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آیین نامه اعطای جایزه آموزشی " استاد پرویز جبهدار ماراالنی"

کلّیات
نظر به نقش ماندگار جناب آقای دکتر پرویز جبهدار ماراالني در تثبیت و ارتقاء کیفیت آموزش مهندسي برق در
دانشگاههای کشور ،انجمن مهندسین برق و الکترونیک  IEEEبخش ایران اعطای جایزهای را با عنوان "جایزه
استاد پرویز جبهدار ماالرانی" به تصویب رسانده است .دکتر پرویز جبهدار ماراالني در طي بیش از  40سال
خدمت ،با نگارش کتابهای آموزشي مرجع و بهکارگیری واژگان فارسي در مهندسي برق ،همکاری همه جانبه با
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در قالبهای مختلف نظیر فعالیت در کمیتة مهندسي برق دفتر گسترش ،برگزاری
آزمونهای سراسری کارشناسي ارشد و المپیادهای دانشجوئي و همچنین فعالیت در انجمنهای علمي مرتبط با
مهندسي برق نقش بهسزائي در توسعة پایدار مهندسي برق در سطح کشور ایفاء کردهاند" .جایزه استاد پرویز
جبه دار ماالرانی" به آندسته از اعضاء هیات علمي دانشگاههای کشور تعلق خواهد گرفت ،که همانند ایشان با
تالشهای علمي گسترده در طي سالیان متمادی ،توسعة پایدار مهندسي برق را هدف فعالیتهای خود قرار داده
باشند.
جایزة مذکور براساس ارزیابي و تشخیص کمیتة داوران این جایزه ،ساالنه به یک عضو هیات علمي رشته مهندسي
برق و یا مهندسي رایانه با برجسته ترین عملکرد اعطاء خواهد شد .اثرگذاری فرد منتخب بایستي در جامعه علمي
کشور محرز باشد .برای ترکیب اعضاء کمیتة داوران جایزه و همچنین معیارهای ارزیابي عملکرد علمي متقاضیان
در دستورالعمل اجرائي "جایزه استاد پرویز جبه دار ماالرانی" آمده است .حامي مالي این جایزه "بنیاد حامیان
دانشکده فني" دانشگاه تهران است.
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 .1مقدمه
"جایزه استاد پرویز جبه دار ماالرانی" ،جایزهای برای تقدیر از تالشگران در زمینه آموزش مهندسي
برق و مهندسي رایانه در داخل کشور است .اهداف کلي اعطای این جایزه عبارتاند از:
• قدرداني از زحمات تاثیر گذاران در مسایل آموزشي مهندسي برق و مهندسي رایانه،
• ارتقای جایگاه آموزش در مهندسي برق و مهندسي رایانه و تشویق تالشگران در این زمینه برای
باال بردن کیفي فعالیتهای آموزشي مهندسي برق و مهندسي رایانه در داخل کشور،
• ارتقای جایگاه  IEEEدر ایران و گسترش دامنه فعالیتهای آن.
این جایزه در زمینه آموزش به واجدین شرایط اعطا ميشود.

 .2شرایط جایزه
احراز شرایط زیر جهت دریافت جایزه آموزش در مهندسي برق و رایانه ضروری است:
• عضویت در IEEE
• استخدام در یکي از دانشگاه ها یا موسسات آموزشي-پژوهشي آموزش عالي داخل کشور (اعم از
رسمي -قطعي ،رسمي -آزمایشي ،یا پیماني)،
• حداقل  20سال سابقه فعالیت آموزشي در حوزه مهندسي برق و رایانه داشته باشد.
• کسب حداکثر امتیاز در بین متقاضیان دریافت جایزه در بازه زماني مقرر،

 .3ثبت نام و معرفی نامزدها
معرفي نامزدها جهت دریافت این جایزه توسط کمیته یا افراد با صالحیت انجام میگیرد.

