اﻫﺪای ﻣﺪال ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ
در روﯾﺪاد ﺟﺎﯾﺰه زﻧﺎن در ﻋﻠﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﺟﺎﯾﺰه زﻧﺎن در ﻋﻠﻢ ،ﺷﻨﺒﻪ  ۲۸ﻣﺮداد در
ﺳﺎﻟﻦ ﻗﻠﻢ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

روﯾﺪاد ﺟﺎﯾﺰه زﻧﺎن در ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد
روﯾﺪاد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ،ﻫﺮ
دو ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات دﮐﺘﺮ اﻟﻬﻪ ﺣﺠﺎزی ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ آن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ارﺗﻘﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻧﻮان در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎدی وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ  3ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ:

 .۱اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
 .۲اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ،اﺑﺪاع ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی و
ﭘﺘﻨﺖ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .۳اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،راه اﻧﺪازی ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻀﻮر و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن داﻧﺶ ﺧﻮد در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮی ﺷﺪن ُﺑﻌﺪ ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ در ﮔﺮوه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ،و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻣﺪال ،ﻟﻮح و ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم و دﺑﯿﺮﮐﻞ
ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻮده ،و ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﻮان در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﻣﺪاﻟﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ اﻫﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

