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 " (YIA) رده جوانان -جایزه آموزش و پژوهش"اعطای  آیین نامه

 مقدمه .1

ای مختلف  هه جوان در عرص گران  ای برای تقدیر از تالش رده جوانان جایزه   -جایزه آموزش و پژوهش

های آموزش و  در زمینه  جایزه  افراد برگزیده برای دریافت مهندسی برق و رایانه در داخل کشور است.

از میان افراد    IEEEبخش ایران  «  جوایز»« و  مجامع تخصصی»  هایهمه ساله توسط کمیته   پژوهش،

کلی اعطای این جایزه    هاید. هدفنشواند، انتخاب میسرشناس و یا افرادی که خود را نامزد کرده 

 عبارتند از:

 مهندسی برق و رایانه،  در رشته تاثیرگذار جوان پژوهشگران قدردانی از زحمات  •

ارتقای جایگاه مهندسی برق و رایانه و تشویق تالشگران جوان در این زمینه برای باال بردن   •

 های مهندسی برق و رایانه در داخل کشور، کیفی فعالیت 

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

 

 رده جوانان  –شرایط جایزه آموزش و پژوهش  .2

مهندسی برق و رایانه ضروری    دررده جوانان    –و پژوهش آموزش  دریافت جایزه    برایاحراز شرایط زیر  

 است: 

 ، هنگام دریافت جایزهبه  IEEEعضویت در  •

 ، پایان مهلت معرفی نامزدها در سال تمام  40داشتن حداکثر سن  •

پژوهشی آموزش عالی داخل کشور )اعم از  -آموزشیها یا موسسات  استخدام در یکی از دانشگاه •

 ، ویا مراکز صنعتی و تحقیقاتی کشور  آزمایشی، یا پیمانی( -قطعی، رسمی  -رسمی

 .یابیش ساله منتهی به تاریخ ارز  5کسب حداکثر امتیاز در بین متقاضیان دریافت جایزه در بازه  •

 ثبت نام و معرفی نامزدها .3

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

 .می کنند  اقدام  الزم مستندات
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مستندات  بایستمی متقاضی   • و  رزومه علمی  تکمیل شده،  فعالیت  فرم  زمینه  در  های  خود 

در مهلت اعالم شده در فراخوان ساالنه، از طریق سامانه کمیته  را  و صنعتی    پژوهشی   ی، آموزش 

 .د بارگذاری کن بخش ایرانجوایز 

o های آموزشی و پژوهشی متقاضی  فعالیت ترین  برجستهعلمی بایستی حاوی    مدارک

 باشد. 

o  گیرد. بنابر این به موارد غیر  مدارک ارایه شده بر مبنای کیفیت مورد ارزیابی قرار می

 گیرد.مدارک علمی ارایه شده امتیازی تعلق نمی برجسته در 

 امتیازهای آموزشی مورد استناد در اعطای جایزه  .4

توسط های آموزشی و تخصصی مهندسی برق و رایانه به زبان فارسی  تالیف و ترجمه کتاب 1-4

  – گیرند.  که مورد استفاده در تدریس دانشگاهی قرار می  و علمی ناشران معتبر دانشگاهی

 امتیاز  40کل تا   امتیاز، 10و  20مه هر کتاب حداکثر به ترتیب تالیف و ترج

o  د.شومی اضافه امتیاز  5های برگزیده داخلی حداکثر تا تبصره: به کتاب 

توسط ناشران معتبر  های آموزشی و تخصصی مهندسی برق و رایانه غیرفارسی  تالیف کتاب  2-4

 امتیاز  50کل تا   امتیاز، 25 تا هر کتاب  –المللیبین

o  یا معاونت  مدیریت دانشکده    ، اعتبار و تاثیرگذاری کتاب: مرجع تشخیص  1  تبصره

 است.آموزشی دانشگاه 

o  باشد. می   50سقف امتیاز تمامی کتب تالیف یا ترجمه فارسی و غیرفارسی    : 2  تبصره 

کارگاه  3-4 زمینه برگزاری  در  آموزشی  رایانه های  و  برق  مختلف  کارگاه   -های    2  حداکثر  هر 

 امتیاز.  10کل حداکثر   امتیاز،

o  د. شوتبصره: کارگاه بایستی توسط سازمانی معتبر حمایت و یا برگزار 

 

 امتیازهای پژوهشی مورد استناد در اعطای جایزه  .5

نمایه شده  المللی  های معتبر داخلی و بین به عنوان مقاله برتر در کنفرانس برگزیده  مقاله   1-5

 امتیاز  10کل تا   امتیاز،  5  تاهر مقاله : IEEEتوسط 

 : المللی و داخلی انتشار مقاالت در مجالت معتبر بین  2-5

 امتیاز،  10 تا  IEEE مجالت درشده  مقاله چاپهر  3-5

 امتیاز 8تا   المللینمایه شده بینپژوهشی معتبر و  مجالت درده ش  مقاله چاپهر  •
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 امتیاز،  5پژوهشی داخلی: -مقاله چاپ شده در مجالت علمیهر  •

ارزش دارای    JCRو    SJRبا هردو سنجه    بایستی  ناشرین غیر داخلی : مجالت  1تبصره   4-5

 باشد. یا باالتر Q2کیفی  

o   داخلی نیز بایستی ارزش کیفی  پژوهشی  -علمی: مجالت  2تبصرهA    ویاA+    بنا به

 ارزیابی وزارت علوم داشته باشند. 

