
 نامه اعطاي جایزه غالمحسین مصاحب آیین
  

 .هدف 1مادة  
 انجمن ریاضی، ۀآثار برجست یاد دکتر غالمحسین مصاحب و تقدیر از نویسندگان به منظور تجلیل از مقام علمی زنده

  . کند اعطاء می نامه به شرح مذکور در این آیین غالمحسین مصاحب جایزة عنوان با اي جایزه ایران ریاضی
 و نگارش ةریاضی منتشر شده، از نظر محتوا، شیو علوم ۀزمین در که است مکتوبی اثر ریاضی ۀاثر برجست .1  تبصرة 

  . تجارب علمی نویسنده باشدة دربرگیرند و وزین چاپ کیفیت
برجسته تنها در موارد خاص مترجمان آثار  و شود می اعطاء لیفیأجایزه اساساً به صاحبان آثار اصیل ت  .2  تبصرة

 گیرند. مورد تشویق قرار می
   

 جایزهکمیتۀ   . 2  مادة 
 : پنج عضو به شرح زیر دارد ین کمیتها. گیرد می برعهده جایزه ۀنامه را کمیت انجام وظایف مندرج در این آیین

 مشورت از پس ساله سه ةدور نظران ریاضی کشور که به صورت افتخاري براي یک رئیس انجمن و چهار تن از صاحب
  . شوند انجمن انتخاب می اجرایی شوراي توسط جایزه، ۀکمیت قبل ةورد اعضاي با

 ها فعالیت از حمایت و نظر ۀدر جلسات، ارائ شرکت براي ایشان ةنمایند یا مصاحب ۀاز سرکار خانم تران . 3  تبصرة
  . آید می عمل به دعوت

شود. تجدید انتخاب اعضاي منتخب  آغاز می  1381  سال ماه فروردین اول از کمیته کار ةنخستین دور. 4تبصرة  
 است. ازمج متوالی ةکمیته حداکثر براي دو دور

   
 وظایف و اختیارات کمیته . 3 مادة 
و حقوقی و ترغیب آنان براي  حقیقی اشخاص با ارتباط طریق از مالی منابع تقویت و ها هزینه مینأتالش براي ت 1.3  

  . جایزه و تعالی آنکمک به تداوم اعطاي 

  . قبول یا رد هدایا 2.3 
  . هاي الزم جهت انتخاب آثار برجسته تعیین معیارها و امتیازبندي 3.3 

  . جایزه اعطاي ةنحو و زمانی ۀتعیین نوع، میزان، فاصل 4.3 

  . شوند تعیین تاریخ چاپ آثاري که جهت کسب جایزه منظور می  5.3 

  . فرمهاي الزمتدوین و تصویب  6.3 

  . داوران نتخاب آثار قابل داوري و گزینشا ریاضی، آثار آوري جمع ةتعیین نحو  7.3 

  .5 ارائه گزارش نهایی طبق مفاد ماده  نیز و ییدأهاي الزم و ارائه آن به شوراي اجرایی جهت ت برآورد هزینه  8.3 

  . کمیته کار به مربوط ۀنام تدوین، تصویب و اجراي مفاد آیین 9.3 
 نامه. آیین این و انجمن ۀانجام هر اقدام الزم دیگر با توجه به مفاد اساسنام  10.3 

   
 



  روش انتخاب آثار برجسته. 4دة ما 
شایسته، هر یک را همراه با  و انتخاب تعدادي اثر مقدماتی هاي بررسی انجام آثار، دریافت از پس جایزه ۀکمیت
چنانچه امتیازهاي اثري به حد نصاب موردنظر برسد براي  فرستند و نظر می صاحب هاي مربوط براي سه داور فرم

از  عضو چهار کم دست مثبت يأشوند که ر نهایتاً آثاري براي دریافت جایزه انتخاب می شود. کسب جایزه نامزد می
 پنج عضو کمیته را به دست آورند.

    
  ها پرداخت هزینه . 5  ةماد

شود، شوراي اجرایی  ها اعالم می هزینه ۀکلی ریز و نهایی ۀمکتوب کار کمیته که در آن نتیجپس از دریافت گزارش 
  . کند می صادر جایزه ةویژ هاي ها را از حساب انجمن مجوز برداشت هزینه

 ۀنزد بانک تجارت شعب  43589326  ةو کوتاه مدت شمار  43624407  ةشمار مدت بلند ةدو حساب ویژ .5  ةتبصر 
 از برداشت. دارند اختصاص مصاحب ةاند که به جایز افتتاح شده به نام انجمن ریاضی ایران  037  کد با زند خان کریم

 هایی که به منظور اعطاي هر جایزه صرف نامه مجاز است و مجموع هزینه مفاد این آیین ها تنها براساس ن حسابای
2شود نباید از  می

3
 کند. حساب بلندمدت مذکور در فاصله زمانی مربوط تجاوزسود  

  
  . شود تصویب شوراي اجرایی انجمن انجام می و جایزه ۀنامه با پیشنهاد کمیت هرگونه تغییر در مفاد این آیین .6مادة 

 
 تصویبانجمن ریاضی ایران  شوراي اجرایی  29/1/1381 نامه در شش ماده و پنج تبصره در نشست مورخ  این آیین

 شد.


