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برگزارشده گردهمایی هاي
ظهوری زنگنه بیژن دکتر بزرگداشت

∗ اسماعیل ندا

بزرگداشت پوستر

استاد ظهوری زنگنه، بیژن دکتر آقای ارزشمند فعالیت های به پاس
شریف، صنعت اه دانش ریاض علوم دۀ دانش گران قدر و برجسته
در ایشان بی بدیل نقش همچنین و کشور ریاضیات سط ارتقای در
از قدردان و تکریم به منظور و ، تصادف آنالیز زمینۀ توسعۀ و ایجاد
دوروزه وبینار ی برگزاری به تصمیم شاگردان شان از جمع ایشان،
١٩ روزهای در کاربردها و تصادف آنالیز عنوان با وبینار این گرفتند.
تقدیم زیر به شرح آن از گزارش که گردید برگزار ١۴٠٠ ماه آبان ٢٠ و

م شود. عالقه مندان

سال و راست) (سمت میالدی ٢٠٢١ سال ا، آمری سیاتل
چپ) (سمت ١٣۶۴

استاد ، سلطان دکتراحمدرضا آقای سخنران با مراسم این اول روز
شناخت و آشنایی به ابتدا در ایشان گردید. آغاز کویت اه دانش آمار

کردند: عنوان و کردند اشاره زنگنه دکتر آقای با خود بلندمدت
است زنگنه دکتر آقای زحمات مدیون به نوع ایران علم جامعۀ
جدا زنگنه، دکتر آقای بارز ویژگ های از ی بود. خواهد و
و تنوع تخصص شان، زمینۀ در نوآورانه تحقیقات فعالیت های از
دکتر آقای است. ریاضیات حوزۀ در ایشان فعالیت های گستردگ
و ریاضیات تاریخ زمینۀ در استاد تالش های و عالقه به سلطان
زمینۀ در فعالیت که جا هر گفتند: و کردند اشاره ریاض آموزش
و داشتند مشارکت فعالیت آن در به نوع ایشان بود، مطرح ریاض
عشق ریاضیات به زنگنه دکتر آقای که است این نشان دهندۀ این
به عالقه ایشان، تالش های گستردگ نشانه های ر دی از م ورزد.
یری پی و عمیق مطالعۀ به منجر که است اخیر سال های در آمار علم
تاثیرگذار فعالیت های ر دی جمله از است. شده حوزه این مسائل
فرایندهای و احتمال سمینارهای برگزاری در گسترده حمایت ایشان،
است کاربردی تصادف فرایندهای کارگاه های همچنین و تصادف
اران هم سلطان دکتر آقای پایان در دارد. ادامه هم همچنان که
اثرگذار فعالیت های افانه، موش نگاه با تا کردند تشویق را جوان
حرکت راستا همین در و دهند قرار خود وی ال را زنگنه دکتر آقای

ی برای بازنشستگ کلمۀ که: کردند عنوان ایشان همچنین کنند.
ایشان چنان که است، بی معنا زنگنه دکتر آقای همچون علم چهرۀ
ایران ریاض جامعۀ در خود ارزشمند فعالیت های مشغول همچنان

هستند.

تصویر در (١٣۵٠ (سال شریف صنعت اه دانش در ایران ریاض کنفرانس دومین
فاطم تق پروفسور نشسته، نفر چپ سمت

و گردید آغاز وبینار علم بخش ، سخنران این از پس
دوستداران و شاگردان از جمع توسط تخصص سخنران های
، زیست ریاضیات ، مال ریاضیات ، تصادف آنالیز زمینه های در ایشان
این سخنرانان گردید. ارائه آمار و تصادف فرایندهای و احتمال
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از مهری سیما دکتر خانم ها از: عبارتند ارائه ترتیب به بخش
آزادکیا مونا شریف، صنعت اه دانش از زمان شیوا ،١ واروی اه دانش
مؤسسۀ از زنگنه ظهوری سحر زوریخ٢، پل تکنی اه دانش از
و اصفهان اه دانش از اسماعیل ندا ٣ مثلث، تحقیقات بین الملل

فروش باستان عل کویت، اه دانش از سلطان احمدرضا دکتر آقایان
از علیشاه کسری زنجان، پایۀ علوم تکمیل تحصیالت مرکز از
کنت۴، کار و کسب مدرسۀ از آسا هیربد شریف، صنعت اه دانش
اه دانش از آرین حمیدرضا فلوریدا۵، ایالت اه دانش از فهیم آرش
صادق محمد جورجیا۶، اه دانش از فرادنبه شیران محمدکاظم شریف،

ایالت اه دانش از ار سبزی فرزاد استنفورد٧، اه دانش از فرادنبه شیران
اه دانش از صلوات عرفان کاشان، اه دانش از جهان پور روح اللّه آیووا٨،
مازیار اصفهان، صنعت اه دانش از سالمت مجید امیرکبیر، صنعت
میرامید برلین٩، صنعت اه دانش و شریف صنعت اه دانش از غن ورزنه
تحصیالت مرکز از داداش حسن شریف، اه دانش از حاج میرصادق
امیرکبیر. اه دانش از نقشینه ارجمند امید و زنجان پایۀ علوم تکمیل
٢٠ و ١٩ روزهای در بعدازظهر و صبح بخش دو در سخنران ها این
پیوند با بزرگداشت اه وب در آن به مربوط ویدئوهای و گردید ارائه آبان 

https://sites.google.com/view/bijan-zanganeh/home

م باشد. عالقه مندان دسترس در

غالم آزاد، دکتر همراه به ،(١٣٧۶ (شهریور ایران ریاض آموزش کنفرانس دومین
کنفرانس مدعو سخنران و استرالیا موناش اه دانش استاد بیشاب، الن و گویا دکتر

و گردید آغاز ١۴٠٠ آبان ٢٠ روز ازعصر که مراسم دوم بخش
اران، هم حضور با دوستانه گردهمایی به یافت، ادامه نیمه شب تا
و گرم محفل یافت. اختصاص زنگنه دکتر دوستداران و شاگردان
دکتر با مشترک خاطرات بیان به مختلف افراد آن در که صمیم

ایشان اخالق و علم برجستۀ ویژگ های مورد در صحبت و زنگنه
دۀ دانش رئیس و ریاض استاد ، قهرمان سعید دکتر آقای پرداختند.
رابطه این در که بودند نفری اولین نیوانگلند١٠، اه دانش هنر و علوم
سال های یعن ما، دانشجویی زمان در گفتند: ایشان کردند. صحبت
بود شناخته شده کامال ایران در آمار و ریاض رشتۀ دو ١٣۵٠ تا ١٣۴۴
فرایند های اما م کردند، فعالیت زمینه ها این در دانشجویان و اساتید و
اه دانش به رفتن از بعد من و نبود شناخته شده ای زمینۀ تصادف
انتخاب تحصیل ادامۀ برای را آن و شدم آشنا رشته این با برکل
دیدم تعجب کمال با داشتم، ایران به سفری که بعد سال ها کردم.
است شده  تبدیل ایران در فعال رشتۀ به تصادف فرایندهای که
برای و شده اند مشغول زمینه این در خوبی دانشجویان و اساتید و
اساتید از معدودی کنار در زنگنه دکتر آقای که بود جالب بسیار من

تصادف فرایندهای احتمال، مانند زمینه هایی توسعۀ برای توانسته اند
توجه قابل این قدر کارشان نتیجه و کنند برنامه  ریزی تصادف آنالیز و

