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پژوهشگر جوان  فرصت كانديداتوريعيه تمديد اطال
  نامه برتر دانشجويي و پايان

داتوري مدارك جهت كاندي به اطالع مي رساند كه مهلت ارسال
 20تا هاي برتر دانشجويي پژوهشگر جوان و نيز پايان نامه 

از برگزيدگان اين دو بخش در  .استتمديد شده  1391فروردين 
 1391كه در اديبهشت  ايران بيستمين كنفرانس مهندسي برق

از داوطلبان تقاضا مي  .آيدبرگزار مي شود، تقدير به عمل مي 
به دبيرخانه  1391فروردين  20شود مدارك و رزومه خود را تا 

   .ارسال نمايند IEEEبخش ايران 
در ارديبهشت  IEEEجلسه گردهمايي بخش ايران
1391  

برق ايران در ارديبهشت همزمان با بيستمين كنفرانس مهندسي 
 . شودبرگزار مي   IEEEجلسه گردهمايي بخش ايران 1391ماه 
، مسئولين بخش ايران و اعضاي كميته هاي اصلي ،اين جلسهدر 

و عملكرد آن در سال گذشته  به معرفي فعاليت هاي بخش ايران
  .دنپردازمي 

  
 

طات و دومين جشنواره معرفي برترينهاي فعال در حوزه ارتبا
توسط وزارت ارتباطات  1391فناوري اطالعات در ارديبهشت ماه 

از فعاالن   IEEEبخش ايران . برگزار مي شود و فناوري اطالعات
 اعالم كانديداتوري خود دعوت به عمل مي آورد در اين زمينه 

براي اطالع بيشتر به آدرس  واجدين شرايط مي توانند . نمايند
  :ندزير مراجعه فرماي

http://www.festfava.ir  
  
 
 

 
 

 PEDSTC2012برگزاري كنفرانس 
سومين كنفرانس الكترونيك قدرت، تكنولوژي و سيستم هاي 

در موسسه  90بهمن  26و  25در  (PEDSTC2012)راه انداز 
در طول دو . بهره وري و توسعه منابع انساني تهران برگزار شد

كنفرانس،  سال اخير، حمايت جامعه دانشگاهي و صنعت از اين
در پي . بوده است PEDSTCنشان دهنده موفقيت چشمگير 

تحت پوشش و سازمان دهي  PEDSTCاين موفقيت ها، امسال 
دانشگاه صنعتي شريف براي ارائه دست آوردهاي تحقيقاتي در 
زمينه الكترونيك قدرت، ماشين هاي الكتريكي و سيستم هاي 

  .راه انداز برگزار شد

  
، IEEE ،IESحمايت اين كنفرانس به صورت تكنيكي، تحت 

PELS ،EPE-PEMC،  جامعه الكترونيك قدرت ايران و
اين كنفرانس . انجمن مهندسي برق و الكترونيك ايران قرار دارد

  :شامل مباحث زير بود
 مبدل هاي قدرت -1
 مدل سازي و كنترل مبدل هاي قدرت -2
 و باد PVمبدل هاي قدرت براي  -3
 كيفيت توان -4
 راه اندازي ماشين هاي الكتريكي - 5
 طراحي و تحليل ماشين هاي الكتريكي -6

 IEEEفعاليتهاي بخش ايران

 فراخوان
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 DGكنترل انرژي هاي تجديد پذيز و  -7
 عناوين و كاربرد هاي مربوطه -8

كشور به اين كنفرانس فرستاده شد كه از بين  16مقاله از  244
بخش در  17مقاله در  90مقاله مورد قبول قرار گرفت و  99آنها 

كارگاه آموزشي در روز  5همچنين . ه شدطي اين كنفرانس ارائ
  .كارگاه كنفرانس برگزار شد

برنامه كنفرانس شامل دو سخنراني كليدي درباره الكترونيك 
  :قدرت بود كه توسط دو محقق برجسته ارائه شد

1- “Phenomena Discovered in Development Phase in 
Variable Structure Systems and their 
Explanations”, by Professor István Nagy, FIEEE, 
Budapest University of Technology and Economics, 
Budapest. 

 
2- “Intergrid: A Future Electronic Energy Network”, 

by Professor Dushan Boroyevic, FIEEE Virginia 
Tech, Blacksburg, Virginia, U.S.A, and PELS 
President. 

همچنين، . دوم از طريق ويدئوكنفرانس ارائه شدكه سخنراني 
يك جلسه بحث و گفتگو درباره صنعت الكترونيك قدرت در 

در پايان نيز، جايزه بهترين مقاله به دو مقاله . ايران برگزار شد
  .اهدا شد

 
 
 

  
 )(EPDCهاي توزيع نيروي برق- كنفرانس شبكه

 
 13- 14هاي توزيع نيروي برق -هفدهمين كنفرانس شبكه

از جمله موضوعات . در تهران برگزار مي شود 1391ارديبهشت 
توان به برنامه هدفمندي يارانه ها، الگوي تقاضا  اين كنفرانس مي

 http://www.epdc.ir .و نيز كاهش تلفات الكتريكي اشاره نمود

 
المللي تجارت - ششمين كنفرانس بين

  (EDCD)(الكترونيك
 

 
ششمين كنفرانس بين المللي تجارت الكترونيك، با رويكرد بر 

در شيراز  1391ارديبهشت  19-20بانكداري و بيمه الكترونيك، 
 هدف از برگزاري اين كنفرانس، بررسي جنبه. برگزار مي شود

تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك هاي مختلف جهاني 
  .مي باشد

