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نامهوهیش

یانرژهوشمندیهاشبکهحوزهدربرتررسالهونامهانیپاانتخاب

 

 مقدمه

جوان محققان ترغیب و یقتشو وباهدفهوشمندانرژییهاشبکه حوزه در پژوهش توسعه به عنایت با

انجمنکشور شبک علمی، انرژیه هوشمند ارشد یهانامهانیپا از تعدادی سالهرایران  و کارشناسی

 هوشمندانرژییهاشبکه حوزه در برتر رساله و نامهانیپا عنوانبه نامهشیوهاین طبق را دکتری یهارساله

.دهدیم قرار تشویق مورد و کندیم انتخاب

 ( تعاریف1 ماده

 شبکههوشمندانرژیایراناست؛علمیانجمن:منظورانجمن 

 است.پیشنهادکمیتهآموزشوپژوهش:منظورکمیته

 ( اهداف2ماده 

 و اصیل هایپژوهشیفعالیت بهانجام مقاطعمختلف دانشجویان ترغیب نامه،تدویناینشیوه از هدف

.هایهوشمنداستشبکه حوزهدر رساله و نامهپایان قالب در کاربردی
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 ( جایزه3ماده 

نامهکارشناسیارشدویکپایان،بهیکرسالهدکتریهایهوشمند،هرسالدراختتامیهکنفرانسشبکه

شدهینیبشیپحداکثرامتیازدربینمتقاضیانازجدولامتیازاتنامهکارشناسی،مشروطبهکسبیکپایان

لوحافتخارشبکههوشمندتعلقخواهدگرفت.،تهآموزشوپژوهشوتأییدکمینامهدراینشیوه

 شرایط واجدین (4ماده 

هایهوشمندکهشبکه با مرتبط هایرشته دروکارشناسیکارشناسیارشدآموختگانمقاطعدکتری،دانش

 آنان آموختگیدانشتاریخ 11/1/1931از باشدو بعد  انجمن دبیرخانه به مدارک ارسال مهلت تاریخبه

.اقدامنمایند برتر، رساله و نامهپایان برایانتخاب توانندمی باشد، نگذشته

 داوری( 5ماده 

معرفیانجمنبهشورایاجراییبهپیشنهادکمیتههایدریافتی،یکنفرنامهورسالهبررسیپایانمنظوربه

همچنینگردد.اینموضوعمیدارمسئولیتاجرایشدهوباحکمرئیسانجمنبرایمدتیکسالعهده

کمیتهمسئولتوسطارزیابیمذکورهایکشوربرایمتشکلازاعضایهیئتعلمیدانشگاهداوران کمیته

شوند.ییدمیأدرکمیتهآموزشوپژوهشتوپیشنهادداوری

 اجرایی کار ( گردش6 ماده

 موردنیاز مستندات -6-1

 ؛طاستاد/اساتیدراهنماتوسنامهتکمیلوامضایفرمپیوستاینشیوه 

 آن؛ خالصه و رساله/نامهپایان از نسخهیک 

 ها،اختراعاتوکلیهمستنداتمربوطبهجدولامتیازدهی.یکنسخهازمقاالت،طرح 
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هایهوشمندپژوهشیدرحوزهشبکههایفعالیتبرایشدهینیبشیپاتامتیاز:1جدول
کاریاسالحداکثرامتیازدرواحدفعالیتردیف

1هایهوشمندانرژیانجمنعلمیشبکه در همکاریوفعالیت1

11نامه/رسالهباموضوعاتشبکههوشمندمیزانارتباطمحتوایپایان2

11هایبدیعونوآورانهازسویدانشجوارائهایده9

11میزانکاربردیبودنموضوعفعالیتونتایجآنبرایکشوردرمقطعکنونی1

ISI 7عنوانبهمجالتعلمیپژوهشینمایهشده در مقاله5

1 پژوهشی-مجالتعلمی در مقاله6

2ترویجی-علمی مجالت در مقاله7

1ملی هایکنفرانس در مقاله8

2المللیبین هایکنفرانس در مقاله3

7المللیبین معتبر هایجشنواره یا مسابقات در مقام کسب11

5ملی معتبر هایجشنواره یا مسابقات در مقام کسب11

7نامه/رسالهمرتبطباموضوعپایانوفناوریپژوهشی هایطرح در مشارکت12

11صالحمراجعذی یدأیت مورد نامه/رسالهواختراعمرتبطباپایان ثبت19

6 نامه/رسالهازپایانشدهکسبنمره11

11نامهکارشناسی(سازی)صرفاًبرایپایانغنایکارآزمایشگاهییاشبیه15

11نامهکارشناسی(آراییورعایتاصولنگارشفارسی)صرفاًبرایپایانصفحه16

 

رسالهبرتروازطریقونامهوانانتخابپایانمقرردرفراخ بایدظرفمدت موردنیاز :مدارک1 تبصره

.گردد ارسال درفراخوانشدهیمعرفشیوه

 نحوه امتیازدهی -6-2

است.نامهاینشیوه(1جدولشماره) اساس نامه/رسالهبرهایپژوهشیپایانفعالیت امتیازدهی نحوه

در2تبصره  معیار افراد از یک هر امتیاز سهم مشترک، هایفعالیت سایر یا مقاالت مورد : با مطابق

.شودمی بهمحاس علمیارتقایمرتبهاعضایهیئت نامهشدهدرشیوهتعیین

مقاالت3تبصره   دوره به مربوط و دانشجو نامهپایان موضوع از مستخرج ماده این بندهای موضوع :

