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مقدمه
گردیده تأسیس ١٩٢٠ سال از که (IMU) ریاض بین الملل اتحادیه
که است ریاض علوم زمینه در جهان مرکز معتبرترین است،
فعالیت جهان، سط در ریاضیات کیف و کم توسعه هدف با
ریاضیات، در بین الملل اری های هم سط ارتقاء واق در م کند.
جهان ریاضیدانان بین الملل کنگره برگزاری به کم و پشتیبان
و تشویق ، ریاض حوزه در معتبر بین الملل همایش های سایر و
علم توسعه جهت در بین الملل ریاض فعالیت های ر دی از حمایت

آموزش یا و کاربردی و محض جنبه های از هری در ریاض
م باشد.

دارای که م باشد (EC) اجرایی شورای ی دارای اتحادیه این
مجم اعضای توسط ساله چهار دوره ی برای که م باشد عضو ده

از که است این توجه قابل نکته م شوند. انتخاب اتحادیه، عموم
خزانه دار نفر ی و رئیس نائب نفر دو رئیس، نفر ی نفر، ده این
از قبل البته و م شوند انتخاب عموم مجم توسط که م باشد
برای شده، پیش بین  کار و ساز ی توسط عموم مجم برگزاری
انتخاب تنها و م شوند معرف کاندیدا ی فقط نفر چهار از هری
از عموم مجم اعضای توسط ر دی نفر شش درواق م باشد.
شورای بر عالوه شد. خواهند انتخاب شده معرف  کاندیدهای بین
کمیسیون های و کمیته ها دارای ریاض بین الملل اتحادیه اجرایی،

: از عبارتند آن ها مهم ترین از بعض که است ری دی
١(ICMI) ریاض آموزش بین الملل کمیسیون •

٢(CDC) توسعه حال در کشورهای برای کمیسیون •
٣(ICHM) ریاض تاریخ بین الملل کمیسیون •

۴(CEIC) ارتباطات و ترونی ال اطالعات کمیته •
۵(CWM) ریاضیات در زنان کمیته •

قطعنامه کمیته و مال امور کمیته انتخابات، نامه، اعتبار کمیته •
– Credentials Committee

– Tellers Committee

– Finance and Dues Committee

– Resolutions Committee

– Election Committee.

دو به ریاض بین الملل اتحادیه در کشورها عضویت نوع
به ورود برای پیوسته) عضویت و وابسته (عضویت است صورت
از پس و م گیرد صورت وابسته عضویت تقاضای ابتدا اتحادیه،
گزارش ارائه و سال پن از پس حداکثر عموم مجم در تصویب
نمود، پیوسته عضویت تقاضای م توان کشور آن ریاض وضعیت از
خواهد قرار اول گروه در داوطلب ،کشور پذیرش صورت در که

گرفت.
شاخص های و ریاض فعالیت های برحسب پیوسته اعضای
پایین ترین که م گیرند قرار گروه پن در ،IMU توسط تعریف شده

است. پن گروه، باالترین و ی گروه،
که کشورهایی تنها ، عموم مجم در ،IMU قوانین اساس بر
اساس بر آن ها آراء تعدا و دارند رأی حق هستند پیوسته عضو
گروه در که ایران مثال عنوان به م باشد. گرفته صورت  گروه بندی
( عموم مجم در نماینده چهار ) رأی چهار دارای دارد قرار چهار

ی دارای فقط دارد قرار ی گروه در که مالزی کشور و بود خواهد
بود. خواهد مجم در نماینده) (ی رأی

گروه در کشور ١٠ ، ی گروه در کشور ٣۶ تعداد حاضر حال در
نیز کشور ده نهایتاً و ۴ گروه در کشور ده ،٣ گروه در کشور هفت ،٢
وابسته اعضای عنوان به کشور ده همچنین دارند. قرار ۵ گروه در

دارند. حضور

گروه بندی اساس بر IMU از استفاده مزایای
مرتبط تصمیمات و عموم مجم تصمیمات در تأثیرگذاری (١)
اساس بر که است ذکر به (الزم جهان سط در ریاض حوزه با

جهان ۴ گروه در ایران حضور شد داده ابتدا در که توضیحات
IMU اجرایی شورای چون و عموم مجم در رأی ۴ داشتن یعن
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و است اتحادیه این اجرایی مقام باالترین (EC) کمیته همان یا
(EC) در حضور لذا م شوند، انتخاب عموم مجم اعضای توسط

شود). ان پذیر ام طریق این از م تواند

(مانند فعال اعضای برای IMU مال حمایت های از استفاده (٢)
ی که این توضیح است. توسعه حال در کشور ی که ایران)

