
 

 

 به نام خدا

های ایرانی علوم ریاضیانجمن ادیهسوم هیئت مدیره اتح گزارش اولین جلسه دورۀ  

      

با شرکت خانم دکتر اقلیدس  9/10/1400شنبه روز پنج  10در ساعت  اولین جلسه دوره سوم هیئت مدیره اتحادیه        

دکتر رجالی، دکتر سید اکبر جعفری، دکتر محمد هادی زاهدی،  و آقایان دکتر محمدزاده، دکتر بابلیان، دکتر قاسمی هنری،

دکتر کارآمد و آقایان مهندس رستمی،عبدی، منزوی و خلیلی مقدم، به صورت مجازی، تشکیل  دکتر سید سعداله نبوی نژاد،

 شد.

شان گفتند دو م گفتند. ایهای دوم و سوم اتحادیه خیر مقدهای دورهاعضای هیئت مدیره نخست دکتر محمدزاده به        

آنها  فر از فعاالن دوره قبل، دکتر قاسمی و دکتر مهدوی امیری، در هیئت مدیره دوره سوم نیستند ولی امیدواریم از نظراتن

در مورد  گزارشیسپس  .آنها به هیئت مدیره دور سوم تداوم داشته باشد ها همکاریمند باشیم و از طریق کارگروباز هم بهره

 و سپس وارد دستور جار جلسه شدند. کردندارائه  2/10/1400 عادی ساالنه اتحادیه در تاریخ مجمع عمومیبرگزاری 

دکتر حضور آقایان  با و اظهار داشتند که اتحادیه ارائه  کارگروه بین الملل : گزارشی در خصوص فرایند تشکیل دکتر رجالیآ 

جلسه داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که از انجمن های عضو اتحادیه دوی امیری و دکتر محمدزاده چند بابلیان، دکتر مه

یق شورای خانه های ریاضیات، اتحادیه معلمان ریاضی، انجمن رمز، انجمن ایرانی تحقبخواهیم نماینده معرفی کنند. تا کنون 

و تقاضا کردند از سه انجمن باقیمانده  معرفی کرده اند نماینده خود را در عملیات، انجمن آمار و انجمن سیستم های فازی

استفاده از تجارب آنها  را برگزار وجلسه  نده اولینآی پنج شنبهبتوانیم  خواسته شود نمایندگان خود را معرفی کنند تا انشااهلل

 یم.نمای

 م خواست از بقیه انجمن ها بخواهند که نمایندگانشان را معرفی کنند. یزاده : از خانم آیت الهی خواهدکتر محمد      

با حضور  را "سمینار علوم ریاضی و چالش ها  "ششمین جلسه برنامه ریزی سومین  30/9دکتر بابلیان : روز سه شنبه      

باز و بررسی آقای عبدی  متن پیشنهادیداشتیم. در این جلسه میرزاوزیری و آقای عبدی دکتر قاسمی، دکتر دانشگر، دکتر 

 ها و برخی ارگان ها ارسال شود.دانشگاه و آمار های ریاضیبرای گروه "اطالعیه  "به عنوان  قرار شد د ونویسی ش

افراد مطلع و د و سخنرانان این سمینار برخالف سمینار های معمولی سفارش مقاله داده می شودر دکتر محمدزاده :     

ی هاارائه راه کار ها،عالوه بر بررسی و بیان چالش بایدو  هستندو در حوزه ریاضیات  پژوهش مند در امور آموزش،دغدغه

 اگر امکان داشته باشد صورت جلسات این کارگروه برای اعضای هیئت مدیره ارسال شود. مد نظر باشد. حتما نیز  عملی آنها 

)گان(به کمیته معرفی نمایندهانتخاب اعضا و کارگروه ها سه وظیفه دارند: تعیین موضوع های هر محور، زیرآقای عبدی :     

مجازی. اگر به شکل سوم برگزار  -این سمینار ماموریت گراست. سه شکل برگزاری داریم: حضوری، مجازی و حضوری علمی.

 ی را با آموزش و پرورش حل کنیم.کنیم نیاز به تعیین مکان خاصی نیست. ضمنا قرار است مسئله مال

منظور عبدی وقتی صحبت از محل برگزاری می شود حضوری یا غیر حضوری مهم نیست،  آقای : جنابدکتر محمدزاده   

کند. پس الزم است حتما برگزار کننده را هرچه زودتر برگزارکننده سمینار است که با همکاری اتحادیه سمینار را اجرا می

 اند تعیین شود.ن که قبال اعالم آمادگی کردهاز بین داوطلبی

 



 

 

 

 

 

آقای عبدی : قرار شد معلوم گردد آیا این سمینار در کنار فعالیت های سال علوم پایه برگزار می شود؟ آیا دانشگاه چاه    

 شیراز برگزاری را می پذیرد، کارگروه محل را مشخص می کند. موزش و پرورشبهار یا آ

 برگزارهای اتحادیه در سال جهانی علوم پایه هم زمان با فعالیت 1401در سال این سمینار محمدزاده : قرار است دکتر     

