به نام خدا
آئین نامه عضویت افتخاری در انجمن آموزش مهندسی ایران
ماده  :۱هدف
به استناد بند  ۴از ماده  ۶فصل سوم اساسنامه و بند  ۱-۱-۲از برنامه راهبردی انجمن آموزش مهندسی ایران،
آیین نامه عضویت افتخاری تدوین شده است .هدف از انتخاب اعضای افتخاری ،قدردانی از افراد تأثیرگذار در فعالیتهای ملی
و بین المللی انجمن ،استفاده از تجربیات سودمند آنها و همچنین شناساندن بیشتر انجمن در ردههای باالی آموزشی ،علمی و
اجرایی است.
ماده  :۲تعریف
عضو افتخاری از میان افراد خارج از انجمن که عضویت آنها از نظر هیأت مدیره مفید است ،انتخاب می شود:
ماده  :۳شاخصها
اعضای افتخاری از میان افراد با حسن شهرت حرفهای و اجتماعی بر اساس شاخصهای زیر انتخاب میشوند.
 -۱کمکهای مؤثر و قابل توجه به انجمن
 -۲برجستگی در آموزش مهندسی در دانشگاه یا صنعت
 -3رهبری فعالیتهای گروهی در راستای اهداف انجمن
 -۴ارائه خدمات متنوع به جامعه در راستای اهداف انجمن
 -5اثر بخشی در حوزه آموزش در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی
 -۶اثر بخشی در حوزه مهندسی در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی
 -7دستاوردهای شاخص در سایر زمینههای حرفهای ،اجتماعی و اجرایی
 -8خدمات شایان توجه به آموزش مهندسی از طریق فعالیتهای اجتماعی و بشردوستانه
ماده  :۴شیوه انتخاب
فرایند عضویت افتخاری هر فرد در انجمن با پیشنهاد آن توسط یکی از اعضای هیأت مدیره ،هیات رئیسه کمیتهها یا
اعضای شورای شاخههای انجمن ،پس از کسب نظر غیر رسمی اولیه پیشنهاد دهنده از فرد ،آغاز و پس از طی مراحل ذیل
انجام می شود.
 -۱پیشنهاد عضویت افتخاری به همراه مستندات زیر به دبیرخانه انجمن تحویل میشود:
أ .نامه توجیهی عضو پیشنهاد دهنده در حداکثر  300کلمه شامل دستاوردهای شاخص فرد
ب .حداقل سه تأییدیه از اعضای انجمن در حمایت از عضویت افتخاری فرد
ج .رزومه کاری فرد پیشنهاد شده با ذکر موارد شاخص
 -۲پیشنهادات رسیده بعد از تأیید در کمیته جوایز در دوره های شش ماهه ،جهت طرح در هیأت مدیره به دبیرخانه
ارسال میشود.
 -3در صورت تصویب عضویت افتخاری فرد در هیأت مدیره ،دعوت نامه رسمی عضویت ،توسط رئیس کمیته جوایز برای
فرد ارسال میشود.
 -۴در صورت اعالم موافقت فرد ،کارت و لوح عضویت افتخاری به همراه نامهای با امضای رئیس انجمن برای وی ارسال
می شود.
 -5اسامی افرادی که با طی مراحل فوق به عضویت افتخاری انجمن پذیرفته میشوند از طریق خبرنامه انجمن اطالع
رسانی میشود.
ماده  :۵امتیازات
اعضای افتخاری به امکانات سایر اعضاء ،به جز نامزدی برای پستهای انتخابی ،دسترسی دارند.
این آییننامه در  5ماده در تاریخ  99/3/۱۲به تصویب هیأت مدیره انجمن رسید و از آن تاریخ قابل اجراست.

