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    با اعضاءIEEEرئيس شاخه ايران سخن 
  ...ي ديگر وآغاز

گزارم كه  حمد و سپاس خداي منّان را مي
در كسوت خدمتگزاري شاخه ايران 

IEEE،  توفيق خدمتي هر چند كوچك به
جامعه علمي كشور را براي اين بنده 

در اوايل بهار سال . حقيرش فراهم آورد
 وقتي با تماس جناب آقاي دكتر 1386

 رئيس كميته انتقالي شاخة ايران ،صالحي
IEEEجام يري انگ ج رأيتاي در جريان ن

 كميتة اجرايي اولين خابتبراي ان دهش
 ماجراي تحريم خاتمه شاخة ايران پس از

IEEE  از يك رار گرفتمق ،نسبت به ايران  
شرمنده لطف و عنايت همكاران دانشگاهي نسبت به خود شدم و از  سو 

سوي ديگر وسعت و عمق مسئوليتي كه با رأي عزيزان بر دوش اين حقير و 
اعضاي كميتة اجرائي منتخب قرار گرفته بود برايم كامالً غير منتظره ساير 
امروز كه پس از گذشت قريب يكسال و نه ماه از آن زمان با اتمام . بود

انتخابات كميتة اجرائي شاخه، مسئوليت را به جمعي ديگر از همكاران 
گر چه هنوز تا حصول وضعيت ، نمائيم خوب و متعهد دانشگاهي واگذار مي

راهي طوالني در پيش است ولي خوشحاليم كه ، مطلوب اين تشكيالت مهم
در حد بضاعت محدود خود نقاطي هر چند كوچك ولي روشن را در 

اميدواريم . ايم  به جاي گذاشته2007-8كارنامة كميتة اجرائي سالهاي 
 در ايران نيز كه قاضي صادق اين عملكرد در IEEEقضاوت اعضاي محترم 

  .اند با اين مدعا همراه باشد بودهطول اين مدت 
 بهمن ماه 23 به IEEEدانيد سابقة تشكيالت شاخة ايران  همانطوريكه مي

همين پيشينة طوالني . گردد  سال پيش برمي39 يعني قريب 1348سال 
 در ايران سبب شد تا ماجراي تلخ تحريم ايران IEEEحضور تشكيالت 

 IEEE با دخالت رئيس وقت  آغاز شده بود2002 كه از سال IEEEتوسط 
 و حضور او در ايران و به رسميت شناخته شدن مجدد شاخه 2005در سال 

هاي اين تشكّل   ختم به خير شود و چرخ ايستاي فعاليتIEEEايران 
دانم تا به  در اينجا الزم مي. دار در كشور مجدداً به گردش درآيد ريشه

هاي كميته اجرائي  ز برنامهرساني به اعضاي محترم، بخشي ا منظور اطالع
ه بوده ه همراهاي نسبي در طول دو سال گذشت شاخة ايران كه با موفّقيت

  :ر ذكر نمايماو  است را بطور فهرست
المللي در كشور براي  پشتيباني از برگزاري كنفرانسهاي ملي و بين -1

  .تر در سطح جهان احراز جايگاه شايسته

 اجرايي كميتهانتخابات نتايج
 براي دوره IEEEنتايج شمارش آراء انتخابات كميته اجرايي شاخه ايران 

بر اساس اين نتايج، آقاي دكتر .  اعالم شد2010-2009جديد دو ساله 
حميد سلطانيان زاده به سمت رئيس، آقاي دكتر محمد كاظم مروج فرشي 
به سمت نايب رئيس و آقاي دكتر محمد احدي به سمت دبير شاخه ايران 

  .انتخاب شدند

   
  دكتر سلطانيان زاده

  رئيس شاخه
  رشيدكتر مروج ف

  نايب رئيس شاخه
  دكتر احدي
  دبير شاخه

 IEEEآخرين جلسه مشترك كميته انتخابات و كميته اجرايي شاخه ايران 
 حكاك، رئيس  محمد آقاي دكتر جناببا حضور اعضاء و به رياست

