شاخه ی دانشجویی  IEEEدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می کند:
هر ساله یک مسابقه ی مقاله نویسی دانشجویی توسط  IEEE Region8که شامل بسیاری از کشورهای اروپایی ،آسیایی و آفریقایی است،
برگزار می شود و در نهایت ،به سه مقاله ی برگزیده ی نهایی جوایزی همراه با مدرک معتبر  IEEEاهدا می شود .این مسابقه در سطح جهانی
بسیار حائز اهمیت است .هر یک از کشور های عضو  IEEEم سابقاتی در شاخه های خود برگزار می کنند و نهایتاً هر شاخه ی دانشجویی
 IEEEمجاز خواهد بود به ازای هر  100نفر عضو ،یک و حداکثر سه نفر را به  Region8معرفی نماید.
شاخه ی دانشجویی  IEEEدان شگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی قصد دارد در سال جاری ،با همکاری اساتید و دانشجویان ،مسابقه ی
مقاله نویسی دانشجویی را برگزار نماید و در آخِر مقاالت برگزیده را برای شرکت در  spcارسال کند .همچنین به مقاالت منتخب (مقاالتی که
حد نصاب امتیاز را از داوران کسب کرده اند) جایزه ای از طرف دانشگاه تعلق خواهد گرفت که به شرح زیر است:


نفر اول (ارشد و دکترا) ۸۰۰ :هزار تومان



نفر دوم (ارشد و دکترا) ۴۰۰ :هزار تومان



نفر اول (کارشناسی) ۳۰۰ :هزار تومان
(ارسال مقاله اول به مرحله ی اصلی)

شایان توجه است که ارائه ی شفاهی برای داوری مقاالت ،ضروری است.
زمینه های مسابقه:


الکترونیک



قدرت



کامپیوتر



کنترل



مخابرات



مهندسی پزشکی

تاریخ ارسال مقاالت و مسابقه:
 +تاریخ پذیرش مقاالت ۱۰ :آبان
 +تاریخ اعالم نتایج مسابقه ۲ :آذر
 +تاریخ برگزاری مرحله ی شفاهی داوری نیز متعاقباً اعالم خواهد شد.



تنها دانشجویان سال اول دکترا ،کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مجاز به شرکت در این
مسابقه هستند.



مقاالت باید به زبان انگلیسی باشند.



مقاله ها می توانند بصورت گروهی ارائه شوند.



فایل  Templateمربوط به مسابقه در سایت شاخه بارگذاری شده است.

تذکر :مقاالت باید بر اساس کار پژوهشی دانشجو باشد .در صورت کپی کردن آن از سایر مقاالت و اثبات آن در کارنامه ی کاری دانشجو ،به
عنوان تخلف انعکاس پیدا می کند.
تذکر :خالصه ای از نحوه ی کار پژوهشی (شامل پایان نامه یا تاییدیه ی استاد راهنما و یا  )...در یک فایل جداگانه ارائه شده و با فایل مقاله
 zipو سپس ارسال شود.
تذکر :توجه داشته باشید که مقاله ی ارسال شده نباید پیش از این  submitشده باشد.

مقاالت خود را به این آدرسِ ایمیل ،ارسال فرماییدieee-spc@kntu.ac.ir :
همچنین در صورت نیاز ،می توانید با شماره  09904530368در ارتباط باشید.
شرکت کنندگان باید عضو  IEEEباشند که این کار ،در حین مسابقه و توسط شاخه انجام خواهد گرفت.

