
 

 ایران ریاضی انجمن هاينشان و هاجایزه اعطاي اساسنامه
 
   اهداف -1 ماده 

 
 پس این از که ایران ریاضی انجمن ایران، ریاضی کسوتپیش و برجسته استادان مقام از تجلیل و پاسداشت منظور به
 به نیل براي اساسنامه این نماید.می ایجاد آنان از برخی نام به را هاي جایزه شود،می نامیده انجمن اساسنامه این در

 است. گردیده تهیه هدف این
 
 جایزه انحالل و ایجاد -2 ماده 

 
 با انجمن اجرایی شوراي .گرددمی ارائه انجمن به نهاد یا گروه یک شخص، یک توسط جایزه یک ایجاد پیشنهاد
 .نمایدمی اقدام پیشنهاد رد یا تصویب به نسبت جوانب همه بررسی

 اولیه سرمایه و جایزه مالی منابع مینات چگونگی فرد، بودنِ  شاخص بررسی بر عالوه جایزه یک ایجاد در -1 تبصره 
 .گیردمی قرار عمل مالك و مدنظر بلندمدت براي آن ایجاد براي

 اعطاي نحوه و آن مالی منابع محدودیت جامعه، در جایزه هر بازخورد اساس بر تواندمی ریاضی انجمن اجرایی شوراي
 مربوطه يامنا هیات هماهنگی با باشد نداشته موضوعیت دیگر جایزه یک صورتیکه در یا قبل، هاي دوره در آن

 موافق تصمیم این با اجرایی شوراي اعضاي چهارم سه از بیش است الزم .نماید گیريتصمیم جایزه انحالل به نسبت
 .باشند

 
 

 جایزه امناي هیات -3 ماده
 

 براي )شروع از بعد ماه یک( انجمن اجرایی شوراي توسط که بود خواهد نفر 7 تا 5 از متشکل جایزه هر امناي هیات
 با هماهنگی و امنا هیات دبیري که است اجرایی شوراي اعضاي از آن نفر یک که شوندمی انتخاب ساله سه دوره یک

 جایزه با مرتبط تخصصی شاخه به عالقمند و نظر صاحب افراد بین از اعضا دیگر و گیردمی عهده بر را اجرایی شوراي
 .است بالمانع بعدي هاي دوره براي اعضا از یک هر مجدد انتخاب .شوندمی انتخاب
   شود.می انتخاب قبل دوره امناي هیات اعضاي بین از نفر یک حداقل تجربیات، انتقال منظور به -1 تبصره
 علمی توانایی و عمومی مقبولیت از هم منتخبین که باشد اي گونه به باید امنا هیات اعضاي ترکیب -2 تبصره

   .نمایند رایزنی جایزه مالی توان تقویت براي بتوانند هم و باشند برخوردار مناسب
 شوراي با بودن توجه قابل تشخیص( توجهی قابل کمک حقوقی یا حقیقی شخص یک که صورتی در -3 تبصره
 صورت در باشد، داشته جایزه این براي مستقیم صورت به یا انجمن حامیان صندوق طریق از )است انجمن اجرایی

 رأي حق بدون امنا هیات جلسات در مدعو عضو عنوان به تواندمی شخص این اجرایی، شوراي و امنا هیات تایید
 .شود مطلع جایزه کرد هزینه نحوه از و نموده شرکت
 .نیست مجاز آن وقت امناي هیات اعضاي به جایزه یک اعطاي -4 تبصره

 



 

 
 امنا هیات رئیس -4 ماده

 
 از شود،می برگزار )امنا هیات دبیر( انجمن اجرایی شوراي نماینده هماهنگی با که جلسه اولین در امنا هیات اعضاي

 امنا هیات رئیس توسط امنا هیات مکاتبات تمام .کنندمی انتخاب امنا هیات رئیس عنوان به را نفر یک خود بین
  رئیس براي را هیات این جلسات از یک هر صورتجلسه از نسخه یک است الزم امنا هیات رئیس شود.می انجام

   .نماید مطلع هیات این مصوبات و تصمیمات از را وي و ارسال انجمن
 
 

 امنا هیات وظایف -5 ماده
 
 با اساسنامه، این چارچوب در )جایزه هر هايویژگی به توجه با( آن مفاد در تغییر یا جایزه نامهآیین تدوین )آ

 .انجمن اجرایی شوراي تصویب و امنا هیات پیشنهاد
 و هافرم تدوین و تهیه و ممکن نحو بهترین به شایسته افراد یا فرد انتخاب براي فراخوان و نامهشیوه تدوین )ب

 .الزم پوسترهاي
  در نهایی تصمیم اخذ جهت انجمن اجرایی شوراي به معرفی براي جایزه دریافت شرایط واجد افراد یا فرد انتخاب )پ

