
 "بسمه تعالی"

" کاربردی ریاضي"برتر به دانش آموختگان  "* ایسوف"جایزهآیین نامه اعطای 

 و اهداف مقدمه

 امرتبط ب)علوم کاربرپی ویژه پر هبا توجه به نقش ارزنده و انکارناپذیر علوم ریاضیییی پر پفتیییرر  لیییایر علوم ب

برتر ریاضی کاربرپی که تحقفقات آنان    گانآموخت پانشبه منظور تقدیر از  کتاورزی، اقتصاپ و پزشکی(    ،صنع  

 ،شوپها برای کتور میو یا حل یک متکل پر این حوزههای نرم بوپه و موجب آورپه وریانمرتبط با صنع  و یا ر

حمای  پانتکده   وپکتر محمد رزاقی مقدم کاشانی  محترم  ۀمفن مالی الزم از طرف خانواپأبا ت بر الاس تقاضا و  

 بنفان نهاپه شد. این جایزه علوم ریاضی و بنفاپ پانتگاهی ررپولی، 

 و کلیات مربوط به ورود متقاضیان شرایط  .1ده ما 

 که هر لییاح حداک ر به پو پانش آموخته از پو مق ك کارشیینالییی ارشیید و پکتری ریاضییفات کاربرپی   جایزه 

تجویی   لاله  پکتری  خوپ        پر قالب پایان نامه خوپ مؤثرترین رعالف  را پر پوره پان شد و یا ر لی ار شنا پر کار

لاح بعد از رارغ التحصفلی    4 ، پر طوح حداک رهای نرم کتور رناوریزمفنه ریاضفات و کاربرپ آن پر صنع  و یا   

 گرپند. انتجویی متموح این جایزه نمیاختراعات پ شوپ. می  ءباشند اهداپاشته و منتهی به بررلی، 

 :شوپلحاظ می تولط کارگروه ارزیابی های زیرپ تقاضا اولوی پایان نامه و یا رلاله مورپر انتخاب 

 .قرار پاپه باشد یراندمان آن مورپ بررل شیلسه را با توجه به ارزاؤم ایشرک   کیله ئ. مسالف

 کیاز سیئله  م ریز کینرم باشید و   یهایآورمسیتقل پر صینع  و رن  موضیو  مورپ بح  خوپ یک موضیو    . ب

 .نباشد یکل ئلهمس

 .را کسب کندل ح له ارزیابی حداقل  ،(TRL) یل وح بلوغ رناور یابی. پر ارزپ

 .باشد ینمونه واقع کی یستیبا ار گررته ال ، قر یمورپ بررلکه  (TEST PROBLEM) یتیآزما یها. نمونهت

وجوپ پاشته باشد به  (DEMO) یتینسخه آزما کیحل شده به صورت  یواقع لی. کد برنامه مرتبط با مساث

 آن را اجرا نموپ. ن بتواپر صورت ضرورت که  یطور

                                                           
 .رزاقی مقدم کاشانی ال  که حسب تقاضای ایتان برای این جایزه انتخاب شده ال  محمد پکتر آقای لورفا نام نوه *



شده   یلاز شوپ مستند  یم هیحل متکل ارا  یکه برا یروش عالوه ه بوپه و ب و روان کنگارشی قابل پر از نظر  . ج

 .باشد

تأیفدۀ معتبر از همان صیینع  یا که پارای کتییور تدوین شییده باشیید  های نرمآوریپر زمفنۀ صیینع  و یا رنچ. 

یفد معاون یا مدیر رناوری أد و یا به تنباشیینه و یا یک نوآوری آوری و یا کاهش هزیای مبنی بر لییوپلییسییه ؤم

تگاه   تهد    پان لی م شد و به عالوه مقاله   ررپو لفده با ستخرج از آن پر مجالت علمی ر تی  -ای مرتبط و م پژوه

 معتبر به چاپ رلفده باشد. 

 .باشدشده یا مرکز رشد جوانه  حمای  مالیپذیرش مورق به ح.  

 کارگروه ارزیابي جایزه. 2ماده 

 به شرح زیر می باشد:کارگروه ارزیابی ترکفب اعضای 

 و یک عضو از آن کمفته. بنفاپ پژوهتی -علمیرئفس کمفته . الف

 .هایک عضو از خانواپه پکتر رزاقی مقدم کاشانی یا نمایندۀ رلمی آنب. 

