنصور دکتر آقای
ذیل شرح به را ایران ریاض انجمن اجرایی شورای نظر ١٣٩٩/١/٢٠

نمودند: اعالم کنفرانس دبیر به
نیست. ان پذیر ام عمال شهریور ماه در کنفرانس برگزاری (١

در کنفرانس برگزاری که شود رسانده عموم اطالع به (٢
خواهد اعالم متعاقباً آن تاریخ و افتاده تعویق به شهریورماه

شد.
که دارد درخواست کاشان اه دانش از ایران ریاض انجمن (٣
در و نماید فراهم را بهمن ماه در کنفرانس برگزاری مقدمات

ارائۀ مقدمات نباشد خارج مدعوین حضور ان ام که صورت
نماید. فراهم را (آنالین) کنفرانس ویدئو صورت به سخنران ها

برگزاری دیرپای سنت به عنایت با داشتیم اصرار انجمن و ما
سال در حتماً کنفرانس این وقفه بدون و ساالنه طور به کنفرانس
با نداشتیم باور طرف از گردد. برگزار حضوری به صورت و ٩٩

بزرگ به کنفرانس بتوان الزم انات ام و تجربه وجود عدم به عنایت
نامۀ به پاس در لذا نمود. برگزار مجازی را ایران ریاض کنفرانس
کنفرانس برگزاری تعویق مراتب نامه، مفاد با همراه ضمن فوق

ی از کنفرانس حضوری برگزاری بر اصرار رسید. عموم اطالع به
دوم موج وقوع احتمال بر مبن ذیربط مراج پیش بین های و طرف

م ساخت. دشوار را برنامه ریزی هرگونه پاییز، در فراگیری
شود برگزار ١٣٩٨ اسفند در بود قرار که جبرخط سمینار دهمین
مردادماه در نهایتاً تعویق اعالم از پس و داشت قرار مشابه وضعیت در
نظر از ریاض کنفرانس اگر چه گردید. برگزار مجازی به صورت ١٣٩٩
افق هیچ که آنجا از ول نبود، سمینار با مقایسه قابل بزرگ و وسعت
شورای تصمیم نبود، پیش در ١٣٩٩ سال در کرونا پایان برای روشن
به دست آمده تجارب از استفاده با که شد برآن کنفرانس سیاست گذاری
به صورت ایران ریاض کنفرانس مین ی و پنجاه سمینار، آن در
تجربۀ وجود عدم گردد. برگزار ١٣٩٩ اسفند ١ ال بهمن ٢٨ از مجازی
برگزاری برای الزم زیرساخت های نبود و مجازی فضای در عمل کار
م  کرد، دشوار بس را کار ایران ریاض کنفرانس بزرگ به کنفرانس
دست اندرکاران مجموعۀ اراده و صمیمیت ، همدل با م دانستیم ول
بخش های کارکنان ده، دانش علم هیئت اعضای از اعم کنفرانس

است. شدن کار این پشتیبان و فن رایانه ای،
کنفرانس برگزاری پشتیبان مختلف شرکت های از تعدادی با ابتدا
م کرد نگران را ما آنچه هزینه ها از صرف ِنظر نمودیم. رایزن
اه، دانش محترم مسئولین اری هم با بود. آن ها کاف تجربۀ نبود
ما یاری به کاشان اه دانش رایانۀ مرکز از کاردان و شایسته تیم
عهده به را مجازی به صورت کنفرانس برگزاری فن مسئولیت و آمد
از فیلم کردن آماده برای هماهنگ ها و فعالیت ها همه ذکر گرفت.
برخط به  صورت کلیدی سخنران های ارائۀ و تخصص سخنران های
در ما با همراه در محترم سخنرانان حوصلۀ م طلبد. ر دی مجال

بود. تقدیر قابل بسیار مسیر این
اه   های دانش از استاد ده ها کاشان، اه دانش مجموعۀ اری هم
برای عظیم سرمایه ای کاشان اه دانش باانگیزۀ دانشجویِ ده ها کشور،

