
  بسمه تعالی

  

  )9139(سال  کمالی کریم دکترمقررات جایزه 

   

 (ترجیحا همزمان با مجمع عمومی انجمن کنه گیاهپزشکی کشور حین برگزاري کنگرهاین جایزه هر دو سال یکبار  -1

اند تعلق شناسی انجام دادهکنه هاي ارزشمندي در زمینهبه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که پژوهش شناسی)

 خواهد گرفت.

دانشجو  نفر دو، ها)(یکی در زمینه سیستماتیک و دیگري در سایر زمینه نفر دانشجوي کارشناسی ارشد دواین جوایز به  -2

که بهترین مقاله منتشر شده علمی را (در مقطع  ها)دیگري در سایر زمینه(یکی در زمینه سیستماتیک و  در مقطع دکتري

مینه در ز را و سخنرانی نفر دانشجوي مقطع تحصیلات تکمیلی که بهترین پوستر دواند و تحصیلی خود) ارایه نموده

ت یا ارایه مقالااول نویسنده  دیاند اعطا خواهد شد. بدیهی است که برندگان جوایز بامذکور ارایه نموده کنگرهدر  شناسیکنه

 هاي آنان در زمان دانشجویی انجام شده باشد.بوده و پژوهش و سخنرانی دهنده پوستر

ز ا که عبارتندهاي اولیه با نظر هیأت محترم امناء جایزه صورت خواهد گرفت ایز شرایط پس از داوريانتخاب افراد ح -3

 .رضا حاجی قنبرحمیدو دکتر علیرضا صبوري پور، دکتر جناب آقایان دکتر یعقوب فتحی

و  1397میلادي (براي مقالات فارسی در سالهاي  2019و  2018) مقالاتی که در سالهاي 1399در سال جاري ( -4

اند مورد بررسی قرار خواهند گرفت لذا لازم است دانشجویان واجد شرایط که در بازه ) به طور قطعی چاپ شده1398

به ایمیل انجمن  9139حداکثر تا پایان تیرماه مقالات را  فایل، رسانده اندچاپ خود را به زمانی فوق مقالات 

)asi@acarology.irپوستر و سخنرانی برتر، حین برگزاري کنگره تصمیم گیري خواهد  ) ارسال دارند. در مورد

   شد.

ک یجایزه نقدي مقالات برتر براي دانشجویان دکتري به میزان  علاوه بر اهداي تندیس و لوح تقدیر، لازم به ذکر است -5

 ونیک میلیمیلیون ریال) و براي دانشجویان کارشناسی ارشد به میزان  دهپانزتومان (معادل  و پانصد هزار میلیون

تومان هزار و پنجاه سیصدمیلیون ریال) خواهد بود. جایزه نقدي پوستر و سخنرانی برتر هرکدام  دهتومان (معادل 

 .ریال) می باشد و پانصد هزار میلیون سه(معادل 

  

  


