به نام خدا

آییننامه اعطای نشان استاد برجسته آموزش مهندسی ایران
در راستای اجرای بند  5-4اساسنامه انجمن آموزش مهندسی ایران ،انجمن مطابق شرایط این آییننامه نسبت به تأسیس نشان "استاد
برجسته آموزش مهندسی ایران" به منظور معرفی و تکریمِ شأن و منزلت استادان برجسته و فعال در حوزه آموزش مهندسی اقدام میکند.
ماده  -1هدف
هدف از تدوین این آیین نامه ،تعیین نحوهی انتخاب و بزرگداشت استادان برجسته و تقدیر از فعالیتهای ارزشمند و تاثیرگذار آنان در
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است.
ماده  -2تعاریف
 1-2استاد برجسته فردی است که از میان اعضای هیأت علمی دانشگاهها (شاغل یا بازنشسته) با شرایط زیر انتخاب میشود:


عضو انجمن و داشتن سابقه مشارکت موثر در فعالیت های انجمن



دارای حداقل  1۰سال سابقه خدمت در مرتبه استادی



سابقه تدریس در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در حداقل  3عنوان مختلف درسی



فعالیت مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش مهندسی



اشتهار به رعایت اخالق حرفه ای



حسن شهرت علمی و مسئولیت پذیری اجتماعی



اشتهار به تربیت دانش آموختگان شاخص دکتری

 2-2دبیرخانه " انتخاب و بزرگداشت استادان برجسته" مسئولیت برگزاری مراسم را به عهده دارد و در محل انجمن مستقر است.
 3-2دبیر نشان به پیشنهاد کمیته جوایز ،تأیید هیأت مدیره و با حکم رئیس انجمن به این سمت برگزیده میشود.
تبصره :استادان شاغل در مؤسسات آموزش عالی که دارای مقطع کارشناسی نیستند ،از ضرورت تدریس در مقطع کارشناسی مستثنی
هستند.
ماده  -3شرایط انتخاب استاد برجسته
عنوان فعالیت

ردیف

حداکثر امتیاز

الف) فعالیتهای آموزشی و پژوهشی (کسب حداقل  90امتیاز)
1

جامعیت فعالیت های حرفهای

2۰

2

کیفیت ،خالقیت و نوآوری در آموزش

4۰

3

تألیف و ترجمه کتابهای درسی رشتههای مختلف مهندسی و آموزش مهندسی

2۰

4

پژوهشهای بنیادی ،کاربردی ،سیاستگذاری و نوآوری در مهندسی

2۰

5

نشانها ،جوایز ملی و بین المللی ،اختراع و اکتشاف ثبت شده

2۰

ب) فعالیتهای علمی  -اجرایی (حداقل  30امتیاز)
6

مشارکت در تأسیس و راهاندازی مؤسسه آموزش عالی در زمینه مهندسی ،آزمایشگاه ،تدوین برنامه
رشته علمی و انجمنهای علمی

15

7

مشارکت در تأسیس نشریه تخصصی در سطح ملی و بین المللی

1۰

8

مشارکت مؤثر در ارتباط با صنعت ،دولت و جامعه

15

9

مسئولیتهای علمی -اجرایی

15

1۰

مشارکت در فعالیت های ترویجی (برگزاری سخنرانی ،کارگاه ،سمینارهای مرتبط با آموزش مهندسی)

5

1

ماده  -4کمیته داوران
کمیته داوران کمیتهای است که با حضور رئیس انجمن و اعضای کمیته جوایز و دو نفر با تصویب هیأت مدیره انجمن تشکیل و مسئولیت
بررسی سوابق ،امتیازدهی و پیشنهاد استادان برجسته مطابق ماده سه را به هیأت مدیره انجمن بر عهده دارد .تأیید نهایی نامزدهای
منتخب کمیته داوران با هیأت مدیره است.
تبصره :کمیته داوران میتواند از متخصصین ذیربط برای داوری پروندهها دعوت نماید.
ماده -5مراحل اجرایی انتخاب واجدین شرایط
 1-5انتخاب و بزرگداشت استادان برجسته آموزش مهندسی هر دو سال یکبار انجام میشود و مراسم آن در حاشیه کنفرانس دوساالنه
آموزش مهندسی برگزار میگردد.
 2-5دبیر حداقل شش ماه قبل از مراسم اقدام به درخواست اسامی نامزدها از کمیته جوایز مینماید.
 3-5دبیرخانه بدون اطالع افراد ،زندگینامه علمی کامل نامزدهای پیشنهادی را تهیه و نسبت به تشکیل جلساتِ کمیته داوری اقدام
مینماید.
تبصره  :1دبیرخانه میتواند عالوه بر بررسی زندگینامه علمی ،نظرات استادان ،دانشجویان و دانش آموختگان را برای هر نامزد دریافت کند.
 4-5زندگینامه علمی و اطالعات دریافتی در مورد نامزدها ،توسط کمیته داوران بررسی و امتیازدهی میشوند .نفرات برگزیده بر اساس
امتیاز از رتبۀ یک تا سه تعیین و به همراه مستندات به رئیس انجمن برای طرح در جلسه هیأت مدیره اعالم میشود .هیأت مدیره از میان
آنان ،استاد یا استادان برگزیده آن دوره را انتخاب میکند.
 5-5ارسال دعوتنامه برای افراد برگزیده ،تهیه تقدیرنامه ،هماهنگی جهت تهیۀ هدایا توسط دبیر انجام میشود.
تبصره  :2نشان استاد برجسته به هر فرد فقط یکبار اعطا می شود.
تبصره  :3اعضای هیأت مدیره انجمن در فهرست نامزدها قرار نمی گیرند.
ماده  -6مسئولیت نظارت و اجرا
مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهدة دبیر جایزه و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهدة کمیته جوایز انجمن است.
ماده  -7مراسم اعطای نشان
 1-7از استادان برجسته همزمان با برگزاری کنفرانس دو ساالنه آموزش مهندسی یا سایر مراسم به تشخیص هیات مدیره ،با اعطای نشان
" استاد برجسته آموزش مهندسی ایران" و ارایه لوح تقدیر ،قدردانی می شود.
 2-7استادان برگزیده به عضویت " اتاق فکر آموزش مهندسی" در میآیند.
ماده  -8این دستورالعمل مشتمل بر  8ماده و  5تبصره در تاریخ  1398/4/31به تصویب هیأت مدیره انجمن رسید و از تاریخ تصویب
الزم االجرا است.
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