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جرايياكميتهنتخاباتعالم نامزدهاي اا
  

 به رياست جناب آقاي دكتر IEEEجلسه كميته انتخابات شاخه ايران 
در  28/7/1387روز يكشنبه در حكاك و به طور مشترك با كميته اجرايي 

در اين جلسه پس از . محل دفتر مركزي شاخه با حضور اعضاء تشكيل شد
 كه IEEEبررسي فرمهاي پيشنهاد نامزد انتخابات كميته اجرايي شاخه ايران 

دريافت شده بود، اسامي ) 21/7/1387يكشنبه (در مهلت تعيين شده 
  .مورد تأييد قرار گرفتنامزدهاي حايز شرايط به شرح زير 

  ):به ترتيب الفبا( براي سمت رئيس و نايب رئيس شاخه آقايان -الف
دكتر حميد سلطانيان زاده، استاد دانشكده برق و كامپيوتر  -1

  دانشگاه تهران
كاظم مروج فرشي، استاد دانشكده مهندسي برق و دكتر محمد  -2

 كامپيوتر دانشگاه تربيت مدرس

دكتر بهروز وحيدي، دانشيار دانشكده برق دانشگاه صنعتي  -3
 اميركبير

ضمنا طبق تصميم قبلي كميته انتخابات، انتخاب كنندگان به دو نفر از 
تيب به عنوان  به ترآراءنامزدهاي فوق رأي داده و نفر اول و دوم با بيشترين 

  .رئيس و نايب رئيس اعالم مي گردند
  ):به ترتيب الفبا( براي سمت دبير آقايان -ب

دكتر سيد محمد احدي، دانشيار دانشكده مهندسي برق دانشگاه  -1
 صنعتي اميركبير

دكتر محمود رضا حقي فام، استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر  -2
 دانشگاه تربيت مدرس

نيا، استاديار دانشكده مهندسي برق دكتر فريدون شعباني  -3
 دانشگاه شيراز

3-ويژه نامه انتخابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   براي سمت خزانه دار-ج

از آنجاييكه تنها فرم پيشنهاد نامزدي آقاي امير احمد شيشه گر،  استاديار 
دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف دريافت شده بود، با توجه به 

 ايشان به سمت خزانه دار را نعدم وجود رقيب، كميته انتخابات برگزيده شد
  .تأييد كرد

كميته انتخابات مقرر نمود رأي گيري تنها براي سمتهاي رئيس، نايب رئيس 
رأي انجام  ضمناً .برگزار گردد) موضوع بندهاي الف و ب فوق(و دبير 

و با اطالع رساني از طريق پست الكترونيكي، گيري به صورت رايانه اي 
 آبانماه 25در تاريخ رأي گيري  اين .ت قرار گرفتمورد تأييد كميته انتخابا

  .آغاز و يك هفته ادامه خواهد داشت

   شه گرير احمد شيام
  IEEEمسئول خبر شاخه ايران 

  
: به راست از چپ. IEEEجلسه مشترك كميته انتخابات با كميته اجرايي شاخه ايران 

 -ي دانا، دكتر عبديدكتر فرجدكتر حجت كاشاني، دكتر سلطانيان زاده، ، ييدكتر كسا
 .شه گرشيپور، دكتر حكاك و 

  IEEEران محل دفتر مركزي شاخه اي
  و با مساعدت مركز تحقيقات IEEEبا همت و پيگيري رياست شاخه ايران 

  : استقرار يافتزير مخابرات ايران، دفتر مركزي شاخه در آدرس 
، طبقه 6، پالك )بيستم(انتهاي خيابان كارگر شمالي، خيابان شهيد ابطحي 

  . اول
  88630362: تلفن تماس

  :معرفي نامزدها
 با نامزدها، به پيشنهاد كميته IEEEجهت آشنايي اعضاء محترم شاخه ايران 

. اجرايي، از آنان خواسته شد تا بيوگرافي و برنامه هاي خود را ارسال نمايند
مطالب ارسالي به ترتيب براي نامزدهاي سمت رئيس و نايب رئيس و سپس 

