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 ي اجنبه   چ يبدان معنا است كه ه  ني است. ا   راتييها و تغ ساختارها، فضاها، مدل  ها، ت يكم   ةدانش مطالع  اتياضير 

ها حدس   يبندها، و فرمول دنبال الگوها، طرح به   ي اضيباشد. دانش ر  ازين يب  اتياضيكه از ر   ستين  يبشر  ت ياز فعال 

آن  اثبات  رو  علم  است.  همنه   ياضيها  مادر  ا  ة تنها  ابزار  ست، علوم  بس  ياساس  ي بلكه  و    ياريدر  كاربردها  از 

  ي هااز شاخه  گريد   ياريو بس  ، ياقتصاد، علوم انسان  ، يمهندس  ، يپزشك  وتر، يعلوم كامپ  ، يعلوم تجرب  يهاپژوهش 

  است.  يعلم و فناور 

فرهنگ    يارتقا  ها، ي علوم و فناور  ريدر سا  ياضيكمك به حل مسائل ر  ، يكاربرد  داناني اضير  يهااز رسالت   يكي

فن  ةتوسع   ، ينوآور ن  ، يدانش  فناور  زيو  گسترش  به  ن  هاي كمك  سطح  شركت  يصنعتمهيدر  در  انبوه  و و  ها 

پا  هاييؤسسه م بر  كه  فعال  ةياست  عمل  و  خوشبختانه  ندينمايم  تي علم  ر  يتعداد.  علوم  پژوهشگران   ياضياز 

راستا، در   ني در ا  و   را فراهم سازند  انيبندانش  يهادر پروژه   ياضياند بستر الزم جهت استفاده از علوم ر توانسته 

منظور حل  و به  يو خصوص يدولت يها با سازمان يارتباط ةو گسترش شبك يارشته انيم  يهاپژوهش   ةجهت توسع

  ي را برا  يمناسب   گاه ياند جاتوانسته   ار يبس  يهابا تالش   ، عالوه اند. بهبرداشته   يثر ؤم  يهامسائل صنعت و جامعه، قدم

قطع  يكاربرد  يهاپژوهش  ة در حوز  ياضيعلوم ر با كاهش عدم  افزاتي(از جمله  از    نانياطم  بيضرا  شيها،   ... و 

و    ق يطر خدمات و   ة در حوز  يسازي ار قابل تج   يهاي فناور  ةمنظور توسعتر) به قي دق  يهايسازمدل   ايمحاسبات 

  . ندي نما تيتقو  اي جاديا ، يالمللني در تراز ب يو حت   رانيدر ا انيمحصوالت دانش بن

 يپژوهش   يها در طرح  ياضيتوسعه و گسترش علم ر 

به  يكاربرد اعتالو  حل   ، يعلم  تي موقع  يمنظور 

 يساز يقابل تجار  يهاي مسائل جامعه، و بسط فناور

ا اهم   رانيدر  به   يادي ز   تياز  است.  برخوردار 

پ  ارانياستاد هم   شوديم  شنهاديجوان  با كه  زمان 

اص  ديتول حوز  ليعلم  جهت   يتخصص   ة در  خود، 

نحو  يياآشن ر  ج يترو  ة با  علم  كاربست  در   ياضيو 

در   يمطالعات  فرصت  ، يو كاربرد  يقات ي تحق  يهات يفعال

ران ی ا   ی اض ی انجمن ر   ۀ ی ان ی ب   

و فرصت    ی صنعت   ی پسادکتر « 
در صنعت و جامعه»   ی مطالعات   

  

  د يزمان با تولكه هم   شودي م  شنهاديجوان پ  ارانيبه استاد
  ة با نحو   يي خود، جهت آشنا  يتخصص   ةدر حوز   ليعلم اص

و    يقاتي تحق يهات يدر فعال  ياضيو كاربست علم ر  جيترو
در صنعت و جامعه كه منجر    يمطالعات  فرصت   ، يكاربرد
  ، ياصل  ةنمونه و نمون شيدر سطح پ  ي دانش فن  د يبه تول

مسائل   توسع  تقاضاحل  و  قابل    يهاي فناور  ة محور 
  بگذرانند. ز يشود ني م يسازي تجار
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  ة محور و توسع حل مسائل تقاضا  ، ينمونه و نمونه اصلشيدر سطح پ  يدانش فن  ديصنعت و جامعه كه منجر به تول 

