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مهندس، محقق، مدرس و يا 

كارشناس فني در يكي از زمينه 

  IEEEبا  1هاي مرتبط

 ؟

سال سابقه در  10حداقل داراي 

  2اي فعاليت حرفه

 ؟

در   برجسته هاي فعاليتداراي 

  3سال فوق 10سال از  5حداقل 

 ؟

ارشد يا  نفر عضو 3كسب موافقت 

 IEEE) فلو و عضو افتخاري(باالتر 

  4براي توصيه

  5درخواست ارتقاء

  آغاز

  پايان

  بلي

  بلي

  بلي

  خير

  خير

  خير

  :IEEEزمينه هاي مرتبط با  1

  مهندسي -

  علوم كامپيوتر و فناوري اطالعات -

  فيزيك -

  بيولوژي و علوم پزشكي -

 رياضيات -

 فنيحقوق  و ارتباطات، آموزش، مديريت -

  :سال اشاره شده منظور مي شوند 10سوابق تحصيلي به اين شرح در  2

 سال 3براي دارندگان مدرك كارشناسي در يك زمينه مرتبط،  -

 سال 4ن مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد، براي دارندگا -

 سال 5براي دارندگان مدرك دكترا،  -

 

 :هاي برجسته عبارتند از هايي از فعاليت مثال 3

تحقيقاتي يا كار، مسئوليت يا دستاورد بارز /مديريت گروههاي فني -

 مهندسي 

هاي مهم  مسئوليت در يك پروژه مهندسي يا هدايت موفق فعاليت -

 علمي يا مهندسي

و اصوال چاپ ) منجر به چاپ مقاله(مهندسي موفق /تحقيق علمي -

 مهندسي/مقاالت و كتب يا اختراع علمي

تدريس و تدوين دروس دانشگاهي همراه با تحقيق و انتشار نتايج براي  -

 اساتيد دانشگاه

 )يا علوم(توجه به پيشبرد حرفه مهندسي كمك قابل  -

هاي مرتبط با   علمي مهم در زمينه/تدوين يا توسعه دروس مهندسي -

IEEE. 

هاي منتهي به  هاي برجسته در سال الزم نيست اين فعاليت: توجه

 .هاي دورتر نيز باشد تواند متعلق به سال درخواست انجام شده باشد و مي

) nominate(در صورتي كه يك عضو ارشد متقاضي را نامزد  -  4

 . ديگر خواهد بود كنندهدو توصيه معرفي نمايد، تنها نياز به 

ليستي از برخي اعضاء ارشد بخش ايران در وب سايت بخش موجود  -

 .است كه مي تواند به متقاضيان در يافتن توصيه كننده كمك نمايد

 

  :قابل دسترسي در نشاني زير 5

https://www.ieee.org/membership_services/memb

ership/senior/application/index.html 

 

ارتقاء به رتبه  فرايند

 IEEEعضو ارشد 
توان  است كه مي IEEEعضو ارشد باالترين درجه عضويت 

  .نمودبه آن  ءدرخواست ارتقا


