
 

 
 

 آيين نامه 

 "هاي فازي سيستم زمينه  دربرتردكتري  كارشناسي ارشد و رساله پايان نامه انتخاب"

 
 مقدمه -1ماده          

 
به  تحصيالت تكميلي هاي دوره ترغيب هر چه بيشتر دانشجويان  ،اهداء جايزه اين انتخاب و هدف از: اهداف 1 -1

 .باشد ميهاي فازي  در زمينه سيستم نامه و رساله ر قالب پايانكاربردي دكارهاي تحقيقاتي اصيل و  مانجا
 
  مدال انجمنلوح افتخار و   ،برتر نامه كارشناسي ارشد نو يك پايا تريدك ي رساله دو  بهساالنه حداكثر  : جايزه 1-2

 .گرفتتعلق خواهد هاي فازي ايران  سيستم
 
كه عضو انجمن بوده و هاي فازي  سيستم با مرتبط هاي در رشتهدكتري ارشد و دانشجويان : واجدين شرايط 1-3

 برايتوانند  مي، انجمن نگذشته باشد دفترتا تاريخ مهلت ارسال مدارك به  آنان آموختگي دانشاز  ماه 18 بيش از
 .ندشو، نامزد برتر ي نامه و يا رساله انتخاب پايان

 
 .شود برتر نامه و يا رساله انتخاب پايان نامزدط يكبار فقمقطع تحصيالت تكميلي  در هرتواند  مي هر دانشجو: تبصره

 
ه باشد كه يك تن از آنان ب از متخصصا ن و صاحب نظران مي تن 5از مركب  اني داور كميته: ناي داور كميته  1-4

انتخاب  هسال 2 براي يك دورهي انجمن  توسط هيات مديره از اعضا هر يك .فعاليت خواهد كردعنوان رئيس كميته 
ي  ت مديرهبا تاييد هياو شود  ميپيشنهاد ي انجمن  به هيات مديرهعضاي كميته ارئيس كميته توسط  .گردند مي

 .گردد تعيين مي به عنوان رئيس كميته داوران انجمن
 
 
 
 
 



 ي اجرا نحوه -2ماده 

 
 مدارك مورد نياز  2-1
 

 .ذكر شده باشدپايان نامه و يا رساله تاريخ دفاع عنوان و دانشگاه كه در آن  گواهي 2-1-1
  .توصيه نامه استاد راهنما 2-1-2
 .صفحه 4در حداكثر  آن اي از خالصهو  ممهور به مهر دانشگاه رساله  نامه و يا يك نسخه از پايان  2-1-3
كه در  يا پايان نامه مستخرج از رسالههاي فازي  مرتبط با سيستم تحقيقاتي )هاي ( و يا طرح )مقاالت(مقاله  2-1-4

در مواردي كه نتايج طرح منجر به اجراي يك  .اندچاپ دريافت كردهقطعي  يا پذيرش ه چاپ رسيدهمجالت معتبر ب
 . ضميمه گرددمعتبر  بايست مدارك و مستندات  مي پروژه ملي، ثبت اختراع و نظاير آن گرديده باشد،

 .)CV( شناسنامه علمي  2-1-5
 .كپي كارت ملي  2-1-6
 .4×3قطعه عكس  يك 2-1-7
 .كميل شده فرم درخواستت 2-1-8
 

 
 .بايست از طريق پست و تا تاريخ  مقرر به آدرس دفتر انجمن ارسال گردد مورد نياز ميمدارك : تبصره

 
 

بر اساس  نامه و حداكثر دو رساله حداكثر دو پايان ،هاي ارسالي رسالهها و  نامه پاياناز ميان : ي انتخاب نحوه 2 -3
به  ه،انتخاب و براي تاييد نهايي به همراه گزارش كميته داوران و مستندات مربوط نامه و توسط كميته داوران شيوه

صورت رسمي توسط انجمن به ه نتيجه ب ،مديره پس از تاييد هيات. گردد مي ارائهره انجمن در مهلت مقرر يهيات مد
 .گردد مي اعالم  آنان تحصيلو موسسه محل  برگزيدگان

 
نان در خبرنامه و وبگاه انجمن آو سوابق پژوهشي و رساله نامه  اي ازپايان راه خالصهماسامي برگزيدگان به ه: تبصره

 .شود منتشر مي
 

هاي فازي ايران  در جلسه هفتم از دوره چهارم انجمن سيستم 25/3/91تبصره در تاريخ  2ماده و  3اين آيين نامه در 
 .به تصويب رسيد

 
 
 