    بگذرانند.  زيشود ن  يم يسازي قابل تجار يهاي فناور

انجام    ، يو خصوص   ياعم از دولت   ، يوخدمات  يالزم را با مراكز صنعت  يهايزنيها رادانشگاه   شودي م  شنهاديعالوه، پبه 

محققان   يشود و كشور از دانش علم   لي در داخل كشور تسه  يصنعت   يگذراندن پسادكتر  انيمتقاض  رشيدهند تا پذ

  مند گردد.بهره  ، يو آت يارزشمند خود، در جهت رفع مشكالت فعل

و ارتباط با صنعت و جامعه دارند،   يفناور   ي كارها  ةكه تجرب  ييهاو دانشگاه   ي است مراكز علم  ستهيسرانجام، شا

ا   يبرا تدو  نيگسترش  به  اقدام  تصو  ني فرهنگ،  (از جمله   قيجهت تشو   ييهانامهوه ي ش  بي و  خود  پژوهشگران 

ا  ايدر صنعت (داخل    يانجام فرصت مطالعات  ي) برايق يتشو   ةيپا  كي   ياعطا   ي هاتا با طرح  ندي) نمارانيخارج از 

ازآنجاكه ارتباط    ن، ي . همچنندينما  يثرتر ؤم  يهاها كمك آن  يآشنا شوند و در اجرا   ياو توسعه  يكاربرد  يپژوهش 

دشوار  داني اض ير  كي مؤثر   با  با صنعت  په روب  ييهاي جوان  است،  قالب    يو   شوديم  شنهاد يرو   پژوهش   كي در 

  شود.   يكاربرد  يهابا صنعت و جامعه دارند، وارد امور پژوهش  يكاف  ييكه آشنا  يت علمئي ه  يهمراه اعضابه   يگروه
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 بسمه تعالی

 

 یاضيعلوم ر یهاانجمن هياتحاد هريمد ئتیمحترم ه استير

 دکتر محسن محمد زاده یآقا جناب

 

علوم  یهاانجمن هیبا اتحاد  0580-0811دوره  رانیا یاضیانجمن ر ییاجرا یمذاکرات و مكاتبات شورا رويپ سالم، یاهدا با   

الزم  یهایبررس نيو همچن هیو عملكرد اتحاد یشود( در مورد اساسنامه، برنامه راهبردیم دهينام هینامه اتحاد نی)که در ا یاضیر

 ه،یموسسان اتحاد تي، و ضمن ارج نهادن به حسن ن0811ماه و آذر ماه  آبان ییاجرا یو مباحث مطرح شده در دو جلسه شورا

ماه به حالت  5مدت  یرا برا هیخود در اتحاد تیعضوخود و به اتفاق تمام آرا،  0811آذرماه  00انجمن در جلسه  یاجرائ یشورا

 00حداکثر تا  هیو عملكرد اتحاد یراهبرد امهدر اساسنامه، برن ریز راتييخود را منوط به تغ تیآورد و ادامه عضویدر م قيتعل

 .دینمایم 0811ماه اسفند

خود به  یبا سعه صدر و بلندنظر شانیاست ا دواريام ه،یدر اتحاد یهمكاران گرام یهااز تالش ریضمن تقد یاجرائ یشورا     

 خاص مبذول دارند: تیعنا لیموارد ذکر شده ذ

 یعلم یهاانجمن ییو هم افزا یهماهنگ جادیا ه،یاتحاد سيو روح تأس یبه عمل آمده، هدف اصل یها یبر اساس بررس .0

 كیبه  یابيبرنامه در دست كی یاجرا یانجمن متول كیاز  شيبوده است که ب یاساسنامه( در موارد 5ماده  0عضو )بند 

بماند و  یدهنده باق شنهاديسازمان پ كیفقط در حد  هیاست که اتحاد دهکه قرار بو نیاند و مهمتر اهدف مشترک بوده

 ییهابرنامه یبه طور بالفعل به اجرا هیحال، اتحاد نینشود. با ا لیتبد یینهاد اجرا كیبه  زيبه صورت بالقوه ن یحت

 آنها است. یاجرا یمتول رانیا یاضیمانند انجمن ر یپرداخته است که اساساً انجمن بزرگ

و  حیصر فهيداند که وظیم ییهاتمام اهداف و برنامه یاجرا یآن را متول هیاتحاد یاساسنامه و برنامه راهبرد ن،يهمچن

 رانیا یاضیاست. انجمن ر دهیگرد یناسالم در عرصه مل ینوع تداخل موجب رقابت نیاست و ا رانیا یاضیانجمن ر یذات

