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 اعضاي كارگروه جايزه 
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 عليرضا آقائي 

 محمدرضا اجتهادي 

 سيداكبر جعفري 

 نيما قلعه 

 فرهنگ لران 

 عليرضا مشفق 

 حميدرضا مشفق 

 سعداهللا نصيري قيداري 

  



 .درامد1

انجمن را به منظور  ايزهج) كارگروه 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

 يند بررسي و اعالمآو نيز  فرفراخوان ب، چگونگي تصوي ،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 . اطالعات2

 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 اقدامات و حمايت 

 

 جايزه  .   چگونگي بررسي3

پس از تأييد كارگروه، پيشنهاد تأييد شده براي تصويب نهايي شود. كليات هر جايزه پس از پيشنهاد در كارگروه جايزه انجمن بررسي مي
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 ديگراننحوة ثبت درخواست (ثبت(  
 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  
 اعتبارها و تسهيالت جايزه 

 تعيين كميته داوران و نحوه داوري 

  هاجايزهتعداد برندگان 

 زمان اعطا يا اهدا 

 مراسم اهدا  
  

  
  زهيجا يبها. 4

 - مشخص رهيمد اتيه بيتصو با و زيجوا تهيكم شنهاديپبه شده كسب يمال يها تيحما و منابع با متناسب زهيجا ينقد مبلغ 
  .ابدي رييتغ انجمن و كشور ياقتصاد طيشرا با متناسب توانديم مبلغ نيا. شوديم

 - يحساب(   يصندوق در و شده جذب يمال تيحما كه است الزم يعموم يرسان اطالع از قبل دارند يمال يحام كه يزيجوا يبرا( 
    .شود داده قرار است شده يگذار هيپا زيجوا يهاتيحما عيتجم منظوربه كه مستقل



 - يحام كه است الزم است، سال كي از شيب يبرا زهيجا ياهدا بر قرار كه يصورت در دارند يمال يحام كه يزيجوا مورد در 
  .شونديم رهيذخ زيجوا تيحما صندوق در  مبلغ نيا. دينما يمال نيتام ابتدا در را پنج دوره حداقل

اين عدد مي تواند با تصويب هيات مديره به سه شود مي يكسال اهدابا تواتر بيش از كه  يجوايز: در موراد خاص و براي تبصره 
  دوره تقليل يابد.

 - سود از را زيجوا نهيهز از يقسمت اي تمام و كرده يگذار هيسرما را زيجوا از تيحما صندوق منابع كه است مجاز انجمن 
  .كند نيتام يگذار هيسرما از حاصل

 -   و پوستر و فراخوان يياجرا يهانهيهز ،يداور ،يكارشناس يكارها صرف توانديم   زهيجا به مربوط يمال منابع از يدرصد 
  )كند فرق زهيجا هر يبرا توانيم مبلغ نيا(  شود.... 
  
  

  اجرا نديفرا. 5

 - است انجمن رهيمد اتيه عهده بر زيجوا ياهدا و يداور اعالم، يياجرا يبند زمان بر نظارت.  
 -   برندگان خچه،يتار   و موضوع از ياطالعات ديبا صفحه نيا. باشد داشته انجمن وبگاه در مخصوص صفحه كي ديبا زهيجا هر 

  .دينما منعكس را را يآت زيجوا فراخوان زين و گذشته يسالها
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  شود. نتيجه بررسي براي جايزه بررسي ميموضوع در كارگروه  ،ئميدادر صورت نياز به توقف اهداي يك جايزه به صورت موقت يا 
  گردد.سال ميت مديره ارئتصويب  به هي

  
 