آنکه اعتباری از سال جهانی دریافت بدون اعتباری برای سال علوم پایه وجود ندارد بنابراین برگزاری سمینار را د، فعال شو

 ای پیش برود که ستاد سال جهانی بتواند سمینار را نیز حمایت کند چه بهتر.بگونهکند  برنامه ریزی کنید. حال اگر شرایط 

اریم بلکه اطالعیه داریم. دانشگاه یا نهاد برگزار کننده باید امکانات مجازی خوبی دکتر قاسمی هنری : ما فراخوان ند    

 خ و نظر خواهی برای شرکت کنندگان.، از نظر پخش سخنرانی ها، جلسات میز گرد و امکان پرسش و پاسداشته باشد

. اعضای هیئت مدیره دوره سوم، با توجه ره دوره های دوم و سوم استمشترک هیئت مدی : این جلسۀ دکتر محمد زاده   

البدل است. اصلی و یک نفر بازرس علی بازرسنفر و یک  عضو علی البدلنفر  ییرات اساسنامه هفت نفر عضو اصلی، دوبه تغ

 اب شوند. خدار اتحادیه از بین اعضای اصلی انتو خزانه هیئت مدیره نایب رئیس الزم است رئیس ونون اک

را درودی  محمدزادهمحسن دکتر آقای  به اتفاق آرا، ، هیئت مدیره اتحادیهاعضای  های زیادسپس ضمن مذاکرات و بحث 

اسمعیل دکتر آقای و  هیئت مدیره  نایب رئیسعنوان  را بع اقلیدس  ترانه خانم دکترسرکار ، هیئت مدیرهرئیس به عنوان 

 .نداتحادیه انتخاب نمود ارخزانه درا به عنوان بابلیان 

البدل نیز همانند اعضای اصلی برای حضور در جلسات اعضای علی م سعی کردیم از تمامدکتر محمدزاده : ما در دوره دو     

دکتر آقایان یم. کرددعوت می هیئت مدیره کنیم. بعالوه از موسسین اتحادیه برای حضور در جلسات هیئت مدیره دعوت 

کردند. من و خالصانه کمک میرجالی در تمام جلسات  حاضر علی دکتر  آقایو بهزاد و دکتر تومانیان در برخی از جلسات 

 اعضا مقرر شد این روش ادامه پیدا کند. همه موافقتنظر اعضای هیئت مدیره را در مورد ادامه این رویه خواهانم. با 

با کد  علی البدل و بازرسین و اعضای اصلی بایستی مشخصات کاملبرای ثبت هیئت مدیره جدید، مهندس رستمی :      

ارائه  تهیه شود و گزارش اقای دکتر تومانیان، نماینده کمیسیون انجمن ها، در رابطه با تایید گزارش مجمع عمومی نیز ملی

 بایستی از تجربه آقای سلیمانی حتما استفاده شود و در گرفتن امضاهای الزم کمک گرفته شود. گردد.

ل های قبل انجام نشده است. اگر از همکاران کسی در این خصوص در سامسئله مالیات اتحادیه دکتر محمدزاده :      

برای موضوع مالیات و تهیه دفتر  این مورد به آقای دکتر بابلیان . قرار شد آقای دکتر نبوی نژاد درای دارد بفرمایندتجربه

 (ژوهشگران کشورما جلسه ای با دکتر افتخاری )رئیس صندوق حمایت از پ کمک کنند. اندیکاتور و تکمیل اظهارنامه مالیاتی

اتحادیه از ایشان کمک  داشتیم و در رابطه با شناساندنانقالب فرهنگی در آمده اند،  شورای عالیه عضویت  که اخیراب

مهندس عبدی، مهندس ان دکتر رجالی،  اقای قرار شد  خواستیم. به کارگروهی نیاز داریم که موارد قبلی را پیگیری کند.

البته بقیه اعضا می توانند  مسئول کارگروه باشند، تر  رجالیدکآقای . اعضای کارگروه باشندو خانم دکتر اقلیدس رستمی 

 کارگروه بدهند. نظرات خود را به 



 

 

 

 

 

آقای مهندس بد نیست که برنامه سال جاری را در جلسه بعد مرور کنیم. ما یک برنامه ساالنه و یک برنامه پنج ساله داریم.

پیشنهاد شد که برنامه راهبردی  امسال اجرائی کنیم مشخص می کنند.رستمی لطف می کنند و مواردی که باید تا پایان 

 عضا ارسال شود. تقویم پنج ساله برای تمام ا

. برای سال بعد نظر تشکیل شوند های اول هر ماهصبح پنج شنبه 12تا  10ساعت  جاری هماتا پایان سال قرار شد جلسات 

  ل لینک ورود به جلسه همین لینک امروز است.کرد.تا پایان سا خواهی خواهیم

  تشکیل خواهد شد. 7/11/1400پایان یافت. جلسه بعد پنج شنبه  12:08جلسه ساعت    

 جعفریسید اکبر  یعبدنعمت سید  بابلیاناسمعیل  اقلیدسترانه 

 رستمیحبیب  منزویحمدباقر م  محمدزادهمحسن   محمدهادی زاهدی

 