خارج شده و  ینهاد اجرائ كی تيخود، از وضع یو برنامه راهبرد ساسنامهمحترم ضمن اصالح ا هیانتظار دارد که آن اتحاد

 عمل نكند. رانیا یاضیجامعه ر ندهیبه عنوان نما ژه،ی. به ودینما فایتنها نقش هماهنگ کننده را ا

 نیبوده و با ا اتياضیر یالملل نيب هیمانند اتحاد یالتيتشك جادیهمانا ا ه،یاتحاد سياز تأس هيرسد هدف اولیبه نظر م .5

با توجه  اتياضیر یالملل نيب هیهر عضو در اتحاد ینموده است. تعداد را یهمراه هیاتحاد نیبا ا یاضیچشم انداز، انجمن ر

شده است. اما در  فیتعر یو توان علم یرگذاريتأث زانيبر اساس م یعنیبه آن است،  تعلقکه آن عضو م یبه مرتبه گروه

  نیرا در ا رانیا یاضیخود موجبات کم رنگ شدن نقش انجمن ر نیو ا ست،ين نيچن یاضیعلوم ر یهاانجمن هیاتحاد
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با بهره  هیجامعه انتظار دارد که اتحادخود در  یعلم یرگذاريبا اتكا به تأث رانیا یاضیبه دنبال داشته است. انجمن ر هیاتحاد

از اعضا و از جمله  كیهر  یبرا یدرنظر گرفتن وزن یالزم برا یقانون داتيتمه ات،ياضیر یالمللنيب هیاتحاد یاز الگو یريگ

 ها به عمل آورد. یريگ ميآن، در آرا و تصم تيمتناسب با شأن و اهم رانیا یاضیانجمن ر

انجمن  نيدهد که جانشیاجازه را به آن م نیا یحیبه طور تلو هیپنج ساله اتحاد یراهبردها در برنامه راهبرد 8بند    .5

نقش انجمن  یفایکشور شده و در واقع به ا ییو اجرا یريگ ميتصم ،یاستگذاريحضور موثر در مراکز س یبرا رانیا یاضیر

قسمت و موارد مشابه از برنامه  نیبا سابقه درخشان خود انتظار دارد که ا انریا یاضیامور بپردازد. انجمن ر نیدر ا

در تمام شئون و سطوح  رانیا یاضیانجمن ر ینقش برا نیآن، همانند گذشته، ا یحذف شده و به جا هیاتحاد یراهبرد

 بماند. یباق

 نيچن جادیا یوجود دارد که هدف اصل ییايافمنطقه جغر كی یهادانشگاه هیمانند اتحاد یمختلف یهاهیاتحاد معموالً   .8

آن  یاعضا یکند، درخواست جمعیم انيب هیرا اتحاد یاگر سخن نكهیآن است و ا یهارمجموعهیز تیتقو ،ییهاهیاتحاد

به نفع اعضا است که  یاهیاتحاد نيبرد. در چن شيآن را در جامعه پ توانیم یشتريشود و با قدرت بیم یتلق  هیاتحاد

 هیعضو، اهداف اتحاد یهادانشگاه هيبق یاريو هم یرا به دست گرفته و با همفكر تیاست سكان هدا شرويکه پ یدانشگاه

  کند.یعضو دخالت نم یهادانشگاه یدر امور داخل چگاهيهم ه هیببرد. اتحاد شيرا پ

انتظار  رانیا یاضیگونه باشد. انجمن پرسابقه رنيکه به هم است نیهم انتظار ا یاضیعلوم ر یهاانجمن هیمورد اتحاد در

کرده و  تیمربوط، به نحو مطلوب از آنها حما یهاانجمن یباشد تا بدون دخالت در امور داخل یاضیامور ر یدارد متول

 ببرد. شيپ شانیا یكرو همف یاريکشور را با هم یاضیاهداف کالن ر

در کشور موثر  هیاتحاد یواقع گاهیجا یو ارتقا فیاست موارد باال بتواند در بازتعر دواريام رانیا یاضیانجمن ر ییاجرا یشورا    

 واقع شود.

