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 پروفسور وقار  شیوه نامه اجرایی جایزه

 مقدمه: 

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

مهندسی متالورژي  توسط دانشکده  مرحوم پروفسور وقار و ارج نهادن به فعالیت هاي علمی، پژوهشی و صنعتی ایشان  

ایجاد شده است. این جشنواره که با مشارکت صنایع معدنی و فلزي بصورت  دانشگاه تهران  دانشکدگان فنی    و مواد

ود، در صدد تقویت بنیه پژوهشی و صنعتی دانش مهندسی متالورژي و مواد در کشور و انتخاب  ساالنه برگزار میش

ام اسفند    23جایزه پروفسور وقار مصوب  برترین هاي این حوزه مطابق این شیوه نامه اجرایی و بر اساس آیین نامه  

 می باشد.  1400ماه سال 

 کمیته اجرایی - 1ه  ماد 

هر  .  می باشد  سه نفر از صاحبنظران صنعتی  قلنفر)، و حدا  7(  منتخب دانشکدهکمیته    متشکل از  اعضاي کمیته اجرایی-

ضر  اعضاي حا   آراي  داراي یک حق راي بوده و منتخبین دانشجویی و صنعتی به اتفاق اکثریت  اجرایی اعضاي کمیته    یک از 

  شوند.  انتخاب می اجراییکمیته  در جلسه 

دو    ت براي مدمهندسی متالورژي و مواد  ا تصویب هیات رئیسه و حکم رئیس دانشکده  بمنتخب  کمیته  حقیقی   عضو چهار-

   د.گرد  انتخاب می و با اکثریت آرا کمیته منتخب اعضا  این از بین  جشنواره یی دبیر اجرا .ب می شوندانتخ اسال 

 و معاون پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژي و مواد.   تخب عبارتند از رئیساعضاي حقوقی کمیته من-

 شوند.  تعیین میبا نظر کمیته منتخب  کمیته اجراییصاحبنظران صنعتی -

 یابد.  رسمیت می دو سوم اعضا کمیته اجرایی با حضور   جلساتکلیه -
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 وظایف کمیته اجرایی  - 2ماده  

 انجام مکاتبات الزم جهت جذب حامیان مالی -

 تصمیم گیري در خصوص نحوه برگزاري مراسم و مدعوین -

 ) در صورت نیاز( اصالح شیوه نامه اجرایی جایزه-

 تعیین میزان جایزه، تصویب پوستر اطالع رسانی و لوح تقدیر  -

 دانشجویی و صنعتی تعیین حق ثبت نام متقاضیان شرکت در جایزه  -

 انتخاب برگزیدگان دانش آموزي و طرح هاي منتخب دانشجویی و صنعتی  -

 نحوه گزینش برگزیدگان دانش آموزي  - 3ماده  

آموزان حائز رتبه برتر کنکور کارشناسی در انتخاب دانشکده مهندسی متالورژي و مواد دانشگاه تهران  جهت تشویق دانش 

ه دانش آموزانی که حائز رتبه اي بهتر از رتبه مشخص شده توسط کمیته اجرایی هستند و  به کلی  پروفسور وقارجایزه  

را براي تحصیل انتخاب میکنند ، تعلق میگیرد. در صورتی که تعداد این  مهندسی متالورژي و مواد دانشگاه تهران دانشکده  

نو دانشجویان   به دیگر  باشد، دانشکده متقبل اعطاي جایزه  نفر  از یک  بیشتر  خواهد شد. منتخبین دانش  دانش آموزان 

سال آخر منتهی به سال برگزاري جشنواره اعطاي جایزه در دانشکده   5آموزي با بررسی پایین ترین رتبه پذیرفته شده در 

 تعیین می شوند.  

