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ثبت نام از نامزدهاي كميته اجرايي ثبت نام از نامزدهاي كميته اجرايي ثبت نام از نامزدهاي كميته اجرايي ثبت نام از نامزدهاي كميته اجرايي 

     IEEEبخش ايرانبخش ايرانبخش ايرانبخش ايران
مي توانند نامزدهاي خود را  IEEEاعضاي محترم بخش ايران 

براي پست هاي رئيس و نائب رئيس، دبير و  IEEEطبق ضوابط 

شهريور ماه تا پايان وقت اداري  11زانه دار درفاصله زماني خ

مهرماه سال جاري به كميته انتخابات بخش ايران  15شنبه 

IEEE معرفي نمايند.  

  

دانشگاههاي كشور و دانشگاههاي كشور و دانشگاههاي كشور و دانشگاههاي كشور و جلسه نمايندگان جلسه نمايندگان جلسه نمايندگان جلسه نمايندگان 

            IEEEكميته اجرايي بخش ايرانكميته اجرايي بخش ايرانكميته اجرايي بخش ايرانكميته اجرايي بخش ايران
هفتمين جلسه نمايندگان دانشگاههاي كشور و كميته اجرايي 

صبح روز چهارشنبه  10از ساعت IEEE بخش ايران 

 تحقيقات در محل سالن آموزش واقع در موسسه 26/7/1391

، )مركز تحقيقات مخابرات ايران(اطالعات  فناوري و ارتباطات

هدف از اين جلسه  ارائه .  انتهاي كارگرشمالي  برگزار مي شود

گزارش عملكرد بخش ايران  در سال گذشته، ارائه  برنامه هاي 

بررسي مشكالت و مسائل فعاليتهاي دانشجويي و قدراني    آتي،

  .از زحمات مشاورين دانشگاهها مي باشد

        

 ))))IEEEبرگرفته از پايگاهبرگرفته از پايگاهبرگرفته از پايگاهبرگرفته از پايگاه((((ادبيادبيادبيادبي    سرقتسرقتسرقتسرقت    

        تهيه شده توسط دكتر احديتهيه شده توسط دكتر احديتهيه شده توسط دكتر احديتهيه شده توسط دكتر احدي
سرقت ادبي عبارت است از استفاده IEEE  بر اساس تعريف

مجدد از ايده هاي قبلي، افكار، نتايج، يا نوشته هاي شخص 

 بدون اسناد صريح آن به نويسنده اصلي و منبع مربوطهديگري 

استفاده مجدد از كار شخص  .چرا كه ,اين يك جرم جدي است

ديگري و وانمود به اينكه آن كار شماست انكار اعتبار نويسنده 

اگر از  .اصلي براي سهم ادا شده او به پژوهش و به جامعه است

داً يا سهواً غفلت استناد كاري كه از ديگري قرض گرفته ايد عم

آنچه مهم است اين  .نماييد، شما مرتكب سرقت ادبي شده ايد

اين مطلب راكه سرقت ادبي،   IEEEاست كه همه نويسندگان 

به هرشكل و در هر سطح، غير قابل قبول است و تخطي از رفتار 

حرفه اي و اخالقي در نظر گرفته مي شود را به رسميت 

شد كه سرقت ادبي يك نوع همچنين بايد متذكر  .بشناسند

هم مي باشد و بنابراين ممكن است ) copyright(نقض حق كپي 

  .نويسنده را در معرض يك مسئوليت قانوني نيز قرار دهد

تمام آنچه بصورت عمومي منتشر شده است شامل مقررات 

سرقت ادبي مي گردد، از جمله كتاب ها، مجالت، ژورنال ها، 

عكس ها، جداول و نمودارها، ارائه مجموعه مقاالت كنفرانس ها، 

  .هاي چند رسانه اي و رسانه هاي الكترونيكي

، سرقت آثار ادبي به پنج سطح يا درجه سوء رفتار IEEE در

تا كم اهميت ) سطح يك(تقسيم مي شود، كه جدي ترين آن 

  :به شرح زير است) سطح پنج(ترين آن 

و بدون  كلمه به كلمهو  برداري دقيق نسخه: سطح يك 

بيش از نيمي از (يك مقاله كامل، يا بخش عمده آن  اعتباردهي

  )مقاله اصلي

و بدون  كلمه به كلمهو  برداري دقيق نسخه: سطح دو 

كمتر از نيمي از (يك بخش بزرگ از يك مقاله كامل  اعتباردهي

   )مقاله اصلي

و بدون  كلمه به كلمهو  برداري دقيق نسخه: سطح سه

به عنوان مثال، پاراگراف ها، (هاي مجزا  اعتباردهي از بخش

   )جمالت، شكلها

بازنويسي نامناسب و بدون اعتباردهي از صفحات يا : سطح چهار

  پاراگرافها

و با اعتباردهي  كلمه به كلمهو  برداري دقيق نسخه: سطح پنج

بخش عمده اي از يك مقاله بدون آشكارنمودن بخش استفاده 

و يا  -عالمت نقل قول  –از گيومه  به عنوان مثال، استفاده(شده 

  )تورفتگي
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 :به سرقت ادبي  IEEEپاسخ

