به نام خدا

آئین نامه " انتخاب شاخه برگزیده انجمن آموزش مهندسی ایران"

ماده :1هدف
در راستای اولویتهای راهبردی انجمن آموزش مهندسی ایران که از این پس در این آییننامه انجمن نامیده میشود و راهبردهای
کالن و اجرایی ( 1-2استقرار تشکیالتی و توسعه انجمن و گسترش منابع انسانی ،مادی و معنوی) و ( 2-2فعال شدن در
ارتباطات و تعامالت محیطی و شبکه سازی) ،مندرج در برنامه راهبردی انجمن و با نظر به فصل دوم اساسنامه در مورد وظایف
انجمن ،مواد  3-5 ،1-5و  ،4-5به منظور قدردانی ،ایجاد انگیزه و سازماندهی امور شاخههای انجمن ،شاخهای که بهترین عملکرد
را نسبت به دیگر شاخهها داشته باشد ،به عنوان شاخه برگزیده سال انجمن انتخاب میشود.
ماده :2مبنای انتخاب
 1-2توانمندسازی (مانند تعداد اعضای فعال شاخه و داشتن کمیته دانشجویی)
 2-2تعامالت و رویت پذیری (مانند کیفیت وب سایت برای شاخه و حضور در شبکههای اجتماعی)
 3-2تولید محتوای علمی (مانند انتشارات و همراهی در برگزاری موفق کنفرانس های انجمن)
 4-2اثربخشی
 5-2گزارشهای مکتوب ارائه شده از فعالیتهای شاخه در سال تحصیلی منتهی به زمان تصمیمگیری
 6-2تعداد ،کیفیت و پیوستگی فعالیتها و برنامههای انجام شده توسط شاخه
 7-2ایجاد ارتباط موفق با جامعه هدف شاخه و ایجاد ارزش افزوده برای آن
تبصره :1امکان سنجش شاخهها بر اساس سایر امتیازهای مکتسبه مانند رشد تعداد اعضاء ،نظر اعضای شاخهها و … نیز
توسط داوران وجود دارد.
ماده :3مدیریت اجرا
امور اجرایی مربوط به انتخاب شاخه برگزیده توسط دبیر این جایزه انجام خواهد شد .دبیر جایزه به پیشنهاد کمیته جوایز ،تأیید
هیأت مدیره و حکم رئیس انجمن به مدت سه سال انتخاب میشود .تمامی شاخهها فعالیتهای خود را در قالبهای تعیین شده به
صورت مستمر به دبیرخانه ارسال می کنند .این اطالعات در پایگاه داده انجمن ثبت شده و از طریق وبسایت در دسترس مخاطبین
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قرار میگیرد .فعالیته ا در سه مرحله قبل از اجرا ،حین اجرا و پس از اجرا در پایگاه داده بهروزرسانی میشود .به عالوه هر شاخه
گزارش مکتوب سایر فعالیتهای ساالنه خود را به انجمن ارائه می دهد.
دبیر جایزه و اعضای کمیته جوایز با توجه به پایگاه داده فعالیتها و گزارش ساالنه شاخهها 3 ،شاخه دارای باالترین مجموع امتیازها
را برای اعطای نشان شاخه برگزیده سال انجمن به هیأت مدیره معرفی میکنند.

ماده  :4زمانبندی اعطای جایزه و نحوه ایجاد درخواست
 1-4شاخه برگزیده به صورت ساالنه انتخاب میشود و مبنای انتخاب ،فعالیتهای شاخه در سال تحصیلی گذشته است.
 2-4مستندات هر شاخه در قالبی که توسط کمیته جوایز آماده میشود بعد از اعالم فراخوان انجمن ،توسط رئیس هر
شاخه به انجمن ارائه می شود.
 3-4جایزه شاخه برگزیده در اولین گردهمایی عمومی انجمن ،به رئیس شاخه برگزیده اهداء میشود.
تبصره :2الزم است حداقل سه سال از آغاز فعالیت شاخه گذشته باشد.
تبصره :3یک شاخه نمی تواند در دو سال متوالی به عنوان برگزیده انتخاب شود.
ماده  :5جایزه
 1-5نشان شاخه برگزیده سال انجمن (با قید سال اعطای نشان)
 2-5بنر شاخه برگزیده سال انجمن قابل نمایش در جلسات شاخه و دیگر جلسات
 3-5جایزه مالی برای مخارج جاری شاخه در سال برگزیده شدن
 4-5ذکر این افتخار در انتشارات همان سال انجمن
ماده  :6تصویب آیین نامه
این آیین نامه در  6ماده و سه تبصره در تاریخ  ۶آبان  ۱۳۹۹در کمیته جوایز و در تاریخ  ۲۱آبان  ۱۳۹۹در کمیته توسعه
عضویت و شاخههای انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در تاریخ  1399/9/17به تصویب هیأت مدیره انجمن رسید و از
تاریخ تصویب نافذ است.
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