 در ادامه با نامزدهاي .دبيري و با ترتيب الفبايي در اين ويژه نامه آمده است
مسئوليت اين مطالب . اين دوره انتخابات و برنامه هاي آنها آشنا مي شويم

  . بر عهده نامزدهاي محترم است
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  دكتر حميد سلطانيان زاده، 
 نامزد سمت رئيس و نايب رئيس شاخه

  :معرفي
 1339متولد (آقاي دكتر حميد سلطانيان زاده 

استاد دانشكده مهندسي برق و ) در يزد
ايشان . ن مي باشندكامپيوتر دانشگاه تهرا

: مدرك كارشناسي ارشد پيوسته مهندسي برق
 با رتبه اول از 1365الكترونيك را در سال 

كنترل (سيستم : دانشكده فني دانشگاه تهران و مدارك كارشناسي ارشد برق
) پردازش سيگنال و علوم بيوالكتريك(سيستم : و دكتراي برق) و مخابرات

 آمريكا (Ann Arbor)دانشگاه ميشيگان  از 1371 و 1369را در سال هاي 
 به عنوان پژوهشگر برجسته در آمريكا 1372ايشان در سال  .دريافت نمودند

شناخته شدند و از آن زمان تاكنون در اجراي طرح هاي پژوهشي متعددي 
در موسسه پزشكي فورد آمريكا و مركز تحقيقات فيزيك نظري و 

 1382 دكتر سلطانيان زاده در سال آقاي. رياضيات ايران همكاري داشته اند
به عنوان پژوهشگر برگزيدة دانشگاه تهران انتخاب شده و در همين سال 

 آمريكا در زمره شخصيت هاي علمي Who's whoتوسط مؤسسه كتاب 
ايشان تاكنون سرپرستي و يا مشاوره متجاوز از . برجسته برگزيده شدند

, دكترا را به عهده داشته اندشصت پايان نامه كارشناسي ارشد و ده رساله 
متجاوز از پانصد مقاله علمي در مجالت و كنفرانس هاي علمي ارائه نموده 
اند و در كميته هاي علمي متجاوز از بيست مجله و كنفرانس علمي فعاليت 

 انجمن مهندسين (Senior Member)ايشان از اعضاي ارشد . نموده اند
و طرح هاي   مقاله هاي علمي و از داوران(IEEE)برق و الكترونيك 

. پژوهشي بيوالكتريك و پردازش سيگنال و تصوير در سطح دنيا مي باشند
آقاي دكتر سلطانيان زاده دبير سومين كنفرانس ماشين بينايي و پردازش 

 بوده اند و در حال حاضر (MVIP’2005) 1383تصوير ايران در سال 
نترل و پردازش رئيس قطب علمي ك, عضو وابسته فرهنگستان علوم

و نائب رئيس , رئيس انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران, هوشمند
زمينه هاي پژوهشي ايشان شامل تصويرنگاري .  مي باشندIEEEبخش ايران 

شناسايي الگو و تحليل تصاوير پزشكي , پردازش سيگنال و تصوير, پزشكي
  .مي باشد
  :برنامه ها
IEEE375000ي جهان است، در حال حاضر فن- بزرگترين انجمن علمي 

يافته هاي علمي جهان در زمينه % 30 كشور جهان دارد، حدود 160عضو در 
هاي مختلف مهندسي برق و كامپيوتر را منتشر مي نمايد، ساليانه حامي بيش 

 كنفرانس علمي در سطح جهان است و در تهيه استانداردهاي بين 850از 
 امكان ارتباط و همكاري IEEEترتيب بدين  .المللي نقشي پيش رو دارد

مطلوب  با برجسته ترين دانشمندان دنيا و انتشار يافته هاي علمي را به نحو
 گسترش IEEE هدف اينجانب از فعاليت در شاخه ايران . فراهم مي نمايد

فرهنگ دانش محور، ارتقاءِ سطح علمي كشور و كمك به دانشجويان و 
ون مهندسي برق و كامپيوتر از راه هاي دانش آموختگان زمينه هاي گوناگ

