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 دارد

و دکتری برتر در حوزه بینایی ماشین و  نامه های کارشناسی ارشدفراخوان انتخاب پایان 

 1400پردازش تصویر در سال

 دوازدهمینبرگزاری صویر ایران در نظر دارد در حاشیه با سالم و احترام، به اطالع می رساند انجمن ماشین بینایی و پردازش ت 

 5لغایت  4( که در روزهای MVIP 2022ایران )بینایی ماشین و پردازش تصویر بین المللی  ملی و دومین کنفرانس کنفرانس

تاریخ برگزار می شود، از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری برتر ) شهیدچمران اهوازبه میزبانی دانشگاه  1400اسفندماه 

 مینه های مرتبط با موضوعات کنفرانس باشند تقدیر به عمل آورد.که در ز( 30/06/1398دفاع بعد از 

پایان نامه ها بر اساس آیین نامه انتخاب پایان نامه برتر مصوب انجمن ماشین بینایی و پردازش  بررسی و امتیاز دهی: فرآیند

 بررسی و امتیازدهی خواهند شد. داورانتصویر ایران )به پیوست( توسط گروه 

 4هایی که متقاضی در راستای انجام پایان نامه کسب نموده و طبق ماده با توجه به موفقیت نیاز جهت ارسال: مدارک مورد

 آیین نامه انتخاب پایان نامه برتر شامل موارد زیر است:

 است شده تکمیل کامل طور به که نامه پایان معرفی فرم. 

 شده اخذ نمره ی با همراه مربوطه مراجع از نامه پایان از دفاع تصویرگواهی. 

 است. همایش مربوطه یا و مجله اطالعات حاوی که مقاالت، تمام کامل و الکترونیکی نسخه ی 

 .گواهی مقاله برتر 

 پایان نامه کامل و الکترونیکی سخهن. 

 صنعتی و علمی پژوهشهای سازمان تائیدیه ی با همراه اختراع ثبت گواهی. 

 کننده حمایت صنعت از رساله یا نامه پایان خاتمه گواهی و قرارداد تصویر. 

 خوارزمی پژوهشی-علمی جشنواره در سوم تا اول رتبه کسب گواهی. 

 راهنما. اساتید/استاد از نامه توصیه 

 )تکمیل فرم نامزدی )به پیوست 

 مدارک تنها به صورت الکترونیکی است. است و ارسال  30/07/1400تا تاریخ  مهلت ارسال

به پیوست است( توسط متقاضی  1می بایست فرم درخواست دانشجو به همراه امضای استاد راهنما )فرم  جهت ارسال مدارک،

  تکمیل و به انضمام دیگر مستندات در قالب یک فایل زیپ شده مطابق ساختار اشاره شده در آیین نامه به آدرس الکترونیکی

@gmail.com2022thesis.mvip   جهت اطالعات بیشتر به سایت کنفرانس با آدرس همچنین  .شودارسال

mvip2022.ismvipconf.ir .مراجعه گردد 

بی خواهد شد. اگر از یک آیین نامه، از هر دانشگاه، حداکثر دو پایان نامه در هر مقطع ارزیا 3-2قابل ذکر است که طبق بند 

با توجه به بررسی اولیه، تنها دو مورد از برترین پایان نامه ها را به  داوراندانشگاه، بیش از سقف موردنظر ارسال شود، گروه 

 منظور قرار گرفتن در ارزیابی نهایی، انتخاب خواهد نمود. 

شد و از آنها با اعطای جوایز در حاشیه اعالم خواهد  11/10/4001تا تاریخ و فهرست پایان نامه های برتر  نتیجه ارزیابی

شایان ذکر است حضور افراد برگزیده در زمان اعطای جوایز در کنفرانس الزامی است و در کنفرانس تقدیر به عمل خواهد آمد. 

 گیرد.غیر اینصورت جایزه به فرد برگزیده بعدی تعلق می

 صورت ناقص ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.به مدارکی که به
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