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

آقای دکتر قرباوعلی حقیقت ديست

بروامٍَای پیشىُادی
احتشاها ،ضوي تطکش اص صحوات ضوا عضیضاى اص تاتت تشگضاسی اًتخاتات ٍ تطکش اص حسي ًیت جاهعِ سیاضی ٍ ّوکاساى ٍ
داًطجَیاى ٍ سیاضیذاًاى کطَسهاى تِ ایٌجاًة  ،تِ استحضاس هی سساًن ایٌجاًة تا کوال هیل دس خذهت جاهعِ سیاضی
جْت استقاء اًجوي سیاضی ایشاى خَاّن تَد.
دس ایي خصَظ هَاسدی کِ هی تَاًین تِ کوک دیگش عضیضاى ضَسای اجشایی ٍ تا حوایت جاهعِ سیاضی اًجام دّین دس
چٌذ تٌذ تِ ضشح صیش تقذین حضَس هی گشدد.
 .1اًسجام تخطیذى تِ اًجوي سیاضی ٍ تَسعِ ٍ تسظ گستشُ آى دس توام ًقاط کطَس دس ساستای خزب اعضای
تیطتش ٍ سصذ تیص اص پیص اتفاقات سیاضی دس کطَس تَسظ اًجوي سیاضی.
 .2اقذاهات هَثش دس جْت کطف ٍ حوایت استعذاد ّای تلقَُ سیاضی دس دتیشستاىّا ٍ داًطگاُّا ٍ تْیِ تشًاهِ
ّذایتی ًخثگاى کطَس.
 .3ایجاد دفاتش استاًی اًجوي دس جْت تَسعِ سیاضی ٍ جزب تیطتش حوایت ّای هادی ٍ هعٌَی تشای استقا اًجوي
سیاضی.
 .4دقت تیطتش سٍی کٌفشاًس ّاّ ،وایص ّا ٍ سویٌاسّای سیاضی ٍ تالش تشای تْثَد کیفیت آًْا.
 .5ایجاد استثاط ٍ تعاهل تیطتش اًجوي سیاضی تا دیگش اًجويّای علوی کطَس ٍ خاسج اص کطَس.

 .6افضایص تاثیش اًجوي سیاضی دس تصوینگیشیّای کالى علوی کطَس دس خصَظ سیاضیات ٍ تالش تشای ایفای
ًقص دس جْت تعییي سّثشدّای کالى سیاضیات ٍ چطن اًذاص عَالًی هذت تشای سیاضیات کطَس.
 .7حضَس هَثش اًجوي سیاضی ایشاى دس تصوینگیشیّای آهَصضی ٍ پژٍّطی سیاضی ٍ کویتِّای تْیِ ٍ تذٍیي
کتة دسسی دس آهَصش ٍ پشٍسش ٍ تعییي سش فصل ّای دسٍس سیاضی دس ٍصاست علَم  ،تحقیقات ٍ فٌأٍسی.
 .8تالش دس جْت ضٌاساًذى ٍ گستشش گشایصّای تیي سضتِای سیاضیات تا دیگش ضاخِّای علَم ٍ تجاسی ساصی
سیاضی تشای حضَس هَثش دس عشصِّای صٌعت ٍ اقتصاد داًص تٌیاى.
 .9تَجِ تیطتش تِ خاًِّای سیاضیات اص عشیق تقَیت ضَاسی اجشایی خاًِّای سیاضیات.
 .11هتَاصى ساصی هحتَای دسٍس سیاضی دس آصهَى ّای ٍسٍدی داًطگاُّای دس هقاعع هختلف ٍ جلَگیشی اص غفلت
دست اًذسکاساى آصهَى ّا اص تشخی اص دسٍس هْن سیاضی.
 .11ایجاد پلّای استثاعی تشای استفادُ اص ًخثگاى سیاضی کطَس دس ضَساّای هطَستی ٍ هْن ٍصاست علَم ٍ دیگش
ٍصاست خاًِ ّا ٍ دس تذًِ دٍلت.
 .12تَجِ ٍیژُ تِ سیاضیذاًاى جَاى ٍ ّوچٌیي ایجاد ساصٍکاس هٌاسة جْت استفادُ اص تجشتیات علوی ٍ پژٍّطی
ری قیوت پیطکسَتاى سیاضی دس داًطگاُ ّا ٍ هشاکض علوی ٍ آهَصضی.
 .13تالش تشای الگَساصی اص داًطوٌذاى سیاضی کطَس ٍ اقذام تشای ضٌاساًذى سیاضیذاى کطَس تِ جاهعِ ٍ تشغیة ٍ
تطَیق عوَم هشدم تشای الگَگیشی اص علن سیاضی.
 .14ایجاد ساصٍکاس ساحت سفت ٍ آهذ ّا ٍ تاصدیذّای علوی تیي کطَسّای دٍست ٍکطَسّایی کِ اص پتاًسیل تاالی
سیاضی تشخَسداسًذ.
 .15استفادُ جذی اص سیاضیذاًاى خاسج اص کطَس دس داخل ٍ ایجاد فشصت ّای هغالعاتی تشای ایطاى دس هشاکض علوی ٍ
پژٍّطی ٍ دس داًطگاّای کطَس ٍ ّوچٌیي حوایت ٍ افضایص اص فشصت ّای هغالعاتی ّوکاساى سیاضی ٍ
داًطجَیات تحصیالت تکویلی دس داًطگاُ ّا ی هعتثش تیي الوللی.

