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روز  10ي در ساعت هاي دانشجوي هفتمين جلسه هماهنگي شاخه

در . در مركز تحقيقات مخابرات ايران برگزار شد 1391مهرماه  26

بخش ايران درباره مسايل و  ياين جلسه ابتدا هر يك اعضا

ن دو سال با آن مواجه در اي ها هايي كه هر يك از كميته چالش

اين كميته ها شامل كميته بخشها  .كردند بودند، مطالبي را ايراد

(Chapters)   ،ارتباط با صنعت،  دانشجويي، ارتقاي عضويت ،

  فارغ التحصيالن جوانجوايز، كنفرانسها، استاندارد، زنان، آموزش، 

 GOLD ، همچنين، درباره انتخابات بخش . بودند و تارنما خبرنامه

در آخر، لوح يادبودي . ايران و نحوه شركت در آن مطالبي بيان شد

  .ق اعطا گرديدبخش ايران به  اعضا ساب از طرف

 
  دانشجويي هاي شاخه هماهنگي جلسه هفتمين

 

اي با اعضا  هاي دانشجويي طي جلسه سپس، نمايندگان  شاخه

  . بخش ايران، به بيان مسايل و مشكالت خود پرداختند

 هاي شاخه مشترك اساسنامهداشتن  ضرروت به توجه با

 هاساسنام بررسي و تاييد صرف نشست اين وقت عمده دانشجويي

 يزد زادآ و اصفهان صنعتي تهران، هايدانشگاه توسط شده تدوين

 و علم شيراز، صنعتي شيراز، هايدانشگاه راستا همين در .شد

 عنوان را خود داخلي هاي اساسنامه هم مشهد فردوسي صنعت،

. كنند ارائهخود را  نهايي اساسنامه بعدي جلسه تا شد مقرر و نموده

 دانشجويي رئيسه هيئت انتخاباتشد  همچنين با اكثريت آراء مقرر

  .در اسفند ماه برگزار شود

  
  دانشجويي هاي شاخه هماهنگي جلسه هفتمين

  
  

اين  بحث مورداز موارد ديگر  برتر شاخه جايزه و ها كوپن مسئله 

 .جلسه بود

 چرخشي بصورت و يكبار ماه سه هر جلسات اين است ذكر به الزم

  .گردد مي برگزار وييدانشج هاي شاخه مشكالت رفع جهت

با حضور  يك روزه گردشياردوي در روز بعد از اين جلسه، 

با ميزباني شاخه دانشجويي  هاي دانشجويي ن شاخهنمايندگا

  .انجام شددانشگاه تهران 
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  هاي دانشجويي يك روزه  با حضور نمايندگان شاخهاردوي 

  

  
  هاي دانشجويي يك روزه  با حضور نمايندگان شاخهاردوي 

  

  

  >٢٠١- 6٢٠١٣ا� دورIEEE  4 ا23م -�0/. ا-,+�*�ت �)'& ر$#�� "!  ا�ان 
كميته برگزاري انتخابات با رياست آقاي دكتر عبدي پور  نتايج  

به شرح زير اعالم  2014- 2013براي دورهايران را انتخابات بخش 

  : كرد

  رئيس     دكتر محمود فتوحي فيروزآباد  -  

  نايب رئيس          دكتر محمود شاه آبادي    - 

  دبير     دكتر فرزانه عبداللهي            - 

  خزانه دار     دكتر امين نوبختي               - 

فعاليت  2013هيئت رئيسه جديد از آغاز سال ميالدي 

  .آغاز مي نمايند خود را

  
  عضاي هيئت رئيسه و مسوالن كميته هاي دوره گذشته دوره جديدا              

J'�K �L� زاد�FG H 4ان E  ب Cو�ABر @?<�-=�نا-,+�
�MNOز �  C �STدازش �PQ� و �PQ�6دار

  

