
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ زمستان و پاییز ٢۶

اجرایی شوراي  مصوبات
شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست نوزدهمین تصمیمات و مصوبات اهم

١٣٩٩ مهرماه ٨

مقرر و شد بررس و بحث نمایندگان همایش برگزاری خصوص در •
روز در ماه) آبان دهم تا (اول ریاضیات دهۀ مناسبت به توجه با شد
برگزار آنالین، صورت به بعدازظهر ۵ آبان ماه ام ٨ تاریخ شنبه پن
همایش این برگزاری مسئولیت محمودی مژگان دکتر خانم شود.
شدند. عهده دار بهشت شهید اه دانش وبینار فضای از استفاده با را

و آن آیین نامۀ و ریاض اندیشه و فرهنگ نشریۀ خصوص در •
نشریه این چاپ در تأخیر و انجمن اعضای و نویسندگان نظرات

شد. بررس و بحث
و فرهنگ کارهای انجام روند از گزارش جهان پور دکتر آقای •
ارائه سامانه انات ام از استفاده با و آیین نامه طبق ریاض اندیشۀ

دادند.

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست بیستمین تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ مهرماه ٢٢

گزارش صادق خانم انجمن، فعال نمایندگان انتخاب خصوص در •
و حقوق و حقیق عضویت بخش های در ایشان فعالیت های از
خصوص این در نمودند. ارائه دبیرخانه با مؤثر ارتباط و اخبار ارسال
در طریق هر به که نمایندگان از گردید مقرر و شد گفتگو و بحث

شود. ر تش و تقدیر بوده اند، گذار تأثیر انجمن اهداف پیشبرد
خصوص در قبل جلسۀ تصمیم از گزارش ایرانمنش دکتر آقای •
ایران ریاض انجمن برای نفر هر از تومان هزار ۵٠ وجه دریافت
کنفرانس در دانشجویان شرکت تسهیل برای شد قرار نمودند، ارائه
انجمن به مربوط که ثبت نام سهم از بخش آن کشور ریاض ساالنۀ

نگردد. دریافت ایشان از است ایران ریاض
کتاب های شد قرار و شد مطرح مدرسه ای ریاضیات موضوع •

خبرنامه در آنها نقد و شوند بررس و نقد انجمن توسط مدرسه ای
شود. منتشر اندیشه و فرهنگ یا

و پوستر شد قرار انجمن، ماهانه همایش های راه اندازی به توجه با •
آبان ماه، ٢۵ شنبه ی برای انجمن ماهانۀ سخنران اولین اطالعیه

صنعت اه دانش از جعفری امیر دکتر آقای سخنران با ،١٧ ساعت
گردد. منتشر شریف

معرف خصوص در یاسوج اه دانش از شریف زاده دکتر آقای نامه •
شد مقرر و مطرح توپولوژی و هندسه سمینار یازدهمین نمایندگان
بهزاد دکتر و اصفهان صنعت اه دانش از زیان ل سجاد دکتر آقایان
نمایندگان عنوان به امیرکبیر صنعت اه دانش از سقزچ نجف

شوند. معرف سمینار این در انجمن

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست مین ی و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ آبان ماه ٢٠

قاسم دکتر آقای با اخیرشان جلسۀ از گزارش واعظ پور دکتر آقای •٢١ مل موضوع خصوص در علم انجمن های شورای رئیس



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٢٧ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

شورا اعضای با تبادل نظر از پس و دادند شورا اعضای به انجمن
تا شود، گفتگو ١٣٨١ سال اجرایی شورای اعضای با شد پیشنهاد

گردد. کسب خصوص این در تکمیل اطالعات
شرکت تسهیل برای شد قرار گذشته جلسۀ گفتگوی طبق •
سهم از بخش آن کشور ریاض ساالنۀ کنفرانس در دانشجویان
در نگردد. دریافت است ایران ریاض انجمن به مربوط که ثبت نام
مسئولین با الزم هماهنگ های ایرانمنش دکتر آقای خصوص این

داده اند. انجام را کاشان در کنفرانس امین ۵١

شد گفتگو و بحث نمایندگان همایش شرکت کنندگان خصوص در •
شورای اعضای بودند، غایب نماینده ۶٠ حدود اینکه به توجه با و
پیشنهاد نمایندگان بودن فعال و وجود اهمیت به توجه با اجرایی

شود. اعالم ایشان به خصوص این در انجمن نگران کردند،

، اطالع رسان و آموزش روش های در اخیر تغییرات به توجه با •
این در و شود بازنگری نمایندگان وظایف شرح شد پیشنهاد

نمودند. زحمت قبول محمودی دکتر خانم خصوص

شهریور١۴٠٠ ‐ ٩٧ مهر دوره نشست دومین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ آذرماه ١٨

خانم ، رجال عل دکتر آقای حضور با مدرسه ای ریاضیات موضوع •
و شد مطرح رفیع پور ابوالفضل دکتر آقای و آزاد غالم سهیال دکتر
گرو ه های یل تش خصوص در پیشنهادات بررس و بحث از پس

برای بیانیه ی انتشار همچنین و ابتدایی آموزش کمیته ، مطالعات
گیرد. قرار مطالعه مورد شد قرار و شد مطرح پساکرونا دوران

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست سومین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ دی ماه ٣٠

آقای طریق از شده انجام یری پی و IMU عضویت حق موضوع •
دبیر از رسیده پاس و جهانگیری دکتر آقای و دهقان دکتر
بحث و مطرح ، جالل دکتر آقای ، علم انجمن های کمیسیون
در و نمودند ارائه پیشنهادات ای ی شورا اعضای شد. گفتگو و
از فهرست شد مقرر شود. دنبال مختلف راه های شد قرار نهایت
آقای اختیار در گویا دکتر خانم طریق از کشور از خارج ایرانیان

