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 پست درسل و امضاء شده به آي فرم تكميكير الكترونيتصو ارسال -ج

ا ارسال آن از طريق نمابر به ي ir.org.elections@ieee: يكيالكترون
  .1387مهرماه  21شنبه يكحداكثر تا روز  021-88335268شماره 

 ) كلمه300حداكثر  ( مختصريوگرافيب شامل Wordل يك فايارسال  -د
 وردهز در آن آيننامزد د ي جديكيالكترونعكس  كي كه يبه زبان فارس

  . فوقبه آدرس  يكيكترونق پست الياز طر است، شده
ط را ي حائز شراي فرمها، نامزدهايافت و بررسيته انتخابات پس از دري كم-5

 را به يري گي اعالم و نحوه رأيق خبرنامه بعدين و از طرييدر مدت مقرر تع
  .اطالع اعضاء خواهد رساند

  شه گرير احمد شيام
  IEEE رانيل خبر شاخه امسئو

 يياجرا كميته انتخابات ي براينامزد
 با اعضاء IEEEران يشاخه ا ييته اجراي جلسه كم4/6/1387خ يدر تار

 دكتر حكاك به ين جلسه جناب آقايدر ا. ته انتخابات برگزار شديكم
 :دير اتخاذ گرديمات زيده و تصمي گردنييته انتخابات تعياست كميعنوان ر

  :يپستها ي خودرا براي توانند نامزدهاي مIEEEران ياعضاء شاخه ا -1
 ،)ب نفر اول و دوم در آراءيبه ترت(س يب رئيس و نايرئ •

 ر،يدب •

 خزانه دار، •

ته ي به كمي مهرماه سال جار21شنبه يكرماه تا مه 2شنبه سه در فاصله 
  .ندي نمايانتخابات معرف

ق ي توسط خبرنامه و از طرIEEEران ي به اعضاء شاخه اي اطالع رسان-2
  .ردي گيانجام مارسال پست الكترونيكي 

  :دي با توجه به اساسنامه، نامزدها با-3
، Memberبا رتبه  در سال جاري IEEEفعال شاخه ايران عضو  •

Senior Member ا يFellow ييت دانشجويافراد با عضو( باشند 
 ).د نامزد شوند تواننينم

با رتبه  IEEEران يشاخه افعال  از اعضاء حد اقل سه نفرتوسط  •
Member ،Senior Member ا يFellow ل فرم يق تكميو از طر

 . گردندي معرفي نامزديوست برايپ

 توانند نامزد ي، م1 از سه پست بند يكي يك از نامزدها فقط برايهر •
ك پست، با نظر يش از ي بي برايافت فرم نامزديدر صورت در. شوند

 ي از پستها معرفيكي فقط ي را برايته انتخابات وينامزد مربوطه، كم
 .خواهد نمود

  :ي مراحل اعالم نامزد-4
، توسط حداقل سه 3ط بند ي با توجه به شراشنهاد نامزد مورد نظري پ-الف

 Member ،Senior Member با رتبه IEEEفعال شاخه ايران عضو 
  . از پستها و كسب نظر موافق نامزد مورد نظريكي يبرا Fellowا ي
شنهاد دهندگان و سپس يمه بطور كامل توسط پيل فرم ضميتكم -ب

نامزد )  كلمه300حداكثر ( مختصر يوگرافيل بيتكم. نامزد مورد نظر
  .ست ايالزام مورد نظر

2-ژه نامه انتخاباتيو

  : و اختصارات مربوطهIEEEت يمراتب عضو

IEEE Grades 
Description  Code  

Associate Member  A  
Affiliate  AF  

Exchange  E  
Fellow  F  

Graduate Student Member  GSM  
Honorary Member  HM  

Life Fellow  LF  
Life Member  LM  
Life Senior  LS  

Member  M  
Student Member  Stm  
Senior Member  SM  

  
: از راست به چپ. IEEEران ي شاخه اييته اجرايته انتخابات با كميجلسه مشترك كم

 .يهران پور، دكتر حكاك و دكتر مي دانا، دكتر عبدي، دكتر فرجييدكتر كسا



عا ه    یس
   IEEEران ي شاخه ايته اجرائي انتخابات كميشنهاد نامزد برايفرم پ

  

  
ت يشماره عضو  ينام و نام خانوادگ  

IEEE 
  امضاء  تلفن تماس  يكي پست الكترونآدرس  *رتبه

1                           
                       

2                           
                      

3                           
                      

4                           
                      

5                           
                      

  .ديياز اختصارات جدول صفحه اول خبرنامه استفاده نما *

  
ت يشماره عضو  ينام و نام خانوادگ

IEEE 
 #امضاء  تلفن تماس  يكيآدرس پست الكترون &هرتب

                     
                     

  . استيامضاء فرم به منزله قبول نامزد #                                           .ديياز اختصارات جدول صفحه اول خبرنامه استفاده نما &

  .خزانه دار                              ،ريدب               ، سيب رئيس و نايئر        :) دي را انتخاب كنيكيفقط (  نامزد پست 

  ): كلمه300حداكثر ( نامزد يوگرافيب
            

 شنهاد دهندگانيمشخصات نامزدپ

 شنهاد دهندگانيمشخصات پ

آدرس  به يكيق پست الكتروني آن از طريكير الكتروني نسبت به ارسال تصو21/7/1387خ يرل و امضاء فرم چاپ شده، حد اكثر تا تايپس از تكملطفاً 
ir.org.elections@ieee لي فاكي ارسال  ضمنا.ديينمااقدام  021-88335268شماره ق نمابر به يا ازطري Wordلمه ك300حداكثر ( مختصر يوگرافي شامل ب (

 . استي الزام، استورده شده در آن آزي نامزد ندي جديكي عكس الكترونكي كه يبه زبان فارس


