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انجمن اخبار
ایران ریاض انجمن ساالنۀ فعالیت گزارش

(١۴٠١ شهریور تا ١۴٠٠ (مهر
صال مصلحیان∗ محمد

اجرایی شورای اعضای مساع تشری با ایران ریاض انجمن
اجرای و تدوین به کشور ریاضیات ارتقای به عالقه مندان اری هم و
است پرداخته ١۴٠١ شهریور تا ١۴٠٠ مهر از فعالیت هایی و برنامه ها
م دانم الزم اینجا در م شود. عالقه مندان تقدیم آن خالصۀ که
شوراهای اعضای و رؤسا از اجرایی شورای در ارانم هم طرف از که
سخاوتمندانه که کشور ریاض جامعۀ آحاد کلیۀ و پیشین اجرایی
انفرادی به طور یا آن کارگروه های در خود رسالت انجام در را انجمن
است، نشده درج مختصر گزارش این در آن ها نام و رسانده اند یاری

نمایم. ر تش صمیمانه

کشور اه دانش و مدرسه ای آموزش . ١
کارگروه مسئول به عنوان میرزاوزیری مجید دکتر آقای انتخاب •
به عنوان عبدالله فرشید دکتر آقای و مدرسه ای ریاضیات

. اه دانش ریاضیات کارگروه مسئول
ریاض آموزش در ایران ریاض انجمن اول بیانیۀ انتشار •

دبستان». در ریاض «آموزش مدرسه ای
ریاض آموزش در ایران ریاض انجمن دوم بیانیۀ انتشار •

.« سطح آموزش های و کنکور «چالش مدرسه ای
ریاض آموزش در ایران ریاض انجمن سوم بیانیۀ انتشار •

خدمت». ضمن آموزش های «ضرورت مدرسه ای
کنکور. مورد در کشور سنجش سازمان رئیس به نامه •

با ایران ریاض انجمن اعضای از جمع نشست برگزاری •

برای جمهوری ریاست استراتژی بررس های مرکز رئیس
پیشرفت برای عمل راهبردهای و پایه علوم وضعیت بررس

آن. ارتقای و پایدار
سازمان ریاض گروه رئیس و ایران ریاض انجمن رئیس دیدار •

به مربوط چالش های مورد در آموزش برنامه ریزی و پژوهش
. درس کتب و ریاض آموزش

در ارتباطات و اطالعات فناوری «نقش پژوهش طرح تصویب •

نسبت دانشجویان و متوسطه دورۀ دانش آموزان نگرش بهبود
وزارت. به ارسال برای ریاضیات» به

ریاض درس برنامۀ استانداردهای «تدوین طرح اجرای •
توسط ران پژوهش از حمایت صندوق با ایران» در مدرسه ای

رفیع پور. ابوالفضل دکتر آقای

عرفانیان، احمد دکتر حضور با مجازی نشست برگزاری •

برنامۀ معرف برای ریاض علوم تخصص مدیرکارگروه
کاربردها. و ریاضیات کارشناس جدید بازنگری شدۀ

با ریاض آموزش در نوپدید چالش های میزگرد برگزاری •

یزد. اه دانش در علیخان سعید دکتر آقای اری هم

ریاضیات عموم کردن . ٢
ریاضیات. عموم کردن برای ویژه نشست های برگزاری •

. ١۴٠٠ اسفندماه در پی عدد جهان روز برگزاری •

در ١۴٠٠ آبان ماه در ریاضیات دهۀ برگزاری از حمایت •

کشور. اقص نقاط

اجرایی. شورای اعضای توسط عموم سخنران های ایراد •

اجتماع ه های شب در میرزاوزیری مجید دکتر آقای تالش  •

ریاضیات. عموم کردن برای

انجمن بانوان کمیتۀ . ٣
کمیتۀ رئیس به عنوان دانشخواه اشرف دکتر خانم انتخاب •

بانوان.

