
 

      
 

 

 فراخوان سومین  جایزه دکتر غالمحسین مصاحب

فزٌّگی ٍ علوی دکتز غالهحسیي هصاحة، اس تٌیاًگذاراى ٍ ًخستیي  هقامتِ هٌظَر تشرگذاشت 

کَشٌذگاى ریاضیات ًَیي در ایزاى ٍ هَلف تزجستۀ ریاضی ٍ ًیش تشَیق ٍ تکزین ریاضیذاًاى اّل 

ای را تا عٌَاى جایشُ دکتز غالهحسیي هصاحة تِ ًَیسٌذگاى  قلنِ کشَر، اًجوي ریاضی ایزاى جایشُ

 کٌذ.  فی در علَم ریاضی تز طثق شزایط هطزٍحِ در آییي ًاهۀ آى اّذا هیصاحة آثار تزجستۀ تألی

ًاهِ ایي جایشُ، هٌذرج  در ٍتگاُ اًجوي،  اى ٍاجذ شزایط در آییيتذیٌَسیلِ اس ًَیسٌذگ 

م تقاضا، ًسخۀ پی دی اف اثز خَد ضوي تکویل فز ۰۰۳۳تْوي  ۰۳ز تا شَد کِ حذاکث دعَت هی

ک ًسخِ کاغذی چاج شذُ آى( را تِ ًشاًی  اًجوي پی دی اف، ی)ٍ در صَرت در دستزس ًثَدى 

کشَر دعَت ّوچٌیي اس اعضای ّیأت علوی  ارسال ًوایٌذ. iranmath@ims.ir ریاضی ایزاى

 تِ ارسال اثز خَد تشَیق ًوایٌذ.آًاى را  شَد در صَرت آشٌایی تا ًَیسٌذگاى آثار شایستِ، هی

 جبیسه بر اسبس نظر هیئت امنبی جبیسه شرایط الزم نبمسدهبی

ّای  لیف کتاب )در شزایط خاص، سایز آثار هاًٌذ فصلی اس یک کتاب( تِ ستاى فارسی یا ستاىأت

ای کِ ارسشوٌذ ٍ شایستِ تقذیز در راستای اعتالی ریاضیات تاشذ ٍ تِ عٌَاى یکی اس  دیگز، تِ گًَِ

الوللی شٌاختِ شَد. اس آًجا کِ ایي جایشُ در  يآثار فاخز ٍ هاًذگار ریاضی در سطح هلی ٍ یا تی

رٍد کِ ًثز اثز سیثا، رٍاى ٍ چاج ٍ  شَد، اًتظار هی تجلیل اس هقام دکتز غالهحسیي هصاحة اّذا هی

هایگی ٍ اعتثار السم را دارا تاشذ. در شزایط خاص ٍ تا ًظز داٍراى، آثار تزجستِ ٍ  ًاشز آى گزاى

تَاًٌذ تزای دریافت جایشُ  تِ فارسی تزجوِ شذُ تاشٌذ ًیش هیدشَار ریاضی کِ اس ستاًی دیگز 

تا پایاى تْوي  ۰۰۳۱ّا اس اٍل اسفٌذ  ًاهشد گزدًذ. در ایي دٍرُ، آثاری کِ تاریخ چاج اٍل آى

 تَاًٌذ ًاهشد دریافت جایشُ شًَذ. است هی ۰۰۳۳
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