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 ایران بخش IEEE -و کامپیوتر برقمهندسی حوزه صنعت در صنعتپیشکسوت  مهندسآیین نامه انتخاب 

   صنعت با ارتباط کمیته

industry@ieee.org.ir 

 مقدمه 

 درمتخصص  انسانی نيروی عظيم سرمايه بر تکيه با تواند می که استکشور  سرمايه های ترين مهم زا يکی مهندس پيشکسوت صنعت

 و بنيان دانش ادقتصا هب را عابمن بر مبتنی اقتصاد از گذار مسير اين امر  ايفای نقش کند. کشور توسعه های برنامه اهداف راستای

کميته  هرساله ،منظور بدين. دمی گيردر اختيار نسل جوان کشور قرار  ویتجربيات ارزشمند بدين ترتيب  .دکن می تسهيل مقاومتی

تقدير از زحمات  را برای و کامپيوتر برق مهندسی صنعت حوزهدر صنعت پيشکسوت مهندس جايزه ايران بخش IEEE ارتباط با صنعت

 اهدا می کند.ارزشمند و تاثير گذار 

 اهداف -1ماده 

 نوآوری و خالقيت کارآفرينی، فرهنگ گسترش و ترويج. 

  کامپيوتر و برقمهندسی  حوزهدر  صنعت پيشکسوتمهندس  گذار تاثير و بارز های تالشتقدير از.   

 و برقمهندسی  حوزهدر پيشکسوت صنعت مهندس و تجربيات ارزشمند های برجستهتالش  با معرفی راه ايجاد انگيزه و ارائه 

   .کامپيوتر

  صنعت پیشکسوت مهندسشرایط عمومی  -2ماده 

 .باشدداشته  ايرانی تابعيت بايد صرفا نامزد (1

 .است سال 40 فراخوان در شرکت سن حداقل (2

 است. ری کشوتمامی استان ها  صنعت پيشکسوت مهندس فعاليت جغرافيايی محدوده (3

 .داشت خواهد ای ويژه امتياز کشور محروم درمناطق فعاليت (4

 .باشد IEEE عضو جايزه، اعطای هنگام در (5

 .کشور ذيصالح دارا بودن اجازه رسمی فعاليت از مراجع (6

 

http://www.ieee.org.ir/
mailto:office@ieee.org.ir
mailto:industry@ieee.org.ir


....14/04/1399...خ.يتار  

                    .................................شماره                                                                بسمه تعالي      

...............................وستيپ         

 :IEEE - www.ieee.org.ir web: - office@ieee.org.ir Email: - 88630059 21  +98Tel بخش ايران 

 

 مستندات الزم برای معرفی متقاضی -3ماده

 و برقمهندسی  صنعت حوزهمهندسين  افراد برجسته  نظام صنفی مربوطه و از حداقل دو معرف توسط بوطهمر فرم تکميل 

 کامپيوتر

 تخصصی -علمی حال شرح ارائه (CV) 

 کمیته ارزیابی:-4ماده 

 در جوايز کميته نماينده و تخصصی مجامع ،کميته ايران بخش IEEE صنعت با ارتباط کميته اصلی اعضای از متشکل کميته ارزيابی

 .کند می معرفی هيات جوايز کميته به را جايزه دريافت برای برگزيده فرد و قرارداده بررسی مورد را دريافتی پيشنهادات کارگروه، اين

 

  :تبصره

دقيق )با ذکر مشخصات  طور به بايدنامزد شدن  فرم دو صورتهر در ولی گيرد صورت ديگر فرد يا متقاضی خود توسط تواند می نامزدی

 .شود  تکميل کامل فردی(
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