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  IEEEبرگزاري نشست ساليانه بخش ايران 
  

نوزدهمين  همزمان با IEEEنشست ساليانه بخش ايران 
كنفرانس مهندسي برق ايران در آمفي تئاتر دكتر اديبي 

  . دانشكده برق دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد
با تالوت آياتي  90در بيست و هشتم ارديبهشت ماه  اين نشست

دكتر سلطانيان زاده، رئيس بخش  ،پس از آن. از قرآن آغاز شد
رهاي مربوط  به و آما پرداختانجمن  اين به معرفي IEEEايران 

 دكترمرحوم به گفته ايشان بخش ايران توسط . آن را ارائه داد
وي افزود . استپايه گذاري شده 1970در سال عباس چمران 

شود و برگزار ميانتخابات بخش ايران هر دو سال يك بار 

شامل برگزاري جلسات مرتبط براي رسيدگي  هاي بخشفعاليت
در ادامه اخباري در مورد رشد  وي. باشدبه نيازهاي اعضا مي

ي نفر 3000 عضويت  و   ارايه داد يران در  ا IEEEعضويت 
اهداف بخش ايران  ايشان . تنزديك دانسرا  IEEEشاخه ايران 

 به IEEEارتقاء اعضاي . 1:  كردندچنين عنوان  را در دوره جديد
   . )Fellow(برجسته  و ) Senior Member( عضويت ارشد 

. 3 .هاي دانشجويي جديدو تشكيل شاخه افزايش تعداد اعضا. 2
ارتقاء . 5. ارتباط با صنعتتقويت  . 4. اجراي استانداردهاتدوين و 

مهندسي بانوان در  گروه دانش آموختگان و  هايي همچونگروه
)WIE( .6 .جوايز  دريافت رقابت برايIEEE. 7 . حمايت از

ها در هاي علمي و نمايه كردن مقاالت آنكنفرانس
IEEExplore .8 . تشكيلchapterحل . 9. هاي تخصصي

-برگزاري كنفرانس.  IEEE .10مشكالت موجود با دفتر مركزي 
 . ايجهاني و منطقههاي 

بخش بعدي نشست، سخنراني دكتر خاكي صديق با عنوان 
وي در اين سخنراني در ابتدا به . آشنايي با اخالق پژوهشي بود

و سپس  پژوهشي پرداختبيان مقدماتي در ارتباط با اخالق 

و اصطالحات رايج در اين زمينه توضيحاتي در مورد انواع تعاريف 
  .رائه دادا

، آوري اطالعاتارتباطات و فن وزير پس از آن دكتر اخوان، معاون
 در هاو انسان عناصر مدارتناظر بين با  سخنراني خود در رابطه

   ارائه كرد را جامعه بشري
بخش بعدي نشست به اعطاي جوايز و تقدير از برگزيدگان  

  . هاي مختلف اختصاص داشتبخش
 

ب در ابتدا دكتر خاكي صديق توضيحاتي در ارتباط با نحوه انتخا
وي با اشاره به اين نكته كه سال گذشته . برگزيدگان ارائه كرد

  جوايز تنها به پيشكسوتان داده شده بود، تأكيد كرد كه امسال  



  

جوان بر اساس  يا پژوهشگران قينبراي محق  هم جايزه اي
ها در نظر گرفته شده است كه اعضاي ساله اخير   آن 5عملكرد 
IEEE  دي خود را  براي اين جايزه  نامزطي فراخواني درخواست

  .  نمودندالزم براي هيئت داوران ارسال  همراه با مدارك
دار  ماراالني با امسال در بخش آموزش، آقاي دكتر پرويز  جبه

ايشان . سال سابقه خدمت آموزشي برگزيده شدند 45بيش از 
-هاي زيادي را به چاپ رساندهگاه تهران بوده و كتاباستاد دانش

بار  35ها كتاب مدار است كه بيش از ترين آنمعروف اند كه
  . استتجديد چاپ شده
عنوان ه امسال ب صالحي كهجواد  دكتر  ، آقاييدر بخش پژوهش
دكتر . ، انتخاب شدندمعرفي شده اند   IEEEعضو برجسته 

هاي گذشته عتي شريف بوده و در سالصالحي استاد دانشگاه صن
 ايشان همچنين جزء . اندخاب شدهبه عنوان پژوهشگر نمونه انت

