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 "کسوت در امر پژوهشش استاد پی "و  "کسوت در امر آموزششاستاد پی " جوایزآیین نامه اعطای 

 کلّیات

جایزه استاد پیشکسوت در  " به منظور ارج نهادن به فعالیت اساتید پیشکسوت در امر آموزش و پژوهش، دو  

و به   بخش ایران معرفی گردید  IEEEاز سوی " جایزه استاد پیشکسوت در امر پژوهش " و   "امر آموزش 

 پیشکسوتان این حوزه تعلق میگیرد.

 مقدمه .1

،    "جایزه استاد پیشکسوت در امر پژوهش  " و    "جایزه استاد پیشکسوت در امر آموزش  " 

مهندسی برق و مهندسی رایانه در داخل    و پژوهشی  ای برای تقدیر از تالشگران در زمینه آموزش جایزه

 اند از: کشور است.  اهداف کلی اعطای این جایزه عبارت

 ، رایانه یمهندس مهندسی برق و  و پژوهشی  قدردانی از زحمات تاثیر گذاران در مسایل آموزشی •

برای  گران در این زمینه  و تشویق تالش   رایانه   ی مهندس ارتقای جایگاه آموزش در مهندسی برق و   •

 رایانه در داخل کشور،  یمهندس های آموزشی مهندسی برق و باال بردن کیفی فعالیت

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

 شرایط جایزه  .2

 در مهندسی برق و رایانه ضروری است:   و پژوهشی  احراز شرایط زیر جهت دریافت جایزه آموزش 

 IEEEعضویت در  •

 ل سابقه آموزشی و پژوهشی سا 25حد اقل  •

 ثبت نام و معرفی نامزدها .3

  مستندات   ارسال  و   پرسشنامه  تکمیل   به   نسبت  ایران  بخش   IEEE  سایت  به   مراجعه  طریق   از   داوطلبین

 . می کنند   اقدام الزم
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 امتیازهای مورد استناد در اعطای جایزه .4

 جایزه استاد پیشکسوت در امر آموزش  1-4

 دروس مهندسی برق و کامپیوتر حسن شهرت در زمینه تدریس  •

 در رشته های مهندسی برق و کامپیوتر  انتشار کتب درسی برجسته •

 تنوع و اثرگذاری گسترده دروس ارائه شده در مقاطع مختلف تحصیلی  •

 های تاثیر گذار آموزشی ونوآورانه در سطح ملی  اقدامات و ارائه دیدگاه  •

 جایزه استاد پیشکسوت در امر پژوهش  2-4

 نجام پژوهش در زمینه های مهندسی برق و کامپیوتر حسن شهرت درا •

 در زمینه های مهندسی برق و کامپیوتر در سطح ملی وبین المللی  انتشار کتب پژوهشی برجسته  •

 در زمینه های مهندسی برق و کامپیوتر  آثار علمی، پژوهشی و صنعتی برجسته •

 المللیهای تاثیر گذار پژوهشی در سطح ملی وبین ارائه دیدگاه  •

 های پژوهشی و ارتقای صنعت کشور سازی نوآوری دستاوردهای برجسته و تاثیرگذار در پیاده  •

 نحوه ارزیابی .5

   بررسی اولیه در کمیته جوایز  1-5

 با حضور رئیس کمیته جوایز  بررسی تخصصی در کمیته مجامع تخصصی 2-5

 توسط کمیته ارزیابی نهایی جایزه   هتعیین برگزید  3-5

 کمیته ارزیابی نهایی .6

 IEEE رئیس یا نائب رئیس بخش ایران •

 رئیس کمیته جوایز  •

 رئیس کمیته مجامع تخصصی •

ماه  د  "استاد پیشکسوت در امر پژوهش  "و    "استاد پیشکسوت در امر آموزش  "جوایز   مورد  1399ر دی   ،

 .  کردکمیته جوایز و کمیته اجرایی بخش ایران آن را تصویب  و  بازنگری توسط کمیته مجامع تخصصی واقع شد 
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