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  سقف امتياز  امتياز  عنوان

  فعاليتهاي توسعه عضويت شاخه .1

  امتياز 15  نفر عضو يك امتياز 10هر   سال گذشته 3متوسط تعداد اعضا در  .1,1

  ازيامت 10  زايامت كي سال كي هر  حداكثر شاخه قدمت .1,2

  ازيامت 10  ازيامت كي رشد نرخ% 10 هر  گذشته سال 3 در اعضا تعداد رشد نرخ متوسط .1,3

  امتياز 3  -  در يك موسسه آموزش عالي فاقد شاخه IEEEبرگزاري كارگاه معرفي  .1,4

  فعاليتهاي كارگاهي و آموزشي .2

  برگزاري سمينار يا گارگاه آموزشي .2,1
بر حسب تعداد شركت كنندگان 

  امتياز 5تا  2از 

  امتياز 10هر كنفرانس   برگزاري همايشات و كنفرانسهاي علمي .2,2  امتياز 30

شركت در كنفرانسها و فعاليتهاي بين المللي دانشجوئي و توليد محتوي  .2,3

  و ارتباط با مسئول خبرنامه
  امتياز 3

  ي شاخهفعاليتهاي اجرايي و مديريت .3

  امتياز 5  -  تارنماي شاخه و به روز رساني و محتوي .3,1

  امتياز 9   -  گزارش فعاليتهاي شاخه دانشجوئي به بخش ايران ارسالارتباط منظم و  .3,2

  امتياز 5  -  برگزاري مسابقه مقاله دانشجويي در سطح شاخه .3,3

  تعامالت برون شاخه اي .4

مشاركت فعال شاخه در بخش ايران و شركت در جلسات و نشستهاي  .4,1

  كميته دانشجويي
  امتياز 5  -

برگزاري منظم انتخابات و داشتن هيئت رئيسه كامل و همچنين تدوين  .4,2

  و التزام به اساسنامه شاخه
  امتياز 8  

  امتياز 100  مجموع  
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نماييد. لطفا به نكات زير  بارگذاري   awards.ieee.org.ir در سايتجهت معرفي شاخه خود براي بررسي لطفا گزارشات خود را 

  توجه فرماييد
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