در محل دفتر مركزي شاخه  3/9/1387كميته انتخابات در روز يكشنبه 
بر اساس تصميم قبلي . الم گرديدتشكيل و نتايج آراء مأخوذه بررسي و اع

 25/8/1387كميته انتخابات، رأي گيري بصورت الكترونيكي، در روز 
در اين مدت سه پيغام يادآوري .  به پايان رسيد2/9/1387آغاز و در روز 

براي اعضاء واجد شرايط رأي دادن بر اساس آخرين اطالعات دريافتي 
ل مرتبه عضويت و آدرس پست  در ابتداي ماه نوامبر، شامIEEEاز  اعضاء

 نفر دريافت كنندگان برگه 941از مجموع . الكترونيكي، ارسال گرديد
از % 51 نفر در رأي گيري شركت نموده كه به اين ترتيب حدود 477رأي، 

  .واجدين شرايط در رأي گيري شركت نموده اند
  :نايب رئيس به شرح ذيل اعالم گرديدنتايج آراء براي سمتهاي رئيس و 

   رأي320  آقاي دكتر حميد سلطانيان زاده 
   رأي195  آقاي دكتر محمد كاظم مروج فرشي 

   رأي138    بهروز وحيديآقاي دكتر 
  :همچنين نتايج آراء براي دبير به صورت زير است

   رأي166    آقاي دكتر محمد احدي
   رأي155  آقاي دكتر محمود رضا حقي فام

  رأي 107  آقاي دكتر فريدون شعباني نيا

4-ويژه نامه انتخابات

 3صفحه  درادامه 2صفحهدرادامه

 
 دكتر رضا فرجي دانا

IEEEرئيس شاخه ايران
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يرفته شدن مقاالت كنفرانس پذ ،از دستاوردهاي مهم اين برنامه
IST2008 براي عرضه در پايگاه اطالعاتي IEEEXplore است كه 

خبر به انجام رسيدن اين مهم، زينت بخش همين شماره از خبرنامه شاخه 
 براي به IEEEموفّقيت به دست آمده در اقناع دفتر مركزي . باشد مي

هاي س از كنفرانIEEEرسميت شناختن امضاي حمايت شاخه ايران 
دهد كه ساير كنفرانسهاي كيفي نيز امكان  داخلي نويد آنرا مي

گيري از اين ظرفيت مهم را دارند، فقط بايد مسئولين محترم اجرائي  بهره
 براي تكميل و IEEEهاي اعالم شده از جانب  كنفرانسها به زمانبندي

هاي درخواست مرتبط و كسب بموقع موافقت شاخة ايران  ارسال فرم
متأسفانه . يد حمايت خود از كنفرانس، عنايت ويژه داشته باشنديتأبراي 

 IEEEهاي درخواست  هاي زماني موجود در فرم عدم توجه به مهلت
 ماه قبل از تاريخ 6هاي درخواست  مانند لزوم تكميل و ارسال فرم(

 اولين IST2008سبب شده است كه كنفرانس ...) برگزاري كنفرانس و 
 IEEEXploreاز مزيت انتشار مقاالت خود در كنفرانسي باشد كه 
هاي داخل در يك بانك  انتشار مقاالت كنفرانس. برخوردار شده است

 كه در موتورهاي IEEEXploreاطالعاتي مهم و پر رجوع مانند 
 نويد بخش ،شود جستجوي فراگير مانند گوگل و غيره نيز ظاهر مي

تر پژوهشگران تر توسط كنفرانسها و توجه بيش جذب مقاالت كيفي
هاي داخل و ارتقاء بيشتر  داخل به ارسال مقاالت برتر خود به كنفرانس

  .باشد سطح علمي مقاالت مي
 در IEEEهاي كميتة اجرائي براي تسهيل حضور اعضاي  از ديگر برنامه

