کاوذیذای ديرٌ سیام (ايل مُر  7931تا پایان شُریًر )7011
شًرای اجرایی اوجمه ریاضی ایران

آقای دکتر محمذرضا درفشٍ

دمتش دسفطِ هتَلذ ضْش صیثای آتاداى استاد توام داًطنذُ سیاضی ،ماهپیَتش ٍ آهاس داًطگاُ تْشاى داًصآهَختِ سیاضی
داًطگاُّای تْشاى ٍ تیشهٌگام اًگلستاى ،هطاغل داًطگاّی خَد سا اص داًطگاُ اَّاص دس سال  7531پس اص اخز دسجِ دمتشی اص
داًطگاُ تیشهٌگام آغاص مشد ٍ پس اص  77سال خذهت دس خطِ گشم خَصستاى تِ داًطگاُ تْشاى هٌتقل ضذ.
طی هذت  51سال خذهت داًطگاّی دمتش دسفطِ تِ افتخاسات تسیاسی ًایل ضذُاًذ مِ مسة جایسٌ عبذالسالم اص هشمض
فیضیل ًظشی ٍ سیاضیات تشیستِ(ایتالیا) ٍ جایسٌ خًارزمی اص دّویي جطٌَاسُ تیي الوللی خَاسصهی اص جولِ آىّاست.
دمتش دسفطِ تامٌَى سِ دٍسُ عضَ ضَسای اجشایی اًجوي سیاضی ایشاى تَدُ ٍ هٌطاء خذهات اجشایی تسیاسی دس داًطنذُ هحل
خذهت خَد اص جولِ هعاٍى داًطنذُ تَدُاًذ .دمتش دسفطِ عالٍُ تش عضَیت دس اًجوي ساضی ایشاى عضَ اًجويّای سیاضی
آهشینا ٍ اًگلیس ّن ّستٌذ .اص ٍی تامٌَى تعذاد  8متاب تالیفی ٍ تشجوِ هٌتطش ضذُ است.
رمش ایي ًنتِ حاءص اّویت است مِ دمتش دسفطِ تامٌَى  53داًصآهَختِ دمتشی تحَیل جاهعِ علوی مطَس دادُاًذ ي
پژيَشگر برجستٍ داوشگاٌ تُران در سالَای  7931ي ّ ٍ 7931نچٌیي استاد تشگضیذُ داًطگاُ تْشاى دس سال 7581
تَدُاًذ.
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5. Metablian

خالصٍای از بروامٍ آقای دکتر محمذرضا درفشٍ برای شًرای اجرایی
 .7اص آًجا مِ ًظشات اعضا ًقص تسیاس هْوی دس پیطثشد اّذاف اًجوي داسد لزا طشفذاس اًتطاس تذٍى ساًسَس ًظشات اعضا
دس خثشًاهِ اًجوي خَاّن تَد.
 .1استثاط تا سیاضیذاًاى ایشاًی خاسج اص مطَس ٍ دس خَاست اص آًاى مِ تا اسائِ ًظش ٍ اسسال هقالِ ًقص ساصًذُای دس
پیطشفت سیاضیات مطَس داضتِ تاضٌذ.
 .5تطنیل مٌفشاًسْای هطتشك تا اًجوي ّای سیاضی سایش مطَسّا
 .3ایجاد دسآهذ تشای اًجوي اص طشیق چاج ٍ اًتطاس متة دسسی داًطگاّی
 .3ساهاًذّی ٍ تَسعِ متاتخاًِ اًجوي اص طشیق اًتطاس لیست متاتْا ٍ هجالت هَجَد دس آى ٍ اسائِ خذهات تِ هتقاضیاى
 .6اجشائی ًوَدى عضَیت افتخاسی اعضای پیطنسَت مِ تیص اص سی سال حق عضَیت پشداختِ اًذ.
 .1استثاط ساصًذُ تا سایش اسگاًْا اص جولِ ٍصاست علَم ٍ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ٍ اسائِ پیطٌْاد تشای ًَآٍسی ٍ تِ سٍص
ًوَدى سشفصل دسٍس سیاضی ٍ آضٌا ًوَدى هذسساى تِ ٍیژُ هعلواى تا ضیَُ ّای هذسى تذسیس ٍ پژٍّص سیاضی اص
طشیق ضشمت دس مٌفشاًسْای آهَصش سیاضی مطَس.

 .8حفظ ستثِ اًجوي دس اتحادیِ تیي الوللی سیاضیذاًاى
 .9تاالتشدى میفیت هقاالت تَلتي ٍ اًذیطِ سیاضی اص طشیق ساهاًذّی هجذد سًٍذ داٍسی هقاالت
 .71عقذ تفاّنًاهِ تا اًجويّای سیاضی سایش مطَسّا ٍ استثاط علوی هتقاتل
 .77تشگضاسی ّوایص ّای هاّاًِ اًجوي دس داًطگاُّای مطَس

