
 
  

  
  

  1391 جایزه ترویج علم ایران سیزدهمینفراخوان 
هاي مروجان علم  به منظور قدردانی از کوشش انجمن ترویج علم ایران

سازي براي ارتقاي بینش و تفکر علمی در  و تشویق عموم به فعالیت و زمینه
هایی  جامعه، سیزدهمین دوره جایزه ترویج علم را برگزار و از افراد یا سازمان

مند کردن مخاطبین، همگانی  ها را براي عالقه هترین و مؤثرترین فعالیتکه ب
گسترش اندیشه و فرهنگ علمی در ایران و کاربرد علم در هر  کردن علم، 

 .نماید اند، طی مراسمی تقدیر می یک از سطوح زندگی اجتماعی انجام داده
 دولتی و(انجمن ترویج علم ایران از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 

کند که خود یا دیگر نامزدهاي موردنظر خویش را از  دعوت می) غیردولتی
گذاران و  ریزان، سرمایه گذاران، طراحان، برنامه میان آموزشگران، سیاست

حامیان ترویج علم و نهادهاي فعال به همراه یک طرح مشخص در زمینه 
  ترویج علم به دبیرخانه انجمن معرفی کنند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 :ت موردنیاز گروه داوراناطالعا
v  نام کامل و رسمی فرد یا نهاد نامزد، نشانی و شماره تلفن تماس

  . نامزد، مشخصات و شماره تلفن معرف
v  مستندات، از جمله دالیل اصلی معرفی نامزد، گستره و میزان

  .مؤثر بودن فعالیت نامزد
v   هاي اجرا شده،  ها یا طرح مشخصات و مستندات کامل فعالیت

، فیلم، عکس و دیگر اطالعات تکمیلی درباره عملکرد یا گزارش
 .طرح نامزد جایزه

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  "فراخوان سیزدهمین دوره جوایز انجمن ترویج علم ایران"
  
  
  

انجمن ترویج علم، انجمنی علمی است که تحت پوشش کمیسیون 
  .کندانجمنهاي علمی ایران فعالیت می
داند که علم را هرگونه کوششی می انجمن ترویج علم ایران، ترویج

هاي علمی و ها، مفاهیم، روشکردن اندیشه براي قابل فهم
کارکردهاي مبتنی بر علم براي سطوح مختلف اجتماعی با استفاده از 

هاي گوناگون از قبیل ایراد سخنرانی، نوشتن کتاب و مقاله، روش
ي هاي علمی، برگزاري بازدیدهاانتشارمجله، نمایش آزمایش

هدفمند، تهیه فیلم، توزیع لوح فشرده، یا هر تدبیر مناسب دیگري 
  .صورت گرفته باشد
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 1391) معلمان مروج علم در مناطق محروم(بیگی بهمنفراخوان  جایزه 

مروج علم در  معلمانهاي  با هدف قدردانی از کوشش انجمن ترویج علم ایران
به ارتقاي بینش و تفکر علمی فعالیت  آموزاندانشه در زمینه تشویق مناطق محروم، ک

ها، همگانی کردن علم،  کردن آن مند هاي مؤثري را براي عالقه اند و یا طرح داشته
اند، در مراسم ساالنه  آموزان اجرا کرده گسترش اندیشه و فرهنگ علمی میان دانش

 .جایزه ترویج علم از آنان تقدیر نماید
اي ابتکاري بوده و  نامزدشده باید فراتر از وظایف رسمی او و به شیوه معلمد عملکر 

  .هاي مخاطب به علم شده باشد آموزان و یا دیگر گروه مندشدن دانش منجر به عالقه
کند که خود یا دیگر نامزدهاي  انجمن ترویج علم ایران از اشخاص حقیقی دعوت می 

که در زمینه ها،  محروم خارج از مراکز استان مناطق معلمانموردنظر خود را از میان 
 .اند، به دبیرخانه انجمن معرفی کنندترویج علم کوشا بوده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معیارهاي ارزیابی و داوري
آموزان به فراگیري دانش  مندکردن دانش فعالیت باید با هدف عالقه: ترویجی بودن.1

  صورت گرفته باشد،
هاي مخاطب را در باال بردن سطح  ا دیگر گروهآموزان ی فعالیت دانش: خالقیت

  اطالعات علمی، خالقیت و ابتکار تشویق کند،
فعالیت بر اساس فرآیند عالقه به علم و با توجه به امکانات محلی شکل : امکانات. 2

