
 

 

 به نام خدا

 انجمن آموزش مهندسی ایران

  )پارسا( انتخاب پایان نامه/رساله برگزیدهشیوه نامه 

 این شیوه نامه ،از برنامه راهبردی انجمن آموزش مهندسی ایران ۳-۲فصل دوم اساسنامه و بند  ۵از ماده  ۴به استناد بند  -1 ماده

تدوین  "آموزش مهندسی "های پژوهشی و فناوری در زمینه گسترش فعالیتتشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای به منظور 

 نوشته می شود.« پارسا»شده است. پایان نامه/رساله در این شیوه نامه 

  برگزیده پارسا معرفی و انتخاب فرایند  -2ماده 

با  آموختگان تحصیالت تکمیلی دانشبین المللی آموزش مهندسی ایران از  کنفرانسنجمن همراه با فراخوان برگزاری ا -1-2

و فرستادن مستندات  برگزیده رقابت انتخاب پارسای برای شرکت در که عضو انجمن باشند، آموزش مهندسی پارسای مرتبط با

 کند.در زمان تعیین شده دعوت میبا آن  مرتبطپژوهشی مستخرج 

 بهیکی از موضوعات خاص و مبتالموضوع رقابت را به  ،ت مدیره می تواند در هر دورهأکمیته جوایز با تصویب هی - 1 تبصره 

 آموزش مهندسی محدود کند.

پارساهایی در فرایند انتخاب وارد می شوند که تاریخ دفاع از آن ها تا دو سال قبل از مهلت تعیین شده برای دریافت آثار   -2-2

های ها و کتابوران، چکیده پارسا و مشخصات مقالهباشد. مدارک مورد نیاز شامل تصویر صورت جلسه دفاع با درج امتیاز دا

 ، است.ال پس از دفاع پذیرفته شده باشندمستخرج از آن، که حداکثر تا یکس

هایی که بیش از یکسال پس از تاریخ دفاع ها و کتابپارساهایی که بیش از دو سال از تاریخ دفاع آنها گذشته یا مقاله - 2 تبصره

 قابل پذیرش هستند. ،ت داورانأهی نظر جماعپذیرفته شده باشند با ا

 یید استاد راهنما رسیده باشد.به تأ مستخرج از پارسا بودن آثار باید – 3تبصره 

 ت داوران قرار می گیرد. أدر اختیار هی ،دریافتی پس از بررسی اولیه توسط دبیرخانه انجمنمستندات  -3-2

از میان افراد  ،یس انجمنئت مدیره، با حکم رأیید هیأکمیته جوایز انجمن و تا پیشنهاد ت داوران سه تن هستند که بأهی -4-2

 شوند. صاحب نظر انتخاب می

ت داوران پس از بررسی مستندات پژوهشی ارایه شده، پارسای برگزیده هر دوره را بر اساس جدول امتیازات پیوست أهی -5-2

. این پیشنهاد پس از کنندیید به کمیته جوایز انجمن ارسال می أسی و تورت پیشنهاد کتبی برای بررانتخاب و گزارش آن را به ص

توسط دبیرخانه به آگاهی صاحبان اثر رسیده و از آنها برای شرکت در مراسم پایانی کنفرانس بین  ،ت مدیره انجمنأتصویب هی

 شود.المللی آموزش مهندسی ایران دعوت می

ت مدیره انجمن تعیین می شود، پیشنهاد کمیته جوایز و تصویب هیأ ، که بامنتخب با اعطای لوح تقدیر و جایزه پارسایاز  -6-2

 شود. المللی آموزش مهندسی ایران قدردانی میبین کنفرانسدر مراسم پایانی 

 آنانجمن رسید و از  ت مدیرهأهیتصویب به  1۲/۳/99 جدول پیوست در تاریخ 6 و تبصره ۳ ،ماده ۳نامه  شامل شیوهاین  -3ماده 

 ست.تاریخ قابل اجرا


