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 1صفحه  – هاي برتر دانشـجويينامهنامه انتخاب پايانآئين

شـان در ارتقـا و   ز ارج نهادن به زحمات ايباشند و نيران مين بخش ايكشور و همچني علمي اصلي يهكه سرمايز ان عزيق دانشجويتشوي يدر راستا

 ، كارشناسـي ان برتر در سه مقطـع كارشناسـي  ر به دانشجويز و لوح تقديهر ساله مبادرت به اعطا جواي IEEE رانكشور، بخش اي گاه علميجاي تعالي

د و يـ دانشگاه خـود تمـاس حاصـل نماي    يدانشجوي يل با شاخهشود در صورت تمايان محترم تقاضا ميدانشجوي د. از تمامينمايمي ارشد و دكتري

  :در توجه كنيد. لطفا به موارد زييل نمايتكمي ر را جهت بررسيمدارك مربوطه زي

  يعموم طيشراالف. 

 ).يارشد و دكتر يكارشناس ،يكارشناس يهادر هر سه مقطع (دوره رياخ يليدو سال تحصدفاع شده در  يهانامهانيپا .1

 برتر انتخاب خواهد شد. ينامهنامه به عنوان پايانپايان كياز هر دوره  .2

 باشد. IEEEعضو  ستيينامه، باپايان يمجر يدانشجو .3

 .دينما ينامه معرفپايان كيفوق  يهاهركدام از دوره يبرا توانديم ييهر شاخه دانشجو .4

 .رديگيصورت م ييدانشجوشاخه برتر هر شاخه توسط مشاور  يهانامهانيانتخاب پا .5

 .باشديم 97اسفند ماه  7 ،يجهت بررس هانامهانيمهلت ارسال پا .6

   



 

 2صفحه  – هاي برتر دانشـجويينامهنامه انتخاب پايانآئين

  در مقطع كارشناسي يابيارز يارهايمع. ب

 نامهانن پايو تدوينگارش  •

ن ينامه، تعيـ اناز نمره پاين امتيو همچنيشوند مي ابيد داور ارزير كه توسط اساتيسوال جدول زي 8ان نامه با در نظر گرفتن از پايامتي .1

  گردد.مي

 نامه كارشناسيانپاي ازدهيمفاد امتي  - 1جدول 

ن تا كاملتري براي 1تا  5از ب امتيشود. (به ترتياز داده ميو امتي نامه بررسيانر با توجه به پايموارد زي

  ابد.)ين مورد اختصاص ميفتريضعي

  ازامتي

1  2  3  4  5  

            د و هماهنگ با علم روز انتخاب شده است؟زان جدينامه چه ميانموضوع پاي .1

نامه مشخص شده انپاي يدهتا چه حد در چكي مورد بررسي يت صورت مسئلهاهمي .2
  است؟

          

            پروژه صورت گرفته است؟ ه در ابتداياولي زان هدف گذاريچه مي .3

 زان مناسب و علمي، چه مي2مطرح در قسمت  يمسئلهحل  شده براي كرد معرفيروي .4
  انتخاب شده است؟

          

زان با موضوع مرتبط است و چه مي انيارائه شده در قسمت پاي ريگيجهو نتي بنديجمع .5
  دهد؟بودن مبحث را نشان مي كاربردي

          

(استفاده از شده است؟  رييگج بهرهش بهتر نتاينماي متنوع براي هاياز روشزان چه مي .6
  ر، نمودارها، فلوچارت و ...)تصاوي

          

ا در سطح شهر ياز روز ك نيرفع ي در راستايطرح  سازيادهپي توسعه و زان امكانچه مي .7
  قرار گرفته است؟ كشور مورد بررسي

          

 هايفهرست مطالب و بخش بندي نامه (دارايانح پايانسجام محتوا و نگارش صحي .8
  ح و ...)صحي مرجع دهيو  مناسب، پاورقي

          

