
نشانى دبیرخانه:
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آیین نامۀ "جایزۀ علی اکبر دهخدا"

مقدمه:
جایزۀ علی اکبر دهخدا به پیشنهاد استاد عالی قدر محمدرضا شفیعی کدکنی و تصویب مؤسسۀ 
لغت نامۀ دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران به منظور ارج نهادن به 
شخصیت تأثیرگذار عالمه علی اکبر دهخدا و تکریم کسانی که همچنان خدمتگزار زبان فارسی 

هستند و برای اعتالی زبان فارسی آثار ارزشمندی را تألیف کرده اند، برگزار خواهد شد.

الف.ساختار و ارکان:
1.هیأت امنا    2. هیأت علمی    3. دبیرخانه 

الف.1- هیأت امنا:
  متشکل از پنج عضو حقوقی و شش عضو حقیقی است.

- اعضای حقوقی:
1. رئیس مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا

2. رئیس بنیاد حامیان مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا
3. رئیس بنیاد حامیان دانشگاه تهران

4. رئیس بنیاد علمی آموزشی قلم چی
5. رئیس بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

- اعضای حقیقی:
1. آقای محمدرضا شفیعی کدکنی

2. آقای حسن انوری
3. خانم ژاله آموزگار

4. آقای تقی پورنامدریان
5. آقای علی دهباشی
6. خانم اکرم سلطانی

تبصره1: تشکیل جلسات می تواند با حضور نمایندۀ هریک از اعضا انجام شود.
 تبصره2: در صورت خروج هریک از اعضای حقیقی، هیات امنا در خصوص معرفی عضو جدید 

تصمیم گیری می کند.
- وظایف هیأت امنا: 

1. تعیین سیاستهای کلی
2. تصویب آیین نامه

وند جان و خرد هب انم خدا
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3.انتخاب رئیس هیأت امنا
4. انتخاب دبیر علمی

5. انتخاب دبیر اجرایی
6. تعیین و تأمین بودجه برگزاری جایزه

تبصره: صدور احکام دبیر علمی و دبیر اجرایی توسط رئیس مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا به صورت 
ساالنه انجام می شود.

الف. 2- هیأت علمی:
متشکل از هفت استاد  برجستۀ گروه های مرتبط با موضوع جایزه است که توسط دبیر علمی 

انتخاب می شوند.
- وظایف هیأت علمی: 
1. تعیین موضوع جایزه

2. تعیین معیارهای گزینش آثار
3. تعیین داوران

تبصره: صدور احکام داوران توسط دبیر علمی جایزه به صورت ساالنه انجام می شود.

الف. 3- دبیرخانه:
 متشکل از دبیر اجرایی، شورای مشورتی  و اعضای دبیرخانه که توسط دبیر اجرایی  به صورت 

ساالنه انتخاب می شوند.
فعالیت های  حوزۀ  در  باتجربه  و  دانشمند  شخصیت های  از  متشکل  مشورتی  شورای  تبصره: 

موضوع جایزه است. جلسات این شورا به درخواست دبیر اجرایی تشکیل خواهد شد.
محل دبیرخانه در  مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا  می باشد.

- وظایف دبیرخانه:
1. برگزاری جلسات هیأت امنا، هیأت علمی و ...

2. ثبت جایزه )نشان، طرح و ... در مراجع رسمی(
3. ایجاد پایگاه خبری و اعالن جایزه  و فراخوان آن در رسانه ها 

4. اجرای مصوبات هیأت امنا و هیأت علمی
5. شناسایی کتاب های منتشرشده در حوزۀ موضوع جایزه

6.  شناسایی نویسندگان و شخصیت های فعال در حوزۀ جایزه و برقراری ارتباط با آنان               
7. شناسایی ناشران  فعال در این حوزه و ارتباط با آنان
8. ثبت و ضبط آثار رسیده  و تفکیک و طبقه بندی آنها

9. تهیۀ نامه ها و مراسالت الزم
10. تهیۀ طرح نشان دهخدا )با نظرسنجی و مشورت با اصحاب فن( و تهیه و تدارک نشان دهخدا 

