آیین نامه
"انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری برتردر زمینه سیستمهای فازی"

ماده  -1مقدمه
 1 -1اهداف :هدف از این انتخاب و اهداء جایزه ،ترغیب هر چه بیشتر دانشجویان دوره های تحصیالت تكمیلي به
انجام کارهای تحقیقاتي اصیل و کاربردی در قالب پایاننامه و رساله در زمینه سیستمهای فازی ميباشد.
 2-1جایزه :ساالنه حداکثر به دو رسالهی دکتری و دو پایاننامه کارشناسي ارشد برتر ،لوح افتخار و مدال انجمن
سیستمهای فازی ایران تعلق خواهد گرفت.
 3-1واجدین شرایط :دانشجویان ارشد و دکتری در رشته های مرتبط با سیستمهای فازی که عضو انجمن بوده و
بیش از  81ماه از دانشآموختگي آنان تا تاریخ مهلت ارسال مدارک به دفتر انجمن نگذشته باشد ،ميتوانند برای
انتخاب پایاننامه و یا رسالهی برتر ،نامزد شوند.
تبصره :هر دانشجو ميتواند در هر مقطع تحصیالت تكمیلي فقط یكبار نامزد انتخاب پایاننامه و یا رساله برتر شود.
 4-1کمیتهی داوران :کمیتهی داوران مرکب از  ۵تن از متخصصا ن و صاحب نظران ميباشد که یك تن از آنان به
عنوان رئیس کمیته فعالیت خواهد کرد .هر یك از اعضا توسط هیات مدیرهی انجمن برای یك دوره  2ساله انتخاب
ميگردند .رئیس کمیته توسط اعضای کمیته به هیات مدیرهی انجمن پیشنهاد ميشود و با تایید هیات مدیرهی
انجمن به عنوان رئیس کمیته داوران تعیین ميگردد.

ماده  -2نحوهی اجرا
1-2

مدارک مورد نیاز

 8-8-2گواهي دانشگاه که در آن عنوان و تاریخ دفاع پایان نامه و یا رساله ذکر شده باشد.
 2-8-2توصیه نامه استاد راهنما.
 3-8-2یك نسخه از پایاننامه و یا رساله ممهور به مهر دانشگاه و خالصهای از آن در حداکثر  ۴صفحه.
 ۴-8-2مقاله (مقاالت) و یا طرح (های) تحقیقاتي مرتبط با سیستمهای فازی مستخرج از رساله یا پایان نامه که در
مجالت معتبر به چاپ رسیده یا پذیرش قطعي چاپ دریافت کردهاند .در مواردی که نتایج طرح منجر به اجرای یك
پروژه ملي ،ثبت اختراع و نظایر آن گردیده باشد ،ميبایست مدارک و مستندات معتبر ضمیمه گردد.
 ۵-8-2شناسنامه علمي (.)CV
 6-8-2کپي کارت ملي.
 7-8-2یك قطعه عكس .۴×3
 1-8-2تكمیل شده فرم درخواست.

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

 2 -3نحوهی انتخاب :از میان پایاننامهها و رسالههای ارسالي ،حداکثر دو پایاننامه و حداکثر دو رساله بر اساس
شیوهنامه و توسط کمیته داوران انتخاب و برای تایید نهایي به همراه گزارش کمیته داوران و مستندات مربوطه ،به
هیات مدیره انجمن در مهلت مقرر ارائه ميگردد .پس از تایید هیات مدیره ،نتیجه به صورت رسمي توسط انجمن به
برگزیدگان و موسسه محل تحصیل آنان اعالم ميگردد.
تبصره :اسامي برگزیدگان به همراه خالصهای ازپایاننامه و رساله و سوابق پژوهشي آنان در خبرنامه و وبگاه انجمن
منتشر ميشود.
این آیین نامه در  3ماده و  2تبصره در تاریخ  18/3/2۵در جلسه هفتم از دوره چهارم انجمن سیستمهای فازی ایران
به تصویب رسید.

