
 

 

  بسمه تعالي

  مريم ميرزاخاني اعطاي جايزه نامهآيين 

قدمهم  

 سـال  در وي. گشـود  جهـان  بـه  ديـده  تهـران  در 1356مـاه سـال    ارديبهشـت  22 جهـان  رياضـي  نابغه مريم ميرزاخاني، فسوروپر
ـ  راهيـابي  و كشور رياضي المپياد طالي مدال اخذ به موفق ،بود تهران فرزانگان دبيرستان دوم سال آموزدانش كه هنگامي1373  هب
 المپيـاد  در بود گرفته قرار ايران اعزامي تيم در ادوار، تمامي در دختر آموزدانش نخستين عنوان به كه او. شد رياضي جهاني المپياد
 در نيـز  بعـد  سـال  مـريم . آويخـت  گردن بر را طال مدال 42 از 41امتياز  كسب با كنگهنگ در ميالدي 1994 سال رياضي جهاني
 در مـيالدي  1995 سـال   رياضي جهاني المپياد در بار اين. شد رياضي جهاني المپياد راهي و طال مدال برنده كشور رياضي المپياد
 وي. شـود  ي جهـاني طـال  مـدال موفق بـه اخـذ    و كند كسب كامل نمره سواالت تمامي از توانست كه بود ايراني نخستين او ،كانادا

 شـريف  صـنعتي  اهدانشـگ  وارد 1374 سال در ميرزاخاني مريم يادزنده. گرفت طال مدال سال دو كه بود ايراني آموز دانش نخستين
 صنعتي دانشگاه تيم عضو عنوان به 1375 سال در او. رساند اتمام به دانشگاه آن در را رياضي كارشناسي دوره 1378 سال در و شد

-22 در نيـز  بعـد  سـال . يافت دست طال مدال و دوم رتبه به تهران دانشگاه در كشور دانشجويي رياضي مسابقه امين-21 در شريف
 ميرزاخاني مريم  .دريافت كرد طال مدال وشده  اول رتبه ئزحا اهواز چمران شهيد دانشگاه در كشور دانشجويي رياضي مسابقه امين

 تجديـد  فاطمي انتشارات توسط بار چندين تاكنون كه نمود تأليف فارسي به اعداد نظريه عنوان تحت كتابي بهشتي رؤيا همكاري با
  .است شده چاپ

 آغـاز  آمريكـا  هاروارد دانشگاه در ميالدي) 1999( 1378سال  در را خود تكميلي تحصيالت ،رياضيات دنياي ملكهمريم ميرزاخاني، 
 و پرداخت همتافته هندسه و ارگوديك نظريه هذلولوي، هندسه تايشمولر، نظرية زمينه در عميقي هايپژوهش دوره به اين در. كرد

از دانشـگاه هـاروارد    فيلـدز،  مـدال  برنـدگان  از مـولن، مك كورتيس سرپرستي به ميالدي) 2004( 1383 سال در را دكتري مدرك
 .كرد دريافت

 رايانه علوم سابق پژوهشگر و استنفورد، دانشگاه رياضي دانشيار ازدواج كرد كه او نيز واندراك يان با 1384 سال در ميرزاخاني مريم
  .است آناهيتا نام به دختر فرزند يك دانشمند زوج اين ازدواج ثمره. است آي بي ام تحقيقات مركز نظري

 در بعـد  سـال  يـك . شد مشغول پژوهش و تدريس به پرينستون دانشگاه در استاديار عنوان با ميرزاخاني ،يدكتر مدرك اخذ از بعد
 هـاي پـژوهش  به توجه با. برگزيد جهان جوان برتر ذهنِ ده از يكي عنوان به را او آمريكا ساينس پاپيوالر ميالدي نشريه 2005 سال
 در 2008 سـال  تـا  او. يافـت  ارتقـاء  پرينسـتون  دانشـگاه  استادي مرتبه به سالگي 31 سن در كوتاهي مدت از پس ارزشمند، بسيار

 در تمام استاد عنوان به 2008 سپتامبر اول از و رفت، استنفورد دانشگاه به سپسو  به تدريس و تحقيق پرداخت پرينستوندانشگاه 
 رسـالة  مبتكرانـة  محتـواي  و اسـتثنايي  خالقيت خاطر به 2009 سال در ميرزاخانيفسور مريم وپر.  شد مشغول كار به دانشگاه اين