زاده، رييس بخش ايران  پروفسور سلطانيان

IEEEبه عنوان عضو كميته فني پردازش تصوير و تصويربرداري ، 

اين عضويت به مدت دو سال از . انتخاب شد  (BISP TC)زيستي 

هدف اين كميته حمايت و . باشد مي 2014تا دسامبر  2013ژانويه 

ها در زمينه پردازش سيگنال و تصوير در حوزه  ارتقاء فعاليت

هاي خاص اين كميته شامل  زمينه. باشد پزشكي و بيولوژيكي مي

هاي  تصويربرداري پزشكي و مولكولي، پردازش تصوير در شبكه

محاسباتي بيولوژيكي، پردازش سيگنال فيزيولوژيكي و 

ها، اين كميته مسئول  به غير از اين فعاليت. تيك استبيوانفورما

در زمينه هاي  IEEEهاي تحت پوشش  صحت علمي كنفرانس

  .باشد مي ISBIو  ICASSP  ،ICIPمربوطه مانند 

  
UV�WX د�YZ[ا  �\�ر ]
  *� hijk 6ق و اcdefو-=a b`�ر _^ 

 همكاري سه جانبه بين انجمن مهندسين  نامه در پاييز امسال تفاهم

، كميته ملي برق و  (IAEEE)برق و الكترونيك شاخه تهران 

هدف از . منعقد شد IEEEو بخش ايران  (INEC)الكترونيك ايران 

هاي  نامه كمك و ارتقاء سطح دانش و توانمندي انعقاد اين تفاهم

افزايي حقيقي و  صنعت برق و الكترونيك كشور از طريق ايجاد هم

ها و وظايف  راستاي ماموريتالذكر در  هاي فوق حقوقي تشكل

  .باشد ها مي نامه آن مندرج در اساس

  :توان به موارد زير اشاره كرد نامه مي از موضوعات اين تفاهم

روز رساني  هاي مشترك در تدوين و به فعاليت - 1

 استانداردهاي صنعت برق و الكترونيك كشور

برق  ترويج و شناساندن استانداردها به ذي نفعان صنعت  - 2

 ونيك كشورو الكتر

 ايجاد تسهيالت متقابل براي اعضاي حقيقي و حقوقي - 3

 هاي مشورتي و حمايتي فعاليت -4
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  pqf�@ ����rs  IEEEد l  !" m#no+�6ات

به همت  IEEE شصتمين سالگرد تاسيس بخش مخابرات

در سي آذرماه  ايران  IEEEمخابرات تعدادي ازاعضاي بخش

در شهر مجلسي  در دانشگاه آزاد اسالمي واحد مجلسي 1391

در اين مراسم سخنراني با عنوان . اصفهان برگزار گرديد

 Communication)كنترل قطاري مبتني بر مخابرات 

Based Train Control) توسط دكتر سعادت انجام شد. 

ياب با استفاده  همچنين، كارگاه آموزشي با موضوع ربات مين

   .از رادار زميني نفوذي برگزار شد

  

        
� l hijk+�6ات a`�ر    � و {�| � و {�| � و {�| � و {�|     }*�رhxyz 4}*�رhxyz 4}*�رhxyz 4}*�رptuvw    hxyz 4د "!  ا�ان ptuvwد "!  ا�ان ptuvwد "!  ا�ان ptuvwد "!  ا�ان �� l hijk+�6ات a`�ر�� l hijk+�6ات a`�ر�� l hijk+�6ات a`�ر�        

 كنفرانس با همزمان ران،يا IEEEماه، به همت بخش  آبان 17در 

IST2012 و ها فرصت" موضوع با پاسخ و پرسش جلسه 

 مخابرات قاتيتحق مركز در "كشور مخابرات صنعت يها چالش

 زين و تمخابرا علم بنام دياسات جلسه نيا در. شد برگزار رانيا

 حضور مندان عالقه ريسا و صنعت نيا نانيكارآفر از يتعداد

  : اسامي افراد شركت كننده در نشست  .داشتند

و عضو هيئت  IEEEآقايان دكتر امين نوبختي دبير بخش ايران 

.. ، دكتر نصرت ا)رئيس نشست(شريف صنعتي علمي دانشگاه 

هيئت  و عضو IEEE گرانپايه رئيس كميته آموزش بخش ايران

علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دكتر بابك سيف رئيس 

كميته استاندارد هاي بخش و عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد، 

مهندس منتصري مدير عامل شركت عصر دانش افزار، مهندس  

عبدالرضا پسيان مدير عامل عصر انتقال داده ، دكتر علي فتوت 

دكتر محمدرضا شريف، صنعتي عضو هيئت علمي دانشگاه 

شريف، مهندس رضا صنعتي پاكروان عضو هئيت علمي دانشگاه 

واحدي نماينده شركت پيشگامان كوير يزد و دكتر سعيد گازور از 

  .بودند   دانشگاه كوينز كانادا

  :شده دراين جلسه عبارتند از مهمترين مباحث مطرح 

هاي ايجاد فاصله بين صنعت و دانشگاه در حوزه  علت •

 مخابرات 

علت عدم تمايل افراد فعال در صنعت به عضويت در  •

IEEE  

 راهكارهاي پيشرفت صنعت مخابرات كشور •

 

  