فعالیت های اطالع رسان و بانوان کمیتۀ رابطین با منظم ارتباط •
.١CWM بین الملل
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و سیستان اه دانش در دبیران برای کارگاه سه برگزاری •

. ١۴٠٠ مهرماه در بلوچستان

. ١۴٠٠ اسفند ٢٣ در ریاضیات جهان روز مراسم برگزاری •

. ١۴٠٠ ماه آبان ۵ در ریاضیات دهۀ برگزاری در مشارکت •

ریاضیات» در زنان روز گرامیداشت چهارمین » برگزاری •

٢٢ در میرزاخان مریم پروفسور زنده یاد زادروز با همزمان
. ١۴٠١ اردیبهشت

اردیبهشت ٢٨ در خیام عمر یم ح و ریاضیات مل روز برگزاری •

. ١۴٠١

ایران ریاض انجمن بولتن . ۴
تأثیر ضریب (با Q۴ چارک از ریاض انجمن بولتن ارتقای •
٠/٧٧۶ تأثیر ضریب (با Q٣ چارک به (٢٠٢٠ سال در ٠/۶۴۴
Web of Science اه پای اطالعات اساس بر (٢٠٢١ سال در

مجالت٢. تأثیر ضریب مورد در

باالی درصد ٢۵ جزء ایران ریاض انجمن بولتن قرارگرفتن •

اساس بر تحریریه هیئت رد عمل کیفیت در اشپرینگر نشریات
نویسندگان. از نظرسنج

کمیسیون توسط برتر نشریات از ی به عنوان بولتن از تقدیر •

علوم. وزارت نشریات

تصویب و تحریریه هیئت به پیشنهاد بولتن آیین نامه بازبین •

نشریه، اخیر پیشرفت های درنظرگرفتن با و اجرایی شورای
نشریات جدید جهت گیری های به توجه و آن آت نیازهای

. بین الملل

تحریریه هیئت و دامنه سلیمان دکتر آقای از تقدیر ضمن •

دکتر آقای انتخاب بولتن، موفقیت های به خاطر بولتن پیشین
انجمن. بولتن جدید سردبیر به عنوان گازر مجید

CAP مدل اجرای برای اشپرینگر اری هم با تمهیدات ایجاد •
ماه ی ظرف صفحه بندی و پذیرش از بعد مقاله هر آن در که
مقاالت برای چاپ انتظار (حذف م شود چاپ جاری شمارۀ در

بولتن). در شده پذیرفته

ریاض اندیشه و فرهنگ نشریۀ . ۵
و جهان پور روح اللّه دکتر آقای تالش های از تقدیر ضمن •

و فرهنگ مقاالت کیف ارتقای برای پیشین تحریریه هیئت
به عنوان مقصودی سعید دکتر آقای انتخاب ، ریاض اندیشه

. ریاض اندیشۀ و فرهنگ جدید سردبیر
به پیشنهاد ریاض اندیشۀ و فرهنگ آیین نامه در بازنگری •

آیین نامه به توجه با و اجرایی شورای تصویب و تحریریه هیئت
عموم سازی در نشریه این مأموریت وزارت، علم نشریات

. مل سط در مشابه نشریات تجربۀ نیز و ریاض
دریافت مقاالت داوری دورۀ طول کم کردن برای تالش •

اندیشۀ و فرهنگ در شده پذیرفته مقاالت سریع تر چاپ و
. ریاض

خبرنامه . ۶
و صفاپور احمد دکتر آقای تالش های به ارج نهادن ضمن •

داود دکتر آقای انتخاب خبرنامه، پیشین تحریریۀ هیئت
انجمن خبرنامۀ جدید سردبیر به عنوان ویه سال خجسته

ایران. ریاض
خبرنامه. برای برخط ارسال سامانۀ ایجاد •

مل سط در مهم و جالب، تازه، اخبار سریع تر و بیشتر پوشش •

خبرنامه. توسط بین الملل و

ایران ریاض انجمن نشریۀ . ٧
نشریۀ سردبیر ، عبدالله علیرضا دکتر آقای مؤثر تالش های •

باکیفیت. پژوهش مقاالت چاپ برای ایران، ریاض انجمن
ارسال برای کشور از خارج و داخل خوب ریاض دانان از دعوت •