 جايزه و 2013 سال در آمريكا رياضي انجمن از ستر جايزه چون جوايزي برنده وي همچنين. شد بلومنتال جايزة برندة خود دكتري
) در مـيالدي  2010( 1389هـاي جهـان در سـال    انيدالمللـي رياضـ  بود كه در كنگـرة بـين  ي علمي او به حدي باال يتوانا. بود كلي

شد كه باالترين نشان  برندة مدال فيلدز  2014هندوستان به عنوان سخنران مدعو، سخنراني بسيار جذابي ارائه نمود. او در سال 
شـود و  بـه عنـوان    سـال اهـدا مـي    40بار به دانشمندان برگزيدة زير علمي رشتة رياضي در سطح جهاني است و هر چهار سال يك



 

 

) در مـيالدي  2014( 1393هـاي جهـان در سـال    دانالمللي رياضيشود. اين جايزه در كنگرة بينبير ميجايزة نوبل رياضيات نيز تع
است كه موفق به دريافت ايـن جـايزه    ان ايرانييدنخستين زن جهان و نخستين رياضكرة جنوبي به وي اهدا شد.  ميرزاخاني 

چشـم از جهـان    سـالگي  40در  1396تيرماه  24در  علم در نظير بي الگويي و نابغة رياضي سرانجام اين ،با كمال تاسف است. شده
 از تجليـل  منظـور  بـه  انجمن رياضي ايران بانوان كميته پيشنهاد به بنا د.با. روحش شاد و راه و منش بي پيراية او مستدام فروبست

 مـورخ  درجلسه ايران رياضي انجمن اجرايي شوراي ،رياضيدان بانوان تشويق و ميرزاخاني مريم فسوروپر يادزنده علمي برجسته مقام
  .كرد تصويب را »ميرزاخاني مريم جايزه« عنوان با ايجايزه ايجاد 1399ارديبهشت ماه  20

  

هدف. 1ماده   

 پروفسور يادزندگي و كارهاي پژوهشي زندهياد به  و به افتخار و ،كشور رياضيدان بانواندر  و انگيزه عالقهايجاد  و تشويق به منظور 
جايزه به پيشنهاد كميته بانوان انجمن، شوراي اجرايي انجمن رياضي ايران فيلدز در جهان، مدال برندة اولين بانوي مريم ميرزاخاني

  داشته باشند، اختصاص داده است. ايارزندهرا به بانوان رياضيدان كشور كه كارهاي پژوهشي  جايزه مريم ميرزاخانياي با عنوان 

 

  الزم نامزدهاي جايزه. شرايط 2ماده 

  سال سن. 45ساكن ايران، و حداكثر اني، دارا بودن مدرك دكتري در علوم رياضي، مليت اير  1- 2

  علمي باشد. هيأتندارد متقاضي عضو تبصره: لزومي        

  .نامزدي جايزه اعالمسال منتهي به  5حداقل دو مقاله كيفي و شاخص در  ارا بودند  2- 2
  زير: موارد از مورد چند يا يك شامل ارزنده خدماتي –علمي افتخارات و دستاوردها دارا بودن  3- 2

        لف) رساله دكتري شاخص.ا       

   ان و به عنوارزشمند و شايسته تقدير در راستاي اعتالي رياضيات كشور باشد  ياي كه اثربه گونه كتاب ارزندهتاليف  ب)       

 شناخته شود.المللي ماندگار رياضي در سطح ملي و يا بينكي از آثار فاخر و ي            

باشد.    قابل توجهي شده اتارجاع آن به كه شده چاپ علمي مقاالت تأليف قالب در پردازي پ) نظريه         

  .جوايز و هانشان كسب نظير علمي افتخارات ت)       

 .المللي بين معتبر پژوهشي-آموزشي موسسات يا و هادانشگاه از) گرنت( پژوهشي ويژه اعتبار كسبث)        

.داخلي يا الملليبين معتبر علمي يسمينارها يا و هاكنفرانس ،هاهمايش در مدعو سخنران سخنراني به عنوان )ج         

 .انجمن رياضي ايرانمورد تاييد المللي يا داخلي بين معتبر ها و يا سمينارهايها، كنفرانسهمايشعلمي  كميته دبير )چ       



 

 

  .پژوهشي –علمي مؤسسات و مراكز اندازي راه در مشاركت نظير علمي خدمات )ح       

  برنده جايزه انتخاب روش .3ماده 

 شيوه دريافت اسامي نامزدها   3-1

مدارك  شود كهدعوت مي ،بانوان واجد شرايط ازهمه ساله در زمستان، فراخوان جايزه مريم ميرزاخاني اعالم خواهد شد و در آن 
شود بانوان همچنين از استادان با سابقه كشور دعوت مي .نمايند ارسال ايران رياضي انجمن بهنامزدي جايزه  اعالم برايخود را 

