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The 20

ساله  5آموزش و پژوهش مهندسي برق و رايانه براي مقطع 

در بازه زماني د سوابق خود شومي دعوتهاي باال 

ارسال IEEEبخش ايران دفتربه نشاني  1/1393

- قطعي، رسمي-رسمياعم از (داخل كشور پژوهشي آموزش عالي 

 .ذكر شود و رساله نامهدر راهنمايي پايان) 

 در زمينه مهندسي برق و رايانه هاي پژوهشي

 ،رايانهمهندسي برق و هاي داخلي يا خارجي در زمينه

هاي علمي يا اجرايي در برگزاري كنفرانس ها، عضويت در 

 ،المللي، ملي، يا در سطح موسسه متبوع

 1392ماه  بهمن

  بسمه تعالي

 IEEEبخش ايران 

رده جوانان -آموزش و پژوهش  هزبراي جاي نامزد شدنفراخوان 

The 2014Young Investigator Award(YIA) 

Call for Self-Nomination  

آموزش و پژوهش مهندسي برق و رايانه براي مقطع  مرتبط با هايدر زمينهبرتر در نظر دارد تالشگر جوان 

هاي باال فعاالن در زمينهاز اين رو، از . نمايدمعرفي را انتخاب و 

22/1زير را به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ  به شرح

IEEE 

 15/1/1393 سال تمام تا تاريخ 40 سن

پژوهشي آموزش عالي -ها يا موسسات آموزشياستخدام در يكي از دانشگاه

 )آزمايشي، يا پيماني

 ،دكترارساله كارشناسي ارشد و  راهنمايي پايان نامه

) استاد راهنماي اول، استاد راهنماي دوم، يا استاد مشاور(نقش متقاضي 

 ،مهندسي برق و رايانههاي تاليف كتاب در زمينه 

هاي پژوهشيآموزشي يا پژوهشي، يا آزمايشگاه هاي تخصصيگروهراه اندازي دانشكده، 

 ،هاي آموزشي تخصصي

 ،توانمندي و نوآوري آموزشي

داخلي يا خارجي در زمينه معتبرهاي يا همايشهاي تخصصي انتشار مقاله در مجله

 ،ثبت اختراع در زمينه مهندسي برق و رايانه

 ،هاي ملياجراي موفقيت آميز طرح

هاي علمي يا اجرايي در برگزاري كنفرانس ها، عضويت در مسئوليت(ها يا انتشار مجالت فعاليت موثر در برگزاري كنفرانس

 ...) و هيئت تحريريه مجالت

المللي، ملي، يا در سطح موسسه متبوعهاي معتبر بين و نشان ها

 .شوندهايي كه ممكن است در رده موارد فوق ارزيابي 

فراخوان 

در نظر دارد تالشگر جوان  IEEEايران  بخش

را انتخاب و  15/1/1393منتهي به 

به شرح15/1/1393تا  16/1/1388

  . نمايند

 شرايط عمومي •

IEEEعضويت در  -

سن داشتن حداكثر -

استخدام در يكي از دانشگاه -

آزمايشي، يا پيماني

 

 سوابق فعاليت •

راهنمايي پايان نامه -

o  نقش متقاضي

تاليف كتاب در زمينه  -

راه اندازي دانشكده،  -

هاي آموزشي تخصصيبرگزاري كارگاه -

توانمندي و نوآوري آموزشي -

انتشار مقاله در مجله -

ثبت اختراع در زمينه مهندسي برق و رايانه -

اجراي موفقيت آميز طرح -

فعاليت موثر در برگزاري كنفرانس -

هيئت تحريريه مجالت

هاايزهدريافت ج -

هايي كه ممكن است در رده موارد فوق ارزيابي ديگر فعاليت -

  

 

2/1صفحه   



 

بتوان در صورت نياز با ، شماره تلفن همراه يا شماره تلفني كه 

 ...)و ها، نامهها و پايانها و مقاله

 . قرار دهيد

 .الذكر همراه با فهرست لحاظ نماييد

خود عنوان  براي نامه الكترونيك .شودارسال  

 

 1392ماه  بهمن

 نكته هاي مهم

 : مدارك الزم

 نامزد شدن نامه اي مبني بر اعالم تمايل براي

، شماره تلفن همراه يا شماره تلفني كه ني محل كار، نشاني پست الكترونيكنام كامل و نشا

 .شما تماس گرفت

 هاشتمل بر اطالعات و جزئيات فعاليترزومه اي م

 IEEEتصوير كارت عضويت 

ها و مقالهاحكام، صفحه مشخصات كتاب(ها به فعاليتتصوير مدارك مربوط 

 تصوير حكم كارگزيني از سازمان متبوع

قرار دهيد pdfفايل با فرمت  يكخواهشمند است تمام موارد فوق را در قالب 

الذكر همراه با فهرست لحاظ نماييدفوقترتيب موارد فايل ارسالي را مطابق ترتيب 

 office@ieee.org.irبه نشاني  از طريق پست الكترونيك

YIA, [Your Last Name] را انتخاب كنيد . 

  

 

 

نكته هاي مهم

 

مدارك الزم �

نامه اي مبني بر اعالم تمايل براي -

نام كامل و نشا -

شما تماس گرفت

رزومه اي م -

تصوير كارت عضويت  -

تصوير مدارك مربوط  -

تصوير حكم كارگزيني از سازمان متبوع -

 

خواهشمند است تمام موارد فوق را در قالب  �

ترتيب موارد فايل ارسالي را مطابق ترتيب  �

 

از طريق پست الكترونيكمدارك  �

Last Name]
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