انتخاب عموم مجم اعضای توسط که IMU کمیته های از
توسعه حال در کشورهای به مربوط که است CDC کمیته م شوند،
حال در که IMU عضو کشورهای تمام برای کمیته این و است

مل ناخالص آمد در که است کشورهایی (منظور هستند توسعه
انجام را زیر حمایت های باشد) سال در دالر هزار یازده از کمتر آنها

م دهد:
(I) Abel Visiting Scholar Program

ماه) (ی کوتاه مدت تحقیقات دوره های
هزینه هواپیما، بلیط شامل که معتبر تحقیقات مؤسسه ی با
برای حمایت سقف م باشد. نظر مورد کشور ویزای و بیمه اقامت،
کشور همان ساکن باید متقاض و م باشد دالر هزار پن دوره ی
است. سال ٣٣ هم کننده استفاده سن حداکثر و باشد توسعه یافته

(II) Conference Support Program

حوزه در علم معتبر کنفرانس های برگزاری از مال حمایت
توسعه حال در کشور در ریاض علوم

جهت م باشد، یورو ٣۵٠٠ مبل آن سقف که حمایت این
مدعو سخنرانان اقامت هزینه های و هواپیما بلیط پول پرداخت
حال در کشورهای از سخنرانان حتماً باید که م باشد کنفرانس

باشند. شده دعوت توسعه
(III) IMU-Simons Foundation Travel Fellowship

مقیم ریاضیدانان تحقیقات اری های هم از مال حمایت
برجسته تحقیقات مراکز با IMU عضو توسعه حال در کشورهای
که م باشد بیمه و ویزا هزینه و هواپیما بلیط شامل صرفاً که دنیا
دالر ٢۵٠٠ تا دالر ١۵٠٠ بین واق در . است دالر ٢۵٠٠ آن سقف
هزینه های تحقیقات مرکز که این شرط به است مال حمایت میزان
تجهیزات و مناسب کار فضای ی تخصیص همچنین و اقامت
باشد. ماه ی حداقل باید دوره طول و باشد شده متقبل را نیاز مورد
که است تحقیقات مشترک کارهای برای صرفاً حمایت نوع این
گردیده  ارسال CDC کمیته به قبل ماه پن آن تحقیقات طرح باید

باشد.

(IV) Individual Research Travel Support Program

اشاره مال حمایت همانند شرایطش تقریباً مال حمایت این
ریاضیدان که مؤسسه ای که تفاوت این با است (ج) بند در شده
آن با مشترک تحقیقات اری هم قصد توسعه، حال در کشور مقیم
از م توانند افرادی باشد. تحقیقات مؤسسه هر م تواند دارد را
از ی علم هیأت عضو حتماً که شوند بهره مند حمایت نوع این
تمام تحقیقات مؤسسه و باشند توسعه حال در کشور اه های دانش
حداقل باید تحقیقات کار شود.مدت متقبل را اقامت هزینه های
خواهد دالر ٢۵٠٠ تا دالر ١۵٠٠ بین حمایت میزان و باشد ماه ی

بود. خواهد بیمه و ویزا هزینه هواپیما، بلیط پول شامل که بود
دو باال، در شده اشاره مال حمایت های مورد چهار بر عالوه
صرفاً که دارد وجود CDC کمیته توسط ر دی مال حمایت مورد

است. آفریقایی کشورهای برای

کنگره های در شرکت جهت ایران ریاضیدانان از مال حمایت (٣)
بار ی چهارسال هر که (ICM) جهان ریاضیدانان بین الملل
در زندگ و اقامت هزینه های شامل حمایت این م گردد. برگزار
البته و م باشد روز ده معموال که است کنفرانس برگزاری طول
براساس و شد نخواهد ایران ریاضیدانان تمام شامل حمایت این
این مشمول متقاضیان از تعدادی م گردد اعالم که ضوابط
ارتقاء که شوم متذکر باید را نکته این البته شد. خواهند مال حمایت
ریاضیدانان تعداد میزان افزایش در (۴ به ٣ گروه (از ایران گروه

م باشد. تأثیرگذار مال حمایت این از استفاده برای ایران

مجم در شرکت جهت ایران نماینده چهار از مال حمایت (۴)
برگزار بار ی چهارسال هر که ریاض بین الملل اتحادیه عموم
برگزاری طول در زندگ و اقامت هزینه های همچنین م گردد.
پرداخت IMU توسط ایران چهارنماینده برای نیز ICM کنفرانس

شد. خواهد

کمیته آسیایی اعضای از ی عنوان به ایران حضور ان ام (۵)
انتخاب IMU عموم مجم توسط بار ی سال چهار هر که CDC

ان ام کمیته این در ایران نماینده حضور صورت در و م شوند
ایران ریاضیدانان برای کمیته این مال حمایت های از استفاده

شد. خواهد فراهم بیشتر
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