������� 	
�� �� ����� ��� ����
�    IST2012        
        

 � {    IST2012	��� {4	��� {4	��� {4	������6IEEE        4 �~ "!  ا�ان ����6 �~ "!  ا�ان ����6 �~ "!  ا�ان ����6 �~ "!  ا�ان 

. آشنايي بيشتر اعضا با فعاليتهاي بخش ايران بودهدف از اينكار 

در همين راستا بروشورهايي از آيين نامه هاي بخش ايران جهت 

حمايت از كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي و همچنين نحوه 

با همكاري   (Senior Member)عضو ارشد ارتقاء اعضا به

. شاخه دانشجويي دانشگاه تهران و تربيت مدرس توزيع شد

راي ديدن عكسها مي توانيد به سايت بخش ايران مراجعه ب

عكسهاي بازديد كنندگان  Photo Galleryنموده و در قسمت 

  .را مشاهده نماييد
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 IST2012و كنفرانس   IEEEبرخي از شركت كنندگان جلسه بخش

 

        
� دا�������� دا������ا���ر ��� �� دا������ا���ر ��� �� دا������ا���ر ��� � IEEE    ا���ر ��� 

  شاخه دانشجويي دانشگاه كردستان

دانشگاه كردستان انجام  IEEEوسط اعضاي از جمله اقداماتي كه ت

  :شده است، مي توان به موارد زير اشاره نمود

 بازديد از مركز توزيع كل برق سنندج •

كسب مقام اول در زمينه پژوهش در جشنواره حركت  •

 داخل دانشگاهي

، MATLAB  ،PLCهاي آموزشي  برگزاري كالس •

DigSilent 

 ICSي با همكاري رسم MBAبرگزاري دوره آموزشي  •

 بريتانيا در ايران

سخنراني در دانشگاه آزاد سنندج براي آشنا ساختن  •

 IEEEدانشجويان با 

 بازديد از نمايشگاه الكامپ •

 گستر كهربا بازديد از شركت كنترل •

 توسط آقاي فرزان بدخشان NFCسمينار  •

 هاي يادگيري توسط دكتر احمد سهرابي سمينار تئوري •

توسط  Cooperative Wireless Networksسمينار  •

دانشجوي دكترا دانشگاه مونترال (مرتب مهندس آرمين 

 )كانادا

 بازديد از نيروگاه سيكل تركيبي سنندج •

  

  

  اصفهانشاخه دانشجويي دانشگاه 

در حال حاضر اصفهان دانشگاه صنعتي  IEEEشاخه دانشجويي 

هاي انجام شده توسط اين  فعاليت. باشد مي نفر عضو 190داراي 

  :به شرح زير است 1391ماه اول سال  شاخه در شش

 Locking Electric Differential forسمينار  •

Brushless Dc Machine-based Electric 

Vehicle with Independent Wheel Drives 
دانشجوي دكترا دانشگاه (توسط آقاي مهرداد چپريها 

UBC كانادا( 

 Learning dialogue managementسمينار •

models from real dialogues  توسط آقاي حميد

 )كانادا Lavalدانشجوي دكترا دانشگاه (چينايي 

 A low cost Si-band waveguideسمينار  •

technology platform for millimeter-

wave/THz integrated devices and systems 
استاد دانشگاه (توسط پروفسور صفوي ناييني 

Waterloo كانادا( 

 Designing with Xilinx ZYNQسمينار  •

platforms  دانشجوي (توسط آقاي محمدصادق صدري

 )دكتري دانشگاه بولونياي ايتاليا

 Application of game theory andسمينار  •

microeconomics in cognitive radio and 

femtocell networks  آقاي محسن نادر طهراني توسط

 )كانادا Waterlooدانشگاه دانشجوي دكترا (

هاي  هاي آموزشي نرم افزار برگزاري كارگاه •

DIgSILENT ،Agilent ADS ،PSCAD 

•  
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  شيرازشاخه دانشجويي دانشگاه 

به همت چند تن از  1387ويي دانشگاه شيراز در سال جشاخه دانش

اين . نيا تاسيس شد دانشجويان و باالخص دكتر فريدون شعباني

  .اشدب  عضو مي 70ويي در حال حاضر داراي جشاخه دانش

توان به  هاي انجام گرفته توسط اين شاخه مي ترين فعاليت از مهم

  :موارد زير اشاره كرد

 بازديد از مركز تحقيقات مخابرات ايران •

 بازديد از نيروگاه بادي منجيل •

 بازديد از نيروگاه خورشيدي شيراز •

 FPGAبرگزاري كارگاه  •

  GHz 10حمايت از طرح ساخت اسيالتور فركانس  •

ز طرح تحقيق روي خطوط متامتريال و ساخت حمايت ا •

 هاي اوليه نمونه

 IEEEآموزشي در مورد سايت  CDتهيه  •

  

