
  تعاليبسمه 
 

 و كشي افشارحسين دكتر  نام به  ايرانانجمن ژئوفيزيك علمي هاي جايزهاعطاي  نامه آيين
   گنجيحمدحسنمدكتر 

  
  مقدمه

 ،اي  در سطح ملي و منطقهژئوفيزيكيهاي علمي و پژوهشي   تالشارج نهادن بهمنظور  به انجمن ژئوفيزيك ايران
 ،»كشي افشارحسين جايزه علمي دكتر « هاي  دو جايزه به نامنامه  اين آيينشده در  بيان شرايطبر پايه
 و ،) در ايران مركز مطالعات ژئوفيزيكينخستين(  دانشگاه تهرانو مؤسسه ژئوفيزيكژئوفيزيك ار دانش ذبنيانگ

 به را بنيانگذار دانش هواشناسي و سازمان هواشناسي كشور، ،» گنجيمحمدحسندكتر  جايزه علمي«
هاي دانش و فناوري ژئوفيزيكي   زمينهدردستاوردهاي آموزشي و پژوهشي برجسته  كه دانشمندان ايراني

 محمدحسندكتر  جايزه علمي« و »كشي افشارحسين جايزه علمي دكتر « .كند  اعطا مي،اند داشته
ر فعال د انپژوهشگر ترتيب به  به،مكتوب آثارو ها  تالش بهامتيازدهي داوري و بر مبناي در فرآيند   »گنجي
   .گيرد مي تعلق  فيزيك فضاهاي  شاخهفيزيك زمين وهاي  شاخه

  
  .شود  خوانده مي"انجمن"س در اين آيين نامه پاز اين انجمن ژئوفيزيك ايران، : 1تذكر 
از اين پس  ،» گنجيمحمدحسندكتر  جايزه علمي« و »كشي افشارحسين جايزه علمي دكتر «: 2تذكر 

  .شود  خوانده مي"جايزه" و يا "ها هجايز"نامه به اختصار  در اين آيين
  

   جايزهنامزدي دريافت حداقل شرايط براي -1ماده 
از امتيازات جدول % 60 با داشتن حداقل ژئوفيزيكم وعلفعال در عرصه   پژوهشگران واعضاي هيأت علمي

ريافت جايزه توانند در فهرست نامزدهاي د يم ، سال گذشته10 حداكثر  در دوره زماني،)1پيوست(امتيازبندي 
  .)مبناي محاسبه زمان، پايان مهلت اعالم نامزدي دريافت جايزه است( قرار گيرند

  
  برندگان جايزه انتخاب -2ماده 

از ميان ژئوفيزيكداناني  ،ملي در سطح  ونامه بر اساس شرايط اين آيينرشته ژئوفيزيك برجسته در  افراد انتخاب
مطابق يژه علمي، پژوهشي و فناوري نائل شده و باالترين امتياز هاي و از طريق كار و تالش به برجستگيكه 

  .گيرد رت ميصود، نكسب نموده باشرا  )1پيوست(جدول امتيازدهي 
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http://faf.um.ac.ir/uploading/faf.um.ac.ir/images/peivast3.pdf


   مراحل اجرايي و نحوه انتخاب-3ماده 
ؤسسات آموزشي و پژوهشي ذيربط به مژئوفيزيك ايران  انجمنتوسط  ،براي اعالم نامزدي دريافت جايزهفراخوان 

 را تكميل و همراه  درخواست نامزدي فرم، واجد حداقل شرايط ژئوفيزيكدانان . ارسال خواهد شدو اعضاي انجمن
 هاي تكميل شده فرم ،جايزهداوري تخصصي  يها  كميته. نمايند ارسال مي انجمنبه دفتر  ندتسمبا مدارك 

عالي  كميته در نهايي  به همراه مدارك مربوط براي بررسي و نتايج را كرده بررسي و امتيازدهي راارسالي
  . دننماي ارسال مي ت مديره انجمنأهي به ،ارزيابي

  
  ارزيابي عالي داوري و كميته تخصصي  يها كميتهتركيب اعضاي  - 4ماده 
   تخصصي داوريهاي كميته) الف

 5)  تخصصي فيزيك فضا كميته تخصصي فيزيك زمين و كميته ( داوري تخصصي كميتهدو هر يك از اعضاي 
توسط و ، خواهند بوددارند، رشته ژئوفيزيك   در سال سابقه تالش علمي20 بيش از  سه نفر آنان حداقلكه ،نفر

  .دنگرد  ميانتخاب مديره انجمنهيات 
  ارزيابيعالي كميته ) ب

 نفر از فيزيك 2 ( تخصصي داوريهاي  نفر اعضاي كميته4 نفر و مركب از 7 به تعداد عالي ارزيابي اعضاي كميته
، يا مديره انجمن  نفر از اعضاي هيات3 و ) تخصصيهاي ، به انتخاب اعضاء كميته نفر از فيزيك فضا2زمين و 
  . تشكيل خواهد شدان آنان،نمايندگ

