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 و رساله دکترای برگزیده   کارشناسی ارشدپایان نامه پروژه کارشناسی ، انتخاب  آیین نامه

 کلّیات

باشند و نیز ارج  ی اصلی علمی کشور و همچنین بخش ایران می در راستای تشویق دانشجویان عزیز که سرمایه 

هر ساله مبادرت به اعطا جوایز   IEEE کشور، بخش ایراننهادن به زحمات ایشان در ارتقا و تعالی جایگاه علمی  

نماید. از تمامی دانشجویان  و لوح تقدیر به دانشجویان برتر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می 

ی دانشجویی دانشگاه خود تماس حاصل نمایید و مدارک مربوطه  شود در صورت تمایل با شاخهمحترم تقاضا می 

 ید. جهت بررسی تکمیل نمایزیر را 

 

 جایزه  عمومی رایطش  .1

 احراز شرایط زیر جهت دریافت جایزه ضروری است:

های کارشاناسای ارشاد و اروهه های کارشاناسای دفا  شاده در دو ساا  نامهرسااله های دکتری و اایان •

 تحصیلی اخیر 

  .ی عنوان برتر تعلق تعلق خواهد گرفتاز هر مقطع به یک اثر جایزه •

 باشد. IEEEنامه، بایستی عضو دانشجوی مجری اایان •

 مقاطع فوق یک اثر معرفی نماید.تواند برای هرکدام از هر شاخه دانشجویی می •

 گیرد.انتخاب اثرهای برتر هر شاخه توسط مشاور شاخه دانشجویی صورت می •

 ثبت نام و معرفی نامزدها .2

بخش ایران نسبت به تکمیل    IEEEمشاورین محترم شاخه های دانشجویی از طریق مراجعه به سایت  

 ارسشنامه و ارسا  مستندات الزم اقدام می کنند. 

هر ساله طی فرخوان از سوی کمیته جوایز بخش ایران اعالم ها جهت بررسی،  نامهسا  اایانمهلت ار •

 گردد.  می
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  فراخوان از  قبل سا   دو  ماه بهمن  اانزدهمی  بازه  )های دفا  شده در دو سا  تحصیلی اخیرنامهاایان •

 شود.را شامل می (فراخوان سا  ماه بهمن اانزدهم تا

شااخه دانشاجویی معرفی شاوند، مورد بررسای قرار  هایی که از طرف مشااور  رسامینامهاایانفقط   •

 خواهند گرفت.

ای باشاد. تمام مساتندات از طریق ساامانهی ارساا  مساتندات جهت بررسای کامال الکترونیکی مینحوه •

 ند شد.گیرد، بارگذاری خواهکه به همین منظور طراحی شده و در اختیار مشاوران قرار می

نامه را به طور کامل و صحیح تکمیل نماید. این فرم  متقاضی موظف است فرم  مربوط به معرفی اایان •

اسات و از طریق صاهحه مربوطه در  الکترونیک فراخوان جوایز بخش ایران ایوسات شاده  همراه اسات 

 سایت بخش ایران نیز قابل دریافت است:

همراه اطالعاات مجلاه و یاا هماایش مربوطاه، ایوسااات و در  باه  PDFمقااالت منتخاد در قاالاد   کلیاه  •

 سامانه بارگذاری شود.

 مستندات مورد نیاز  .3

 نامه/رساله تکمیل کاربرگ معرفی اروهه تخصصی/اایان .1

 .ی اخذ شده به همراه نسخه الکترونیکی کاملتصویرگواهی دفا  از مراجع مربوطه همراه با نمره .2

 .کامل مقاالت منتخد، که حاوی اطالعات مجله و یا همایش مربوطه باشد ی الکترونیکی و نسخه .3

 مشخص کردن مقاالت منتخد جهت بررسی کیهی و امتیازدهی. .4

 .شرح حا  علمی .5

ی ساازمان اووهشاهای علمی و صانعتی و ثبت اخترا  بین المللی گواهی ثبت  اخترا  همراه با تائیدیه .6

 با تایید مراجع مربوطه
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 کارشناسی  پروژهابی معیارهای ارزی .4

 نگارش و تدوین اثر  4-1

شااوند و دهی میااسااخ جدو  زیر که توسااط سااه داور متخصااص نمره  8امتیاز اثر با در نظر گرفتن  

