به نام خدا

انجمن آموزش مهندسی ایران
آیین نامه مسابقات علمی انجمن
ماده :1مقدمه
برگزاری مسابقات یکی از راههای ایجاد رقابت سالم ،ایجاد انگیزه ،ظرفیتسازی و ارتقای مهارتها است و در صورت اجرای صحیح
میتواند منجر به افزایش مشارکت اعضاء و ایجاد روحیه نشاط در آنها گردد .بدین منظور و با عنایت به بندهای  2-2و  3-2برنامه
راهبردی ،انجمن آموزش مهندسی ایران در نظر دارد در راستای نیل به اهداف و مأموریتهای تعیین شده ،مسابقاتی را طراحی و
اجرا نماید.
ماده :2اهداف
انجمن آموزش مهندسی از برگزاری مسابقات اهداف زیر را دنبال مینماید:


تقویت انگیزه اعضاء برای ایجاد تحول و نقش آفرینی در بهبود کیفیت آموزش مهندسی



تبادل تجربیات در زمینه آموزش مهندسی



تشویق اعضاء به مطالعه مقاالت و گزارشهای مرتبط با آخرین تحوالت جهانی درآموزش مهندسی



نقد و دامن زدن به مباحثات علمی ،اجتماعی و فرهنگی در زمینه آموزش مهندسی



افزایش رویتپذیری انجمن در محیطهای مختلف واقعی و مجازی

ماده :3انواع مسابقات
مسابقات انجمن می تواند در موضوعات مختلف تخصصی یا عمومی و با جوامع هدف مختلف برگزار شوند .جامعه هدف می تواند
اعضای انجمن ،اعضای هیأت علمی فعال در زمینه آموزش مهندسی ،دانشآموختگان رشتههای مختلف مهندسی ،دانشجویان و دانش
آموزان باشد.
ماده :4قالبهای برگزاری مسابقات
مسابقات انجمن می تواند در قالبهای مختلف جذاب و اثربخش اجرا شوند ،بهطور مثال:


تولید اطالعات تصویری ،پادکست ،خالصه متنی یا ویدئویی از کتابهای معتبر بین المللی ،مقاالت و سخنرانیها در زمینه
آموزش مهندسی
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برگزاری آزمون کوتاه برخط به صورت فردی یا تیمی از منبع معرفی شده



به اشتراک گذاشتن خاطراتی که دارای تجربیات قابل استفاده در زمینه آموزش مهندسی برای دیگران باشد.



پیشنهاد راهکار برای رفع مشکالت فرضی یا واقعی بیان شده



پاسخ به چالشهای تعیین شده و ارائه مستندات مربوط به پاسخ ارائه شده



تولید محتوای طنز برای نقد مباحث آموزش مهندسی

ماده :5مراحل تصویب مسابقه
-

در ابتدا عنوان و موضوع مسابقه جهت اخذ موافقت اصولی در مورد آن ،در هیأت مدیره مطرح می شود .پیشنهاد عنوان و
موضوع مسابقه میتواند از یکی از کمیتهها ،اعضای هیأت مدیره ،مدیران یا اعضای انجمن داده شده باشد .نظر کمیته جوایز
بر روی عنوان و موضوع پیشنهادی قبل از طرح در جلسه هیأت مدیره اخذ خواهد شد .هیأت مدیره با نظر کمیته جوایز
دبیری برای مسابقه تعیین خواهد کرد.

-

پیشنهادیه مسابقه شامل هدف ،گستره مسابقه ،زمانبندی ،منابع مالی مورد نیاز ،فرایند داوری و نحوه ارزیابی توسط دبیر
مسابقه ،تدوین و پس از تأئ ید در کمیته جوایز به هیأت مدیره داده می شود .با تصویب هیأت مدیره ،اجرای مسابقه بر
اساس پیشنهاد داده شده آغاز می گردد.

ماده  :6نحوه ارزیابی و فرایند داوری مسابقات
پس از تصویب پیشنهاد مسابقه در هیأت مدیره ،اسامی هیأت داوران مسابقه با پیشنهاد دبیر و تأئید کمیته جوایز به تصویب هیأت
مدیره خواهد رسید .داوران مسابقه از میان صاحب نظران در موضوع مسابقه انتخاب خواهند شد.
ماده  :7نحوه اجرا
با توجه به موضوع تعیین شده برای مسابقه ،گروه هدف و اهداف خاص مدنظر ،نحوه اجرای مسابقه تعیین میشود .برنده شدن در
مسابقات طراحی شده صرفاً بر اساس شایستگی ،کیفیت کار ارائه شده ،رأی گیری از اعضاء یا داوری خواهد بود .برای کاهش هزینهها
و سهولت اجرا تا حد امکان از امکانات برخط استفاده خواهد شد .اولویت با مسابقاتی است که سبب تولید محتوای مناسب در زمینه
آموزش مهندسی شود (مانند تولید اطالعات تصویری ،ویدئو ،متن ،پادکست و عکس).
ماده :8جوایز
جوایز نقدی و غیر نقدی مسابقات حتی المقدور از محل کمک های افراد حقیقی و حقوقی حامی مسابقه تأمین خواهد شد .در این
خصوص مدیر ارتباط با صنعت انجمن با دبیر مسابقه همکاری الزم را مبذول خواهد داشت.
ماده :9تصویب آیین نامه
این آیین نامه در  9ماده در جلسه مورخ  99/7/1کمیته جوایز تأیید شد و در جلسه مورخ  99/7/21به تصویب هیأت مدیره انجمن
آموزش مهندسی ایران رسید و از تاریخ تصویب معتبر است.

2