نوپا. نشریۀ این به مقاله

صنعت با ارتباط و اشتغال . ٨
کارگروه مسئول به عنوان توتونیان فائزه دکتر استاد انتخاب •

دانش آموختگان. اشتغال و صنعت با انجمن ارتباط
اشتغال معضل رف به ایران ریاض انجمن کم و تالش •

ریاض علوم رشته های برای مل سط در دانش آموختگان
مختلف. راه کارهای ارائۀ با
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صنعت «پسادکتری مورد در ایران ریاض انجمن بیانیۀ انتشار •
جامعه». و صنعت در مطالعات فرصت و

انجمن بین الملل فعالیت های . ٩
کمیتۀ مسئول به عنوان ایرانمنش دکترعل آقای انتخاب •

انجمن. بین الملل
بده از بخش پرداخت برای ایرانمنش عل دکتر آقای تالش •

اتحادیۀ ۴ گروه در ایران عضویت حق به مربوط کشور پن سالۀ
علوم. وزارت مال حمایت با (IMU) ریاضیات بین الملل

معرض در دانشمندان از «حمایت تبعید در علم اعالمیۀ امضای •
انجمن توسط اقدام» برای فراخوان پناهنده: و آواره، خطر،

ایران. ریاض
ايران) در CWM (سفير مستقيم زهره دكتر خانم برگزیده شدن •

و آسيا در زنان رياض انجمن اجرايی شورای «عضو به عنوان
اقيانوسيه».

ا امری ریاض انجمن رئیس ،٣ چارن روث بیانیۀ انتشار •

ایران. ریاض انجمن رئیس به دعوت
انجمن نمایندۀ به عنوان نهندی زارع رشید دکتر آقای انتخاب •
و آسیا در CIMPA مدرسه های برگزاری راهبردی کمیتۀ در

اروپا.
ایرانمنش عل دکتر آقای و دانشخواه اشرف دکتر خانم شرکت •

ریاض دانان بین الملل کنگرۀ و IMU عموم مجم در
.ICM٢٠٢٢

پایه علوم جهان سال . ١٠
انجمن رئیس و ممقان جلوداری محمد دکتر آقای حضور •

سال این مل اجرایی ستاد در ریاض انجمن نمایندۀ به عنوان
فناوری و علم توسعۀ در پایه علوم اهمیت نشان دادن برای

کشور.
در انجمن نمایندۀ به عنوان ایرانمنش عل دکتر آقای انتخاب •
مرکز به پایه علوم حوزۀ در توسعه هفتم برنامۀ پیشنهاد کارگروه

جمهوری. ریاست استراتژی بررس های
انجمن رئیس به عنوان مشرق جواد دکتر آقای پیام دریافت •

پیشرفت و پایه علوم بین الملل سال به مناسبت کانادا ریاض

ایران). ریاض انجمن رئیس (به دعوت پایدار
برنامۀ پیشنهاد کارگروه برای ایرانمنش عل دکتر آقای معرف •

برای نهندی زارع رشید دکتر آقای و پایه علوم حوزۀ در هفتم
و برنامه ها ارزیابی، و نظارت (دانش آموختگان، رصد کارگروه

پایه. علوم جهان سال اجرایی ستاد به اداری) مطالبات

انجمن سمینارهای و کنفرانس ها . ١١
کارگروه مسئول به عنوان عبدالله فرشید دکتر آقای انتخاب •

انجمن. همایش های
برای انجمن همایش های ثبت نام حق از بخش تخصیص •

انجمن. هزینه های پوشش
نموده درخواست برگزارکنندگان کلیۀ از انجمن اجرائ شورای •

در را همایش ها حضوری برگزاری پساکرونا دورۀ در که است
دهند. قرار اولویت

رجائ عل دکتر آقای نظر زیر انجمن ماهانه همایش های •

آشنایی هدف با بین الملل سرشناس ریاض دانان از دعوت با
مختلف شاخه های در دستاوردها آخرین با کشور علم جامعۀ

م شود. برگزار ریاض
سمینارهای سایر و کشور ریاض ساالنۀ کنفرانس برگزاری •

جمله: از مجازی. به طور و مقرر موعد در انجمن تخصص
های سیستم و دیفرانسیل معادالت سمینار شانزدهمین •

