
 

 »رپو رجبعلي جايزة« نامة اعطاي آئين

 

 پيشگفتار

 

پور در رياضيات كشور خصوصاً در زمينة جبرخطي و كاربردهاي آن در  با توجه به نقش ارزندة استاد دكتر مهدي رجبعلي
ايران به انجمن رياضي ) اولين تا ششمين( اي توسط دبيران سمينارهاي جبرخطي و كاربردهاي آن  نامه ٢٢/٦/١٣٨٩تاريخ 

شوراي اجرايي  ٢/١٠/١٣٨٩اين نامه در جلسة مورخ  .ارسال گرديد »پور رجبعليجايزة « اي با نام  ني بر تعيين جايزهمب
نامة مربوط به جايزه و مقدمات اوليه  جمعي از شاگردان استاد آئين .انجمن رياضي ايران مطرح و كليات آن به تصويب رسيد

  .نامه جايزه به تصويب نهايي رسيد آئين ٢٨/٢/٩٠يي مورخ را فراهم نمودند و در شوراي اجرا

 

 اهداف  .١ماده 

 
پور و تقدير از محققين  مقيم ايران با  انجمن رياضي ايران به منظور تجليل از استاد فرزانه جناب آقاي دكتر مهدي رجبعلي

اين جايزه كه دو ساالنه  .تصويب نمود »پور رجبعلي ايزةج« اي با نام آثار ارزنده در شاخة جبرخطي و كاربردهاي آن جايزه
هاي ساالنة انجمن رياضي ايران به  باشد در يكي از سمينارهاي جبرخطي و كاربردهاي آن يا استثنائاً در يكي از كنفرانس مي

 .شود گردد، اهدا مي فرد يا افراد واجد شرايط كه توسط هيئت امنا تعيين مي

 

 هيئت امنا  .٢ماده 

 

نظران جبرخطي و كاربردهاي  امناي جايزه مركب از  يك نفر از اعضاي شوراي اجرايي انجمن و چهار تن از صاحب هيئت
ساله پس از مشورت با اعضاي دورة قبل توسط شوراي اجرايي  باشد كه به صورت افتخاري براي يك دورة سه آن مي

دست آمده، حداقل يك نفر از اعضاي  تقال تجربيات بهبه جهت ان. دشوند و تجديد انتخاب آنان مانعي ندار انتخاب مي
  .منتخب  بايد از هيئت امناي دورة قبل باشد

 

 وظايف هيئت امنا   .٣ماده 

 

 .انتخاب يك نفر از بين اعضاء به عنوان رئيس هيئت امنا •

و ترغيب آنان ها، تقويت بنية مالي جايزه از طريق ارتباط با اشخاص حقيقي و حقوقي  تالش براي تأمين هزينه •
 .براي كمك به تداوم جايزه و تعالي آن

 .هاي الزم جهت انتخاب فرد يا افراد شايسته دريافت جايزه تعيين معيارها و امتيازبندي •

 .هاي الزم تدوين و تصويب فرم •

  .ها، نوع و ميزان جايزه و ارائه آن به شوراي اجرايي انجمن جهت صدور دستور پرداخت برآورد هزينه •

 .نامه هر اقدام الزم ديگر با توجه به مفاد اساسنامه انجمن و اين آئينانجام  •

 



 روش انتخاب واجدين شرايط  .٤ماده 

 

هاي اخير  گيرد كه مؤثرترين فعاليت را در زمينة جبرخطي و كاربردهاي آن در سال جايزه به فرد يا افرادي تعلق مي .١
  .نمايد دستورالعمل اجرايي مشخص ميانتخاب اين افراد را هيئت امنا طي يك . داشته باشند

  .باشد دوره همان در جايزه امناي هيئت اعضاي بين از تواندنمي دوره هر در جايزه برندة .٢

   .شود جايزه اين برندة بار يك از بيش تواندنمي فردي هيچ .٣

 هايپژوهش و نظري بخش در يكي : شودمي اهدا جايزه دو شرايط، واجد افراد وجود صورت در دوره هر در .٤
  .جبرخطي كاربردهاي بخش در ديگري و جبرخطي بنيادين

 

رئيس هيئت امنا حداقل چهار ماه قبل از  برگزاري سمينار جبرخطي و كاربردهاي آن، اسامي منتخبينِ هيئت  :١تبصره 
امنا توسط شوراي  پس از تأييد نظرِ هيئت . كند امنا را  جهت طرح در شوراي اجرايي انجمن، به رئيس انجمن اعالم مي

و دبير سمينار جبرخطي و كاربردهاي آن جهت دعوت از ايشان  )برندگان( اجرايي، اين تصميم توسط رئيس انجمن به برنده
  .شود براي حضور و ارائه سخنراني در سمينار، اعالم مي

 

  .شود نار به برندگان جايزه اهدا ميپور در مراسم افتتاحية سمي رجبعلي جايزة :٢تبصره 

 

 امور مالي   .٥ماده 

  

برداري از اين  شود واريز شده و هرگونه بهره وجوه مربوط به اين جايزه در حسابي كه توسط انجمن مشخص مي •
گيرد صرفاً در راستاي اهداي جايزه و با رعايت مفاد اين آيين نامه امكان  وجوه يا سود بانكي كه به آن تعلق مي

  .پذير است

 

سوم سود حاصل در همين شود نبايد از دو هر دوره صرف مي كه به منظور اعطاي جايزه درهايي  مجموع هزينه •
  .فاصله زماني تجاوز كند

 

شود،  دار و بازرس انجمن رسيده و به مجمع عمومي ارائه مي در ترازنامة مالي كه در هر سال به امضاي خزانه •
وة هزينه كرد وجوه مربوط به آن به تفكيك ذكر الزم است كه ميزان افزايش يا كاهش موجودي اين جايزه و نح

 .شوند

 

 متفرقه  .٦ماده 

  .گيرد نامه با پيشنهاد هيئت امنا و تصويب شوراي اجرايي انجمن صورت مي گونه تغيير در مفاد اين آئينره .١

شوراي  --------بند و دو تبصره تدوين شده است در جلسة مورخ  ١٤ و ماده ٦نامه كه با يك پيشگفتار و  اين آئين .٢
  .اجرايي انجمن رياضي ايران به تصويب رسيد و از اين تاريخ قابل اجراست