 در نظر گرفتن تخفيفي ويژه IEEEهاي داخلي مورد حمايت  كنفرانس
نام  هاي ثبت در جدول هزينه%) 20به ميزان حداقل  (IEEEبراي اعضاي 

هاي مورد  با همكاري خوب كنفرانس... هاست كه بحمدا كنفرانس
  .حمايت محقق شده است

 از مهمترين IEEEسازي مجدد تشكيالت شاخه ايران  فعال -2
. سرفصلهاي فعاليت كميتة اجرايي در طول دو سال گذشته بوده است

ومند و ايجاد سازمان اداري استقرار دفتر مركزي شاخه در مكاني آبر
مناسب براي آن از دستاوردهائي است كه با همكاري مسئولين محترم 
مركز تحقيقات مخابرات جامه عمل پوشيده است كه در اينجا الزم 

شائبه اعالم  دانم مراتب تشكر و قدرشناسي خود را از اين حمايت بي مي
  .نمايم

 در ايران IEEEي ها از آنجائيكه توقف چندين ساله فعاليت -3
هاي فعال و پوياي دانشجوئي سراسر كشور  بزرگترين ضربه را به تشكل

هاي كميتة اجرائي تالش براي  وارد كرده بود يكي از مهمترين فعاليت
هاي دانشجوئي  هاي دانشجوئي تعطيل شده و تأسيس شاخه احياء شاخه

... بحمدا  بود كه IEEEهائي از شاخه ايران  جديد بعنوان زير مجموعه
 ،هاي تربيت مدرس هاي دانشجوئي دانشگاه اين مهم با باز تأسيس شاخه

علم و  ،صنعتي شريف ،صنعتي خواجه نصير ،صنعتي اميركبير ،تهران
هاي  هاي جديد در دانشگاه صنعت و فردوسي مشهد و تأسيس شاخه

همكاري قابل . شيراز و صنعتي شاهرود پيشرفت چشمگيري داشته است
 كميسيون ملي يونسكو در تأمين كوپن يونسكوبراي پرداخت تقدير دفتر

 هزار دالر در 50نام دانشجويان و تخصيص سهمية  هاي ثبت هزينه
سالجاري براي اين منظور از ديگر مطالب قابل ذكر در اين خصوص 

  . باشد مي
تشكيل تيم نمايندگان دانشگاههاي كشور در تشكيالت شاخه ايران كه 

هاي اساسي در  از گام ،ه در آن حضور فعال دارند دانشگا16هم اينك 
  .هاي كشور بوده است برقراري تعامل سازنده با دانشگاه

 IEEEهاي سازي بخش چون تالش براي فعالمحورهاي مهم ديگري 

 صفحه اول از" با اعضاءIEEEسخن رئيس شاخه ايران "ادامه

2صفحه

 همايش مقاالت
IST2008 در سايت IEEE Xplore  

ين ، مقاالت ارائه شده در همايش بIEEEپس از پيگيري شاخه ايران 
 كه به همت مركز تحقيقات مخابرات ايران IST2008المللي مخابرات 

 نمايه شده و اصل مقاالت نيز IEEE Xploreزار گرديد، در سايت گبر
اين اولين باري است كه در سالهاي اخير، يك . قابل دسترسي است

در . كنفرانس برگزار شده در ايران از چنين شرايطي برخوردار مي گردد
 برگزار گرديد، اعضاء IEEEس كه با حمايت فني شاخه ايران اين كنفران

IEEE در ثبت نام نيز برخوردار بودند از تخفيف مناسبي .  