، دینامی
بهینه سازی، و غیرخط آنالیز سمینار پنجمین •

آن، کاربردهای و هارمونی آنالیز سمینار دهمین •

جبر، سمینار بیست و هفتمین •

کاربردها، و هارمونی آنالیز سمینار نهمین •

آن، کاربردهای و جبرخط سمینار یازدهمین •

پیام نور، اه دانش ریاض همایش دهمین •

آن، کاربردهای و تابع آنالیز سمینار هفتمین •

آن، کاربردهای و ریاض آنالیز سمینار بیست وپنجمین •

آن، کابردهای و عددی آنالیز سمینار نهمین •

، انسان علوم و ریاضیات همایش هفتمین •
3Ruth Charney
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سازی، بهینه و کنترل مل سمینار چهارمین •

و علوم برای ترونی ال محتوای تولید مل همایش اولین •
دبستان، ریاضیات

ایران، هوشمند و فازی سیستم های مشترک کنگرۀ دهمین •

، صنعت و کاربردی ریاضیات سمینار اولین •

آن، کاربردهای و ناجابجایی جبر بین الملل کنفرانس •

پایه، علوم در کاربردی پژوهش های مل همایش اولین •

. هندس نظریه های و دینامی سیستم های سمینار سومین •

کشور ریاض پیش کسوتان نکوداشت . ١٢

برجستۀ ریاض دانان نکوداشت مراسم برگزاری از انجمن حمایت
نمونه، عنوان به شایسته. بسیار فرهنگ فعالیت به عنوان کشور
توتونیان فائزه دکتر استاد نکوداشت مراسم برگزاری از معنوی حمایت

مشهد. فردوس اه دانش در ١۴٠٠ دی ماه در

انجمن از تهران شهرداری حمایت . ١٣

، زاکان علیرضا دکتر آقای طرف از تومان میلیون ۵٠ تخصیص •

ایران. ریاض انجمن به تهران، محترم شهردار

محترم شهردار رنجبریان، مسعود مهندس آقای موافقت •

ایران ریاض انجمن فعالیت ادامۀ با تهران، ۶ منطقه
ورشو. پارک درساختمان

ریاض انجمن حامیان صندوق . ١۴

مدیریت با ایران» ریاض انجمن حامیان «صندوق تأسیس •

فرشته دکتر خانم اری هم و کرم زاده امیدعل دکتر استاد
تک تک حمایت برای مشخص مسیری مهیا کردن برای مل
از ریاضیات دوست داران و ایران ریاض دانان خانوادۀ اعضای

انجمن .

به کم برای کشور ریاضیات به عالقه مندان همۀ از دعوت •

صندوق. این

کشور علم نهادهای و انجمن ها سایر با اری هم . ١۵
از انجمن رئیس و کرم زاده امیدعل دکتر استاد عضویت •

اعضای و رؤسا از بسیاری به همراه اجرایی شورای جدید دورۀ
ریاض شاخۀ در انجمن اجرایی شورای پیشین دوره های

بیشتر اری های هم برای الزم تمهیدات ایجاد و فرهنگستان
فرهنگستان. و انجمن

فیزی انجمن و ایران ریاض انجمن مشترک بیانیۀ انتشار •
دورۀ در انتگرال مبحث آموزش ضرورت مورد در ایران

دوم. متوسطۀ

ایران. علم انجمن های کمیسیون با اری هم •

ایران. علم انجمن های شورای با اری هم •

کتاب انتشار . ١۶
انتشار برای خصوص ناشر ی با انجمن قرارداد نمونۀ تصویب •

انجمن. آرم با و انجمن نظر مورد ریاض کتاب های

فناوری، و علم در ریاضیات نقش به مربوط کتاب های انتشار •
دارد». ادامه انفجار «ریاضیات، مانند

دانشجويی ریاض مسابقۀ . ١٧
مسابقات ناظر به عنوان کرم زاده امیدعل دکتر استاد انتخاب •

. ریاض

علم هیئت عضو کاکاوندی، احمدی بیژن دکتر آقای انتصاب •
مسابقات علم کمیتۀ رئیس به عنوان ، بهشت شهید اه دانش

