آیین انمه اهدا ی جازیه ی پایان انمهی بگزیده رد چهارمین همایش دوساالنی ارگونومی اریان
انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران با هدف نیل به اهداف زیر در هر دوره از برگزاری همایشهای دوساالنه ،به یک
پایان نامه از میان پایان نامههای دفاع شده در رشته ارگونومی دانشگاههای داخل کشور «جایزهی پایان نامهی برگزیدهی
ارگونومی» را اهدا خواهد نمود:
 −فراهم آوردن زمینه مناسب برای بروز و ظهور خالقیت های جوانان و دانشجویان
 −ایجاد رقابت علمی بین دانشجویان در حیطه پژوهش و تحقیق
 −ترغیب و تشویق دانشجویان به پژوهش و تحقیق
 −فراهم سازی بستر مناسب جهت بهره مندی صنعت از تولیدات علمی
 −توسعه پژوهش های علمی ـ کاربردی در دانشگاهها
 −شناسایی نیروهای خالق و مستعد و معرفی آنها به جامعه علمی کشور
ماده  -1جایزه پایان نامه برگزیده در همایشهای دوساالنه ارگونومی ایران انتخاب و به فرد اهدا میشود.
ماده  -2جایزه پایان نامه برگزیده به دانشجوی مجری پایان نامه اهدا خواهد شد.
ماده  -3مبلغ جایزه در هر دوره همایش با تصویب هیات مدیره انجمن تعیین خواهد شد .در چهارمین همایش دوساالنه
ارگونومی مبلغ جایزه  15میلیون ریال تعیین میگردد.
ماده  -4پایان نامه برگزیده از میان پایان نامههای متقاضی و توسط هیئتی  5نفره که توسط هیات مدیره انجمن انتخاب
میگردند ،مطابق جدول داوری منضم به این آیین نامه ،داوری و انتخاب میگردند.
تبصره  -پایان نامهی متقاضی باید در بازه زمانی اعالم شده در هر فراخوان دفاع شده باشد.
ماده  -5پایان نامههای متقاضی باید بر اساس دستورالعمل و جدول زمانی مندرج در فراخوان انجمن که در هر دوره در سایت
انجمن منتشر میگردد نسبت به ثبت نامه و ارسال اطالعات مورد نیاز اقدام نمایند.
ماده  -6عالوه بر اهدا جایزه نقدی ،حمایتهای زیر نیز از پایان نامه برگزیده صورت خواهد گرفت:
-

ارایه شفاهی مقاله مستخرج از پایان نامه توسط دانشجو در همایش جاری
معرفی مطالعه دانشجو از طریق سایت انجمن و سایر نشریات انجمن

این آیین نامه در  6ماده و یک تبصره به تصویب هیات مدیره انجمن ارگونومی (دوره هفتم) رسیده است.

