انجمن آموزش مهندسی ایران
آییننامه حمایت از رسالهها و پایاننامهها در زمینه آموزش مهندسی
ماده  -1مقدمه
در راستای اجرای ماده  5اساسنامه انجمن آموزش مهندسی ایران ،به منظور ترغیب ،تشویق و تقویت پژوهشهای مربوط به حوزه
آموزش مهندسی و به ویژه ارتقاء کیفیت آنها در سطح تحصیالت تکمیلی ،این آئین نامه جهت حمایت از پایاننامهها و رسالههای
دورههای تحصیالت تکمیلی در حوزه آموزش مهندسی ،با شرایط زیر تدوین میشود.

ماده  -2اهداف
 -1-2هدایت و جهتدهی پژوهشهای تحصیالت تکمیلی در زمینههای آموزش مهندسی بهویژه حل چالشهای موجود در زمینه
نظام آموزش مهندسی
 -2-2تشویق پایاننامهها و رسالههای برتر بهمنظور ارتقای انگیزه دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای پژوهش در این زمینهها

ماده  -3چگونگی حمایت مالی
به منظور حمایت از پایاننامهها و رسالههای مربوط به آموزش مهندسی ،مراحل زیر به انجام میرسد:
 .-3-1دانشجویان متقاضی دریافت حمایت مالی ،باید پیشنهاد طرح تحقیق پایاننامه یا رساله خود را که به تصویب گروه آموزشی
دانشکده ذیربط رسیده است ،همراه با نامه درخواست حمایت (فرم درخواست مالی) ،که در آن نام استادان راهنما و مشاور و تاریخ
تصویب آن توسط شورای گروه ذکر شده است ،به دبیرخانه انجمن آموزش مهندسی ارسال نمایند.
 -3-2الزم است از تاریخ تصویب پیشنهاد طرح تحقیق پایان نامه دوره کارشناسی ارشد توسط گروه آموزشی دانشکده ،بیش از 2
ماه نگذشته باشد .درخصوص رسالههای دکترا ،تاریخ عرضه درخواست حمایت مالی باید حداکثر  6ماه پس از تاریخ تصویب طرح
تحقیق باشد.
 -3-3استاد راهنمای پایاننامه و یا رساله باید عدم دریافت حمایت مالی از سایر نهادها و سازمانها خارج از محل تحصیل دانشجو
را تأیید نماید.

ماده  - 4چگونگی بررسی درخواست حمایت مالی
کمیته ارزیابی درخواستهای حمایت پایاننامهها و رسالههای آموزش مهندسی مرکب از سه نفر از اعضای هیأت مدیره انجمن به
انتخاب و حکم رئیس انجمن برای مدت سه سال منصوب میشوند و درخواستهای یادشده را بررسی مینمایند .کمیته مذکور،
براساس درخواست های دریافت شده توسط دبیرخانه انجمن و دعوت دبیرخانه تشکیل جلسه میدهد و درخواست های یادشده را
در محدوده بودجه مصوب بررسی میکند .بررسی درخواستهای یادشده بر اساس مالکهای زیر )1 :اهمیت موضوع و ضرورت
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انجام تحقیق درباره آن )2 ،طرح تحقیق ،و  )3کاربرد نتایج آن در حل مسایل نظام آموزش مهندسی ،انجام خواهد شد .انجمن در
رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

ماده  -5میزان حمایت مالی از پایان نامهها ورسالهها
کمیته ارزیابی درخواستها ،حمایت مالی از پایان نامههای کارشناسی ارشد را با توجه به مالک های سهگانه یاد شده ،مورد تصویب
قرار میدهد .در صورت تصویب درخواست توسط کمیته یادشده ،مراتب به هیأت مدیره اطالع رسانی میشود و پس از تأیید مبلغ
مذکور ،قراردادی میان دانشجو و انجمن به امضاء خواهد رسید و مبلغ مورد نظر با توجه به مفاد قرارداد پرداخت خواهد شد.
نمونهای از فرم قرارداد که به تصویب هیأت مدیره رسیده است پیوست این آئین نامه خواهد بود.
تبصره :مبلغ مربوط به حمایت از پایان نامه ها و رساله ها به پیشنهاد کمیته ارزشیابی و تصویب هیأت مدیره تعیین می شود.
ماده  - 6تصویب آئین نامه
این آئین نامه در شش ماده و یک تبصره ،توسط کمیته ارزشیابی آموزش مهندسی تدوین شده و بهطور آزمایشی برای دو سال در
تاریخ  98/7/22به تصویب هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران رسیده است.

2