کشور. دانشجویی ریاض

١٩ روزهای در کشور ریاض مسابقۀ چهل و چهارمین برگزاری •

چندین در غیرمتمرکز جدید به شیوه ١۴٠١ اردیبهشت و٢٠
کرونا. شیوع از ناش وقفۀ از پس کشور سط در حوزه

خانم اری هم با الزهرا اه دانش در اختتامیه مراسم برگزاری •

مال حمایت با و اران، هم گروه و سلطانخواه نسرین دکتر
ان. نخب مل بنیاد

١۴٠٠ یا ١٣٩٩ سال در که افرادی استعداد شناسائ به کم •

جداگانه شرکت ان ام ایجاد طریق از شده اند دانش آموخته
دوره. این مسابقۀ در آن ها
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ریاض مسابقات کتاب دوم جلد تدوین مسئولیت واگذاری •

مجتبی دکتر آقای به پاس ها) و (سؤاالت کشور دانشجویی
. قیراط

انجمن ریاض دوماهانه مسائل . ١٨
نظر زیر دوماهانه به طور حل برای ریاض سواالت مجموعۀ انتشار
انجمن مسابقات تیم اری هم با کاکاوندی احمدی بیژن دکتر آقای

. ١۴٠١ بهار از انجمن سایت در

ایران ریاضیات شفاه تاریخ . ١٩
آقای توسط کشور ریاضیات شفاه تاریخ تدوین طرح اجرای •
و آرین نژاد مسعود دکتر آقای ، ممقان محمدجلوداری دکتر

همراه. گروه

در تأثیرگذار ایرانیان و مل مفاخر کتابچۀ تدوین برای تالش •

جهان. ریاضیات

ریاضیات. تاریخ کمیتۀ یل تش •

ریاض انجمن واژه نامۀ . ٢٠
مسئول به عنوان ممقان محمدجلوداری دکتر آقای انتخاب •

آرین نژاد. دکتر آقای اری هم با ریاض واژه نامۀ کارگروه

انتشار برای آمار و ریاض واژه نامۀ دوم ویراست آماده سازی •

ریاض نویسان. استفاده جهت اه دانش نشر مرکز توسط

انجمن. واژه نامۀ ترونی کردن ال •

دکتر آقای توسط ریاض نویس و واژه گزین نشست برگزاری •

. ممقان جلوداری محمد

انجمن جوایز . ٢١
«مسئول عنوان به پاریزی سالم عباس دکتر آقای انتصاب •
پایان تا ١۴٠٠ مهر ابتدای از ایران» ریاض انجمن جوایز

. ١۴٠٣ شهریور
انجمن. جوایز کل آیین نامه تصویب و تدوین •

و ایران» ریاض انجمن «جایزۀ به بهزاد» دکتر «جایزۀ تغییر •

آن. آئین نامه تصویب
دکتر رجبعل پور، دکتر ایران: ریاض انجمن جوایز اهدای •
دکتر و ، فاطم دکتر ، کرمان ریاض عباس دکتر هشترودی،

شفیعیها.

ایران ریاض انجمن دفتر . ٢٢
انجمن های بین در ایران ریاض انجمن +Aتوسط رتبه کسب •

علم انجمن های شورای همایش در انجمن از تقدیر و علم
انجمن، رئیس دلسوزانه و زیاد تالش های حاصل که کشور
انجمن پیشین اجرائ شورای اعضای و واعظ پور، دکتر آقای

بود.
صمیمانه و مؤثر تالش با انجمن مال و اداری امور به رسیدگ •

زهرا بیات، مولود انجمن)، دفتر (رئیس صادق اکرم خانم ها
انجمن. رئیس و خزانه دار نظر زیر بختیاری سمانه و بختیاری،
نظر زیر انجمن حقوق و حقیق اعضای امور یری پی و جذب •

. مل فرشته دکتر خانم
از انجمن نمایندگان با ارتباط و واتس اپ گروه فعال ترشدن •

. اجتماع ه های شب طریق

ایران یاض انجمن ∗رئیس