(Chapters) هاي علمي ديگر كشور  در ايران و برقراري ارتباط با انجمن
 فعال در عرصة مهندسي برق و و تالش براي ايجاد ارتباط سازنده با صنايع

 واقعيت لذكر افزود، ولي اهاي فوق توان به برنامه يرا نيز م... كامپيوتر و 
 در ايران آنقدر زياد است كه IEEEنشده  لاين است كه ظرفيتهاي فعا

هاي اجرائي شاخه ايران بايد مصروف  سالها وقت و انرژي كميته
اي كه بدون ترديد بايد  اما برنامهسازي آنها گردد،  ريزي براي فعال برنامه

هاي اجرائي قرار گيرد افزايش تعداد  هاي تمامي كميته در رأس برنامه
 در ايران است تا تشكيالت شاخه ايران بتواند در جايگاه IEEEاعضاي 

هاي بعضي از بدخواهان اين آب و  شايستة خود قرار گيرد و راه بر شيطنت
 IEEEهاي باالي  هات در مسئولين ردهخاك كه گاه و بيگاه با القاء شب

 با اعضايش در ايران IEEEسعي در تعميم خود ساختة تحريم به تعامالت 
براي نيل . و گل آلود كردن روابط علمي كشور با جهان دارند، بسته شود

به اين مقصود هدف قرار دادن دستيابي به سهم يك درصد از شمار 
 عضو در ايران در مقابل 3500  در جهان كه رسيدن به آمارIEEEاعضاي 
هائي است كه بايد  كند از برنامه  عضو كنوني را ايجاب مي1500قريب 

  .شودهاي اجرايي شاخه ايران دنبال  بطور جدي توسط كميته
سخن به درازا كشيد بدون آنكه حق مطالب آنگونه كه بايد ادا شود، ولي 

 كه با حضور  در ايرانIEEEالزم است دين خود را به تمام اعضاي 
فعاالنه خود در انتخابات اخير حمايت خود را از حركت نوپاي شاخة ايران 

شان در اين  اند ادا كنم و از همگي عزيزان بواسطة مشاركت اعالم كرده
 در IEEEاز اعضاي % 51بدون شك مشاركت . رويداد مهم تشكر نمايم

 كميته در پيشبرد ايران درانتخابات كميتة اجرائي پشتوانه محكمي براي اين
دانم كه احترام عميق خود را  همچنين الزم مي. اهداف خود خواهد بود

نسبت به اعضاي جديد كميتة اجرائي كه با تقبل مسئوليت حضور در اين 
 تعهد خود را نسبت به اهداف متعالي آن كه بدون ،تشكيالت تأثيرگذار

 ،اند م كردهشك اعتالي علمي ايران عزيز را در پي خواهد داشت، اعال
ابراز نمايم و از درگاه خداوند متعال برايشان موفّقيت و توفيق در نيل به 

در خاتمه از همكاران خوب و متعهد خودم در كميتة . مقصود مسئلت كنم
، سركار خانم دكتر كسائي و جناب آقايان دكتر 2007-8اجرائي سالهاي 

ام ن ايتاوردهاي ايگر و دكتر مهراني كه دس دكتر شيشه ،زاده سلطانيان
تقدير و تشكر  ،ان استهاي مجدانه آن مرهون تالشهاي صادقانه و فعاليت

  .منماي مي

   رضا فرجي دانادكتر 
  IEEE ،11/9/1387 شاخه ايران رئيس



  
 

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

 دانا و ي پور، دكتر فرجيدكتر عبددكتر حجت كاشاني، دكتر حكاك، ، مهرانيدكتر 
  .شيشه گر

بدين ترتيب كميته انتخابات ضمن تأييد فرآيند رأي گيري، تركيب 
  :را به شرح ذيل اعالم نمود 2010-2009كميته اجرايي براي سالهاي 

  رئيس شاخه  آقاي دكتر حميد سلطانيان زاده
  نايب رئيس شاخه   آقاي دكتر محمد كاظم مروج فرشي

  دبير شاخه    آقاي دكتر محمد احدي
  خزانه دار شاخه  آقاي دكتر امير احمد شيشه گر

) 2009اول ژانويه (كميته اجرايي فوق رسماً از دوازدهم ديماه سال جاري 
ضمن تبريك به منتخبين و كميته اجرايي . فعاليت خود را آغاز مي نمايد

