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 به نام خدا

ن در خارج كشورنامه نمايندگان انجمن رياضي ايراآيين    

 مقدمه

هاي گسترش ارتباطات بين المللي و استفاده از توانمنديها و هماهنگي امور، ، ادامه فعاليتبه منظور تحقق اهداف 
هر منطقه  ي سه ساله در در هر دوره خارجي، انجمن رياضي ايرانساير رياضيدانان  مقيم وغيررياضيدانان ايراني 

 دعوتايشان براي همكاري  اي را انتخاب و ازنماينده نامه ، طبق اين آيينمقيمغيرايرانيان خارج كشور از ميان  از
  هاي انجمن، افتخاري است.اين مسئوليت، مانند ساير مسئوليت نمايد.مي

 اصطالحات

  :از منظورنامه آييناين  در 
 ايران است؛، انجمن رياضي انجمن - 1

 شود؛نامه به نمايندگي انتخاب مينماينده، فردي است كه برابر مفاد اين آيين  - 2

 ، شوراي اجرايي انجمن رياضي ايران است؛شورا  - 3

است كه انجمن براي آن نماينده تعيين  پژوهشييا منطقه اي شامل تعدادي دانشگاه يا مركز  ، دانشگاهمنطقه  -4
 كند؛مي

 ؛مسوول كميته روابط بين الملل انجمن است ،ل نمايندگانمسئوو - 5

 انجمن گانوظايف نمايند ‐1ماده 

  هاي انجمن.ارتقاي سطح كيفي فعاليت براي ارائه پيشنهاد: 1.1

ي مقاالت مناسب براي چاپ در نشريات انجمن و در محل نمايندگي براي تهيهمقيم تشويق همكاران و اعضاي انجمن  :1.2
  مقاالت.داوري همكاري در 

 اجتماعي مرتبط با رياضيات –نظرات علمي  ها وگزارش ،خبرها رياضيات مخصوصاً مرتبط باتالش در جهت ارسال اخبار  :1.3
  .براي درج در خبرنامه و سايت انجمنمنطقه 
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  .به همكاري علمي با انجمن ايرانيان و رياضيدانان خارجيتالش در جهت تشويق  :1.4

  .آنها و سمينارهاي شركت در كنفرانسعضويت در انجمن وبراي  اعضاء مؤسسات منطقه : تالش در جهت تشويق1.5

  .نپيشبرد اهداف انجمبراي  موسسات و ، رياضيدانانخيرين و علمي ماليهاي : تالش در جهت جلب حمايت1.6 

 .شود توصيه ميمجمع نمايندگان  درساير اموري كه  :1.7 

 وظايف مسئول نمايندگان .2ماده

 ي فعال نيستند.كه داراي نماينده يا نماينده مناطقي تعيين :2.1

 .رصد مشكالت آنان وبراي ارتباط مستمر با نمايندگان  تعيين تمهيدات الزم :2.2

و تالش در بار  هر دو سال يك در، هاي دريافتيبر اساس عملكرد و گزارش نمونه، نمايندگان پيشنهاد :2.3
وري آاي مجازي براي جمع انتشار نشريه مسافرت براي شركت اين نمايندگان وجهت تامين كمك هزينه 

  .اطالعات نمايندگان

 دهد.را براي اتخاذ تصميم مقتضي به شورا ارائه مي هاي خودمسوول نمايندگان گزارش يافته :1تبصره 

ايران به  رياضي انجمن  شوراي اجراييدر  26/7/96 تاريخدرتبصره  1 و ماده 2 يك مقدمه،نامه در اين آيين
 تصويب رسيد و از اين تاريخ قابل اجراست.


