ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

٢۶



اﯾﺮان

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩

ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي اﺟﺮاﯾﯽ

اﻫﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ دوره ﻣﻬﺮ ‐٩٧ﺷﻬﺮﯾﻮر١۴٠٠
 ٨ﻣﻬﺮﻣﺎه ١٣٩٩
• در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳ ﺷﺪ و ﻣﻘﺮر
ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت )اول ﺗﺎ دﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه( در روز
ﭘﻨ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ٨ام آﺑﺎنﻣﺎه  ۵ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﮋﮔﺎن ﻣﺤﻤﻮدی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی وﺑﯿﻨﺎر داﻧﺸ ﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪﻧﺪ.

• در ﺧﺼﻮص ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ رﯾﺎﺿ

و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ آن و

ﻧﻈﺮات ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ و ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭼﺎپ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳ

ﺷﺪ.

• آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧ ﭘﻮر ﮔﺰارﺷ
اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿ

از روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و

ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣ ﺎﻧﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اراﺋﻪ

دادﻧﺪ.

اﻫﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ دوره ﻣﻬﺮ ‐٩٧ﺷﻬﺮﯾﻮر١۴٠٠
 ٢٢ﻣﻬﺮﻣﺎه ١٣٩٩
• در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل اﻧﺠﻤﻦ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎدﻗ ﮔﺰارﺷ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘ

و ﺣﻘﻮﻗ

ﻣﺪرﺳﻪای ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳ
و

ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺪ آﻧﻬﺎ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.

ارﺳﺎل اﺧﺒﺎر و ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص

• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻗﺮار ﺷﺪ ﭘﻮﺳﺘﺮ و

ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘ در

اﻃﻼﻋﯿﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ

ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮای ﯾ ﺸﻨﺒﻪ  ٢۵آﺑﺎنﻣﺎه،

ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸ ﺮ ﺷﻮد.

ﺳﺎﻋﺖ  ،١٧ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧ

• آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﯾﺮاﻧﻤﻨﺶ ﮔﺰارﺷ

از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻠﺴﮥ ﻗﺒﻞ در ﺧﺼﻮص

درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ  ۵٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮی از داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ

ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد.
• ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻒزاده از داﻧﺸ ﺎه ﯾﺎﺳﻮج در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓ

اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻣﻄﺮح و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ

ﺳﺎﻻﻧﮥ رﯾﺎﺿ ﮐﺸﻮر آن ﺑﺨﺶ از ﺳﻬﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ

آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎد ﻟ ﺰﯾﺎن از داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ اﺻﻔﻬﺎن و دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺰاد

رﯾﺎﺿ

ﻧﺠﻔ

اﯾﺮان اﺳﺖ از اﯾﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدد.

• ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺪرﺳﻪای ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی

ﺳﻘﺰﭼ

از داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ

اﻧﺠﻤﻦ در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﻌﺮﻓ

اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

ﺷﻮﻧﺪ.

اﻫﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ دوره ﻣﻬﺮ ‐٩٧ﺷﻬﺮﯾﻮر١۴٠٠
 ٢٠آﺑﺎنﻣﺎه ١٣٩٩
• آﻗﺎی دﮐﺘﺮ واﻋﻆﭘﻮر ﮔﺰارﺷ از ﺟﻠﺴﮥ اﺧﯿﺮﺷﺎن ﺑﺎ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤ

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤ

در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻠ

٢١

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۶٣و ١۶۴

اﯾﺮان

٢٧

اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا دادﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا

• در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎل  ١٣٨١ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮد ،ﺗﺎ

و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  ۶٠ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای

در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺐ ﮔﺮدد.

اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠ

• ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﻠﺴﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﮥ رﯾﺎﺿ

ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧ

اﻧﺠﻤﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻋﻼم ﺷﻮد.

ﮐﺸﻮر آن ﺑﺨﺶ از ﺳﻬﻢ

ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ اﯾﺮان اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدد .در

• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮ در روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷ

و اﻃﻼعرﺳﺎﻧ ،

اﯾﻦ ﺧﺼﻮص آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﯾﺮاﻧﻤﻨﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﻮد و در اﯾﻦ

 ۵١اﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﮐﺎﺷﺎن را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.

ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدی ﻗﺒﻮل زﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

اﻫﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ دوره ﻣﻬﺮ  ‐٩٧ﺷﻬﺮﯾﻮر١۴٠٠
 ١٨آذرﻣﺎه ١٣٩٩
• ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠ رﺟﺎﻟ  ،ﺧﺎﻧﻢ
دﮐﺘﺮ ﺳﻬﯿﻼ ﻏﻼم آزاد و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ رﻓﯿﻊﭘﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و
ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ  ،ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﯾ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای

دوران ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

در ﺧﺼﻮص ﺗﺸ ﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی

اﻫﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ دوره ﻣﻬﺮ ‐٩٧ﺷﻬﺮﯾﻮر١۴٠٠
 ٣٠دیﻣﺎه ١٣٩٩
• ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ  IMUو ﭘﯿ ﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ آﻗﺎی
دﮐﺘﺮ دﻫﻘﺎن و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی و ﭘﺎﺳ

ﺑﻪ  IMUﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد.

