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 فراخوان

 جایزه استاد دکتر محمد قریب
 

 کیبر آن شد که هر دو سال  یاخالق در جامعه علم یبا هدف اعتال غیرانتفاعی  غیردولتی و به عنوان موسسه ای یاخالق در علوم و فناور یرانیانجمن ا
، شگامانیبه پ "بیاستاد دکتر محمد قر ۀزیجا"با عنوان  یزیجوا یمراسم یبهمن ماه(، ط کمی) بیبار در روز درگذشت استاد فرزانه دکتر محمد قر

  .دیاهدا نما مختلف علمی و هنری یمطالعه اخالق در حوزه ها صاحبنظران، خالقین اثر و پژوهشگران

علوم و "خانه های های علمی که مجوز از وزارت و تشکلانجمن های علمی، بنیادها و مؤسسات  ،هافرهنگستان از این رو، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی،
به مورد نظر خود را  نامزدهایتوانند به طور رسمی  دارند می "فرهنگ و ارشاد اسالمی"و  "بهداشت و درمان و آموزش پزشکی"، "تحقیقات و فناوری

 پیشنهاد دهند. جایزه دبیرخانه

 

 محورهای جایزه
  زیستیو  پزشکیاخالق در علوم   .1

  یو اجتماع یاخالق در علوم انسان .2

  هیپا علوماخالق در  .3

  یو دامپزشک ، منابع طبیعییاخالق در علوم کشاورز .4

 محیط زیستعلوم اخالق در  .5

  یو مهندس یاخالق در علوم فن .6

 و هنر یمعمار علوماخالق در  .7

 

 قوانین و مقرارات

 باشند.  داشته دکترای تخصصیدارای مدرک باید  افراد معرفی شده 

 شوند محسوب می "دکتری تخصصی"معادل با  دوره موردتأیید وزارت بهداشت؛  "خصص و فوق تخصصت"های  دوره. 

  هنری باشند . 2یا  1یا دارای درجه  داشته متقاضیان باید درجه کارشناسی ارشد به باالهنر   و معماری علومدر حوزه 

  علمی خود باشند.تخصصی و و با کیفیت در زمینه اخالق در حوزه فعالیت های اثر گذار  باید سابقهافراد معرفی شده 

  سابقه هیچ نوع رفتار خالف اخالق در حیطه علمی و اجتماعی داشته و در کردار نیز به اخالق مداری شهره باشند. نبایدافراد معرفی شده 

 ،های علمی می توانند افراد مورد نظر خود را از طریق  و تشکل مراکز تحقیقاتی، انجمن های علمی، بنیادها و مؤسساتها، فرهنگستان دانشگاه ها
طراحی شده است معرفی نمایند یا مدارک را به دفتر  اخالق در علوم و فناوریایرانی  سامانه جایزه استاد دکتر محمد قریب که در سایت انجمن

 . کنندارسال  یا ایمیل دبیرخانه جایزه از طریق پست

  ،فرمو عکس می باشد که باید به دبیرخانه ارایه شود  نشانیمشخصات کامل افراد معرفی شده شامل نام، نام خانوادگی، کدملی ، شماره تماس( 
ضمیمه مشخصات فردی به دبیرخانه ارسال ( 2)فرم شماره افراد معرفی شده  سوابق علمی و فعالیت در حوزه اخالق همچنین الزم است  ،(1 -شماره

 ردد. گ

  د زیرا این موارد یرگ مورد توجه قراری آنها در حوزه اخالق فعالیت هاو به طور کلی   هنری آثاررزومه افراد معرفی شده تالیفات، پژوهش ها ، تنظیم در
 مالک امتیاز دهی است. 

  الزامی است. با کیفیت و دقیق آثار و گواهی  تصویر  مستندات قابل قبول اثر هنری شامل: ارائه آثار هنریبرای بررسی 

 فهرستدر غیراینصورت پیش از ارائه به شورای علمی از  ،باشند داشتهها را نامزدپیشنهادی باید تمامی شرایط قید شده در اساسنامه برای  نامزدان 
 شرکت کنندگان حذف می شوند.  



 

 اطالعاتی را  مورد نظر نامزدمشخص شود سوابق از بررسی  اینانچه در هر مرحلهاست و چ مورد تاکید صحت اطالعات بارگذاری شده در سامانه
 .شود  می حذف فرایند انتخابکرده است، از  خالف واقع اظهار

 
 

 

 تقویم اجرایی
 1400شهریورماه  پایان: تا نامزدهامهلت معرفی 

 1400آذرماه  30داوری و اعالم افراد برگزیده: 

 اطالعات دبیرخانه :
 خود را از طرق زیر به دبیرخانه جایزه ارسال نمایند: نامزدهاینهادهای مورد نظر می توانند اطالعات 
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