
  
  اسالمي ايران جمهوري ابوريحان فرهنگستان علوم جايزهفراخوان 

  علوم پايهان جوان در پژوهشگر ويژه

از  يدر پيشبرد يكاي سهم ارزنده وشاخص دستĤوردهاي علمي  ان جوان و برجسته كشور كهپژوهشگر داشتبه منظور تكريم و گرامي
ر ه گروه علوم پايه فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران  اند،داشته شناسيو زمين شناسيهاي فيزيك، شيمي، رياضي، زيسترشته
  كند.اعطا مي ايراني،پر آوازه دانشمند ، بيروني ابوريحان جايزه به نام جايزه يك سال

  :جايزه دريافت هاينامزد شرايط اوليه پذيرش

ه در حوزه تخصصي خود شاخص بوده و از ككشور علوم پايه  نفر از دانشمندان جوان و برجسته اين جايزه  هر سال به يك -1
 ردد.گاعطا مي شهرت علمي و اخالقي برخوردار باشد،حسن 

 و مليت ايراني باشد. در علوم پايه متقاضي بايد داراي مدرك دكتري -2

 .استسال  40 نامزد جايزه  حداكثر سن -3

 باشد.اساتيد با سابقه كشور ميتوسط يكي از وسيله خود پژوهشگر يا ه نحوه نامزد شدن ب -4

 ردد.گبه هر فرد حداكثر يكبار اعطا مي اين جايزه -5

 به آدرس  يا ،فرهنگستان علوم ارسال پايه صت دارند مدارك خود را به گروه علومفر 1396 اخر اسفندماهمتقاضيان تا  -6

basic@ias.ac.ir نمايند. ايميل  
 باشد.مي ايران اسالمي تان علوم جمهوريگروه علوم پايه فرهنگس ،گيري درمورد اعطاي جايزهمرجع تصميم  -7

 مدارك الزم براي درخواست

اين فرم در وبگاه فرهنگستان علوم نيز . (فرم پيوست) متقاضي تكميل فرم مشخصات علمي و سوابق آموزشي و پژوهشي  -1
 http://irstat.ir آمار، http://fa.ims.ir هاي رياضي انجمن تسايو     http://www.ias.ac.ir موجود است.

  http://www.psi.ir كيزيفو 
 

 .( انگليسي يا فارسي) متقاضي  (CV)  شرح حال كامل علمي  -2

  حداقل يك توصيه نامه از اساتيد با سابقه -3
  

  

  



  

 هاي دريافت جايزه ابوريحاننامزد علمي و سوابق آموزشي و پژوهشي فرم مشخصات

  
 متقاضي مشخصات  -1

  تلفن همراه  تلفن ثابت  تاريخ دقيق تولد  كد ملي  شماره شناسنامه  نام پدر  نام و نام خانوادگي
                  /     /13      

 ايميل:  آدرس محل سكونت:

  
 زمينه تخصصي   مرتبه علمي:   

  رشته تحصيلي :
 سوابق تحصيلي -2

رشته   مقطع تحصيلي
  تحصيلي

گرايش 
  تحصيلي

  كشور  شهر  يا دانشگاهموسسه   لتحصيلياسال فارغ   معدل

                كارشناسي
                كارشناسي ارشد

                دكتري
              پسا دكتري

  
 و آموزشي سوابق شغلي -3

  تدريس شدهتخصصي دروس    عنوان سمت  تا تاريخ  از تاريخ  نام موسسه محل خدمت
          
          
          
          

 

 پنج مقاله منتخب به انتخاب خود:  هاي علمي و پژوهشيدستاورد   -4

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 



 هاي پژوهشيها و جوايز و اعتبارافتخارات علمي نظير كسب نشان  -5

  سال دريافت افتخار  مرجع  اعطا كننده  1افتخار سطح  عنوان افتخار يا نشان  رديف
          
          
          

 ملي  يا بين المللي  ،افتخار:  استاني سطح1

 ثبت شده يا تجاري شده آوري،اختراعات و اكتشافاتنو -6

  سال   كنندهتاييدمرجع  نو آوري 1سطح عنوان  نوآوري يا اختراع رديف
      

          
 يا بين المللي است منظور از سطح: استاني، ملي1

، سخنران هاكنفرانس اجراييعلمي و هايپژوهشي، عضويت در كميته -مراكز و موسسات علميها و آزمايشگاه اندازيمشاركت در راه  -7
 نشريات معتبر علمي عضويت در هيات تحريريه  و الملليمدعو در مجامع بين

  دانشگاه  تا تاريخ  از تاريخ  نام  فعاليت  نوع فعاليت  رديف
            
            
            

 پژوهشي-عضويت در مراكز علمي -8

  كشور  دانشگاه يا موسسه  تا تاريخ از تاريخ فعاليتنام   نوع فعاليت رديف
              
          
 راهنمايي پايان نامه دكتري  -9

سال فراغت از   نام دانشجوي دكتري   هاي دكتري تحت راهنماييعناوين رساله
  تحصيل 

      

     
      

      
     

 علمي معرفان -10

  ايميل  تلفن  محل خدمت  مرتبه علمي  نام و نام خانوادگي
          
          

به دفتر گروه علوم پايه  96را چنان ارسال فرمائيد كه تا آخر اسفندماه  و شرح حال علمي خود  توجه: لطفاً فرمهاي تكميل شده
  رسيده باشد.


