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اجرایی شوراي  مصوبات
١۴٠٣ شهریور ‐ ١۴٠٠ مهر دورۀ نشست دهمین تصمیمات و مصوبات اهم

١۴٠٠ ٢۴اسفندماه

و مطرح ایران ریاض انجمن جایزۀ امنای هیئت اعضای موضوع •
دکتر آقای شد، مقرر همچنین شد. موافقت قبل اعضای ابقای با

شوند. صال مصلحیان دکتر آقای جای گزین نهندی زارع رشید
ریاض اندیشۀ و فرهنگ نشریۀ تحریریۀ هیئت پیشنهادی اعضای •

پیشنهادی: اعضای گرفت. قرار تأیید مورد آرا اکثریت با
،( طباطبائ عالمه اه (دانش ممقان جلوداری محمد دکتر آقای ‐ ١

مدرس)، تربیت اه (دانش کاشان باقر سیدمحمد دکتر آقای ‐ ٢
تهران)، اه (دانش یاسم سیام دکتر آقای ‐ ٣
گیالن)، اه (دانش صالح مازیار دکتر آقای ‐ ۴

،( امام خمین بین الملل اه (دانش رازان عبدالرحمن دکتر آقای ‐ ۵
نروژ‐ تکنولوژی و علم اه (دانش رادمهر فرزاد دکتر آقای ‐ ۶

مشهد)، فردوس اه دانش
شریف)، صنعت اه (دانش زمان شیوا دکتر خانم ‐ ٧

کردستان). اه (دانش اسماعیل شاهرخ دکتر آقای ‐ ٨

فارس خلیج اه دانش ریاض گروه مدیر ١۴٠٠/١٢/٨ مورخ نامۀ •
کاربرهای و رها عمل نظریۀ سمینار ششمین برگزاری خصوص در
معصومه دکتر خانم و گرفت قرار موافقت مورد ١۴٠١ سال در آن
کمیتۀ در انجمن نمایندۀ به عنوان شیراز اه دانش از فقیه احمدی
توسط همایش ها پس، ازین شد قرار شدند. انتخاب سمینار علم
شود بررس عبداله فرشید دکتر آقای مدیریت با همایش ها کمیتۀ
برسد. شورا اعضای اطالع به تصمیم گیری ها نتیجه جلسه هر در و

فارس خلیج اه دانش ریاض گروه مدیر ١۴٠٠/١٢/٨ مورخ نامۀ •
در آن کاربردهای و عددی آنالیز سمینار یازدهمین برگزاری جهت
نظری عل محمد دکتر آقای و گرفت قرار موافقت مورد ١۴٠۵ سال

شدند. انتخاب سمینار علم کمیتۀ در انجمن نمایندۀ عنوان به
به توجه با دانش آموزی، ریاض مسابقۀ راه اندازی پیشنهاد با •

شد. رد آرا اتفاق به انجمن اولویت های و انات ام

١۴٠٣ شهریور ‐ ١۴٠٠ مهر دورۀ نشست یازدهمین تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠١ فروردین ماه ٢٣

آقای مدیریت با انجمن سایت در سؤال طرح بخش ایجاد موضوع •
گرفت. قرار موافقت مورد و مطرح کاکاوندی احمدی بیژن دکتر

سعید دکتر آقای شورا، موافقت و خبرنامه سردبیر پیشنهاد طبق •
از همچنین، شد. انتخاب خبرنامه ویراستار به عنوان علیخان
خبرنامه، پیشین ویراستار مقصودی، سعید دکتر آقای زحمات

شد. قدردان
جهان روز بزرگداشت دورۀ چهارمین برگزاری پیشنهاد نامۀ •

سوی از میرزاخان مریم زنده یاد تولد روز بر منطبق ریاضیات
مورد و مطرح انجمن، بانوان کمیتۀ رئیس دانشخواه، دکتر خانم
علم اه دانش میزبان با بزرگداشت این گرفت. قرار شورا مؤافقت
روز برگزاری پیشنهاد نامۀ همچنین، شد. خواهد برگزار صنعت و

رئیس دانشخواه دکتر خانم سوی از خیام روز بر منطبق ریاضیات
این گرفت. قرار شورا موافقت مورد و مطرح انجمن بانوان کمیتۀ
شد. خواهد برگزار صنعت و علم اه دانش میزبان با نیز بزرگداشت
ایران ریاض انجمن بانوان کمیتۀ پویایی و ارزشمند فعالیت های از

شد. قدردان
آقای انتخاب با شورا و مطرح CIMPA در انجمن عضویت نامۀ •
امر این پیشبرد در انجمن نمایندۀ به عنوان نهندی زارع رشید دکتر

نمود. موافقت
بر دانشجویی ریاض مسابقات اختتامیۀ روز انطباق به توجه با •
شد. موافقت بعد هفته به آن انتقال پیشنهاد با دانشجویی المپیاد



