
  به نام خدا

  ي انجمن رياضي ايرانالملل بينسند راهبردي 

  

  مقدمه

ي دولتي و غيردولتي از الملل بينهاي  ازمانسها و  ها، دولت هاي اخير با وقوع انقالب ارتباطات و توسعه تعامالت ميان ملت طي دهه

هاي علمي و فناوري در جوامع مختلف، ضرورت همكاري و  يافتن توسعه در عرصه اهميتهاي علمي و همينطور  جمله انجمن

  .هاي علمي، پژوهشي و فناوري دوچندان شده است هماهنگي انجمن رياضي ايران در تعامل با جهان خارج در حوزه

و ساليق مديران وقت،  هاويكردهاي مختلف نظام، هر كدام به فراخور الزامات بخشي و سازماني خود و بر اساس ر تا كنون دستگاه

واره خالء اند، اما هم هاي خوبي هم داشته اند و بعضاً موفقيت تعامالت علمي و پژوهشي مختلفي را با خارج از كشور برقرار كرده

قق اين اهداف هاي الزم براي تح ياستكه بتواند اهداف مشخصي را تعيين نموده و همينطور راهبردها و س "سند راهبردي"وجود 

ي، چندجانبه و الملل بينرا براي هماهنگي نهادهاي فعال اين عرصه تعيين نمايد احساس شده است، ماهيت روابط علمي و فناوري 

هاي انگيزشي و راهبردي جذب  ها و بسترهاي الزم ملي و از طرف ديگر نظام به عبارت ديگر از يك طرف زيرساختمتعامل است؛ 

بنابراين تدوين اصول و راهبردهاي مدون . ين، اصالح و تغيير اصول، راهبردها و اهداف عملياتي اين حوزه استمخاطب، نيازمند تدو

، برنامه پنج )1404افق (ي علمي، پژوهشي و فناوري موجبات تحقق چشم انداز بيست ساله الملل بينهاي  و شفاف در حوزه همكاري

هاي سند توسعه روابط علمي و فناوري با خارج  در واقع اصول، اهداف و آرمان. ردآو ساله چهارم و نقشه جامع علمي را فراهم مي

اين اسناد . رح در اين اسناد عدول نكندصهاي م بايد برآمده از اصول و اهداف منرج در اسناد باالدستي كشور باشد و از چارچوب

  .وسعه كشور و نقشه جامع علمي كشورساله، قانون برنامه پنجم ت 20انداز  عبارتند از قانون اساسي، سند چشم

  ايران كشوري خواهد بود 1404ساله، در افق  20با عنايت به اينكه بر اساس سند چشم انداز 

هاي اجتماعي در توليد ملي،  انساني و سرمايهتوليد علم  و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع  برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در

هاي علمي، آموزشي و پژوهشي از جمله انجمن رياضي  ه اين جايگاه، نيازمند تالش جدي كليه مجموعهبديهي است دستيابي ب

سترش و ارتقا دانش و فرهنگ رياضي و بهبود گ شود به منظور ناميده مي "انجمن"انجمن رياضي ايران كه در اين سند . ايران است

هاي انجمن از آن پس تا كنون بطور  فعاليت. سيس شده استأت 1350هاي مختلف علوم رياضي در سال  آموزش و پژوهش در دوره

  .مستمر و فزاينده ادامه داشته است

ساله،  20انداز  جه به اسناد باالدستي كشور همچون سند چشموراهبرد بوده و با ت 9كالن و  هدفبر  مشتملاين سند راهبردي 

علمي كشور و همچنين با نگاه به سند چشم انداز بيست ساله  برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، نقشه جامع

ها با ارجاع به اسناد و قوانين مصوب پيشنهاد  هايي نظير آن براي تحقق هر كدام از اين راهبردها، برنامه. انجمن تنظيم شده است



اضي كشور در سطح عمومي و عالي به اميد آنكه با استعانت از درگاه متعال و برخورداري از توانمندي آحاد جامعه ري. شده است

  .ويژه اعضاي محترم شواري اجرايي انجمن شاهد تحقق اين اهداف باشيم

  

  اهداف كالن) الف

 روه پنج اتحاديه جهاني رياضيارتقا يافته به گ -1

 يالملل بينداراي نشريات متنوع پژوهشي با اعتبار  -2

 ي شدن انجمن رياضي با توجه به نام و هدف انجمنالملل بين -3

 تبديل شدن انجمن به مركزي شايسته براي ايجاد ارتباط بين جامعه علمي داخل با خارج از كشور -4

 ي الملل بيناثر گذاري مثبت در مجامع و محافل علمي  -5

 توسعه ارتباطات علمي و دانشگاهي - 6

 هاي همكاري مشترك مندي از تجارب و ايجاد زمينه بهره -7

 هاي رياضي ساير كشورها ي و انجمنالملل بيني داراي تعامل سازنده و موثر با جامعه رياض -8

 و موثر در جوامع رياضي كشورهاي اسالمي بخش پيشگام الهام -9

 دست يافته به جايگاه اول توليد علم رياضي و به كار گيري آن در سطح كشورهاي اسالمي -10

 