 گردد. یم یسپاسگزار هیدست اندرکاران اتحاد ریو سا یاز حسن نظر جنابعال شيشاپيپ    
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كرمان رياض عباس جايزۀ دورۀ بيست وششمين برندۀ
جایزه) امنای هیئت (مسئول ∗ ويش ابراهيم حميدرضا

بنیان گذار تأثیرگذار و ارزنده خدمات به پاس ایران ریاض انجمن
و کرمان ریاض عباس دکتر ریاض دان و دانشمند ایران، نجوم
ریاض دانان از تقدیر و فقید استاد آن شام مقام از تجلیل به منظور
به هرساله که است گرفته نظر در ایشان به نام جایزه ای پوینده،
اهدا ایران ریاض کنفرانس در انتخابی مقالۀ بهترین نویسندۀ

م شود.
از استفاده با ایران رياض ساالنۀ كنفرانس علم كميتۀ
سوی از تعيين شده فرم های و امتيازبندی ها معيارها، دستورالعمل ها،

بررس مورد را كنفرانس در ارائه شده آثار بهترين جايزه، امنای هيئت
نامزد سه كنفرانس علم كميتۀ دبير سوی از نامه ای ط و داده قرار
هيئت آن، به دنبال م نمايد. معرف جايزه امنای هيئت به برگزيده
را برتر اثر پيشنهادی، نامزد شدۀ آثار همه جانبۀ بررس با جايزه امنای
م نمايد ارسال رياض انجمن رئيس به صورت جلسه ای ط و تعيين
جايزه و لوح تهيه مقدمات و رسيده انجمن اجرايی شورای تصويب به تا

گردد. فراهم بعدی كنفرانس افتتاحيۀ جلسۀ در اهدا برای

ایران ریاض انجمن اهدايي لوح و فتوح دکتر

، فتوح مرتض دکتر آقای جایزه این دورۀ بیست وششمین برندۀ
به شریف، صنعت اه دانش ریاض علوم دۀ دانش علم هیئت عضو

مقالۀ ارائۀ واسطۀ
“The epiperimetric inequality approach for the regularity

of a free boundary problem”

،١۴٠٠ شهريور ١١ ‐ ٨) ایران رياض كنفرانس پنجاه ودومين در
و لوح اهدای مراسم كه گرديد تعيين كرمان) باهنر شهيد اه دانش
پنجاه وسومين افتتاحيۀ جلسۀ در ايران رياض انجمن توسط جايزه
و علم اه دانش ،١۴٠١ شهريور ١۴ ‐ ١٧) ایران رياض كنفرانس

گرديد. برگزار مازندران) فناوری
اه دانش رياض علوم دۀ دانش دانشيار هم ا كنون فتوح دكتر
تحت خود دكتری رسالۀ از ١٣٨٣ سال در كه م باشد شريف صنعت
و دفاع مذكور اه دانش در موج» پراكندگ وارون «مسائل عنوان

گردید. دانش آموخته
شده ارائه مقاله اهداف و موضوع از مختصري بيان به اينك
نظم بررس هیلبرت، نوزده مسئله طرح به دنبال م پردازيم:

بهینه سازی مسئله حل از که دیفرانسیل معادلۀ جواب های

min
u

∫
Ω

H(∇u, u, x) dx

گرفتند. قرار زیادی توجه مورد م آمدند به دست
در (H بودن تحلیل فرض با تحلیل (جواب اولیه مسئلۀ هرچند
اما شد، حل کامل به طور ٢ دی جورج و نش١ جان توسط ١٩۵٧ سال
الگرانژین تابع برای ضعیف تر شرایط با مسئله این ر دی صورت های
نظم بررس خاص، به صورت است. مطالعه و بررس مورد هنوز H

F تابع که H = |∇u|٢ + F (x, u) انرژی تابع برای مینیمم سازها
با دیفرانسیل معادالت شاخۀ در مهم موضوع ی دارد پایین نظم
صدق زیر شبه خط معادلۀ در مینیمم سازها این است. جزئ مشتقات

م کنند

∆u = f(x, u) (٣ . ١)

خاص  حالت ی است. u به نسبت F تابع مشتق f آن در که
مسئلۀ در .∆u = χ{u>٠} است، ٣ مان مسئلۀ (٣ . ١) مسئلۀ برای
تابع ی F (u) = ٢max(u, ٠) صورت به الگرانژین تابع مان
دوم مشتق که داد نشان فرسه۴ ١٩٧٢ سال در است. لیپ شیتس
که است نظم بهترین این و هستند کران دار مان مسئلۀ جواب های

