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 نامهوهیش

 یانرژ هوشمند یهاشبکه حوزه در برتر رساله و نامهانیپا انتخاب

 

 مقدمه

 جوان محققان ترغيب و یقتشو و با هدف هوشمند انرژی یهاشبکه حوزه در پژوهش توسعه به عنایت با

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

 هوشمند انرژی یهاشبکه حوزه در برتر رساله و نامهانیپا عنوانبه نامهشيوهاین  طبق را دکتری یهارساله

 .دهدیم قرار تشویق مورد و کندیم انتخاب

 ( تعاریف1 ماده

 شبکه هوشمند انرژی ایران است؛ علمی انجمن: منظور انجمن 

 است.کميته آموزش و پژوهش : منظور کميته 

 ( اهداف2ماده 

های هوشمند نامه و رساله برتر در حوزه شبکه، تدوین نحوه امتيازدهی پایاننامهاین شيوه از تهيه هدف

 قالب در کاربردی و اصيل های پژوهشیفعاليت ه انجامب مقاطع مختلف دانشجویان ترغيبانرژی به منظور 

 .است حوزهاین  در رساله و نامهپایان

 



 

 

 ( جایزه3ماده 

نامه کارشناسی ارشد و یک پایان ،به یک رساله دکتری های هوشمند،هر سال در اختتاميه کنفرانس شبکه

 شدهینيبشيپ ضيان از جدول امتيازاتحداکثر امتياز در بين متقا نامه کارشناسی، مشروط به کسبیک پایان

 هایشبکهنامه و رساله برتر در حوزه پایانلوح افتخار ، و تأیيد کميته آموزش و پژوهش نامهدر این شيوه

 تعلق خواهد گرفت.انرژی هوشمند 

 شرایط واجدین (4ماده 

به شرکت در مسابقه قادر واجد شرایط ذیل  و کارشناسی کارشناسی ارشدآموختگان مقاطع دکتری، دانش

 هستند:

در سال  های هوشمندشبکه کنفرانسغاز سال پيش از تاریخ آ 3بایستی حداکثر  متقاضی دفاعتاریخ  -1

 اشد.ببرگزاری مسابقه 

 های هوشمند انرژی باشد.متقاضی بایستی مرتبط با موضوع شبکه رساله/نامهپایان -2

نموده منتشر  ISI مرتبط با رساله خود را در مجالت مقاله 3اقل مقطع دکتری بایستی حد آموختهدانش -3

 باشد.

 ISIدر مجالت خود را نامه مقاله مرتبط با پایان 1مقطع کارشناسی ارشد بایستی حداقل  هآموختدانش -4

 مرتبط به ثبت رسانيده باشد.یا داوری شده المللی به چاپ رسانيده یا یک اختراع بين

 داوری( 5ماده 

معرفی  انجمن به شورای اجراییبه پيشنهاد کميته  های دریافتی، یک نفرنامه و رسالهایانبررسی پ منظوربه

و مدیریت فرآیند داوری  یتشکيل کميته داوردار شده و با حکم رئيس انجمن برای مدت یک سال عهده

 طتوسصنعتی متخصصين  وهای کشور متشکل از اعضای هيئت علمی دانشگاه یداور کميتهگردد. می

 شوند.یيد میأدر کميته آموزش و پژوهش ت و پيشنهاد داوریکميته مسئول 



 

 اجرایی کار ( گردش6 ماده

 موردنیاز مستندات -1-6

  این  «یهوشمند انرژ یهاشبکه نهيو رساله برتر در زم نامهانیمسابقه انتخاب پا»تکميل و امضای فرم

 ؛ط استاد/اساتيد راهنمانامه توسشيوه

  آن؛ خالصه و رساله/نامهیانپا از نسخهیک 

 ها، اختراعات و کليه مستندات مربوط به جدول امتيازدهی.یک نسخه از مقاالت، طرح 

شيوه  رساله برتر و به/نامهوان انتخاب پایانمقرر در فراخ باید ظرف مدت موردنياز : مدارک1 تبصره

 د.گرد ارسال در فراخوان شده یمعرف

 نحوه امتیازدهی -2-6

این  (1جدول شماره ) اساس بر آموختههای دانشو فعاليت نامه/رسالهپایان دستاوردهای يازدهیامت نحوه

 است.  نامهشيوه

 انرژی های هوشمندهای پژوهشی در حوزه شبکهبرای فعاليت شدهی نيبشيپ: امتيازات 1جدول 
 توضيحات حداکثر امتياز  فعاليت ردیف

1 
های انجمن علمی شبکه در همکاری و فعاليت

 هوشمند انرژی
10 

 5حداکثر امتياز به ازای هر سال همکاری 

 امتياز

 امتياز 2عضویت در انجمن: 