 گرفته باشد،
 فعالیت توانسته باشد از حدود فعالیت فردي خارج و نهادینه شده باشد،: نهادینگی. 3
  .شده باشد تر فعالیت از چند سال قبل شروع شده، به مرور زمان کامل: تقدم. 4

  :اطالعات مورد نیاز گروه داوران
  نام کامل نامزد، نشانی و شماره تلفن تماس، مشخصات و شماره تلفن معرف، •
گزارش کامل دالیل اصلی معرفی، از جمله دالیل، گستره و میزان موثر بودن فعالیت  •

  .نامزد
ــ • ــت  مشخصـــــ ــل فعالیـــــ ــتندات کامـــــ ــا  ات و مســـــ ــا یـــــ   هـــــ

هاي اجرا شده، گزارش، فیلم، عکس و دیگر اطالعات تکمیلی درباره عملکرد یـا  طرح
 .طرح نامزد جایزه

 
 

 دامنه جایزه
  :فعالیت موردنظر باید مشخصاً در سه محور زیر باشد

 همگانی کردن علم،.1
 گسترش تفکر و بینش علمی،.2
  .هاي علمی هایی از آن به علم یا فعالیت شمند کردن جامعه یا بخ عالقه.3

  نکات مهم
هاي رسمی کشور در  هاي پژوهشی یا آموزشی در چهارچوب فعالیت •

  .دامنه بررسی این جایزه نیست
  .شخص حقیقی نامزد جایزه باید در قید حیات باشد •
هاي رسمی  طرح یا عملکرد نامزد جایزه باید نوآورانه و متفاوت از روش •

  .موجود باشد
 

 دامنه جایزه
  :فعالیت موردنظر باید مشخصاً در جهت دو محور زیر باشد

  آموزان، گسترش تفکر علمی میان دانش .1
 .هاي علمی آموزان به علم یا فعالیت مند کردن دانش عالقه .2

  نکات مهم
هاي رسمی کشور در دامنه بررسی این جایزه  هاي آموزشی در چهارچوب فعالیت •

  .نیست
  .قید حیات باشدنامزد جایزه باید در  •
هاي رسمی آموزش  طرح یا عملکرد نامزد جایزه باید نوآورانه و متفاوت از روش •

  .و پرورش کشور باشد
توانند نامزد دریافت  ها می مناطق محروم و خارج از مراکز استان معلمانفقط  •

  .جایزه شوند
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  :دامنه جایزه
، )هاي خبري و وبگاهها  مطبوعات، رادیو، تلویزیون، خبرگزاري(نگاران  روزنامه
ها، نویسندگان و مترجمان، و  نگاران عکاس، طراحان و گرافیست روزنامه
اي به  طور حرفه  هاي رادیو و تلویزیونی که به اندرکاران تولید برنامه دست

هاي  سازمان. توانند نامزد دریافت این جایزه شوند پردازند می ترویج علم می
ها  و زیرمجموعه آن) رادیویی و تلویزیونی اعم از چاپی، آنالین،(اي  رسانه

   .گیرند نیز در زمره نامزدهاي احتمالی قرار می) صفحه یا برنامه(
داوران همچنین نامزدي کسانی را که در قالب وبگاه و وبالگ شخصی 

 .دهند پردازند مورد توجه قرار می طور مستمر به ترویج علم می به

  :دامنۀ جایزه
) تألیفی(و مقاالت پژوهشی اصیل علمی  ، کتابگاهیهاي دانش نامه پایان

توانند در این بخش  هایی نو با موضوع ترویج علم باشند، می که حاوي ایده
هـا   هایی که موضـوع آن  این جایزه به پژوهش. نامزد دریافت جایزه شوند

گیرد، بلکه هدف آن دسته از  مستقیماً یکی از علوم تجربی باشد، تعلق نمی
شامل رویکردهاي نظري (ها ترویج علم  است که موضوع آن هایی پژوهش

به موضوع ترویج علم، تاریخچه و سیر تحول این مفهوم، رابطـۀ علـم و   
  .باشند...) جامعه و 

 

  
  
  

  

  1391فراخوان جایزه نهاد مروج علم 
هاي نهادها و  انجمن ترویج علم ایران به منظور قدردانی از کوشش

ها،  هاي علوم، کاوشکده هاي علم، موزه هاز جمله خان  هاي مروج علم، سازمان
هاي علمی که  سراها، انجمن پژوهش نماها،  هاي عمومی، آسمان رصدخانه

