
ايرانهایفازیسيستمنامهانتخابپيشکسوتآيين
  

های مناسب در  حل و يافتن راه ،پژوهش و توسعه علمبرد، در پیش های فازیموثر سیستمبا توجه به نقش      

در  اين حوزه علمیکه در اشاعه  ايران از میان کسانی های فازیسیستم، انجمن و کاربردی ل مختلف علمیيمسا

ايران را بر اساس اين فازی سیستم های پیشکسوت   اند، تأثیر قابل توجهی داشتهالمللی  سطح بین و ياايران 

    .نمايد نامه تعیین و معرفی می آئین

  :شود پیشکسوت بر اساس محورهای زير انتخاب می -1ماده

  کشور علمیدارای حسن شهرت و مقبولیت در جامعه  -الف

سیستم ارتقاء، تعمیق و تدوين   های مناسب در تعیین، ه طرحيمؤثر برای ارا ريزی صاحب تفکر و برنامه -ب

 های فازی

 فازیسیستم های مرتبط با دانش فعال و تأثیرگذار در توسعه تحقیقات نظری و کاربردی  -پ

  در سطوح مختلف و به ويژه در عمومی سازی و ترويج آن اين علمدارای سابقه مؤثر در اشاعه  -ت

  :های انتخاب پیشکسوتعیارم -2ماده

   پژوهشی و اجرايی  مدارج عالیه علمی، خدمات آموزشی، -الف

  انتشار مقاله در مجالت معتبر علمی داخلی و خارجی -ب

    پژوهشی  و های آموزشی ابتکار و نوآوری در فعالیت -پ

  (داخلی و خارجی) اندازی يا عضويت در هیأت تحريريه مجالت علمی معتبر راه -ت

 در قطب ها، انجمن ها، گروه ها و مراکز پژوهشی و آموزشی  اندازی يا عضويت  راه -ث

 علم اين اشاعه و به کارگیری  ،سازیفرهنگ ، نقش مؤثر در گسترش -ج

  يا مقاطع تحصیلی  ، دوره هاهای جديد اندازی رشته راهو يا  ستدوين درو نقش مؤثر در -چ

 ب کتا و تصنیف تألیفگردآوری، ترجمه،  ،بررسی  نقد، -ح

 ها ها و کارگاه فعال در برگزاری سمینارها، کنفرانسيا همکاری شرکت  -خ

  .می بايست مرتبط با سیستم های فازی باشد 2کلیه معیارهای قید شده در ماده  :1تبصره

 ترکیب زير تشکیل  با "انتخاب پیشکسوت سیستم های فازیشورای "برای انتخاب پیشکسوت،  -3ماده

  :شود می

 رئیس انجمن  -الف

  (به نمايندگی از برگزارکننده کنفرانس)دبیر کنفرانس  -ب

  سه نفر به انتخاب هیأت مديره انجمن  -ج



نفر  يک  2و  1بر اساس مفاد موارد  میان نامزدها ازکشور  انتخاب پیشکسوت سیستم های فازیشورای  -4ماده

 . نمايد می معرفیگیری مخفی به عنوان پیشکسوت انتخاب و به هیأت مديره انجمن  را با رأی

 برای انتخاب  انتخاب پیشکسوت سیستم های فازیرأی مثبت اعضای شورای  کثرکسب حدا:2تبصره

.پیشکسوت الزامی است

نحوه نکوداشت . شود ايران معرفی می های فازیسیستم انجمن ساالنهدر کنفرانس  ،پیشکسوت منتخب -5ماده

    .دشو کنفرانس و هیأت مديره انجمن تعیین میبرگزارکننده پیشکسوت با هماهنگی 

نسبت به  انجمن های فازیسیستم قبل از برگزاری کنفرانس شش ماههیأت مديره انجمن حداقل   -6ماده

    .نمايد ارسال فراخوان جهت معرفی پیشکسوت اقدام می

   های فازی،مرتبط با سیستمهای آموزشی يا پژوهشی  ، گروهبراساس فراخوان هیأت مديره انجمن -7ماده

نامه به همراه  ینينظر خود را با توجه به مفاد اين آ نامزد مورد ،يا اعضای انجمنو اجرايی کشور دستگاه های 

به  ياد شدهماه قبل از برگزاری کنفرانس  سهد حداقل شو مدارک مستند که توسط پیشنهاد دهنده تکمیل می

  . دبیرخانه انجمن معرفی نمايند

توانند نامزد  و همچنین پیشکسوتان قبلی نمی انتخاب پیشکسوت سیستم های فازیاعضای شورای  :3تبصره

 .پیشکسوتی باشند

شیوه نامه اجرايی اين آيین نامه توسط نخستین شورا، تدوين و برای تصويب نهايی به هیات مديره  -8ماده

    .  انجمن ارايه می گردد

به  8/2/93ران مورخ های فازی ايسیستمتبصره در جلسه هیأت مديره انجمن  3ماده و  8اين آيین نامه شامل 

  .تصويب رسید و از تاريخ تصويب قابل اجرا است


