باسمه تعالی
معرفی جایزۀ

مصطفی(ص)

جایزۀ مصطفی(ص) نشان عالی علم و فناوری جهان اسالم که بصورت دوساالنه به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان
اسالم اعطا میشود ،به احترام نام پیامبر مکرم اسالم و به دلیل تأکید بسیار آن حضرت به علم آموزی ،به نام "مصطفی" به
معنای برگزیده نامگذاری شده است .جایزۀ مصطفی(ص) با شناسایی ،معرفی و تقدیر شایسته از برترینهای علم و فناوری
جهان اسالم ،علم آموزی و پژوهش را در جوامع اسالمی ترویج و تشویق میکند.
اساسنامه این جایزه در سال  1391در شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید و در سال  1395در قطعنامه
پانزدهمین نشست مجمع عمومی کامستک مورد استقبال وزرای علوم کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی ()OIC
قرار گرفت.
برگزیدگان جایزۀ مصطفی(ص) از میان دانشمندان جهان اسالم ،شامل اتباع کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی و
مسلمانان سراسر جهان در حوزههای علم و فناوری اطالعات و ارتباطات ،علم و فناوری زیستی و پزشکی ،علم و فناوری
نانو و کلیه زمینههای علم و فناوری انتخاب میشوند.
آثار برجسته معرفی شده ،در گروههای علمی تخصصی ذیل کارگروه علمی جایزۀ مصطفی(ص) ارزیابی اولیه شده و آثار
دارای صالحیت ،در گروههای داوری بینالمللی ،داوری نهایی میشود.
آثار برگزیده ضمن اینکه میبایست نوآورانه ،بدیع و دارای اصالت باشند ،الزم است تأثیر قابل توجهی در رفاه ،امنیت و
سالمت بشریت در قالب کاربرد مشخص و نتایج ملموس داشته و توسعهدهندۀ مرزهای دانش باشند .همچنین صاحب اثر
میبایست دارای حسن شهرت علمی و عمومی باشد.
برگزیدگان در هر حوزه عالوه بر دریافت لوح و مدال جایزه ،مبلغ  500هزار دالر جایزه نقدی دریافت میکنند که از محل
وقف و نذر علمی تأمین میشود.
دوره اول و دوم جایزه مصطفی(ص) در سال های  2015و  2017برگزار شده و برگزیدگان هر دوره طی مراسمی با شکوه
در تهران ،مورد تقدیر قرار گرفتهاند .دوره سوم نیز در سال  2019برگزار میشود.
نشانی پایگاه اطالع رسانی جایزه مصطفی(ص)http://fa.mustafaprize.org/ :

تسهیالت به اجتماعات نخبگان علمی در ارتباطات بینالمللی با برگزیدگان جایزۀ

مصطفی(ص)

برای تسهیل ارتباطات جامعۀ علمی با برگزیدگان جایزۀ مصطفی(ص) و پیرو توافقات بین بنیاد ملی نخبگان و بنیاد علم و
فناوری مصطفی(ص) ،بنیاد ملی نخبگان تسهیالتی را به دانشجویان برتر مقطع دکتری (مطابق شیوهنامة پشتیبانی از
فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور) و نیز برندگان جوایز بنیاد ملی نخبگان (مطابق جدول ذیل)
ارائه مینماید:

ردیف اجتماع نخبگانی
دانشجویان برتر مقطع
دکتری

1

(مطابق شیوهنامة
پشتیبانی از فعالیتهای
علمی و فرهنگی
دانشجویان مستعد
تحصیلی کشور در
سال تحصیلی -98
)1397

برندگان جایزۀ
شهید دکتر چمران/
برندگان جایزۀ
2

مرحوم دکتر کاظمی
آشتیانی/
استادان سرآمد/
استادان شامخ

مسیر هدایت

مدت زمان

فرصت مطالعاتی
زیر نظر برگزیدگان
جایزۀ مصطفی (ص)

نُه ماه تا
یک سال

شرکت در دوره ها و
کارگاههای آموزشی
ارائهشونده توسط
برگزیدگان جایزۀ
مصطفی (ص)
فرصت مطالعاتی
زیر نظر برگزیدگان
جایزۀ مصطفی (ص)
انتشار کتاب مشترک
بینالمللی با
برگزیدگان جایزۀ
مصطفی (ص)
برگزاری کارگاه/
مدرسة مشترک
علمی با برگزیدگان
جایزۀ مصطفی (ص)
در ایران
برگزاری سخنرانی
مشترک در ایران
شرکت در دورهها و
کارگاههای آموزشی
ارائهشونده توسط
برگزیدگان جایزۀ
مصطفی (ص)

اعتبار*

توضیحات

سهمیة
ساالنه

مجرد :ماهانه
 850یورو
-

5

متأهل1200 :
یورو

-

مبلغ پرداختی به صورت کمکهزینه است و
مقدار و تعداد ،حسب موضوع ،توسط کارگروه
تخصصی در بنیاد تعیین میشود.

سه ماه

هر ماه معادل
 1700یورو

-

2

-

به هر کتاب فرد
ایرانی حداکثر
 300میلیون لایر

بر اساس انتشار
کتاب

2

-

حداکثر 250
میلیون لایر

بر اساس تعداد
مخاطب  ،مدت
کارگاه و محتوا،
به تشخیص بنیاد

2

یک تا سه
ساعت

حداکثر 20
میلیون لایر

بر اساس تعداد
مخاطب

5

-

مبلغ پرداختی به صورت کمکهزینه است و
مقدار و تعداد ،حسب موضوع ،توسط کارگروه
تخصصی در بنیاد تعیین میشود.

عالقهمندان به استفاده از تسهیالت مذکور ،در صورت دارا بودن شرایط اعالم شده توسط بنیاد (برگزیدۀ آییننامههای ذکر
شده در جدول) و کسب تأییدیۀ الزم از برگزیده جایزه مصطفی(ص) در استفاده از فرصت مطالعاتی و  ،...پس از مطالعۀ
دقیق بخش معرفی برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) در صورت قرابت حوزه فعالیت با زمینههای تحقیقاتی ایشان ،میتوانند با
بنیاد ملی نخبگان مکاتبه نموده و درخواست خود را با ذکر جایزه درخواستی ،خطاب به معاون محترم آیندهسازان بنیاد،
ارسال نمایند.

