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باشند و نيز ارج نهادن به زحمات ايشان  اصلي علمي كشور و همچنين بخش ايران مي ي در راستاي تشويق دانشجويان عزيز كه سرمايه

به دانشجويان برتر در سه مقطع هر ساله مبادرت به اعطا جوايز و لوح تقدير  IEEEدر ارتقا و تعالي جايگاه علمي كشور، بخش ايران 

 ييدانشجو ي شود در صورت تمايل با شاخهاز تمامي دانشجويان محترم تقاضا مينمايد.  كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مي

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

    ميشرايط عمو .1
  

  .)و دكتري كارشناسي، كارشناسي ارشدهاي  دورههر سه مقطع (در  دو سال تحصيلي اخير درهاي دفاع شده  نامه پايان .1,1

  برتر انتخاب خواهد شد. ي نامهپايانعنوان ه ب نامهپاياناز هر دوره يك  .1,2

  باشد. IEEEبايد عضو  ،نامهدانشجوي مجري پايان .1,3

 نامه معرفي نمايد.هاي فوق يك پايانكدام از دورهبراي هر دتوان هر شاخه دانشجوئي مي .1,4

  گيرد. توسط مشاور دانشجويي شاخه صورت مي ههاي برتر هر شاخ نامه انتخاب پايان .1,5

  باشد.مي اسفند  1 ها جهت بررسي، نامهپايان مهلت ارسال .1,6
  

    معيارهاي ارزيابي .2
 

 )امتياز 15 تا =هر مقاله  : حداكثر امتيازات( نامهپاياناز  مستخرج مقاالت .2,1

 شود.  كيفيت و معيارهاي علمي تعيين مي باشند. امتياز اعطا شده بر مبناي قابل دريافت مي مقادير فوق حداكثرِ .2,1,1

بايد مقاالت منتخب  شوند. متقاضيان مي كيفي مي مقاله بررسي 4مقاله و در مقطع دكتري  2در مقطع كارشناسي ارشد  .2,1,2

  خود را مشخص كنند. 

 شده باشند.  منتشري مربوطه  حتي اگر در دوره .گردد نامه امتياز اعطا نمي پايان ي يطهبه مقاالت خارج از ح .2,1,3

 

 )امتياز 15امتياز،  بسيار خوب =  20نامه:  عالي = ي حروفي پايان(تبديل به عدد نمره نامه پايان ي نمره .2,2

 

2,3. امتياز 10صنعتي): حداكثر  نامه (همراه با تائيديه سازمان پژوهشهاي علمي ومرتبط با پايان اختراع ثبت 

 

نامه باشد  در مجله يا كنفرانس بسيار معتبر و يا هر جايزه معتبر ديگري كه منتج از پايان best paperمانند موارد ديگر  .2,4

  )امتياز 20حداكثر (
 

    مستندات مورد نياز .3
 

 نامه كه به طور كامل تكميل شده است. فرم معرفي پايان  .3,1

 .نسخه الكترونيك و كامل پايان نامهبه همراه  شده خذا ي ن نامه از مراجع مربوطه همراه با نمرهگواهي دفاع از پاياتصوير .3,2

 ، كه حاوي اطالعات مجله و يا همايش مربوطه است.منتخب مقاالت الكترونيك و كامل ي نسخه .3,3

 مشخص كردن مقاالت منتخب جهت بررسي كيفي و امتيازدهي .3,4

 .رزومه علمي .3,5

3,6. سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي. ي با تائيديه هاختراع همرا گواهي ثبت 
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    ي انتخاب كانديد برترنحوه .4
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  ل توجه مشاوران  محترم دانشجويي)قابي  نامزدي (شيوه .5

  

 .باشدمي ماه اسفند  1 ها جهت بررسي، نامهپايان مهلت ارسال -1

 شود. را شامل مي 94تا پايان شهريور  92ي اول مهر  بازه ريخا يليتحص سال دو در شده دفاع يها نامه انيپا -2

 مورد بررسي قرار خواهند گرفت.  ،ندشاخه دانشجويي معرفي شو رسمي ي كه از طرف مشاورِيها نامهفقط پايان -3

نظور طراحي اي كه به همين م تمام مستندات از طريق سامانهباشد.  ونيكي ميركامال الكتجهت بررسي  مستنداتي ارسال  نحوه -4

  شود. گيرد، بارگزاري مي شده و در اختيار مشاورين محترم قرار مي

اين فرم  نامه را به طور كامل و صحيح تكميل نموده است. مربوط به معرفي پايان فرمِ اييد كه دانشجولطفا حتما كنترل نم -5

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

http://www.ieee.org.ir/awards 

 

 اف مقاالت، كه حاوي اطالعات مجله و يا همايش مربوطه است، مورد نياز است. دي به عنوان مستندات ضميمه، فايل پي - 6

 

  


