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 IEEE ایران بخش مجمع کامپیوتر– انواری استاداعطای جایزه آیین نامه 

 

  مقدمه 

 ۳۳و پس از  ندنویز دریافت کردو دکتری خود را در رشته ریاضی از دانشگاه ایلی کارشناسی ارشد( ۳۱۳۱-۳۱۳۱) یانوار یمرتضدکتر 

نویز، ایالتی میشیگان، ایالتی اوهایو، ایالتی کالیفرنیا، بریتیش کلمبیای کانادا و مؤسسه پوانکاره های ایلیسال تدریس و تحقیق در دانشگاه

کده دانش به عنوان نخستین رئیس و تبه ایران مراجع ،به دعوت پروفسور رضا ریاست وقت دانشگاه صنعتی شریف۳۱۳۳فرانسه، در سال 

در مهرماه  عالی این مدرسه را بنیان نهادند. رانیدر ا وتریکامپریزی و کاربرد عالی برنامهمدرسه  ایشان. ندمنصوب شدعلوم ریاضی 

 کاربرد کامپیوتر و»دانشجو در سه رشته  ۳۳۱عنوان نخستین موسسه مستقل آموزش عالی کامپیوتر در کشور با پذیرش به۳۱۳۱

سال فعالیت  ۳ مدرسه عالی کامپیوتر در طول  آغاز به کار کرد.« ریزیبرنامه»و « ریاضیات عملی و تحقیق در عملیات»، «هاسیستم تحلیل

های دانشگاهی و اجرایی مهمی در حوزه اکنون دارای سمت( بالغ بر هزار نفر دانشجو تربیت کرد که بسیاری از آنان هم۳۱۳۱-۳۱۳۱خود )

ترین برنامه دانشگاهی حتی تا زمان توان انفورماتیکیمدرسه عالی را می این های موجود درترکیب رشتهفناوری اطلاعات کشور هستند. 

 ای از بینش عمیق و دوراندیشی زنده یاد دکتر مرتضی انواری است.حاضر دانست که خود نمونه

اتیک هیئت مؤسس انجمن انفورم عضو ایشان .نددگذاری کرپایهریاضی دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر را در این دانشکده  انواری استاد

 ایشاندر مجموعه پنج فرد برگزیده دانشگاهی مؤثر کشور از  ۳۱۳۳و در اولین نشست ملی فناوری اطلاعات کشور در سال  ندایران بود

 :ند ازبود های حضور در ایران عبارتدر سال ایشانهای علمی و آموزشی تقدیر به عمل آمد. فعالیت« دانشگاهی برگزیده»عنوان به

  (۳۱۳۱ریاضی دانشگاه صنعتی شریف )ریاست دانشکده علوم 

 (۳۱۳۱سی ریاضی و علوم کامپیوتر )گذاری دوره کارشناپایه 

 (۳۱۳۱شناسی ارشد علوم کامپیوتر )گذاری دوره کارپایه 

 (۳۱۳۱ریزی و کاربرد کامپیوتر )هگذاری مدرسه عالی برنامبنیان 

 (۳۱۳۱س انجمن انفورماتیک ایران )در هیات مؤس عضویت 
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 جایزه اهداف -1اده م

  حوزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعاتتوسعه پایدار تقدیر از تلاشگران و اثرگذاران در 

 علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعاتو صنعتی در حوزه پژوهشی  ,علمی  و گسترش ترویج 

  علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات حوزه درمعرفی تلاش های برجسته و تجربیات ارزشمندایجاد انگیزه و ارائه راه با 

 

 نامزدان جایزهشرایط عمومی  -2ماده 

 ایران تابعیت. 

 عضو IEEE جایزه اعطای هنگام. 

 

 مستندات لازم برای معرفی -3ماده

 کامپیوتر صنعت حوزه یا افراد شاخص دردانشگاهی دو معرف برجسته   توسطحداقل  مربوطه فرم تکمیل 

 تخصصی -علمی حال شرح ارائه (CV) 

 

 کمیته ارزیابی-4ماده 

 و نماینده کمیته جوایز در این کارگروه یمجامع تخصص تهیکم ایران، بخش IEEE کامپیوترمجمع  اصلی اعضای از متشکل کمیته ارزیابی

 حداقل دوتنمورد بررسی قرارداده و (  ۳معیارهای مندرج در این آیین نامه ) ماده  نقطه نظراز پیشنهادات دریافتی را این کمیته   .است

 ی شود.معرفجایزه برنده  هایی صورت گرفته وتا بررسی ن معرفی می کند شاخه ایرانبه کمیته جوایز  را به همراه امتیازهای آنان  برگزیده
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 معیارهای ارزیابی -5ماده 

 :هستندمعیار های ارزیابی شامل موارد ذیل 

 ( ۱۱حداکثر امتیاز آموزشی )فعالیت های  (۳

 حسن شهرت در زمینه تدریس در  حوزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات 

 در رشته های حوزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات انتشار کتب درسی برجسته 

  مقاطع مختلف تحصیلیتنوع و اثرگذاری گسترده دروس ارائه شده در 

 نوآورانه در سطح ملی های تاثیر گذار آموزشی واقدامات و ارائه دیدگاه  

 
 (امتیاز۱۱حداکثر پژوهشی ) فعالیت های (۱

  حوزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعاتحسن شهرت درانجام پژوهش در 

 یالملل نیب و یدر سطح مل حوزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات برجسته در یکتب پژوهش انتشار 

 حوزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعاتبرجسته در  یو صنعت یپژوهش ،یعلم آثار 

 یالملل نیوب یدر سطح مل یتاثیر گذار پژوهش یهادگاهید ارائه 

 صنعت کشور یو ارتقا یپژوهش یهاینوآور یسازادهیدر پ رگذاریبرجسته و تاث یدستاوردها 

 تخصصی در حوزه میز گرد هایها و  برگزاری همایش 

 
 ( امتیاز ۳۱و حداکثر  ۳۱صنعتی  )حداقل  فعالیت های (۱

 ثبت اختراعات ملی/بین المللی 

 مشارکت در پروژه های دانش بنیان 

  طراحی و انجام پروژه های کلان ملی 

 انجام پروژه های بزرگ بین المللی 

 جوایز و گواهی های صنعتی 

 تولید محصولات کامپیوتری 

 تاب با محوریت حل مشکلات صنعتیتالیف ک 

  مدیریت مجموعه های بزرگ خصوصی 

  حوزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعاتسرمایه گذاری در پروژه های 
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