 نحوه گزینش برگزیدگان دانشجویی  - 4ماده  

تعلق می گیرد که حائز  در حوزه صنعت مهندسی متالورژي و مواد  اجرا شده  این جایزه به طرح هاي برگزیده دانشجویی  

 زیر باشند:   یکی از شرایط
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سال از تاریخ فارغ التحصیلی    2پایان نامه هاي دانشجویی داراي حمایت مالی از مراکز خارج از دانشگاه که بیش از  -الف

دانشجوي مجري نگذشته باشد مشروط بر اینکه نتایج حاصل از آن با تایید حامی مالی مورد نظر و تشخیص کمیته اجرایی  

 در صنعت اثرگذار بوده باشد.

تولید  -ب فرایند  بهینه سازي  یا  مالی/انرژي  به عنوان مثال موجب صرفه جویی  اثرگذار که  طرح هاي صنعتی کاربردي 

 صنعتی شده باشند.

طرحهاي پژوهشی که تولید محصول جدید، توسعه فرایند، کار آفرینی و تشکیل هسته هاي دانش بنیان را به همراه  -ج

 داشته باشند. 

  دانش آموخته /جایزه به دانشجوفوق الذکر مشارکت دانشجو و عضو هیات علمی ضروري است.  در کلیه طرح هاي پژوهشی  

متقاضیان شرکت در جشنواره الزم است  ولی از سایر اعضاي طرح نیز به نحو مقتضی تقدیر میشود.    تعلق میگیرد

 مدارك ذیل را در سامانه جشنواره بارگذاري نمایند:

 فرم ثبت نام و تصویر رسید پرداخت حق ثبت نام -1

 آن نگذشته باشد.سال از تاریخ فارغ التحصیلی   2مدرك اشتغال به تحصیل یا دانش آموختگی که بیش از -2

 مدرك حمایت مالی از مراکز خارج از دانشگاه -3

فرایند، کار آفرینی، تشکیل هسته هاي دانش  -4 مدرك معتبر مبنی بر اثرگذاري صنعتی، تولید محصول جدید، توسعه 

 بنیان و موارد مشابه 

 دقیقه از دستاوردهاي طرح شرکت داده شده در جشنواره    5فیلمی با حداکثر زمان  -5
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ارسال میشود، ممکن است توسط هیات داوران به صورت    اجرایی برگزیدگانی که طرح هاي آنها جهت بررسی به کمیته  

 حضوري/مجازي براي مصاحبه دعوت شوند. 

   نحوه گزینش برگزیدگان صنعتی - 5ماده  

صنعتی ارائه شده در حوزه صنعت مهندسی متالورژي و مواد قرار دارند و می بایست صرفه جویی مالی/انرژي،  طرح هاي  

 بهینه سازي یا توسعه فرایند، تولید محصول جدید، کار آفرینی و یا تشکیل هسته هاي دانش بنیان را بهمراه داشته باشند.

یید مدیر تحقیق و توسعه یا واحد پژوهش و فناوري واحد صنعتی  طرح هاي ارسالی از طرف صنعت می بایست با اطالع و تا

 یا باالترین مقام اجرایی شرکت ارسال شود.  

 متقاضیان صنعتی شرکت در جشنواره الزم است مدارك ذیل را در سامانه جشنواره بارگذاري نمایند:

 فرم ثبت نام و تصویر رسید پرداخت حق ثبت نام -1

 حیط صنعتی مدرك اشتغال به کار در م -2

واحد مبنی بر اثرگذاري  تحقیق و توسعه یا واحد پژوهش و فناوري واحد صنعتی یا باالترین مقام اجرایی  تاییدیه مدیر    -3

 و موارد مشابه تشکیل هسته هاي دانش بنیان  ، تولید محصول جدید، توسعه فرایند، کار آفرینیصنعتی، 

 شرکت داده شده در جشنواره   طرح  هايدقیقه از دستاورد  5 زمان حداکثر ی با فیلم  -4

صورت  است که توسط هیات داوران به  ارسال میشود، ممکن    اجراییبرگزیدگانی که طرح هاي آنها جهت بررسی به کمیته  

 شوند. دعوت مصاحبه   برايمجازي حضوري/

ه پروفسور وقار  به تصویب کمیته منتخب جایز  03/05/1401در تاریخ  و  ماده    5صفحه،    چهار   این شیوه نامه اجرایی در 

 رسید. 


