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 "مشاور برتر شاخه دانشجویی"اعطای جایزه  آیین نامه

   کلّیات 

فعالیت از  تقدیر  و  شناسایی  شاخهبا هدف  برجسته  مشاورین  ساله  های  هر  دانشجویی  ایهای  عنوان    جایزه  با 

با  اعطا می  "دانشجویی برترشاخه  مشاور  " افرادی خواهند بود که  از  این بخش  برنده  فعالیت خود به  شود. 

های  عنوان مشاور، تعهد این انجمن را نسبت به توسعه و تعالی آموزشی، حرفه ای و فردی دانشجویان در زمینه

 نشان می دهند. IEEEمرتبط با 

 اهداف .1

دانشجویی جایزة  " شاخه  برتر  از  جایزه  "،مشاور  تقدیر  برای  های  ای  شاخه  مشاور  برتر  اساتید 

 اند از:کلی اعطای این جایزه عبارتاهداف   است.   دانشجویی

 قدردانی از زحمات اساتید مشاور •

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

 نامزد ها رایط ش  .2

 احراز شرایط زیر جهت دریافت جایزه ضروری است:

 .باشد  IEEE  عضو  جایزه،  اعطای  هنگام در •

دهی منظم و الزم و همچنین برگزاری  ها، گزارش ارائه فرمنامزدها باید در سال تحصیلی جاری با   •

را برآورده   IEEEحداقل سه جلسه با اعضای شاخه دانشجویی در طول سال، شرایط آئین نامه  

 سازند. 

عنوان مشاور را در شاخه دانشجویی خود  نامزدها بایستی دارای حداقل یک سال سابقه فعالیت به  •

 داشته باشند.

 ر زمان کاندیداتوری در سمت مشاور شاخه دانشجویی باشند. نامزدها بایستی د •

 برندگان گذشته برای یک دوره چهار ساله واجد شرایط برای نامزدی مجدد نیستند. •
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 ثبت نام و معرفی نامزدها .3

طریق  از    شامل موارد زیررئیس دانشکده در زمان اعالم شده ،با تایید  نامزدها بایستی اطالعات کاندیداتوری خود را  

 بخش ایران ارسال نمایند. سایت

 نام و نام خانوادگی؛  •

 نام شاخه دانشجویی؛  •

 عنوان مشاور؛ مدت فعالیت به  •

 و شاخه دانشجویی؛   IEEEهای مرتبط با فعالیت •

 کنند؛همراه امضا که فعالیت مشاور را تایید می ارائه لیست اعضای  فعال دانشجویی به  •

 ای )رئیس دانشکده، عضو هیئت علمی، مدیرگروه و ...( حرفه نامه اعضای ارائه توصیه  •

تهیه  • گزارش  آنارائه  دالیل  بیانگر  که  دانشجویی  شاخه  رئیسه  هیئت  توسط  )شامل  شده  ها 

فعالیتحمایت خالقیتها،  دیده ها،   ... و  مناسبها  خصوص  در  مشاور(  سمت  از  بودن  شده 

 مشاورشان برای دریافت این جایزه

 ابیمعیارهای ارزی .4

های دانشجویی و حمایت از شاخه با هدف توسعه  احراز اشتیاق و تعهد کامل مشاور به فعالیت •

 IEEEهای مرتبط با آن در میان اعضای دانشجوی  حرفه مهندسی و فعالیت 

های هفتگی/ماهانه، سفرهای  دهنده فعالیت شاخه در مسابقات، گردهماییبررسی مدارک نشان  •

 مشابه میدانی و موارد 

 IEEEرشد قابل مالحظه اعضای دانشجویی   •

  IEEEنمودن اهداف  کننده تالش شاخه دانشجویی به فعالیت در راستای راهبردی شواهد مشخص •

ای ) با توجه به کتابچه راهنمای مشاوران منتشر شده توسط  های علمی، آموزشی و حرفه در زمینه 

IEEE  ) 

آنها    ییو راهنما  شاخه  ت اجرایی اهیدر    ی رهبر  یهای ژگیو  جاد یا  یبرا   ی اعضاهاتالش   حمایت از •

 آن  مدیریت بهتر  یبرا این امر در 
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رسانی بهتر اعضای  منظور آگاهی های ساالنه به حمایت از اعضای اجرایی شاخه برای توسعه فعالیت  •

 IEEEهای تخصصی و حرفه مرتبط با دانشجویی در خصوص حوزه 

با شرکت در گردهمایی  • ایران  با بخش  اجرایی شاخه  اعضای  تعامل  از  رویدادهای  حمایت  و  ها 

 بخش

 نحوه ارزیابی .5

 عالیت های دانشجویی فبررسی اولیه در    5.1

کمیته   5.2 در  تخصصی  کمیته    جوایز  بررسی  رئیس  تخصصی  با حضور  کمیته  مجامع  رئیس  و 

 دانشجویی 

 توسط کمیته ارزیابی نهایی ایزه  ج هتعیین برگزید  5.3

 ارزیابی نهاییکمیته  .6

 IEEEرئیس یا نائب رئیس بخش ایران  •

 رئیس کمیته جوایز  •

 رئیس مجامع تخصصی   •

 رئیس کمیته فعالیت های دانشجویی   •

 

فعالیت های  ، مورد بازنگری توسط کمیته  1399ر دی ماه  د  "مشاور شاخه دانشجویی برترجایزه   "آیین نامه  

 .  کمیته جوایز و کمیته اجرایی بخش ایران آن را تصویب کرد و  قرار گرفت دانشجویی  
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