باسمه تعالی

آنیی انهم کمیته دانشجویی
نج
ا من آموزش مهندسی اریان
مقدمه
کمیته دانشجویی انجمن آموزش مهندسی ایران در اجرای ماده  1۶اساسنامه ،بر اساس آیین نامه حاضر تشکیل میشود.
در این آییننامه واژه «کمیته» به جای «کمیته دانشجویی » و واژه «انجمن» به جای «انجمن آموزش مهندسی ایران»
استفاده میشود.
ماده یک :هدف
هدف کمیته ،ارتقای سطح فعالیتهای انجمن با مشارکت دانشجویان ،استفاده از توانمندی دانشجویان در ارتقای کیفیت
آموزش مهندسی و تقویت ارتباطات انجمن با ذینفعان آموزش مهندسی در کشور است.
ماده دو :وظایف
 .1همکاری در فعالیتهای انجمن به خصوص همکاری و مشارکت در تحقق برنامههای کمیتهها و مدیریتهای مختلف
انجمن ،نظیر:


نظرسنجی و گرفتن بازخورد از دانشجویان مهندسی به عنوان مخاطب فرآیند آموزش مهندسی



ارائه پیشنهادات و ایدههای خالقانه دانشجویان به منظور طراحی مدلهای روزآمد آموزش مهندسی



درگیرکردن دانشجویان در فرآیند بهبودکیفیت آموزش مهندسی و تالش به منظور استفاده از ظرفیت
دانشجویان در پیادهسازی روشهای جدید آموزشی



کسب اطالع از مشکالت آموزش مهندسی از دیدگاه دانشجویان از طریق برگزاری میزگرد ،سخنرانی و
رویدادهای دانشجویی و انتقال آن به کمیتهها و مدیریتهای ذیربط



کمک به اجرای پروژه های پژوهش در آموزش مهندسی همچون گردآوری اطالعات ،تحلیل اطالعات و جست و
جو در پایگاههای اطالعات علمی



توسعه ارتباطات انجمن با ذینفعان آموزش مهندسی (اعم از دانش آموختگان ،کارفرمایان ،دولت و قانونگذاران و
)...



همکاری در برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی انجمن و پیشنهاد دوره ها و کارگاه های جدید



همکاری در تولید محتوا برای صفحات انجمن در فضای مجازی ،سایت و انتشارات انجمن



همکاری در برگزاری جلسات معرفی انجمن در دانشگاهها



برقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمنهای علمی دانشجویی و انجمنهای علمی تخصصی داخل و خارج



برقراری ارتباط با دبیرستانها و تشویق دانشآموزان مستعد به ادامه تحصیل در رشتههای مهندسی

.2

مشارکت در تشکیل کمیته دانشجویی در شاخههای انجمن در صورت اعالم تمایل شاخه

.3

همکاری در تشکیل و فعالیت کمیته دانشجویی در کنفرانسهای آموزش مهندسی
1

ماده سه :ساختار کمیته
اعضای کمیته از بین اعضای دانشجویی انجمن و با رأی آنان و بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید،
انتخاب می شوند .اعضای کمیته نه نفر خواهند بود که حداقل دو سوم آنها از دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی انتخاب
خواهند شد .طول دوره عضویت در کمیته ،دو سال است.
ترکیب هیأت رئیسه کمیته عبارت است از رئیس ،نایب رئیس و دبیر که در اولین جلسه کمیته ،توسط اعضای کمیته انتخاب و
جهت تأیید ،به هیأت مدیره انجمن پیشنهاد میشوند .صدور حکم افراد پیشنهادی پس از تأیید هیأت مدیره توسط رئیس
هیأت مدیره انجمن صورت می گیرد.
تبصره  :1فعالیت اعضای کمیته یا اعضای همکار در چارچوب این آیین نامه ،جز در مورد ارجاع پروژه های خاص ،افتخاری
است.
تبصره  :2در صورت فارغ التحصیلی عضو ،امکان ادامه عضویت وی تا پایان سال تحصیلی ،در صورت تمایل وی وجود دارد و
پس از آن ،فرد می تواند بر اساس ضوابط ذیربط ،برای عضویت در یکی از کمیته های انجمن ،اقدام نماید.
تبصره :3در صورت غیبت غیر موجه عضو در جلسات کمیته به میزان سه جلسه متوالی یا چهارجلسه متناوب ،موضوع جهت
اخذ تصمیم ،به هیأت مدیره انجمن منعکس میشود .در صورت تصمیم هیأت مدیره به خاتمه عضویت فرد در کمیته ،فرد
دیگری از فهرست انتخاب شوندگان ،به ترتیب آرای مأخوذه ،برای باقیمانده طول دوره جاری کمیته ،جایگزین وی خواهد شد.
ماده چهار :برنامه اجرایی و تعهدات
 -1-4برنامه سالیانه کمیته ،در آغاز هر سال تدوین و به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
 -2-4انجام کلیه اموری که منجر به تعهدات همکاری ،مالی و اعتباری انجمن میشود باید قبالً در هیأت مدیره تصویب شود.
 -3-4جلسات کمیته به صورت حداقل ماهیانه با ارسال دعوتنامه توسط دبیر یا رئیس کمیته برگزار میشود .دستور جلسات
درمتن دعوتنامه برای اعضاء ارسال می گردد.
 -4-4تدوین صورتجلسات کمیته توسط دبیر کمیته انجام میشود .صورتجلسات تدوینی برای دبیرخانه ارسال میشود و پس از
تطابق با فرمت استاندارد صورتجلسات کمیته های 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 میگردد.
این آییننامه در  4ماده در جلسه مورخ  1398/11/1۶دانشجویان داوطلب عضویت در کمیته تدوین و در جلسه مورخ
 1398/12/12هیأت مدیره انجمن به تصویب رسید.
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