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 مصوبپيامبر اعظم)ص(  فناوري -اساسنامه جايزه علمي

 عالي انقالب فرهنگي شوراي 03/0/1031مورخ  517جلسه 

 مقدمه

پياابر  ععما) ( ك  ار ار عياا عاااانابر تار ع   اار         فناوري -جايزه علمي

ار جمهوري عاامبي عيا عخ  وع اد     فناوريشوا، جايزه عالي  ه بينابيد« جايزه»

جهااخ   فنااوري  ااي علا) و    توا. بحوريت عصلي جايزه، شنااايي و بع في ت ت يا

 اي علمي و فناورعنر و ععطاي جايزه تار   عامم عات. عيا عب  عز ط يق عرزياتي ط ح

، عيا عموه ترا. گي  اعنشمندعخ و ب خ  يا ت ت  ار اطح جهاخ عامم صورت بي

ار  فنااوري جايزه تر انرال عيجاا فضايي عاات  ار ار  خ صاانراخ و ب ياناياخ     

اا اورا ا و نياز ااي  اوا، زبينار     عرعير شور اي عامبي نضور ياتند و نما 

ت عي تعابل و  مكاري تيش    نها ف ع ) شوا. تاتوجر تر عينكر بحدواه پوشش عيا 

ت، تا عن  عم تر اانت بيدس نري بك م عاامم  جايزه  لير  شور اي عامبي عا

تاا عناوعخ عنيلي:اي      -( ك پيابر  ععم) فناوري -جايزه علمي»( ك، عيا جايزه، 

Mustafa Prize .نابيذعري شده عات 

 و اهداف ها ويژگي -1ماده 

ار ناوزه علاوم و    عفزعياي   ا) ويژگي عصلي جايزه، عفازعيش ااطح  مكااري و    

 ي پيش ف ر عات. ا فناوريت  تأ يد  مبي تاار اطح  شور اي عا فناوري

 اي جايزهاهداف اعط -1-1

 ؛ي ت ت   شور اي عامبي ا فناوريشنااايي و بع في  كعلف

 ؛ي ت ت  ب:لماخ ا فناوريتيدي  عز صانراخ اا اورا اي علمي و  كب

 ؛ويژه جهاخ عامم اعنشمندعخ جهاخ تر فناوريتيويت جايياه علمي و  كج
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 ؛ت عي عيجاا تمدخ نويا عامبي اازي زبينر كا

ي ت عي ن  ت جمعي و عيجاا وجدعخ علمي بش  ك ار جهاخ گذعر اياات كه

 .و تيويت جهاخ عامم فناوري اي ع صر  عامم ارجهت رفع وعت: يي

 عرارتند عز هاي كالن جايزه  موضوعات و رويكرد -1-2

 ؛ار جهاخ فناوريعلفك تمش ت عي شك: ا عنح ارگ عيي علمي و 

و  مي عيي تايا  شاور اي عاامبي ار ناوزه      عفزعيي  )بك تش يك ب:اعي، 

 ؛ي نويا ا فناوريعلوم و 

 ؛علمللي جك عفزعيش نيش  شور اي عامبي ار بعااالت تيا

 ؛اك عيجاا فضاي  مكاري و تعابل تيا ب خ  يا و اعنشمندعخ  شور اي عامبي

اخ ا عا  جهاخ ارجهت هك تشويق و ت غيب اعنشمندعخ جهاخ عامم و ب:لمان

،  ار ف يني، رفع نياز ب ام و عفازعيش را وت ار   فناوريتوليد   چر تيش   عل) و 

 ؛جابعر عامبي

وك بع في جايزه تر عنوعخ يكي عز نماا اي به) شاي: يي و ت تا ي علماي ار   

 ؛اطح جهاخ

 .فناوري، فل:فر علوم و فل:فر فناورياازي ترييا عامبي عز عل) و  زك نهااينر

 دوره زماني -1-3

صورت او ااالنر عات و ندع ث  تر يك نف  شخص  اوره زباني ععطاي جايزه تر

 شوا. ععطا بي فناورينيييي يا نيوقي ار    نوزه عل) و 

ي، جايزه گذعر ايااتتعد عز ت گزعري چند اوره، تر تشخيص شورعي  -تبصره

 توعند ت ورت ااالنر ععطا گ اا. بي

 اركان -2ماده 

  اي اعورعخ. ي، گ وهگذعر ايااتجايزه عرارتند عز  شورعي عر اخ 

 يگذار سياستشوراي  -0ماده 

 اي  مخ جايزه رع تر  ي جايزه، ب:ؤوليت ت ويب ايااتگذعر ايااتشورعي 
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 عهده اعرا و ععضاي  خ عرارتند عز 