ضی کاربرپی      پ.  لاتفد ریا شورا له نفر از ا ضی   گروه یبا انتخاب  تگاه      کاربرپریا ضی پان تکده علوم ریا ی پان

عضوی   اعضای این بند   له لاح می باشد  و عضوی  پر       . طوح پورۀ ررپولی متهد که حداقل پانتفار باشند    

 پورۀ بعدی بالمانك ال .

  .. ریال  پانتکده علوم ریاضی و یا نماینده تام االختفار پانتکده از گروه ریاضی کاربرپیت

 .نماینده انجمن ریاضی ایران پر پانتگاه ررپولی متهدث. 

 . وظایف کارگروه ارزیابي 3ماده 

یا پژوهتییی بنفاپ و –رئفس کمفته علمی پر اولفن نتییسیی  پورۀ مربو  به خوپ که به پعوت  بی کارگروه ارزیا

شوپ، یکی از      تان تتکفل می  سات، ثب  و نگهداری  اعضا را به عنوان رئفس انتخاب می نماینده ای کنند. اپارۀ جل

  ال .رئفس کارگروه   عهدۀچنفن مکاتبات مربو  به جایزه به جلسات و لایر اوراق مربو  به جایزه، همصورت

 وظایف کارگروه 

 . تعففن نو  و مفزان جایزه.الف

شوپ   با لحاظ این نکته که همواره لعی . تدوین و تصویب پلتورالعمل اجرایی و شفوه نامه امتفازپهی جایزه، )   ب

 .(شوپ موارپ اصلی مورپ نظر خفر محترم رعای 



زه طبق جای و اعالم برگزیده )گان(    ررپ یا ارراپ برندۀ جایزه     . بررلیییی پفتییینهاپهای رلیییفده برای تعففن    پ

 پلتورالعمل اجرایی و شفوه نامه امتفازپهی )موضو  بند ب مذکور(.

پانتییکده علوم ریاضییی پانتییگاه ررپولییی متییهد و بنفاپ     های الزم به گزارش نهایی و برآورپ هزینهه . ارائت

 .4بق ماپه برای تأیفد و صدور پرپاخ  ط پانتگاهی ررپولی

 برای برگزاری شایستۀ مرالم اع ای جایزه.متهد  یپانتگاه ررپول یاضیپانتکده علوم ر. هماهنگی با ث

 اعطای جایزه . 4ماده 

بنفاپ پانتگاهی  تولط پکتر محمد رزاقی مقدم کاشانی هر لاله پر آذرماه به حساب     های مربو  به جایزه هزینه

 شوپ:می زیر صرفهای مفن هزینهأبا نظارت کارگروه و بنفاپ برای ت واریز شده و ررپولی

 برنز(جنس ) بنفاپویژه نتان و  لوح تقدیر. الف

 لکه(.ربك )برای هر برنده یک  ب. پو ربك لکه بهار آزاپی

)پرصییورت  صیینعتیو  یکاربرپ یاضیییر پر مرالییم ارتتاحفۀ لییمفناربا موارق  کارگروه ارزیابی جایزۀ  این جایزه

صورت  . شوپ می ءاهدا )گان( به برگزیده برگزاری(  برگزاری حداقل یک ماه قبل از  رئفس کارگروه ارزیابیپر این 

و هماهنگی الزم پر این مورپ را با پبفر لییمفنار  ررپ یا ارراپ برگزیده اعالم می نماید، نتفجۀ پاوری را به لییمفنار

جایزه پر هفته پژوهش اعالم و پر پانتکده علوم ریاضی پانتگاه     (گانه )صورت برند پر غفر این .آورپبه عمل می

 گفرند. ر قرار مییررپولی متهد مورپ تقد

مبالغ مربو  به جایزه به عنوان رتی که برنده یا برندگانی تعففن نتییدند . پر هر پوره برگزاری پر صییو1تبصییره 

  شوپ.می های بعد حفظ  ذخفره برای لاح

به ررپولییی   مدیره بنفاپ پانتییگاهی ئپر جلسییه هف 5/12/1400 مورخ تبصییره پر 1 ماپه و 4نامه پر این آیفن

 قابل اجرا می باشد. 1401و از لاح  تصویب رلفد.


