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در ارديبهشت  IEEEردهمايي بخش ايران گجلسه 
   1390ماه 

  
در كنار كنفرانس برق ايران در دانشگاه  1390در اريبهشت ماه 

 اي تحت عنوان گردهمايي  بخش ايرانصنعتي اميركبير، جلسه
IEEE جلسه كه با حضور مسئولين برد و اين .  گرددبرگزار مي

 اين بخش تشكيل مي گردد به معرفي اعضاي كميته هاي اصلي
فعاليت هاي اين بخش و بررسي عملكرد آن در سال گذشته  

در اين جلسه همچنين  شاخه دانشجويي برتر و پايان . پردازدمي
هاي برتر در دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و نامه

ها هاي ارزشمند آنمعرفي و از فعاليت 1389دكتري در سال 
  . آيدتقدير به عمل مي

هاي برتر  در سال كانديداهاي شاخه دانشجويي برتر و پايان نامه 
اسفند   29هاي  خود را تا تاريخ  توانند گزارش فعاليتمي   89

به آدرس پست الكترونيكي  IEEEبه دفتر بخش ايران 
office@ieee.org.ir دانشجويان محترم براي . ارسال نمايند

توانند با دفاتر شاخه دانشجويي محل كسب اطالع بيشتر مي 
  . تحصيل خود و يا دفتر بخش ايران تماس حاصل فرمايند

    
  

هايي كه تحت حمايت شاخه ليست كنفرانس
 در سال جاري برگزار خواهد شد  IEEEايران 

 
 EPDC2011شانزدهمين كنفرانس شبكه توزيع برق

 
شانزدهمين كنفرانس شبكه توزيع برق با همكاري شركت توزيع 
برق هرمزگان و دانشگاه صنعتي اميركبير با نظارت انجمن 

 31و  30در تاريخ ) IAEEE(مهندسان برق و الكترونيك ايران 
  .در هتل هرمز بندرعباس برگزار مي شود 90فروردين 

  
  
  
  

  ICEE2011نوزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران 
 

 
  

 29تا  27نوزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران در تاريخ 
.  در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار مي شود 90ارديبهشت 

هدف اين كنفرانس، فراهم نمودن جايگاهي براي چالش هاي 
 تئوري و تكنيكي در زمينه هاي مختلف مهندسي برق و ارائه
. آخرين يافته و تحقيقات دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي است

مايلند با فراهم كردن سخنراني ها،  ICEE2011كميته برگزاري 
ارائه مقاالت در جلسات تخصصي، برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
و نمايشگاه هاي تخصصي در زمينه هاي مختلف، شركت 

ا در شاخه هاي كنندگان را با جديدترين تحقيقات و تكنولوژي ه
  . مختلف مهندسي برق  آشنا كنند

  
  1201CSSE علوم كامپيوتر و مهندسي نرم افزار

 
  

مهندسي  انشكده، با همكاري د)CSI(انجمن كامپيوتر ايران 
 نشگاه صنعتي شريف، سمپوزيوم علومدا (CE)كامپيوتر 

و  25را در تاريخ ) CSSE2011(كامپيوتر و مهندسي نرم افزار 
  .در تهران برگزار مي كنند 90خرداد  26

در علوم كامپيوتر و مهندسي نرم  CSIسمپوزيوم بين المللي 
لين انجمن  در ارائه پيشرفت هاي او )CSSE2011(افزار 

تكنولوژيكي و نتايج تحقيقات در زمينه هاي تئوري، عملي،  و 
  . علوم كامپيوتر كاربردي و مهندسي نرم افزار است
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هوش مصنوعي و پردازش سيگنال سمپوزيوم 
AISP2011  

  
با همكاري مركز تحقيقات  (CSI)انجمن كامپيوتر ايران 

دانشگاه  (AICTC)تكنولوژي مخابرات و اطالعات پيشرفته 
  صنعتي شريف، سمپوزيوم هوش مصنوعي و پردازش سيگنال را 

در اين  .در تهران برگزار مي كنند 90خرداد  26و  25در تاريخ 
وزيوم ميزبان محققان، دانشمندان، مهندسان و مدت، سمپ

شاغلين در زمينه هوش مصنوعي و پردازش سيگنال براي تبادل 
  .نتايج آخرين تحقيقات و يافته ها خواهد بود

 

  
  

  

  اخبار شاخه دانشجويي
  

  دانشگاه صنعتي اصفهان
  

ي تدانشگاه صنع IEEEشاخه دانشجويي اخير هاي از فعاليت
  :موارد زير اشاره كرد توان به اصفهان مي

  
 سمينارها شاملبرگزاري  •

  
همايش آشنايي دانشجويان ورودي جديد رشته  

  برق و كامپيوتر با فعاليتهاي انجمنهاي علمي
برق  و انجمن مهندسين IEEEسمينار آشنايي با  

  و الكترونيك ايران
سمينارهاي علمي توسط مهندس بهنام فر، دكتر  

 قادر و دكتر مداح علي
 

 شامل 89برگزاري دوره هاي آموزشي در پاييز  •
 

 MATLABافزار دوره آموزشي نرم 
 و رشته برق و كامپيوتر )مقدماتي(
 OrCADدوره آموزشي  
دوره آموزشي طراحي مدارهاي مجتمع با   

 HSPICEاستفاده از نرم افزار 
 دوره آموزشي آشنايي با رباتيك 

  
 