ی معادله، راست سمت زیرا داشت؛ انتظار م توان جواب ها برای
داریم. ناپیوسته تابع

سط به خصوص معادله این جواب های تراز سطوح نظم آنالیز اما
جواب های که چرا است، ظریف تر و پیچیده تر بسیار {u = ٠} تراز
باشند. صفر برابر دامنه از توجه قابل قسمت در م توانند مسئله این
به صورت که آزاد مرز بررس به م شود تبدیل نظم مسئلۀ بنابراین،
1John Nash 2De Giorgi 3Abstacle problem 4Frehse 5Caffarelli
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برای باارزش دستاوردهای از ی در م شود. تعریف ∂{u > ٠}
دو به را آزاد مرزهای ١٩٧٧ سال در ۵ کافارل آزاد مرزهای آنالیز
منظم نقاط که داد نشان او کرد. تقسیم تکین و منظم نقاط دسته
رویۀ ی است، مثبت آنجا در {u = ٠} مجموعه ال چ که (نقاط

ال چ {u = ٠} آنجا در که (نقاط تکین نقاط اما است. تحلیل
کانتور مجموعه های مثل پیچیده تری ساختارهای م توانند دارد) صفر
در کافارل توسط نقاط این آنالیز برای دستاورد اولین باشند. داشته
C١ رویه ای روی نقاط این داد نشان وی شد. انجام ١٩٩٨ سال
در ۶ اپی پریمتری نامساوی از استفاده با نتیجه این م گیرند. قرار
آنالیز ابزارهای از نامساوی این کرد. پیدا بهبود C١,α نظم به دو بعد
(١٩٩٩ سال (در وایس٧ توسط اولین بار برای که بود مینیمال رویه های

اریتم ل نسخه ی ٢٠١٨ سال در برده شد. به کار مان مسئلۀ در

باالتر ابعاد در که دادند نشان آن به کم و شد ارائه نامساوی این از
م گیرند. قرار C١,log خمینۀ ی روی تکین نقاط

توجه مورد نیز (٣ . ١) ر دی نسخه های مان مسئلۀ کنار در
سمت در اگر مثال، به عنوان است. گرفته قرار بسیاری ریاض دانان
نظم انتظار یریم، ب نظر در را f(x, u) = uq هولدر تابع (٣ . ١) راست
با جواب نظم بررس کنار در مقاله، این در داریم. جواب ها از بهتری
نظم دارای آزاد مرز م دهیم نشان اپی پریمتری نامساوی از تعمیم

است. C١,α حداقل
كرمان رياض عباس جايزۀ امنای هيئت و ايران رياض انجمن

روزافزون توفيقات ، فتوح دكتر آقای به موفقيت اين تبری ضمن
م نماید. مسئلت متعال خداوند درگاه از را ايشان

مشهد فردوس اه ∗دانش

«١۴٠١ هشترودی «جایزۀ گزارش
جایزه) امنای هیئت (عضو کوشش∗ محمدرضا

هشترودی جایزۀ برندگان ، شوق احمد دکتر و گازر مجید دکتر

در ایران ریاض کنفرانس پنجاه وسومین افتتاحیۀ مراسم در
ریاض انجمن ویژۀ جایزۀ (بهشهر)، مازندران فناوری و علم اه دانش

گازر، مجید دکتر به هشترودی) (جایزۀ توپولوژی و هندسه در ایران
دکتر و اصفهان صنعت اه دانش ریاض دۀ دانش علم هیئت عضو

شد. اهدا ده، دانش آن پسادکترای ر پژوهش ، شوق احمد

اونتاریوی وسترن اه دانش دانش آموختۀ گازر دکتر برندگان: دربارۀ
سردبیر و اصفهان صنعت اه دانش دانشیار حاضر حال در و کانادا

ریاض انجمن بولتن هستند. ایران ریاض انجمن بولتن نشریۀ

ایران ریاض جامعۀ ریاض نشریۀ معتبرترین و قدیم ترین ایران
پیوستۀ انتشار سابقۀ تاکنون ١٣۵٣ سال از که م شود محسوب
موفق گازر دکتر این، از پیش دارد. انگلیس زبان به ریاض مقاالت
شده  اند. ایران ریاض انجمن از کرمان ریاض جایزۀ دریافت به
از و اصفهان صنعت اه دانش دکترای دانش آموختۀ شوق احمد دکتر
این در ذکرشده مقاالت است. اه دانش این پسادکتری ران پژوهش
ایشان پسادکترای پژوهش های و دکترا رسالۀ از مستخرج گزارش،