  .زير مي باشد
   در كشورIEEEو گسترش عضويت   IEEE شناساندن امكانات -1
   گسترش شاخه هاي دانشجويي و ايجاد گروه هاي تخصصي -2
)IEEE Chapters(   
   در داخل و خارج كشورIEEE ايجاد ارتباط نزديك بين اعضاي -3
 جهاني كردن فعاليت هاي علمي در كشور  درIEEE استفاده از امكانات -4

  و افزايش IEEE Xploreاز جمله ثبت مقاالت كنفرانس هاي مرتبط در 
   IEEEميزان انتشار مقاالت علمي در مجالت 

 حل مشكالت موجود در ارتباط هم جانبه شاخه ايران با دفتر مركزي -5
IEEE در راستاي استفاده از تمامي امكانات IEEE  در كشور.  

  
  

  ، كاظم مروج فرشيد محمدكتر 
 نامزد سمت رئيس و نايب رئيس شاخه

  :معرفي
. در شهر يزد متولد شدم1331در سال 

تحصيالت عالي خود را در 1350درسال
دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف 

پس از اخذ مدرك كارشناسي . آغاز نمودم
 براي ادامه تحصيل به دانشگاه 1355درسال 

پس از اتمام دوره كارشناسي ارشد .  جنوبي عزيمت كردمكاليفرنياي
 به 1357رسانا، درسال  هاي نيم فيزيك، براي ادامه تحصيل در زمينه افزاره

 با اخذ 1358در بهمن . دانشكده برق دانشگاه كاليفرنيا در سانتاباربارا پيوستم
ا  ت1359از ارديبهشت . مدرك كارشناسي ارشد برق به ايران مراجعت كردم

عنوان   در بخش مايكروويو مركزتحقيقات مخابرات ايران به1361بهمن 
 مدرك دكتري خود را از 1366در ارديبهشت . ام پژوهشگر مشغول بوده

. رسانا دريافت كردم هاي نيم دانشگاه نيوساوث ويلز در زمينه ساخت افزاره
طور  ه ب1372 تا 1366از .  به دانشگاه تربيت مدرس پيوستم1366در شهريور 

طور پيوسته همكاري  همزمان با دانشكده برق دانشگاه اميركبير نيز به
  .ي سي گروه الكترونيك تربيت مدرس هستم اينك استاد پايه هم. ام داشته

. عنوان استاد نمونه كشور انتخاب شدم ، به1382-1381در سال تحصيلي 
) يك ليزرالكترون(ها  ام كه آخرين آن تاكنون پنج جلد كتاب ترجمه كرده

عنوان كتاب سال جمهوري اسالمي ايران برگزيده   به1383درسال 
ام كه  المللي منتشر كرده هاي متعددي در مجالت بين تاكنون مقاله. است شده

مالحظه  http://adsl.modares.ac.irتوان در آدرس  ها را مي اهم آن
 Optical Society of و همچنين عضو IEEEاينك عضو ارشد  هم .كرد

Americaهستم .  
  :برنامه ها

 در ايران براي ارتقاي سطح آموزش و IEEEي اعضاي  گيري از توان بالقوه بهره
  : پژوهش در كشور

  ان صنعت و دانشگاه باهمياري اعضاتقويت ارتباط مي -1
هايي براي تدوين  همنظور تشكيل هست تقويت ارتباط ميان پژوهشگران عضو به -2

  هاي مشترك طرح
  هاي تخصصي در سطح ملي، منطقه، و بين المللي ري همايشبرگزا -3
  هاي آموزشي مشترك باهمكاري اعضا اعم از دانشگاه و صنعت برگزاري دوره -4
 منظور تدوين هاي تخصصي از ميان اعضا براي تحقيق به تشكيل هسته -5

  استانداردهاي ملي
ي  ت رييسهاي مدون توسط هيأ صورت برنامه بديهي است اهداف فوق بايد به

اعضاي محترم و ياري خداوند منان به  همت همه تصويب برسد آنگاه به منتخب به
 .اجرا درآيد