علم رویداد اولین حت یا ایران ریاض کنفرانس اولین برگزاری
تک تک از دارد جا که داد، قرار ما اختیار در را مجازی به صورت بزرگ
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در شرکت کننده صدها گواه به نماییم. قدردان و ر تش آنان
بسیار تعداد آنان میان در که کشور خارج و داخل از کنفرانس اختتامیۀ
به صورت کنفرانس بودند، خارج و داخل ریاض بزرگان از زیادی
الت مش و اینترنت قطع ، ناهماهنگ کمترین بدون باوری، غیرقابل
جامعۀ برای ارزشمند بسیار تجربۀ ی این شد. برگزار سامانه ها

بود. کشور علم جامعۀ واق در و ریاض
با آن ریاض علوم ده دانش و کاشان اه دانش که شاکریم را خدا
آزمون این در کشور ریاض جامعۀ از وسیع جم اری هم و یاری
مجازی برگزاری در محدودیت ها و الت مش کنار در بودند. موفق
دارد. اختیار در نیز مغتنم فرصت های برگزاری شیوۀ این کنفرانس،
یل تش مجازی فضای در محدودیت بدون اجرایی و علم کمیته های

وسیع جم مشارکت با علم داوری های به ویژه و م دادند جلسه
از دعوت ان ام شد. برخوردار زیادی دقت از بزرگوار اران هم از
کنفرانس های در که مختلف کشورهای از بیشتری برجسته سخنرانان
به گونه ای که گردید. فراهم نیست میسر گوناگون دالئل به حضوری

اسام . نمودند سخنران جهان کشور ١۶ از نفر ٢٠ کنفرانس این در
است: زیر شرح به سخنرانان این

: خارج سخنرانان
• Maurizio Brunetti (Università di Napoli Federico II,

Italy);

• Henri Darmon (McGill University, Canada);

• Javad Mashreghi ( Laval University, Canada);

• Thekiso Seretlo (University of Limpopo, South

Africa);

• Mohammad Shahryari (Sultan Qaboos University

Muscat, Oman);

• Andrea Solotar (University of Buenos Aires, Ar-

gentina);

• Teerapong Suksumran (Chiang Mai University, Thai-

land);

• Mukut Mani Tripathi (Banaras Hindu University, In-

dia);

• Andrei Yu. Vesnin (Russian Academy of Sciences,

Russia);

• Changchang Xi (Capital Normal University, China);

• Tomislav Doslic (University of Zagreb, Croatia);

• Roberto Garrappa (University of Bari, Italy);

• Kees Roos (Delft University of Technology, Nether-

land);

• Masoud Asgharian (McGill University, Canada);

• Khalil Shafie (University of Northern Colorado,

USA);

• Ahmad Reza Soltani (Kuwait University, Kuwait);

• Khodakhast Bibak (Miami University, USA);

• Akbar Ali (University of Háil, Háil, Saudi Arabia);

• Gülistan Kaya Gök (Hakkari University, Hakkari-

Turkey);

• Ali Shukur (Belarusian State University, Belarus).

نظریۀ ، ریاض آموزش در آموزش کارگاه ۶ کنفرانس این در
نظریه و زیست ریاضیات ، ریاض نویس داده، علم گروه، محاسبات
تعداد جمعاً شد. روبرو خوبی استقبال با که گردید یل تش گراف
کاربردی، ریاض محض، ریاض مختلف زمینه های در مقاله ۶١۶
مقاله ٣٢٩ تعداد آن از که رسید کنفرانس به کامپیوتر علوم و آمار
پذیرفته پوستر به صورت مقاله ١١۵ تعداد و سخنران ارائه به صورت
کنفرانس برگزاری زمان به روز دو مقاالت، تعداد کثرت دلیل به شدند.
برای کنفرانس انتشارات کمیته تحسین برانگیز اقدام در شد. اضافه
ویرایش و داوری از پس کرد. برنامه ریزی گزارش چاپ و تهیه
محض، ١ ‐ریاض جلد: چهار در کنفرانس گزارش مقاالت، دقیق
‐ ۴ مقاالت یده چ ‐ ٣ کامپیوتر، علوم و آمار، کاربردی، ٢ ‐ریاض
از انتشار مجوز دریافت از پس و شد آماده فارس مقاالت مجموعه
گزارش این رسید. چاپ به کتاب جلد چهار به صورت ذیربط مراج