  .توانند خود نامزد دريافت جايزه باشند  نميعالي ارزيابيتخصصي و  هاي  اعضاي كميته-1 تبصره* 
  

   اهداي جايزه-5 ماده
 اختتاميه در مراسمايران كنفرانس دوساالنه ژئوفيزيك  همزمان با برگزاري  يكبارسال 2 هر ها جايزه 1- 5

  .اهداء خواهد شدمنتخب  انپژوهشگر به كنفرانس
در فيزيك  يك نفر  به امتيازات كسب شده توسط نامزدها فقط و5 ماده 1 تبصره  با توجه بهها  اين جايزه2- 5

  . خواهد شداهداءزمين و يك نفر در فيزيك فضا 
 ، به برنده جايزه، نشان طالي انجمن ژئوفيزيك جدول امتيازدهي1رديف شرايط  درصورت احراز - 1 تبصره* 

  .ايران اهدا خواهد شد
  
 ژئوفيزيك ايران  انجمن هيأت مديرهتنظيم و به تاييد پيوست 2 تبصره و 2 ماده، 5 مقدمه، 1ين آيين نامه در ا

   .رسيده است
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  »1 پيوست «

  
  
 

  گنجي محمدحسن  و دكتركشي افشارحسين  دكتر هاي  دريافت جايزهدهي برايجدول امتياز
ر واحد حداكثر امتياز د  حداكثر امتياز دررديف موضوع 

 موضوع
 15 30فني يا گذاري نظريه علمي و خلق آثار بديع علمي پايه 1
 10   5   كشورعالي يآموزشو  علمي توسعه در راهبردي و موثر نقش 2
 20 5علمي  و خلق آثار ارزندهتاليف و ترجمه كتاب 3
  ISI   5 مقاالت علمي پژوهشي نمايه شده 4

  ISC  3 شده نمايه پژوهشي لميع مقاالت 5
35 

 10   2ي طرحهاي پژوهشي اجرا 6

 و  امتياز5/1ي دكتريبه ازاي هر دانشجو 7
   امتياز5/0كارشناسي ارشد 

 10 ارشد كارشناسي يادكتري  تربيت دانشجويان

8 
 3سقف  تا(امتياز  1  به ازاي هر سالسردبيري

)امتياز  -علمي مجالت يهتحرير هيأت در عضويت و سردبيري 
 ر سالبه ازاي ه هيات تحريريه عضويت درپژوهشي

) امتياز2تا سقف  ( امتياز25/0  

4 

9 
با ارائه گواهي  (علمي هاي انجمن مديره هيأت در عضويت
 3   به ازاي هر يكسال امتياز5/0) فعالعضويت

 اهميت با ذكر هاي داوري به تشخيص كميته فعاليت 10
ها فعاليت  

 15اند ولي اهميت دارند هايي كه در موارد باال نيامده

 جمع امتيازات دري 137افتي

 
  
  
  

 نامـه    آيين بر پايه معيارهاي امتيازدهي در    هاي مشترك علمي      امتيازدهي به فعاليت    و ضرايب  درصد امتياز : تبصره
  . خواهد بودها  دانشگاهارتقاء اعضاء هيات علمي
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  »2 پيوست «
 

 انجمن ژئوفيزيك ايران
 

 

   گنجيمحمدحسن و دكتر افشار كشيحسين دكتر  علمي هاي  جايزهاعالم نامزدي دريافتفرم 
  

با  ، ايرانهاي علمي انجمن ژئوفيزيك  عطاي جايزهانامه   آيين دربا توجه به شرايط مندرج............................اينجانب 
  گنجيمحمدحسندكتر /افشار شيك دكتر حسين علمي نامزدي خود را براي دريافت جايزهارسال مدارك، 

  . يمنما عالم ميا
  

  :امضاء:                                                                                                  تاريخ
  

  :                                                                          نام و نام خانوادگي
  :تولد سال
  :                                                خدمت محل
 : علمي و مدرك دانشگاهي رتبه

  ):                                 سال( خدمت سابقه
 

  
  

  :قابل توجه نامزدهاي محترم دريافت جايزه
 

  .نمائيد ارائه مربوط مستندات همراهتنظيم و به  1 را مطابق پيوست گذشته سال 10 هاي خود در فعاليت  لطفاً-1
 .فهرست نماييد كامل طور به  را ...و علمي هاي گزارشها،  مقاله ها، كتاب مشخصات لطفاً  -2

هـا   هاي خود را كه به نظر شما در ارزيابي نامزدها داراي اهميت است ولي در جدول امتيازدهي به آن                    ساير فعاليت  -3
 .ت مربوط را ارائه نمائيداشاره نشده است را ذكر و مستندا

 
 


