
 به نام خدا

نامه نمایندگان انجمن ریاضی ایران آیین  

 

 مقدمه .1

ي سه ساله در ها و هماهنگی امور، در هر دورهانجمن ریاضی ایران به منظور تحقق اهداف خود، ادامه فعالیت

همکاري ي انجمن افرادي را در محل، به عنوان نماینده، براي مؤسسات کشور از میان اعضاي پیوسته و هادانشگاه

هاي کند. این مسئولیت، مانند سایر مسئولیتها ابالغ نمایندگی صادر میآننامه انتخاب و براي طبق این آیین

 انجمن، افتخاري است.

 حاتاصطال .2

 نامه به شرح زیر است:اصطالحات به کار رفته در آیین از منظور

 انجمن، انجمن ریاضی ایران است؛ -1

 شود؛نامه به نمایندگی انتخاب مینماینده، فردي است که برابر مفاد این آیین  -2

 شورا، شوراي اجرایی انجمن ریاضی ایران است؛  -3

 کند؛مؤسسه، هر نوع تشکیالت دانشگاهی، اداري، صنعتی و ... است که انجمن براي آن نماینده تعیین می -4

 شود؛نامه براي سرپرستی نمایندگان انتخاب میکه طبق این آیین فردي است ،ل نمایندگانمسئوو  -5

 مشخصات عمومی .3

مسئول نمایندگان یکی از اعضاي پیوسته انجمن است که به پیشنهاد رئیس انجمن و تصویب شورا به مدت  -1ماده 

 ها باها و هماهنگ کردن آنبر عملکرد آن نظارت و سازي نمایندگانسه سال و با حکم رئیس انجمن براي فعال

 شود. انتخاب مجدد او بالمانع است.هاي انجمن انتخاب میفعالیت نیز یکدیگر و

اي را با مشورت تواند نمایندههاي آن در راستاي اهداف انجمن باشد، میاي که فعالیتشورا در هر مؤسسه -2ماده 

 و مسئولین آن مؤسسه انتخاب نماید. ءبا اعضا

 ي انجمنوظایف نماینده .4

 نماید:ي انجمن در امور زیر با انجمن همکاري مینماینده -3ماده 

 : مشارکت در اجراي رسالت و اهداف انجمن.3-1

۱ 
 



 نام در سامانه اعضا و همچنین ثبت اطالعات نمایندگی در پروفایل شخصی خود.: ثبت3-2

درگاه انجمن و یا  نام الکترونیکی دربراي ثبتهمکاران و دانشجویان هدایت و راهنمایی  ،: تشویق مستمر3-3

ماه با کمک سایر در انجمن، یادآوري لزوم تمدید عضویت به ویژه در هفته اول آبان هاعضویت جمع آوري حق

یافت حق عضویت، ارسال لیست افراد به دبیرخانه جهت حصول اطمینان از تکمیل همکاران و دانشجویان زبده، در

  .ءنام در سامانه اعضاثبت

 آمار و اطالعات علمی درخواستی انجمن در مورد واحد محل خدمت نماینده. : تهیه و ارسال3-4

و اخبار مربوط به انجمن و  ، نشریاتها، پوسترهادار ویژه نصب آگهیي آگهی شیشه: تخصیص یک جعبه3-5

 در محل موسسه. هااعالن به موقع آن

به ویژه نشریات ادواري انجمن، هایی از آخرین نشریات جالب توجه جهت نمایش نمونه ي: تخصیص میز3-6

 .هاي خاص مؤسسهها در برنامهآنبر هاي مختلف عضویت و نظارت فرم

 هاي انجمن.: جدیت در حفظ شأن و ارتقاي سطح کیفی فعالیت3-7

 .ارتباط با دبیرخانه انجمن جهت ارایه هرگونه پیشنهاد در راستاي اعتالي انجمن: 3-8

ي مقاالت مناسب براي چاپ در نشریات تشویق همکاران و اعضاي انجمن در محل نمایندگی براي تهیه: 3-9

 هاي محل نمایندگی.انجمن و همکاري در توزیع نشریات دریافتی از انجمن به کتابخانه

براي  اتاجتماعی مرتبط با ریاضی –ها ونظرات علمی گزارش وخبرها، : تالش در جهت ارسال اخبار مؤسسه3-10

 .درج در خبرنامه و سایت انجمن

 .: تالش در جهت تشویق اعضاء مؤسسه به همکاري علمی با انجمن3-11

 .ها و سمینارهاي انجمن: تالش در جهت تشویق اعضاء مؤسسه براي شرکت در کنفرانس3-12

 .مربوطههاي انجمن در مؤسسه ها، سمینارها و کارگاه: تالش در جهت برگزاري کنفرانس3-13

پیشبرد اهداف براي  غیره و ، ریاضیدانانموسسه، خیرین و علمی مالیهاي : تالش در جهت جلب حمایت3-14

 .انجمن

 اي در انجمن.ي ذیربط براي عضویت مؤسسه: تالش براي جذب مؤسسه3-15

۲ 
 



 دانشگاهی).دانشجویی ریاضی (در مؤسسات  -هاي علمی: تالش براي ایجاد همکاري با انجمن3-16

 هاي خاص ریاضی همانند روز ریاضیات، دهه ریاضیات و غیره.: تالش در جهت برگزاري برنامه3-17

 رسد.سایر اموري که توسط مجمع نمایندگان به تصویب می :3-18

 وظایف مسئول نمایندگان .5

نماید تا ي فعال نیستند مشخص میمسئول نمایندگان مؤسساتی را که داراي نماینده یا نماینده -1

 ي جایگزین تعیین شود.در اسرع وقت براي آنان نماینده انتخاب یا نماینده

 نماید.مسئول نمایندگان تمهیدات الزم را براي ارتباط مستمر با نمایندگان فراهم می -2

ها را به اطالع مسئول نمایندگان موظف است مسائل مربوط به امور نمایندگان و مشکالت آن -3

 برساند. شورا

ها، هر دو سال هاي دریافتی از آنمسئول نمایندگان بر اساس عملکرد نمایندگان و گزارش -4

نماید تا در ي نمونه انتخاب و به انجمن معرفی میبار یک نماینده را به عنوان نماینده یک

 ي کنفرانس به نحو شایسته از او تقدیر شود.همراسم اختتامی

ي انجمن و موظف است گردهمایی هاي دو ساالنهمسئول نمایندگان جزء مدعوین کنفرانس -5

ها، اعالم زمان و مکان، تمهیدات الزم براي ي نمایندگان را برگزار نماید. تنظیم برنامهساالنه

 باشد.ي وي میشرکت نمایندگان و هماهنگی با برگزار کنندگان کنفرانس به عهده

ایران به تصویب  ریاضی انجمن  اجراییشوراي در  26/7/96تاریخ در ماده 5نامه در این آیین

 رسید و از این تاریخ قابل اجراست.

۳ 
 