  

  IEEEدر به رسميت شناختن سطوح مختلف سرقت ادبي، 

 .سطوح متناسبي از اقدامات تنبيهي را تعريف نموده است

اطالعيه نقض "اقدامات تنبيهي شامل مواردي از اعالن يك 

و ممنوعيت انتشار در تمام نشرياتي  IEEE Xplore در "اصول

حق كپي آنها را دارد گرفته تا ارسال نامه عذرخواهي  IEEEكه 

  به نويسنده مقاله اصلي مي شود، به شرح زير

 

 :سطح يك

و در  IEEE Xplore انتشار اطالعيه نقض اصول انتشار در •

 IEEE نشريه مربوطه از 

حق كپي دارد  IEEEممنوعيت انتشار در تمام نشرياتي كه  •

رد و  سال 5تا  3متخلف به مدت ) هاي(توسط نويسنده 

كه در حال حاضر در دست ) ها(برگرداندن همه مقاالت نويسنده 

ممكن است بتوان (قرار دارند  IEEE بررسي و يا در صف انتشار

پس از پايان مدت ممنوعيت اين مقاالت را دوباره به نشريه 

  ). ارسال نمود

 

 :سطح دو

و در  IEEE Xplore ار اطالعيه نقض اصول انتشار درانتش  •

 IEEE نشريه مربوطه از 

حق كپي دارد  IEEEممنوعيت انتشار در تمام نشرياتي كه   •

 سال 3تا  1متخلف به مدت ) هاي(توسط نويسنده 

كه در حال حاضر ) ها(رد و برگرداندن همه مقاالت نويسنده   •

ممكن (قرار دارند  IEEE در دست بررسي و يا در صف انتشار

است بتوان پس از پايان مدت ممنوعيت اين مقاالت را دوباره به 

  ). نشريه ارسال نمود

  :سطح سه

 متخلف يك متن معذرت خواهي تهيه و به) گان(نويسنده 

مورد سرقت قرار گرفته و سردبير نشريه اي كه ) گان(نويسنده 

  .ارائه مي نمايندمقاله حاوي سرقت ادبي به آن ارائه شده بوده، 

   :سطح چهار

 متخلف يك متن معذرت خواهي تهيه و به) گان(نويسنده 

نشر ارائه مي  مورد سرقت قرار گرفته و دبير) گان(نويسنده 

  .نمايند

  

 

   :سطح پنج

 متخلف يك متن معذرت خواهي تهيه و به) گان(نويسنده 

 نشريه ارائه مورد سرقت قرار گرفته و سردبير) گان(نويسنده 

مي نمايند، و متن اصالح يا ارجاع را آماده و آنرا جهت انتشار به 

  .سردبير نشريه ارائه مي كنند

  چگونه از سرقت ادبي پرهيز كنيم؟

اگر نويسنده الف مي خواهد متن، جداول، عكس ها، و يا اشكال 

ديگري از مقاله اصلي نويسنده ب را استفاده كند، نويسنده الف 

  :م دهدبايد دو كار مهم انجا

عالمت نقل (بوضوح موارد استفاده شده را با گيومه  .1

يا تورفتگي در متن مشخص نمايد و يك ارجاع كامل ) قول

شامل عنوان نشريه، نام نويسنده، (به مقاله اصلي بنمايد 

  ).عنوان مقاله، و غيره

مجوز كتبي از ناشر، يا در صورتي كه موارد استفاده  .2

كتبي از نويسنده اصلي  شده هنوز منتشر نشده است، مجوز

 .دريافت نمايد

  !سرقت ادبي از خود

هرچند مفهوم اين مورد ممكن است كامال آشكار نباشد، و 

) به صورت فوق(هرچند بسياري افراد از اشاره به اين عبارت 

اكراه دارند، ولي واقعيت اين است كه در جامعه علمي و ادبي 

، "ديگر شخص"حاضر جهان، تعريف سرقت ادبي عالوه بر 

  .نويسنده هم مي شود "خود شخص"شامل 

در واقع استفاده مجدد از مطالب منتشر شده هر فرد، حتي  

توسط خود وي نيز كامال آزاد نبوده و بايد بر اساس اصول تعريف 

يا هر  IEEEدر غير اين صورت، . شده در فوق صورت پذيرد

ادبي  ادبي مربوط مي تواند فرد را متهم به سرقت/سازمان علمي

 .نموده و تنبيهات مربوطه را در مورد وي اعمال نمايد

www.ieee.org/documents/plagiarism.pps  
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 ماهواره براي توسعهكنفرانس 
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        دانشگاه گيالندانشگاه گيالندانشگاه گيالندانشگاه گيالن
دانشگاه  IEEEفعاليت هاي انجمن علمي رمز شاخه دانشجويي 