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٧٩ ١٧١ پیاپی شماره

م شود. برگزار برخط به صورت اردیبهشت ۶ شنبه سه بعدی جلسۀ •

١۴٠٣ شهریور ‐ ١۴٠٠ مهر دورۀ نشست دوازدهمین تصمیمات و مصوبات اهم
١۴٠١ خردادماه ٣١

(Asso- وابسته دبیران برای گازر دکتر آقای پیشنهادی فهرست •
رسیده شورا اعضای اطالع به پیش تر که خارج ciate Editors)

گرفت. قرار موافقت مورد آرا به اتفاق بود،
آقایان به همراه ایشان جلسۀ از صال مصلحیان دکتر آقای گزارش •
خانم و کاکاوندی احمدی دکتر ایرانمنش، دکتر تومانیان، دکتر
بررس های مرکز رئیس خیاطیان دکتر آقای با سلطانخواه دکتر

گردید. ارائه شورا به جمهوری ریاست استراتژی
برنامۀ پیشنهاد کارگروه برای ایرانمنش عل دکتر آقای شد مقرر •
ریاست استراتژی بررس های مرکز به پایه علوم حوزۀ در هفتم

شوند. معرف جمهوری
در هفتم برنامه پیشنهاد کارگروه برای ایرانمنش عل دکتر آقای •
رصد کارگروه برای نهندی زارع رشید دکتر آقای و پایه علوم حوزۀ
به اداری) مطالبات و برنامه ها ارزیابی، و نظارت التحصیالن، (فارغ

شدند. معرف پایه علوم جهان سال اجرایی ستاد
یری های پی و تالش ها وجود با ایران ریاض انجمن نشریۀ مسائل •
انجمن رئیس شد مقرر و مطرح عبداله علیرضا دکتر آقای
اعظم، دکتر آقایان مانند بولتن قبل سردبیران از جمع به اتفاق
و سازمان ده جهت ویش ابراهیم دکتر دامنه، سلیمان دکتر

نمایند. اقدام نشریه این مجدد سازمان بندی
چاپ برای معتبر ناشر ی با انجمن اری هم قرارداد کلیات •
آرا به اتفاق بود شده مطرح پیش تر که انجمن نظر مورد کتاب های

گرفت. قرار موافقت مورد
الت مش و انجمن مال وضعیت از گزارش صفاپور دکتر آقای •

نمودند. ارائه شورا اعضای به انجمن دفتر ساختمان
سوی از مبالغ پرداخت تعهد موضوع عبدالله دکتر آقای
با نامه ای انجمن دفتر شد پیشنهاد و کرد مطرح را همایش ها
جهت انجمن همایش های به و آماده انجمن خزانه دار امضای

نماید. ارسال ثبت نام حق از درصدی پرداخت یری پی

انتخاب که را جوایز از اندک تعداد به مربوط مسائل انجمن رئیس •
و کرد مطرح است بوده روبه رو چالش با سال ها آن ها برگزیدگان
منظم و به موق اعطای لزوم بر مبن را انجمن اعضای از جمع نظر
رعایت با کشور ریاض دانان تقدیر یا تشویق برای انجمن جوایز
مطرح متزاید سخت گیری از اجتناب بدون و الزم کیفیت حداقل
موعد در جایزه ی امنای هیئت درصورت که شد مقرر کردند.
نتواند جایزه) اهدای سال در یا همایش ی برگزاری از (بعد مقرر
پیشنهاد اجرایی شورای به جایزه آن دریافت برای را مناسبی فرد
هیئت تصمیم  از بعد هفته ٢ ظرف را خود مستند دالیل باید دهد
انجمن جوایز کمیتۀ رئیس به اجرایی شورای در طرح برای امنا،
انجمن، خزنه دار و رئیس مشغلۀ به توجه با همچنین دهد. ارائه
انجام نامه ها آیین در تغییری شد مقرر جوایز آیین نامۀ در خصوص
امنا، هیئت در خزانه دار یا رئیس عضویت لزوم بخش در که شود

شود. اضافه خزانه دار یا رئیس نمایندۀ

اعضای شد. مطرح ایران ریاض انجمن حامیان صندوق اساسنامه •
با نهایتاً و نمودند مطرح آن بندهای خصوص در پیشنهادات شورا

کردند: تأیید را آن زیر اصالحات
پیشنهاد با صندوق بودجه خرج کرد نحوه شود: اضافه زیر ماده الف)

م شود. انجام اجرایی شورای تأیید و صندوق امنای هیئت
یابد. تغییر صندوق حسابدار به صندوق خزانه دار ب)

اسناد با تضاد عدم و اساسنامه ها نگارش آیین نظر از اساسنامه ج)
گردد. تأیید و بررس انجمن خزانه دار توسط باالدست

جلد چاپ درخصوص زارع نهندی رشید دکتر آقای یری پی پیرو •
پاس ها)، و (سؤاالت کشور دانشجویی ریاض مسابقات کتاب دوم
برسد. انجام به قیراط دکتر آقای توسط مسئولیت این شد مقرر
انجمن توسط عرف طبق صفحه آرایی و تایپ هزینه های همچنین

شد. خواهد پرداخت


