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 مقدمه
ش  سازی برای ارتقای بینهای مروجان علم و تشویق عموم به فعالیت و زمینهانجمن ترویج علم ایران به منظور قدردانی از کوشش 

های مرتبط به اطالع عموم های ارتباطی و رسااانهدر کانال هرساااله فرااوان مراساام جایرو ترویج علم   و تفکر علمی در جامعه،

 شوندرساند و براساس ضوابط زیر برگریدگان جایرو انتخاب میمی

  تعاریف

های علمی به روشاای اساات که تمام افراد بتوانند مفاهیم  ترویج علم به مفهوم تالش برای بازتاب اندیشااه : ترویج علم .1

سی یک علم را درک کنند، به   سا سترش تفکر و طرز فکر علمی    ا عبارت دیگر هر فعالیتی که برای همگانی کردن علم، گ

صورت می هایی از آنها به علم و فعالیتمند کردن مردم یا گرووو عالقه شت که  گیرد. میهای علمی  توان اینگونه بیان دا

ا مخاطبان غیرمتخصص یا عامه بتوانند آن  های پیچیدو علمی است ت ها و یافتهترویج علم، سازگار کردن و تعدیل اندیشه  

 .را دریابند

سیدو به دبیراانه          جایرو :جایزه ترویج علم .2 ساس اطالعات ر شخاص حقیقی یا حقوقی بر ا سال به ا ست که در هر  ای ا

 .شودانجمن ترویج علم ایران و پس از بررسی در کمیته جوایر اهدا می

 

  .توانند نامرد دریافت جایرو شوندحقیقی و حقوقی میهای شخصیت شرایط نامزدی جایزه ترویج علم

  .گیرد که در زمان اعالن فرااوان در قید حیات باشندتبصرو: این جایرو به اشخاصی تعلق می

 .های موجود در آموزش رسمی کشور، ابتکاری باشدعملکرد نامرد جایرو باید در ترویج علم، سوای سامانه .1

ریران علمی و سرمایه گذاران در ترویج علم هم  های آموزندگان علم، سیاستگذاران، برنامه  وتوانند از گرومروجان علم می .2

 .باشند

تواند نامرد های پهوهشاای نیر مییک طرح مشااخص پهوهشاای در ترویج علم یا اروجی ترویجی حاصاال از آن طرح  .3

 .دریافت جایرو شود

 

و  ااالق علمی رعایت، همت، سااابقه فعالیت،گسااتردگی،  گیرودر اهدای جایرو معیارهایی شااامل ان معیارهای اهدای جایزه

صالت،  برنامه، ایحرفه ستاورد، ا های علمی جوانان و نوجوانان  سازی برای فعالیت کارگروهی، زمینه ریری موثر، توان تأثیرگذاری د

 .شودشود که در ذیل به توضیح هریک پردااته میبه طور مستقیم یا غیر مستقیم در نظر گرفته می

: فعالیت نامردهای جایرو باید با انگیرو افرایش ساااواد علمی و ارتقای فرهنگی مبتنی بر آن در جامعه از راو ترویج  انگیزه .1

 .علم انجام شدو باشد

ه فرم متقاضیان شرکت رد بیست و سومین دوره جازی
 رتویج علم اریان

 کد
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شتن امکانات فراوان به ترویج علم می   همت .2 سازمان ، بدون دا صی یا گروهی کار را    : گاو فرد یا  شخ پردازد و به همت 

 .بردپیش می

ر شدو  ت: ضروری است فعالیت مورد نظر حداقل از سه سال قبل شروع شدو ، زمانی بر آن گذشته و کامل        قه فعالیتساب  .3

 .ریری نیر وجود داشته باشد، ضروری است برنامهباشد . برای تداوم فعالیت

  الیت  یایی ، فعشااود. از نظر جغراف: دامنه نفوذ عملکرد ترویجی به دو بخش جغرافیایی و ساانی تقساایم می گستتدردگ

ان  های سنی کودکان و نوجوان تواند یکی از ردو، میتری از سرزمین ایران را در بر گیرد. از نظر سنی  تواند پهنه گستردو می

 .و بررگساالن یا همه آنها را پوشش دهد

 است. در اهدای جایزه ترویج علم رعایت اصول اخالق علمی و حرفه ای ضروری: ایاخالق علمی و حرفه رعایت 

 ریری شدو  ای تأثیرگذار و ماندگار برنامههای فرد یا سازمان باید در جهت رسیدن به نتیجه  : تمام فعالیتریزی موثربرنامه

 .باشد و فرد یا سازمان هدف محدود و کوتاو مدت نداشته باشد

   ریری شاااود ماندگار برنامه      ای تأثیرگذار و   های فرد باید در جهت رسااایدن به نتیجه         : تمام فعالیت   ریزی کالنبرنامه

 .باشد نداشته مدتکوتاو و محدود هدف فرد های وفعالیت

  فعالیت انجام شدو باید بتواند حداقل دریک موضوع مرتبط با عموم جامعه تأثیرگذار باشدتوان تأثیرگذاری دسداورد :. 

  ا  باشد و تقلیدی نباشد، این معیار باید ب  : در فعالیت علمی مورد نظر، باید االقیت، ابتکار و نوآوری وجود داشته  اصالت

 .توجه به شرایط و وضعیت موجود سنجیدو شود

  امکان جذب افراد بیشتر و ایجاد همکاری و همیاری بین آنها وجود داشته باشدکار گروه :. 

 جوان را در  سل : کار یا فعالیت نهای علم  جوانان و نوجوانان به طور مسدقیم یا غیر مسدقیم  سازی برای فعالیت زمینه

ها و م العات ها، پهوهشباال بردن ساا ح اطالعات علمی، االقیت و ابتکار تشااویق کند و آنها را به انجام دادن آزمایش

 .علمی سوق دهد

 کننده مشخصات شرکت

 اشخاص حقیق   

          :نام و نام اانوادگی

  :کد ملی

  :تلفن

 :ایمیل

  :نشانی

  :رشته تحصیلی

  :میران تحصیالت

   :شغل )سمت(

 )به صورت تفضیلی(:سابقه فعالیت ترویجی
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 های ترویجی سه ساله اایر اود به همراو مستندات را ارسال کنید.ترین فعالیتعمدو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشخاص حقوق 

 :نام موسسه

   :شناسه ملی

 :تلفن

   :ایمیل

  :آدرس

   :زمینه فعالیت

  :سابقه فعالیت ترویجی

 

 اایر موسسه به همراو مستندات را ارسال کنید.ساله های ترویجی سه ترین فعالیتعمدو 

 

 

 

 

 

 


