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ایران ریاض انجمن رئیسوقت سخنران
ایران ریاض انجمن عموم مجم در

١۴٠٠/۵/۵ مورخ

و است مشغول هندسه کار به دائم که اعداد آفرینندۀ خداوند نام به

و عرضسالم است. نگاشته ریاض عالئم با را هست زیبای عالم

ایران، ریاض انجمن محترم اعضای تمام خدمت دارم احترام و ادب

ثبتشده علم انجمنهای اولین جزو و قدمت سال پنجاه با انجمن

همواره که انجمنها تمام بین در پیشرو و تأثیرگذار انجمن کشور،

موجب انجمن این است. بوده علوم وزارت از (a) الف رتبۀ دارای

کنم م افتخار بالید. آن به باید و است کشور ریاض جامعۀ افتخار

دانان ریاض و عزیزان خدمتشما در انجمن رئیسفعل عنوان به که

باشم. کشور ریاض پیشکسوتان و

شورای از دوره این که است عموم مجم آخرین این ازآنجاکه

اعضای تحویل مهرماه از انشاءاللّه و هد م گزارش آن در اجرایی

اساس کارهای از گزارشمختصری شد، خواهد اجرایی شورای جدید

قرار قبول مورد که انشاءاللّه نمایم م عرض خدمتتان را انجامشده

گیرد.

