به نام خدا

انجمن آموزش مهندسی ایران
آئین نامه رده بندی اعضاء
ماده :1مقدمه
به استناد تبصره  3از ماده  ۶فصل سوم اساسنامه و بند  ۱-۱-۲از برنامه راهبردی انجمن آموزش مهندسی ایران و به منظور
تعیین دایره حقوق و وظایف اعضاء ،اعضای انجمن در سطوح مختلفی ردهبندی میشوند .هدف از این آییننامه ،تبیین شرایط ردههای
عضویت در انجمن است .در این آییننامه به انواع عضویت (ماده  6اساسنامه انجمن) پرداخته نمیشود و ردهبندی اعضاء منحصر به
اعضای پیوسته است.
ماده :2سطوح عضویت
 -1اعضای پیوسته انجمن تنها در یکی از سطوح عضویت به شرح زیر قرار میگیرند:
أ .عضو ()Member
ب .عضو ارشد ()Senior Member
ج .عضو ماندگار ()Life Member
 -2همه اعضای پیوسته انجمن در ابتدا ،در رده "عضو" قرار دارند.
 -3اعضایی که شرایط زیر را داشته باشند ،می توانند برای تغییر رده عضویت به عضویت ارشد اقدام کنند .بررسی درخواست
اعضاء ،یکبار در هر سال در کمیته توسعه عضویت مورد بررسی قرار میگیرد و بعد از تأیید این کمیته و تصویب هیأت
مدیره ،عضویت متقاضی به عضویت ارشد ارتقاء پیدا میکند.
أ .حداقل پنج سال عضویت پیوسته فعال در انجمن
متقاضی میبایست حداقل پنج سال بصورت مستمر عضو پیوسته فعال 1انجمن باشد.
ب .سابقه  10ساله در حوزه آموزش مهندسی
تبصره  :1با توجه به این که اعضای پیوسته انجمن حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند ،دارا بودن مدرک
تحصیلی دکتری در رشتههای مرتبط ،معادل  2سال سابقه فعالیت به حساب میآید.
ج .دارای فعالیت  5ساله شاخص در زمینه آموزش مهندسی
متقاضی میباید دارای  5سال فعالیت شاخص در زمینه آموزش مهندسی باشد .این فعالیتها شامل فعالیت داوطلبانه
در ساختار تشکیالتی انجمن ،عضویت هیأت علمی در یکی از رشتههای مرتبط ،برگزاری دورههای آموزشی در صنعت،
انتشار مقاله و کتاب در زمینه آموزش مهندسی ،مدیریت مراکز آموزش مهندسی ،امور خیریه و عام المنفعه و کار
داوطلبانه در زمینه آموزش مهندسی است.
د .ارائه حداقل دو توصیه نامه از اعضای ارشد ،افتخاری یا اعضای هیأت مدیره انجمن
 1بنا به مصوبه صورتجلسه مورخ  99/5/13هیأت مدیره انجمن ،عضو فعال به عضوی گفته می شود که حق عضویت سالیانه خود را پرداخت کرده باشد.
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 -4اعضایی که مجموع سن و سنوات عضویت پیوسته فعال آنها در آموزش مهندسی ایران  90سال یا بیشتر باشد،
به عنوان عضو ماندگار شناخته میشوند.
أ .تبدیل سطح عضویت به عضو ماندگار در هر سال یکبار و در اردیبهشت ماه انجام میشود .از میان اعضای
فعال انجمن ،افراد واجد شرایط تغییر رده عضویت ،از طرف دبیرخانه انجمن معرفی شده و بعد از تأیید کمیته توسعه
عضویت و تصویب هیأت مدیره ،سطح عضویت ایشان به عضویت ماندگار تغییر میکند.
ماده :3امتیازات ردههای عضویت
رده های مختلف عضویت در دسترسی به امکانات انجمن تفاوتی با هم ندارند .اما برخی از ردهها دارای مزایا و وظایفی هستند که در
این ماده به آنها پرداخته میشود.
 -1حق عضویت از اعضای ماندگار دریافت نمیشود.
 -2هزینه ثبت نام در کنفرانسهای انجمن آموزش مهندسی برای اعضای ماندگار مشمول  50درصد تخفیف خواهد بود.
 -3به هر عضو ارشد ،کارت و لوح عضویت ارشد به همراه نامهای با امضای رئیس انجمن ارسال می شود.
 -4اعضای ارشد به عضویت "باشگاه اعضای ارشد انجمن آموزش مهندسی ایران" در خواهند آمد و از مزایای آن بهره مند
خواهند شد.
 -5با تصویب هیأت مدیره ،به عضویت درآمدن در برخی از کمیتهها و احراز برخی از سمتها ،فقط توسط اعضای ارشد صورت
میگیرد( .مانند کمیته داوران نشان استاد برجسته)
تبصره :2در طول زمان با پیشنهاد کمیته توسعه عضویت و کمیته جوایز و با تصویب هیأت مدیره ،مزایای دیگری نیز به اعضای
ارشد و ماندگار تعلق میگیرد.
این آییننامه در  3ماده و  2تبصره در تاریخ های  99/6/4و  99/7/16به ترتیب در کمیته های جوایز و توسعه عضویت و شاخههای
انجمن بررسی و در تاریخ  99/8/19به تصویب هیأت مدیره انجمن رسید.
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