  .پژوهشگر مؤثر در سطح بين المللي هستند 250ليست 
انتخاب جوان يا پژوهشگران  نيقمحقدر بخش دكتر كيوان نوايي 

شگاه تربيت مدرس بوده و عالوه بر دان انشياردايشان . شدند
 مجالت در مقاله 15ي پژوهشي قابل توجه، هافعاليتانجام 
IEEE اندندهبه چاپ رسا .  
 هايز آن دكتر بهروز وحيدي، رئيس كميته فعاليتپس ا

، مقدماتي درباره نحوه بخش ايران و نايب رئيس دانشجويي
هاي برتر و شاخه دانشجويي نمونه پايان نامه انتخاب برگزيدگان 

وي اضافه كرد كه در چهلمين سالگرد بخش ايران . ارائه كرد
IEEE  برتر تصويب  هاياي براي انتخاب پايان نامهآيين نامه

انتخاب آن هاي نمونه بر اساس پايان نامههم شده كه امسال 
  . استشده

پايان در مقطع كارشناسي، كانديدي براي انتخاب  در سال جاري
در مقطع كارشناسي ارشد، خانم نفيسه . استبرتر نبوده نامه

هدايت اين پايان  .صابري از دانشگاه تربيت مدرس انتخاب شد
در مقطع . به عهده داشت منتظرغالمعلي دكتر آقاي  نامه را 

 از دانشگاه صنعتي شريفري نيز، آقاي دكتر فرخ اميني فرد دكت
استاد و رئيس  دكتر محمد فتوحي فيروزآباديآقاي با هدايت 

  .شدانتخاب  كده برق دانش
دانشجويي، شاخه دانشجويي دانشگاه صنعتي  هايشاخه از بين

مشاور . انتخاب شداصفهان به عنوان شاخه دانشجويي برگزيده 
  .باشداين شاخه آقاي دكتر مهدي معلم مي

هيئت مديره جلسه پرسش و پاسخ با حضور  اي مراسمر انتهد
ها و نيز برگزار شد و حاضران به بيان پرسشبخش ايران 

 .پرداختندخود پيشنهادات 
 

در  IEEE 8كميته ناحيه برگزاري نشست 
  لندن

 

امين دوره  96كه در واقع  IEEE 8اخير كميته ناحيه  نشست
در لندن برگزار  2011مارس  27تا  25در تاريخ  ،اين اجالس بود

ترين  به سرعت به يكي از مهم 8هاي اخير ناحيه  در سال. شد
تبديل شده است و اين امر در گستره و اهميت  IEEEهاي  ناحيه
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در اين راستا تمامي . قابل رويت بود IEEEبراي  8اجالس ناحيه 

الس حضور مركزي در اين اج  IEEEو  8كادر اجرايي ناحيه 
و  IEEEدر نشست لندن موارد متعددي در رابطه با . داشتند

  . مطرح شد كه گزارش آن به اختصار در زير آمده است 8ناحيه 
  8لوگوي ناحيه  •

فراخوان عمومي براي اعضايي كه مايل  8در سال گذشته ناحيه 
 ،شركت كنند 8بودند در مسابقه طراحي لوگوي جديد ناحيه 

چند مرحله گزينش در نهايت طرح آقاي مونيكا بعد از . صادر كرد
برنده اعالم شد و در اجالس  ،از اسپانيا كه در زير آمده است

توانند براي اطالع  مندان مي عالقه. لندن مورد تصويب قرار گرفت
كامل از قوانين حاكم بر استفاده از لوگوي جديد به سايت ناحيه 

  .مراجعه نمايند 8
  

  
  

  توسعه عضويت •
. است IEEEهاي  ترين دغدغه عضويت يكي از اصليتوسعه 

لندن از دو نكته  8اهميت مضاعف اين موضوع در اجالس ناحيه 
ها و مخصوصاً  برخالف ديگر ناحيه. مهم نشأت گرفته بود

دهند، روند  كه آمريكاي شمالي را پوشش مي 6تا  1هاي  ناحيه
ود حد 8نرخ رشد در ناحيه . مثبت است 8رشد اعضا در ناحيه 

را  IEEEاز عضويت كل % 18حدود   8بوده و عضويت ناحيه % 4
،  تركيب نرخ منفي رشد IEEEبه تخمين .  دهد تشكيل مي