 .   http://ecdcconference.org/en/home.html  
 

 (ICEE2012)كنفرانس مهندسي برق ايران
 

 
 1391ارديبهشت  26-28بيستمين كنفرانس مهندسي برق ايران 

با هدف  اين كنفرانس. شود در دانشگاه تهران برگزار مي
 هاي مختلف مهندسي برق ازگسترش دانش فني در گرايش 

طريق ايجاد محيطي جهت تبادل نظر علمي و فني و تشويق 
 .محققان برنامه ريزي شده است

http://icee2012.ir/index.htm  
  

  
  

  دانشگاه صنعتي شيراز
شاخه دانشجويي، دانشگاه صنعتي شيراز جهت ارتقاي سطح 

، يك صفحه وب سايت IEEEآگاهي دانشجويان عالقه مند به 
، IEEEطراحي نموده است كه در آن اطالعات مفيدي در مورد 

از ديگر . استنحوه عضويت و يا تمديد آن قرار داده شده 
فعاليت هاي اين شاخه مي توان به برگزاري كارگاه هاي آموزشي 

اين سايت را مي توانيد در . مرتبط با مهندسي برق اشاره نمود
  :آدرس زير ببينيد

http://www.sutech.ac.ir/portal/show.aspx?Page=2
970 

به ترتيب سمينارهايي  19/9/90و  5/9/90چنين در تاريخ هاي هم
براي آشنايي دانشجويان و اساتيد دانشكده فني و مهندسي 

 تيسه ماه آدرIEEEايران بخشهاي تحت حمايت كنفرانس

  دانشجويي هاي  اخبار شاخه
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باهنر و دانشگاه صنعتي شيراز توسط اين شاخه برگزار شده 
دانشگاه  IEEEاين شاخه، اعضاي  با فعاليت هاي چشگير. است

نفر در سال  40به بيش از  2011نفر در سال  18صنعتي شيراز، از 
گروه راديوآماتوري اين دانشگاه نيز كه . ارتقا يافته است 2012

قبال زير نظر انجمن علمي فعاليت مي كرده است، به اين شاخه 
دانشجويي پيوسته و در طول سال گذشته سمينارهاي تخصصي 

  .ار نموده استو بازديد هاي علمي برگز
  

  برگزاري گردهمايي شاخه هاي دانشجويي در يزد
 18و  17شاخه دانشجويي دانشگاه آزاد واحد يزد در تاريخ 

پذيراي دومين نشست دانشجويي بخش ايران  90سال  ماه اسفند
.  برگزارنمود  IEEEو سميناري تحت عنوان سمينار ملي شد 

ودر اين  شد اين مراسم با تالش و پشتكار دانشجويان برگزار
نائب (مراسم دو سخنران از طرف بخش ايران، آقاي دكتر مروج  

دبير فعلي (و آقاي دكتر نوبختي ) رئيس دور قبل بخش ايران
و بخش ايران  IEEEمطالبي ارزنده در مورد معرفي ) بخش ايران
  . ايراد نمودند

 

  

     مروج اي دكترآق
در ادامه نشستها پرسش و پاسخ در راستا معرفي  گرايشات 

اين نشستها  با . مختلف مهندس برق به دانشجوان ارائه شد
مشاور دانشگاه آزاد (كمك سخنرانان بخش ايران، دكتر فرخي 

مشاور دانشگاه آزاد واحد ( و دكتر عشوريان ) واحد تهران مركز 
  . برگزار شد) مجلسي

   
  آقاي دكتر نوبختي

سپس نشستهاي مشتركي بين روساي شاخه دانشجويي و آقايان 
نمايندگان بخش ايران در اين (دكتر مروج و دكتر نوبختي 

برگزار و اهم مشكالت و موانع و همچنين فعاليتهاي ) سمينار
مسائل و مشكالت شاخه ها، از جمله . دانشجويان مطرح شد

د و نبود بودجه،  ارسال كوپن ها، موارد مربوط به ثبت نام، كمبو
موارد مربوط به مشاوران شاخه ها و همچنين موضوعات  مربوط 
به كميته هايي چون زنان در مهندسي، در يك محيط صميمانه و 

تمام موارد . صادقانه مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت
مطرح شده در جلسات آتي هيئت رئيسه بخش ايران توسط 

دراين نشستها . وبختي مطرح و پيگيري خواهد شدآقاي دكتر ن
روساي دانشجويي دانشگاههاي تهران، شيراز، فردوسي مشهد، 
كردستان، دانشگاه آزاد واحد مركز، مجلسي، يزد و نجف آباد، 

  . تربيت مدرس، صنعتي اصفهان و دانشگاه شاهد حضور داشتند
ساعته در دو روز مختلف با عناوين اخالق در  4الي  3دو كارگاه 
( و كارگاه مقاله نويسي ) توسط آقاي دكتر نوبختي( مهندسي 

برگزار و مورد استقبال دانشجويان قرار ) توسط خانم كامرانيان
  .  گرفت

در پايان مراسم  بخش ايران از زحمات دو دانشجو فعال آقايان 
دبير شاخه دانشجويي دانشگاه تهران  به مهندس بهراد رادفر  

دليل حمايت، راهنمايي و خدمات ارزنده به دانشجويان شاخه 
هاي ديگر و كمك و همياري دفتر بخش ايران و آقاي مهندس 
محمد مهدي اقبالي بدليل زحمات ارزنده ايشان در نحوه 

  . برگزاري و مديريت اين سمينار قدرداني و تقدير شد

  
برگزاري اين مراسم ها در دانشگاههاي مختلف  اميد است با

كشور قدمي در بهبود و كارايي بيشتر  و رفع موانع و مشكالت 
  .شاخه هاي دانشجويي برداشته شود

  