 
3

  ، بهروز وحيديدكتر 
 نامزد سمت رئيس و نايب رئيس شاخه

  :معرفي
دكتر بهروز وحيدي ليسانس مهندسي برق 

، فوق )1359(خودرا از دانشگاه صنعتي شريف 
انشگاه صنعتي ليسانس مهندسي قدرت را از د

و دكتراي خود را در ) 1368(اميركبير 
مهندسي برق گرايش فشارقوي از دانشگاه 

UMIST ) 1376 (عضو 1379ايشان از سال  . اخذ نمود IEEEاند و   شده 
ايشان از . ميباشند)  IEEE Senior Member (عضو ارشد1383از سال 

دكتر وحيدي . ند در صنعت كشور مشغول به كار بوده ا1365 تا 1359سال 
 به 1368با رتبه اول دوره كارشناسي ارشد خودرا به پايان رساند و از سال 

 با بورس وزار ت 1372در سال . استخدام دانشگاه صنعتي امير كبير در آمد
 در UMIST تحقيقات وفناوري براي طي دوره دكترا به دانشگاه ،علوم

 و تحقيق در دانشگاه انگلستان عزيمت كردند و پس از بازگشت به تدريس
صنعتي امير كبير پرداختند و هم اكنون دانشيار دانشكده مهندسي برق 

دكتر وحيدي با صنايع مختلف همكاري . دانشگاه صنعتي اميركبير مي باشند

 مقاله در ژورنالها و كنفرانسهاي خارجي وداخلي چاپ 140ايشان . دارند
  .به چاپ رسيده است كتاب توسط ايشان 5وارائه كرده اند و درضمن 

  :برنامه ها
  : بصورت زير مي باشدIEEEبرنامه هاي اينجانب براي شاخه ايران 

 چه از نظر كمي و چه IEEE توسعه شاخه دانشجوئي شاخه ايران -1
وشش قرار دادن تمام دانشگاه هاي دولتي بعالوه كليه پكيفي و زير 

  دانشگاه هاي غير دولتي
 در ادارات مهندسي و IEEEيران  توسعه و فعال كردن شاخه ا-2

 كارخانجات و شركتهاي تحقيقاتي و توليدي

 IEEE تالش در جهت برداشتن محدوديت هاي موجود كه از سوي -3
 . در نظر گرفته شدهIEEEبراي شاخه ايران 

  همكاري و فعاليت بيشتر در برگزاري كنفرانسهاي معتبر داخلي-4

موسسات دولتي و  از سوي    تالش در جذب حمايت مالي-5
  .IEEEخصوصي براي شاخه ايران 

  
  

  ، احديد محمسيد دكتر 
  شاخهدبيرنامزد سمت 

  :معرفي
دكتر سيد محمد احدي مدارك كارشناسي و  

كارشناسي ارشد الكترونيك را از دانشگاه 
صنعتي اميركبير با رتبه اول و به ترتيب در 

.   دريافت نموده است1366و 1363سالهاي 
 به عنوان عضو هيئت علمي 1367سال وي از 

. در دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير مشغول به كار گرديد
جهت ادامه تحصيل عازم خارج از كشور گرديد و 1371سپس در سال 

 1996دكتراي مهندسي خود را از دانشگاه كمبريج انگلستان در سال 
ترا از بورس دولت ايران ايشان در طول تحصيل در دوره دك. دريافت نمود

پس از مراجعت، وي .  دولت انگلستان برخوردار بوده استORSو بورس 
مجدداً در دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير مشغول به كار 
گرديده و هم اكنون دانشيار و رئيس گروه الكترونيك اين دانشكده مي 

 مقاله علمي در مجالت 90ايشان تا كنون يك كتاب تاليف و بيش از . باشد
و كنفرانس هاي معتبر داخلي و بين المللي منتشر نموده و دهها پروژه 

وي همچنين پروژه . تحصيالت تكميلي و كارشناسي را هدايت نموده است
هاي تحقيقاتي مختلفي را در ارتباط با صنعت و نيز در بخش خصوصي، در 

زمينه هاي فعاليت . ده استزمينه هاي الكترونيك و مخابرات، به انجام رسان
تحقيقاتي كنوني وي بازشناسي گفتار، بهسازي گفتار، مقاوم سازي در 
بازشناسي، شناسايي گوينده و زبان محاوره اي، آشكارسازي فعاليت صوتي 

