
 بانوان انجمن ریاضی ایران کمیتهرح وظایف ش

بانوان عضو بین از اجرایی انجمن ریاضی ی شوراآن توسط  در اولین دوره اعضاینفره است که  5ای  ، کمیتهبانوانکمیته       

افراد مختلف نظرات  بررسی و اخذاز  پسبعدی بانوان  های یوه انتخاب کمیتهش. دنشومیتعیین هیات علمی دانشگاههای کشور 

  شد. پیشنهاد خواهد گیری،  صمیمتبررسی و برای  ی اجرایی انجمنشورابه ، اولین کمیته بانوان در

 . خواهد بودساله  3کمیته بانوان هر دوره فعالیت      

ی اجرایی انجمن شوراجلسات در  موظف است یو شود. میانتخاب  یاضیی اجرایی انجمن رشوراتوسط  بانوان کمیتهریبد     

سال قبل  فعالیتهایگزارش کنفرانس ریاضی کشور، در حاشیه ای  جلسههمه ساله در وظیفه دارد همچنین  نماید.شرکت ریاضی 

 ارائه دهد.عضو هیات علمی ریاضیدان کمیته بانوان را به بانوان 

        

 وظایف 
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  ،بیشتر بانوانفعاالنه و ارائه راهکارهایی برای حضور 

در با درج ، به ویژه های مختلف روشدر ایران و جهان از ریاضیدان بانوان  با مرتبط های فعالیت و اخبار رسانی اطالع .7

  ،ریاضی انجمن درگاهو خبرنامه 

 ،یایران انان، به وِیژه بانوان ریاضیدانمشارکت و تالش برای تهیه تاریخ ریاضیات و ریاضید .8

   ریزی و پایهتبادل نظر های مختلف ریاضی برای  پژوهشی در شاخه های هستهتشویق، هماهنگی، وحمایت از تشکیل  .9

 ،ریاضیدانهای فعال علمی بانوان  هسته

 ،ریاضیمتون تالیف و ترجمه  برایتشویق بانوان  .11

 ف:اهدابا  بانوان ریاضیدان و وزارت آموزش  و پرورش ارتباط بینایجاد  .11

 ارتقای سطح ریاضی معلمان، 



 بررسی نقش بانوان در آموزش ریاضی، 

 ریاضیات، به دانش آموزانو عالقمند کردن های آشنایی  اجرای دوره 

 :انجام شودبه شرح زیر کمیته بین اعضای ها  سئولیتبندی م  تقسیمشود  پیشنهاد می: تبصره    

o تهیه ، بانوان کمیتهامضای مکاتبات ، انجمن ریاضی ی اجراییشوراشرکت در جلسات بانوان،  کمیتهسرپرستی امور : دبیر

 عضو هیات علمی بانوان ریاضیدانی انجمن و شوراو ارائه گزارش به 

o  نظارت بر هزینه  تنظیم بودجه و، کشوراز از مراکز داخل و خارج تالش برای جذب حمایتهای مالی : مسئول امور مالی

 کردن آنها

o المللی تنظیم مکاتبات بین، با آنهاو ایجاد ارتباط  تبطرمالمللی  مجامع بینیافتن المللی:  بین مسئول ارتباط 

o  نشر آنها نظارت بر و بانوان، به  های مربوط اطالعیه و تنظیم خبرها:  اطالع رسانیمسئول 

o ارتباط با  ایجاد کشور،تنظیم مکاتبات با مراکز و مجامع داخل مراکز داخلی مرتبط،  یافتن: مسئول ارتباطات داخلی

  داخلیریاضیدان  بانوان

 


