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 �ی �� دا���وئی پایان ��   آئ�ن �� ان�خاب
در راستاي تشويق دانشجويان عزيز كه سرمايه اصلي علمي كشور و همچنين بخش ايران مي باشند و نيز ارج نهادن به زحمات ايشان در 

دانشجويان برتر در سه مقطع  هر ساله مبادرت به اعطا جوايز و لوح تقدير به IEEEارتقا و تعالي جايگاه علمي كشور، بخش ايران 
شود در صورت تمايل با شاخه دانشجوي خود از تمامي دانشجويان محترم تقاضا ميكارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مي نمايد. 

 تماس حاصل نماييد و مدارك مربوطه زير را جهت بررسي تكميل نماييد. لطفا به موارد زير توجه فرماييد:
 

 شرايط عمومي .1

 
 هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد دورهدر   1392تا بهمن  1391 بهمنحد فاصل هاي دفاع شده نامه پايان .1.1

 برتر انتخاب خواهد شد. نامه پايانبعنوان  نامه پاياناز هر دوره يك  .1.2
 باشد. IEEEنامه  بايد عضو پاياندانشجوي مجري  .1.3
 نمايد. نامه  معرفيايانپهاي فوق يك براي هركدام از دوره دهر شاخه دانشجوئي ميتوان .1.4

 انتخاب پايان نامه هاي برتر هر شاخ توسط مشاور دانشجويي شاخه صورت ميگيرد. .1.5
 باشد.مي 3139فروردين  1نامه ها جهت بررسي، مهلت ارسال پايان .1.6

 

 معيارهاي ارزيابي .2
 

 امتياز) 3تا كنفرانس =  تمقاالامتياز،  7 تا = مقاالت ژورنال : حداكثر امتيازات ( نامهپاياناز  مستخرج مقاالت .2.1

 مقادير فوق حداكثر قابل دريافت مي باشند. امتياز اعطا شده بر مبناي كيفيت و معيارهاي علمي مجله تعيين مي شود.  .2.1.1
 مقطع دكتري مقاالت كنفرانس قابل ارزيابي نمي باشند و امتياز منحصرا به مقالت ژورنال اعطا مي گردد. در .2.1.2

 شده باشند.  منتشرحتي اگر در دوره ي مربوطه  يان نامه امتياز اعطا نمي گرددبه مقاالت خارج از حيطه پا .2.1.3

 
 )امتياز 10خوب =  ،امتياز 15بسيار خوب =  ، امتياز 20عالي =   نامه:پاياني حروفي نمرهتبديل به عدد نمره پايان نامه ( .2.2
 امتياز 10لمي و صنعتي): حداكثر ع يئيديه سازمان پژوهشها(همراه با تا نامه پايان مرتبط باثبت اختراع  .2.3

 
 مستندات مورد نياز .3

 
 فرم معرفي پايان نامه كه به طور كامل تكميل شده است.  .3.1

 گواهي دفاع از پايان نامه از مراجع مربوطه همراه با نمره اعطا شده.تصوير .3.2

 .مقاالت، كه حاوي اطالعات مجله و يا همايش مربوطه استتمام  نسخه الكترونيك و كامل .3.3
 نسخه الكترونيك و كامل پايان نامه. .3.4

 .علمي و صنعتي يئيديه سازمان پژوهشهاهمراه با تاگواهي ثبت اختراع همراه  .3.5
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 ��ل �و� �شاوران  ���رم دا���ویی):ی  ���دی (��وه
 

 باشد.مي 3139فروردين  1نامه ها جهت بررسي، مهلت ارسال پايان -1

 ند مورد بررسي قرار خواهند گرفت. شاخه دانشجويي معرفي مي شو هسمير نامه هاي كه از طرف مشاورفقط پايان -2

نحوه ارسال موارد جهت بررسي به طور كامال الكتونيكي مي باشد. لطفا تمامي فايلهاي مربوطه را داخل يك پوشه با نام  -3
ماييد: شده (زيپ) به آدرس ميل زير ارسال ن فشردهو سپس پوشه مربوطه را به طور  دادهقرار دانشجو 

3TUoffice@ieee.org.irU3T  
اين فرم  فرم مربوط به معرفي پايان نامه را به طور كامل و صحيح تكميل نموده است. اييد كه دانشجولطفا حتما كنترل نم -4

 همراه ميل ضميمه شده است و از سايت بخش ايران نيز قابل دانلود است:

3TUhttp://www.ieee.org.ir/pages/student%20Activities.htmlU3T  
 به عنوان مستندات ضميمه، فايل پي دي اف مقاالت، كه حاوي اطالعات مجله و يا همايش مربوطه است، مورد نياز است. -5

 را رعايت فرماييد: . لطفا در نام گذاري پوشه ها الگوي زير  -6

 
Student Name_Level_University.zip 

 به طور مثال:
AliEslami_Bsc_Sharif.zip 
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