تأثیرگذاری دوره، این در انجامشده اقدامات ترین اساس از ی

همواره است. کشوری مسئولین و تصمیمگیران تصمیمات بر انجمن

علم انجمنهای ظرفیت از ت ممل مسئولین چرا که شد م گالیه

نشان ما دوره این در گیرند. نم مشورت آنها از و کنند نم استفاده

باید ه بل گذارند پیش قدم آنها که نشست منتظر نباید که دادیم

آن کار این اولیۀ شرط البته کرد. تحمیل آنها به را نظرات و رفت

شرکت به تنها و باشند فعال انجمن اجرایی شورای اعضای که است

سع ما دوره این در نکنند، بسنده اجرایی شورای جلسات در کردن

ارتباطات این جملۀ از باشیم. داشته مسئولین با قوی ارتباطات کردیم

کرد: اشاره زیر موارد به توان م

جمهوری؛ ریاست فناوری و علم معاون با جلسه ی .١

فناوری؛ و تحقیقات علوم، محترم وزیر با جلسه ی .٢

فناوری؛ و تحقیقات علوم، وزیر مقام قائم با جلسه ی .٣

فناوری؛ و تحقیقات وزارتعلوم، آموزش معاون با جلسه چهار .۴

تحقیقات علوم، وزارت پژوهش کل مدیر و معاون با جلسه دو .۵

فناوری؛ و

؛ فرهنگ انقالب عال شورای دبیر معاون با جلسه ی .۶

پرورش؛ و آموزش وزیر مقام قائم با جلسه ی .٧

فرهنگیان؛ اه دانش رئیس با جلسه ی .٨

ارزیابی و نظارت مرکز رئیس ، ذکائ دکتر آقای با جلسه ی .٩

علوم؛ وزارت

مجلس؛ آموزش رئیسکمیسیون با جلسه ی .١٠

آموزشمجلس؛ کمیسیون در شرکت جلسه ی .١١

ران؛ پژوهش از حمایت رئیسصندوق با جلسه چند .١٢

پایه؛ انجمنهایعلوم رؤسای مشترکبا یلچندینجلسۀ تش .١٣

؛ ریاض برنامهریزی دفتر کل مدیر آهنجیان دکتر با جلسه .١۴

ریاض برنامهریزی تخصص کارگروه با نزدی اری هم .١۵

فناوری؛ و تحقیقات علوم، وزارت

علوم. فرهنگستان ریاضیات شاخۀ با نزدی اری هم .١۶

است موضوع سه این پیرامون جلسات در مسائلمطرحشده عمده

هستند. کشور ریاضیات چالشهای از که

ستاد یل تش به توان م آن نتایج از کشور: در پایه علوم افت .١

حمایتهایویژه و وزارتعلوم معاونت در پایه علوم از حمایت

همچنین و ران پژوهش از حمایت صندوق توسط پایه علوم از

پایه علوم کمیسیون در موضوع گرفتن قرار کار دستور در

کرد. اشاره عتف عال شورای

طرح به توان م جلسات نتایج از که فرهنگیان اه چالشدانش .٢

کرد؛ اشاره فرهنگ انقالب عال شورای چالشدر

مشترک طرح ارائۀ به توان م آن نتایج از که کنکور چالش .٣

و فرهنگ انقالب عال شورای به فرهنگستان و انجمن

کرد؛ اشاره شد، تصویب شورا آن در زمینه این در که مصوبات



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ تابستان و بهار ٣٢

مهمترین از قسمت این بودهایم. تأثیرگذار مورد سه هر در خوشبختانه

اجرایی شورای در ما عزیز اران هم امیدوارم که بود دوره این اقدامات

جلسات در گفتگو و بحث جای به و دهند ادامه را روند این هم بعدی

شانند. ب مسئولین اتاق به را موضوعات بسته درهای پشت

کنم: اشاره زیر موارد به باید شورا اقدامات ر دی از

ریاضیات استاندارهای «تدوین طرح اجرای تصویب و تدوین .١

ران؛ پژوهش از حمایت صندوق اری هم با مدرسهای»

شروع و ریاضیات» «انفجار دوم جلد ترجمۀ مجوز اخذ یری پی .٢

ترجمه زحمت قبول برای شادمان دکتر (از کتاب این ترجمۀ

کنم)؛ م ر تش

؛ میرزاخان مریم تأسیسجایزۀ .٣

ایران؛ ریاض انجمن جدید سایت راهاندازی .۴

واژهنامه؛ آنالین نسخۀ راهاندازی .۵

ایران؛ ریاض انجمن ژورنال راهاندازی .۶

ایران؛ ریاض انجمن پژوهش بیانیۀ اولین صدور .٧

کشور؛ ریاض مسابقات مدالآوران گردهمایی اولین برگزاری .٨

تاریخ از ریال ٣/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ مبل پرداخت یری پی .٩

وت مس که مل خرید جهت انجمن ٢١ توسط ٨١/١١/١

صادر علوم وزارت نام به خریداریشده مل سند و بود مانده

است؛ شده

مصوبه اخذ و ایران ریاض انجمن جوایز حسابهای تجمیع .١٠

حسابها این از برداشت ان ام عدم بر مبن عموم مجم از

جوایز؛ برای بهجز

اجرایی شوای در آن تصویب و انجمن سالیانۀ بودجۀ تدوین .١١

سال؛ هر برای

کنفرانسها؛ از درآمدزایی .١٢

برجستۀ بسیار سخنرانهای با ماهانه همایشهای برگزاری .١٣

کشور؛ از خارج

مبل به آن اجرای و علوم وزارت پژوهش معاون با قرارداد .١۴

١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ریال؛

دفتر کارشناسان و صادق اکرم خانم از دارم ویژه ر تش پایان، در

تمام از ر تش و ایران ریاض انجمن محترم خزانهدار از ر تش انجمنو

از کنم م ر تش همچنین انجمن. اجرایی شورای اعضای

بولتن؛ تحریریه هیئت اعضای و بولتن سردبیر •

هیئت اعضای و ایران ریاض انجمن ژورنال راهاندازی سردبیر •

تحریریه؛

تحریریه؛ هیئت اعضای و ریاض اندیشۀ و فرهنگ سردبیر •

تحریریه؛ هیئت اعضای و خبرنامه سردبیر •

کشور؛ دانشجویی ریاض مسابقات برگزاری مسئولین •

یازده و امناها هیئت رؤسای و جوایز امنای هیئت اعضای •

رحیم دکتر آقای جوایز هماهنگ مسئول و انجمن جوایز مورد

زارعنهندی؛

کمیتههای و مختلف اههای دانش در انجمن نمایندگان •

دانشخواه اشرف دکتر خانم و بانوان کمیتۀ بهویژه و مختلف

ر دی و ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ فعال مسئول

کردند. اری هم که عزیزان
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