است. شده پذیرفته ریویوز١ ال متمتی در شدن نمایه برای
کلیدی، سخنران های فیلم کنفرانس، گزارش کتاب جلد چهار
جلسۀ و کنفرانس، اختتامیۀ و افتتاحیه مراسم ، آموزش کارگاه های
طریق از کاشان اه دانش ریاض علوم دۀ دانش وب گاه در بانوان کمیتۀ
در است. دسترس در https://math.kashanu.ac.ir پیوند
مختلف مراحل در احتمال کاست های و نواقص خاطر به پایان

م طلبیم. پوزش گرام شرکت کنندگان از کنفرانس

کاشان اه دانش ∗

1Mathematical Reviews, http://www.ams.org/publications/math-reviews/math-reviews

https://math.kashanu.ac.ir
http://www.ams.org/publications/math-reviews/math-reviews
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ریاضیات همایش «ششمین گزارش
« انسان علوم و

همایش) (دبير ∗ ممقان جلوداری محمد

ال چهارم روزهای در انسان علوم و ریاضیات همایش ششمین
عالمه اه دانش رایانۀ و ریاض آمار، دۀ دانش در ١٣٩٩ اسفند ششم
سال یازده طول در قبل همایش پن برگزاری پشتوانۀ با طباطبائ
که است این همایش این برگزاری از هدف شد. برگزار گذشته،
هم با را خود فن و اداری ، آموزش ، علم تجربیات شرکت کنندگان
همایش این برگزاری فوری نتیجۀ ی بنابراین ذارند. ب میان در
پیوند برقراری لذا و مؤسسات و افراد این ضعف و قوت نقاط شناخت
پیوند این برقراری است. ر دی ی به یاری رساندن برای آن ها بین
ریاضیات رشته های دانش آموختگان که م کند پیدا اهمیت وقت
این در بیم سنج و بیمه ، مال مهندس ، مال مدیریت اقتصاد، ، مال
و شوند آشنا پول و مال مؤسسات در خود بالقوۀ اران هم با همایش
خود نظر مورد شغل و شتافته آن ها یاری به دور چندان نه آینده ای در
تأسیس بدو از مال ریاضیات رشتۀ بنیانگذاران که هدف پیدا کنند. را
هم زیادی حدود تا راه این در و هستند و بودند آن به دستیابی صدد در

بوده اند. موفق
اه دانش در در حال انسان علوم و ریاضیات همایش ششمین
طومار ١٩ کوویدِ همه گیری که کرد کار به آغاز طباطبائ عالمه
و آموزش نوین رسم و نوردید در را سنت کنفرانس های و آموزش
تصور که کرد تحمیل بشری جوام بر آن چنان را برخط کنفرانس
ذهن از دور ١٩ کوویدِ شیوع از قبل سنت روش های به بازگشت
همایش های تمام با همایش این اجرای نحوۀ بنابراین م نمود.
داشتند این باره در کم برگزارکنندگان تجربه بود. متفاوت پیشین

وابسته آن ها پشتیبان متخصصین و قوی مخابرات دستگاه های به و
آور، هراس و هیجان انگیز و بود فنّاورانه بسیار برگزاری روش بودند.

