
 

 
 

 آیین نامه 

 "های فازی سیستم زمینه  دربرتردکتری  کارشناسی ارشد و رساله پایان نامه انتخاب"

 

 مقدمه -1ماده          

 

به  تحصیالت تكمیلي های دوره ترغیب هر چه بیشتر دانشجویان  ،اهداء جایزه این انتخاب و هدف از: اهداف 1 -1

 .باشد ميهای فازی  در زمینه سیستم نامه و رساله ر قالب پایانکاربردی دکارهای تحقیقاتي اصیل و  مانجا

 

  مدال انجمنلوح افتخار و   ،برتر نامه کارشناسي ارشد نپایا دوو  تریدک ی رساله دو  بهساالنه حداکثر  : جایزه 1-2

 .گرفتتعلق خواهد های فازی ایران  سیستم

 

که عضو انجمن بوده و های فازی  سیستم با مرتبط های در رشتهدکتری ارشد و دانشجویان : واجدین شرایط 1-3

 برایتوانند  مي، انجمن نگذشته باشد دفترتا تاریخ مهلت ارسال مدارک به  آنان آموختگي دانشاز  ماه 81 بیش از

 .ندشو، نامزد برتر ی نامه و یا رساله انتخاب پایان

 

 .شود برتر نامه و یا رساله انتخاب پایان نامزدط یكبار فقمقطع تحصیالت تكمیلي  در هرتواند  مي هر دانشجو: تبصره

 

ه باشد که یك تن از آنان ب از متخصصا ن و صاحب نظران مي تن ۵از مرکب  انی داور کمیته: نای داور کمیته  1-4

انتخاب  هسال 2 برای یك دورهی انجمن  توسط هیات مدیره از اعضا هر یك .فعالیت خواهد کردعنوان رئیس کمیته 

ی  ت مدیرهبا تایید هیاو شود  ميپیشنهاد ی انجمن  به هیات مدیرهعضای کمیته ارئیس کمیته توسط  .گردند مي

 .گردد تعیین مي به عنوان رئیس کمیته داوران انجمن

 

 

 

 

 



 ی اجرا نحوه -2ماده 

 

 مدارک مورد نیاز  2-1

 

 .ذکر شده باشدپایان نامه و یا رساله تاریخ دفاع عنوان و دانشگاه که در آن  گواهي 2-8-8

  .توصیه نامه استاد راهنما 2-8-2

 .صفحه ۴در حداکثر  آن ای از خالصهو  ممهور به مهر دانشگاه رساله  نامه و یا یك نسخه از پایان  2-8-3

که در  یا پایان نامه مستخرج از رسالههای فازی  مرتبط با سیستم تحقیقاتي (های ) و یا طرح (مقاالت)مقاله  2-8-۴

در مواردی که نتایج طرح منجر به اجرای یك  .اندچاپ دریافت کردهقطعي  یا پذیرش ه چاپ رسیدهمجالت معتبر ب

 . ضمیمه گرددمعتبر  بایست مدارک و مستندات  مي پروژه ملي، ثبت اختراع و نظایر آن گردیده باشد،

 .(CV) شناسنامه علمي  2-8-۵

 .کپي کارت ملي  2-8-6

 .۴×3قطعه عكس  یك 2-8-7

 .كمیل شده فرم درخواستت 2-8-1

 

 

 .بایست از طریق پست و تا تاریخ  مقرر به آدرس دفتر انجمن ارسال گردد مورد نیاز ميمدارک : تبصره

 

 

بر اساس  نامه و حداکثر دو رساله حداکثر دو پایان ،های ارسالي رسالهها و  نامه پایاناز میان : ی انتخاب نحوه 2 -3

به  ه،انتخاب و برای تایید نهایي به همراه گزارش کمیته داوران و مستندات مربوط نامه و توسط کمیته داوران شیوه

صورت رسمي توسط انجمن به ه نتیجه ب ،مدیره پس از تایید هیات. گردد مي ارائهره انجمن در مهلت مقرر یهیات مد

 .گردد مي اعالم  آنان تحصیلو موسسه محل  برگزیدگان

 

نان در خبرنامه و وبگاه انجمن آو سوابق پژوهشي و رساله نامه  ای ازپایان راه خالصهماسامي برگزیدگان به ه: تبصره

 .شود منتشر مي

 

های فازی ایران  در جلسه هفتم از دوره چهارم انجمن سیستم 2۵/3/18تبصره در تاریخ  2ماده و  3این آیین نامه در 

 .به تصویب رسید

 

 

 