خاص لطافت که بود زیبایی اشعار به مزین ایشان سخنان باشد.
دکتر آقای به نوبت ایشان، از بعد داد. بخش این سخنران اولین به
رسید. شریف صنعت ریاض علوم دۀ دانش اساتید از تابش یحیی
کردند صحبت زنگنه دکتر با خود طوالن مدت آشنایی درمورد ایشان
دۀ دانش اول دورۀ محصوالت زنگنه دکتر آقای و من کردند: اشاره و

اه دانش ریاض بنیان گذاران که خود اساتید از بعد و بودیم ریاض
آقای داشتیم. خود دوش بر را رشته این توسعۀ و رشد مسئولیت بودند،
ریاضیات زمینۀ هم کرد، ایفا زیادی نقش جهت این در زنگنه دکتر
حضور با هم و کرد اه دانش پژوهش و آموزش وارد را تصادف
دهۀ در پرورش و آموزش وزارت تألیف و برنامه ریزی دفتر در مؤثر
در داد. جدیدی بوی و رنگ دبیرستان ریاض کتاب های به ،٧٠
شاخه های از هیچ ی توسعۀ به نسبت زنگنه دکتر آقای حال عین
و راه اندازی مشوق و حام همواره و نداشته اند تنگ نظری ریاض

بوده اند. ریاض دوره های توسعۀ

علوم دۀ دانش استاد محمودیان، عباداللّه دکتر آقای ادامه در
مورد در ایران ریاض ماندگار چهره های از و شریف صنعت ریاض
کردند: اشاره و کردند صحبت زنگنه دکتر فعالیت های و خود خاطرات
تدریس برای اران هم تشویق در خاص توانایی زنگنه دکتر آقای
درس ایشان توصیۀ به اولین بار برای من مثال دارند. متنوع دروس
در داشت. زیادی یادگیری من برای که کردم تدریس را احتمال و آمار
ده دانش آموزش معاون ایشان ، ریاض دۀ دانش در من ریاست زمان
دوره های و کردند بازنگری را ده دانش دروس دوره همین در و بودند
دکتر آقای ایشان، از پس شد. مصوب که دادند پیشنهاد هم را جدیدی
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فعالیت های از گوشه ای شریف صنعت اه دانش اساتید از فرزانه فروهر
ایشان صحبت های از فرازی کردند. بیان را زنگنه دکتر غیرعلم
نم توانم هستم، برق دۀ دانش استاد چون من است: زیر قرار به
ه بل کنم، صحبت زنگنه دکتر آقای فن و علم ویژگ های از
آقای کنم. صحبت ایشان وجود از ری دی جنبۀ مورد در م خواهم
گسترده ای و عمیق بسیار اجتماع و سیاس مطالعات زنگنه دکتر
دهۀ۵٠ ‐ اثرگذار و فعال شخصیت های از ایشان شناخت و دارند
و بی منطق قواعد با اه دانش داخل در است. استثنائ ایران، ۴٠ 
چه بوده اند، دانشجویان حام و کرده اند مخالفت همواره دست وپاگیر
دستگیری و کم نیازمند که دانشجویان چه و نخبه دانشجویان

بوده اند.

٢٠٠٣ سال راهنما)، (استاد والش جان و (هم شاگردی) سالسبری تام همراه به

صنعت اه دانش اساتید از رجال عل دکتر آقای بعدی نفر
برنامه های در زنگنه دکتر مؤثر اقدامات مورد در که بودند اصفهان
زنگنه، دکتر آقای گفتند: ایشان کردند. صحبت اه دانش درس
اصفهان صنعت اه دانش در که زمان در من و سلطان دکتر آقای
و م کردیم مطالعه را ریاض مهم کتاب های هم با بودیم ار هم
انقالب از پس شد. شروع زمان همان از احتمال به زنگنه دکتر عالقۀ

اه دانش درس برنامه های در غیرمنطق تغییرات که فرهنگ
حضور از استفاده با و اصفهان صنعت اه دانش در ما م شد، پیشنهاد

فرهنگ انقالب ستاد در سعیدی دکتر آقای مرحوم و زنگنه دکتر آقای
محمدکاظم دکتر آقای سپس کردیم. مقاومت تغییرات این مقابل در
ویژگ های مورد در زنگنه دکتر سابق دانشجویان از فرادنبه شیران
کردند. صحبت تدریس در ایشان منش و زنگنه دکتر آقای شخصیت
جنبۀ دو زنگنه دکتر آقای است: زیر قرار به ایشان سخنان خالصۀ

ویژگ دو همه جانبه بودن. و باال از نگاه نداشتن دارند: شخصیت بارز
. انگیزه بخش و گزیده گویی است: مشهود ایشان تدریس در هم بارز
قابل مشخص رد روی دو هم ایشان آموزش فلسفۀ در همچنین
قوی دانشجویان به متوسط دانشجویان تبدیل اول، است: مشاهده
مقدم دانستن دوم، و است متوسط دانشجویان به ضعیف دانشجویان و
با را ویژگ ها این تمام بخواهم اگر مجموع در است. ساختار به محتوا
دکتر آقای اندیشۀ اصول ویم ب باید کنم وصل هم به تسبیح ن ی

است. انسان ها انسان تربیت زنگنه،

رجبعل پور مهدی دکتر گرام همسر باقری خانم مرحومه بزرگداشت
(١٣٩٠ آبان (کرمان،

استاد ، ممقان محمدجلوداری دکتر آقای مراسم، ادامۀ در
ویژگ های دربارۀ تهران طباطبایی عالمه اه دانش ریاض دۀ دانش
ایشان خوبی مورد در گفتند: و کردند صحبت زنگنه دکتر اخالق
دانشجوپروری ، مهربان سخاوت، صداقت، است. کم ویم، ب هرچه

خاص شجاعت ایشان است. ایشان بارز خصایل از دانشجودوست و
سپس هستند. پایبند خود صحبت های به همواره و دارند نظر ابراز در
و فرهنگ مجله در ٨٠ دهۀ سال های در ایشان با اری هم سوابق به
جوایز برقراری در ایشان تالش های از و کردند اشاره ریاض اندیشۀ
به همچنین ممقان دکتر برداشتند. پرده شفیع ها و نجوم دکتر
همایش های برگزاری در زنگنه دکتر همیش کم های و زحمات
در كردند. اشاره طباطبایی عالمۀ اه دانش در مال ریاض ساالنۀ
دکتری دانشجویان نخستین از جهان پور روح الله دکتر آقای ادامه،
پرورش و ایشان در انگیزه ایجاد در زنگنه دکتر تأثیر مورد در استاد،
تمام در گفتند: ايشان کردند. صحبت استاد توسط خود توانمندی
همانند را زنگنه دکتر شریف، صنعت اه دانش در تحصیل دوران
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رفتار ایشان واالی علم اه جای وجود با و م دیدم دلسوز پدری
ایشان از جدای را خود هرگز بودم. شاهد ایشان از را صمیمانه ای
تربیت ایشان توسط و بودم حل ایشان شخصیت در و نم دانستم
پرورش در زنگنه دکتر به سزای نقش به ایشان همچنین م شدم.
کردند صحبت آنان در انگیزه و عالقه ایجاد و دانشجویان استعدادهای