قط دلیل هر به ارتباط و م رفت در دست مان از رشته اگر زیرا
نم رسید. مقصد به همایش بار م گردید،

را همایش فعاالن ارتباط قدرت فنّاوری این ر، دی سوی از
اندیشمندان صحبت پای بودند توانسته که بود بخشیده  ارتقا آن چنان

جغرافیا گسترش این نبود. ن مم هم تصورش آن از پیش که بنشینند
این در لذا و شد منجر نیز سخنران ها موضوع گسترش به خواه ناخواه
با سو ی از که شدیم مواجه موضوعات از وسیع دامنۀ با همایش
از و نبود قیاس قابل همایش پنجمین در ارائه شده موضوعات دامنۀ
در حاضر حال در که م گرفت دربر را بسیاری موضوعات ر دی طرف

توجه  اند. مورد دنیا سط در مال ریاضیات
موضوع با سخنران هایی همایش این در نمونه به عنوان
بیمه»، در ماشین «یادگیری ،« مال نظریۀ در ماشین «یادگیری
قرارداد»، «نظریۀ ،« مال بازارهای «شبیه سازی ،« مال «تکنولوژی
و کردند، خود نصیب ٢٠١۶ در را اقتصاد نوبل جایزۀ آن طراحان که

شد. ارائه غیره
علم دستاوردهای با ساخت قادر را ما فنّاورانه گسترش این

به سرعت کشور خارج و داخل در خود هم وطنان به ویژه جهانیان
ریاضیات در این حال با داشته باشیم. دسترس آن ها به و آشنا برق و باد
عرصۀ بزرگ، اه آزمایش داشتن اختیار در بدون صرف، آشنایی مال

تحقیقات به سوی را او و م کند خارج ر پژوهش دسترس از را نوآوری
بنابراین و ندارد مال بازارهای با ارگانی رابطه ای که م کند رهنمون
در و نم کند پیدا چندان کاربرد بازار در عمل در وی دستاورد های
تبدیل فیزی ریاضیاتِ به مال ریاضیات حالت، خوش بینانه ترین
اندیشمندان دادن پیوند همایش این اهداف از ی بنابراین، م شود.
استفاده با تا بود ایران از خارج در خود اران هم با مال ریاضیات داخل
ایران اه های دانش در مال ریاضیات ران پژوهش آن ها، تجربیات از
صورت این  در شوند. بهره مند آن ها انتشارات و تحقیقات انات ام از
به که م گذاشت راه در قدم ما کشور در مال ریاضیات تحقیقات
م شود منته جهان، مال بازارهای ، مال ریاضیات اه های آزمایش
و نزدی جهان ریاضیات به ایران در شده تولید  مال ریاضیات و
این به ایرانیان ورود انات ام فراهم آوردن البته م شود. نزدی تر
آینده ای در انشاءالله که است تقریب این ابزارهای از ر دی ی بازارها

م شود. محقق دور نه چندان
نقطۀ بیمه و بانک، بورس، ریاضیات به مثابۀ مال ریاضیات
اقتصادی رشتۀ چندین و طرف ی از ریاض رشتۀ چندین همرس



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٩ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

آن در اصیل تحقیقات بنابراین است. ر دی طرف از مدیریت و
نیازمند نتیجه در و علم مختلف متخصصین اری هم نیازمند نیز
این برگزاری هدف های از ر دی ی بنابراین است. گروه اری هم
، آموزش ، علم چندجانبۀ اری های هم بستر فراهم کردن همایش

بود. همایش در شرکت کنندگان بین فن و
دعوت مؤسسات و اه ها دانش از همایش علم کمیتۀ اعضای
سروکار مال ریاضیات رشتۀ با خود گروه های در به نحوی که شدند
تخصص های با مطابق همایش محورهای افزایش با متناسب و دارند
مورد در م شوند. اری هم به دعوت جدید محورهای برای نیاز موردِ
شده بودند. دعوت اه دانش ١٣ از کمیته این اعضای همایش، ششمین
ریاضیات دوساالنه همایش های که کنم نشان خاطر بجاست
محترم استادان سرمایه، بازار ران کنش میعادگاه ، انسان علوم و
دانشجویانِ بیمه، و بانک بورس، مباحثِ به عالقه مندان اه، دانش
، مال مدیریت ، مال مهندس اقتصاد، ، مال ریاضیات رشته های