  از،يامت 10=  يبه عدد:  عال نامهپايان يحروف ينمره لي(تبد 10از  نامهانيپا ينمره .9
    )ازيامت 5خوب =  اريبس

    :50از بخش اول از مجموع امتي

  

   



 

 3صفحه  – هاي برتر دانشـجويينامهنامه انتخاب پايانآئين

 پوستر طراحي •

  گردد.مي ابيارزياز توسط داوران امتي 30از  2از كل پوستر با در نظر گرفتن سه مورد جدول امتي .1

  پوستر ازدهيمفاد امتي  - 2جدول 

  ازامتي 10از   شود. از داده ميو امتي شده بررسي ر با توجه به پوستر طراحيموارد زي

    ت و انتقال درك مناسب از موضوعجامعي .1

    ت در طراحيخالقي .2

    پوستر ارائه شده براي ت قالب اصليرعاي .3

    :30از  دوماز بخش مجموع امتي

  

  نامهانمنسوب به پاي دستاوردهاي •

 باشند.قبل مي هايمضاف بر بخش ازيامتي داراي ،و در صورت وجود ارياند، اختيل شرح داده شدهكه در ذي 4تا  1موارد 

 نامه  مقاالت مستخرج از پايان .1

 ،ن شـده يتعي بر اساس فاكتورهايشوند و داوران مي ز معرفيجواي دايتوسط كاندي 3جدول نامه، مطابق انمقاالت مستخرج از پاي .1,1
 دهند.ياختصاص م هر مقاله براي نمره 5را از  ياز نهايسنده، امتياز مجله/كنفرانس و درصد مشاركت نويشامل امتي

معتبـر   اسـتنادي  هـاي گاهو در پايمربوطه منتشر  ياگر در دوره ي. حتگرددياعطا نم ازيامت نامهانيپا يطهيبه مقاالت خارج از ح .1,2
 .شده باشند ثبت

 در آن حوزه چاپ شده باشند. MIFشتر از بي Impact Factorبا  يهايدر ژورنال ستيشده باي مقاالت معرفي .1,3

  مقدار مربوطه استخراج شود.  SJR از رتبه بندي Conferences and Proceedingsد از بخش ز بايها نيكنفرانس براي .1,4

 مقاله مشخصات انفرادي  - 3جدول 

  مشخصات مقاله

  از دهيامتي  رخي �بله   �  ان نامهمستخرج از پاي

  از ناشرامتي    عنوان
  

  تاز اولويامتي    شنام ناشر/هماي
  

 مشخصات كامل

  شماره، سال و صفحات
  

  5از  ينهاياز امتي

  

SJR Rank:                  �Q1  �Q2 Impact Factor: IEEE/IET � 

 :ISSN سوم �دوم   �اول   �سنده: ت نوياولوي

  

  



 

 4صفحه  – هاي برتر دانشـجويينامهنامه انتخاب پايانآئين

 نامه  اختراع مرتبط با پايان تثب .2

 است.  الزامي يو صنعت يعلم يهاسازمان پژوهش هيديتائ يارائه .2,1

ن نخبگان تـدوي  اد مليكه توسط بني كشور دهيبرگز يهااز اختراع يبانيو پشت يينامه شناسانيآئبه اختراعات بر اساس  ازدهيامتي .2,2
 آورده شده است: 4رد كه شرح آن در جدول پذيشده است صورت مي

 مقاله مشخصات انفرادي  - 4جدول 

  ازامتي  يحات شناسايتوضي  سطح اختراع

  د: نوپدي3سطح 
 يهـا معتبر ماننـد: جشـنواره   يدادهايرو يبرگزار رياز مسا ي و يرسم ثبت كه ييهااختراع

  شده باشند. يشناساي مختلف ابداعات، اختراعات و ابتكارات
5  

  : نورست2سطح 
اختـراع   نـه يدر زم» نوپـا  يشـركت  سيتأسـ «كه صاحبان آنها موفق به  3سطح  يهااختراع