است. گازر دکتر راهنمایی تحت

دکتر و گازر دکتر مشترک تحقیقات برندگان: تحقیقات دربارۀ
در مدعو سخنران به عنوان که ، موسیق در توپولوژی دربارۀ شوق
مدل سازی با است، شده ارائه توپولوژی و هندسه سمینار یازدهمین
دیفرانسیل معادالت دستگاه های طریق از موسیقیایی صداهای

کیف تغییرات انشعابات١، از منظم مجموعه ای با همراه منفرد
حقیقت در موضوع این  م کند. توصیف را موسیق نواخت های
راستای در مؤثر کاربردی ارائه کنندۀ و ر ب پتانسیل ی بیانگر
مدل سازی مانند صدا پردازش و آکوستی نظریۀ در جدید مطالعات
برای و ال تشخیص شیوه های و صدا کیف طبقه بندی های اصوات،

است. موسیق صداهای و گفتار مانند صوت نال های سی
6epiperimetric 7Weiss 1Bifurcations 2Singular 3Classification

https://fa.ims.ir/%d8%ac%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b2/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c/
https://fa.ims.ir/%d8%ac%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b2/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/ 
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دلخواه n برای بعد ٢n با منفرد٢ دستگاه های رده بندی نخستین
چنین رده بندی٣ نتایج درحال که است، شده انجام [١] مقالۀ در
بعدهای به تاکنون سال، ٣٠ از بیش فعالِ تاریخچۀ با دستگاه هایی
تحلیل و محاسبه فرایند مقاله، در است. بوده محدود ٣ حداکثر تا
این در م شود. تسهیل ، کاهش رد ش چند اعمال با نرمال فرم های
م شود تجزیه مجزا و زوج ابعاد با سلول هایی به حالت فضای فرایند،
پایین تر ابعاد با منیفلدهایی به نیز سلول ها این از هرکدام به طوری که
با اویلری برداری میدان شار تحت برگ ها این م شود. برگ بندی
روی دینامی دستگاه کاهش با لذا است. پایا چندگانه هاپف تکینگ
خواهد پذیر ان ام نرمال های فرم محاسبه و تحلیل منیفلدها، این
کنترل و توصیف در فوق رده بندی استفادۀ و کاربرد ونگ چ شد.
عل رغم است. شده بیان [١] مقاله این در نیز روبات ها کیف رفتار
نخستین بار برای انشعاب، نظریۀ قرن ی از بیش فعال تاریخچۀ
طنین۴ مدل سازی در نظریه این ، شوق دکتر و گازر دکتر توسط
به کار ۵ موسیق آکوردهای دینامی آنالیز و موسیقیایی صداهای
٢n‐بعدی منفرد دستگاه های توسط مدل سازی این است. شده برده
رده بندی [١] مقالۀ در که م پیوندد واقعیت به بزرگ بسیار n برای
انشعاب۶ کنترل به موسیق ُنت های توصیف بنابراین شده اند.
رهیافت با صدا رنگ طبقه بندی م شود. وابسته دیفرانسیل معادالت
طریق از صوت نال های سی هندس طیف توصیف با انشعاب، کنترل
انجام ٧ هارمونی حدی مجموعه های و هارمونی طنین، منیفلدهای
منیفلدهای هندس و توپولوژی پیچیدگ مطالعۀ به که م گیرد

دینامی در موجود انشعابات روش، این با م شود. مرتبط معرف شده
شناسایی م توان را مختلف سازهای توسط نواخته شده صداهای

توپولوژی پیچیدگ مطالعۀ به منظور .[٣ ،٢] نمود طبقه بندی و
معرف انشعابی، پایای منیفلدهای ، هارمون موسیق  ی مجانبی

توصیف جبری توپولوژی از ٨CW مجتم های ساختارهای توسط و
کاهش یافته سیستم های ٩ جهان افت ش مطالعۀ ، واق در شده اند.
و تجزیه درحال که م گیرد، انجام انفراد١٠ نظریۀ ابزارهای توسط
شار‐ پارامتری منیفلدهای انشعابات به منجر دستگاه انشعابات تحلیل
نیازمند پارامترها فضای توصیف آن، در که م شود چنبره گونه١١ و پایا
مقالۀ به عنوان هم اکنون نتایج این است. CW مجتم های ابزار به