بود. خواهد و بوده ، بیم سنج و بیمه، ، مال اقتصاد
جغرافیای که م کنیم مالحظه سخنران ها برنامۀ به توجه با
اروپا قارۀ پیمودن از پس و م شود آغاز ایران، اینجا، از همایش این
برای م یابد. پایان ا آمری فلوریدای سواحل در اسپانیا) و (بریتانیا
زنگنه ظهوری بیژن دکتر آقای بی دریغ کم های پهنه، این پیمودن
مراحل در که کسان تمام و ایشان از که دارد جا بود. موثر بسیار

نمایم. زاری سپاس کردند شرکت همایش برگزاری مختلف
آقای به همت همایش در ارائه شده مقاالت یده های چ مجموعۀ
شده تدوین همایش، اجرایی محترم دبیر ، وایقان صفدری عل دکتر

انسان علوم و ریاضیات همایش ششمین سایت در هم اکنون و است
دارد. قرار

نیز و همایش در شرکت کنندگان تمام از ر تش ضمن اینجا در
همایش مدعو سخنرانان ده، دانش کارکنان و همایش اجرایی کمیتۀ

م شود: اعالم زیر شرح به سخنران آن ها عنوان و
عنوانِ امیرکبیر، صنعت اه دانش : صلوات عرفان دکتر (١

سخنران
«Utility Maximization under Ambiguity»;

، طباطبائ عالمه اه دانش ویی: اصغری اس محمدرضا دکتر (٢
سخنران عنوانِ

تحلیل در آن کاربرد و ماشین یادگیری بر «مروری
»؛ مال داده های

سخنران عنوانِ ،Colombia اه دانش دهناد: خسرو دکتر (٣
«Cryptocurrencies and their Economic Implications»;

عنوانِ ،Politécnica de Madrid اه دانش حبیبی: زیبا دکتر (۴
سخنران

«The Future of Fintech and its Impact in

Different Markets»;

سخنران عنوانِ شریف، صنعت اه دانش آرین: حمیدرضا دکتر (۵

«The Uncertain Shape of Grey Swans»;

سخنران عنوانِ ، بهشت شهید اه دانش پاینده: امیرتیمور دکتر (۶

اتکایی»؛ بیمه های ارزیابی و «طراح
عنوانِ ، طباطبائ عالمه اه دانش : پیمان مسلم دکتر (٧

سخنران
سرمایۀ بازار معامالت نوین روش های و ابزارها «معرف

کشورها»؛ ر دی با آنها تفاوت های بر تأکید با ایران
سخنران عنوانِ بیمه، دۀ پژوهش نیاکان: لیل دکتر (٨

بیمه»؛ شرکت های در ریس محور نظارت و «ارزیابی
عنوانِ مدرس، تربیت اه دانش طهماسبی: مهدیه دکتر (٩

سخنران
«Stochastic Volatility Driven by Weighted Fractional

Brownian Motion with Delay»;

سخنران عنوانِ ،Leeds اه دانش آزموده: احسان دکتر (١٠
«On Stein Method and Applications in

Finance & Insurance»;

سخنران عنوانِ ،FSU فهیم، آرش دکتر (١١
پیوسته»؛ زمان در قراردادها «نظریۀ

سخنران عنوانِ ،Kent Business School آسا، هیربد دکتر (١٢

«Market Consistent and Hedging Consistent

Valuation».