رﺳﯿﺪه از دﺑﯿﺮ

• ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺮماﻓﺰار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤ  ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻼﻟ  ،ﻣﻄﺮح و ﺑﺤﺚ

ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺎر و ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ داﻧﺸ ﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در

ﺷﺮﮐﺖ ﺛﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺎر

و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪ .اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﯾ ﺎﯾ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗ

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺷﺪ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد .ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘ

از

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﮔﻮﯾﺎ در اﺧﺘﯿﺎر آﻗﺎی

ﻣﺬاﮐﺮات اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
• ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺪرﺳﻪای ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و در ﺧﺼﻮص دو

دﮐﺘﺮ درﻓﺸﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﯾﺸﺎن و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا از ﻃﺮﯾﻖ آﺷﻨﺎﯾﺎﻧ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺶ ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﮔﻮﯾﺎ ﮔﺰارﺷ

ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﮐﻤ

از

ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻗﺮار ﺷﺪ

• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎت

در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺟﺒﻌﻠ ﭘﻮر در ﮐﺎﻧﺎدا و

روز ﻗﺒﻞ

ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎدﻗ

درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب

اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﻌ ﺷﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ آﻟﻤﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻣﺪرﺳﻪای اوﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺗﺎ ﯾ

از ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﺸﺎن را ﺑﺮای ﺗﺸ ﯿﻞ دو ﮐﻤﯿﺘﻪ در دو ﻣﻮﺿﻮع
رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ دوران ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

٢٨

اﯾﺮان

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٩

اﻫﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ دوره ﻣﻬﺮ‐٩٧
ﺷﻬﺮﯾﻮر١۴٠٠
 ١١ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ١٣٩٩
• آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺷﺮﻓ

ﮔﺰارﺷ

از ۵١اﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اراﺋﻪ

اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤ

ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان وارﯾﺰ ﮔﺮدد.

ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺣﺪود  ۶۵٠ﻣﻘﺎﻟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ

• ﭘﯿﺮو ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪن اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ  ،از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻪ

ﺑﯿﺶ از  ٣١٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ٣٠ ،اﻧﺼﺮاف  ١٢٣ ،ﭘﻮﺳﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ

و اﻧﺠﺎم  ٢ﻃﺮح ﺑﻪ آن

ﺷﺪﻧﺪ و از  ٢٠ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟ

ﺳﺨﻨﺮان دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

• ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎدﻗ
ﻋﻠﻤ

از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﻮرای اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی

و درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟ ای از اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﻋﻀﺎ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﺸﺎن را در ﺧﺼﻮص ﻋﻨﻮان ﻃﺮح،

آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﯾﻦ اﻣ ﺎن ﺧﻮب ﻣﺤﯿﺎ ﺷﺪ.
ﮔﺰارﺷ

اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ازای ﻣﻌﺮﻓ

اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻟﻮح

ﺑﻪ  ١١اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ در  ١١ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ اﻫﺪا
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤ و  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای

ﻣﺠﺮی و ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
• ﻣﻮﺿﻮع آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﺰۀ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ
ﺗﺼﺤﯿﺤﺎﺗ

ﻣﻄﺮح و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم

در ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮب ﺷﺪ.

• در ﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﯿﻤﺰ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺤﺚ ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ  ۴ﻧﻔﺮهای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﯿﻤﺰ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﻮد.

اﻫﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ دوره ﻣﻬﺮ ‐٩٧ﺷﻬﺮﯾﻮر١۴٠٠
 ١٢اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ١٣٩٩
• آﻗﺎی دﮐﺘﺮ واﻋﻆﭘﻮر ﮔﺰارﺷ از ﺟﻠﺴﻪ رؤﺳﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺟﺎﯾﯽ ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﮔﻮﯾﺎ و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ واﻋﻆﭘﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ .در

و راﻫ ﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

ﺑﺨﺶ دوم ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺗﻮﺗﻮﻧﯿﺎن و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪیﻧﯿﺎ و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ

ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸ

و ﺗﺸ ﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی اﻋﺘﻼی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ دادﻧﺪ و ﻣﺒﺎﻟﻐ

ﺣﺪود

 ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ در ازای ﯾ

ﺳﺮی ﭘﺮوژهﻫﺎ

از ﻣﻮارد ﺗﺄﮐﯿﺪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻤ

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن

داده ﺷﻮد .ﯾ

ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ در رﺷﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠ و دﯾ ﺮی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن ﻋﻠﻮم
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣ ﺗﻮان

ﻣﺤﻤﻮدی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺮح را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
• ﮔﺰارش ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺻﻔﺎﭘﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪ.
• آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻤﻘﺎﻧ ﮔﺰارﺷ از ﺳﻤﯿﻨﺎر رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺎﻟ و اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ
اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
• آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻤﻘﺎﻧ

ﮔﺰارﺷ

از واژهﻧﺎﻣﻪ دادﻧﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی واژهﻧﺎﻣﻪ از

ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ارﺳﺎل ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺣﻮزه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی

ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺮاﯾﺶ و ﻏﯿﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺪ ﺑﻪ

رﯾﺎﺿ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺟﺎﻟ و دﻋﻮت

ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮود.

از اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد .ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮوه اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﺸ ﻞ از

• ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﮔﻮﯾﺎ ﮔﺰارﺷ

از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻖ

ﻋﻀﻮﯾﺖ  IMUاز ﻃﺮﯾﻖ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ آﺷﻨﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