.[۴] است داوری حال در چهارم

سمینار در ارائه شده شوق دکتر و گازر دکتر مشترک تحقیقات
از که شده است منجر مقاله ۴ نگارش به ، [۵] توپولوژی و هندسه
١ مقاالت، این از شده اند. چاپ و پذیرش مقاله ٣ تاکنون تعداد این
و  Communications in Mathematical Physics نشریۀ در [١] مقاله
چاپ Journal of Differential Equations نشریۀ در [٣ ،٢] مقاله ٢
از بیش (با ریاضیات قدیم نشریات از که نشریات، این است. شده 
م شوند محسوب اول تراز نشریات م آیند، به شمار سابقه) نیم قرن
(بدون است شده منتشر آن ها در ایران از کم مقاالت تاکنون که
نشریۀ در ایران از مقاله ٧ تنها تاکنون گازر، دکتر مقاالت احتساب

است). رسیده چاپ به دوم نشریۀ در ایران از مقاله ١۶ و اول
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« فاطم تق پروفسور جایزۀ برندۀ سومین «انتخاب گزارش
جایزه) امنای هیئت (رئیس گویا∗ زهرا

فاطم جایزۀ برندۀ ، عباس عل آقای و (چپ) فاطم تق پروفسور

انجمن اجرایی شورای تأیید و فاطم جایزۀ امنای هیئت پیشنهاد با
ریاض کنفرانس پنجاه وسومین افتتاحیۀ مراسم در ایران، ریاض

آقای شد، برگزار (بهشهر) مازندران فناوری و علم اه دانش در که ایران
برندۀ سومین به عنوان مازندران استان ریاض معلمان از عباس عل

شد. معرف فاطم جایزۀ
که روال طبق ،١۴٠١ سال فاطم جایزۀ برندۀ انتخاب مراحل
کنفرانس در و شد شروع شیراز اه دانش در پنجاهم کنفرانس از
برای شد. انجام آمد، قوام کرمان باهنر شهید اه دانش در پنجاه ودوم
دبیرخانۀ یری پی با و گرفت صورت الزم نامه نگاری های کار، این
انتخاب معیارهای به همراه بازبین شده آیین نامۀ ایران، ریاض انجمن
کنفرانس دبیر محمدزاده حمید دکتر آقای برای جایزه، نامزدهای
کنفرانس پنجاه وسومین علم کمیتۀ دبیر طهماسبی دکتر آقای و
، شفاه تماس های و اتبات م این در شد. ارسال ایران، ریاض

استان در ریاض معلمان با مرتبط نهادهای حضور که شد داده توضیح
است. ضروری جایزه نامزد سه اعالم برای مازندران

خرداد دوم نیمۀ محمدزاده، دکتر آقای کنفرانس محترم دبیر
حقیق اران هم از نفر ١٢ امضای به که را نهایی صورت جلسۀ ،١۴٠١

هیئت برای را جایزه نامزد چهار رزومۀ به همراه بود، رسیده حقوق و
برای نفر چهار این رزومۀ نمودند. ارسال ایران، ریاض انجمن و امنا
تیر ١۵ چهارشنبه مجازی جلسۀ در و شد فرستاده امنا هیئت اعضای
خانم توتونیان، دکتر خانم از ل متش امنا هیئت اعضای حضور با که
مهرداد دکتر آقای و رفیع پور، ابوالفضل دکتر آقای غالم آزاد، دکتر
از که رسیدند تصمیم این به قاط اکثریت شد، یل تش نامداری،

معرف نفر سه جایزه، شیوه نامۀ طبق تا شود درخواست کنفرانس دبیر
که رسیدند اجماع به اعضا رزومه ها، مجدد بررس در ول شوند.
است اه دانش آموزش در نامزدها از ی ارزندۀ فعالیت های تمرکز
نامزدها تعداد بدین ترتیب، و نم گیرد قرار جایزۀ این چهارچوب در و
درنظرگرفتن با پس ازآن، نشد. یری پی موضوع، این و شد نفر سه
استان ریاض برتر معلم به عنوان عباس عل آقای جایزه، معیارهای
با همچنین شدند. انتخاب ایران ریاض انجمن طرف از مازندران
طرف از شد قرار شد، انجام کنفرانس محترم دبیر با که رایزن هایی
آید. به عمل قدردان نیز ر دی نامزد دو از مازندران، استان مسئوالن

بهشت شهید اه ∗دانش

ایران ریاض انجمن ساالنۀ برنامۀ
(١۴٠٢ شهریور تا ١۴٠١ (مهر

ارتقای راستای در کشور آموزش نهادهای با بیشتر تعامل •

. اه دانش و مدرسه ای ریاضیات سط
ارتقای راستای در کشور پژوهش نهادهای با بیشتر تعامل •