طباطبائ عالمه اه دانش ∗
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معادالت سمینار «پانزدهمین گزارش
« دینامی سیستم های و دیفرانسیل

سمینار) علم (دبیر تق زاده∗ نصیر

در دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار پانزدهمین
اه دانش میزبان به رشت شهر در ١٣٩٩ اسفند ١٨ تا ١۶ روزهای
شیوع دلیل به سمینار این شد. برگزار مجازی به صورت گیالن

شد. برگزار تأخیر ماه چند با ١٩ کویدِ ویروس
رئیس ، صمیم حسين دکتر آقای ابتدا افتتاحیه، مراسم در
سمینار در شرکت کنندگان به گیالن، اه دانش ریاض علوم ده دانش

علم دبیر تق زاده، نصیر دکتر آقای سپس گفتند. خوش آمد
مختصری گزارش سمینار، میهمانان به خوش آمدگویی ضمن سمینار،
ارائه کلیدی سخنرانان و سمینار در ارائه شده مقاالت تعداد درخصوص
دۀ پژوهش شورای عال عضو باقری، محمد دکتر آقای سپس نمودند.
و ریاض دان ، گیالن کوشیار معرف به تهران، اه دانش علم تاریخ
است، زیسته م هجری ۵ و ۴ قرن در که گیالن ستاره شناس

پرداختند.
این از کرد. دریافت مقاله ٧۵ مجموع در سمینار دبیرخانۀ
١٠ و سخنران به صورت مقاله ۵۶ که شد پذیرفته مقاله ۶۶ تعداد،

داوران توسط فقط مقاالت داوری شد. ارائه پوستر به صورت مقاله
انجام بودند، مقاله موضوع با نزدی تخصص با استادان که سمینار
محترم داوران نظر با مطابق کامال سمینار برگزارکنندگان و شد
همچنین کردند. تصمیم گیری مقاالت پذیرش یا رد به نسبت
از بالینو١ دومیترو دکتر داشت: کلیدی سخنران شش سمینار این
دکتر تبریز، اه دانش از اکبرفام جدیری اصغر عل دکتر آنکارا، اه دانش
امین السادات دکتر قزوین، بین الملل اه دانش از رازان عبدالرحمن
از قان هلن فاطمه دکتر بنیادی، دانش های ده پژوهش از طالبی
باهنر اه دانش از موالیی محمدرضا دکتر و مشهد فردوس اه دانش
کالس دو در تخصص و کلیدی سخنران های شد. برگزار کرمان
سیستم های کالس و دیفرانسیل معادالت کالس عناوین با موازی
ویدئوهایی روی از سخنران ها همه تقریباً شدند. برگزار دینامی
بودند، کرده ارسال سمینار دبیرخانه به قبل از محترم ارائه دهندگان که
نظر تبادل و بحث برای جداگانه ای کالس همچنین شد. پخش
از برخ استقبال مورد که شد گرفته نظر در شرکت کنندگان بیشتر
ویدئویی فایل صورت به نیز پوسترها گرفت. قرار شرکت کنندگان
ان ام و گرفت قرار سمینار سایت روی ارائه دهندگان توسط شده ضبط
سخنران ها، بین استراحت زمان های در گردید. فراهم پاس و پرسش
نماهنگ هایی و محل ترانه های با گیالن طبیعت از نماهنگ هایی
مورد که شد پخش محترم سخنرانان ارائه و دبیرخانه کار مراحل از

گرفت. قرار سمینار شرکت کنندگان استقبال
، المع ساناز دکتر خانم سمینار، اجرایی دبیر اختتاميه مراسم در
ارائه سمینار برگزاری نحوۀ از گزارش شرکت کنندگان، از ر تش ضمن
خوب را سمینار رد عمل شرکت کنندگان، نظر به استناد با و کردند
معادالت سمینار شانزدهمین علم دبیر پایان، در کردند. ارزیابی
گیالن، اه دانش از ر تش ضمن دینامی سیستم های و دیفرانسیل
تبریز اه دانش در ١۴٠١ سال در که سمینار در شرکت جهت حضار از