اعضا در آمريكاي شمالي با نرخ مثبت رشد در خارج از آن منجر 
براي اولين بار تعداد اعضاي  2011به اين خواهد شد كه در سال 

IEEE داد اعضا در داخل شوددر خارج از آمريكا بيشتر از تع .
المللي  كه خود را يك انجمن بين IEEEاين امر به رسالت 

  . پندارد يك وجه عيني خواهد بخشيد مي
براي افزايش هر چه بيشتر اعضاي خود، شناسايي  IEEEراهكار 

  داليل افت نرخ رشد و سهولت بخشيدن هر چه بيشتر فرايند 
در مورد اول، تعداد زيادي پرسشنامه از .  عضو شدن است

  دو علت . افرادي كه عضويت خود را تمديد نكرده اند گرفته شد
دهند  را پوشش ميموارد % 68عمده كه روي هم رفته بيش از 

عدم دريافت  خدمات كافي در قبال دريافت حق عضويت و 
 IEEE. مالي براي پرداخت حق عضويت هستند يينانداشتن توا

از . براي مقابله با اين و ديگر موارد تمهيداتي را انديشيده است
 ،اولين تغييراتي كه بخش ايران را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد

اين نوع . يت جديد از سال جاري استمعرفي يك نوع عضو
شده است، فقط قابل  ناميده e-membershipعضويت كه 

ي كه درآمد سرانه يها افرادي است كه در بخش براي استفاده

اعضاي بخش . كنند هزار دالر دارند زندگي مي 15ساالنه كمتر از 
در اين طرح، . توانند از اين نوع جديد استفاده كنند ايران نيز مي

دالر كاهش يافته  و در عوض  63دالر به  140خ عضويت از نر
مجالت به صورت الكترونيكي در اختيار عضو مربوطه قرار 

و عضويت  e-membershipهيچ تفاوت ديگري بين . گيرد مي
عادي، چه در ارائه خدمات و چه در محاسبه سنوات عضويت  

هم اعضاي جديد و هم اعضاي كنوني بخش ايران . نيست
  . وانند از اين سرويس استفاده كنندت مي

  
  ها عضويت در انجمن •
سال  2هاي آماري نشان داده است كه نرخ حفظ اعضا در  تحليل

چنانچه  .يابد افزايش مي% 50اول عضويتشان در حدود 
 IEEEهاي تخصصي  عضويتشان با عضويت در يكي از انجمن

ويت به همين جهت و به منظور تشويق اعضا به عض. همراه باشد
از  IEEEهاي تخصصي، يكي ديگر از تغييراتي كه  در انجمن

سال آينده در نحوه عضويت ايجاد خواهد كرد، حق عضويت 
البته اين طرح . رايگان در يك انجمن تخصصي است) اي پايه(

  . هنوز نهايي نشده است
  

  جوايز •
IEEE  جوائز مختلفي را در سطوح مختلف به اعضاي خود اهدا

توان به تزهاي برتر، مقاالت برتر و  موارد  از جمله مي .كند مي
هاي مختلفي از تنها يك بخش  اين جوائز حيطه. مشابه اشاره كرد

وجه مشترك اين جوائز در . دهند را پوشش مي IEEEتا كل 
در صد قابل توجهي از . حال حاضر عدم استقبال كافي اعضا است
اين  IEEEبه نظر . دشون اين جوايز با كمبود متقاضي مواجه مي

توان به دو دليل نبود اطالع رساني كافي و  قلت استقبال را مي
در مورد اول، . شفاف نبودن معيارها و فرايند گزينش ارتباط داد

شود اطالع  اعضا اصالً از وجود جوايزي كه شامل حالشان مي
ندارند و در مورد دوم، افرادي كه مايل به شركت هستند چون 

و مرزها اطالع ندارند، جانب احتياط را  عيارها و حددقيقاً از م
در راستاي . كنند رعايت كرده و اصوالً در مسابقه شركت نمي

قصد دارد تاريخ مهلت  IEEEبرطرف كردن اين دو معضل، 
تا   يكسان كند IEEEدرخواست شركت در مسابقات را در كل 

در مورد . آورد امكان اطالع رساني به صورت متمركز را فراهم 
به اعضاي خود اين است كه چنانچه  IEEEدوم، اوالً توصيه 