 گردد.همچنین امتیاز نمره اروهه، تعیین می

 اروهه کارشناسی دهی اثر در  مهاد نمره  -  1جدو  

  5شود. )به ترتیب امتیاز  اثر بررسی و امتیاز داده میموارد زیر، با توجه به  

 یابد.(ترین مورد اختصاص می برای کاملترین تا ضعیف 1تا 

 امتیاز 

1 2 3 4 5 

      موضو  اروهه چه میزان جدید و هماهنگ با علم روز انتخاب شده است؟ .1

شده  ی اثر مشخص  ی مورد بررسی تا چه حد در چکیده اهمیت صورت مسئله  .2

 است؟
     

، چه میزان مناسد  2ی مطرح در قسمت  رویکرد معرفی شده برای حل مسئله .3

 و علمی انتخاب شده است؟ 
     

در  در راستای رفع یک نیاز روز  سازی طرح  چه میزان امکان توسعه و ایاده  .4

 سطح شهر یا کشور مورد بررسی قرار گرفته است؟ 
     

نتیجهجمع .5 و  ارائه  بندی  موضو   گیری  با  میزان  چه  اایانی  قسمت  در  شده 

 دهد؟ مرتبط است و کاربردی بودن مبحث را نشان می
     

گیری شده است؟  های متنو  برای نمایش بهتر نتایج بهره چه میزان از روش  .6

 )استهاده از تصاویر، نمودارها، فلوچارت و ...( 
     

های  مطالد و بخش بندیانسجام محتوا و نگارش صحیح اثر )دارای فهرست   .7

 مناسد، ااورقی، مرجع دهی صحیح و ...( 
     

امتیاز،     10ی حروفی اروهه به عدد:  عالی =  )تبدیل نمره  10ی اروهه از  نمره .8

  امتیاز(  5بسیار خوب = 

  :45مجموع امتیاز بخش اول از 
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 ارزیابی اوستر  4-2

 گردد.امتیاز توسط داوران ارزیابی می 30از  2امتیاز کل اوستر با در نظر گرفتن سه مورد جدو  

 مهاد امتیازدهی اوستر  -  2جدو  

 امتیاز  10تا  شود. موارد زیر با توجه به پوستر طراحی شده بررسی و نمره داده می

  جامعیت و انتقا  درک مناسد از موضو   .1

  خالقیت در طراحی و رعایت نمونه اصلی ارائه شده برای اوستر .2

  ارسشهای داوران  .3

  :30مجموع امتیاز بخش دوم از 

 

   روههدستاوردهای منسوب به ا 4-3

های اند، اختیاری و در صاورت وجود، دارای امتیازی افزون بر بخشکه در ذیل شارح داده شاده  4تا    1موارد  

 قبلی است.

  اروههمقاالت مستخرج از  1-3-4

شااوند و داوران بر نامزد جوایز معرفی میتوسااط   3مقاالت مسااتخرج از اروهه، مطابق جدو    •

اسااس عوامل تعیین شاده، شاامل امتیاز مجله/کنهران  و درصاد مشاارکت نویسانده، امتیاز 

 دهند.اختصاص می برای هر مقاله نمره 5نهایی را از 

 گردد.اروهه امتیاز اعطا نمی به مقاالت خارج از حیطه •
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 کارشناسیجزییات امتیازدهی مقاله مستخرج از اروهه   -  3جدو  

 مشخصات مقاله

مستخرج از اروهه 

 کارشناسی 
   بله خیر 

  عنوان 

 امتیاز دهی   نام ناشر/همایش 

 مشخصات کامل 

 شماره، سا  و صهحات
 

 5امتیاز نهایی از 

 

  دوم   او    اولویت نویسنده: 

 سوم 

Impact Factor : 

ISSN: 

 

  کارشناسیثبت  اخترا  مرتبط با اروهه  2-3-4

 های علمی و صنعتی الزامی است.  ی تائیدیه سازمان اووهشارائه •

های برگزیده کشاور نامه شاناساایی و اشاتیبانی از اخترا امتیازدهی به اختراعات بر اسااس ئئین •

ئورده    4جدو   اذیرد که شرح ئن در  که توسط بنیاد ملی نخبگان تدوین شده است صورت می

 شده است:

 جزییات امتیازدهی و اخترا    -  4جدو  

 امتیاز  توضیحات شناسایی سطح اخترا  

 : نوادید 3سطح 
بین  هایی که ثبت رسمی شده و یا توسط جشنواره های معتبر اخترا 

 شده باشند. المللی)مانند خوارزمی(  
5 

 : نورُست 2سطح 

موفق به »تأسای  شارکتی نوااد در  که صااحبان ئنها   3های ساطح اخترا 

زمینه اخترا  مورد نظرشاده و مسایر توانمندساازی را با موفقیت طی کرده  

 باشند.