کردند. دعوت شد، خواهد برگزار

گیالن اه دانش ∗

1Dumitru Baleanu
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ریاضیات» جهان «روز گزارش
بانوان) کمیته (عضو ∗ مستقیم زهره

در بوعل سینا اه دانش اری هم با ریاضیات جهان روز همایش
طریق از و ٢٠:٣٠ ال ١٩ ساعت از ،١٣٩٩ اسفند ٢۴ شنبه، ی روز
مجازی به صورت http//vc.basu.ac.ir/seminar01/ پیوند

شد. برگزار
مجید الله کالم از چند آیات تالوت با ١٩ ساعت در مراسم این
اعالم و ایران اسالم جمهوری مل سرود پخش از پس شد. آغاز

ریاض انجمن بانوان کمیتۀ دبیر دانشخواه، اشرف دکتر خانم برنامه،
محترم رئیس واعظ  پور، سیدمنصور دکتر آقای از ر تش ضمن ایران،
محترم عضو ، اشرف علیرضا دکتر آقای و ایران، ریاض انجمن وقت
آقای از بانوان، کمیتۀ دعوت قبول برای کاشان، اه دانش علم هیئت
و ایشان معاونان و بوعل سینا، اه دانش رئیس محمدی فر، یعقوب دکتر
مراسم برگزاری ان ام که پایه علوم دۀ دانش محترم رئیس همچنین
ایشان نمودند. ر تش کردند، فراهم را بوعل سینا اه دانش طریق از
سال دو از ریاض دانان بین الملل اتحادیۀ که کردند بیان ادامه در

جهان روز به عنوان است، بوده π عدد روز که را، مارس ١۴ روز قبل،
مراسم که است سال دومین امسال است. کرده اعالم ریاضیات
که م شود برگزار ایران جمله از و جهان مختلف نقاط در بزرگداشت
و جهان نقاط اغلب در مراسم این ١٩ کویدِ بیماری شیوع به توجه با
اظهار دانشخواه دکتر خانم است. مجازی به صورت ایران همچنین
امسالِ شعار بتوانیم مسئوالن همۀ اری هم با که کردند امیدواری
تحقق را بهتر» دنیایی برای «ریاضیات یعن ریاضیات جهان روز
امسال مراسم که کردند تأکید خود سخنان پایان در ایشان بخشیم.
افراد و است شده جهان ثبت ریاضیات بین الملل اتحادیۀ نقشۀ در

کنند. شرکت آن در م توانند نیز جهان نقاط سایر از عالقه مند

انجمن وقت محترم رئیس واعظ  پور، دکترسیدمنصور آقای سپس
ریاض انجمن بانوان کمیتۀ از خود سخنان ابتدای در ایران، ریاض

کلیه و اشرف علیرضا دکتر آقای بوعل سینا، اه دانش ریاست ایران،
داشتند اظهار سپس ایشان کردند. ر تش مراسم در شرکت کنندگان
به باید و است شده واق مظلوم بسیار ریاضیات حاضر حال در که
در نقش چه ریاضیات که شویم یادآور آن ها خانواده های و جوانان
کرد. نگاه بعد سه از باید را ریاضیات بحث دارد. بهتر دنیای ساختن
جامعه در ریاضیات مهم نقش است. جامعه برای ریاضیات آن بعد ی
قدرت و م آموزد دانش آموزان به را کردن فکر منطق که است این
در ریاضیات کاربرد بعد، دومین م برد. باال را آن ها تحلیل و تجزیه

معرف جامعه به آن را که است ریاض دانان وظیفۀ که است جامعه
پردازش سیاالت، انی م جمله از مختلف علوم به شما اگر کنند.
بسیاری و اقتصاد عمران، مهندس کد، و رمز داده، علوم تصویر،
علوم این در ریاضیات از که م بینید کنید توجه ر دی رشته های از
است ریاضیات برای ریاضیات بعد، سومین است. شده استفاده چقدر