 
 ++Cآموزشي هاي دوره 
 دوره آموزشي برنامه نويسي حرفه اي وب 
دوره آموزشي كنترلرها و پردازشگرهاي  

 )DSP(سيگنال ديجيتال 

 برگزاري كارگاه هاي آموزشي •
 و شركت در مسابقاتبرگزاري  •
 راه اندازي وب سايت شاخه •
برگزاري انتخابات هيئت رئيسه شاخه به صورت  •

 الكترونيكي
  

  دانشگاه تهران
  

از فعاليت هاي اخير شاخه دانشجويي دانشگاه تهران مي توان به 
  :موارد زير اشاره نمود

 :برگزاري سمينارها و نشست هاي مختلف از جمله •
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مسابقه مقاالت دانشجويي، فراخوان مقاالت از -
پس از داوري اوليه، شش . آغاز شد 89شهريور ماه 

مقاله برتر به داوري مرحله بعد و ارائه شفاهي راه 
پس ازمراسم و ارائه شفاهي در آذرماه، سه . يافتند

مقاله برتر انتخاب شده و به مسابقه مقاالت دانشجويي 
IEEE Region 8 )IEEE Region 8 Student 

Paper Contest (از بين مقاالت . فرستاده شدند
ارسالي، مقاله آقاي حاجي ميرصادقي جز پنج منتخب 

  .به مرحله بعد راه يافته است

سي دنشست هاي آشنايي با گرايش هاي مختلف مهن -
بيو الكتريك، قدرت، مخابرات، كنترل و (برق 

  پاسخبا حضور اساتيد محترم و پرسش و ) الكترونيك

      نشست هايي پيرامون موضوعات مختلف علمي با
حضور اساتيد مدعو از داخل و خارج از كشور از جمله 

   دكتر اديبي و دكتر آنسر

كه به  IEEE Documentary Channelراه اندازي  -
طور هفتگي مستندهاي جالب علمي براي دانشجويان 

 .عالقمند پخش مي كند

 



  
عاليت هاي آن به و ف IEEEبرگزاري نشست معرفي  -

 :دانشجويان جديدالورود دانشكده برق و كامپيوتر

 :برگزاري كالس هاي آموزشي علمي مانند •
 MATLABنرم افزار   -
  HSPICEآشنايي با نرم افزار  -
 ...و  DSPهاي برنامه نويسي و پياده سازي با پردازنده -
نفر از فعاالن علمي در ايران شامل  120ثبت نام بيش از  •

  .و اساتيد دانشجويان
  همكاري با دومين سمينار بين المللي قدرت •

  شاهروددانشگاه صنعتي 
  

دانشگاه صنعتي  IEEEهاي اخير شاخه دانشجويي از فعاليت
  : را ذكر نمود زير موارد توان بهشاهرود مي

و  Tap Changerبرگزاري سمينار علمي با موضوع  •
  كاربردهاي آن در ترانسفورمرهاي قدرت

ثبت نام و عضوي گيري از دانشجويان به منظور   •
 IEEEعضويت در 

برنامه ريزي براي برگزاري سمينارهاي علمي و  •
هماهنگي به منظور برپايي يك كنفرانس دانشجويي 

 مهندسي برق در دانشكده مهندسي برق و رباتيك
  

  شاهددانشگاه 
  

دانشگاه   IEEEيكي دانشجويان عضو در شاخه دانشجويي 
  8منطقه  IEEEشاهد، در كنفرانس شاخه هاي دانشجويي 

اين كنفرانس كه به صورت دوساالنه برگزار مي . شركت نمود
به ميزباني شاخه دانشجويي دانشگاه كاتوليك لوون  شود، امسال

  .برگزار شد ت در شهر لوون بلژيكاو 8ت تا او 4از تاريخ 

  
محور اعضاي دانشجو و  محورهاي اصلي اين كنفرانس شامل دو

شاخه هاي دانشجويي بود كه ) GOLD(اعضاي فارغ التحصيل 
) مشترك(به فراخور هركدام برنامه هايي تحت عنوان جلسات 

را تحت  گاه هاي آموزشيو كار) plenary sessions(عمومي 
  .پوشش قرار مي داد 

    {

  
  

  
  

  كردستاندانشگاه 
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از فعاليت هاي اخير شاخه دانشجويي دانشگاه كردستان مي 
  :زير اشاره كرد مواردتوان به 

  
 برگزاري نشست ها و سمينارها  •
 آموزشيبرگزاري كارگاه هاي  •
 بازديدهاي علمي •
 برگزاري همايش •
 - تخصصي برق -چاپ اولين شماره نشريه علمي •

دانشگاه  IEEEشاخه دانشجويي  IT -كامپيوتر
 89كردستان با نام طيف در لسفند ماه 

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
خ شهيد ابطحي  -خيابان كارگر شمالي -تهران: IEEEآدرس دفتر شاخه ايران 

  .14395 -1193: ، صندوق پستي 6پالك ) بيستم(
  88630362: تلفن

  info@ieee.org.ir: آدرس پست الكترونيكي
  http://www.ieee.org.ir: آدرس سايت

 ارديبهشت 15در صورت تمايل مي توانيد خبرهاي خود را تا تاريخ 
  .براي چاپ در خبرنامه آينده ارسال نماييد

f_abdollahi@aut.ac.ir  

http://www.ieee.org.ir/