کردند. ذکر زمینه این در خاطرات و

طباطبایی عالمه اه دانش ، مال ریاضیات و انسان علوم سمینار

اه دانش ریاض استاد ، فتوح مرتض دکتر آقای ادامه، در
کردند. صحبت جوان اساتید از استاد حمایت مورد در شریف صنعت
زنگنه دکتر عصبانیت از دور به رفتار و همیش آرامش به ایشان
بوده ران دی خیرخواه و مشوق همواره ایشان گفتند: و کردند اشاره
دکتر آقای سپس است. و ال همه برای ایشان روحیۀ این و هستند و
مورد در را ارزشمندی نکات شریف اه دانش ریاض استاد ر، دانش امیر
که زمان گفتند: ایشان کردند. ذکر زنگنه دکتر فعالیت های اهمیت
و تاریخ ظرف باید داریم، را شخص ی فعالیت های بررس قصد
ما نسل یریم. ب نظر در نیز را است بوده فعال آن در فرد که شرایط
منابع به راحت دسترس های و اینترنت که م کرد تحصیل زمان در
اندک بسیار علم هیئت اعضای تعداد همچنین نداشت. وجود علم
کنید پایه گذاری را تبی م ی بخواهید اینکه ، شرایط چنین در بود.
نیست ساده اصال کنید شاگردپروری زمینه، آن در و دهید توسعه و
بود کاری این و م طلبد را واالیی همت و وقت تالش، انگیزه، و
از علیشاه کسری دکتر آقای ادامه، در دادند. انجام زنگنه دکتر که
با زنگنه دکتر پسندیدۀ رفتار مورد در ایشان دکتری سابق دانشجویان
اختالف وجود با دکتر آقای کردند: اشاره و کردند صحبت جوان اساتید

تلق ار هم به عنوان را جوان اساتید همواره فراوان، تجربۀ و سن
دکتر آقای سپس م دادند. تجربه و رشد فرصت آ ن ها به و م کردند
با آشنایی شان سابقۀ به اصفهان اه دانش آمار استاد پرورده، افشین
آقای شاگردی افتخار اینکه وجود با گفتند: و کردند اشاره زنگنه دکتر

گرفته ام. یاد ایشان از بسیاری چیزهای نداشته ام، را دکتر
خانم ها مانند زنگنه دکتر آقای سابق دانشجویان از سپس تعدادی
دکتر آقایان و اختری بهاره طهماسبی، مهدیه غالم آزاد، سهیال دکتر
نیامرادی نعمت اللّه آرین، حمیدرضا سالمت، مجید ، داداش حسن
و دکترزنگنه با خود خاطرات مورد در جمشیدی هادی آقای و
ایشان گسترده حمایت های از برخورداری و ایشان از تاثیرگذاری
از ارجمند، نقشینه امید دکتر آقای همچنین، کردند. صحبت
تألیف در زنگنه دکتر پربار نقش به ایشان، دکتری سابق دانشجویان
استاد اینکه : گفتند و کردند اشاره پرورش و آموزش درس کتاب های
، پژوهش امور در فراوان مشغلۀ وجود با زنگنه دکتر مانند برجسته ای
دفتر در فعالیت صرف را خود وقت اه، دانش اداری امور و آموزش
به توجه اهمیت نشانگر م کند، پرورش و آموزش درس کتب تألیف

باشد. جوان اساتید برای ویی ال باید رفتار این و است حوزه این
اه دانش استاد گویا، زهرا دکتر خانم از جلسه این در همچنین،
به عمل دعوت صحبت برای زنگنه دکتر آقای همسر و بهشت شهید
این همه از و ندارند سخنران قصد که کردند عنوان ایشان آمد.
خطاب سپس آمده اند. شعف به دکتر آقای دانشجویان لطف اظهار
دور راه از را شما همه من گفتند: دکتر آقای سابق دانشجویان به
از مسائل تان و شما مورد در همواره دکتر آقای زیرا م شناسم،
همچون شما و کردند صحبت منزل در ... و استخدام تا تحصیل
آقای به آغازین مانند به آخرین سخنران هستید. ما دور راه فرزندان
اختصاص زنگنه دکتر آقای ار هم و دوست ، سلطان احمدرضا دکتر
قطعه نواختن و سعدی سخن استاد از زیر بیت خواندن با ایشان و یافت

کردند. بیان را خود کالم جان ، کوتاه
پذیرد تغییر که عهدی نه تو با ما عهد

خزانش باد نزند هرگز که است بوستان
جم خود سخنان با تا شد دعوت زنگنه دکتر آقای از پایان، در

در حاضر افراد تمام از ر تش ضمن ایشان، سازند. بهره مند را حاضر
برای ارزشمندی نکات حاوی که پرداختند خاطرات بیان به ، جم
دربارۀ فرزانه فروهر دکتر صحبت های تکمیل در ایشان بود. حضار
فعالیت های در ابتدا در من که کردند عنوان سیاس فعالیت های
رسیدم نتیجه این به مدت از پس ول بودم فعال اجتماع و سیاس
آزاد موض فرد که شود این از مان م تواند حزبی فعالیت های که
اه دانش استاد ی که گرفتم تصمیم ازاین رو و باشد داشته را خود
درس سرکالس همچنین بمانم. باق روشن فکری و آزاد اندیشۀ با
گرفته سیاست از مسئله ای، هیچ مورد در را خود مواض هرگز نیز
ایجاد دانشجویان بین در مرزبندی تا نم کردم عنوان فوتبال، تا
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از بود ن مم عقاید در اختالف این به دلیل دانشجویان زیرا نشود،
آن به خوبی ازاین رو و نیاید خوش شان استاد درس نتیجۀ در و استاد
جای به که فراگرفتم زمان مرور به همچنین نکنند. دنبال را درس
خود در را رواداری روحیۀ متفاوت، عقاید دارای افراد با مرزبندی
اشخاص مثبت دستاوردهای و اعمال بر را خود تمرکز و کنم تقویت
نه را خود انزجار و تنفر همواره که گرفتم یاد و ذارم ب ازعقایدشان فارغ
و کنم بیان عدالت وجود عدم و نابرابری از ه بل آن ها دیدگاه و افراد از
در ذارم. ب احترام هستند، کشور به خدمت حال در که افرادی تمام به
نداشته ام اجرایی کارهای به عالقه ای هرگز کردند: بیان ایشان ادامه،
ایشان همچنین م دهم. ترجیح را فکری و فرهنگ کار همواره و
اه دانش در ایشان خدمات و ضرغام دکتر آقای با رابطه در سخنان
تأسیس در ایشان نقش و انواری دکتر آقای همین طور و شریف
تأکید انواری دکتر گفتند: ایشان کردند. ایراد کامپیوتر عال مدرسۀ

علم ارزش های سری ی شریف صنعت اه دانش در ما که داشتند
افرادی که م شود سیستم ایجاد باعث که کرده ایم پایه گذاری را

نخب نتیجۀ تنها رشد این و کنند رشد م شوند، حاضر اینجا که
تجربۀ و است سیستم این مثبت تأثیرات به خاطر ه بل نیست افراد این
ادعا این مؤید کامپیوتر عال مدرسۀ تأسیس در انواری دکتر موفق
که تجربیات کردم سع همواره کردند: عنوان زنگنه دکتر بود.
و تاریخ شواهد و کنم نظام مند را م  آورم به دست زمینه ای هر در
آموزش به من عالقه موجب مسئله همین و بیایم آن برای منطق
م کنم، تدریس که را درس هر کردم سع ازاین رو، شد. ریاض
تکرار را اشتباهاتم بعدی تدریس های برای و کنم تحلیل را تدریسم
هر با دانشجویان همۀ کالس در باید که گرفتم یاد همچنین، نکنم.
دانشجویان همۀ ارتقای هدفم و یرم ب نظر در را توانمندی از سط
ارتقا اندازه ی به همه طبیع به طور البته هست. و بوده کالس