مربوطهاست(. راهنمای استاد/اساتید عهده به امر این باشد)تشخیص بوده فعلیاو تحصیلی
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 علوم، زارتفهرستمجالتمعتبرو براساس ترویجی-علمی و پژوهشی-علمی مجالت :اعتبار4تبصره 

درسایرمواردبرعهدهکمیتهداوراناست. و فناوری و تحقیقات

کلیه5تبصره  فرم بر و ارزیابی راهنما استاد/اساتید توسط نخست باید دانشجو هایفعالیت : اساس

)شدهیطراح مبنایجدول امتیازدهی1بر ارسال توسط و شده ( داوری برایمسئول راهنما شود. استاد

گیرد.می صورت کمیتهداوران توسط نهایی وانتخاب امتیازدهی

 آن در راهنما دیاساتاستاد/ نام که شودمی داده امتیاز دانشجو پژوهشی هایفعالیت به صورتی :در6تبصره 

.باشد ذکرشده

 تصویب و بازنگری (7ماده 

کمیتهآموزشوپژوهشانجمنعلمی19/18/1931مورختبصرهدرجلسه6مادهو7در نامهشیوهاین

شورایاجراییانجمنعلمی21/18/1931مورختأییدوپسازآندرجلسهایرانانرژیشبکههوشمند

هوشمند تصویبالزمایرانانرژیشبکه تاریخ از و تصویبرسیده لزوم،به صورت در است. االجرا

،انجامخواهدشد.پژوهشکمیتهآموزشونامهباپیشنهادشیوهبازنگریدراین
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پیوست
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تعالیبسمه
 یهوشمند انرژ یها شبکه نهیدر زم برتر و رساله نامه انیپا انتخاب فرم امتیازدهی متقاضیان

..................................................دانشگاهدر(□التدریس/حق□)رسمی(□/استاد□/دانشیار□/استادیار□)مربیاینجانب................................

کارشناسی)پایان /پایان□نامه دکتری□ارشدیکارشناسنامه و□/رساله خود راهنمایی تحت دانشجوی توسط که را زیر عنوان با )

( راهنمایدوم/□استادراهنمایاولعنوانبه........................................... انجامش□/استادمشاور□استاد توجهبهکسبامتیاز( استبا ده

بهدبیرخانهانجمنعلمی«یهوشمندانرژیهاشبکهنهیدرزمبرترورسالهنامهانیپاانتخابنامهشیوه»................،برایبررسیدرچارچوب

نمایم.هایهوشمندانرژیپیشنهادمیشبکه

..........................................................................................................................................................................نامه/رساله:عنوانپایان

(:............................................11/1/31تاریخدفاع)فقطبعداز.........................................................دانشجو:ینامخانوادگنامو

مالحظاتاستادراهنماامتیازازسویعنوان

یکامتیازهرسالفعالیت..................................یهوشمندانرژهایشبکهیدرانجمنعلمتیوفعالیهمکار

نامه/رسالهمیزانارتباطمحتوایپایان

هوشمندیهاشبکهباموضوعات
..................................

صفرامتیازکمترازپنجاهدرصد

پنجامتیازتاهفتادوپنجدرصد

دهامتیازتاصددرصد

تادهامتیاز..................................شدهارائهبدیعونوینیهادهیا

تادهامتیاز..................................برایایراندرمقطعفعلیمیزانکاربردیبودنموضوعونتایج

محصوالتکار:

(تعداد درج شود)

ISIمقاالت

پژوهشی-مقاالتعلمی

ترویجی-مقاالتعلمی

المللیکنفرانسیبینمقاالت

     کنفرانسیملیتمقاال

..................................

امتیازهفتتاISIهرمقاله

امتیازچهارتاپژوهشی-هرمقالهعلمی

امتیازدوتاترویجی-هرمقالهعلمی

امتیازدوتاالمللیبینیهرمقالهکنفرانس

امتیازیکتاملییهرمقالهکنفرانس

معتبر هایجشنواره یا مسابقات در مقام کسب


(تعداد درج شود)

المللیبین

ملی

..................................

المللیهرمسابقهیاجشنوارهبین

هفتامتیازمقاماول

پنجامتیازمقامدوم

امتیازسهممقامسو

هرمسابقهیاجشنوارهملی

امتیازپنجمقاماول

امتیازسهمقامدوم

امتیازیکمقامسوم

تاهفتامتیاز هرطرح................................../رسالهنامهانیمرتبطباموضوعپایوفناوریپژوهشهایمشارکتدرطرح

تادهامتیاز هراختراع..................................صالحیمراجعذدیی/رسالهوموردتأنامهانیثبتاختراعمرتبطباپا

تادهامتیازکارشناسینامهپایانبرایصرفاً..................................سازیتوسطدانشجومحتوایمبتنیبرکارآزمایشگاهیویاشبیه

نامهپایانمناسببودنشکلظاهری

،مراجع(هاجدولوهاشکل،یپردازصفحه،یبندفصل)
تادهامتیازکارشناسینامهپایانبرایصرفاً..................................

..................................نامهدرکارنامهدانشجوبرایپایانشدهثبتنمره

صفرامتیاز17کمتراز

امتیازدو18تا

چهارامتیاز13تا

ششامتیاز21تا

خانوادگی استاد راهنما، تاریخ و امضاء:نام و نام             


