
   نتخاب پيشكسوت فيزيكي انامهشيوه
 )۹/۳/۱۴۰۰  كي ستويرا( 

 

 مقدمه

اي خود را صرف كه  بخش قابل توجهي از عمر حرفه شودميبه كسي اطالق  "پيشكسوت فيزيك" عنوان. ۱
يا توسعه كاربردهاي فيزيك ، ساماندهي نهادهاي مرتبط با فيزيك  ترويجيپژوهشي،  آموزشي،  هاي شاخصفعاليت

 .كرده باشد
منظور قدرداني از پيشكسوتان جامعه فيزيك ايران ساليانه حداقل يك پيشكسوت جامعه فيزيك به. انجمن فيزيك ايران ۲

 كند.داني مي را معرفي و از ايشان قدر

 

 نامزدهاي  پيشكسوت فيزيك  : 1ماده 

. هر عضو شودتنظيم مي فيزيك ايرانبر اساس پيشنهاد اعضاي انجمن  فيزيكفهرستي از نامزدهاي پيشكسوت  .۱
انجمن پيشنهاد بهداند عنوان پيشكسوت فيزيك ميبهي قدرداني شايستهرا كه  فرديي انجمن امكان اين را دارد پيوسته
 دهد. 

كارهاي شاخصي كه ايشان را شايسته عنوان پيشكسوت بهدهندگان همراه با نام و مشخصات نامزدها بايد دپيشنها. ۲
شود و براي انتخاب روز ميبهكرده است اشاره كنند. فهرست نامزدهاي پيشكسوت فيزيك در شهريور هر سال فيزيك 

 شود. قرار داده مي فيزيك انتخاب پيشكسوتداوران در اختيار كميته 

 
 

 ي داوران كميته :2ماده 

 داوران هستند).دبير كميته ( ،كميته جوايز ينماينده. ۱

   هيئت مديره. كليه اعضاي ۲

 . كليه روساي سابق انجمن۳

 هاي گذشته. كليه برگزيدگان عنوان پيشكسوت در سال۴

 

 ي انتخابنحوه :3ماده  

 نتيجه برسد.بهشود و تا پايان آبان بايد . فرايند انتخاب در مهر ماه شروع مي۱

 ي داوري داراي رأي و امتياز برابر است.. هر عضو كميته۲

 شود.ي داوران قرار داده ميدر اختيار كليهنامزدها . اطالعات ۳

 گيرد:مرحله صورت مي دو. فرايند راي گيري در ۴

امتياز را  ميان نامزدها توزيع كنند.  20شود كه شود و در آن درخواست ميتمام داوران ارسال ميبه.  يك ايميل ۱‐۴
كميته اطالع بهزده و نتايج را جمعشود. دبير كميته امتيازها را دبير كميته ارسال ميبهپاسخ اين ايميل مستقيما و فقط 

 شوند.ترتيب امتياز مشخص ميبهو پنج نامزد برتر از ميان نامزدها  ،دهدمي



ه و با پنج نامزد برتر توزيع كرد امتياز خود را  فقط ميان 20دهي، هر يك از داوران مجددا .  در دور دوم امتياز۲‐۴ 
ي كميتهبهي اول . مجددا نتايج توسط دبير كميته جمع زده شده و نتايج همانند مرحلهكنندميدبير كميته ارسال بهايميل 

 شود.ميشود و به اين ترتيب پيشكسوت سال برگزيده شود. در اين مرحله  نامزد برتر مشخص ميداوران ارسال مي

ە:  اي موافق يا مخالف براي انتخاب بيش از يك گزينهگيري دو رأيفرات برتر يك در صورت نزديك بودن امتياز ن  ت
  . شودميعنوان پيشكسوت فيزيك آن سال انجام بهنفر 
منزله عدم بهباشند و عدم پاسخ داوران تا زمان ضرب العجل العجل ميها در هر مرحله داراي ضربگيريراي. 3-4

عدم مشاركت در يك مرحله باعث حذف از فرايند داوري در مراحل بعدي  .تمايل مشاركت داور در آن مرحله است
 .شودنمي

 

 مراسم قدر داني از پيشكسوت فيزيك  :4ماده 

 شود. گردهمايي فيزيك دي ماه انجمن دعوت ميبهتوسط رئيس انجمن فيزيك سال  پيشكسوت فيزيك هر . ۱

 شود.منتخب لوح تقديري از سوي انجمن اهدا مي هاي فرد. در گردهمايي و بعد از معرفي كامل فعاليت۲

 در مراسم صحبت كند.ن احاضر بادقيقه  ۱۵تا  ۱۰ شود به مدتاز پيشكسوت تقاضا مي. ۳

  .يندآمي مي انجمن فيزيك ايران درئداعضويت بهفيزيك  تانپيشكسو. ۴
 

 

   ي انجمن رسيد.تصويب هيئت مديره به 27/3/1400تبصره در تاريخ  يكبند و   ۱۹ ماده و  ۴نامه در اين شيوه

 