  راهبردها) ب

 از طرق مختلف الملل بينمعرفي شايسته انجمن در عرصه  -1

 ي رياضيالملل بينهمكاري با اتحاديه  -2

هاي رياضي خارج از كشور از جمله انجمن رياضي امريكا، انجمن رياضي لندن، انجمن رياضي اروپا در  همكاري با انجمن -3

 هاي مرتبط با علوم و فناوري در حوزه رياضي زمينه

 هاي مختلف رياضي ي مربوط به زمينهالملل بينپوشش مداوم اخبار  -4

 يالملل بينهاي  هاي مشاركت اعضاي انجمن در عرصه دن زمينهفراهم آور -5

 شناسايي مراكز معتبر مرتبط با رياضي در خارج از كشور و عقد تفاهم نامه همكاري - 6

 هاي مشترك در خارج از كشور ها و نهادهاي ذيربط براي فعاليت هاي سازمان استفاده از ظرفيت -7



 رهاي ديگر در انجمن لمي توسط كشوهاي ع وزشي و سخنرانيهاي آم ي كارگاهرازبرگ -8

 ي رياضيالملل بينايجاد جوايز  -9

  راهكارها) ج

 -برنامه پنجم 19ماده  3بند (ها در صورت نياز  اندازي و به روز رساني وب سايت انجمن به زبان انگليسي و ديگر زبان راه -1

 )نقشه جامع علمي كشور

المللي و برتر در جهان با تأكيد بر  مجامع علمي و پژوهشي بين ها، سمينارها و ها، كنفرانس مشاركت در برگزاري همايش -2

هاي  دانان ايراني در جهان و فراهم كردن فرصت هاي رياضي ه گيري از توانمندي كشورهاي منطقه و جهان اسالم و بهر

 )برنامه پنجم 18جزء ل ماده (مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور 

المللي و تبادل استاد و دانشجو  ات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بينبرنامه ريزي براي ايجاد ارتباط -3

 )نقشه جامع علمي كشور - برنامه پنجم 16ماده  3بند (با كشورهاي ديگر 

 )نقشه جامع علمي كشور - برنامه پنجم(تبادل تجربيات  برايان ايراني خارج از كشور دان رياضياساتيد رياضي و دعوت از  -4

هاي رياضي اكو براي  هاي رياضي و تشكيل اتحاديه انجمن هاي همسو و تشكيل اتحاديه انجمن انعقاد تفاهم نامه با انجمن -5

 )هاي علمي وزارت علوم شرح وظايف كميسيون انجمن( .ها و جلب عضويت هاي جديد گسترش فعاليت

 ي متشكل از اساتيد برجسته داخلي و خارجي به منظور توسعه و تعميق ارتباطاتالملل بينشاوران تشكيل كميته م - 6

 هاي آنان ها و استفاده از ظرفيت دانان ايراني برجسته خارج از كشور و حفظ ارتباط با آن شناسايي و دعوت از رياضي -7

ماده  16بند (يات يسكو و اتحاديه جهاني رياضآنسكو، ي مانند يوالملل بينتعامل آموزشي سازنده با ديگر كشورها و مراكز  -8

 )برنامه پنجم 19

در  Max-Plankو   CIMPA ،ICTP، IMPA المللي مانند بيناعزام دانشجويان تحصيالت تكميلي به مراكز تحقيقاتي  -9

 )علمي كشور نقشه جامع - برنامه پنجم 16ماده  3بند (هاي پژوهشي  ها و طرح ها، رساله راستاي تكميل پايان نامه

انداز علم و فناوري جمهوري  چشم( برنامه ريزي براي دستيابي به جايگاه اول علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن -10

 )هجري شمسي 1404اسالمي ايران در افق 

علمي در هاي  ي و كتابهايي كه حاوي آخرين تحوالت و تازهالملل بينزبان انگليسي و  نشريات انتشار خبرنامه رياضي به  -11

 )برنامه پنجم 20ماده  2بند ( .رشته رياضي در كشور و جهان باشد



هاي مختلف بعد از تدوين  هاي شاخص در زمينه ن و اعطاي آن به چهرهمي انجالملل بينطراحي نشان مخصوص جوايز  -12

 )نقشه جامع علمي كشور- برنامه پنجم(ها  شاخص

 )برنامه پنجم(ان و غيره دان رياضيي الملل بيني مثل اتحاديه الملل بينهاي  عضويت در انجمن -13

هاي آموزشي مجازي،  تاالر گفتمان سايت، دوره(ي الملل بينارتباطات  براي ITهاي فضاي مجازي و  استفاده از ظرفيت -14

 )ي، ارسال اخبار انجمن به صورت الكترونيكي و غيرهالملل بينمسابقات علمي 

هاي تشويقي براي اعضايي كه داراي مقاالت  ي و اعمال سياستالملل بينهاي  اطالع رساني به اعضا درمورد همايش -15

 ي هستند مانند تخفيف در حق عضويت و غيرهالملل بين

هاي معتبر  ي با عضويت در پايگاهالملل بينفراهم آوردن امكان دسترسي سريع و موثر اعضا به مقاالت نشريات معتبر  - 16

  )نقشه جامع علمي كشور -برنامه پنجم( .ZentralBlattMathو  MathSciNetرياضي از جمله 


