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  به نام خدا 

 ایران آموزش مهندسی گزیدهآیین نامه انتخاب پژوهشگر بر

 

 پژوهشگران مربوط. در زمینه آموزش مهندسی و افزایش انگیزه یپژوهشهای فعالیت: گسترش هدف -1

 :برگزیدهشرایط انتخاب پژوهشگر  -2

ت اساس آیین نامه ارتقای اعضای هیأ آموزش مهندسی بر مرتبط بالیت های پژوهشی اامتیاز از فع 30 حداقلدست آوردن هب -1-2

  ؛علمی

و فناوری  یید معاون پژوهشبا تأ دانشگاهدرداخل های پژوهشی خاتمه یافته های علمی طرحامتیاز برای گزارش 3 حداکثر -1تبصره 

 محاسبه است. لقاب، دانشگاه

، یید نهاد سفارش دهندهبا تأ دانشگاهطرف قرارداد خارج از  های پژوهشی باهای علمی طرحامتیاز برای گزارش 10 حداکثر -2تبصره 

 . قابل محاسبه است

چاپ شده توسط ناشر بین المللی معتبر و  منبع آموزشی کتابیا تدوین لیف امتیاز به ترتیب برای تأ 5و  10 حداکثر -3تبصره 

  قابل محاسبه است. دانشگاه،

 محاسبه است. لامتیاز برای راهنمایی رساله دکتری/پایان نامه ارشد قاب 5 حداکثر -4تبصره 

 محاسبه است. لقاب ،های پژوهشیو طرح ، کتابامتیاز برای داوری مقاله 3 حداکثر -5تبصره 

 محاسبه است. لقاب ،آموزشیامتیاز برای مشارکت در تدوین برنامه  3 حداکثر -6تبصره 

 قابل محاسبه است. ،های مورد استفاده در آموزش مهندسیها، نرم افزارها و دستگاهامتیاز برای طراحی سامانه 3 حداکثر -7تبصره 

 معتبر داخلی؛های علمی پژوهشی مقاله با موضوع آموزش مهندسی  در نشریه 3 حداقلانتشار  -2-2

 آموزش مهندسی ایران چاپ یا پذیرش شده باشد.  فصلنامه مقاله در مجله 1حداقل  -  8ه تبصر

 های معتبر بین المللی؛ مقاله با موضوع آموزش مهندسی در نشریه 1 حداقلانتشار  -3-2

 . المللی نو بیمعتبر ملی های علمی یشامقاله در هم 3 حداقلانتشار  -4-2

 اجرایی خواهد شد(. 1405)این تبصره از سال  انجمن آموزش مهندسی ایران هایکنفرانسمقاله در  2انتشار حداقل  - 9 تبصره

 :گزیدهپژوهشگر برو معرفی  فرایند انتخاب  -3

 انجمن آموزش مهندسی ایران انجام می گیرد؛ کنفرانسهمزمان با فراخوان برگزاری  گزیده،فراخوان انتخاب پژوهشگر بر -1-3



  

2 
 

خود را در بازه زمانی تعیین شده در پژوهشی  های فعالیت تمستندا وهای تکمیل شده فرم گزیده،برپژوهشگر  نامزدهای -2-3

 به دبیرخانه انجمن می فرستند؛ فراخوان

تعیین ارزیابی  هبررسی و برای طرح در کمیت ،شده از سوی کمیته جوایز ندبیر تعییتوسط  مستندات دریافت شدهها و فرم -3-3

 شوند.آماده می شده از سوی کمیته جوایز،

ت مدیره انجمن آموزش تأیید نهایی به هیأبررسی شده و نامزدهای برگزیده برای  ،ارزیابی همربوط در کمیت تو مستندا اهفرم   4-3

 معرفی می شوند. ،مهندسی ایران

اعطای جایزه درخور )در صورت وجود منابع مالی( انجمن معرفی و از ایشان با  کنفرانسدر مراسم پایانی  گزیده،پژوهشگران بر -5-3

 لوح تقدیر قدردانی می شود.و 

توسط  10/08/1401تبصره در تاریخ  9بند و  9ماده،  4شامل  ،آموزش مهندسی ایران برگزیدهآیین نامه انتخاب پژوهشگر   -4

و از این تاریخ اجرا می  رسیدت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران هیأ ییدبه تأ 16/08/1401 ته جوایز تصویب شد و در تاریخکمی

 شود.

 