 .4امتیازهای مورد استناد در اعطای جایزه
• حسن شهرت و نوآوری در تدریس در مقاطع کارشناسي و تحصیالت تکمیلي در زمینههای
مهندسي برق و رایانه بر مبنای معیارهای زیر:
 oارزیابي دانشجویي صورت گرفته بنابر گزارش دفتر نظارت ارزیابي و نظارت دانشگاه:
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✓ میانگین نمرات مربوط به ارزیابي  5سال اخیر کمتر از  18برای کارشناسي و
 19برای کارشناسيارشد ،نباشند.
✓ در هیچ ترمي نمره ارزشیابي کمتر از  15نداشتهباشد.
 oتدریس دروس پایه در مهندسي برق – هر درس  1امتیاز ،حداکثر  10امتیاز،
✓ تدریس حداقل یک درس پایه در یک سال آموزشي الزامي است.
✓ حداقل  4درس کارشناسي مختلف تدریس شده باشد.
 oنوآوریهای آموزشي صورت گرفته در تدریس بنابر گزارش متقاضي حداکثر  5امتیاز
افزوده ميگردد.
• تعریف دروس جدید کارشناسي و کارشناسي ارشد – به ترتیب  10و  5امتیاز به ازای هر درس،
• بهروز رساني سرفصل دروس موجود –  3امتیاز به ازای هر درس،
• همکاری با سازمان سنجش کشور در زمینه طراحي سواالت آزمونهای سراسری  3امتیاز به ازای
هر سال،
• تالیف و ترجمه کتابهای آموزشي مهندسي برق و رایانه به زبان فارسي که مورد استفاده در
تدریس دانشگاهي به صورت فراگیر قرار ميگیرند – .تالیف و ترجمه هر کتاب حداکثر به ترتیب
 40و 20امتیاز( ،اخذ امتیازی از این بند اجباری است).
 oتبصره :به کتابهای برگزیده داخلي حداکثر تا  10امتیاز اضافه ميگردد.
• انتشار کتابهای آموزشي توسط ناشران معتبر بینالمللي و یا داخلي به زبان غیر فارسي –
حداکثر  30امتیاز،
• برگزاری کارگاههای آموزشي در زمینههای مختلف مهندسي برق و رایانه  -هر کارگاه  5امتیاز،
• راهنمایي پایان نامه ارشد با زمینه تخصصي مهندسي برق و رایانه – هر پایان نامه  2امتیاز،
حداکثر  30امتیاز،
• راهنمایي پایان نامه دکتری با زمینه تخصصي مهندسي برق و رایانه – هر پایان نامه  5امتیاز،
• فعالیت موثر در راهاندازی آزمایشگاههای آموزشي در زمینه مهندسي برق و رایانه در یکي از
دانشگاههای کشور – حداکثر  5امتیاز،
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• فعالیت موثر در راهاندازی گروه تخصصي جدید در مهندسي برق و رایانه در یکي از دانشگاههای
داخل کشور – حداکثر  10امتیاز،
 oتبصره :مرجع تشخیص مدیریت دانشگاه ،دانشکده یا پژوهشگاه است.
• دریافت جوایز و نشانهای معتبر ملي و بینالمللي در زمینه آموزش – حداکثر  30امتیاز.
• فعالیتهای پژوهشي اعم از:
 oانتشار مقاالت در مجالت معتبر بین المللي و داخلي – حداکثر  50امتیاز:
✓ مقاله چاپ شده در یکي از مجالت  7 :IEEEامتیاز،
✓ مقاله چاپ شده در یکي از مجالت نمایه شده بین المللي 5 :امتیاز،
✓ مقاله چاپ شده در یکي از مجالت علمي و پژوهشي داخلي 3 :امتیاز،
✓ مقاله چاپ شده در یکي از مجالت معتبر علمي و پژوهشي بین المللي 1 :امتیاز.
 oچاپ مقاالت و سخنراني در کنفرانسهای معتبر بینالمللي و داخلي – حداکثر 15
امتیاز:
✓ مقاله چاپ شده در یکي از کنفرانسهای  1 :IEEEامتیاز،
✓ مقاله چاپ شده در سایر کنفرانسهای معتبر 0/5 :امتیاز،
✓ ارایه سخنراني کلیدی در کنفرانسهای معتبر 2 :امتیاز.
 oانتشار کتابهای پژوهشي یا فصلي از کتاب پژوهشي توسط ناشران معتبر بینالمللي و
یا داخلي– حداکثر  10امتیاز،
 oاختراع یا ایده ثبت شده معتبر داخلي یا بینالمللي – حداکثر  20امتیاز،
 oاجرای طرحهای ملي که برای حل یک مشکل خاص از صنعت برق و رایانه در داخل
کشور تعریف شده باشد ،با تایید مراجع ذیربط آن مشکل حل شده باشد – حداکثر 7
امتیاز به ازای هر طرح،
 oفعالیت موثر در برگزاری کنفرانسها و چاپ مجالت (مسئولیت های علمي یا اجرایي در
برگزاری کنفرانسها ،عضویت در هیات تحریریه مجالت – )... ،حداکثر  5امتیاز،
• تبصره :اگر فعالیتهای پژوهشي فوق مانند مجالت ،کنفرانسها ،اختراعات و  ...با محوریت آموزشي
صورت گرفته باشد به هر مورد  5امتیاز افزوده ميگرد.
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 .5نحوه ارزیابی
 5-1بررسي اولیه در کمیته جوایز
 5-2بررسي تخصصي درکمیته مجامع تخصصي با حضور رئیس کمیته جوایز
 5-3تعیین برگزیده جایزه توسط کمیته ارزیابي نهایي

 .6کمیته ارزیابی نهایی
• رئیس یا نائب رئیس بخش ایران IEEE
• رئیس کمیته جوایز
• رئیس کمیته مجامع تخصصي

آیین نامه " جایزه استاد پرویز جبه دار ماراالنی" در دی ماه  ،1399مورد بازنگری توسط کمیته مجامع
تخصصي واقع شد و کمیته جوایز و کمیته اجرایي بخش ایران آن را تصویب کرد.
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