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 بسمه تعالی

                

 ژیال بهزادیدکتر آیین نامه انتخاب پژوهشگر جوان جایزه 
 : موضوع: 1ماده 

هد تع ،بهشتیهیدشپزشکی  فیزیولوژی دانشگاه علومبرجسته  ستادا به همت واال و خیرخواهانه استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر ژیال بهزادی

 ور در کنگرهی جهت حضرشته های فیزیولوژی و فارماکولوژ کارشناسی ارشدفت و آمد سه دانشجوی ممتاز تامین هزینه ر مالی جایزه ای جهت

گره بیست و سوم انجمن همزمان با کن 96سال   این جایزه ازفیزیولوژی و فرماکولوژی ایران در اختیار این انجمن قرار گرفته است.  ایه

ایزه جحوه انتخاب رایط و ندر نظر گرفته شده است که دستورالعمل ش "ژیال بهزادی جایزه دکتر "عنوان  فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران تحت

 مذکور به شرح زیر می باشد.

 : واجدین شرایط :  2ماده 

 سال باشد. 35با سن کمتر از  پژوهشگر عضو انجمن و .1

و نه )جوی مربوطه ه دانشه های دانشجویی، این جایزه صرفا باصلی طرح باشد. در مورد پایان نامه ها و رسال دانشجو ایرانی و مجری .2

 استاد راهنما( تعلق می گیرد.

 ود.شیم می الزامی است که متعاقب آن هزینه های مشخص شده تقد حضور پژوهشگر در کنگره و ارائه مقاله حاصل از پژوهش .3

 الزامی است. ثبت نام کنگرهوهشگر داوطلب در زمان م انتخاب پژوهشگر جوان توسط پژتکمیل و ارائه فر .4

 : روند انتخاب:3ماده 

ورت لزوم صدر و  نظارت بر حسن اجرای فرایند انتخاب پژوهشگران جوان بر عهده هیات مدیره انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی .1

 بهزادی می باشد. ژیالشخص خانم دکتر 

 ر عموم قراراختیا ق وب سایت انجمن و وب سایت کنگره درفرم مربوط به شرکت در انتخاب پژوهشگر جوان و شرایط انتخاب از طری .2

 می گیرد.

هایت دبیر ننماید. در  رزیابیدبیر هر کنگره داورانی را انتخاب می نماید تا بر اساس فرم ارزیابی که قبال طراحی شده، داوطلبین را ا .3

 خاب نهایی معرفی می نماید.تنفر از داوطلبین با بیشترین امیتاز را به هیات سه نفره جهت ان 10کنگره 

 پذیرد. جام میانتخاب نهایی برندگان توسط هیات سه نفره متشکل از دبیر کنگره و دو نفر از اعضای هیات مدیره انجمن ان .4

 .باشند داوران و اعضای هیات سه نفره انتخاب نهایی مجاز به ارزیابی و انتخاب دانشجویان تحت راهنمایی خود نمی .5

 می شود. اختهزینه رفت و آمد جهت حضور در کنگره پرد هیات سه نفره،نظرات و بر اساس  شجویان ممتازداننفر از  سهه ب .6

 دبیر کنگره مسئول برگزاری جلسه اهدا لوح تقدیر و پرداخت هزینه های مشخص شده به برندگان می باشد. .7

 : تصویب: 4ماده 

 زیولوژی و فارماکولوژی ایران به تصویب رسید.مدیره انجمن فی هیات 19/10/97این آئین نامه در جلسه مورخ 
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