
 
 ین نامه جایزه انجمن ریاضی ایران براي خدمات برجستهآئ

 
 بنیان گذار: دکتر مهدي بهزاد

 
 پیشگفتار

 
به پاس خدمات ارزشمند و درازمدت آموزشی، پژوهشی و مدیریتی دکتر مهدي بهزاد استاد برجسته و نام آشناي 

اندازي و مدیریت چندین تشکل و نهاد از راههاي پرثمر ایشان در ریاضیات در داخل و خارج کشور و نیز تالش
 1382مهر 24مورخ  یشوراي اجرایجایزه مهدي بهزاد در جلسه و انجمن ریاضی ایران،  جمله فرهنگستان علوم
یه پیرو توص رسیده است و پنج دوره از این جایزه به برندگان آن اعطا شده است.تصویب انجمن ریاضی ایران به 

از افراد  یالمللبین لزوم تاسیس جایزه اي توسط انجمن ریاضی ایران که بتواند در سطح ملی وآقاي دکتر بهزاد بر 
شایسته و موثر در پیشبرد جامعه ریاضی ایران درهمه زمینه ها تقدیر نماید و پیشنهاد ایشان مبنی بر تغییر نام 

هدف باال، هیئت امناي جایزه مهدي جایزه مهدي بهزاد به جایزه انجمن ریاضی ایران با معیارهایی متناسب با 
بررسی کرد و پیشنهاد تغییر نام جایزه مهدي  موضوع را 4/8/1400و  12/7/1400بهزاد در جلسه هاي مورخ 

، به شوراي اجرایی "بنیانگذار: دکتر مهدي بهزاد –جایزه انجمن ریاضی ایران براي خدمات برجسته "بهزاد را به 
جایزه  نامهآئینبا این پیشنهاد موافقت کرد و تهیه  25/8/1400انجمن اعالم نمود. شوراي اجرایی در جلسه مورخ 

جدید را به هیئت امناي جایزه بهزاد با همکاري خانم دکتر فائزه توتونیان و آقاي دکتر امیدعلی شهنی کرمزاده 
 نامهینآئاینک با تغییر نام جایزه مهدي بهزاد به جایزه انجمن ریاضی ایران براي خدمات برجسته، این  ر نمود.واگذا

 جایزه مهدي بهزاد خواهد بود. نامهآئینجایگزین 
 
 

 اهداف و کم و کیف جایزه: -1ماده 

ترده پهنه گسبه منظور تقدیر از فرهیختگانی که در طول زندگی توانمندي خود را در ساماندهی و راهبري خالق در 
زه جای«اي با عنوان اند جایزهریاضیات نشان داده و تأثیرات عمیق و ماندگاري در اعتالي ریاضیات کشور داشته

 هدیه و تندیس و تقدیر لوح بر مشتمل »بهزاد مهدي ردکت: بنیانگذار –انجمن ریاضی ایران براي خدمات برجسته 
 شود.نقدي هر سه سال یکبار اعطا می



به نحوي  که ،د)ن(که ممکن است مقیم ایران نباشایرانی یا غیر ایرانی توان به افراد : این جایزه را می1ره تبص
طبق روال جاري انتخاب برنده این  ،اندشایسته تأثیر عمیق خود را در گسترش ریاضیات ایران به اثبات رسانده

 جایزه، اعطا کرد.

 شود.در هر دوره با توجه به امکانات تعیین میاحتمالی نقدي جایزه و هدایاي دیگر  هدیه: 2تبصرة 

 

 هیئت امناي جایزه: -2ه ماد

آنها عضو را از میان ریاضیدانان شاخص (که حداقل یکی از هفت نفر انجمن ریاضی ایران : شوراي اجرایی 1,2
شوراي اجرایی باشد و هماهنگی هاي الزم با شوراي اجرایی را بر عهده بگیرد) به عنوان عضو هیئت امنا براي یک 

