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عموم گزارشمجم

ایران ریاض انجمن عادی

جلسه) (منش جاهدی∗ صدیقه

مورخ ١٧ ساعت در ایران ریاض انجمن عادی عموم مجم جلسۀ

بهصورت پیوسته اعضای از نفر ١٠٣ از بیش شرکت با و ١۴٠٠/۵/۵

زارعنهندیبهعنوان رحیم آقایدکتر جلسه این در یلشد. برخطتش

دکتر آقای و موسوی حمید دکتر آقای سپس و رئیسه هیئت رئیس

بهعنوان جاهدی صدیقه دکتر خانم و ناظر بهعنوان دهقان محمدعل

دکتر آقای اجرایی، شورای محترم دبیر ابتدا شدند. انتخاب منش

سالۀ ۴ دورۀ در گرفته صورت اقدامات از جامع گزارش واعظپور،

بر ریاض انجمن پیشنهادات و نظرات تأثیرگذاری و ١‐١٣٩٧۴٠٠

مطالبی چالشهایموجود درخصوصرف کشور تصمیماتمسئوالن

دبیرخانه رئیس صادق خانم از سپس رساندند. حاضران سم به

که عزیزان سایر و انجمن دفتر محترم کارشناسان ، ریاض انجمن

یاری را اجرایی شورای اعضای انجمن، اهداف پیشبرد در بهنوع

آقای جلسه، ادامۀ در آوردند. بهعمل قدردان و ر تش نمودهاند،

مال سالِ ی از مبسوط گزارش انجمن، خزانهدار ایرانمنش دکتر

کردند. قرائت ١‐١٣٩٧۴٠٠ دورۀ مال رد عمل وضعیت و انجمن

امور پیشرفت از ساالنه گزارش ارائه و مال گزارش تأیید از پس

انجمن مال ترازنامه بازرس، بهعنوان رشیدینیا دکتر آقای توسط

جلسه این در رسید. تصویب به جلسه در حاضر اعضای آرای بهاتفاق

درخصوصنحوۀ انتخابات، رئیسکمیتۀ تاجبخشبهعنوان آقایدکتر

سم به جامع گزارش اجرایی شورای اعضای انتخاب و رأیگیری

برای را البدل عل اعضای و اصل اعضای سپس و رساندند حاضرین

تعدادی کردند. معرف ١۴٠٣ شهریور پایان تا ١۴٠٠ مهر دورۀ

از بعد و پرداختند پیشنهادات طرح به جلسه در حاضر اعضای از

بودند، کرده آمادگ اعالم قبل از که انجمن بازرس نامزدهای آن

دفتر سوی از که پیوندی آدرس به رجوع با سپس، شدند. معرف

مل کد ، نامخانوادگ و نام درج با حاضران گردید معرف انجمن

خود رای توانستند شد م ارسال شخص برای که یری ره کد و

دانشخواه اشرف دکتر خانم آراء، شمارش از پس نمایند. ثبت را

بازرس بهعنوان نظری محمدعل دکتر آقای و بازرساصل بهعنوان

رئیس صادق اکرم خانم به مجم خاتمه، در انتخابشدند. البدل عل

تا داد بهغیر توکیل حق با تام وکالت ایران ریاض انجمن دبیرخانه

صنعت یت مال و شرکتها ثبت ادارۀ در را انجمن ثبت امور کلیۀ

پایان به ٢٠ ساعت در جلسه کنند. امضا را مربوط دفاتر و دهند انجام

رسید.

