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 آیین نامه جایزه پروفسور وقار 

 مه مقد 

جایزه پروفسور وقار با هدف گرامیداشت نام و یاد پدر دانش مهندسی متالورژي و مواد ایران، زنده یاد مرحوم  

پروفسور وقار و ارج نهادن به فعالیت هاي علمی، پژوهشی و صنعتی ایشان ایجاد شده است. پروفسور وقار در طول  

وزه مهندسی متالورژي و مواد بوده و همکاري  حیات دانشگاهی خود پیشتاز فعالیت هاي پژوهشی و صنعتی در ح

  معدنی و فلزي، صنایع  وثیقی با صنایع فعال معدنی و فلزي در این حوزه داشته است. این جایزه که با مشارکت  

دانشگاه تهران و  دانشکدگان فنی  خانواده پروفسور وقار، همکاران ایشان در دانشکده مهندسی متالورژي و مواد  

ن بصورت ساالنه برگزار میشود، در صدد تقویت بنیه پژوهشی و صنعتی دانش  به خدمات ایشا  ان عالقه مند سایر  

این حوزه در سه شاخه دانش آموزي، دانشجویی و   برترین هاي  انتخاب  و  مهندسی متالورژي و مواد در کشور 

 صنعتی می باشد.   

 اهداف جایزه پروفسور وقار 

 متالورژي و مواد ایران زنده نگه داشتن یاد دکتر وقار به عنوان پدر دانش 

 تقدیر و تشویق برگزیدگان دانش آموزي، دانشجویی و صنعتی فعال در حوزه مهندسی متالورژي و مواد 

 تقویت ارتباطات دانشگاه ها (به عنوان مرکز تربیت متخصصین) با صنعت متالورژي و مواد کشور  

 نحوه گزینش برگزیدگان دانش آموزي، دانشجویی و صنعتی 

 جایزه به برگزیدگان دانش آموزي، دانشجویی و صنعتی به شرح زیر اهدا میشود:  3در هر دوره در مجموع 
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یزه به نودانشجوي دانشکده مهندسی متالورژي و مواد دانشگاه تهران که حائز برترین  این جا  جایزه دانش آموزي: 

   باشد، تعلق میگیرد. تحصیلی رتبه کنکور در مقطع کارشناسی در همان سال 

این جایزه به برترین طرح پژوهشی در حوزه مهندسی متالورژي و مواد در بین دانشگاه هاي    جایزه دانشجویی: 

انتخاب می شود، تعلق  جایزه    اجراییتوسط کمیته    اجراییدر شیوه نامه    اعالم شدهکهایی ارزیابی  با مالکه  ایران  

داده میشود ولی از سایر اعضاي طرح نیز به نحو مقتضی تقدیر میشود.   دانش آموخته/گیرد. جایزه به دانشجو  می

طرحهاي ارائه شده    این جایزه به طرحهاي پژوهشی تعلق میگیرد که بیشترین تاثیر گذاري صنعتی را در میان

 داشته باشد.

لورژي و مواد  طرح ارسالی از صنایع مرتبط در حوزه مهندسی متابرترین  جایزه صنعتی به صاحب    جایزه صنعتی: 

  می انتخاب می شود، تعلق  جایزه    اجراییتوسط کمیته    اجراییدر شیوه نامه    اعالم شدهبا مالکهایی ارزیابی  که  

 گیرد. 

، در یکی از شاخه ها، هیچکدام از کاندیداها واجد حداقل شرایط  اجرایی ته یکمتبصره: در صورتی که به تشخیص 

 اهدا نخواهد شد. نباشند، در حوزه مربوطه جایزه اي 

 دریافت آثار و اهدا جایزه 

اعالم فراخوان به صورت ساالنه به کلیه دانشگاه ها و صنایع فعال در حوزه مهندسی متالورژي و مواد    فراخوان: 

جایزه و بر روي وبسایتی که  اجرایی  صورت می پذیرد. فراخوان و شرایط شرکت و مالکهاي ارزیابی در شیوه نامه  

 است، اطالع رسانی میشود.  بدین منظور طراحی شده 

 



 

3 
 

 

 . پذیرد صورت می اجرایی، شیوه نامه   مطابق دریافت آثار از طریق وبسایت جایزه و   دریافت آثار: 

که بدین منظور و با حضور کلیه مشارکت کنندگان صنعتی و دانشگاهی، حامیان    ه اي جشنوارجایزه در    : اهدا جایزه 

مالی جایزه و خانواده دکتر وقار به صورت سالیانه برگزار خواهد شد به برگزیدگان اهدا خواهد شد. یادمان جایزه  

 منقش به تصویر دکتر وقار و لوگوي حامیان صنعتی جایزه خواهد بود.  

اطالع   اجرایی در هر دوره توسط کمیته بر اساس شیوه نامه اجرایی است و جزئیات آن  نحوه ارزیابی   ارزیابی:   نحوه 

 گردد.   رسانی می

سه نفر از صاحبنظران    قلنفر)، و حدا   7(  منتخب دانشکدهاین کمیته با حضور اعضاي کمیته    : جایزه   اجرایی کمیته    

داراي یک حق راي بوده و منتخبین دانشجویی و    اجراییاعضاي کمیته    هر یک ازگردد.    صنعتی، تشکیل می 

ب اعضاي کمیته اجرایی و ترکیب اعضا در  انحوه انتخ  شوند.  انتخاب می  اجرایی صنعتی به اتفاق اکثریت آرا کمیته  

 شیوه نامه اجرایی اطالع رسانی می گردد. 

دگان و دریافت آثار و اهداء برگزی   انتخاب چهار بند مقدمه، اهداف جایزه، نحوه  سه صفخه شامل  این آیین نامه در  

جایزه پروفسور وقار رسیده    منتخببه تایید اعضاي کمیته    1400ام اسفند ماه سال    23ایز تدوین و در تاریخ  وج

 است. 

 