در کرد. انگیزه ایجاد آن ها در و کرد تشویق را همه باید ول نم یابند
همین دارم اعتقاد و منعطفم و ندارم سخت گیری دانشجویان ارزیابی
بر دانشجویان از قضاوتم نهایتاً م شود. انگیزه بخش باعث انعطاف
در کردند: اضافه ایشان همچنین است. آنان توانمندی های اساس
انتخاب را بهترین  و ببینم را مختلف منابع که م کردم سع تدریس
را منبع هرگاه م کردم. صحبت ارانم هم با زمینه این در و کنم
آن اساس بر را تدریس باشد، گفته بهتر را مطالب که م کردم پیدا
ایشان م گذاشتم. کنار را قبل آماده شده مطالب و م دادم انجام
از گفتند و کردند اشاره درس برنامه های بازبین به خود عالقۀ به
دانشجوها نمایندۀ به عنوان بودم ارشد کارشناس دانشجوی که زمان
برنامه های بازبین کار در و بودم حاضر اه دانش آموزش شورای در
ارشد درس برنامه های هم ا آمری در بعدها و داشتم مشارکت درس
م نوشتم م کردم، تهیه که بولتن هایی روی از را ا ها دانش دکتری و
کردند دعوت همه از ایشان مجدداً پایان، در م کردم. مقایسه هم با و
ضعف جای به افراد قوت نقاط بر و کنیم تأکید ر همدی اشتراکات بر تا
علم ارتقای برای را راه هم با همه ترتیب بدین و باشیم داشته تمرکز
پایان در کنیم. هموار کشور توسعۀ و پیشرفت و ایران در دانش و
داشت، برعهده را برنامه آخر بخش مدیریت که آسا هیربد دکتر آقای
که کردند بیان و کردند ر تش حضار و زنگنه دکتر زحمات از مجدداً
کردید پایه ریزی شما که آنالیزتصادف زمینۀ اثرگذاری و اهمیت امروز
ادامه دهندگان هم که باشد است، روشن ان هم بر دادید توسعه و

باشیم. شما راه

گزارش این تهیۀ در را اینجانب که زمان شیوا دکتر خانم از : قدردان
م کنم. زاری سپاس رساندند، یاری

اصفهان اه دانش ∗
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توتونیان فائزه دکتر خانم نکوداشت
∗ کریم سعید

فردوس اه دانش ریاض علوم د ۀ دانش فرهیختۀ استاد نکوداشت
١۴٠٠ دی ماه ١٣ دوشنبه، روز صبح توتونیان، فائزه دکتر خانم مشهد،
و استاد کنون و سابق دانشجویان اران، هم از جمع حضور با
مشهد فردوس اه دانش در رضوی خراسان استان مسئوالن از تعدادی
دکتر خانم سابق دانشجویان از ی به عنوان اینجانب و گردید برگزار

علم تأثیرگذاری به توجه با و داشتم شرکت مراسم این در توتونیان
را مراسم این از کوتاه گزارش که گرفتم تصمیم ایشان، اخالق و

برسانم. کشور ریاض جامعۀ اطالع به
علوم دۀ دانش رئیس ، سهیل علیرضا دکتر مراسم، این ابتدای در
اه دانش مفاخر شورای از ر تش ضمن مشهد، فردوس اه دانش ریاض
وصف در ان، نخب بنیاد حمایت و مراسم این برگزاری خصوص در
م کند، تجربه را زیادی معلم های انسان ، زندگ طول در گفت: استاد
پذیرفته و ال به عنوان ر دی برخ و م شوند ماندگار آن ها از برخ اما
دکتر خانم با که افرادی یا آموختگان دانش از بسیاری م شوند.
از ی داده اند. قرار خود وی ال را ایشان داشتند، ارتباط توتونیان
م توانند دانشجویان که است این توتونیان دکتر خانم برجستگ های
در را مختلف مسائل و الت مش و کنند برقرار ارتباط ایشان با به راحت
جامعه مختلف اقشار حامیان از ی همچنین، استاد، ذارند. ب میان
به صورت هم برخ و فردی به صورت حمایت ها از برخ هستند.

اصل ستون های از ی ایشان ، جمع حمایت های در و است جمع
دکتر خانم گفت، پایان در سهیل دکتر است. حام گروه های

خط جبر و عددی آنالیز سرآمدان از ی نیز علم لحاظ به توتونیان
به عمل تقدیر ایشان از مختلف سمینارهای در دلیل به همین و است

آمد.
فردوس اه دانش سرپرست ضابط، احد دکتر مراسم، این ادامۀ در

و وجود اهمیت بیان به میهمانان به خوش آمد گویی ضمن مشهد،

گفت: و پرداخت توتونیان دکتر خانم همانند بزرگ استادان حضور
کند، تعظیم را استاد که کس قطعاً و است استاد تعظیم در علم برکت
اظهار ادامه در مشهد فردوس اه دانش سرپرست یافت. خواهد عزت
در جدید، مسئولیت در خود رسم حضور اولین در اینکه از داشت:
که چرا خرسندم، بسیار کرده ام شرکت نمونه بانویی نکوداشت مراسم
بود خواهد جدید دورۀ در ما مش خط مهم ترین از بانوان به بهادادن
فرهیخته بانویی نکوداشت با مقارن آغازش که بهتر این از چیز چه و

باشد. توتونیان دکتر همچون
اهمیت در خراسان ان نخب بنیاد رئیس ، لطف رضا دکتر ادامه در
توتونیان فائزه دکتر از تجلیل گفت: بزرگان، و ان نخب از تجلیل
است کس از تجلیل و است اخالق از تجلیل است، دانش از تجلیل
که کرد تأکید او است. گذاشته فرزانگ و دانش راه در را عمرش که
است، شده آغاز اه دانش فرهیختگان نکوداشت با که درست مسیر

معرف جامعه به شایسته ویی ال عنوان به را ایشان و یابد ادامه باید
نمود.

علوم دۀ دانش علم هیئت عضو صال مصلحیان، محمد دکتر
امور انجام دانشجوپروری، ایران، ریاض انجمن رئیس و ریاض
توتونیان دکتر ویژگ های از را سرزندگ و مثبت دید عام المنفعه،
توتونیان دکتر شده سبب  که است ویژگ ها این افزود، و دانست
قرار کشور ریاض جامعۀ دانشجویان و استادان از بسیاری وی ال

گیرد.

