
	
 

  شيوه نامه جايزه دبير برگزيده فيزيك
  
 

  جايزه دبير برگزيده فيزيك 	:جايزه نام. 1
	.خواهد شدبه صورت دوساالنه در سالهاي زوج اهدا جايزه  هاي اهداي جايزه:سال. 2
 + جايزه نقدي  دبير برگزيدهمحل خدمت به عاطال + عضويت يكسال انجمن+ حق لوح تقدير  :جايزهارزش نقدي و غيرنقدي 	.3

  جايزه  1 تعداد جوايز:. 4
  تواند در صورت لزوم افرادي را به عنوان دبير شايسته تقدير انتخاب كند.كميته داوري مي :1تبصره
در آن تواند در صورت تشخيص عدم احراز شرايط الزم براي انتخاب دبير برگزيده، از معرفي دبير برگزيده كميته داوري مي: 2تبصره 

  نظر كند.سال صرف
  

  شاغل در سراسر كشور فيزيك ي دبيرانهمه 	:افراد واجد شرايط. 5
 اندشايسته تقدير معرفي شده كه به عنوان دبيردبيراني شامل  (اين محدوديت توانند نامزد شوند.هاي پيش نميدورهبرندگان  :3ه تبصر
  )شودنمي

  
   :درخواست هايروش. 6

  متقاضي ست توسط ارسال درخواالف) 
   كنندهمن علمي آموزشي معلمان فيزيك استان محل خدمت شركتانج يا اعضاي اعضاي انجمن  فيزيك ايران وپيشنهاد توسط يكي از ب) 

  

   :جايزه اياهد مراسم	.7
گردهمايي  شود درمي دعوتبرندگان جايزه  از .شودمي اهداء ر دي ماهد گردهمايي سراسري فيزيك در جايزهالف) زمان و مكان : 

ارايه به عهده كميته برگزاري كننده زمانبندي ( .با جامعه فيزيك درميان بگذارنددقيقه  دهحداقل خود را به ميزان  تجارب سراسري
   ).گردهمايي خواهد بود

و معلمان فيزيك رئيس اتحاديه انجمن ، رئيس كميته داوران، رئيس انجمنتوسط  مدعوين جايزه در حضور نحوه اهداي جايزه: ب)
   تقديم خواهد شد. نماينده وزارت آموزش و پرورش

معلمان فيزيك استان محل خدمت دبير برگزيده، انجمن رئيس برگزيده و اعضاي خانواده ايشان، كميته داوران جايزه، پ) مدعوين: 
  و نماينده وزارت آموزش و پرورشرئيس اتحاديه انجمن معلمان فيزيك 

  اي براي جايزه دبير برگزيده در وبگاه انجمن و معرفي دبيران برگزيده در سالهاي مختلف در اين صفحهت) ايجاد صفحه
  
نفر از  3 و هاي قبل باشديك دبير به انتخاب هيات مديره از ميان برندگان دوره ،نماينده اتحاديه انجمن معلمان فيزيك ايران كميته داوري: . 8

  فعال باشند. ي آموزشزمينه در ه انتخاب هيات مديره كهپيشگان بفيزيك
  
  . معيارهاي انتخاب9



  فيزيكدرك آموزان براي * ايجاد عالقه و انگيزه در دانش
  ابتكار و نوآوري در آموزش فيزيك * 

  * كوشش در اعتالي كيفيت آموزش فيزيك
  تقويت خالقيت در دانش آموزان* 

   هاي آموزشيانتشار تجربه* 
  آوري جديد (مانند فاده از وسايل كمك آموزشي و فن* است

  اينترنت و ...) در آموزش فيزيك رايانه،   
  تر توسعه يافتهترويج آموزش فيزيك در مناطق كم* 

 
	زمانبندي اجراي كار:. 10

 مكاتبه با اتحاديه معلمان فيزيك براي معرفي نماينده در كميته داوري در اسفندماه سال فرد	

 ارديبهشت ماه سال زوج نيمه دوم ن كميته داوري:زمان تعيي	

  :يكم ارديبهشت ماه سال زوجزمان ارسال فراخوان جايزه	

  مدارك متقاضيان دريافتمهلت	پايان خرداد ماه سال زوج	

  :يكم آبان ماه سال زوجاعالم تصميم كميته داوري به هيئت مديره	

  يكم آذرماه سال زوج برگزيده:نهايي شدن نام برگزيده (برگزيدگان) و اعالم به شخص	

  :اهداي جايزهيكماه قبل از تاريخ برگزاري مراسم ارسال دعوتنامه مدعوين جلسه	

 اعالم عمومي همزمان با برگزاري مراسم اهداي جايزه	

	