  .باشند كرده يط تيرا با موفق يتوانمندساز ريمورد نظرشده و مس
7  

  : نوشكفت1سطح 
 ريشـده و مسـ   انبنيـ -شركت دانش سيكه صاحبان آنها موفق به تأس 2سطح  يهااختراع

  .باشند كردهيط تيرا با موفق يتوانمندساز
10  

  
 رد.پذينامه اختراع) مي، متناسب با سهم مشاركت فرد (موجود در گواهي5طابق با جدول م بيضري 4ه از جدول از كسب شدامتي .2,3

 از اختراعب امتيضري – 5جدول 

  ازب امتيضري  دهسهم مشاركت فرد در اختراع به ثبت رسي

  0  درصد 25كمتر از 

  5/0  درصد 50تا  25

  1  درصد 50 ش ازبي
 

 )SJR بندي(با توجه به رتبه ا كنفرانس با درجه اعتبار باالدر مجله و ي Best Paperنامه همچون انز معتبر منتج از پايجواي .3

 

      
    50 نامه ازاناز پايامتي

    30پوستر از از امتي
    10از ثبت اختراع از امتي
    5مقاالت از از امتي
     5ز از از جوايامتي

   100از  نامه كارشناسيانپاي ياز نهايامتيمحاسبه 

 

   



 

 5صفحه  – هاي برتر دانشـجويينامهنامه انتخاب پايانآئين

  ارشد در مقطع كارشناسي يابيارز يارهايمع. پ

 نامهانپاين تدوي •

نامـه،  انپايـ  يدر مورد پروژه و در نظر گرفتن نمره نهـاي  6بر طبق جدول  پاسخ دانشجو به سواالت مفهومي ابيارزينامه با اناز پايامتي .1

 گردد.ن مييتعي

 ارشد نامه كارشناسيانپاي مفهومي ابيسواالت ارزي  - 6جدول 

 حيانجام شده توضي ير در رابطه با پروژهك از سواالت زيح در مورد هر يبه صورت مختصر و صري ستيدانشجو باي

  رد.پذيها صورت ميبا توجه به پاسخ از دهيو امتي ابيارائه دهد. ارزي
  5از  ازامتي

 

 ت است؟حائز اهمين موضوع ست و چرا ايمسئله چي .1

  
  
  
  
  

  

 د.دهد؟ همراه با ذكر منابع شرح دهيرا توسعه مي قبلي ا كار شما كارهايآي .2

  
  
  
  
  

  

 ن وجود دارد؟شيپي ق نسبت به كارهاين تحقيدر اي يهايو نوآوري چه برتري .3

  
  
  
  
  

  

 از روز وجود دارد؟ك نيرفع ي مسئله در راستاي يزان امكان توسعهچه مي .4

  
  
  
 

  

  

 15خوب =  اريبس از،يامت 20=  يبه عدد: عال نامهپايان يحروف ينمره لي(تبد 20از  نامهانيپا ينمره .5
    )ازيامت

    :40از بخش اول از مجموع امتي

  



 

 6صفحه  – هاي برتر دانشـجويينامهنامه انتخاب پايانآئين

 نامهانپايمنسوب به  دستاوردهاي •

 

 نامه  مقاالت مستخرج از پايان .1

 ،ن شـده يتعي شوند و داوران بر اساس فاكتورهايمي ز معرفيجواي دايتوسط كاندي 7نامه، مطابق جدول انمقاالت مستخرج از پاي .1,1
 دهند.ياختصاص م هر مقاله براي نمره 15را از  ياز نهايسنده، امتياز مجله/كنفرانس و درصد مشاركت نويشامل امتي

 .مقاالت منتخب خود را مشخص كنند ستيبايم انيمتقاضشود. مي فيكي مقاله بررسي 2ارشد حداكثر  در مقطع كارشناسي .1,2