 کند و تجدید انتخاب آنان تا دو دور متوالی دیگر مانعی ندارد.دوره سه ساله انتخاب می

تمام را ا: به منظور انتقال تجربیات، شوراي اجرایی انجمن دو نفر از اعضاي هیئت امناي دوره در شرف 3تبصره 
 .کندمیبراي دوره بعدي ابقا 

و  کندمیهر دوره را انتخاب  ياعضاي هیئت امنا شورا،فعالیت  شروعاز  بعدماه  سهاکثر شوراي اجرایی حد :2,2
 .نمایدمیقبل ابالغ ه جهت اطالع به رئیس هیئت امناي دورآنان و نیز  حکم اعضاي جدید را به

یابد موظّف است پس از اطالع از مشخصات منتخبان کتباً آنان را اي که پایان میدورهي : رئیس هیئت امنا3,2
 براي انتخاب یک نفر به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان دبیر هیئت امناي جدید فراخواند.

 مطابقو حکم رئیس انجمن ت امنا ئهیبا توجه به نقش آقاي دکتر مهدي بهزاد در این جایزه، به درخواست : 4,2
دعوت  جهت شرکت در جلسات و ارائه نظرات و یا نماینده ایشان آقاي دکتر بهزاداز اساسنامه جوایز انجمن 

 .شودمی

 

 وظایف هیئت امنا: -3 هماد

ها، صورت جلسات، امضاي دعوتنامه هبه عنوان رئیس هیئت امنا جهت ادار: انتخاب یک نفر از بین اعضا 1,3
ها و انجام امور محوله از سوي هیئت امنا؛ و انتخاب یک نفر از میان اعضا به عنوان دبیر هیئت امنا ها، نامهجلسه

 ها و پیگیري امور محوله.ها، دعوتنامهجهت تهیۀ صورت جلسه

 و اصالح آنها در صورت لزوم.امنا مربوط به روش کار هیئت هاي نامهو شیوهها ل: تدوین و تصویب دستورالعم2,3



ها، تقویت بنیۀ مالی جایزه از طریق ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی و ترغیب : تالش براي تأمین هزینه3,3
 آنان براي کمک به تداوم اعطاي جایزه و تعالی آن.

 الزم و نیز روش انتخاب افراد شایسته جهت دریافت جایزه. هاي: تعیین معیارها و امتیازبندي4,3

 اي جایزه.عطها و تهیه مقدمات اصدور دستور پرداختو  تاییدها و ارائۀ به شوراي اجرایی جهت : برآورد هزینه5,3

ي و هزینه ها1,6جایزه طبق بند  سود سرمایه، 2: تعیین کم و کیف هدایاي دیگر احتمالی باتوجه به تبصرة 6,3
 قابل پیش بینی.

 نامه.: انجام هر اقدام الزم دیگر باتوجه به مفاد اساسنامۀ انجمن و این آئین7,3

 

 شیوه و معیارهاي انتخاب نامزد جایزه: -4ماده 

درهر دوره هیئت امنا گروهی را به عنوان صاحب نظران براي معرفی افرادي متناسب با معیارهاي جایزه انتخاب و 
ت . هیئشودمی . نامزدهاي اولیه جایزه توسط این گروه و نامزدهاي خود هیئت امنا تعیینکندمیبا آنها مکاتبه 

از بین افرادي که اقدامات آنها در سطح ملی امنا با اتکا به معیارهاي کلی زیر نسبت به انتخاب نامزد نهایی جایزه 
 کند:اقدام میمشهود و مقبولیت عمومی داشته باشد  المللیبین یا

 : بنیانگذاري یا هدایت تشکل هاي تاثیرگذار در گسترش و ترویج ریاضیات کشور.1,4

 : نقش تاثیرگذار در پیشبرد اهداف انجمن ریاضی ایران.2,4

 : راه اندازي و مدیریت نشریه هاي ادواري یا غیر ادواري معتبر در ارتباط با گسترش یا عمومی کردن ریاضیات.3,4

 تالیف، ترجمه، واژه گزینی و نشر آثار ماندگار.: نهادینه سازي فرهنگ 4,4

 .المللیبین : راه اندازي یا هدایت مسابقات ریاضی در سطح ملی یا5,4

 .المللیبین : فعالیت پژوهشی شاخص منجر به نظریه پردازي در سطح6,4

 گسترش دهد یا سطوح از مدرسه تا دانشگاه هرگونه اقدام شایسته دیگري که دانش ریاضیات را در کلیه :7,4
 سطح آنرا ارتقا بخشد.

