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  "زنان در مهندسی " ایزه جآیین نامه اعطای 

 کلّیات

ها، مراکز تحقیقاتی، و حوزه صنعت و کارآفرینی، افراد واجد شرایط با به منظور تقدیر از زنان برجسته در دانشگاه 

جایزه ساالنه "براي دریافت    مطابق با شرایط ذیل این آیین نامهها  معرفی اساتید یا متخصصان برجسته این حوزه 

 شوند. معرفی می  "زنان در مهندسی

 مقدمه .1

تالشگر در زمینه مهندسی برق و مهندسی    زنان  اي براي تقدیر از جایزه،  "ن در مهندسی زناجایزه  " 

 اند از:رایانه در داخل کشور است.  اهداف کلی اعطاي این جایزه عبارت

 رایانه  یمهندس مهندسی برق و زنان تاثیر گذارا قدردانی از زحمات  •

 در این زمینه   و تشویق زنان  رایانه  یمهندس مهندسی برق و  زنان در  ارتقاي جایگاه •

 ها  هاي آنایران و گسترش دامنه فعالیتبخش  IEEE زنان در ارتقاي جایگاه •

 شرایط جایزه  .2

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

 به هنگام دریافت جایزه  IEEEعضو  •

 سال فعالیت تخصصی در حوزه صنعتی یا علمی   3حداقل  •

 هاي قبل بخش ایران در دوره  WIEعدم دریافت جایزه  •

  IEEE Senior/Fellow Memberمعرفی توسط اساتید برجسته )با پایه استادي یا عضو ارشد   •

( یا متخصصین بر جسته حوزه صنعت / کارآفرینی )متخصص برجسته صنعت توسط رئیس/ معاون/  

 یر انجمن یا نظام صنفی مرتبط تایید شود( دب
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 ثبت نام و معرفی نامزدها .3

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

 . می کنند   اقدام الزم

 معرفان  تكمیل فرم مرتبط توسط  •

 وي  (CV)تخصصی  - ارائه شرح حال علمی •

 نحوه ارزیابی .4

 کمیته زنان در مهندسیو  جوایز بررسی اولیه در کمیته  1-4

کمیته  و    کمیته زنان در مهندسیبا حضور روساي      کمیته مجامع تخصصی  بررسی تخصصی در 2-4

  جوایز

 توسط کمیته ارزیابی نهایی ه جایزه  تعیین برگزید  3-4

 ارزیابی نهاییکمیته  .5

   IEEEرئیس یا نائب رئیس بخش ایران  •

 رئیس کمیته جوایز  •

 رئیس کمیته مجامع تخصصی •

 (   WIEرئیس کمیته زنان در مهندسی )  •

 

واقع    زنان در مهندسی، مورد بازنگري توسط کمیته  1399ر دي ماه  د  "زنان در مهندسیجایزه    "آیین نامه  

 .  تصویب کردکمیته جوایز و کمیته اجرایی بخش ایران آن را  و شد 
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