معتبـر   اسـتنادي  هـاي گاهو در پايمربوطه منتشر  ياگر در دوره ي. حتگرددياعطا نم ازيامت نامهانيپا يطهيبه مقاالت خارج از ح .1,3
 .شده باشند ثبت

 باشند.در آن حوزه چاپ شده  MIFشتر از بي Impact Factorبا  يدر ژورنالهاي ستيشده باي مقاالت معرفي .1,4

  مقدار مربوطه استخراج شود.  SJR از رتبه بندي Conferences and Proceedingsد از بخش ز بايها نيكنفرانس براي .1,5

 مقاله مشخصات انفرادي  - 7جدول 

  مشخصات مقاله

  از دهيامتي  رخي �بله   �  ان نامهمستخرج از پاي

  از ناشرامتي    عنوان

  

  تاز اولويامتي    شنام ناشر/هماي
  

 مشخصات كامل

  شماره، سال و صفحات
  

  15از  ياز نهايامتي

  

SJR Rank:                  �Q1  �Q2 Impact Factor: IEEE/IET   � 

 :ISSN سوم �دوم   �اول   �سنده: ت نوياولوي

  

 نامه  ثبت اختراع مرتبط با پايان .2

 است. الزامي يو صنعت يعلم يهاسازمان پژوهش هيديتائ يارائه .2,1

ن نخبگان تـدوي  اد مليكه توسط بني كشور دهيبرگز يهااز اختراع يبانيو پشت يينامه شناسانيآئبه اختراعات بر اساس  دهيازامتي .2,2
 .آورده شده است 4رد كه شرح آن در جدول پذيشده است صورت مي

 رد.پذينامه اختراع) ميدر گواهي، متناسب با سهم مشاركت فرد (موجود 5مطابق با جدول  بيضري 4از كسب شده از جدول امتي .2,3

 

 )SJR بندي(با توجه به رتبه ا كنفرانس با درجه اعتبار باالدر مجله و ي Best Paperنامه همچون انز معتبر منتج از پايجواي .3

      

    40نامه از اناز پايامتي

    30از كل مقاالت از امتي
    10از ثبت اختراع از امتي
    20ز از از جوايامتي

   100از  ارشد نامه كارشناسيانپاي ياز نهايمحاسبه امتي

 



 

 7صفحه  – هاي برتر دانشـجويينامهنامه انتخاب پايانآئين

  در مقطع دكتري يابيارز يارهايمع. ت

 منسوب به رساله دستاوردهاي •

 

 )ازيامت 15خوب =  اريبس از،يامت 20=  يبه عدد: عال نامهپايان يحروف ينمره لي(تبد 20از  رساله ينمره .1

 

 نامه  مقاالت مستخرج از پايان .2

 ،ن شـده يتعي شوند و داوران بر اساس فاكتورهايمي ز معرفيجواي دايتوسط كاندي 7نامه، مطابق جدول انمستخرج از پايمقاالت  .2,1
 دهند.ياختصاص م هر مقاله براي نمره 15را از  ياز نهايسنده، امتياز مجله/كنفرانس و درصد مشاركت نويشامل امتي

 .مقاالت منتخب خود را مشخص كنند ستيبايم انيمتقاضشود. مي فيكي مقاله بررسي 4ارشد حداكثر  در مقطع كارشناسي .2,2

معتبـر   اسـتنادي  هـاي گاهو در پايمربوطه منتشر  ياگر در دوره ي. حتگرددياعطا نم ازيامت نامهانيپا يطهيبه مقاالت خارج از ح .2,3
 .شده باشند ثبت

 در آن حوزه چاپ شده باشند. MIFشتر از بي Impact Factorبا  يدر ژورنالهاي ستيشده باي مقاالت معرفي .2,4

 مقدار مربوطه استخراج شود.  SJR از رتبه بندي Conferences and Proceedingsد از بخش ز بايها نيكنفرانس براي .2,5

