کاًدیدای دٍرُ سیام (اٍل هْز  7931تا پایاى ضْزیَر )7011
ضَرای اجزایی اًجوي ریاضی ایزاى

خاًن دکتز هژگاى هحوَدی

بِ بیاى کلیّ ،دف اصلی ایٌجاًب اس پذیزش کاًدیدا ضدى ،فعالیت هجداًِ در جْت پیطبزد اّداف اًجوي ریاضی
ایزاى ،بِ ٍیژُ تالش بزای ارتقای داًص ٍ فزٌّگ ریاضی کطَر ٍ بْبَد سطح فعالیتّای آهَسضی ٍ پژٍّطی در
رضتِّای علَم ریاضی است.
اس جولِ هَاردی کِ در جلسات ٍ تصوین گیزیّای ضَرا هد ًظز ایٌجاًب خَاّد بَد عبارتٌد اس:
 -1تالش برای جلب ّوکاری ٍ ّناًذیطی ّوِ جاهعِ ریاضی کطَر (جَاًاى ٍ پیطکسَتاى ) در فعالیتّای علوی ٍ
اجتواعی اًجوي ریاضی ایراى (هثال از طریق یافتي راّْای ارتباط بیطتر با اعضاء ،با ًوایٌذگاى اًجوي در داًطگاّْاٍ ،
با دیگر اعضای ّیات علوی داًطگاّْا ،تقَیت ٍبگاُ اًجوي)... ،
 -2فعالیت برای علویتز ضدى بزًاهِّای اجزایی اًجوي ،از جولِ با باال بردى سطح علوی سویٌارّا ٍ کٌفراًسّا،
راُاًذازی هجذد ّوایطْای هاّاًِ ٍ عوَهی اًجوي ،تطَیق بِ ارتباط ًسدیکتر هتخصصیي ّورضتِ در کطَر (هثال با
تطَیق ٍ کوک بِ راُاًذازی ّستِّای پصٍّطی ٍ گردّواییّای تخصصی برای اًجام پصٍّطْای هطترک) ،تالش
برای تْیِ رتبِبٌذی هجالت علوی ریاضی (با الْام گرفتي از ضیَُّای درست رتبِبٌذی هجلِّای ریاضی دًیا ،هاًٌذ
اًجوي ریاضی استرالیاً ،رٍش ٍ )... ،سپس تالش برای استفادُ از آى در ارتقای ریاضیذاًاى کطَر ٍ تعییي سطح داًص
آهَختگاى دکتری

 -3تالش برای بیيالوللیتز ضدى فعالیتّای اًجوي (هثال با تقَیت ٍبگاُ اًگلیسی اًجوي ،با تطَیق ٍ کوک بِ
راُاًذازی سویٌارّا ٍ کٌفراًسّای بیيالوللی ،با برقرای ارتباط بیطتر با اًجويّای ریاضی دًیا ،حوایت ٍ تطَیق
ریاضیذاًاى کطَر برای ارتباط بیطتر با ّورضتِّای خَد در دًیا)... ،
 -4استفادُ بیطتر از قابلیتّا ٍ تَاًاییّای بالقَُ ٍ بالفعل باًَاى ریاضیذاى ایراًی
 -5جلَگیزی اس افت ریاضیات کطَر بِ ضیَُّای هختلف ،هثال ارتباط هٌسجن ٍ بیطتر با آهَزش ٍ پرٍرش ،برگساری
کارگاّْای تخصصی برای هعلویي ،تالش برای ضٌاساًذى ریاضی ٍ ایجاد اًگیسُ هطالعِ آى در داًصآهَزاى هثال با
راُاًذازی ّوایصّای ریاضی برای داًص آهَزاى در داًطگاّْای هختلف (ّوچَى ّوایص ضکَفِّای ریاضی کِ
چٌذیي بار در داًطگاُ ضْیذ بْطتی برگسار ضذ)
 -6کوک بِ ارتقای بیطتز سطح علوی ریاضیداًاى کطَر ،با بررسی ٍ هطالعِ آهاری ٍضعیت علوی در کطَر ،هعرفی
ٍ تطَیق ریاضیذاًاى فعال ٍ برجستِ ایراًی در کطَر ٍ یا خارج از کطَر ،بررسی هطکالت ٍ دغذغِّای آهَزضی ٍ
پصٍّطی ریاضیذاًاى کطَر ،تطَیق ٍ حوایت از ریاضیذاًاى برای ارتقای هرتبِ ،پطتیباًی ٍ حوایت از داًطجَیاى ٍ
داًصآهَختگاى دکتری ریاضی برای باال بردى سطح علوی
 -7جلب حوایت هالی از هراکس هلی ٍ بیيالوللی ،داًطگاُّا ٍ ،خیریي عالقوٌذ بِ ریاضی برای اًجام فعالیتّا
 -8استفادُ هستوز اس تجزبیات گزاًقدر پیصکسَتاى ریاضیات کطَر