  
  

  

  

  

  تهرانشاخه دانشجويي دانشگاه 

توان به  هاي شاخه دانشجويي دانشگاه تهران مي از جمله فعاليت

  :موارد زير اشاره كرد

همكاري در برگزاري كنفرانس مهندسي برق و برپايي  •

 نمايشگاهغرفه در اين 

 تجهيز كتابخانه •

 قرارداد با موسسات آموزش عالي •

اندازي و به روز رساني سايت شاخه دانشجويي و ايجاد  راه •

 كتابخانه ديجيتال

،  Matlab  ،Labviewهاي آموزشي  برگزاري كالس •

PLC  ،AVR  وHSpice. 

 نويسي دانشجويي برگزاري مسابقه مقاله •

 An implantable optical probe forسمينار  •

study of age dependent post-injury neural 

degeneration  استاد دانشگاه (توسط دكتر قنادرضايي

 )ميشيگان

استاد (فر  توسط دكتر زندي Video Shazamسمينار  •

 )دانشگاه مريلند

 Fast prototyping of a new (startup)سمينار  •

idea in computer vision and machine 

learning استاد دانشگاه مريلند(فر  سط دكتر زنديتو( 

 Open Dayبرگزاري روز معارفه و  •

هاي خارج از  سمينار آشنايي با روند تحصيل در دانشگاه •

 كشور

گردي همراه با نمايندگان  برگزاري تور يك روزه تهران •

 هاي ديگر دانشگاه

  
 

  شيراز صنعتي  شاخه دانشجويي دانشگاه

 IEEEماينده شاخه دانشجويي آقاي اشكان تاشك به عنوان ن

 IEEEبخش ايران  دانشگاه صنعتي شيراز و همچنين تنها نماينده

در كنگره دوساالنه شاخه هاي دانشجويي ناحيه هشت انجمن بين 

) IEEE R8 SBC2012(المللي مهندسين برق و الكترونيك 

  .به  هم رسانده اندحضور 
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با حضور رياست  IEEEآشنايي با  سميناردر اين شاخه همچنين 

، جناب آقاي دكتر سلطانيان زاده IEEE Iran Sectionمحترم 

پس از ارائه عملكرد هاي اخير شاخه توسط جناب آقاي . برگزار شد

دكتر صفري نژارديان ، آقاي دكتر سلطانيان زاده رياست محترم 

بخش ايران و  IEEEبه ايراد تاريخچه  IEEEبخش ايران 

و راهبردهاي اين بخش در سالهاي اخير همچنين تبيين دستاوردها 

ايشان با ذكر اسامي اعضاي اصلي و نحوه ارتباط با اين   .پرداختند

اعضا در دفتر مركزي بخش ايران مستقر در تهران راه هاي ارتباطي 

در پايان دكتر  .با مسئولين عالي رتبه بخش ايران را متذكر شدند

مختصرا بيغش رياست شاخه دانشجويي دانشگاه شيراز 

در  .دستاوردهاي شاخه دانشجويي دانشگاه شيراز را بر شمردند

نيز نشستي صميمانه با حضور جناب آقاي دكتر انتهاي سمينار 

 IEEEسلطانيان زاده، جناب آقاي دكتر بيغش به همراه مسئولين 

شاخه دانشجويي دانشگاه شيراز و همچنين رئيس شاخه 

در محل دانشكده دانشگاه صنعتي شيراز  IEEEدانشجويي 

 .مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه شيراز برگزار گرديد

 

  

توان به  انجام گرفته توسط اين شاخه ميديگر  هاي از  فعاليت

  :موارد زير اشاره كرد

 1390بازديد علمي از نيروگاه سد درودزن درسال  •

برگزاري سمينار هاي يك روزه علمي توسط اساتيد  •

منظور آشنايي دانشجويان با دانشگاه صنعتي شيراز به 

 :آخرين دستاورد هاي علوم صنعت برق والكترونيك

 How to do research and“برگزاري سمينار   •

where to publish”  
توسط آقاي دكتر مهدي راستي استاديار دانشگاه صنعتي 

 شيراز

تهيه بروشور جهت معرفي فعاليت ها و اعضاي هيئت  •

 شگاه صنعتي شيرازدان IEEEرئيسه شاخه دانشجويي 

 

 

 

 

  