و جایزۀ دهخدا
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11. تدارک مراسم برگزاری اعطای جایزه
12. تهیه گزارش های مورد نیاز

ب. زمینۀ فعالیت: 
حوزۀ فرهنگ نویسی، شامل:

1. کتاب: فرهنگ های فارسی به فارسی، فرهنگ های دو یا چندزبانه ) فارسی به دیگرزبان ها  و 
دیگرزبانها به فارسی(، فرهنگ های موضوعی، فرهنگ های گویش های ایرانی، پایان نامه های حوزۀ 

فرهنگ نویسی و رشته های مرتبط
2. مقاله و پژوهش های حوزۀ فرهنگ نویسی و واژه شناسی

3. فعالیت های دیگر مربوط به حوزۀ فرهنگ نویسی نظیر: تصحیح نسخه های خطی فرهنگ های 
لغت و دستور،  برنامه های نرم افزاری)هوش مصنوعی( در خدمت فرهنگ نویسی ، فعالیت های 

مرتبط با تهیۀ پیکرۀ واژگان زبان فارسی

ج. گسترۀ جغرافیایی جایزه:
تمام آثار تالیف شده در حوزۀ فرهنگ نویسی مطابق »بند ب« این آیین نامه در سطح بین المللی 

امکان شرکت در این جایزه را دارند.

د. دریافت کنندگان: 
پدیدآورندگان آثار برگزیده شده توسط هیأت داوران. )اهدای جایزه همراه با نشان( 

و  مراکز  یا  و  شده  منتشر  گذشته  سال های  در  آنها  آثار  که  فرهنگ نویسی  حوزۀ  پیش کسوتان 
ناشرانی که فعالیت آنها بیشتر در حوزۀ فرهنگ نویسی است. )اهدای نشان دهخدا(

 افرادی که در شناخت  آثار و شخصیت دهخدا فعالیت داشته و آثار برگزیده ای را تدوین کرده 
باشند. )اهدای نشان دهخدا(

تبصره 1: دریافت کنندگان جایزه  نباید عضو هیأت امنا یا داوران و یا عضو هیأت علمی جایزه  
باشند. 

تبصره 2: جایزه به آثاری تعلق می  گیرد که قبال از جشنواره دیگری جایزه نگرفته باشند.

ه. منابع مالی و هزینه ها:
اهدای لوح تقدیر، نشان، تندیس و .... و میزان جایزه نقدی با توجه به منابع مالی جایزه به پیشنهاد 
دبیر اجرایی با تصویب هیأت امنا به صورت ساالنه تعیین می شود. جذب منابع مالی و بودجه این 

جایزه توسط هیأت امنا انجام می شود.
تبصره: امکان جذب حامیان جدید پس از تصویب در هیأت امنا وجود دارد. 

- هزینه های این جایزه عبارت اند از:
1. هزینه تهیه نشان، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی
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2. هزینه های مرتبط با تبلیغات و اطالع رسانی
3. هزینه های داوری

4. هزینه های دبیرخانه ای )ارسال مراسالت، پرسنلی، جلسات و ....(
5. هزینه های برگزاری مراسم

تبصره: هزینه های مالی به پیشنهاد دبیر اجرایی و پس از تصویب هیأت امنا قابل انجام است.

و. برگزارکنندگان:
1. مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی

2. بنیاد حامیان مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا
3. بنیاد حامیان دانشگاه تهران

4. بنیاد علمی آموزشی قلم چی
5.بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

 
ز.  زمان برگزاری: 

عالمه  بزرگداشت  مراسم  برگزاری  با  هم زمان  سال  هر  اسفندماه  جایزه،  اعطای  مراسم  زمان 
علی اکبر دهخدا خواهد بود.

ح. محل برگزاری:
تاالر همایش شادروان دکتر محمود افشار واقع در مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا

توضیح: طبق تصویب شورای مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و هیأت رئیسۀ بنیاد حامیان دهخدا، امور 
علمی این جایزه برعهدۀ مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و امور اجرایی با مشارکت بنیاد حامیان دهخدا 

خواهد بود.

این آیین نامه در 8 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1400/7/21 به تصویت هیأت امنا رسید.
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