 از اعضاء محترم شاخه ،آرزوي موفقيت در خدمت به جامعه علمي كشور
 . نمايد به دليل شركت گسترده در انتخابات تشكر مي IEEEايران 

 IEEEمسئول خبر شاخه ايران 

ايران داراي بيشترين رشد تعداد اعضاء
   IEEE 8در سال گذشته در ناحيه 

، 2008 در ماه اكتبر سال IEEE 8بر اساس گزارش توسعه عضويت ناحيه 
در مقايسه ، 2008سال در % 6/76 معادل  عضو 603افزايش شاخه ايران با 

داراي بيشترين افزايش مطلق و نسبي در تعداد اعضاء در ، 2007با سال 
وده  شامل كشورهاي ناحيه اروپا، خاورميانه و آفريقا بIEEE 8ناحيه 
 عضو رتبه 388 عضو و آلمان با 453در جدول انتشار يافته، مصر با . است

.  دارا هستند،دوم و سوم را از نظر تعداد مطلق افزايش اعضاء بعد از ايران
% 31و %  3/33همچنين قطر و بخش غربي عربستان سعودي به ترتيب با 
كسب ز ايران افزايش نسبي، رتبه دوم و سوم از نظر افزايش نسبي را بعد ا

، از 2008 عضو جديد در سال 591ضمناً شاخه ايران با جذب . نموده اند
 برخوردار بوده 2007رشد در تعداد اعضاء جديد در مقايسه با سال % 80

  . است
به  از نظر علمي و حرفه اي و نظر IEEEبه مزاياي عضويت در با توجه 

اي و مستقيم با اهميت تعداد اعضاء در وزن شاخه در تعامالت منطقه 
 تمديد به . توصيه مي شودIEEE، افزايش اعضاء ايراني IEEEمديريت 

 به IEEEموقع عضويت و تشويق دانشجويان و فعاالن حوزه هاي مرتبط با 
  .عضويت، كمك شايسته اي براي جامعه علمي ايراني است

شاخه ايران حمايت كنفرانسهايي كه با
IEEE ار مي شوندزبرگ:  

انجمن كامپيوتر   به همتنچهاردهمين كنفرانس ملي كامپيوتر ايرا -1
 21 و 20 در تاريخ )تكنيك تهران پلي(ايران و دانشگاه صنعتي اميركبير 

براي كسب اطالعات بيشتر به .  در تهران برگزار مي شود1387اسفندماه 
  : زير مراجعه نماييدسايت 

http://csicc2009.aut.ac.ir 
 24 لغايت 22از كنفرانس مهندسي برق ايران امسال همين هفد -2

مندان  عالقه .در دانشگاه علم و صنعت برگزار مي شود 1388ارديبهشت 
  :براي اطالعات بيشتر به آدرس زير مراجعه نمايند

2009/ir.icee.www://http

 
 خ شهيد -كارگر شمالي خيابان -تهران: IEEEدفتر شاخه ايران  آدرس

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

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

 

Can YOU Change the World? 
به همين .  استIEEEمين سال تأسيس  و بيست و پنجيكصد ،2009 سال

 سال 125براي گراميداشت  IEEEامه هاي مختلفي از طرف مناسبت برن
از اين برنامه ها مسابقه اي از يكي . تدارك ديده شده است IEEEفعاليت 

راه حل هائي دانشجويان با ارائه  است كه در آن IEEEطرف رياست 
 علمي، محاسباتي و مهندسي،تكنيكهاي با براي حل مسائل جهاني 

.  دالر است10000اول اين مسابقه، يزه جا. مديريتي به رقابت مي پردازند
 براي اطالع بيشتر . است2009 فوريه 28فرصت ارائه راه حل ها، آخرين 
  : زير مراجعه كنيدبه سايت

http://www.ieee125.org/ChangeTheWorld 

3صفحه

 1صفحه از"اجراييكميته انتخابات نتايج"ادامه