 .جایزه برنده مورد
 و حقوقی و حقیقی اشخاص با ارتباط طریق از گذاري،سرمایه و مالی منابع تقویت ها،هزینه تامین براي تالش )ت

 جایزه جایگاه اعتالي جهت در الزم اقدام گونه هر انجام و آن تعالی و جایزه اعطاي تداوم به کمک جهت آنان ترغیب
 .مربوط نامهآیین و اساسنامه این مفاد به توجه با

 اعطاي نحوه و مکان زمان، میزان، نوع، تعیین و جایزه به شده اهدا هدایاي رد یا قبول خصوص در گیريتصمیم )ث
 .جایزه

 .جایزه اعطاي مراسم شایسته برگزاري جهت اجرایی شوراي با هماهنگی )ج
   .گیريتصمیم جهت اجرایی شوراي به جایزه یک احتمالی دادن خاتمه یا هاجایزه ادغام پیشنهاد )چ
 را جایزه اهدا به مربوط هايهزینه ریز و برنده افراد یا فرد انتخاب خصوص در مکتوب گزارشی امنا هیات رئیس )ح

 مربوط هايهزینه برداشت اجازه گزارش، بررسی از پس شورا تا نمایدمی انجمن تسلیم اجرایی شوراي در طرح جهت
 .نماید صادر جایزه ویژه هايحساب از را جایزه به
  

 نتواند دلیلی به است شده مشخص نامهآیین در که مقرر موعد در جایزه یک امناي هیات که درصورتی -1 تبصره
 یک تا حداکثر را خود مستند دالیل امنا هیات رئیس است الزم نماید، انتخاب را جایزه آن براي مناسبی افراد یا فرد
 .نماید انجمن تسلیم اجرایی شوراي در طرح جهت مقرر موعد از بعد ماه
 
 



 

 
 موارد سایر -7 ماده

 
 زمان از جایزه به مربوط سرمایه سود سوم دو از نباید شودمی هزینه جایزه هر اعطاي منظور به که مبالغی مجموع 

 انجمن اجرایی شوراي توسط شده تعیین هايحداقل از مبلغ این نباید چنینهم .باشد بیشتر قبلی جایزه اعطاي
   .باشد کمتر

 همان افتتاحیه جلسه در مربوط جایزه اهدا باشد، می خاصی همایش به مربوط جایزه که مواردي در -1 تبصره
  شود.می اهدا کشور ساالنه ریاضی هايکنفرانس افتتاحیه جلسه در صورتاین غیر در .گیرد می صورت همایش

  طرف از ایران ریاضی انجمن آرم نقش با نشان یک و ها جایزه همه براي یکسان لوح یک جایزه، بر عالوه -2تبصره 
 .گردد اهدا برندگان از یک هر به انجمن

  
   .رسید ایران ریاضی انجمن اجرایی شوراي تصویب به تبصره هشت و ماده هفت با 4/5/1401 تاریخ در اساسنامه این

 
 .است گردیده ایجاد زیر شرح به جایزه یازده حاضر حال در ضمناً

 
 )1400 نام تغییر ،1382 تاسیس( بهزاد مهدي دکتر گذار:بنیان برجسته خدمات براي ایران ریاضی انجمن جایزه -1

 )1390تاسیس( آن کاربردهاي و جبرخطی زمینه در برجسته آثار نویسندگان براي پور رجبعلی مهدي جایزه -2

 )1368 تاسیس( ایران ریاضی ساالنه هايکنفرانس در شده ارایه مقاله برترین براي کرمانی ریاضی عباس جایزه -3

 )1387 تاسیس( فارسی زبان به ریاضی متون ویراستاران و مترجمان مولفان، بهترین براي شفیعیها محمدهادي جایزه -4

 )1383 تاسیس( ریاضی برتر معلم براي فاطمی تقی جایزه -5

 )1382 تاسیس( ریاضیات تاریخ در برجسته آثار نویسندگان براي قربانی ابوالقاسم جایزه -6

 )1381 تاسیس( فارسی به ریاضی برجسته آثار نویسندگان براي مصاحب غالمحسین جایزه -7

 )1399 تاسیس( باشند داشته ايارزنده پژوهشی کارهاي که ایرانی ریاضیدان بانوان براي میرزاخانی مریم جایزه -8

 )1378 تاسیس( ریاضی آنالیز رهايسمینا در شده ارایه برتر مقاله براي وصال منوچهر جایزه -9

 )1383 تاسیس( توپولوژي و هندسه ساالنه دو سمینارهاي در شده ارایه برتر مقاله براي هشترودي محسن جایزه  -10

   )1388 تاسیس( مالی ریاضیات در دانشجویان برترین براي نجومی محمدحسن جایزه  -11
 


