کاودیدای دوره سیام (اول مهر  7931تا پایان شهریور )7011
شورای اجرایی اوجمه ریاضی ایران

آقای دکتر علی رجایی

علی رجایی دانش امىخته پرینستىن و صنعتی شریف و استادیار تربیت مدرس میباشم و از حسن نظر دوستانی که
مرا پیشنهاد فرمىدند تشکر میکنم.
اهداف و راهکارها:
 -1هقببلِ بب "فحطبی هقبلِ (بِ بْبًِ تَلیذ ػلن)"( :الف اس سخي چَدرتَاى سدٍ /اى خطت بَد کِ پزتَاى سد) اضتببُ ًطَد:
کویت ٍ کیفیت دٍببل یک پزًذُ ًیستٌذ! کویت تٌْب بب داضتي حذاقلّبیی اس کیفیت هؼٌی دارد .اگز کویت هشاحن رسیذى
بِ قلِّبی کیفیت ضَد ببیذ کٌبر گذاضتِ ضَد.
 -2کن کزدى فطبر بز ّیأت ػلوی جَاى .ایي هطلب ًیبس بِ تَضیح فزاٍاى ًذارد :حکبیت رسیذى بِ ببم است ٍ لگذ سدى بِ
ًزدببى ...اگز خَدهبى در ارتقب هطوَل رافت اسالهی ضذُاین ًببیذ قَاًیي را طَری تٌظین کٌین کِ بب فطبر بز ّیأت ػلوی
جَاى آًْب را هجبَر بِ چبپ "هقبالتی" کٌین کِ در حکن "اسیذپبضی بِ چْزُ ػلوی" آًْبست (بب تطکز اس دٍست داًطوٌذم
دکتز هجیذ جؼفزی خبلذی اس گزٍُ اهبر کِ ایي اصطالح هَدببًِ را بِ هي پیطٌْبد فزهَدًذ)
 -3تبییي سیبستّبی ػلوی درست در ریبضیبت در بزابز اًچِ ٍسارت ػلَم یب آهَسش ٍ پزٍرش دیکتِ هیکٌذ .گزچِ اًجوي
قذرت اجزایی در ایي سهیٌِ ًذارد ٍلی ًببیذ اس ًقص هطَرت ػلوی درست در ایي سهیٌِ کَتبُ بیبیذ-خَاُ پٌذ گیزًذ ٍخَاُ

هالل .دٍلتّب هیآیٌذ ٍ هیرًٍذ (بؼضب بب سیبستّبی هتفبٍت ٍ هتٌبقض) ٍلی ایي اًجوي است کِ ّوَارُ هتَلی رضذ
ریبضیبت در کطَر است.
 -4هقببلِ بب سیبستسدگی در اهَر ػلوی .هثبلی ػزض هیکٌن :چٌبًچِ فزضب بِ ًحَُ آسهَى هذارس سوپبد ایزاد دارین ببیذ
ایزادات ػلوی ایي کبر را بیبى کٌین ٍ هطوئي ضَین کِ اقذام پیطٌْبدی ٍسیز بذتز اس ٍضغ کًٌَی ًببضذ ًٍیوِ دیگز اى کِ
ػذالت اهَسضی را ًببَد هیکٌذ فزاهَش ًطَد (یک ضؼبذُ ببس هؼوَال حَاس ضوب را جلب حزکبت یک دست خَد هیکٌذ ٍ
بب دستی کِ اس اى غفلت کزدُایذ کلک خَد را اًجبم هیدّذ)ٍ .اًگْی بذ ًیست چٌبًچِ بِ ایي هَضَع هیپزداسین اس
آسهَىّبیی کِ بب قطز ٍسیؼتزی اس هب سزٍکبر دارد چَى آسهَى ارضذ /کبرضٌبسی/دکتزا ّن غبفل ًطَین (رجَع ضَد بِ ًبهِ
اًجويّبی ریبضی ٍ آهبر بِ آهَسش ٍ پزٍرش ----لطفب "درببؽ سبش" راّن بزای حقیز تَضیح دّیذ کِ ًِ ببؽ دیذُام ًٍِ
اًچِ دیذُام سبش بَدُ).
 -5ایجبد ارتببطبت هَثز بب هَسسبت ریبضی دًیب بب ّذف ارتقبئ ریبضیبت هلی در بزابز ًگزش رقببتی هٌطقِای ًبسبلن.
تأهیي ّشیٌِ ػضَیت در ای ام یَ ٍاستفبدُ اس بَرسّبی ٍیژُ آى بزای داًطجَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی جَاى.
-6پیذاکزدى راّکبرّبیی هزدهی بزای تأهیي هبلی اهَر ارتقبی ریبضی .هتأسفبًِ اًجوي اس خیشضی کِ ػَاطف پبک ّن
هیٌْبى در فقذاى پزٍفسَر هزین هیزساخبًی داضت در جْت رسیذى بِ اّذافی کِ ایطبى در اػتالی ریبضیبت ایزاى داضتٌذ
استفبدُ درستی ًکزد .اهیذٍارم بب ّوکبری بب بٌیبد هیزساخبًی بِ ایي ّذف بزسین.