ردتان امتياز مورد نياز را خواهد  و آ مطمئن نيستيد كه دست
آورد يا خير، حتماً مشاركت كنيد و دوم تمهيداتي در راستاي 

جوايز مختلف در حال ترتيب روشن كردن معيارهاي گزينش در 
  . دادن است
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  ها كنفرانس •

ها كه در اجالس  در رابطه با كنفرانس IEEEهاي عمده  از نگراني
هايي است كه فاقد  با كنفرانس IEEEلندن مطرح شد، همكاري 

ارزش علمي، مشكالت جدي اجرايي و اصوالً با كيفيت پايين 
كه وقوع اين يكي از مناطقي است  8متأسفانه ناحيه . هستند

البته الزم به ذكر است كه عمده اين . موضوع رو به افزايش است
براي . نيست 8مشكل متوجه كشور چين است كه در ناحيه 

از دو مقطع  IEEEكنترل و در نهايت برطرف كردن اين مشكل، 
مشي  در سطح مركزي خط. بخش و مركزي وارد عمل شده است

در . ها است از كنفرانس IEEEتغيير ساختار برگزاري و حمايت 
ها است كه  كوتاه و ميان مدت، بار اصلي مسئوليت بر دوش بخش

بخش ايران از . هاي خود داشته باشند نظارت بيشتر بر حمايت
پيش از اجالس لندن متوجه اهميت موضوع شده بود و در صدد 
ساماندهي نحوه برگزاري و در نهايت ارتقاي سطح علمي و 

با توجه به اجالس . تخصصي كشور بود هاي اجرايي كنفرانس
لندن اين مهم، اهميت دوچندان پيدا كرده است و بخش ايران در 

اي جديد براي حمايت از  مراحل نهايي تدوين آيين نامه
  .ها است كنفرانس

  
  مسائل  مربوط به بخش ايران  •

با  IEEEها از سوي دولت آمريكا، رابطه  به دليل اعمال تحريم
ترين  از اصلي.  ابطه منحصر به فرد استبخش ايران يك ر

توان به محدوديت هر گونه فعاليتي اشاره كرد كه  تأثيرات آن مي
در خالل اجالس لندن، مسئولين بخش . كند درگيري مالي ايجاد 

 8و ناحيه  IEEEهاي متعددي با مسئولين  ايران نشست
ن طرفين از وجود اين قوانين ابراز ناخرسندي كرده ليك. داشتند

از طرفي، با توجه به اهميت بخش . رعايت آنان هستند جبور به م
، و پيگيري اهداف بخش ايران مبني بر 8ايران براي ناحيه 

، طرفين مصمم هستند كه در IEEEگسترش حضور خود در 
  ها، همكاري خود را به حداكثر رسانده و  چهارچوب قوانين تحريم

  
  

در ضمن . ها را به حداقل برسانند تا جاي ممكن تأثير تحريم
از بخش ايران به دليل تالش قابل  IEEEو  8مسئولين ناحيه 

كه توسط  IEEEاش در راستاي پر كردن خأل خدماتي  مالحظه
  .ها ايجاد شده است قدرداني نمودند تحريم

  
  2011در سال  IEEEاهداف  •

آقاي موشه كام به   IEEE با سخنراني رئيس 8اجالس ناحيه 
هاي اين ارائه، مشخص كردن  ترين قسمت از مهم. اتمام رسيد

، 2011براي سال . در سال آتي است IEEEاهداف استراتژيك 
  .مطرح شدند اين اهداف به صورت زير

در مباحث تازه تاسيس  IEEEحفظ مقام جلوداري  -1
 و علوم انساني Smart Gridهمچون 

و ايجاد  IEEEارتقاء دسترسي الكترونيكي به منابع  -2
 ترين كتابخانه ديجيتال دنيا پيشرفته

تشكيل و پياده سازي برنامه ريزي مستمر در زمينه  -3
   ها به منظور حفاظت از كيفيت انتشارات كنفرانس

IEEE  
و بهبود تجربه   IEEEارتقاي كميت و كيفيت خدمات  -4

 عضويت با هدف برگشت نرخ منفي رشد عضويت 

  

 
خ شهيد ابطحي  -خيابان كارگر شمالي -تهران: IEEEايران  بخشآدرس دفتر 
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