برابر    2حداکثر    Scopusبنا به گزارش    40بیش از  مقاالت با ارجاعات  امتیاز  :  3تبصره   5-5

 د.شومی  محاسبه

o  گیرد.مقاله برگزیده مورد ارزیابی قرارمی  5: حداکثر  4تبصره 

o  خواهند داشت.  1.2مقاالت مشترک با پژوهشگران خارج از کشور ضریب : 5 تبصره 

شیوه امتیازدهی    – المللی و یا داخلیهای پژوهشی توسط ناشران معتبر بین کتاب انتشار   6-5

 ، رعایت سقف مذکور برای همه کتب آموزشی یا پژوهشیبا و   2-4و  1-4مشابه بند 

های علمی  سازمان پژوهش )  ثبت اختراع تایید شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 7-5

 امتیاز  30کل تا   امتیاز، 10هر مورد تا  – ( و صنعتی ایران

 امتیاز  60کل تا   امتیاز، 20 تاهر مورد  –المللیایده ثبت شده معتبر بین اختراع یا  8-5

ا یا پژوهشگاه  هدر یکی از دانشگاه  ، ملی و مرجع های پژوهشی آزمایشگاه اندازی  طراحی و راه  9-5

آزمایشگاه    – فعالیت سه ساله    تاسیس، منابع مالی و گزارش گزارش  ارائه  با    کشور   های

 امتیاز 20جمعا تا  امتیاز، 20  تاامتیاز، آزمایشگاه ملی و مرجع  10پژوهشی تا  

 امتیاز. 20جمعا تا  –المللی های معتبر ملی و بین دریافت جوایز و نشان 10-5

o  آیین مطابق  جوایز  امتیازدهی  معیارهای  علمی  تبصره:  هیات  اعضای  ارتقای  نامه 

 باشد. می 

 ملی و بین المللی  و صنعتی،  پژوهشیاجرای طرح های  11-5

که برای حل یک مشکل خاص از صنعت در داخل  یافته  خاتمه  های ملی  اجرای طرح  •

 20حداکثر    –با تایید مراجع ذیربط آن مشکل حل شده باشد    وکشور تعریف شده  

 امتیاز به ازای هر طرح، 

  - با دریافت اعتبار پژوهشی خارج از کشورالمللی  های پژوهشی مشترک بین اجرای طرح  •

 امتیاز،  15هر طرح تا  

معاونت پژوهشی دانشگاه  کارفرما یا  های پژوهشی و صنعتی خاتمه یافته با تایید  طرح  •

 .امتیاز 10تا  طرح هر –یا پژوهشگاه ذیربط 
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o گیرد. مورد ارزیابی قرارمی برگزیده پژوهشی  طرح 5: حداکثر  1ه تبصر 

o   طرح 2تبصره امتیاز  سقف  بین:  ملی،  از  اعم  پژوهشی،  و  های  آن  المللی    60غیر 

 باشد. می 

o   ارزیابی طرح 3تبصره کار  :  کیفیت  و  موضوع  قرارداد،  مبلغ  توجه  با  پژوهشی  های 

 گزارش شده انجام خواهد شد.

 

نامه ارتقای اعضای  با چند پدیدآور مطابق آیین   و غیره  ، جوایز ، کتبضرایب امتیازدهی مقاالت  توضیح:

 هیات علمی خواهد بود. 

 نحوه ارزیابی .6

 ررسی اولیه در کمیته جوایز ب 6-1

 با حضور رئیس کمیته جوایز  بررسی تخصصی در کمیته مجامع تخصصی 6-2

 تعیین برگزیدگان جوایز توسط کمیته ارزیابی نهایی  6-3

 

 ارزیابی نهایی کمیته   .7

 IEEEرئیس یا نائب رئیس بخش ایران  •

 کمیته جوایز  رئیس •

 رئیس کمیته مجامع تخصصی •

 

، مورد بازنگری توسط کمیته  1399ر دی ماه  د  "رده جوانان  –جایزه آموزشی و پژوهشی    "آیین نامه  

 . کمیته جوایز و کمیته اجرایی بخش ایران آن را تصویب کرد  و  مجامع تخصصی واقع شد 
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