اه دانش ریاض علوم دۀ دانش پیش کسوت استاد زاده، رجب دکتر
با است، بوده توتونیان دکتر هم کالس روزگاری که مشهد فردوس
پرداخت توتونیان دکتر اخالق سجایای بیان به مراسم این در حضور
بوده پژوهش و دانش اهل احترام مورد همیشه ایشان داشت: اظهار و
انتقال و تعلیم در ایشان کوشش و دلسوزی افزود، وی هست. و
است. ستودن دانشجویان به تحقیق روش و راه نشان دادن و معلومات
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اولین و گیالن اه دانش علم هیئت عضو ویه، خجسته سال داود دکتر
تکریم صفت به اشاره با توتونیان، دکتر خانم دکتری دانشجوی
ایشان با که کسان تمام به همیشه توتونیان دکتر خانم گفت: دانشجو
عدالت و م گذارند احترام مقام و پست هر از فارغ هستند ارتباط در
پایان در خجسته دکتر کنند. م رعایت ران دی حق در را انصاف و
گفت: و کرد اشاره همسرشان و توتونیان دکتر وکاری نی ویژگ به
همچنین ایشان هستند. و بوده ما برای مناسبی بسیار وی ال ایشان
ایشان و است واقع مومن ی نمونۀ توتونیان دکتر خانم گفت:

کردند. یاد فرشته ی به عنوان
سابق دانشجویان از ی به عنوان مشهد شهردار ، ارجاع عبداله

برخ که کردند بیان ایشان بود. مراسم بعدی سخنران توتونیان، دکتر
اما است، قدرت و موفقیت اصل منبع اقتصادی، توان م کنند فکر
است دانش با انسان نیروی ، اصل منشأ و منبع که است این واقعیت

است. بدیل بی نیروهای این از ی توتونیان دکتر و
اه دانش اسناد و مفاخر آثار مرکز رئیس ساکت، سلمان دکتر
ویژگ های به توتونیان دکتر ویژه نامۀ معرف از پس مشهد، فردوس
خانم مادرانۀ عطوفت از و پرداخت توتونیان دکتر علم و اخالق

رسم و رایج نقش های از فراتر ایشان گفت: و کرد یاد توتونیان دکتر

از توان حد در و م شنود را دانشجویان دل های درد اداری، تعریف شدۀ
ساده زیست ساکت، دکتر ادامه، در م کند. گره گشایی الت شان مش

گفت: و دانست ایشان بارز ویژگ های از ی را توتونیان دکتر
بی آالیش و سادگ نماد آنکه بر افزون سفیدش، همیشه روسری

ضمیر و باطن صمیمیت و صفا و رنگ ی از است نموداری اوست،
یاد توتونیان دکتر خانواده دوست از وی فرزانه. استاد این درخشان
نمایش های از فارغ و م نهد ارج را خانواده بنیاد ایشان گفت: و کرد

خانواده دوست به را دانشجویانش که سال هاست روزها، این سیاس
خانواده و خانه به توجه و پژوهش و علم کار میان تعادل حفظ و
درس» «ادب و نفس» «ادب گوهر دو تبلور ایشان م کند. ترغیب
در که است کمییاب هم زمان، به طور گوهر دو این تجل و م باشند

است. رسیده ظهور منصۀ به فرهیخته استاد این وجود
مل بنیاد وسازی ال و تکریم مدیر شاهرضایی، محسن دکتر

برگزاری از هدف را تجربه نگاری و وسازی ال ، قدر شناس ان، نخب
به مراسم این در که افزود و نمود عنوان ان نخب و استادان نکوداشت

رسیدیم. خود هدف هرسه
برای کرد، پیشنهاد خود نکوداشت مراسم در توتونیان فائزه دکتر
در آن ها به کارگیری و پایه علوم رشته های دانش آموختگان استخدام
این در آموزش کیف سط ارتقای به منظور شهرها حاشیۀ مدارس
جوانان برای را راه و کنند اری هم تا خواست امور متصدیان از مدارس
سال های تجربیات و خاطرات بیان به ادامه در وی سازند. هموار

پرداخت. خود خدمت
و حقیق اشخاص توسط هدایایی اهدای با مراسم انتهای در
توتونیان دکتر خانم متنوع و ارزشمند تالش های و زحمات از حقوق

آمد. به عمل تقدیر

فارس خلیج اه ∗دانش
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سیستم های کنفرانس «سومین گزارش
« هندس نظریه های و دینامی

کنفرانس) (دبير ∗ برزنون عل

توسط هندس نظریه های و دینامی سیستم های کنفرانس سومین
اری هم با و کامپیوتر علوم و ریاض دۀ دانش محض ریاض گروه
علوم استنادی اه پای دستگاه ها، کنترل و مدل سازی علم قطب
،١۴٠٠ ماه بهمن ٨ ٧و روزهای ایران، ریاض انجمن و اسالم جهان

شد. برگزار سبزواری یم ح اه دانش در مجازی به صورت
استاد ٣٢ شامل مجرب علم کمیتۀ پشتوانۀ به کنفرانس این
سیستم های و هندسه رشته های در کشور معتبر اه های دانش برجستۀ
بین از کنفرانس، فراخوان از پس و کرد آغاز را خود کار دینامی
مقاله ۶ تعداد و سخنران بخش در مقاله ۴۴ تعداد ، دریافت مقاالت

شد. پذیرفته پوستر بخش در
شد برگزار ١۴٠٠ بهمن ماه ٧ پن شنبه، روز در افتتاحیه مراسم
انجمن رئیس صال مصلحیان، محمد دکتر آقای مراسم این در و
و دینامی سیستم های در پژوهش  اهمیت خصوص در ایران، ریاض
پرداختند سخنران ایراد به کاربردی، زمینه های در هندس نظریه های
محض ریاضیات درهم تنیدگ از مصداق را ریاضیات از شاخه این و
به توجه ضرورت ضمن همچنین ایشان کردند. عنوان کاربردی و
کنفرانس این مدارس، به ویژه و اه ها دانش در هندسه آموزش وضعیت
وسعت بخشیدن و بیشتر توجۀ برای ارهایی راه ارائۀ برای مجال را

خواندند. ریاضیات از مهم شاخه این به
تهیۀ به م توان کنفرانس این در گرفته انجام اقدامات ر دی از

که کرد اشاره ایران در هندسه آموزش شفاه تاریخ شرح در نماهنگ
ایران دینامی سیستم های و هندسه سوت پیش اساتید حمایت با
آن از بخش که شد انجام ایران علوم فرهنگستان ریاض شاخۀ و
مراسم، این در همچنین گردید. پخش کنفرانس افتتاحیۀ مراسم در
بانک تهیۀ جهت گرفته صورت اقدامات از کنفرانس برگزار کنندگانِ
سیستم های و هندسه علم هیئت اعضای و ران پژوهش از اطالعات
تقویت آن به دنبال و پژوهش ارتباطات افزایش جهت در دینامی

کردند. ارائه گزارش ، علم دیپلماس

کنفرانس مدعو سخنرانان

سخنران های بر عالوه کنفرانس، این در شرکت کنندگان
ران پژوهش توسط ارائه شده عموم سخنران چهار از ، تخصص

علم هیئت عضو ) قان فاطمه دکتر ، خارج و داخل برجستۀ
علم هیئت عضو ) مل فرشته دکتر مشهد)، فردوس اه دانش

عضو ) واعظ زاده طیبه دکتر ،( طوس نصیر الدین خواجه اه دانش
١ ارتی آلفنسو دکتر آقای و کرمان)، باهنر شهید اه دانش علم هیئت
شدند. بهره مند اروگوئه) جمهوری اه دانش علم هیئت عضو )
رفتار تحلیل و مدل سازی موضوع  با علم کارگاه دو عالوه بر این،

