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1. Thông tin chung về Giải thư

- Tên Giải thưởng: Giải thư
(VAFM Prize in Science and Technology), g

- Mục đích: Trao giải thưở
sắc trong hoạt động khoa h
khích, động viên các nhà khoa h
công nghệ. 

- Đối tượng: Hội viên Hội Cơ 
- Phạm vi: Trao cho các bài báo (trong nư

nghiên cứu và ứng dụng tiêu bi
- Nguồn kinh phí: Do các t

2. Giải thưởng KHCN năm 2016
Hội đồng Giải thưởng khoa h

trao 02 giải thưởng:  
- Giải thưởng cho bài báo xu
- Giải thưởng cho bài báo xu

quốc lần thứ 19 
Mỗi giải 10 triệu đồng do gia đ
 

 

Mời các hội viên Hội Cơ h
Cơ học Thủy khí toàn qu
công nghệ của Hội Cơ học Th

Đăng ký tham dự Giải thư
bằng cách đánh dấu vào ô “Có” trong m

Hạn nộp bài báo tham d
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THÔNG BÁO 
i thưởng khoa học công nghệ của Hội Cơ h

(VAFM Prize in Science and Technology) 
Năm 2016 

i thưởng 
i thưởng khoa học công nghệ của Hội Cơ h

(VAFM Prize in Science and Technology), gọi tắt là Giải thưởng KHCN
ởng hàng năm cho các cá nhân và tập thể có thành tích xu

ng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thủy khí nh
ng viên các nhà khoa học của Hội trong nghiên cứu và ứng d

i Cơ học thủy khí, không giới hạn tuổi. 
Trao cho các bài báo (trong nước và quốc tế) xuất sắc, các công trình 

ng tiêu biểu trong lĩnh vực Cơ học Thủy khí. 
Do các tập thể, cá nhân tài trợ. 

ng KHCN năm 2016 
ng khoa học công nghệ của Hội Cơ học Thủy khí năm 2016 s

cho bài báo xuất sắc trong Hội nghị khoa học 2015;  
cho bài báo xuất sắc trong Hội nghị khoa học Cơ học Th

ng do gia đình cố Giáo sư Vũ Tất Uyên tài trợ.   

i Cơ học thủy khí có bài báo tham dự Hội ngh
y khí toàn quốc lần thứ 19 đăng ký tham dự Giải thư

c Thủy khí.  
i thưởng qua Website của Hội nghị: http://vncfm.ac.vn/  

u vào ô “Có” trong mục “Có đăng ký Giải thưởng KHCN”.
p bài báo tham dự Giải thưởng: 15/6/2016. 

 Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 201
 Chủ tịch 
 PGS. TS. Hoàng Văn Huân
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