 

 



 جایزه: بندي انتخاب نامزدزمان -5ه ماد

مکاتبات الزم را براي معرفی افراد شایسته با معیارهاي صاحب نظران، هیئت امناي جایزه پس از انتخاب گروه 
صاحب نظران و نامزد جایزه انجام می دهد. سپس به بررسی و مطالعه دقیق پرونده افراد معرفی شده توسط گروه 

پردازد. هیئت امنا در سال سوم دوره خود، نامزد جایزه را براي تصویب نهایی به شوراي ت امنا میئهاي خود هی
 کند.اجرایی انجمن ارسال می

افراد واجد صالحیت دریافت جایزه را دست فرد یا و مشخصات امنا دبیر هیئت امنا موظّف است مصوبات هیئت 
جهت تصویب نهایی و تدارك مقدمات الزم به شوراي ساالنه ریاضی ایران از برگزاري کنفرانس  ماه پیش ششکم 

 اجرایی ارائه کند.

و حتی االمکان در  ایران هاي ساالنۀ ریاضیین جایزه طبق نظر شوراي اجرایی معموالً هنگام برگزاري کنفرانسا
 شود.ا میعطادوره شوراي اجرایی که هیئت امناي وقت جایزه را انتخاب کرده است، 

 

. در حالت استثنایی که تمایز شایستگی دو نفر براي شودمی : این جایزه در هر دوره به یک نفر اعطا4ه تبصر 
همچنین، این جایزه به هر  خواهد شد. هیئت امنا قابل تشخیص نباشد جایزه به طور مشترك به آن دو نفر اعطا

 .شودمی فرد حداکثر یکبار اعطا

 

 امور مالی جایزه: -6 هماد

بوده ریال  990،021،485مبلغ  انجمن ریاضی ایراننزد  29/12/1400به تاریخ سرمایه جایزه مهدي بهزاد : 1,6
ریاضی ایران براي خدمات برجسته است که به پیشنهاد دکتر بهزاد و موافقت شوراي اجرایی به جایزه انجمن 

که  ریال دیگر براي این جایزه توسط دکتر مهدي بهزاد350،000،000کند. به عالوه، با اهداي اختصاص پیدا می
 ریال خواهد بود. 1،340،021،485، سرمایه اولیه این جایزه شودمی به دفعات پرداخت

مدت، وقتی مجاز است که براساس  مدت و کوتاه م از بلندایز، اعوهاي جاز حساب از سهم این جایزه : برداشت2,6
 نامه پس از تأیید هیئت امنا به تصویب شوراي اجرایی انجمن رسیده باشد.مفاد این آئین

شود نباید از دو سوم مجموع درآمدهاي هایی که به منظور اعطاي جایزه در هر نوبت صرف می: مجموع هزینه3,6
 در فاصلۀ زمانی بین دو نوبت متوالی اعطاي جایزه تجاوز کند.سود سرمایه جایزه حاصل از 



دار و بازرس انجمن میرسد و به مجمع عمومی انجمن ارائه : در ترازنامۀ مالی که در هر سال به امضاي خزانه4,6
 به تفکیک مشخّص شود.جایزه شود الزم است دخل و خرج می

 

 29/4/1401بند در تاریخ  بیست و یکتبصره و  چهارماده،  هفتنامه مشتمل بر یک پیشگفتار، این آئین :7 هماد
از این تاریخ قابل اجرا به تصویب شوراي اجرایی انجمن رسید و  4/5/1401به تأیید هیئت امنا رسیده و در تاریخ 

 .است

 
 