علم هیئت عضو ) دادی زهره دکتر خانم توسط عصبی ه های شب
آقای توسط جئوجبرا٢ نرم افزار با هندسه آموزش و بجنورد) اه دانش
گردید. برگزار پرورش) و آموزش سوت پیش دبیر ) استاد باش رضا
نظریه های و دینامی سیستم های کنفرانس که است ذکر به الزم
ایران ریاض انجمن همایش های قالب در دو ساالنه به صورت هندس

م شود. برگزار کشور سط در

سبزواری یم ح اه دانش ∗

1Alfonso Artigue 2GeoGebra

https://www.geogebra.org/?lang=en
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آنالیز سمینار «نهمین گزارش
کاربردها» و هارمونی
سمينار) (دبير ∗ رستم مهدی

هارمونی آنالیز سمینار نهمین متعال، خداوند عنایت و لطف با
برخط، به صورت ،١۴٠٠ بهمن ماه ٨ و ٧ روزهای در کاربردها و
امیرکبیر صنعت اه دانش کامپیوتر علوم و ریاض دۀ دانش به میزبان
حضوری به صورت ١٣٩٩ بهمن ماه در بود قرار سمینار این شد. برگزار
و اجرایی کمیته های کرونا، ویروس شیوع ادامۀ به دلیل اما شود؛ برگزار
بیندازند. تعویق به آن را اجرای زمان که گرفتند تصمیم سمینار علم
این برگزاری برای رسم فعالیت های ١۴٠٠ اردیبهشت ماه از
تارنمای تهیۀ و اه دانش انفورماتی قسمت با هماهنگ با سمینار

علم کمیتۀ اعضای با جلسه چندین سپس شد. شروع سمینار
و تصمیمات تمام و گردید برگزار اجرایی کمیتۀ همچنین و
گردید. انجام اجرایی و علم کمیتۀ اعضای تأیید با هماهنگ ها
شد درخواست مقاله ارسال به مایل افراد تمام از ١۴٠٠ آبان ماه در
نمایند. ارسال سمینار تارنمای طریق از را خود مقالۀ پی دی اف فایل
انتخاب برجسته علم کارهای مقاالت، دقیق داوری انجام از پس
ویدئوی فایل تا شد داده اطالع منتخب سخنرانان به سپس و شدند
در و صداگذاری خودشان توسط دقیقه ١۵ مدت به را خود سخنران
ل متش فن تیم ی آن از پس کنند. بارگذاری سمینار تارنمای
ۀ شب مسئول و ده دانش اران هم و باتجربه دکترای دانشجویان از
در و پرداخته صدا و تصویر کیفیت نظر از ویدئوها بررس به ده دانش
موردنظر ویدئوی اصالح به و شد گرفته تماس سخنران با نیاز صورت
و سخنرانان تک تک با سمینار برگزاری از قبل هفته ی پرداختند.
و سیستم بررس برای الزم هماهنگ جلسات سرپرست همچنین

گردید. انجام موردنظر سامانۀ

سخنران مجازی، به صورت سمینار این برگزاری برکات از
و هارمونی آنالیز زمینۀ در جهان برجستۀ استادان از نفر نه تخصص
کم نظیر حضوری سمینارهای در اقدام چنین واقعاً که بود کاربردها

از: عبارت اند مدعو سخنران های اسام است.
1. Carlos Cabrelli (Argentina);
2. Yemon Choi (United Kingdom);
3. Gitta Kutyniok (Germany);
4. Nico Spronk (Canada);
5. Ebrahim Samei (Canada);
6. Ivan Todorov (USA);
7. Hamed Mousavi (USA);
8. Mahdi Hormozi (Iran);
9. Ali Bagheri Bardi(Iran);

تست برای الزم هماهنگ نیز خارج و داخل مدعو سخنرانان با
برطرف موجود الت مش و موان تمام و گردید انجام صدا و کیفیت
سخنرانان توسط مقاله ۴٢ تعداد مجموع در سمینار، این در گردید.
نظری جنبۀ حفظ به م توان آن برجستۀ نکات از که گردید ارائه داخل
این عموم سخنران دو کرد. اشاره شده ارائه مقاالت کاربردی و
سبزواری یم ح اه دانش از عارف جمال عل اکبر دکتر آقایان سمینار

بودند. امیرکبیر صنعت اه دانش از رستم مهدی دکتر و
سپس و کریم قرآن از آیات تالوت با پنجشنبه روز در سمینار این
دبیر آن از پس شد. شروع ایران اسالم جمهوری سرود پخش
و ریاض دۀ دانش رئیس سپس و رستم مهدی دکتر آقای سمینار
در پرداختند. سخنران به کیان داریوش دکتر آقای کامپیوتر علوم
صال مصلحیان محمد دکتر آقای ایران ریاض انجمن رئیس ادامه
جایزۀ دوازدهمین برندۀ همچنین و فرمودند بیان را خود سخنان
مراسم سمینار این در به عالوه، نمودند. معرف را تابع آنالیز
خالق و بم فرزند به متخلص ، ری زاده بم لش استاد مرحوم نکوداشت
ایشان خدمت  سال ها و زحمات از قدردان پاس به ، بم نظریۀ
مراسم این در گردید. برگزار کشور اه دانش و علم جامعۀ به
حمیدرضا دکتر مقصودی، سعید دکتر ، مدقالچ علیرضا دکتر آقایان

نمودند. سخنران نصراصفهان رسول دکتر و ابراهیم ویش
مسئولین و بزرگوار استادان و گرام اران هم تمام از پایان، در
که ارگان هایی و اه ها دانش از همچنین و امیرکبیر صنعت اه دانش

علم کمیتۀ اعضای به ویژه کردند، یاری را سمینار برگزارکنندۀ کمیتۀ
است امید م آید. به عمل قدردان و ر تش صمیمانه سمینار، اجرایی و

باشد. پذیرفته صورت علم جامعۀ به شایسته و صادقانه خدمت

امیرکبیر صنعت اه دانش ∗
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جبرخط سمینار «یازدهمین گزارش
آن» کاربردهای و

سمينار) اجرایی (دبير زعفرانیه∗ مهدی

و ١۴ روزهای در تا فرمود عنايت توفیق که شاکريم را بزرگ خداوند
کاربردهای و «جبرخط سمینار یازدهمین ،١۴٠٠ سال بهمن ماه ١۵
اه دانش کامپیوتر علوم و ریاض دۀ دانش در مجازی، به صورت را آن»
ان ام ١٩ کوید بیماری گسترش هرچند کنیم. برگزار سبزواری یم ح
است، کرده مختل را علم رویدادهای و سمینارها حضوری برگزاری
جستن بهره موجب مجازی، مناسب بسترهای ایجاد از پس ول
برگزارکنندگان است. گردیده فرامل و مل ظرفیت های از بیشتر
خانم ارجمند استاد زحمات از تجلیل با تا گرفتند تصمیم سمینار این

جبرخط زمینۀ در تأثیرگذار و پیش گام استادان از ی توتونیان، دکتر
مهدی دکتر دوساالنۀ جایزۀ دوره پنجمین برندگان از تقدیر و عددی،
دکترای دورۀ (دانش آموختۀ توکل پور هانیه دکتر خانم رجبعل پور،

یاحق (بامداد) محمدرضا دکتر آقای و امیرکبیر) صنعت اه دانش
از تقدیر در را خود رسالت گلستان) اه دانش علم هیئت (عضو
دهند. انجام شایسته ای نحو به حوزه این در دانش و علم امان پیش
جبرخط سمینار یازدهمین دبیرخانۀ به رسيده مقالۀ ٨٠ تعداد از

