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شًرای اجرایی اوجمه ریاضی ایران

آقای دکتر علی ایراومىش

اَداف ي بروامٍ پیشىُادی
با تَجِ بِ ایٌىِ ایٌجاًب چٌذیي دٍرُ ،عضَ ضَرای اجزایی اًجوي ریاضی ایزاى بَدُام ٍ با فعالیتْای آى آضٌایی دارم ،لذا
در صَرت حضَر در دٍرُ جذیذ ضَرای اجزایی ،بِ عٌَاى ّذف اصلی لصذ دارم با استفادُ اس تجزبیات وسب ضذُ ٍ
ّوفىزی ٍ ّوزاّی جاهعِ ریاضی ،اثزگذاری اًجوي ریاضی ایزاى در توام بخطْای هزبَعِ با ریاضیات را بِ باالتزیي سغح
هوىي بزساًن.
حضَر ًوایٌذُّای اًجوي در ضَراّای سیاستگذاری در سغح آهَسش عالی ٍ آهَسش ٍ پزٍرش وِ تصویوات ولیذی بزای
ریاضیات وطَر هیگیزًذ ،اس بزًاهِ ّای ایٌجاًب است .بِ عٌَاى ًوًَِ ،رایشًی با ٍسارت علَم در جْت حضَر ًوایٌذُای اس
اًجوي در وویتِ بزًاهِریشی درسی ریاضی آى ٍسارت  ،حضَر ًوایٌذُ ای اس اًجوي در وویتِ عزاحی سَاالت وارضٌاسی
ارضذ ٍ دوتزی ساسهاى سٌجص ٍ یا رایشًی با ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش جْت حضَر ًوایٌذُای اس اًجوي در ضَرای ریاضی
دفتز تألیف وتب درسی ٍ ّوچٌیي رایشًی با وویسیَى آهَسش ٍ تحمیمات هجلس ضَرای اسالهی جْت ّوفىزی در
بزرسی لَایح ٍ عزحّای در دست بزرسی آى وویسیَى وِ بِ ًَعی ،جاهعِ ریاضی وطَر را ضاهل هیضَد ،هیتَاًذ در حل
بسیاری اس هطىالت پیص آهذُ بزای جاهعِ ریاضی ایزاى ووه وٌذ.
تمَیت فعالیتْای فعلی اًجوي اس جولِ حَسُ رٍابظ بیيالولل ٍ ارتباط با اًجويّای ریاضی سایز وطَرّا ،تشکیل اتحادیٍ
ریاضیداوان آسیا ًیش اس جولِ بزًاهِ ّای دیگز ایٌجاًب هیباضذ.

استفادُ حذاوثزی اس تَاى بالمَُ ٍ بالفعل اعضای هحتزم اًجوي ریاضی ایزاى در وویتِّای هختلفی وِ در اًجوي عزاحی
ضذُ است بسیار هْن هی باضذ .بِ عٌَاى ًوًَِ ،هیتَاى وویتِای تحت عٌَاى "وویتِ اعالعرساًی" را راُاًذاسی وزد ٍ اس
عزیك ایي وویتِ ،در عَل سال ،هَاردی وِ هزتبظ با اعضای اًجوي است ٍ هیتَاًٌذ اس هشایای عضَیت در حَسُّای
هختلفّ ،ن داخل وطَر ٍ ّن در خارج وطَر استفادُ وٌٌذ ،اعالعرساًی دلیك ٍ جاهع صَرت گیزد .بِ عٌَاى ًوًَِ اًجوي
ریاضی ایزاى عضَ اتحادیِ بیيالوللی ریاضیذاًاى جْاى هیباضذ ٍ ساالًِ ،حك عضَیت خَد را با سحوت فزاٍاى ٍ پیگیزی-
ّای سیاد ،هیپزداسد ٍ در لبال عضَیت در ایي اتحادیِ ،اهىاًات خَبی فزاّن ضذُ است وِ اعضای اًجوي هیتَاًٌذ اس ایي
اهىاًات وِ عوذتاً ضزوت در دٍرُّای تحمیماتی وَتاُ هذت ،وٌفزاًسْای بیي الوللی ٍ اًجام پزٍصُّای هطتزن با هَسسِ-
ّای هعتبز خارج اس وطَر است ،استفادُ وٌٌذ وِ ایٌجاًب در ضوارُ اخیز خبزًاهِ اًجوي ،بعضی اس ایي هشایا را بیاى ًوَدُ-
ام ٍ لیىي اس عزیك ایي وویتِ ،هیتَاى بِ ته ته اعضای اًجوي ،هَارد فَق را بِ صَرت واهلتز ٍ دلیكتز اعالع داد .در
پایاى اهیذٍارم وِ ضَرای اجزایی جذیذ اًجوي ریاضی ایزاى بتَاًذ در جْت رفع دغذغِّای اعضای هحتزم اًجوي ریاضی
ایزاى گامّای اساسی بزدارد.