کم دانش مرزهای گسترش به و است آن بخش سخت ترین که
است. مؤثر ریاضیات کنیم، نگاه ابعاد همۀ از اگر بنابراین م کند.
ریاضیات که اول بعد در اما است. شده پرداخته سوم بعد به بیشتر ول
مهندسین، را ت ممل که کنند توجه باید مسئولین است جامعه برای
ریاضیات دل از رشته ها این همۀ که م سازند مدیران و اقتصاددانان
از تا شود داده تذکر جامعه در ریاضیات نقش باید است. آمده بیرون

ریاض رشتۀ از استقبال حاضر حال در شود. استقبال ریاض رشته
زیادی توجه تجربی علوم رشتۀ به دانش آموزان و است شده کم بسیار
پیشبرد جهت در را خود تالش تمام ایران ریاض انجمن دارند.

است. داده انجام ت ممل در ریاض
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کاهش در فقط دبیرستان ها در ریاض رشتۀ از استقبال عدم ضرر
م شود باعث ه بل نیست اه دانش در ریاض رشتۀ ورودی های
از بنابراین، شود. ضعیف جامعه مدیریت و اقتصاد ، مهندس پایه های
هستید که سمت هر در اجتماع مسئولیت عنوان به م خواهم شما

کنید. تشویق دبیرستان در ریاض رشته انتخاب به را دانش آموزان
انجمن بانوان کمیتۀ از ر تش ضمن اشرف دکتر آقای ادامه، در
تاریخچۀ موضوع با را خود سخنان واعظ پور دکتر آقای و ایران ریاض
تاریخ در کنفرانس برگزاری به اشاره با ایشان کردند. شروع π عدد
مورد در ایشان مطالعات و قبل سال چند در کاشان اه دانش در ریاض
غیاث الدین کار مهم ترین که داشتند اظهار کاشان جمشید غیاث الدین
است. بوده اعشار رقم ١۶ تا π عدد تقریبی محاسبه کاشان جمشید
روز که π عدد روز و ریاضیات جهان روز که کردند بیان ایشان
شده گرفته π عدد تقریب از است میالدی ماه سومین از چهاردهم
موزۀ در را π عدد جشن اولین میالدی ١٩٨٣ سال در شاو١ لری است.
نمایندگان مجلس میالدی، ٢٠٠٩ سال در کرد. برگزار و سانفرانسیس
اظهار ایشان کرد. پشتیبان π عدد برای روزی اختصاص از ا آمری

ماه هفتمین که ژوئیه ماه بیست و دوم از مراج بعض در که داشتند
علت و است شده یاد π عدد تقریب روز عنوان به هم است میالدی
π عدد کسری تقریب بهترین ٢٢

٧ که است این هم آن اختصاص
سخنان سپس ایشان است. آمده به دست ارشمیدس توسط که است
ادامه نیل و بابل تمدن های در آن مقادیر و π عدد تعریف با را خود
،٢ هوئ لیو ارشمیدس، توسط که π عدد مختلف تقریب های به و دادند
کولن۴، وان لودولف و ، کاشان جمشید غیاث الدین ،٣ چونگ چ تسو
با π عدد تقریب های پس ازاین، که داشتند اظهار ایشان پرداختند.
به و انجام انتگرال و دیفرانسیل حساب حوزۀ ابزارهای از استفاده
غیاث الدین مورد در خود سخنان ضمن در ایشان شد. سپرده کامپیوتر
محیطیۀ رسالۀ ابتدای در غیاث الدین که کردند بیان کاشان جمشید
آگاه قطرش به دایره محیط نسبت اندازۀ از که او نام «به عبارت خود

است. آورده را است»

عکس ی که شد دعوت شرکت کنندگان از مراسم، پایانِ در
رسید. پایان به ٢٠:٣٠ ساعت در مراسم یرند. ب یادگار به دسته جمع

ایران صنعت و علم اه دانش ∗
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