
 IEEE بخش ايران اطالعات نظريه و مخابراتگروه تخصصي 

 
  9213 آذر 6 تاريخ تشكيل:

  هيات مديره
  اعضاي اصلي

  رئيس گروه - )مدرس تربيت(دانشگاه  دكتر شرافتآقاي  -
  دبير گروه - (دانشگاه صنعتي شريف) دكتر امين زادهآقاي  -
  )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي( دكتر احمديانآقاي  -
  (دانشگاه صنعتي اميركبير) دكتر محمدياي آق -
 (دانشگاه تهران) دكتر مهامآقاي  -

  (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي) دكتر كالنتري -
  اعضاي وابسته

  )مشهد يفردوس(دانشگاه  دكتر هدتنيآقاي  -
  )يمجلس واحد - ياسالم(دانشگاه آزاد  عشوريان دكترآقاي  -

 
  

Society هاي مرتبط  

- IEEE Communication Society,   
- IEEE Information Theory Society, 
- IEEE Vehicular Technology Society 

 
 گرفته قراري تخصص گروه كاري حوزه در هم) Information Security( اطالعات امنيت حوزه همچنين

 .است
  

  هاي گروهكميته
  كميته آموزش:

 اهداف  
 هاي آموزشيوسته برنامهارتقاي كيفيت در آموزش از طريق اعتبارسنجي پي -



 پژوهش محوري و نوآوري در آموزش -

 مهارت آموزي در آموزش و آموزش تقاضامحور -

 به ياصالح يشنهادهايپ ارائه و يليتكم التيتحص مقاطع يورود يآزمونها ياعتبارسنج -
 لوم، تحقيقات و فناوريع وزارت

 دي مصوبطرح راهبر  
  

  :هاكنفرانسكميته 
 اهداف  

 هابرگزاري كنفرانسارتقاي كيفيت  -

 ارتقاي كيفيت داوري مقاالت -

 هاارزيابي كيفي كنفرانس -

 اطالعات نظريه و مخابراتهاي تخصصي بسترسازي به منظور برگزاري كنفرانس -

 طرح راهبردي مصوب  
  

  :دانشجويييته كم
 اهداف  

 در اطالعات نظريه و مخابرات رشته انيدانشجو نيب ياشبكه تعامالت ارتقاء و جاديا -
 مختلف يدانشگاهها

 يياجرا يندهايفرآ به كمك و يهمكار منظور به يتخصص يها تهيكم ريسا با سازنده عاملت -
 آنها

 راهبردي مصوب طرح  
  

  :عضوگيري و روابط عموميكميته 
 اهداف  

 موجود ياعضا حفظ و ديجد ياعضا جذب قيطر از گروه ياعضا يكم گسترش -

 هايبرنامه و هاتيفعال مورد در يرسان اطالع و اعضا با موثر ارتباط يبرا يبستر نمودن فراهم -
 گروه



 طرح راهبردي مصوب  
  

  :ارتباط با صنعتكميته 
 اهداف  

  تالش در جهت ارتقاي كيفي صنايع، كارشناسان صنعت، كارآفرينان و افراد جوياي كار از طريق
 هاي نوينآورينگاري فندهي و آيندهجهت -

  طرح راهبردي مصوب تيايجاد شبكه ارتباطي موثر بين كارشناسان جوامع علمي و صنع -
  
  

  هاي اجرايياولويت
 كميته آموزش 

 است شده تدوين براي يك دوره يك يا دو ساله يمل برجسته سخنران معيارها و فرايند انتخاب. 

 در دانشگاه ساعت يك به مدت ماهانه هر سخنراني .)93 آذر از( مجمع ماهانه يها يسخنران يبرگزار
 آن بايد علمي هيات اعضاي اما باشد. فارسي يا انگليسي ميتواند آن زبان شود.مي برگزار مختلف هاي
 به و هستند دانشجويان اول وهله در آن مخاطب .كنند ارائه نيستند آن عضو كه دانشگاهي در را

 تهران ،يطوس نصير خواجه يها دانشگاه در يسخنران 3 اينجا تا .پردازديم تحقيقات در داغ موضوعات
 .است شده برگزار اميركبير و

 مورد در ماهه سه يها كارگاه يبرگزار در مشاركت ماهانه، يها يسخنران ادامه ياجراي يها اولويت 
 .باشدمي اطالعات نظريه و مخابرات آينده مسائل

 
  :هاكنفرانسكميته 
 پيشنهاد ارائه و) غيره و مخابرات از اعم( ها كنفرانس علمي كيفيت آمدن پايين داليل شناسي آسيب 

 برگزاري از پس مقاالت كيفي بررسي پيشنهادي راهكار يك. گرفت قرار بحث مورد آن جبران جهت
 ارزيابي نحوه راهكارهاي تدوين براي بود. زيرگروهي هاكنفرانس كميته با هماهنگي با هاكنفرانس
   .شد تدوين و تهيه ها كنفرانس ارزيابي فرم شد و تشكيل هاكنفرانس

  



  :عمومي عضوگيري و روابطكميته 
 در افراد عضويت به مربوط همچنين فرم .است شده انجام گروه وبگاه ايجاد مورد در را الزم پيگيري 

 طريق از مخابرات زيرگروه در عضويت درخواست كه شد مقرر و گرفت قرار تاييد مورد ها زيرگروه
 .شود برقرار IEEE سامانه