. ریاض پژوهش های کیف سط
با ریاض تحقیقات پیش از بیش ارتباط برای بیشتر تالش •

صنعت. و جامعه  نیازهای

و علوم وزارت درس برنامه ریزی کمیته های با اری هم •

پرورش. و آموزش
در برجسته انجمن های و سازمان ها با اری هم برای تالش •

. بین الملل سط
. ریاض جهان اتحادیۀ پن گروه در حق عضویت تأمین •

اه ها. دانش ریاض گروه های با م مستح و مستمر ارتباط •

https://fa.ims.ir/%d8%ac%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b2/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%82%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c/ 
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اه ها. دانش در ایران ریاض انجمن نمایندگان با بیشتر تعامل •

و اه ها دانش حقوق و حقیق اعضای افزایش برای تالش •

کشور. از خارج و داخل مراکز
انجمن. حامیان صندوق برای مردم کم های جذب •

انجمن. هزینه های تأمین •

کشور. دانشجویی ریاض مسابقات برگزاری •

ایران. ریاض انجمن سمینارهای و کنفرانس ها تقویت •

انجمن. ماهانۀ همایش های کیفیت بهبود و منظم برگزاری •

ایران. ریاض انجمن جوایز آئین نامه های به روزرسان •

ایران. ریاض انجمن بولتن اه جای ارتقای برای تالش •

ریاض انجمن نشریۀ مقاالت کیفیت ارتقای برای تالش •

ایران.
. ریاض اندیشۀ و فرهنگ مقاالت کیفیت ارتقای برای تالش •

ایران. ریاض انجمن خبرنامۀ مقاالت و اخبار کیف بهبود •

ایران. ریاضیات تاریخ به مربوط طرح های یری پی •

. ریاض واژه نامۀ ترونی کردن ال •
ایران. ریاض انجمن سایت ارتقای •

مجم در ١۴٠١ ‐ ١۴٠٢ سال برای ایران ریاض انجمن ساالنۀ برنامۀ
تصویب به ١۴٠١ شهریور ١۵ تاریخ در ایران ریاض انجمن عموم

رسید. جلسه در حاضرانِ

انجمن بانوان کمیتۀ عضو انتخاب
اقيانوسيه و آسيا در زنان رياض انجمن اجرايی شورای در

يك به فيلدز مدال نخستین بار برای ٢٠١۴ سال در اينكه از پس
بانوان كميتۀ گرفت، تعلق ( ميرزاخان مريم (زنده ياد ریاض دان بانوی
اهداف از ي شد. يل تش ٢٠١٥ سال در رياض بين الملل اتحاديۀ

پژوهش ، آموزش فعاليت های به جهان رياض دان بانوان تشويق آن
برای استعداد با دختران از حمايت و ترغيب و بيشتر اجتماع و
ل های تش راستا اين در است. بوده رياضيات در تحقيق و تحصيل
قاره های در زنان رياض انجمن های یافتند. گسترش بانوان ریاض

انجمن چنين اقيانوسيه و آسيا اما شدند، يل تش آفريقا و اروپا ا، آمري

رياض ل های تش قاره، دو اين كشورهای اکثر در گرچه نداشتند،
بين الملل اتحاديۀ بانوان كميتۀ بنابراین، بود. آمده به وجود زنان

يل تش نيز اقيانوسيه و آسيا در را انجمن اين گرفت تصميم رياض
گرفت تماس ناحيه اين در ریاض نهادهای و خود سفيران با لذا دهد.
را خود مجم اولين ،٢٠٢٢ اوت اول تاريخ در فراخوان با سرانجام و
خود اجرایی شورای اولين همچنین، داد. يل تش مجازی به صورت
بسيار فعاليت های به دليل و رساند به تصويب آن اعضای پيشنهاد با را
مستقيم زهره دكتر خانم ايران، رياض انجمن بانوان كميتۀ شاخص
ايران رياض انجمن بانوان كميتۀ عضو و ايران در ١CWM سفير كه
و آسيا در زنان رياض انجمن اجرايی شورای عضو به عنوان را هستند
پيام های مذكور همايش در كه است به ذكر الزم برگزیدند. اقيانوسيه
ارائه نيز ایران، جمله از عضو، كشورهای رياض انجمن های رؤسای

گردید.
و انجمن بانوان کمیتۀ به را مؤفقیت این ایران ریاض انجمن
و علم اه دانش علم هیئت عضو مستقیم، زهره دکتر خانم به ویژه

نماید. م عرض تبری ایران، صنعت
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