شیراز صنعت اه دانش ∗

میرزاخان مریم جایزۀ دومین فراخوان

( میزاخان جایزه امنای (رئیسهیئت ماهیار∗ یمه ح

بزرگداشت و کشور دان ریاض بانوان در انگیزه ایجاد و تشویق برای

اولین ، میرزاخان مریم پروفسور زندهیاد پژوهش آثار و زندگ

ریاض انجمن اجرایی شورای جهان، در فیلدز مدال برندۀ بانوی

مریم عنوانجایزۀ با جایزهای انجمن، بانوان کمیتۀ پیشنهاد به ایران

ارزنده، پژوهش آثار دارای کشور دان ریاض بانوان به میرزاخان

پروفسور زندهیاد تولد روز در سال، هر جایزه این کند. م اعطا

انجمن بانوان همتکمیتۀ به که اردیبهشتماه) ٢٢) میرزاخان مریم

شده نامگذاری ریاضیات در زنان روز نام به جهان در ایران ریاض

شود. م اهدا است،

جایزه این آییننامه در مندرج شرایط واجد بانوان از بدینوسیله

تکمیل ضمن ١١۴٠٠ بهمنماه پایان تا حداکثر که شود م دعوت

مداركالزم و (CV) علم حال شرح ٢ جایزه، این ویژه مشخصاتِ فرم

ارسال ایران ریاض انجمن ایمیل آدرس به را

واجد بانوان شود م دعوت کشور باسابقۀ استادان از همچنین نمایند.

نمایند. معرف ایران ریاض انجمن به شناسند م که را شرایط

جایزه) آییننامه (مطابق جایزه نامزدهای الزم شرایط

ساکن ، ایران ملیت ، ریاض علوم در دکترا مدرک بودن دارا (٢‐١

سن. سال ۴۵ حداکثر و ایران،
تمدید غیرقابل ١

دارد. قرار آدرس به ایران ریاض انجمن اه وب در جایزه ویژۀ مشخصات فرم و جایزۀ آییننامۀ ٢



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ تابستان و بهار ٣۴

باشد. علم هیئت عضو متقاض ندارد لزوم تبصره:

منته سال ۵ در شاخص و ارزنده مقالۀ دو حداقل بودن دارا (٢‐٢

جایزه. نامزدی اعالم به

شامل ارزنده –خدمات علم افتخارات و دستاوردها بودن دارا (٢‐٣

زیر: موارد از مورد چند یا ی

شاخص. دکترای رساله الف)

شایسته و ارزشمند اثری که بهگونهای ارزنده کتاب تألیف ب)

ی بهعنوان و باشد کشور ریاضیات اعتالی راستای در تقدیر

بینالملل یا و مل سط در ریاض ماندگار و فاخر آثار از

شود. شناخته

که چاپشده علم مقاالت تألیف قالب در نظریهپردازی پ)

باشد. شده داده توجه قابل ارجاعات آن به

جوایز. و نشانها کسب نظیر علم افتخارات ت)

یا و اهها دانش از (گرنت) پژوهش ویژه اعتبار کسب ث)

. بینالملل معتبر ‐پژوهش آموزش موسسات

همایشها، در مدعو سخنران بهعنوان سخنران ج)

. داخل یا بینالملل معتبر علم سمینارهای یا و کنفرانسها

سمینارهای یا و کنفرانسها همایشها، علم کمیتۀ دبیر چ)

ایران. ریاض انجمن تأیید مورد داخل یا بینالملل معتبر

و مراکز راهاندازی در مشارکت نظیر علم خدمات ح)

. –پژوهش علم مؤسسات

خوارزم اه دانش ∗

خبر ارسال به دعوت

با که کند م دعوت صمیمانه اهها) دانش در انجمن محترم نمایندگان ویژه (به انجمن اعضای کلیه از ایران ریاض انجمن خبرنامه

و ها آگه دیدگاهها، ، خواندن نکات همایشها، گزارش تألیف)، یا (ترجمه کوتاه جمالت مقاالت، ،( ترونی ال (ترجیحاً اخبار ارسال

کم کشور ریاض جامعه اطالعات اعتالی به نشان به ایران ریاض انجمن خبرنامه سامانه طریق از . . .

کنند.

شد. خواهد درج خبرنامه در نویسنده نام با همراه تصویب، از پس ارسال مقاالت و اخبار


