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مجری طرح :دفتز داًشکذُ علَم ریبضی
عنوان طرح:

ًْویي دٍرُ هسبثقبت ثبسی ریبضی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی علوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی ثب کبرثزد ریبضیبت در تصویوبت رٍسهزُ ٍ ّوگبًی کزدى هفبّین ریبضی ثِ ٍیژُ در هیبى داًشجَیبى رشتِ ّبی هختلف
ًْبدیٌِ ًوَدى دیذ هٌطقی ثِ هسبیل ٍ تقَیت تفکز الگَریتوی هخبطجیي
خالصه طرح :
ثب تَجِ ثِ شَر ٍ استقجبل ثسیبر سیبد داًشجَیبى داًشگبُ ّبی هشْذ ٍ ّوچٌیي هسئَلیي داًشکذُ اس ًحَُ اجزایی ایي هسابثقبت تَسا
سبسهبى داًشجَیبى در دٍرُ ّبی گذشتِ ،ثز آى شذین تب ثب گشیٌش داًشجَیبى هٌتختًْ ،ویي دٍرُ هسبثقبت ثابسی ریبضای را در ساط
استبى ّبی خزاسبى ثزگشار ًوبیین .در ایي دٍرُ اس هسبثقبت  44تین ً 4فزُ اس استبى ّبی خزاسبى ثِ صاَرت دٍ ثاِ دٍ ٍ دٍ فاذفی در 2
رٍس ثِ رقبثت خَاٌّذ پزداخت ٍ ًْبیتب تین ّبی فیٌبلیست در اختتبهیِ هسبثقبت در فضَر توبهی شزکت کٌٌذگبى ثابسی ًْابیی را اًجابم
خَاٌّذ داد .ایي هسبثقبت هَرد فوبیت قطت ّبی علوی ریبضی شزق کشَر هی ثبشذ ٍ ثسیبری اس اعضبی ّیئت علوی داًشگبُ فزدٍسای
در قسوت ًظبرت ،طزافی ٍ داٍری ثِ کبدر داًشجَیی قَی ٍ ثبتجزثِ هسبثقبت راٌّوبیی خَاٌّذ داد.
سَاالت هسبثقِ ثسیبر سبدُ ٍ قبثل درک ثزای عوَم داًشجَیبى در رشتِ ّبی هختلف هی ثبشذّ .ذف ًْبیی هسبثقبت عالٍُ ثز آشٌبیی ثاب
هفبّین پبیِ ٍ پزکبرثزد ریبضیبت ،ثس تفکز الگَریتوی ٍ دیذ هٌطقی ثِ هسبیل هذل سبسی شاذُ هسابیل رٍسهازُ در سًاذگی اجتوابعی
داًشجَیبى هی ثبشذ کِ ثبعث شذُ در لحظبت هَرد ًیبس فزد ثب پشتَاًِ هٌطقی قَی تز ،در سهبى کوتزی عولیبت تحلیل ٍضعیت هَجاَد
ٍ ًْبیتب تصوین گیزی را ثِ اًجبم ثزسبًذ.
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