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 َای پیشىُادی  بروامٍ

سال پیص تا تَجِ تِ ضزٍریات علوی ایزاى آى سهاى  55اًجوي ریاضی ایزاى ساسهاًی هزدم ًْاد است کِ حذٍد 

تَسظ ریاضیذاًاى آضٌا تِ فضای علوی ایزاى ٍ جْاى تٌیاد ًْادُ ضذ. ایي اًجوي ّزچٌذ عی دٍراى حیات خَد 

ّای دیگز تَدُ است، اها، تا تَجِ  ری اس سويّوتا تِ ًظام آهَسضی ٍ علوی کطَر رساًذُ  ٍ الگَی تسیا خذهاتی تی

تِ تغییزات عظین علوی، اجتواعی ٍ فزٌّگی کطَر ٍ جْاى عی ًین قزى گذضتِ، ًتَاًستِ خَد را تا ایي تغییزات 

اٍل  ی  گذار تاضذ. ایي کار الثتِ  در درجِ آهَسش ٍ پزٍرش تاثیز ّای درسی  ّواٌّگ ساسد ٍ هثال در تذٍیي کتاب

تیي اعضای اًجوي ٍ اعضای ضَرای اجزایی ٍ ًیش تیي اعضای ایي ضَراست، ٍ در درجِ   ذلی ٍ ٍحذت کلوًِیاسهٌذ ّو

ّای هزدم  ّا  ٍ ساسهاى ، تعاهل تا ضْزداری ّای علَم ٍ آهَسش ٍ پزٍرش خاًِ دٍم ًیاسهٌذ تعاهل است. تعاهل تا ٍسارت

 ًْاد. 

 َرای اجزایی جذیذ اًتظار دارمخَاّن تگَین کِ هي اس عضَ هحتزم ض تا ایي هقذهِ هی

 ی هحَل هجذاًِ کَضا تاضذ. در اعتالی ًام اًجوي تا عولکزد هتٌاسة تا ٍظیفِ .1

ّای هختلف ٍسارت علَم در جْت اعتالی تحقیقات ٍاقعی ٍارد گفتگَ ضَد ٍ ًظز جاهعِ ریاضی  تا ارگاى .2

 ا اس ّیچ کَضطی دریغ ًکٌذ.ّ ایزاى را تِ سوع ًْادّای تصوین گیزًذُ تزساًذ ٍ در اجزایی کزدى آى
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تیکار ضَد. تِ یاد داضتِ تاضذ کِ تیکاری هَجة افسزدگی،  آهَختۀ ی داًص ًع تَلیذ تی رٍیِتا حذ اهکاى ها .3

 ضَد. هْاجزت ٍ سزاًجام هَجة اًذٍُ خاًَادُ ٍ اًذٍُ ٍ افسزدگی جاهعِ هی

هذاکزُ ضَد تا تِ ایي ٍسیلِ  تا ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش جْت کن کزدى حجن ریاضیات دتیزستاًی ٍارد  .4

 ّای علَم رضایت دٌّذ. ّا تِ اداهِ تحصیل در رضتِ آهَساى، هعلویي، خاًَادُ داًص

ّای هٌاسثتی هاًٌذ  ّا در هزاسن ی آهَسضی اس اهکاًات آى ّا تزای استفادُ ایجاد راتغِ هٌاسة تا ضْزداری .5

 دِّ ریاضیات ٍ رٍس خیام ٍ غیزُ

اضیات ٍ ضٌاخت ًقاط اٍج ٍ حضیض آى در ایزاى ٍ کار فزٌّگی ٍ تثلیغی در هغالعِ در تاریخ علن ٍ ری .6

 ّا. خصَظ آى

 ّا در هجاهع هزتَعِ. ارج ًْادى تِ هقام هعلن، داًطجَ ٍ استاد تا عزح ٍ تزرسی هسایل ٍ هطکالت آى .7

 