تعداد ، علم کمیتۀ اعضای دقیق داوری از پس آن، کاربردهای و
ارائه برای مقاله ۵ تعداد و ( (سخنران شفاه ارائۀ برای مقاله ۵٢

عموم سخنران ٨ ارائۀ به عالوه، شد. پذيرفته پوستر به صورت
بود. سمینار این برنامه های ر دی از آموزش کارگاه ٢ برگزاری و
محترم رئيسۀ هيئت بی دريغ حمايت های از سمينار اين برگزاری در
علوم و رياض دۀ دانش محترم رئیس سبزواری، یم ح اه دانش
اسالم، جهان علوم استنادی اه پاي ايران، رياض انجمن کامپیوتر،

این به و بوده ايم بهره مند ده دانش عزيز دانشجويان و کارکنان
عرضه آنان شريف محضر به را خود قدردان و سپاس مراتب وسيله

م داريم.
شهید اه دانش از آقامالئ دکتر آقای شامل عموم سخنرانان
نصیرالدین خواجه اه دانش از قربان ابراهیم دکتر آقای کرمان، باهنر
حامد دکتر ، (IPM) بنیادی پژوهش های مرکز عضو و تهران طوس
اه دانش از کریستینسن اوله دکتر مشهد، فردوس اه دانش از نجف
بویان دکتر و چین٢ هنان اه دانش از یانگ جیائو دکتر ، دانمارک١ فن

سخنران دو همچنین بودند. ٣ اسلون ا پریمورس اه دانش از کوزما
مهدی دکتر دوساالنۀ جایزۀ دورۀ پنجمین برندگان توسط عموم
در منتخب ران پژوهش به ایران ریاض انجمن توسط که رجبعل پور
دکتر آقای توسط م شود، اعطا جبرخط کاربردی و نظری حوزۀ دو
هانیه دکتر خانم و نظری) گلستان‐حوزۀ اه (دانش یاحق محمدرضا

شد. ارائه کاربردی) امیرکبیر‐حوزۀ اه (دانش توکل پور
است: زیر شرح به آن ها سخنران های عناوین و مدعو سخنرانان

1. Gholamreza Aghamolaei (Shahid Bahonar University

of Kerman), Numerical ranges of quaternion matrices;
2. EbrahimGhorbani (K. N. Toosi University of Technol-

ogy and IPM), Graph characterization by gap interval

in the spectrum;
3. Hamed Najafi (Ferdowsi University of Mashhad), Op-

erator inequalities and Hermitian Banach∗-algebras;
4. Ole Christensen (Technical University of Denmark,

Denmark), Wavelet frames and open problems;
5. Jiao Yong (Central South University, Changsha, Hu-

nan, China), Recent advances on noncommutative dif-

ferentially subordinate martingales theory;
6. Bojan Kuzma (University of Primorska, Slovenia),

What does Birkhoff-James orthogonality know about

the norm?;
7. Hanieh Tavakolipour (Amirkabir University of Tech-

nology), Tropical algebra and its applications in nu-

merical linear algebra;
8. Bamdad Reza Yahaghi (Golestan University), Alge-

bras of numerical matrices;

آقای توسط آموزش کارگاه دو سمینار، برنامه های ادامۀ در
عنوان با خلیج فارس، اه دانش علم هیئت عضو ، کریم سعید دکتر
همچنین و اول روز در چهره» تشخیص در آن کاربرد و تانسور «کارگاه
1Ole Christensen, Technical university of Denmark 2Jiao Yong, Central South University, Changsha, Hunan, China 3Bojan Kuzma, University of
Primorska, Slovenia
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امین محمود دکتر آقای توسط عمیق» «یادگیری آموزش کارگاه
دوم روز در سبزواری، یم ح اه دانش علم هیئت عضو ، طوس
قرار شرکت کنندگان استقبال و توجه مورد که شد برگزار سمینار

گرفت.
از اجرایی تیم سمینار، این برگزاری مراحل تشریح در
سایت طراح و اطالع رسان به شروع ١۴٠٠ سال اردیبهشت ماه
تیم این کردند. اجرایی امور سایر و سمینار پوستر برگزاری،
محض) ریاض گروه علم هیئت (عضو صادق قدیر آقای شامل
کاربردی) ریاض گروه علم هیئت (عضو باغان امید دکتر آقای

ریاض گروه علم هیئت (عضو زعفرانیه مهدی دکتر آقای و
دکتر عزیزان، این بر عالوه بود. سبزواری یم ح اه دانش کاربردی)
عل اکبر دکتر آقای ده)، دانش محترم (ریاست مقدس غالمرضا
دکتر آقای محض)، ریاض گروه علم هیئت (عضو عارف جمال
خانم کاربردی)، ریاض گروه علم هیئت (عضو جعفرزاده مرتض
(دانشجوی دیواندر مهین خانم دکتری)، (دانشجوی مقدم آغشته الهه

عل آقای ارشد)، کارشناس (دانشجوی بصیرت تکتم خانم دکتری)،
با ارشد) کارشناس (فارغ التحصیالن رجبی هانیه خانم و وثوق نیا

آوردند. به عمل شایسته ای اری هم سمینار برگزارکنندگان

در مهم تاریخ های ابتدا سمینار، برگزاری اجرایی مرحلۀ در
ارسال شروع شد. اعالم شرکت کنندگان به ١۴٠٠ اردیبهشت ماه
اعالم و دی ماه ۵ مقاالت ارسال مهلت آخرین مهرماه، ٢۵ مقاالت
داوری در رسید. انجام به ١۴٠٠ دی ماه ١۵ مقاالت داوری نتایج

خارج و داخل ممتاز ران پژوهش توانایی از بود آن بر سع مقاالت
هیئت عضو ۴٢ شامل سمینار این علم کمیتۀ ازاین رو شود، استفاده
به واسطۀ بود. کشور داخل و خارج اه های دانش از برجسته علم
این کشور، از خارج اه های دانش از شرکت کنندگان و داوران حضور

اختصاص کد با ISC مؤسسه طرف از بین الملل نمایۀ دارای سمینار
شد. اعالم ١١۴٨۴ ‐ ٠٠٢١٠

بهمن ماه ١۴ مورخ پن شنبه روز ٨:١۵ ساعت همایش برنامه های
شد. آغاز افتتاحیه مراسم برگزاری با و مجازی محیط در ١۴٠٠
سرود پخش مجید، کالم االله آیات تالوت شامل افتتاحیه برنامۀ
ایران ریاض انجمن ریاست پیام اه، دانش سرپرست پیام ، مل
توتونیان، دکتر خانم از تجلیل صال مصلحیان)، محمد دکتر (آقای
دکتر دوساالنه جایزۀ برندگان معرف سبزوار، شهرستان معرف
داود (دکتر جایزه امنای هیئت رئیس توسط رجبعل پور مهدی
آشنایی همچنین و سبزواری یم ح اه دانش معرف ویه)، خجسته سال
برگزاری از پس بود. کامپیوتر علوم و ریاض دۀ دانش فعالیت های با
و عموم سخنران های انجام با سمینار برنامه های افتتاحیه، مراسم
کرد. پیدا ادامه ٢١ ساعت حدود تا صبح ٩:٣٠ ساعت از تخصص