7 

 : نوشکهت 1سطح 
بنیان  که صااحبان ئنها موفق به تأسای  شارکت دانش 2های ساطح  اخترا 

 کرده باشند.شده و مسیر توانمندسازی را با موفقیت طی
10 
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، متناساد با ساهم مشاارکت فرد )موجود  5ضاریبی مطابق با جدو     4شاده از جدو   امتیاز کساد  3-3-4

 اذیرد.نامه اخترا ( میدر گواهی

 ضرید امتیاز اخترا   – 5جدو  

 ضرید امتیاز  سهم مشارکت فرد در اخترا  به ثبت رسیده 

 0 درصد  25کمتر از  

 5/0 درصد  50تا  25

 1 درصد   50بیش از 
 

در مجله و یا کنهران  با درجه اعتبار   Best Paperجوایز معتبر منتج از اروهه تخصصی همچون   4-3-4

 (SJRبندی زیاد )با توجه به رتبه

 

 

   

  45نامه از امتیاز اایان

  30امتیاز اوستر از 

  10امتیاز ثبت اخترا  از 

  10امتیاز مقاالت از 

    5امتیاز جوایز از 

امتیاز نهایی پروژه تخصصی کارشناسی  محاسبه 

 100از 
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 معیارهای ارزیابی در مقطع کارشناسی ارشد  .5

 نامه تدوین اایان 5-1

در مورد اروهه و در نظر    6نامه با ارزیابی ااساخ دانشاجو به ساواالت مههومی بر طبق جدو   امتیاز اایان

تکمیال    1د این فرم را در ایوسااات  گردد. )ناامزد جاایزه باایانااماه، تعیین میگرفتن نمره نهاایی ااایاان

 نماید(

 نامه کارشناسی ارشدسواالت ارزیابی مههومی اایان  -  6جدو  

دانشجو بایستی به صورت مختصر و صریح در مورد هر یک از سواالت زیر در رابطه  

 ی انجام شده توضیحی ارائه دهد. با پروژه 

حداکثر  

 امتیاز 

 5 اهمیت است؟مسئله چیست و چرا این موضو  حائز  .1

 10 هایی در این تحقیق نسبت به کارهای ایشین وجود دارد؟ چه برتری و نوئوری .2

 10 شود؟  ی مسئله در راستای رفع یک نیاز از کشور فراهم می چگونه امکان توسعه  .3

امتیاز، بسیار    15نامه به عدد: عالی =  ی حروفی اایان)تبدیل نمره   20نامه از  ی اایان نمره .4

 امتیاز(  10خوب =  
15 

  :40مجموع امتیاز بخش اول از 

 

 نامه دستاوردهای منسوب به اایان 5-2
 

 نامه مقاالت مستخرج از اایان 1-2-5

شااوند و داوران بر اساااس عوامل توسااط نامزد جوایز معرفی می  7این مقاالت، مطابق جدو    •

 15امتیاز نهایی را از  تعیین شاده، شاامل امتیاز مجله/کنهران  و درصاد مشاارکت نویسانده،  

 گیرند.برای هر مقاله در نظر می نمره

بایست مقاالت شود. متقاضیان میمقاله بررسای کیهی می  2در مقطع کارشاناسای ارشاد حداک ر  •

 منتخد خود را مشخص کنند.

 گردد.نامه امتیاز اعطا نمیی اایانبه مقاالت خارج از حیطه •
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در ئن حوزه چاپ   MIFمقاالت معرفی شااده بایسااتی در هورنالهایی با ضاارید تاثیر بیشااتر از   •

شاده باشاند و در خصاوص مقاالت داخلی کشاور نیز، ارزیابی بر اسااس معیارهای وزارت علوم 

 گیرد.صورت می

  SJRاز رتبه بندی   Conferences and Proceedingsها نیز باید از بخش  برای کنهران  •

 مربوطه استخراج شود. مقدار 

 مشخصات انهرادی مقاله  -  7جدو  

 مشخصات مقاله 

مستخرج از اایان  

 نامه 
   بله  خیر 

  عنوان

 امتیازدهی   نام ناشر/همایش 

 مشخصات کامل 

شماره، سا  و  

 صهحات

 

امتیاز نهایی از  

15 

 

 Impact Factor : 

دوم    او    اولویت نویساانده:  

 سوم 

ISSN: 

 

 نامه ثبت  اخترا  مرتبط با اایان 2-2-5

 های علمی و صنعتی الزامی است.ی تائیدیه سازمان اووهشارائه •

های برگزیده کشاور نامه شاناساایی و اشاتیبانی از اخترا امتیازدهی به اختراعات بر اسااس ئئین •

ئورده    4اذیرد که شرح ئن در جدو   که توسط بنیاد ملی نخبگان تدوین شده است صورت می

 شده است.