وي عضو ارشد انجمن مهندسين برق و . و نهان نگاري صوتي مي باشد
ابقه عضويت در اين انجمن بوده و  سال س21و داراي ) IEEE(الكترونيك 

 در دانشگاه صنعتي IEEEمدتي نيز مسئوليت مشاور شاخه دانشجويي 
  .اميركبير را برعهده داشته است

  :برنامه ها
با توجه به گسترش فوق العاده زمينه هاي مختلف علمي و از جمله مهندسي 

ط با  ايران فعاليت گسترده تري را در ارتباIEEEبرق، الزم است شاخه 
اهم اين . مهندسين برق و دانشجويان اين رشته در داخل كشور آغاز نمايد

  :فعاليتها، به نظر اينجانب، به اين شرح است
تشويق مهندسين و دانشجويان مهندسي برق در كشور به عضويت در  -1

IEEE.  
برگزاري همايش ها و نشست هاي كوتاه براي راهنمايي اعضاء جهت  -2

اتي كه اين عضويت مي تواند در جهت رشد و به روز استفاده از امكان
  .نمودن اطالعات علمي و حرفه اي ايشان فراهم نمايد

 IEEEتامين امكانات بيشتر از طريق منابع داخلي و يا در هماهنگي با  -3
  .جهت تسهيل عضويت افراد

ايجاد شبكه ارتباطي اعضاء در داخل كشور براي مبادله هرچه بهتر اخبار  -4
طالعات علمي و صنفي بين متخصصين فعال در بخش هاي صنعت، و ا

  . آموزش، تحقيقات و دانشجويان
كه ) Professional Activities(تاكيد بيشتر بر فعاليت هاي حرفه اي  -5

هم اكنون در شاخه ايران و بسياري از شاخه هاي مشابه، در مقايسه با 
 و گردهمايي ها، ، نظيرانتشارات)Technical Services(خدمات فني 

  .بسيار كمرنگ مي باشد
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  ، محمودرضا حقي فامدكتر 

  شاخهدبيرنامزد سمت 
  :معرفي

  :اطالعات شخصي
  1343متولد بهمن ماه  •
• www.modares.ac.ir/eng/haghifam  

  :زمينه هاي تخصصي
برنامه ريزي و بهره برداري از شبكه  •

  هاي توزيع انرژي الكتريكي
  يستمهاي قدرتقابليت اطمينان س •
  منابع توليد پراكنده •

  :انتشارات
  شش جلد كتاب تخصصي •
  بيش از هفتاد مقاله ژورنال •
  بيش از دويست مقاله كنفرانس •
  بيش از سي گزارش فني در ارتباط با پروژه هاي صنعتي •

  :تجارب كاري
- 1374استاديار سيستمهاي قدرت در دانشگاه تربيت مدرس سالهاي  •

1380  
-1380رت در دانشگاه تربيت مدرس سالهاي دانشيار سيستمهاي قد •

1385  
تا -1385استاد سيستمهاي قدرت در دانشگاه تربيت مدرس سالهاي  •

  كنون
مدير گروه قدرت، معاون پژوهشي دانشكده فني و مهندسي، معاون  •

  1387تا  1378آموزشي دانشكده فني و مهندسي از سال 
  انجام دهها پروژه صنعتي در سطح وزارت نيرو •
 در Alexander Von Humboldtتحقيقاتي از طرف، اقامت  •

  1386آلمان سال 
  1381 در آلمان سال DAADاقامت تحقيقاتي از طرف  •
، سال University of Calgary, Canadaفرصت مطالعاتي،   •

1384  
استاد نمونه و نيز انجام بهترين پروژه كاربردي در دانشگاه،  •

  1385، 1383، 1381، 1380سالهاي
  

  ، يدون شعباني نيافردكتر 
 ي شاخهدبيرنامزد سمت 

  :معرفي
استاديار دانشكده ، )1956 (1335متولد 

 1998مهندسي برق دانشگاه شيراز از سال 
 IEEE (Senior Member)عضو  ،تاكنون

   تاكنون1981از تاريخ 
  :سوابق تحصيلي

  1981كارشناسي در مهندسي برق از دانشگاه واشنگتن، آمريكا،  -1
 كنترل از دانشگاه ايالتي سن - در مهندسي برقكارشناسي ارشد -2