  :در چند ماه اخير

 رمز و امنيت اطالعات هاي تخصصي تشكيل كارگروه

 همكاري در زمينه مسابقات رباتيك دانشگاه گيالن

  "ر
	 ���ر"پژوهشي -چاپ نشريه علمي

مند،  هاي پژوهشي براي دانشجويان عالقه تعريف پروژه

نتايج حاصل از اين كارهاي تحقيقاتي از طريق پايگاه 

در دسترس   laniscisc.irwww.guiالكترونيكي 

  باشد

 

                                                                                                                                                                                      

توسط  91اولين كنفرانس ماهواره براي توسه پايدار در مهرماه 

شود، - قطب علمي مخابرات دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار مي

هدف ازين كنفرانس، گسترش دانش فني در زمينه فناوري 

  .باشد- ماهواره و كاربرد آن در توسعه پايدار مي

  

  مهندس پزشكي ايران

BME(IS 

  
ام آذر ماه در 30نوزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران 

تهران برگزار مي شود، براي كسب اطالعات بيشتر به پايگاه 

 .كنفرانس مراجعه نماييد

  كنفرانس صنعت نيروگاههاي حرارتي

 

 
گازي، سيكل (چهارمين كنفرانس صنعت نيروگاههاي حرارتي

آذر ماه سال جاري در دانشگاه صنعت 

  .برگزار مي شود

  دومين كنفرانس مديريت فناوري

  
لي مديريت دومين كنفرانس بين المللي وششمين كنفرانس م

آذرماه در سالن بين المللي همايش هاي 

        هاي دانشجوييهاي دانشجوييهاي دانشجوييهاي دانشجويي

  :در چند ماه اخير هاي شاخه دانشجويي شاخه كردستان

و DigSilentبرگزاري كارگاه آموزشي متلب پيشرفته، 

و مركز  برگزراري بازديد علمي از نمايشگاه الكامپ

و نيز نيروگاه سيكل تركيبي  توزيع كل برق سنندج

  هاي مستند نظريه ريسمان و خانه

دانشگاه گيالندانشگاه گيالندانشگاه گيالندانشگاه گيالن
فعاليت هاي انجمن علمي رمز شاخه دانشجويي 

در چند ماه اخيرگيالن 

تشكيل كارگروه �

همكاري در زمينه مسابقات رباتيك دانشگاه گيالن �

چاپ نشريه علمي �

تعريف پروژه �

نتايج حاصل از اين كارهاي تحقيقاتي از طريق پايگاه 

الكترونيكي 

باشد مي
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اولين كنفرانس ماهواره براي توسه پايدار در مهرماه 

قطب علمي مخابرات دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار مي

هدف ازين كنفرانس، گسترش دانش فني در زمينه فناوري 

ماهواره و كاربرد آن در توسعه پايدار مي
/www.ssd2012.aut.ac.irhttp:/  

  

مهندس پزشكي ايرانكنفرانس 

)BME

نوزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران 

تهران برگزار مي شود، براي كسب اطالعات بيشتر به پايگاه 

كنفرانس مراجعه نماييداينترنتي 
http://www.isbme.org   

كنفرانس صنعت نيروگاههاي حرارتي

 

چهارمين كنفرانس صنعت نيروگاههاي حرارتي

آذر ماه سال جاري در دانشگاه صنعت  29و  28)تركيبي، بخاري

برگزار مي شود)شهيد عباسپور(آب و برق
http://ipgconference.ir/  

دومين كنفرانس مديريت فناوري

دومين كنفرانس بين المللي وششمين كنفرانس م

آذرماه در سالن بين المللي همايش هاي  27و  26فناوري 

  .برگزار مي شودصداوسيما 
www.conference.irmot.ir  

هاي دانشجوييهاي دانشجوييهاي دانشجوييهاي دانشجويي    اخبار شاخهاخبار شاخهاخبار شاخهاخبار شاخه

        دانشگاه كردستاندانشگاه كردستاندانشگاه كردستاندانشگاه كردستان
هاي شاخه دانشجويي شاخه كردستان فعاليت  

برگزاري كارگاه آموزشي متلب پيشرفته،  �
PLC 

برگزراري بازديد علمي از نمايشگاه الكامپ �

توزيع كل برق سنندج

  سنندج

هاي مستند نظريه ريسمان و خانه اكران فيلم �


