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طاهره عظیوی ( عضو شورای اجرایی اًجوي استاى کرهاى )

جطٌَارُ فیسیک اتحادیِ اًجوي ّای عاهفا ّر سال تا تالش ٍ پیگیری کویتِ علوی ٍ تا ّوکاری یکی از اًجوني ّنای
علوی آهَزضی هعلواى فیسیک استاًْای کطَر ترگسار هی ضَد ٍ تِ ترگسیذگاى جطٌَارُ در اختتاهیِ کٌفراًس آهَزش
فیسیک لَح تقذیر ٍ تٌذیس جطٌَارُ اّذا هیگردد.
ایي جطٌَارُ در سال  9315تا پیطٌْاد ٍ پیگیری سرکار خاًن فرزاًِ تْسادپَر ٍ تا ّطت عٌَاى  ،ضاهل جایسُ تْتریي
عکس فیسیک ،جایسُ تْتریي فیلن یک دقیقِ ای فیسیک ،جایسُ تْتریي ًطریِ اًجوي هعلواى فیسینک ،جنایسُ تْتنریي
ًقذ فیسیک دّن ،جایسُ تْتریي هقالِ هعلواى فیسیک ،جایسُ تْتریي سایت اًجوني هعلوناى فیسینک ،جنایسُ تْتنریي
هحتَای الکترًٍیکی فیسیک ،جایسُ تْتریي ضثکِ اجتواعی هعلواى فیسیک ،تَسنظ اًجوني علونی آهَزضنی هعلوناى
فیسیک استاى کرهاى ترگسار گردیذ.
ّوکاراى هحترم از سراسر کطَر جْت ضرکت در ایي جطٌَارُ 900 ،قغعِ عکس 53،حلقِ فیلن ینک دقیقنِای 35،
هقالِ آهَزضی 8 ،هحتَای الکترًٍیکی،دٍ ًطریٍِ 4،ب سایت ٍ  99ضنثکِ اجتوناعی تنِ دتیرخاًنِ جطنٌَارُ ارسنال
فرهَدُ تَدًذ.
ضَرای داٍری جطٌَارُ فیسیک  15آثار دریافتی را تراساس ضیَُ ًاهِ ٍ هعیارّنای تعینیي ضنذُ تنرای داٍری ،هنَرد
ارزیاتی ٍ تررسی قرار دادُ ٍ آثار ترتر را تِ ضرح ریل هعرفی ًوَدُ است:
الف  :در بخش بهتریي عکس فیسیک
رتثِ اٍل :هْسا هحسٌی(ّرهسگاى)
رتثِ دٍم  :فرزاًِ تْسادپَر (کرهاى)
رتثِ سَم  :حسي اتحاد (استاى آررتایجاى ضرقی)
ب  :در بخش بهتریي فیلن یک دقیقه ای فیسیک
رتبه اول :راحلِ دَّیی -زّرا ًجوی زادُ (کرهاى)

رتبه دوم :هْرداد تاقرپَر (تَضْر)
رتبه سوم  :حسٌا درٍیطی (کردستاى) -سیذُ عغیِ کاتلی(تَضْر)
پ :در بخش بهتریي هقاله هعلواى فیسیک
رتبه اول :علی ًَرالذیٌی ضاُ آتادی -رضا ضاُ حیذری پَر (کرهاى)
رتبه دوم :الْام حیذری (خَزستاى)
رتثِ سَم  :حکیوِ احساى (کرهاى)
ت :در بخش بهتریي ًقذ فیسیک دهن
رتبه اول :فاعوِ ضجاعی -فرزاًِ تْسادپَر(کرهاى)
رتبه دوم :عاّرُ عظیوی -فاعوِ عظیوی (کرهاى)
رتبه سوم :فتاًِ تاقر زادُ (فارس)
ث :دربخش بهتریي شبکه اجتواعی
رتبه اول :گرٍُ اعضای اًجوي علوی فیسیک استاى کرهاى  -تِ هذیریت خاًن فرزاًِ تْسادپَر (استاى کرهاى)
رتبه دوم :گرٍُ فیسیک دّن هتَسغِ ٍ فٌی ٍیژُ دتینراى فیسینک  -تنِ هنذیریت آقنای هجینذ سنعذآتادی
(خراساى رضَی)
رتبه سوم  :گرٍُ تازُ ّای فیسیک ٍ آزهایطگاُ  -تِ هذیریت آقای علی سواعی (خراساى رضَی)

لیٌک گرٍُ ّای تلگراهی هرتَط تِ رتثِّای اٍل ،دٍم ٍ سَم جْت هلحق ضذى ّوکاراى تِ آًْا تِ ترتیة عثارتٌذ از:
https://t.me/joinchat/BpH7TEAiXGLeNOFMmdghQg
https://telegram.me/joinchat/AS5tRD-cL6Ao26GSvY62gg
https://t.me/joinchat/BpH7TEAiXGLeNOFMmdghQg

ج  :در بخش بهتریي سایت اًجوي هعلواى فیسیک
رتبه اول :سایت اتحادیِ اًجوي ّای علوی ٍ آهَزضی هعلوناى فیسینک اینراى تنِ هنذیریت آقنای سنلیواى
رسَلی تِ ًطاًی
www.uipteachers.ir

رتبه دوم :سایت اًجوي علوی ٍ آهَزضی هعلواى فیسیک ضْرستاًْای استاى تْراى تا هذیریت آقای ضاّرخ
لقایی تِ ًطاًی
www.ngoteachers.com

رتبه سوم :سایت اًجوي علوی آهَزضی استاى خَزستاى تا هذیریت آقای اکثر هَحذ تِ ًطاًی
http://atphkh.ir

د :در بخش هحتوای الکتروًیکی
رتبه اول  :حسي اتحاد (آررتایجاى ضرقی)
رتبه دوم :اعظن سلیواًی (تْراى)
رتبه سوم :عارفِ علیسادُ -رعٌا علیسادُ -علی علیسادُ (گیالى)
ه  :در بخش بهتریي ًشریه اًجوي هعلواى فیسیک
رتبه اول ً :طریِ اًجوي فیسیک استاى اصفْاى
رتبه دومً :طریِ اًجوي علوی داًطجَیی فیسیک ،پردیس ضْیذ رجایی فارس
در ًهایت چهار جایسه ویژه در چهار بخش ویژه به شرح زیر توسط داوراى در ًظر گرفته شذًذ:
 -9آقای عثاس دّص تِ عٌَاى تٌْا دتیر پیطکسَت تازًطستِ ضرکت کٌٌذُ در تخص تْتریي هقالِ
 -2خاًن سارُ اهیذٍاری تِ عٌَاى تٌْا ًیرٍی آزاد ضرکت کٌٌذُ در تخص تْتریي هقالِ
 -3آقای راهیي ایراىهٌص تِ عٌَاى تٌْا ًیرٍی ضرکت کٌٌذُ از ٍزارت کطَر در تخص تْتریي هقالِ
 -4ثٌا عظیوی تٌْا ضرکت کٌٌذُ در تخص داًص آهَزی جطٌَارُ
اعضای ضَرای اجرایی اًجوي استاى کرهاى ( آقایاى علی ًَرالذیٌی ،هیعاد هحوذیاى فر ،هحونذ سنایری ٍ خناًن ّنا
عاّرُ عظیوی ،هرین رستوی ،فرضتِ کریوی ،هرین قْرهاًی ،دکتنر سنارُ اهینذٍاری) ضنوي تثرینک تنِ ترگسینذگاى
جطٌَارُ ،هراتة تقذیر ٍ تطکر خَد را از زحوات دتینر هحتنرم جطنٌَارُ فیسینک  15آقنای هحونذ حسني تیاتناًی،
ّوچٌیي تطکر ٍیژُ از رییس اًجوي استاى کرهاى جٌاب آقای دکتر رضا خسرٍی ،سرکار خاًن دکتر فرزاًِ تْسادپنَر،
هذیرکل آهَزش ٍپرٍرش استاى کرهاى جٌاب آقای دکتر هحسي تیگی ،هعناٍى هحتنرم پژٍّطنی هنذیرکل آهنَزش
ٍپرٍرش استاى کرهاى جٌاب آقای دکتر دعاگَیی ،جٌاب آقای هحوذرضا ضفیعی سنرگرٍُ فیسینک اسنتاى کرهناى،
آقای راهیي ایراى هٌص از ٍزارت کطَر کِ در ایي هذت صویواًِ تا اًجوني اسنتاى کرهناى ّوکناری داضنتٌذ ٍ ًینس

داٍراى ارجوٌذ جطٌَارُ اعالم هیًوایذ.

