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 "سید مهدی فخرایی استاد" علمیاعطای جایزه  آیین نامه

 کلّیات

به فعالیت های منتخب تحقیقاتی و صنعتی در حوزه های اصلی    "  فخرایی  سید مهدی  استادجایزه علمی  "

الکترونیک و سخت افزار مشتمل بر میکروالکترونیک، سیستم های آنالوگ، مختلط، دیجیتال، مدارهای مجتمع،  

ها اختصاص  های مخابراتی و مدارهای مجتمع رادیویی و زیرشاخه های مرتبط با آن تحقق سخت افزاری سیستم 

 بخش ایران به برنده آن اعطا می شود.   IEEEهرساله توسط یابد و می 

 

 اهداف .1

فخرایی   استادجایزة  " مهدی  در  جایزه  "،سید  تالشگران  از  تقدیر  برای  پژوهشی زمینهای    های 

 از:  تند جایزه عباراهداف کلی اعطای این   داخل کشور است. در    مهندسی الکترونیک و سخت افزار

 . پژوهشی مذکورهای زمینه تاثیر گذاران در قدردانی از زحمات  •

پژوهشی  های  کیفی فعالیت  افزایش  و  گرانتالش تشویق    ،هاپژوهشی این زمینه  ارتقای جایگاه •

 . در داخل کشور

 های آن. در ایران و گسترش دامنه فعالیت  IEEEارتقای جایگاه  •

  ییو صنعت هم شناسا  ی نیاشخاص برجسته  در حوزه کارآفر  ک،یبرجسته در حوزه آکادمد  عالوه بر افرا

 .رند ی قرار گ ریو مورد تقد 

 رایط جایزه ش  .2

 احراز شرایط زیر جهت دریافت جایزه ضروری است:

 .باشد  IEEE ضوع برنده باید  جایزه  اعطای  هنگام در •

   علمی. یا  یفعالیت تخصصی در حوزه صنعت سال  3حداقل  •

 . فخرایی بخش ایران در دوره های قبل  استادعدم دریافت جایزه  •
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   .صنعتی -ارائه یک طرح پژوهشی  •

فعالین   • یا  و  بنیان  دانش  و  تجاری  تخصصی  های  شرکت  در  فعالین صنعتی  زمره  در  گرفتن  قرار 

 مهندسان و اساتید دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، دانشگاهی اعم از دانشجویان

و   (   TRL 6لکرد نمونه اولیه در محیط واقعی ) فناوری طرح در مرحله اثبات عمقرار گرفتن سطح   •

 باالتر

محصوالت برطرف کننده نیاز بخش های  ،  پیشرفته اوری  قرار گرفتن طرح در زمره محصوالت با فن •

   .مختلف صنعتی، و یا محصوالت کاربردی و مورد نیاز در سطح جامعه

مقاله و ثبت اختراع داخلی یا بین المللی، یا به کار گیری عملی آن  تایید و پذیرش طرح به عنوان   •

 در بخش های صنعتی کشور، و یا تولید انبوه محصول ناشی از طرح. 

 IEEE Senior/Fellowعضو ارشد   ای یاستاد ه یبرجسته ) با پا د ینامه از اسات هی ارائه دو توص •

Member   )( ینظام صنف ایمعاون انجمن مرتبط   ای سی)از رئ ی نیحوزه صنعت / کارآفر ای 

 

 ثبت نام و معرفی نامزدها .3

و   یا خوداظهاری  معرفی  با  عضو  افراد  یا  استاد   ( برجسته  اساتید  از  نامه  توصیه  دو  و  علمی  شرح حال  ارائه  با 

یا کارآفرینان و صنعتگران برجسته ) از طریق رئیس یا معاون انجمن مرتبط یا نظام صنفی( به  IEEE ) ارشد   

 کارگروه مربوطه معرفی و مورد ارزیابی قرار گیرند. 

 مستندات الزم جهت نامزد شدن / معرفی نامزد مورد نظر  •

o  تکمیل فرم مرتبط. 

o  ارائه شرح حال علمی. 

o )ارائه مستندات پشتیبان ) در شرایط خوداظهاری. 

o  الذکردو توصیه نامه از اساتید یا کارآفرین و صنعتگران برجسته با شرایط فوق. 
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 نحوه ارزیابی .4

 بررسی اولیه در کمیته جوایز  4.1

 با حضور رئیس کمیته جوایز  مجمع الکترونیکدر  تخصصی  بررسی    4.2

 توسط کمیته ارزیابی نهایی   ایزهج هتعیین برگزید  4.3

 کمیته ارزیابی نهایی .5

 IEEE رئیس یا نائب رئیس بخش ایران •

 کمیته جوایز  رئیس •

 رئیس کمیته مجامع تخصصی •

 نیک الکترورئیس مجمع  •

 

 

  اقع شد جامع تخصصی و، مورد بازنگری توسط کمیته م1399در دی ماه    "فخرایی  سید مهدی  استادجایزه  "

 آن را تصویب کرد. اجرایی بخش ایران کمیته کمیته جوایز و   و
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