
 

      
 

 

 یرزاخانیم میمر هزیجا یندوم فراخوان 

ی و کارهدا  گزنددبانوان ریاضیدان کشور، و به افتخار و یاد      منظور تشویق و ایجاد عالقه و انگیزه دربه   

برندۀ مدال فیلدز در جهدان، ودورا  اجرایدی   یاد پروفسور مریم میرزاخانی اولین بانو پژوهشی زنده

را بده  نیاجایزه مریم میرزاخا  با عنوان انجمن ریاضی ایران به پیشنهاد کمیته بانوان انجمن، جایزه

این جدایزه   ا  داوته باوند، اختصاص داده است.بانوان ریاضیدان کشور که کارها  پژوهشی ارزنده

کمیته بدانوان به همت  که )اردیبهشت ماه ۲۲(ر مریم میرزاخانی هر سال، در روز تولد زنده یاد پروفسو

 وود. نامگذار  وده است، اهدا می  روز زنان در ریاضیات نام در جهان به انجمن ریاضی ایران

  پایان وود که حداکثر تا  می  دعوتاین جایزه    نامهآیینمندرج در  بانوان واجد ورایط    بدینوسیله از      

  و مدارك CV)، ورح حال علمی )* *ضمن تکمیل فرم مشخصات ویژه این جایزه  *۱۴۰۰  ماه   بهمن 

را ایران  الزم  ریاضی  انجمن  ایمیل  آدرس  نمایند.   iranmath@ims.irبه  از    ارسال  همچنین 

دعوت می با سابقه کشور  را که میاستادان  واجد ورایطی  بانوان    ریاضی   انجمن  به   وناسند،وود 

 ایران معرفی نمایند. 

 

 

 غیر قابل تمدید* 

 قرار دارد.  https://fa.ims.irنامه جایزه و فرم مشخصات ویژه جایزه در وبگاه انجمن ریاضی ایران: آیین **



 

      
 

 شرایط الزم نامزدهای جایزه

 سال سن.  45دارا بودن مدرک دکتری در علوم ریاضی، ملیت ایرانی، ساکن ایران، و حداکثر  1-2

 علمی باشد. هیأتتبصره: لزومی ندارد متقاضی عضو         

 نامزدی جایزه.  اعالمسال منتهی به   5دارا بودن حداقل دو مقاله کیفی و شاخص در   2-2

  زیر: موارد از مورد چند  یا یک  شامل  ارزنده  خدماتی –علمی افتخارات و  دستاوردها دارا بودن  3-2

الف( رساله دکتری شاخص.          

ای که اثری ارزشمند و شایسته تقدیر در راستای اعتالی ریاضیات کشور باشد و به عنوان   ( تالیف کتاب ارزنده به گونهب         

 المللی شناخته شود.یکی از آثار فاخر و ماندگار ریاضی در سطح ملی و یا بین            

باشد.     قابل توجهی شده  ارجاعات آن به  که شده  چاپ علمی  مقاالت تألیف قالب در پردازی  پ( نظریه         

   جوایز. و  هانشان کسب نظیر علمی  ت( افتخارات       

 المللی.  بین معتبر  پژوهشی-آموزشی موسسات یا و  هادانشگاه از( گرنت) پژوهشی  ویژه اعتبار ث( کسب       

داخلی.  یا المللیبین معتبر علمی  سمینارهای یا   و هاکنفرانس ها، همایش در مدعو ج( سخنرانی به عنوان سخنران         

 المللی یا داخلی مورد تایید انجمن ریاضی ایران.ها و یا سمینارهای معتبر بینکنفرانسها، علمی همایش کمیته چ( دبیر       

 پژوهشی.   –علمی مؤسسات  و مراکز اندازی راه در مشارکت نظیر  علمی  ح( خدمات       

 

 

 

 

 

 


