
 به نام خدا

 

1 

 

 برجسته آموزش مهندسی ایراناستاد اعطای نشان  نامهآیین

 
استاد "سیس نشان أتنسبت به نامه ط این آیینیمطابق شرا جمننا ،مهندسی ایرانآموزش انجمن  اساسنامه 5-4در راستای اجرای بند 

 . کندمیاستادان برجسته و فعال در حوزه آموزش مهندسی اقدام ن و منزلت أتکریمِ شو معرفی به منظور  "برجسته آموزش مهندسی ایران

 هدف -1ماده 

در  آنان و تاثیرگذارهای ارزشمند ز فعالیتتقدیر ا و برجسته اناستاد بزرگداشت و انتخابی نحوه تعیین نامه، آیین این تدوین از هدف 

 .است ها و موسسات آموزش عالیدانشگاه

 ریف اتع -2ماده 

 :شودبا شرایط زیر انتخاب می)شاغل یا بازنشسته( ها دانشگاهعلمی  تأهیاز میان اعضای که فردی است  برجستهاستاد   2-1

  در فعالیت های انجمن ثروداشتن سابقه مشارکت معضو انجمن و    

  سال سابقه خدمت در مرتبه استادی 1۰حداقل دارای   

  مختلف درسی عنوان 3در حداقل  طع کارشناسی و تحصیالت تکمیلیادر مقسابقه تدریس 

 ثر در ارتقای کیفیت آموزش مهندسیؤفعالیت م 

 اشتهار به رعایت اخالق حرفه ای 

 حسن شهرت علمی و مسئولیت پذیری اجتماعی 

  دکتریدانش آموختگان شاخص اشتهار به تربیت 

 است. مستقرانجمن  محل درو دارد  عهده به را مراسم برگزاری مسئولیت "برجسته اناستاد بزرگداشتانتخاب و  " دبیرخانه  2-2

 شود.دبیر نشان به پیشنهاد کمیته جوایز، تأیید هیأت مدیره و با حکم رئیس انجمن به این سمت برگزیده می  2-3

آموزش عالی که دارای مقطع کارشناسی نیستند، از ضرورت تدریس در مقطع کارشناسی مستثنی سسات ؤتبصره: استادان شاغل در م

 هستند.

 رایط انتخاب استاد برجستهش -3ماده 

 حداکثر امتیاز عنوان فعالیت ردیف

 امتیاز( 90های آموزشی و پژوهشی )کسب حداقل فعالیتالف( 

 2۰ ایفعالیت های حرفهجامعیت   1

 4۰ آموزشو نوآوری در ، خالقیت کیفیت  2

 2۰ های مختلف مهندسی و آموزش مهندسیهای درسی رشتهلیف و ترجمه کتابأت  3

 2۰ در مهندسی نوآوریگذاری و سیاست ،کاربردی ،های بنیادیپژوهش  4

 2۰  ها، جوایز ملی و بین المللی، اختراع و اکتشاف ثبت شده نشان  5

 امتیاز( 30اجرایی )حداقل  -علمی های فعالیتب( 

 برنامه تدوین، آزمایشگاه، مهندسی مؤسسه آموزش عالی در زمینهاندازی تأسیس و راه مشارکت در  6

 های علمیانجمن و علمیرشته 

15 

 1۰ نشریه تخصصی در سطح ملی و بین المللی سیسأتمشارکت در   7

 15 جامعه ا صنعت، دولت وبثر در ارتباط ؤمشارکت م  8

 15 اجرایی -های علمیمسئولیت  9

 5 مشارکت در فعالیت های ترویجی )برگزاری سخنرانی، کارگاه، سمینارهای مرتبط با آموزش مهندسی(  1۰
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 کمیته داوران -4ماده 

نجمن تشکیل و مسئولیت ت مدیره اأهیبا تصویب  رو دو نف عضای کمیته جوایزاو  انجمن رئیس حضوربا که است  ایکمیتهکمیته داوران 

ی نامزدهانهایی  تأیید. عهده دارد برت مدیره انجمن أبه هیرا  سهمطابق ماده  برجسته اناستادپیشنهاد  و امتیازدهی ،سوابق بررسی

 .استمدیره  تأهیبا  منتخب کمیته داوران

 ها دعوت نماید.داوری پرونده برایتواند از متخصصین ذیربط تبصره: کمیته داوران می

 مراحل اجرایی انتخاب واجدین شرایط  -5ماده

شود و مراسم آن در حاشیه کنفرانس دوساالنه انتخاب و بزرگداشت استادان برجسته آموزش مهندسی هر دو سال یکبار انجام می 5-1

 گردد.آموزش مهندسی برگزار می

  نماید.جوایز میدرخواست اسامی نامزدها از کمیته  به اقدامماه قبل از مراسم  حداقل شش دبیر 5-2

    اقدام داوریکمیته  جلساتِ به تشکیل نسبتو را تهیه نامزدهای پیشنهادی  کامل نامه علمیزندگیدبیرخانه بدون اطالع افراد،  5-3

 .نمایدمی

 .کندرا برای هر نامزد دریافت  گاننامه علمی، نظرات استادان، دانشجویان و دانش آموختتواند عالوه بر بررسی زندگی: دبیرخانه می1 تبصره

 اساس بر برگزیده نفرات شوند.میامتیازدهی و توسط کمیته داوران بررسی  ،و اطالعات دریافتی در مورد نامزدها نامه علمیزندگی 5-4

ت مدیره از میان أهی .شوداعالم میت مدیره أهیجلسه در  طرحبرای  انجمن رئیس بهو به همراه مستندات  تعیین سه تا یک رتبۀ از امتیاز

 کند.را انتخاب می دورهآنان، استاد یا استادان برگزیده آن 

 .شودمی انجام دبیر توسط هدایا تهیۀ جهت هماهنگی تقدیرنامه، تهیه برگزیده، افراد برای دعوتنامه ارسال 5-5

 نشان استاد برجسته به هر فرد فقط یکبار اعطا می شود. :2تبصره 

 .انجمن در فهرست نامزدها قرار نمی گیرند  ت مدیرهاعضای هیأ :3تبصره 

 مسئولیت نظارت و اجرا -6ماده 

 .استانجمن  کمیته جوایز و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهدة جایزهمسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهدة دبیر 

  مراسم اعطای نشان -7ماده 

اعطای نشان  ، بایا سایر مراسم به تشخیص هیات مدیره برگزاری کنفرانس دو ساالنه آموزش مهندسی همزمان بابرجسته  اناز استاد 7-1

 . می شودارایه لوح تقدیر، قدردانی  و  "استاد برجسته آموزش مهندسی ایران "

 آیند. در می "اتاق فکر آموزش مهندسی "به عضویت استادان برگزیده  7-2

  از تاریخ تصویب رسید و مدیره انجمن تأهیبه تصویب  31/4/1398خ تبصره در تاری 5 ماده و 8 براین دستورالعمل مشتمل  -8ماده 

 .استالزم االجرا 