 ؛جمهوري عامبي عي عخ  رياات فناوريشورع  بعاوخ علمي و  رييس -3-1

عنيامب ف  نياي تا عي     عالي شورعيععضاي نيييي  ر عز اوي پنج نف   -3-2

 ؛شوند. عن خاب بجدا عف عا تمبانع عات بدت چهار اال عن خاب بي

ععضاي نيوقي عي عني عرارتند عز  وزي  عبور  ارجر؛ وزي  علوم، تحيييات  -3-3

عنيامب   عاالي  شاورعي ؛ وزي  تهدعشت، اربااخ و  باوزش پزشاكي؛ اتيا      فناوريو 

 رياايسف  ني:اا اخ علااوم؛  رياايس؛ العالمي   المص  ي  ةجامع   رييسي؛ف  نياا

اازباخ ف  نگ و عرتراطاات عاامبي و رااااي     رييس ف  ني: اخ علوم پزشكي؛

 اي  بوزش و تحيييات و تهدعشات، اربااخ بجلاس شاورعي عاامبي،        مي:يوخ

 ؛اعنشياه صنع ي ش يف رييساعنشياه ته عخ و  رييس

عرارتند عز  او نف  عز رااااي نهاا ااي عاامبي    ععضاي نيوقي  ارجي  -3-4

علمللي عاامبي   ععضاي نيوقي عز تيا راااي نهاا اي تيا عنوعخ ترعلمللي  ر  تيا

ااازباخ   فنااوري  - اي علمي عزجملر    اابي علوم جهاخ عامم،  مي ر  مكاري

 اي عامبي ( اب: كك، تانك تواعر عامبي، اازباخ  بوزشي علماي و    مكاري

 ااي بع ر جهااخ     نيي عامبي ( ي::كوك، او نف  عز راااي ب:لماخ اعنشاياه ف 

 1-3ي و ت اويب ععضااي تناد اي    گاذعر  ايااتشورعي  رييسعامم تا پيشنهاا 

 ت عي بدت يك اوره عن خاب  وع ند شد. 3-3لغايت

 ؛عن خاب بجدا   يك عز ععضا تمبانع عات

 ي عات.گذعر ايااتعي پ ايس عضو و اتي  شور فناوريرييس پارك  -3-5

جاايزه و   فنااوري  ااي علماي و    تندي نوزه اع لي، عولويت نابر  ييا -هتبصر

 .راد بيي گذعر ايااتنوعتط عن خاب ت گزيدگاخ، تر ت ويب شورعي 

 نهادهاي نامزدكننده -7ماده 

نيااوقيك عز تاايا  تاا عي  اا اوره نهاا اااي نابزا ننااده (عشااخا  نيييااي و 

 ااي علاوم    شي بع را   شاور اي عاامبي، ف  ني:ا اخ     ا و ب ع ز پژو  اعنشياه
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علمللاي عاامبي و اعنشامندعخ     تايا  فنااوري  شور اي عامبي، نهاا اي علمي و 

 گ اند. ععمم بي ي تعييا وگذعر ايااتت ج: ر ب:لماخ تواط شورعي 

 داوري -5ماده 

جاايزه، عز ياك گا وه     فنااوري  اي علمي و  ب نااب تا   يك عز عولويت -5-1

نف ه ب شكل عز ب خ  يا بونوع عز عي عخ و ااي   شور اي عاامبي و   7رعخ اعو

 ؛ب:لماناخ ااي   شور ا عا فااه  وع دشد

نفا  عز ععضااي    3ياا   ريايس عن  اب   يك عز گ وه اعورعخ تاا پيشانهاا    -5-2

 ؛ي  وع د تواگذعر ايااتي و ت ويب شورعي گذعر ايااتشورعي 

عن خاب و پيشنهاا نابزا اي اريافت جايزه    يك عز گ وه اعورعخ وظيفر -5-3

 .ي رع ت  عهده اعرندگذعر ايااتتر شورعي 

ي گاذعر  ايااات شاورعي   رييسنوعتط و نمام اعوري تنا تر پيشنهاا  -تبصره

 ي ت ويب  وع د شد.گذعر ايااتتواط شورعي 

 دبيرخانه -6ماده 

ي گاذعر  تاياات ميمات و عج عي ب وتات شورعي  گي ي پياتي  انر، وظيفر 

 رع ت  عهده اعرا.

پا ايس و   فنااوري ش ح وظايف اتي  انر تر پيشنهاا ريايس پاارك    -تبصره

ي  وع اد  گاذعر  ايااات ي تار ت اويب شاورعي    گذعر ايااتشورعي  رييستأييد 

 رايد.

 زمان برگزاري مراسم -5ماده 

و تا توجار   تاشد بينم  تر عينكر جايزه، بزيا تر نام پيابر  گ عبي عامم ( ك 

عالولك  رتيع 17علي  12ر ع دعف جايزه، زباخ ت گزعري  خ، بيارخ تا  ف ر وندت (ت

 عات.

 نوع و ميزان جايزه -5ماده 

جايزه شابل  تنديس، لوح تيدي  و  دير ويژه عات  ر تر ف ا ت گزياده ار  ا    
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 گي ا. صورت جدعگانر تعلق بي ، ترفناوري اي علمي و   دعم عز عولويت

ي گاذعر  ايااات وع  دير ويژه ار    اوره تواط شورعي بيزعخ و ن -1تبصره 

 شوا. تعييا و ععمم بي

توعناد عز بشاار ت و نمايات اااي       ي باي گاذعر  ايااات شاورعي   -2تبصره 

 نهاا اي عي عني و عامبي عا فااه نمايد.

بورخ  714تر  ه ار جل:ر  5بااه و  9عيا عااانابر ار يك بيدبر،  -3ماده 

 عنيمب ف  نيي رايد. عالي رعيشوتر ت ويب  33/3/1391
 

نژعا بحموا عنمدي -عنيمب ف  نيي عالي شورعيرييس جمهور و رييس   

 


