
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ تابستان و بهار ٨

«π عدد جهان «روز فراخوان

تقویم در سال ماه سومین چهاردهم روز ،π متعال عدد افتخار به

سال در نامگذاری این نامیدهاند. π جهان روز را میالدی

هنر و تکنولوژی علوم، موزۀ کارمند شاو١، لری پیشنهاد به ١٩٨٨

است. گردیده پایهگذاری و، سانفرانسیس در اکسپلوراتوریوم

صمیمانۀ های دورهم برای مناسبی انگیزۀ تواند م روز این

باشد. ریاض استادان و دانشجویان معلمان، دانشآموزان، ریاض

، ریاض ترویج های سخنران ، متعال عدد این برای برگزاریجشن

ازجمله جذاب، ریاض مسابقات و علم نمایشنامههای اجرای

در ریاض گروههای و مدارس که است بوده ارزشمندی کارهای

دادهاند. انجام گذشته سالیان در کشور سراسر

بینالملل سال که ٢٠٢٢ سال در دارد قصد ایران ریاض انجمن

رسم بهطور را π روز است، شده نامیده پایدار پیشرفت و پایه علوم

در چهاردهم روز در و میالدی سوم ماه در که رویداد این یرد. ب جشن

گر تداع گردد م آغاز ثانیه شش و بیست و دقیقه نُه و پانزده ساعت

نشان اعشار بعداز رقم هفت تا را π عدد که است ٣/١۴١۵٩٢۶ عدد

دهد. م

معلمان، دانشآموزان، سوی از جذاب و متنوع برنامههای

ترویج بهمنظور را رویداد این تواند م ریاض استادان و دانشجویان

سازد. اثربخشتر پایه علوم جهان سال در ریاضیات

این مراسم گزارش دریافت مشتاق ایران ریاض انجمن خبرنامۀ

است. π دوستداران سوی از روز

و پایه علوم بینالملل سال ،٢٠٢٢» فراخوان

پایدار» پیشرفت

بزرگداشت بینالملل سال را میالدی ٢٠٢٢ سال و، یونس سازمان

از و يونس هدف است. كرده نامگذاری پایدار پیشرفت و پایه علوم

پایه عنوان به پایه، علوم به جهان جامعه توجۀ جلب نامگذاری این

علوم ش بدون است. كشورها همۀ در توسعه و پيشرفت اساس و

دانان ریاض امیدواریم بنابراین دارد. باره این در نقشمهم ریاض

اهتمام مهم موضوع این به نسبت جامعه کردن آگاه در کشور گرام

دعوت ورزان ریاض و دانان ریاض همۀ از زمینه این در ورزند.

علم پیشرفت در ریاض علوم نقش دربارۀ خود مقاالت که شود م

خبرنامۀ در انتشار برای را کشور توسعۀ بهویژه و جهان فناوری و

نمایند. ارسال ایران ریاض انجمن
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