، متناسااد با سااهم مشااارکت فرد  5ضااریبی مطابق با جدو     4امتیاز کسااد شااده از جدو    •

 اذیرد.نامه اخترا ( می)موجود در گواهی
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در مجلاه و یاا کنهران  باا درجاه اعتباار زیااد    Best Paperنااماه همچون  جوایز معتبر منتج از ااایاان 3-2-5

 (SJRبندی )با توجه به رتبه

 

   

  40نامه از اایانامتیاز 

  30امتیاز کل مقاالت از 

  10امتیاز ثبت اخترا  از 

  20امتیاز جوایز از 

نامه کارشناسی ارشد  محاسبه امتیاز نهایی پایان

 100از 
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 معیارهای ارزیابی در مقطع دکتری  .6

 نمره رساله  6-1

  15امتیاز، بساایار خوب =    20عالی =  نامه به عدد:  ی حروفی اایان)تبدیل نمره  20ی رساااله از نمره

 امتیاز(

 دستاوردهای منسوب به رساله  6-2

 نامه مقاالت مستخرج از اایان 1-2-6

شاااوند و توساااط کاندیدای جوایز معرفی می  7نامه، مطابق جدو   مقاالت مساااتخرج از اایان •

شااامل امتیاز مجله/کنهران  و درصااد مشااارکت  ،داوران بر اساااس فاکتورهای تعیین شااده

 دهند.برای هر مقاله اختصاص می نمره 12.5نویسنده، امتیاز نهایی را از 

بایست مقاالت شود. متقاضیان میمقاله بررسای کیهی می  4در مقطع کارشاناسای ارشاد حداک ر  •

 منتخد خود را مشخص کنند.

ی مربوطه منتشر گردد. حتی اگر در دورهنامه امتیاز اعطا نمیاایانی  به مقاالت خارج از حیطه •

 های استنادی معتبر ثبت شده باشند.و در اایگاه

در ئن حوزه   MIFبیشاتر از    Impact Factorمقاالت معرفی شاده بایساتی در هورنالهایی با   •

 چاپ شده باشند.

  SJRاز رتبه بندی   Conferences and Proceedingsها نیز باید از بخش  برای کنهران  •

 مقدار مربوطه استخراج شود. 

 

 نامه ثبت  اخترا  مرتبط با اایان 2-2-6

 های علمی و صنعتی الزامی است.ی تائیدیه سازمان اووهشارائه •

نامه شناسایی و اشتیبانی از اخترا  های برگزیده کشور امتیاز دهی به اختراعات بر اساس ئئین •

ئورده    4اذیرد که شرح ئن در جدو   دوین شده است صورت میکه توسط بنیاد ملی نخبگان ت

 شده است.

، متناسااد با سااهم مشااارکت فرد  5ضااریبی مطابق با جدو     4امتیاز کسااد شااده از جدو    •

 اذیرد.نامه اخترا ( می)موجود در گواهی

 

ار بااال در مجلاه و یاا کنهران  باا درجاه اعتبا  Best Paperنااماه همچون جوایز معتبر منتج از ااایاان 3-2-6

 (SJRبندی )با توجه به رتبه
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  20امتیاز نمره رساله از 

  50امتیاز کل مقاالت از 

  10امتیاز ثبت اخترا  از 

امتیاز تناسد با رفع نیازهای کشور از  

10   * 
 

  10امتیاز جوایز از 

  100محاسبه امتیاز نهایی رساله دکتری از 
 

 )امتیازدهی اایان نامه کارشناسی ارشد( 6جدو   3*: بر اساس بند 
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 نحوه ارزیابی .7

 کمیته جوایز بررسی اولیه در    7.1

کمیته    7.2 در  تخصصی  تخصصی  بررسی  جوایزمجامع  کمیته  رئی   کمیته    با حضور  رئی   و 

 دانشجویی 

 تعیین برگزیدگان جوایز توسط کمیته ارزیابی نهایی   7.3

 ارزیابی نهاییکمیته  .8

 IEEE ایرانئی  یا نائد رئی  بخش ر •

 رئی  کمیته جوایز  •

 رئی  کمیته مجامع تخصصی   •

 رئی  کمیته فعالیت های دانشجویی  •

 

، مورد بازنگری توسط کمیته فعالیت های  1399در دی ماه    "انتخاب پایان نامه برتر دانشجویی    "ئیین نامه  

 دانشجویی واقع شد و کمیته جوایز و کمیته اجرایی بخش ایران ئن را تصوید کرد.  
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 پیوست ها:  .9

 رویه ارسا  مستندات و ارزیابی بر اساس چارت زیر میباشد.
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