 معرفي نمايند. ايران رياضي انجمن دفتر به ،شناسندواجد شرايطي را كه مي

 مداركو  CV)ويژه اين جايزه، شرح حال علمي ( مشخصاتخواهند داشت كه ضمن تكميل فرم  فرصت تا پايان اسفند ماهنامزدها 

   .دفتر انجمن رياضي ايران ارسال نمايندبه  از طريق پست و يا پست الكترونيك راالزم 

  شيوه بررسي پرونده نامزدها  3-2

نمايد. انتخاب مي را )2(مذكور در ماده  هاولي شرايط واجد افراد هاي نامزدها،پرونده مقدماتي هايبررسي انجام از پس امناء هيأت
به  نامزدي جايزه مسال منتهي به اعال 5كه در  )خودشانهاي پيشنهادي (از ميان مقاله ايشان را شاخص حداكثر پنج مقاله سپس

 ارزيابي به براي) ارائه صورت در(ارزنده  تاليفي هايكتاب وشاخص  رساله را، به همراه باشد چاپ رسيده يا براي چاپ پذيرفته شده
و  2-2بندهاي  مربوط بهموارد همه امتيازهاي امناء  هيأتداوران،  . پس از دريافت نظرنمايدارسال مي نظرصاحب داور سه حداقل

 عضو هفت از عضو پنج كم دست مثبت رأي كه شودمي انتخاب جايزه دريافت براي فردي در نهايت .خواهدكرد تعيين را 2-3
 آورده باشد. دست به را امناء هيأت

 .شد خواهد اعطا يكبار حداكثر فرد هر به جايزه اين .1تبصره 

 خواهد داده تشخيص جايزه اين دريافت شايسته نفر يك ميرزاخاني مريم جايزه دريافت نامزدهاي ميان از سال هر در .2تبصره 
 .نشدند داده تشخيص جايزه اين دريافت درخور نامزدها از يك هيچ كه شودمي اعالم يا و شد،

  .شد خواهد اعطا دو آن به مشترك طور به جايزه نمايند، كسب يكسان امتيازهاي نفر دو كه استثنايي حالت در. 3 تبصره

  

  اهداي جايزه و ميزان آن . زمان4ماده 

پيشـنهاد كميتـه بـانوان انجمـن      بهكه  ارديبهشت ماه) 22ياد پروفسور مريم ميرزاخاني (اين جايزه هر سال در روز تولد زنده  4-1
   اهدا خواهد شد. برنده جايزهشود، به شناخته مي» روز زنان در رياضيات«رياضي ايران در جهان با نام 

  

 اين جايزه هزينه جايزه از سود سرمايه اصلي .اخر اهدا نمايدفاي جايزههاي مالي امنا تالش خواهد نمود با جذب حمايت هيأت 4-2
ريال است كه توسط كميتـه بـانوان انجمـن جـذب شـده و در حسـاب        000/000/500مبلغ  فعلي آنموجودي  كهتأمين مي شود 
حسـاب كوتـاه مـدت    آن در نگهداري مي شـود و سـودهاي     81000009457003 شماره پارسيان لوتوس گذاري صندوق سرمايه



 

 

برداشـت از ايـن دو   ذخيره مـي شـود.     به نام انجمن رياضي ايرانپهبد قرني پارسيان شعبه سبانك   47001030106604  شماره
تعيـين   طبق اساسنامه انجمن ءامنا هيأتو براي اهداي جايزه خواهد بود كه ميزان آن را همه ساله  ءامنا هيأتحساب تنها با اجازه 

    اخاني ذكر خواهد شد.انجمن گردش اين دو حساب با نام جايزه مريم ميرز ساليانه، در ترازنامه مالي خواهد نمود. همچنين

  آيين نامهتغيير .  5 ماده

رياضي قابل  انجمن اجرايي شوراي تصويب و ميرزاخاني مريم جايزه امناء هيأت پيشنهاد با نامهآيين اين مفاد در تغيير گونه هر
 .انجام خواهد بود

 .رسيد تصويب به ايران رياضي انجمن اجرايي شوراي 14/11/1399 مورخ جلسه در تبصره 4 و ماده 5در  نامه آيين اين