  
 نامه  ثبت اختراع مرتبط با پايان .3

 است. الزامي يو صنعت يعلم يهاسازمان پژوهش هيديتائ يارائه .3,1

نخبگـان   اد ملـي كـه توسـط بنيـ    كشـور  دهيبرگز ياز اختراع ها يبانيو پشت يينامه شناسانيآئبه اختراعات بر اساس  دهياز امتي .3,2
 .آورده شده است 4رد كه شرح آن در جدول پذين شده است صورت ميتدوي

 رد.پذينامه اختراع) مي، متناسب با سهم مشاركت فرد (موجود در گواهي5مطابق با جدول  بيضري 4از كسب شده از جدول امتي .3,3

 

 )SJR بندي(با توجه به رتبه ا كنفرانس با درجه اعتبار باالدر مجله و ي Best Paperنامه همچون انز معتبر منتج از پايجواي .4

      
    20نمره رساله از از امتي

    60از كل مقاالت از امتي
    10از ثبت اختراع از امتي
    10ز از از جوايامتي

   100از  رساله دكتري ياز نهايمحاسبه امتي

 

 

 

   



 

 8صفحه  – هاي برتر دانشـجويينامهنامه انتخاب پايانآئين

  برتر ديانتخاب كاند ينحوهث. 

 



 

 9صفحه  – هاي برتر دانشـجويينامهنامه انتخاب پايانآئين

  ازمستندات مورد نيج. 

 .ل شده استنامه كه به طور كامل تكميانپاي فرم معرفي .1

 .نامهانك و كامل پايراه نسخه الكترونياخذ شده به هم ينامه از مراجع مربوطه همراه با نمرهاندفاع از پاي رگواهيتصوي .2

 .ش مربوطه استا هماياطالعات مجله و ي ك و كامل مقاالت منتخب، كه حاويالكتروني ينسخه .3

 .ازدهيو امتي فيكي مشخص كردن مقاالت منتخب جهت بررسي .4

 .رزومه علمي .5

  .و صنعتي علمي سازمان پژوهشهاي يهديثبت اختراع همراه با تائي گواهي .6

 

  )يي(قابل توجه مشاوران  محترم دانشجو ينامزد  يوهيش. د

  .باشديم 97اسفند ماه  7 ،يجهت بررس هانامهانيمهلت ارسال پا .1

  .شوديرا شامل م 97 دي انيتا پا 95اول مهر  يبازه رياخ يليدفاع شده در دو سال تحص يهانامهانيپا .2

  قرار خواهند گرفت. يشوند، مورد بررس يمعرف ييشاخه دانشجو يكه از طرف مشاورِ رسم ييهانامهانيفقط پا .3

شده و  يمنظور طراح نيكه به هم ياسامانه قي. تمام مستندات از طرباشديم يكيكامال الكترون يارسال مستندات جهت بررس ينحوه .4

  .خواهند شد يارذبارگ رد،يگيمحترم قرار م نيمشاور اريدر اخت

شان مورد ن صورت مدارك اير ايدر غي د.نماي ليتكم حيرا به طور كامل و صح نامهانيپا يفرمِ مربوط به معرف دانشجو موظف است .5

 ق صفحه مربوطه درطري است و ازشده مهيضم رانز بخش ايك فراخوان جوايالكترونيپستفرم همراه  نيا قرار نخواهد گرفت. بررسي

 activities/awards/-https://www.ieee.org.ir/committees/student :باشدمي افتدريقابل  زين رانيبخش ا تيسا

 مه،يمستندات ضم عنوانبه ستيبايمربوطه  شيهما اياطالعات مجله و همراه به PDFه مقاالت منتخب در قالب  الزم به ذكر است كلي .6

 .در سامانه ثبت شود

مكاتبه  developer@ieee.org.irران، با آدرس ز بخش اياطالعات در سامانه جواي در هنگام بارگذاري در صورت بروز مشكل فني .7

 د.ينماي

 

 

 

  

 