  1983حوزه، آمريكا، 
  1996دكترا در مهندسي برق از دانشگاه ايالتي نيو مكزيكو، آمريكا،  -3
4- Post Doctoral ،در مهندسي برق از دانشگاه ايالتي نيو مكزيكو 

  1997آمريكا، 
  :سوابق كاري

   تاكنون1998عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز از سال  -1
 2005دير دانشكده آموزش هاي الكتريكي دانشگاه شيراز از سال م -2

  تاكنون
در حين تحصيل در مقطع دكترا در ) مربي(عضو هيئت علمي -3

  1992-1996دانشگاه ايالتي نيو مكزيكو، 
 Faculty Fellowship Program   بعنوان NASAحضور در  -4

   2004تابستان 
در دانشگاه سن ) Visiting Professor( عضو هيئت علمي ميهمان -5

  2003آنتونيو 
 آمريكا، سال Stellarمهندس طراح سيستم هاي كنترل در شركت  -6

85-1983  
 - عضو كميته هاي تحصيالت تكميلي و تحقيقات در دانشگاه شيراز -7

    استان و وزارت علوم ITدر شوراي  ITكميته 
  1988-1991رئيس دانشكده مهندسي برق دانشگاه گيالن  -8

  :فعاليت هاي حرفه اي
  2003دبير يازدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران،  -1
  2002 ايران ICTدبير اولين كنفرانس  -2

عضو كميته هاي اجرايي و علمي كنفرانس مهندسي برق ايران،  -3
  2001و 2000

عضو تيم داوري تعدادي ژورنال هاي داخل و خارج از كشور به  -4
  :طور مثال

1- International Journal of Soft Computing 
2- Journal of Science and Technology 
3- Journal of School of Engineering 

  :تحقيقات و انتشارات
 شبيه - تخمين حالت-سيستم هاي كنترل: تحقيقات مورد عالقه •

   آموزش هاي مجازي-سازي و مدلينگ سيستم هاي هوشمند
   كتاب5 مقاله كنفرانسي و ژورنال و 50بيش از پ چا •
  ده مهندسي دانشگاه شيراز دانشك2007محقق نمونه سال  •

  :برنامه ها
  شروع شد و در حال حاضر عضو ارشد1981 از سال IEEEهمكاري من با 

IEEE )Senior Member (در طول تحصيالتم در دانشگاه هاي . هستم
بس از مراجعت به .  همكاري داشتمIEEEآمريكا با بخش هاي مختلف 

سطه تحريم آمريكا عليه  كه به واIEEEكشور در جهت برقراري ارتباط با 
در . ايران، قطع شده بود تالش نمودم كه تا حدي هم با موفقيت همراه بود

 در دانشگاه شيراز فعاليت هايي جهت عضو گيري از دانشجويان 1382سال 
 2 نفر عضوگيري شدند كه خوشبختانه در 40و اساتيد انجام شد و تعداد 
در  IEEEت فرهنگ سازي همچنين در جه. سال اخير رو به افزايش بود

دانشگاه شيراز قدم هايي برداشته شده است و اميدوار هستم كه به نحوي 
.  در ايران يكي از فعالترين نمايندگي ها در دنيا شودIEEEعمل شود كه 

  : بخشي از برنامه هاي مورد نظر اينجانب به شرح زير مي باشد
  .فراهم كردن سرويس دهي مناسب براي همه اعضا -1
 IEEE برنامه اي جهت فعاليت، رشد و بشتيباني همه اعضاي تدوين -2

  .در ايران
  در ايران و بقيه IEEEفراهم نمودن ارتباطات و تعامالت بين اعضاي -3

  .اعضا در خارج از كشور
  .همكاري نزديك با مراكز آموزشي و صنايع -4
  .IEEEتشويق اعضا در جهت همكاري افتخاري با -5

 