سخنران ٣۶ ، عموم سخنران ۴ شامل سمینار اول روز برنامه های
برنامۀ بود. آموزش کارگاه ی برگزاری و پوستر ۵ ارائۀ ، تخصص
و شد شروع ١۴٠٠ بهمن ماه ١۵ جمعه صبح ٩ ساعت سمینار دوم روز
کارگاه ی و تخصص سخنران ١۶ و عموم سخنران ۴ انجام با

کرد. پیدا ادامه ١٨ ساعت تا آموزش
آخرین انجام از پس و ١٣:٣٠ ساعت سمینار اختتامیۀ برنامۀ
فرشید دکتر آقای توتونیان، دکتر خانم حضور با ، عموم سخنران
(ریاست صال مصلحیان دکتر آقای و آقامالئ دکتر آقای ، عبداله
آقای ابتدا مراسم، این در شد. برگزار ایران) ریاض انجمن محترم
برگزاری نحوۀ از کامل گزارش سمینار) (دبیر صادق غدیر دکتر
در را خود نظرات نامبرده عزیزان ادامه در و کردند ارائه سمینار
سمینارهای برگزاری در ران پژوهش مشارکت و برگزاری نحوۀ مورد
سمینار اختتامیۀ رساندند. شرکت کنندگان اطالع به آت تخصص
به مجازی فضای در دسته جمع عکس ی گرفتن با و ١۴ ساعت

رسید. اتمام

سبزواری یم ح اه دانش ∗
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۵٣ ١٧٠ ١۶٩و پیاپی شماره

«١۴٠٠ سال ریاضیات جهان «روز گزارش
ایران) ریاض انجمن بانوان کمیتۀ (عضو مستقیم∗ زهره

مراسم پوستر

خواجه نصیرالدین اه دانش اری هم با ریاضیات جهان روز همایش
پیوند طریق از ١۴٠٠ اسفند ٢٣ دوشنبه تاریخ در طوس
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چند آیات تالوت با ١٩ ساعت مراسم این شد. برگزار برخط به صورت
اسالم جمهوری مل سرود پخش از پس شد. آغاز مجید اللّه کالم از

نور، پیام اه دانش علم هیئت عضو ، رضاقل شریفه دکتر خانم ایران،
شرکت کنندگان به خوشامدگویی و بهار مورد در شعری قرائت ضمن
انجمن بانوان کمیتۀ دبیر دانشخواه، اشرف دکتر خانم از مراسم، در
پس ایشان نمایند. ایراد را خود بیانات که کردند دعوت ایران، ریاض
، گرام دانشجویان بزرگوار، استادان از ر تش و خیرمقدم عرض از
که داشتند اظهار کردند شرکت مراسم این در که عزیزان همۀ و
ماه چهاردهم روز و، یونس سازمان اجرایی شورای ٢٠١٩ سال در
کشورها همۀ از و کرد تصویب ریاضیات جهان روز به عنوان را مارس
امسال کنند. برگزار مراسم مناسبت این به هر سال که شد دعوت
جهان در روز این بزرگداشت مراسم که است متوال سال سومین

ی هرسال برای ریاضیات بین الملل اتحادیۀ م شود. داشته گرام
همه جا» در «ریاضیات ٢٠٢٠ سال شعار که م کند مشخص را شعار
٢٠٢٢ سال شعار و بهتر» زندگ برای «ریاضیات ٢٠٢١ سال شعار
ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ است. م کند» متحد «ریاضیات
در است. کرده  برگزار را مراسم مناسبت این به اخیر سال دو در
شد برگزار بوعل سینا اه دانش اری هم با مراسم این گذشته سال
برگزار طوس نصیر الدین  خواجه اه دانش اری هم با هم امسال و
آن بتوان بعد سال تا که پیشنهاد ی ارائۀ با هرسال امیدوارم م شود.

برداریم. کشور ریاضیات بهبود جهت در گام بتوانیم کرد، اجرایی را
نصیرالدین خواجه اه دانش ایران، ریاض انجمن  از پایان در ایشان
برنامه این بهتر هرچه برگزاری در که بانوان کمیتۀ اعضای و ، طوس
برنامه، این سخنرانان از همچنین وی کردند. ر تش داشته اند نقش
آقای و ایران ریاض انجمن رئیس دکترمحمد صال مصلحیان آقای
که مدرس تربیت اه دانش علم هیئت محترم عضو رجائ عل دکتر
پذیرفتند، را مراسم این در سخنران ایراد برای بانوان کمیتۀ دعوت

کردند. قدردان

دانشخواه دکتر خانم و رضاقل دکتر خانم راست: از

از ر تش از پس صال مصلحیان دکتر آقای مراسم، ادامۀ در
حاصل سخنان شان اینکه به اشاره با مراسم، این برگزارکنندگان
لزوماً و است مشهد فردوس اه دانش در مدیریت کار چندین سال
در راهبردی مخاطرات نیست، ایران ریاض انجمن نقطه نظرات

کردند: بیان زیر شرح به را پژوهش حوزۀ در اه ها دانش

مقاله، نگارش اصل ی تش . ١
آن ها، کمیت برابر در مقاالت کیفیت قراردادن . ٢

انسان نیروهای به انگیزه بخش و توانمندسازی به بی توجه . ٣
اه ها، دانش در

، بین الملل علم تبادالت و ارتباطات اهمیت به بی توجه . ۴
کشور، در علم تقلّب بزرگ نمائ . ۵
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اه ها، دانش توسط صنعت ل مش حل سفسطۀ . ۶
اه ها، دانش در ثروت تولید سفسطۀ . ٧

اه ها. دانش از کشور معضالت حل درخواست . ٨

رجائ دکتر آقای

پژوهش در اه ها دانش مأموریت به اشاره ضمن پایان، در ایشان
فناوری و علم پارک های مأموریت و فناوری، توسعۀ و علم تولید و
در صنعت وظیفۀ و دانش بنیان، محصوالت و فناوری توسعۀ در
اظهار ثروت تولید و صنعت محصول به دانش بنیان محصول تبدیل
با سرمایه گذاران عامل سه به کشور پایدار توسعۀ که کردند امیدواری
ران پژوهش و ، مترق و حام قوانین با دولتمردان هنگفت، سرمایۀ

بستگ صنعت و جامعه، علم، افق به باز دیدی با توانمند فناوران و

همۀ دوم، و اول مورد دو در ضعف علت به که نیست منصفانه و دارد
شود. دیده پژوهش مؤسسات و اه ها دانش جانب از الت مش

در نماهنگ جلسه، در حاضرانِ از نفر چند نظرات ارائۀ از پس
بود، شده تهیه ریاض انجمن بانوان کمیتۀ توسط که پی عدد مورد

علم هیئت محترم عضو رجائ عل دکتر آقای سپس شد. پخش
اعداد نظریۀ «کم عنوان با خود سخنران مدرس تربیت اه دانش
آخر قضیۀ بیان با ایشان کردند. شروع را فرما» آخر قضیۀ بهانۀ به

تاریخ نکات قضیه، این مورد در شده انجام کارهای تاریخچۀ و فرما
در حاضرانِ از نفر چند ، سخنران پایان در کردند. بیان را ارزشمندی
که مراسم این در کردند. بیان را خود دیدگاه های و سؤاالت جلسه

داشتند. شرکت نفر ٩٠ حدود رسید، پایان به ٢١:٣٠ ساعت

سبزواری یم ح اه دانش ∗