2 
-دستاوردهای حاصل از پایان مقام کسب

 معتبر هایجشنواره یا مسابقات در نامه/رساله
10 

 امتياز 10المللی: حداکثر امتياز مسابقات بين

 امتياز  5حداکثر امتياز مسابقات ملی: 

 10 نامه/رسالهاز پایان شده کسبنمره  3

 امتياز 10نمره عالی: 

 امتياز 6نمره بسيار خوب: 

 امتياز 4نمره خوب: 

4 
 ISI مجالت درنامه/رساله مرتبط با پایان مقاله

 معتبر
40 

 امتياز 7هر مقاله حداکثر 

5 
مجالت غير  در نامه/رسالهمرتبط با پایان مقاله

ISI  های معتبرکنفرانسو 
10 

 امتياز 2له حداکثر هر مقا

 5هر طرح پژوهشی و فناوری حداکثر  10 و فناوری پژوهشی هایطرح در مشارکت 6



 

 امتياز نامه/رسالهمرتبط با موضوع پایان

7 
مرتبط با یا داوری شده بين المللی اختراع  ثبت

 نامه/رسالهپایان
10 

 امتياز 10حداکثر امتياز هر ثبت اختراع: 

حداکثر امتياز هر ثبت اختراع داوری شده: 

 امتياز 5

از انتشار مقاله معتبر  ISIمنتشر شده در مجالت  مجالتاز امتياز اخذ شده  %50بایستی حداقل : 2تبصره 

 .اخذ شده باشد (JCRبا توجه به سطح مجله در سامانه ) Q2یا  Q1جالت دارای سطح مدر 

و امتياز انتشار مقاله در  JCRه سطح مجله در سامانه با توجه ب ISI ای: امتياز مقاالت مجله3تبصره 

 شود.محاسبه می 2جدول مجالت دارای سطوح مختلف مورد اشاره در 

 انتشار مقاله در مجالت دارای سطوح مختلفامتياز حداکثر : 2جدول 

 امتياز درجه مجله

Q1 7 

Q2 5 

Q3 4 

Q4 5/2 

کامل مقاالت بدون توجه به تعداد نویسندگان لحاظ : به منظور تشویق کار گروهی، امتياز 4تبصره 

 شود.می

مرتبط با های به موارد مستخرج از فعاليت تنها، نامه/رساله: در محاسبه امتياز دستاوردهای پایان5تبصره 

 گيرد.اشتغال به تحصيل در مقطع مربوطه امتياز تعلق میآغاز متقاضی پس از نامه/رساله موضوع پایان

به مواردی که به طور مشترک تحت نام  تنها، رساله/نامهر محاسبه امتياز دستاوردهای پایان: د6تبصره 

 گيرد.دانشجو و استاد/اساتيد راهنما ارائه شده امتياز تعلق می

گيرد که دانشجو ، تنها به مواردی امتياز تعلق میرساله/نامه: در محاسبه امتياز دستاوردهای پایان7تبصره 

در دستاوردهایی نظير مقاالت منتشر شده که ترتيب اسامی بيانگر ميزان  ایفا کرده باشند.نقش اصلی را 

 مشارکت همکاران است، دانشجو بایستی نفر اول یا نفر اول پس از استاد/اساتيد راهنما باشد. 



 

تياز های معتبر توسط متقاضی امکنفرانسو  ISIمجالت غير مقاله ارائه شده در  5: حداکثر به 8تبصره 

 گيرد.تعلق می

، به مقاالت ارائه شده در هاکنفرانسو  ISIمجالت غير : در محاسبه امتياز مقاالت ارائه شده در 9تبصره 

مقاالت حداکثر سایر امتياز و به  2حداکثر  (Smart Grid Conference) های هوشمند انرژیکنفرانس شبکه

 گيرد.امتياز تعلق می 1

 نامه/رساله برترانتخاب پایان -3-6

، 2-6و محاسبه امتياز بر اساس موارد مورد اشاره در بند  1-6پس از دریافت مستندات مندرج در بند 

 کند.نامه/رساله برتر را انتخاب میها پرداخته و پایانهای متقاضیها/رسالهنامهکميته داوری به مميزی پایان

 یتصویب و بازنگر (7ماده 

کميته آموزش و پژوهش انجمن علمی  11/7/1397 مورختبصره در جلسه  9ماده و  7در  نامهشيوهاین 

اجرایی انجمن علمی شبکه  شورای 2/8/1397مورخ  تأیيد و پس از آن در جلسه ایرانانرژی شبکه هوشمند 

رت لزوم، بازنگری در االجرا است. در صوبه تصویب رسيده و از تاریخ تصویب الزم ایران انرژی هوشمند

 انجام خواهد شد. کميته آموزش و پژوهشنامه با پيشنهاد شيوهاین 

 


