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  1396)  سالYIAرده جوانان( -دستور العمل پيشنهادي اعطاي جايزه آموزش و پژوهش 

  

 مقدمه -1

هاي مختلف اي براي تقدير از تالشگران جوان در عرصهرده جوانان جايزه -جايزه آموزش و پژوهش 

  اند از:مهندسي برق و رايانه در داخل كشور است. اهداف كلي اعطاي اين جايزه عبارت

 ز تاثير گذاران جوان در رشته مهندسي برق و رايانه،قدرداني ا •

مهندسي برق و رايانه در  كيفي در هايفعاليت جوان برايمحققان و مهندسان تشويق  •

 داخل كشور،

 هاي آن.در ايران و گسترش دامنه فعاليت IEEEارتقاي جايگاه  •

  شود.اين جايزه در زمينه آموزش و پژوهش به واجدين شرايط اعطا مي

 

 رده جوانان –جايزه آموزش و پژوهش دريافت رايط ش - 2

  احراز شرايط زير جهت دريافت جايزه آموزش در مهندسي برق و رايانه ضروري است:

 ،IEEEعضويت در  •

 ،مهلت ارسال مدارك براي ارزشيابيسال تمام تا  40داشتن حداكثر سن  •

موزش عالي داخل كشور پژوهشي آ-ها يا موسسات آموزشيدر يكي از دانشگاه اشتغال به كار •

 ،ويا مراكز صنعتي و تحقيقاتي كشور آزمايشي، يا پيماني) - قطعي، رسمي -رسمي بصورت

 يابي،شساله منتهي به تاريخ ارز 5 كسب حداكثر امتياز در بين متقاضيان دريافت جايزه در بازه  •

  

 امتيازهاي آموزشي مورد استناد در اعطاي جايزه - 3

توسط زشي و تخصصي مهندسي برق و رايانه به زبان فارسي هاي آموتاليف و ترجمه كتاب •

 گيرند. كه مورد استفاده در تدريس دانشگاهي قرار ميناشران معتبر دانشگاهي 

توسط ناشران معتبر هاي آموزشي و تخصصي مهندسي برق و رايانه غير فارسي تاليف كتاب •

 ،الملليبين

جديد در  و يا گرايش ق و رايانه / گروهمهندسي براندازي دانشكدهفعاليت موثر در راه •

 هاي داخل كشوردانشكده مهندسي برق و رايانه در يكي از دانشگاه
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 بخش ايران

o .تبصره: مرجع تشخيص مديريت دانشگاه يا دانشكده است 

 ،هاي مختلف برق و رايانههاي آموزشي در زمينهبرگزاري كارگاه •

o  و يا برگزار گردد.تبصره: كارگاه بايستي توسط سازماني معتبر مورد حمايت 

 

 

 امتيازهاي پژوهشي مورد استناد در اعطاي جايزه -4

گيرد. دليل برجسته بودن مقاله بايستي به مقاله برگزيده مورد ارزيابي قرار مي 7حداكثر  •

 نحو مناسب در رزومه قيد شود. اين مقاالت بايستي موارد ذيل را برآورده نمايند:

o هاي معتبر داخلي و تر و برگزيده در كنفرانسمقاله در كنفرانس به عنوان مقاله بر

 ،IEEEالمللي نمايه شده توسط بين

o حداكثر امتياز – انتشار مقاالت در مجالت معتبر بين المللي و داخلي :   

 ، IEEEمقاله چاپ شده در يكي از مجالت  �

 ،ي از مجالت نمايه شده بين الملليمقاله چاپ شده در يك �

 ، الت علمي و پژوهشي داخليمقاله چاپ شده در يكي از مج �

) Q1 )SJRالمللي بايستي ارزش كيفي : مجالت منتشركننده بين1تبصره  �

 در زمينه مهندسي برق و رايانه باشد. MIF) آن بيش از IF )JCRداشته و 

 +Aيا  A: مجالت منتشر كننده داخلي نيز بايستي ارزش كيفي 2تبصره  �

 بنا به ارزيابي وزارت علوم داشته باشند.

 ،داخليالمللي و يا هاي پژوهشي توسط ناشران معتبر بينانتشار كتاب •

 ،علوم، تحقيقات و فناوري ثبت اختراع تاييد شده توسط وزارت •

 المللي،اختراع يا ايده ثبت شده معتبر بين •

پژوهشي مهندسي برق و رايانه در يكي از  مرجع هاياندازي آزمايشگاهفعاليت موثر در راه •

 ،هاي مرجع صنعتييا آزمايشگاه شورهاي كدانشگاه

ملي كه براي حل يك مشكل خاص از صنعت در صنعتي  –تحقيقاتي  هاياجراي طرح •

 داخل كشور تعريف شده باشد، با تاييد مراجع ذيربط آن مشكل حل شده باشد،

 ،الملليهاي معتبر ملي و بيندريافت جوايز و نشان •
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 .قرار گيردارزيابي  مورد 4و  3ندهاي بديگر فعاليت هايي كه ممكن است در رده  - 5

 

  شرايط مدارك ارايه شده جهت ارزشيابي -6

هاي آموزشي، پژوهش و صنعتي متقاضي مي بايست رزومه علمي خود را در زمينه فعاليت •

 30(حداكثر تا  را بارگذاري نمايدتدوين نمايد و از طريق سامانه كميته جوايز  مستندات آن

 .ماه) بهمن

o  هاي آموزشي و پژوهشي متقاضي فعاليت ترينبرجستهبايستي حاوي رزومه علمي

 باشد.

o بهگيرد. بنابر اين شايان ذكر است، رزومه بر مبناي كميت مورد ارزيابي قرار نمي 

 گيرد.نمي امتيازي تعلقموارد غير برجسته در رزومه 

o  مورد مذكور را بيان  دليل برجسته بودندر رزومه خود ضروري است متقاضي

 مايد.ن


