
فراخوان سیزدهمین دوره اعطاي جايزه ملي محیط زيست
سازمان حفاظت محیط زيست 

خرداد ماه ۱۳۹۷

بروز بحرانهای محیطزیستی در سال های اخیر انسان را بر آن داشته تا با تکیه بر علم، فناوری، ظرفیت جوامع بومی و مشارکت 
مردمی در راستای کاهش و رفع مسایل بهوجود آمده گام بردارد. از این رو انجام هر گونه اقدامی که سبب افزایش آگاهی و 
ایجاد انگیزه برای حفظ محیطزیست شود بسیار مهم و موثر خواهد بود. در همین راستا و به سبب افزایش مشارکت همگانی در 
حفاظت از محیطزیست این سازمان از سال ۱۳۷۹ اقدام به برگزاری جایزه ملی محیط زیست کرده و با استناد به ماده ۴۶ 
آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ شورایعالی حفاظت محیطزیست از 

فعالیتهای ارزنده افراد حقیقی و حقوقی حافظ محیطزیست قدردانی میکند.
محورهاي مصوب براي دريافت جايزه ملي محیطزيست:

ابداعات، اختراعات و طرحهای بارز در جهت جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیطزیست. (۱
خالقیتها و ابتکارات بارزی که موجب کاهش موثر هزینههای جلوگیری از آلودگی و تخریب  (۲
محیطزیست شده، یا باعث سهولت کاربرد وسایل و امکانات برای کنترل آلودگی و تخریب در سطح 

وسیع میشود.
ارایه طرحها و پروژههای کاربردی و قابل اجرا که موجب نجات گونههای کمیاب و در معرض خطر  (۳
انقراض گیاهان و جانوران و یا احیای یك زیستگاه ارزشمند درحال تخریب شده و از نابودی جوامع 

گیاهی و جانوری جلوگیری نماید.
مطالعات و تحقیقات علمی ارزشمند و موثر در زمینه پیشگیری از آلودگی و تخریب محیطزیست و  (۴

یافتن شیوههای جدید و موثر برای حفظ محیطزیست.
اعطاء کمكهای قابل توجه و ایجاد امکانات موثر مادی و معنوی برای حفظ محیطزیست. (۵

ارایه خدمات ارزنده و فعالیتهای برجسته و نتیجه بخش در مورد ارتقاء سطح دانش و بینش  (۶
زیستمحیطی جامعه و ترویج فرهنگ محیطزیستی در سطح وسیع و فراگیر.

فداکاری و از خودگذشتگی و تالش بیش از حد انتظار به منظور جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از  (۷
بروز بحرانهای زیست محیطی و ممانعت از به خطر افتادن سالمت مردم در این مواقع، یا جلوگیری از 
نابودی و تخریب اکوسیستمهای ویژه و منابع طبیعی ارزشمند و گونههای جانوری و گیاهی در معرض 

خطر قریب الوقوع.

مدارك الزم و مهلت ارسال:   

تکمیل فرم درخواست و خالصه فعالیت انجام شده در یك صفحه. -
شرح کامل فعالیت انجام شده. -

مدارك، مستندات، عکسها، نقشهها، و یا سایر اسنادی که در راستای انجام فعالیتهای مورد  -
نظر باشد.

یك قطعه عکس ۳ در ۴ برای شرکت کنندگان بخش حقیقی. -
کپی شناسنامه و کارت ملی. -

  متقاضیان ميبايست مدارك الزم را حداكثر تا تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ به دبیرخانه علمي 
جايزه ملي محیطزيست ارسال نمايند.

تذكرها و موارد قابل توجه:
کارکنان ستادی و استانی سازمان حفاظت محیطزیست، نمیتوانند داوطلب دریافت جایزه ملی  -

محیطزیست شوند.
افراد حقیقی و حقوقی با استناد نتایج حاصل از پروژههایی که سازمان همه یا بخشی از منابع مالی  -

آن را تامین کرده باشد، نمیتوانند داوطلب دریافت جایزه ملی محیطزیست شوند.
پایان نامه های دانشجویی مورد بررسی قرار نمی گیرند. -

- واحدهای صنعتی و خدماتی توسط دبیرخانه انتخاب صنایع و خدمات سبز معاونت محیط 
زیست انسانی-دفتر ارزیابی زیست محیطی مورد بررسی قرار می گیرند و به دبیرخانه جایزه ملی 

مرتبط نمی باشند.
تقاضاهای ناقص یا فاقد مدارك کافی مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت. -

اصل یا کپی مدارك دریافتی به هیچ عنوان مسترد نمیشود. -
به دریافت کنندگان پیشین جایزه ملی محیطزیست تا پنج دوره جایزه مجدد تعلق نمیگیرد.  -

آدرس دبیرخانه علمي جايزه ملي محیط زيست:
بزرگراه شهید حکیم، بین شیخ فضل ا... نوری و یادگار امام، پارك طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت 
محیطزیست، معاونت آموزش و پژوهش، دفتر پژوهش و توسعه فناوریهای محیطزیست، دبیرخانه 

علمی جایزه ملی محیطزیست، تلفن: 88233370 -- دورنگار ۸۸۲۳۳۳۷۱ 



۱)  مشخصات شركتكننده حقیقي

نام و نام خانوادگی:  .......................................................... .................................................      

 سال و محل تولد:   .............................................................................................................

کد ملی: ............................................................................................................................

میزان تحصیالت:  ................................................................................................................         

 شغل:  ................................................................................................................................

نشانی منزل / محل کار: .......................................................................................................

...........................................................................................................................................

تلفن منزل:  .........................................   تلفن محل کار: .................................................... 

تلفن همراه:  .......................................     دورنگار:  ...........................................................                                                              

پست الکترونیکی:   
...........................................................................................................................................

مشخصات شركتكننده حقوقي (۲

نام موسسه/ شرکت/ دانشگاه/ سازمان مردم نهادو...:  
....................................................................................................................................................

سال تاسیس: ..........    دولتی                      خصوصی                            نیمه خصوصی  

نام و نام خانوادگی نماینده: ..........................................................................................................    

 سمت نماینده:   ...........................................................................................................................

کدملی نماینده: ...........................................................................................................................

نشانی موسسه/ شرکت/ دانشگاه/ سازمان مردم نهاد و ... : 
 ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

تلفن: ....................................................   تلفن همراه:  ................................................................  

دورنگار:     .................................................................................................................................

پست الکترونیکی نماینده:  
....................................................................................................................................................