چنین سایر نهادها و  اند و هم فعالیت شاخصی در زمینه ترویج علم داشته
مندکردن و همگانی کردن علوم  هایی که در جهت شناساندن، عالقه سازمان
ها را براي همگانی کردن  بهترین و مؤثرترین فعالیتهایی را اجرا و یا   طرح

اند، طی مراسمی  داشته 1390علم، گسترش اندیشه و فرهنگ علمی در سال 
 .نماید تقدیر می

دعوت ) دولتی و غیردولتی(انجمن ترویج علم ایران از کلیه اشخاص حقوقی  
هاي خود را به دبیرخانه این جایزه در انجمن معرفی  کند که گزارش فعالیت می
  .کنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :اطالعات موردنیاز گروه داوران
عنوان کامل و رسمی نهاد نامزد، نشانی و شماره تلفن تماس، مشخصات و شماره 

  لفن نماینده،ت
  :شامل 1390هاي سال  گزارش از فعالیت

  ،1390خالصه گزارش یک ساله فعالیت از فروردین تا اسفند  .1
 هاي اطالع رسانی و تبلیغات، برنامه مدون ساالنه، تنوع و فعالیت .2
 هاي استفاده از مجموعه توسط مراجعان و آمار شمار مراجعان، تنوع روش .3
 سمینارها،/ ها همایش/ ها کارگاه/ هاي آموزشی انتشارات و نشریات، شمار دوره .4
 هاي گروهی، شمار تورهاي علمی و فعالیت .5
 تعداد کارشناسان تمام وقت،/ وجود ساختار سازمانی .6
 هاي غیرمستقیم و غیررسمی، هاي مشخص اجرا شده در آموزش طرح .7
 هاي ساالنه آن، هاي نمایشگاهی و فعالیت بخش .8
 مایش فیلم،ن/ نمایشگاه/ هاي باشگاهی فعالیت .9

 آموزش کارکنان،/ هدفمندي/ کیفیت مدیریت .10
 هاي آن، کتابخانه و فعالیت .11
 هاي ترویجی، سایر فعالیت .12
هاي اجرا شده، گزارش، فیلم،  ها یا طرح مشخصات و مستندات کامل فعالیت .13

 .عکس و دیگر اطالعات تکمیلی درباره عملکرد یا طرح نهاد نامزد جایزه
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  ها و ترویج علم هژه رسان جایزه وی
  

هاي  ها و سازمان انجمن ترویج علم ایران براي قدردانی از کوشش فعاالن رسانه
  جایزه«...) هاي خبري وگاهها، وب زیون، خبرگزاريیمطبوعات، رادیو، تلو(اي   رسانه

  . را اختصاص داده است» ها و ترویج علم ویژه رسانه
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  :وراناطالعات مورد نیاز دا
 مشخصات و شرح دقیق فعالیت فرد یا رسانه مورد نظر به همراه چند نمونه      •
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  

  فراخوان جایزة پژوهش برگزیده با موضوع ترویج علم
  

پژوهشی و آکـادمیکی    هاي به منظور قدردانی از کوشش انجمن ترویج علم ایران
نظـري، اجتمـاعی، اقتصـادي، تـاریخی و     که با موضوع ترویج علم و بررسی ابعاد 

بـدین  . اي را به پژوهش برگزیده اختصاص خواهـد داد  اند، جایزه عملی انجام یافته
اي از پژوهش خود را  شود تا نسخه وسیله از همۀ محققان و پژوهشگران دعوت می

  .براي این انجمن ارسال کنند
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :اطالعات مورد نیاز داوران
  
زمان (شناختی  از پژوهش مورد نظر به همراه مشخصات کامل کتابیک نسخه  •

  ...).انتشار، محل نشر و 
 نام کامل و رسمی فرد یا افراد پژوهشگر •

  
 
  
  
 

 :دامنه جایزه
  :اشدهاي هر نهاد باید مشخصاً در سه محور زیر ب گزارش فعالیت

  همگانی کردن علم، .1
  گسترش تفکر و بینش علمی، .2
 .هاي علمی هایی از آن به علم یا فعالیت مندکردن جامعه یا بخش عالقه .3

 توجه
توانند نامزد دریافت جایزه  تنها مؤسسات و نهادها با شخصیت حقوقی می

  .شوند
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