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 شیوه نامه جایزه

 فیزیک ایران انجمن

  
 ۱۴۰۰ تابستان

  



 

 اعضاي كارگروه جايزه 

 هادي اكبرزاده 

 (رييس انجمن) محمدرضا اجتهادي 

  محسن كارگر 

 رضا منصوري 

   سيدمحمدصادق موحد 

 
 اعضاي هيئت مديره انجمن فيزيك ايران

 عليرضا آقائي 

 محمدرضا اجتهادي 

 سيداكبر جعفري 

 نيما قلعه 

 فرهنگ لران 

 عليرضا مشفق 

 حميدرضا مشفق 

 سعداهللا نصيري قيداري 

  



 .درامد1

انجمن را به منظور  يزهاجكارگروه ) 10لسه شماره تجصور 10(بند   26/1/1400مورخ   ةهيئت مديره انجمن فيزيك ايران در جلس
 ،شودهمراه با انتخاب اعضا تشكيل داد. در اولين جلسه كارگروه كه از اين به بعد كارگروه جايزه ناميده مي هاي انجمنساماندهي به جايزه

 و اعالميند بررسي آيز  فرو ن فراخوانچگونگي تصويب،  ،هر جايزه يا اعطاي هر امتياز چگونگي پذيرش در خصوصاي نامهقرار شد شيوه
ي تصويب هئيت مديرهبه ٢۴/۴/١۴٠٠است كه در تار يخ  ي كارگروه جايزهها در چند جلسهي بررسيتهيه شود. اين سند نتيجه نتيجه،
 نامه مديريت خواهد شد. هاي انجمن پس از آن بر مبناي اين شيوهي جايزهو همه رسيد انجمن

   

 الزم براي بررسي هر پيشنهاد اعطاي جايزه. اطالعات 2

 ارايه شود: جايزههر توسط پيشنهاد دهندگان  اطالعات زير قبل از بررسي هر جايزه الزم است
 نام جايزه    
 موضوع جايزه  
 هدف از اعطاي جايزه 

 تواتر (چند سال يك بار) اهداي جايزه 

 مدت جايزه 

  (مدال، لوح، حق عضويت) هاجايزهو ساير تسهيالت نقدي ارزش نقدي و غير 
 جامعه هدف 

 هاجايزه(تعداد  تخمين تعداد واجدان شرايط(  
 تاريخ اهداي جايزه 

  و معنويحاميان مالي  
  هاي پسيني از برندگان درصورت وجود و حمايتاقدامات 

 

 جايزه  .   چگونگي بررسي3

از تأييد كارگروه، پيشنهاد تأييد شده براي تصويب نهايي شود. پس ليات هر جايزه پس از پيشنهاد در كارگروه جايزه انجمن بررسي ميك
جايزه در دستور كار كارگروه جايزه  قرار  ينامهگيرد. پس از تصويب هيئت مديره، بررسي شيوهدر دستوركار هيئت مديره انجمن قرار مي

 شود:زير بررسي مي اردجايزه مو يشيوه نامه يتهيهگيرد. در مي

 ) درخواست توسط متقاضي يا نامزدي توسط ديگرانثبت نحوة ثبت درخواست(  
 براي داوري تعيين مدارك مورد نياز  
  اطالعات براي كارگروه جايزه ييا تهيهمهلت ارسال مدارك 

 ) پوستر و ...)زهيوبگاه جا يصفحه يمحتوا، نحوه خبررسانيفراخوان جايزه ،  
 و بررسي جايزهبندي مراحل دريافت اطالعات زمان  
 و تسهيالت جايزه اعتبارها 

 تعيين كميته داوران و نحوه داوري 

  هاجايزهتعداد برندگان 

 زمان اعطا يا اهدا 

 مراسم اهدا 

 
 هاجايزه. توقف  اهداي 4

نتيجه بررسي براي شود. جايزه بررسي ميموضوع در كارگروه  ،ئميدادر صورت نياز به توقف اهداي يك جايزه به صورت موقت يا 
 گردد.سال ميت مديره ارئتصويب  به هي


