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آیین نامه اعطای جایزه پژوهشی "استاد محمد حکاک"

کلّیات
نظر به نقش ماندگار جناب آقای استاد محمد حکاک در تثبیت و ارتقاء کیفیت پژوهش مهندسي مخابرات در
دانشگاه های کشور ،انجمن مهندسین برق و الکترونیک  IEEEبخش ایران اعطای جایزهای را با عنوان "جایزة
پژوهشی استاد محمد حکاک" را به تصویب رسانده است .همان گونه که استاد محمد حکاک در طي بیش از
 40سال پژوهش در زمینههای آنتنهای مایکروویو ،انتشار امواج ،مدارات مایکروویو ،مخابرات سیار ،مخابرات
ماهواره ای و فناوری فضائي خدمات کم نظیری را به جامعه علمي کشور ارائه نمودند ،جایزه پژوهشي مذکور به
آندسته از پژوهشگران داخل کشور تعلق خواهد گرفت که با تالشهای علمي گسترده ،در چنین زمینههای
پژوهشي فعالیت کرده باشند.
جایزة مذکور براساس ارزیابي و تشخیص کمیتة داوران این جایزه ،ساالنه به یک پژوهشگر در رشته مهندسي
مخابرات با برجسته ترین عملکرد اعطاء خواهد شد .ترکیب اعضاء کمیتة داوران جایزه و همچنین معیارهای
ارزیابي عملکرد علمي متقاضیان در آیین نامه اجرائي جایزة پژوهشي "استاد محمد حکاک " آمده است .حامي
مالي این جایزه خانواده ایشان است.
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 .1اهداف
"جایزة پژوهشی استاد محمد حکاک" ،جایزهای برای تقدیر از تالشگران در زمینههای پژوهشي
آنتنهای مایکروویو ،انتشار امواج ،مدارات مایکروویو ،مخابرات سیار ،مخابرات ماهواره ای و فناوری فضائي
در داخل کشور است .اهداف کلي اعطای این جایزه عبارتاند از:
• قدرداني از زحمات تاثیر گذاران در زمینههای پژوهشي مذکور،
• ارتقای جایگاه پژوهشي این زمینهها و تشویق تالشگران برای باال بردن کیفي فعالیتهای
پژوهشي در داخل کشور،
• ارتقای جایگاه  IEEEدر ایران و گسترش دامنه فعالیتهای آن.
این جایزه در زمینه فوقالذکر به واجدین شرایط اعطا ميشود.

 .2شرایط جایزه
احراز شرایط زیر جهت دریافت جایزه ضروری است:
• در هنگام اعطای جایزه ،عضو  IEEEباشد.
• 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 از مجمع الکترومغناطیس و
فوتونیک بخش ایران  IEEEانجام میگیرد.

 .4امتیازهای مورد استناد در اعطای جایزه
4 -1

فعالیتهای آموزشي در زمینههای مرتبط اعم از:
• تعریف دروس جدید در زمینههای مربوطه  5 -امتیاز به ازای هر درس،
• بهروز رساني سرفصل دروس موجود در زمینه مرتبط –  3امتیاز به ازای هر درس،
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• تالیف و ترجمه کتابهای آموزشي در زمینه مرتبط به زبان فارسي که مورد استفاده در
تدریس دانشگاهي قرار ميگیرند – .تالیف و ترجمه هر کتاب حداکثر به ترتیب  20و10
امتیاز،
 oتبصره :به کتابهای برگزیده داخلي حداکثر تا  10امتیاز اضافه ميگردد.
• انتشار کتابهای آموزشي در زمینه مرتبط توسط ناشران معتبر بینالمللي و یا داخلي به زبان
غیر فارسي – حداکثر  30امتیاز،
• برگزاری کارگاههای آموزشي در زمینه مرتبط  -هر کارگاه  5امتیاز،
• راهنمایي پایان نامه ارشد  -هر پایان نامه  2امتیاز ،حداکثر  30امتیاز،
• راهنمایي رساله دکتری – هر رساله حداکثر  5امتیاز،
• فعالیت موثر در راهاندازی آزمایشگاههای آموزشي در یکي از دانشگاههای کشور – حداکثر 5
امتیاز،
4 -2

فعالیتهای پژوهشي در زمینههای مرتبط اعم از:
• انتشار مقاالت در مجالت معتبر بین المللي و داخلي در زمینه مرتبط:
✓ مقاله چاپ شده در یکي از مجالت  10 :IEEEامتیاز،
✓ مقاله چاپ شده در یکي از مجالت نمایه شده بین المللي :حداکثر  7امتیاز
✓ مقاله چاپ شده در یکي از مجالت علمي و پژوهشي داخلي :حداکثر  3امتیاز
✓ مقاله چاپ شده در یکي از مجالت معتبر علمي و پژوهشي بین المللي :حداکثر 1
امتیاز
• چاپ مقاالت و سخنراني در کنفرانسهای معتبر بینالمللي و داخلي در زمینه مرتبط –
حداکثر  30امتیاز:
✓ مقاله چاپ شده در یکي از کنفرانسهای مورد حمایت  1 :IEEEامتیاز،
✓ مقاله چاپ شده در سایر کنفرانسهای معتبر :تا  0/5امتیاز،
✓ ارایه سخنراني کلیدی در کنفرانسهای معتبر :تا  3امتیاز.

بخش ايران  ،IEEEصندوق پستي  1439955471تلفكس www.ieee.org.ir office@ieee.org.ir + 98 21 88630059:

بسمه تعالي

تاریخ 1399/10/30 :
شماره :

99/177

• انتشار کتابهای پژوهشي یا فصلي از کتاب پژوهشي توسط ناشران معتبر بینالمللي و یا
داخلي در زمینه مرتبط – تا  30امتیاز متناسب با میزان مشارکت،
• اختراع یا ایده ثبت شده معتبر داخلي یا بینالمللي در زمینه مرتبط – تا  20امتیاز،
• فعالیت موثر در برگزاری کنفرانسها و چاپ مجالت در زمینه مرتبط (مسئولیت های علمي
یا اجرایي در برگزاری کنفرانسها ،عضویت در هیات تحریریه مجالت – )... ،تا  5امتیاز،
4 -3

فعالیتهای صنعتي در زمینههای مرتبط اعم از:
• انتشار کتابهای صنعت محور یا فصلي از کتاب صنعت محور توسط ناشران معتبر داخلي و
بینالمللي – تا  30امتیاز متناسب با میزان مشارکت،
• اختراع یا ایده ثبت شده صنعتي معتبر داخلي یا بین المللي – تا  20امتیاز
• اجرای طرحهایي که برای حل یک مشکل خاص از صنعت در داخل کشور تعریف شده باشد،
با تایید مراجع ذیربط آن مشکل حل شده باشد – حداکثر  10امتیاز به ازای هر طرح
• فعالیت موثر در راه اندازی آزمایشگاه های صنعتي یا گروه های صنعتي – حداکثر  30امتیاز

 .5نحوه ارزیابی
 5-1بررسي اولیه در کمیته جوایز
 5-2بررسي تخصصي در کمیته 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
• رئیس مجمع الکترومغناطیس و فوتونیک
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آیین نامه " جایزه استاد محمد حکاک" 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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