  
  :ارتباط با صنعتكميته 
 به ميتوانند ميدهند، پاسخ صنعت نيازهاي به ها كارگاه اين چون :محور صنعت آموزشي هاي كارگاه 

 :شديم متمركز راهكار دو روي بر. منجر شوند نيز صنعت از اعضا افزايش

  بكنند، هاي كارگاه چنين به نياز احساس است ممكن كه هايي سازمان به رجوع )1( 
 ).هوشمند هاي گوشي براي application نوشتن مانند( جامعه نياز مورد مسائل به رجوع )2( 

 مورد در يربيع دكتر با الزم يهماهنگ .باشدمي محور صنعت يها كارگاه يپيگير ياجراي يها اولويت 
 انجام يزود به كارگاه اين است قرار و گرفته صورت هوشمند هاي گوشي براي application نوشتن
 .پذيرد

  
 IEEE ايران بخش اطالعات يهنظر و مخابراتي تخصص گروهي ها فعاليت خالصه

 
 عضو( عشوريان دكتر دكتر شرافت، دكتر امين زاده، دكتر احمديان،الفبا  ترتيب به گروه اعضاي

با رأي گيري اعضا آقاي  كه بوده، )وابسته عضو( دكتر هدتني دكتر مهام، دكتر محمدي، دكتر كالنتري، ،)وابسته
 .ندامين زاده به عنوان دبير انتخاب شددكتر شرافت به عنوان رييس مجمع و آقاي دكتر 

  
  جوامع  و بوده ".C.I.T اطالعات نظريه و مخابرات "ي تخصص گروه نام

IEEE Communication Society,   
IEEE Information Theory Society, 
IEEE Vehicular Technology Society 

 Information( اطالعات نيتام حوزه همچنين .است گرفتهقرار ي تخصص گروهبه عنوان زير بخش 

Security (است گرفته قراري تخصص گروه كاري حوزه در هم. 
 



 كرده برگزار جلسه شانزده ،94 ارديبهشت 30 تاريخ تا و كرد كار به شروع 92 آذر 6 در يتخصص گروه
وري و ترويج پيشرفت علم، فن آ :ميباشد IEEE يدورنما و ماموريت همان گروه، يدورنما و ماموريت .است

هاي حرفه اي و حفظ باالترين استانداردي. علمبرنامه هاي كاربردي. تبادل اطالعات ميان اعضا خود و جامعه 
 ي.علم

 :است بوده زير شرح به گروه يها فعاليت مهمترين

 ارائه و) غيره و مخابرات از اعم( ها كنفرانس علمي كيفيت آمدن پايين داليل شناسي آسيب .1
 پس مقاالت كيفي بررسي پيشنهادي راهكار يك. گرفت قرار بحث مورد نآ جبران جهت پيشنهاد

 راهكارهاي تدوين براي بود. زيرگروهي هاكنفرانس كميته با هماهنگي با هاكنفرانس برگزاري از
  .شد تدوين و تهيه ها كنفرانس ارزيابي فرم شد و تشكيل هاكنفرانس ارزيابي نحوه

در  ساعت يك به مدت ماهانه هر سخنراني .)93 آذر از( مجمع ماهانه يها يسخنران يبرگزار .2
 هيات اعضاي اما باشد. فارسي يا انگليسي ميتواند آن زبان شود.مي برگزار مختلف هايدانشگاه
 دانشجويان اول وهله در آن مخاطب .كنند ارائه نيستند آن عضو كه دانشگاهي در را آن بايد علمي
 خواجه يها دانشگاه در يسخنران 3 اينجا تا .پردازديم اتتحقيق در داغ موضوعات به و هستند
 .است شده برگزار اميركبير و تهران ،يطوس الديننصير

تبادل نظر  ميدهند، پاسخ صنعت نيازهاي به كه محور صنعت آموزشي هاي كارگاه براي برگزاري .3
 :شديم متمركز راهكار دو روي بر و شد صورت گرفت

  بكنند، هاي كارگاه چنين به نياز احساس است ممكن كه هايي سازمان به رجوع )1( 
  ).هوشمند هاي گوشي براي application نوشتن مانند( جامعه نياز مورد مسائل به رجوع )2( 

  .پذيرد انجام يزود به كارگاه اين است قرار و گرفته صورت دوم مورد در الزم يهماهنگ

 .است شده تدوين ي يك دوره يك سالهبرا يمل برجسته سخنران معيارها و فرايند انتخاب .4



 افراد عضويت به مربوط همچنين فرم .است شده انجام گروه وبگاه ايجاد مورد در را الزم پيگيري .5
 از مخابرات زيرگروه در عضويت درخواست كه شد مقرر و گرفت قرار تاييد مورد ها زيرگروه در

  .شود برقرار IEEE سامانه طريق
 حمايت تهران، دانشگاه در پروفسور شوبرسخنراني  شامل ،سخنراني سه از اينجا تا يتخصص گروه .6

  .است كرده

 
 در مشاركت محور، صنعت يها كارگاه يپيگير نه،اماه يها يسخنران ادامه:گروه آينده اهدافاز  يبخش
 .است اطالعات نظريه و مخابرات آينده مسائل مورد در ماهه سه يها كارگاه يبرگزار

  


