به نام خدا
آئین نامه " اتاق فکر انجمن آموزش مهندسی ایران"
ماده :1مقدمه
به منظور بهرهگیری از توانمندیها ،دیدگاهها و تجربیات فعاالن عرصه آموزش مهندسی برای تحقق اهداف و وظایف
انجمن آموزش مهندسی ایران ،که پس از این انجمن نامیده می شود ،اتاق فکر انجمن آموزش مهندسی که از این پس اتاق
فکر نامیده می شود ،تشکیل میگردد.
ماده :2وظایف
 1-2ایدهپردازی و آیندهپژوهی برای ارتقای آموزش مهندسی کشور.
 2-2معرفی نامزدهای جوایز مختلف انجمن.
 3-2انعکاس چالشهای مهندسی کشور به انجمن جهت تأثیر احتمالی در آموزش مهندسی.
 4-2استفاده از مشاورین خبره دانشگاه و صنعت برای تحلیل وضع موجود ،آینده نگاری و چاره اندیشی برای مشکالت
آموزش مهندسی.
 5-2تالش برای شکلدهی گفتمان بین انجمن و دینفعان.
 6-2همکاری در سایر اموری که انجمن به اتاق فکر ارجاع میدهد.
ماده :3اعضای اتاق فکر
اعضای اتاق فکر به تشخیص هیأت مدیره و با حکم رئیس انجمن به عضویت اتاق فکر در میآیند.
تبصره :1مدت عضویت اعضاء در اتاق فکر  2سال و انتخاب مجدد ایشان بالمانع است.
ماده  :4مدیریت اتاق فکر
 1-4ترکیب هیأ ت رئیسه عبارت است از رئیس ،نایب رئیس و دبیر که در اولین جلسه کمیته توسط اعضای کمیته انتخاب و
برای تأیید ،به هیأت مدیره انجمن پیشنهاد میشوند .صدور حکم افراد پیشنهادی پس از تأیید هیات مدیره توسط رئیس
هیأت مدیره انجمن صورت میگیرد.
تبصره  :1فعالیت اعضای اتاق فکر جز در مورد ارجاع پروژههای خاص ،افتخاری است.
تبصره : 2انجام کلیه اموری که منجر به تعهدات همکاری ،مالی و اعتباری انجمن میشود باید قبالً در هیأت مدیره
تصویب شود.
 2-4جلسات اتاق فکر با ارسال دعوتنامه توسط دبیر یا رئیس کمیته برگزار میشود .دستور جلسات در متن دعوتنامه برای
اعضای اتاق فکر ارسال میگردد.
 3-4تدوین صورتجلسات اتاق فکر توسط دبیر اتاق فکر انجام میشود .صورتجلسات تدوینی برای دبیرخانه انجمن ارسال
می شود و پس از تطابق با فرمت استاندارد صورتجلسات کمیتههای انجمن و اصالح احتمالی از این نظر ،برای اعضای کمیته
ارسال و یک نسخه از آن (به صورت الکترونیکی یا کاغذی) در سوابق انجمن نگهداری میشود.
این آئین نامه در  4ماده و  3تبصره در جلسه مورخ  98/7/22هیأت مدیره تصویب شد و از تاریخ تصویب نافذ است.
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