األكاديمية الدولية لعلوم النظم و السِ برانية )(IASCYS
جائزة تشارلز فرانسوا الدولية
تأسست األكادٌمٌة الدولٌة لعلوم النظم و السِ برانٌة (  )IASCYSفً  2010بإرادة من الفٌدرالٌة الدولٌة
ألبحاث النظم ( )IFSRو ذلك بغٌة تكرٌم الباحثٌن البارزٌن .و تسعى األكادٌمٌة جاهدة لتحقٌق هذا الهدف و
تشديد الروابط بين الجهات الفاعلة في هذا المجال العلمي ،ممثلة بالجمعٌات أو االتحادات المستقلة.
بالشراكة مع مركز بٌرتاالنفً لدراسة علم النظم ( ،)BCSSSعملت األكادٌمٌة على منح جائزة لودفٌج فون
بٌرتاالنفً فً ٌوم الدكتوراه خالل االجتماع األوروبً للبحوث فً السِ برانٌة وعلم النظم ( )EMCSRفً
عامً  2012و .2014
تهدف جائزة شارل فرانسوا إلى مكافأة الباحثٌن الشباب الواعدٌن نظٌر أنشطتهم البحثٌة أو التدرٌسٌة أو
لتعمٌمهم علوم النظم و السِ برانٌة .سٌتم منح هاته الجائزة فقط فً المؤتمرات التً تشمل على األقل اثنٌن
من هٌاكل الفٌدرالٌة( … WOSC ،UES-EUS ،IFSR ،EMCSRالقائمة لٌست شاملة) لكن لٌس بصفة
دورٌة .فً الخطوة األولىٌ ،تم اختٌار المواضٌع الواعدة من طرف المنظمٌن و األكادٌمٌٌن من كتاب
الملخصات المرسلة شهرا على األقل قبل موعد المؤتمر .فً المرحلة الثانٌة ،خالل المؤتمر ،تشرف لجنة
تتألف من المنظمٌن برئاسة ممثل عن األكادٌمٌة على اختٌار ثالثة أبحاث فقط .أحسن العروض تتوج
بجائزة لجنة التحكيم والتي هي عبارة عن نسخة من موسوعة علم النظم و السِ برانية موقعة من قبل
تشارلز فرانسوا  .المرشحون المختارون يحصلون على شهادة من األكاديمية تشهد على جودة عملهم
بعد نشر النسخة النهائية منها من طرف المنظمين .فً حال لم ٌتم اختٌار أي مرشح ،ال تمنح الجائزة.
ٌعتبر تشارلز فرانسوا أحد األعضاء المؤسسٌن لألكادٌمٌة ،استقر فً األرجنتٌن ،لكنه ولد فً بلجٌكا،
كرس حٌاته ألنشطة التدرٌس والبحث و تعمٌم علوم النظم و السِ برانٌة  ،و أصدر العدٌد من األعمال
بالفرنسٌة واإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة من بٌنها موسوعة علوم النظم و السِ برانٌة ،عمل مشترك ٌعتبر ناشره.
األعمال المقترحة للجائزة ٌجب أن تكتب و تعرض شفهٌا ً باللغة اإلنجلٌزٌة أو اإلسبانٌة أو الفرنسٌة .إذا لم
ٌكن العرض الشفوي باإلنجلٌزٌة ،فٌجب أن تكون شرائح العرض المقترحة باإلنجلٌزٌة .إذا كان العرض
باإلنجلٌزٌة ،فٌجب أن أن تكون شرائح العرض المقترحة على األقل بإحدى اللغتٌن المتبقٌتٌنٌ ،جب كتابة
ملخص العمل على األقل بلغتٌن مختلفتٌن .إذا كان النص باللغة اإلنجلٌزٌة ،فالجداول واألشكال ٌجب أن
تكون على األقل بإحدى اللغات المتبقٌة .ملخصات بلغات أخرى (األلمانٌة ،العربٌة ،الصٌنٌة ،الٌابانٌة،
البرتغالٌة ،الروسٌة  ...القائمة لٌست شاملة) ستكون موضع ترحٌب.
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