آشنایان طریق از شورا اعضای و ایشان و گیرد قرار درفشه دکتر
بتوانند تا کنند مذاکره کشور از خارج ایرانیان از تعدادی با دارند که
شد قرار نمایند. جذب عضویت حق این پرداخت برای کم هایی
و کانادا در رجبعل پور دکتر آقای حساب شماره لزوم صورت در
حساب طریق از هماهنگ ها تا شود دریافت صادق خانم توسط
هزینه آلمان ریاض انجمن واسطۀ به شود سع و شده انجام ایشان

گردد. منتقل IMU به
و موجود گزینه های به توجه با شد مطرح انتخابات نرم افزار موضوع •
همچنین و مدرس تربیت اه دانش سامانۀ و انار شرکت فاکتور پیش
انار شرکت با که کردند موافقت اعضا اکثریت همایش، ثمین شرکت

شود. انجام اولیه مذاکرات
دو خصوص در و شد مطرح مدرسه ای ریاضیات موضوع •
از گزارش گویا دکتر خانم پیش، جلسه در شده مطرح موضوع

نمودند. ارائه مجازی آموزش خصوص در فعالیت هایشان
ریاضیات بعد جلسه در شد مقرر موضوع، اهمیت به توجه با •
قبل روز ی تا شورا اعضای شد قرار و باشد بند اولین مدرسه ای
موضوع دو در کمیته دو یل تش برای را پیشنهاداتشان جلسه از
نمایند. اعالم پساکرونا دوران آنالین آموزش و ابتدایی ریاضیات



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ زمستان و پاییز ٢٨

مهر٩٧ ‐ دوره نشست چهارمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
شهریور١۴٠٠
١٣٩٩ بهمن ماه ١١

ارائه کنفرانس ۵١امین از گزارش اشرف علیرضا دکتر آقای •
که بود، شده دریافت مقاله ۶۵٠ حدود کنفرانس، این در نمودند.
پذیرفته پوستر ١٢٣ ، انصراف ٣٠ شد، پذیرفته مقاله ٣١٠ از بیش
دلیل به که بود شده دعوت سخنران خارج کشور ٢٠ از و شدند

شد. محیا خوب ان ام این کنفرانس بودن آنالین
انجمن های شورای مراسم در شرکت از گزارش صادق خانم •
لوح این نمودند. ارائه ریاض انجمن تقدیر لوح دریافت و علم
اهدا بودند دارا را برتر رتبه اخیر سال ١١ در که انجمن ١١ به
توسط تومان میلیون ١٠ است قرار مناسبت همین به و است شده
شورای توسط نیز تومان میلیون ١٠ و علم انجمن های کمیسیون

گردد. واریز ایران ریاض انجمن حساب به علم انجمن های
به علوم وزارت پژوهش معاونت از ، ریاض انجمن شدن برتر پیرو •
آن به طرح ٢ انجام و معرف ازای در تا است شده پیشنهاد انجمن
خصوص این در پذیرد. صورت انجمن از مال ای حمایت معاونت،
طرح، عنوان خصوص در را پیشنهاداتشان فردا تا اعضا شد مقرر

نمایند. اعالم طرح خالصه و مجری
انجام با و مطرح میرزاخان مریم جایزۀ آیین نامه موضوع •

شد. مصوب متن در تصحیحات
شد قرار و شد بحث مدرسه ای ریاضیات و تیمز نتایج خصوص در •

شود. یل تش تیمز نتایج بررس برای نفره ای ۴ کمیته

شهریور١۴٠٠ مهر٩٧ ‐ دوره نشست پنجمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم
١٣٩٩ اسفندماه ١٢

پایه علوم انجمن های رؤسای جلسه از گزارش واعظ پور دکتر آقای •
شده انجام پیشنهادهای اجرایی ارهای راه و پژوهش معاون با
حدود مبالغ و دادند پایه علوم اعتالی کارگروه های یل تش و
پروژه ها سری ی ازای در انجمن چند به تومان میلیون ١٠٠
کردن مشخص رحیم دکتر آقای تأکید موارد از ی شود. داده
علوم کردن کاربردی ری دی و اصل رشته های در دانش مرزهای
م توان اینکه جمله از شد. پیشنهادهایی راستا این در بود. پایه
کاربردهای حوزه در تا گردد ارسال نمایندگان به فراخوان هایی
دعوت و رجال دکتر آقای مدیریت با کارگاه هایی مجموعه ریاض
از ل متش اولیه کارگروه شد مقرر نمود. برگزار شاخص افراد از

در باشند. واعظ پور دکتر آقای و گویا دکتر خانم رجایی، دکتر آقای
دکتر خانم و رشیدی نیا دکتر آقای و توتونیان دکتر خانم دوم بخش

پذیرفتند. را طرح ساختن آماده مسئولیت محمودی
شد. ارائه صفاپور دکتر آقای خبرنامه سردبیر گزارش •

موفق اجرای و مال ریاضیات سمینار از گزارش ممقان دکتر آقای •
نمودند. ارائه سمینار این

از واژه نامه کارهای دادند. واژه نامه از گزارش ممقان دکتر آقای •
به عید از پیش است امید و است شده انجام غیره و ویرایش جمله

برود. چاپخانه
حق برای شده انجام فعالیت های از گزارش گویا دکتر خانم •

نمودند. ارائه آشنا دکتر آقای طریق از IMU عضویت


