
 IEEE هاي كنترل بخش ايرانگروه تخصصي سيستم

 
  1392 آبان 4 تاريخ تشكيل:

  
  هيات مديره

  اعضاي اصلي
  رئيس گروه - راد (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي)تقيحميد آقاي دكتر  -
  دبير گروه - تواضعي (دانشگاه صنعتي شريف)محمد صالح آقاي دكتر  -
  نشگاه علم و صنعت)جاهد مطلق (دامحمد رضا آقاي دكتر  -
  طالبي (دانشگاه صنعتي اميركبير)حيدر علي آقاي دكتر  -
  پناه (دانشگاه تهران)يزدانمحمد جواد آقاي دكتر  -

  اعضاي وابسته
  صفوي (دانشگاه شيراز)علي اكبر آقاي دكتر  -
  فخاريان (دانشگاه آزاد قزوين)احمد آقاي دكتر  -
  قيصري (دانشگاه صنعتي اصفهان)جعفري آقاي دكتر  -

 
  

Society هاي مرتبط  

- IEEE Control Systems Society 
- IEEE Instrumentation and Measurement Society 
- IEEE Robotics and Automation Society 

 
  

  ي گروههاميتهك
  كميته آموزش:

 اهداف  
 هاي آموزشيارتقاي كيفيت در آموزش از طريق اعتبارسنجي پيوسته برنامه -

 پژوهش محوري و نوآوري در آموزش -



 مهارت آموزي در آموزش و آموزش تقاضامحور -

 به ياصالح يشنهادهايپ ارائه و يليتكم التيتحص مقاطع يورود يآزمونها ياعتبارسنج -
 تحقيقات و فناوريلوم، ع وزارت

 طرح راهبردي مصوب  
  

  :هاكنفرانسكميته 
 اهداف  

 هابرگزاري كنفرانسارتقاي كيفيت  -

 ارتقاي كيفيت داوري مقاالت -

 هاارزيابي كيفي كنفرانس -

 هاي كنترلهاي تخصصي سيستمبسترسازي به منظور برگزاري كنفرانس -

 طرح راهبردي مصوب  
  

  :دانشجوييكميته 
 اهداف  

 مختلف يدانشگاهها در كنترل رشته انيدانشجو نيب ياشبكه تعامالت ارتقاء و جاديا -

 به كمك و يهمكار منظور به كنترل گروه يتخصص يها تهيكم ريسا با سازنده عاملت -
 هاآن يياجرا يندهايفرآ

 طرح راهبردي مصوب  
  

  :عضوگيري و روابط عموميكميته 
 اهداف  

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

 هايهبرنام 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
 ي نوينهاآورينگاري فندهي و آيندهجهت -

  طرح راهبردي مصوب ايجاد شبكه ارتباطي موثر بين كارشناسان جوامع علمي و صنعتي -
  
  

  هاي اجرايياولويت
 كميته آموزش 

  برگزاري جلسات ساليانه (براي مثال در حاشيه كنفرانس برق) جهت بازنگري در برنامه
 راهبردي مصوب كميته آموزش گروه) از طرح 2- 1آموزشي رشته مهندسي كنترل (بند 

  دعوت از اساتيد خارجي و داخلي براي سخنراني با استفاده از برنامهDistinguished 

Lecturer  شاخه كنترل انجمنIEEE  از طرح راهبردي مصوب كميته آموزش  2-2(بند
 گروه)

 هاي ده آموزشهاي ارائه دهنهايي توسط سازمانفراهم آوردن امكانات جهت برگزاري كارگاه
 از طرح راهبردي مصوب كميته آموزش گروه) 3-3مهارتي (بند 

  
 هاكميته كنفرانس

 و لوگو يمتقاض هايكنفرانس هياول يابيارز جهت رانيا بخش هايكنفرانس تهيكم با تعامل 
 هاي گروه)از طرح راهبردي مصوب كميته كنفرانس 1(بند  هينما

 هايي مانند صي كنترل (با استفاده از اطالعات پايگاه دادههاي تخصتهيه ليست داوران در زمينه
PaperPlaza  و همچنين در نظر گرفتن پتانسيل دانشجويان داخلي و خارجي در اين زمينه) و

هاي از طرح راهبردي مصوب كميته كنفرانس 2-2پيشنهاد آن به كميته علمي كنفرانس (بند 
 گروه)

 شاخص هايسخنران يمعرف با يديكل سخنران دعوت منظور به يهمكار IEEE   از  3- 1(بند
 هاي گروه)طرح راهبردي مصوب كميته كنفرانس



  از طرح راهبردي مصوب كميته كنفرانس 4-1اعالم برگزاري كنفرانس در سايت گروه (بند -

 هاي گروه)

  
 كميته دانشجويي

 كشور يعلم موسسات و هادانشگاه در روزه كي يهايسخنران و نارهايسم يبرگزار به كمك 
 يبرا آن مختلف يهاشاخه و كنترل رشته با ييآشنا رينظ يموضوعات با فن دياسات حضور با

 از طرح راهبردي مصوب كميته دانشجويي گروه) 4- 2(بند  دالوروديجد انيدانشجو

 يمعرف درجهت مختلف يهادانشگاه در كنترل رشته انيدانشجو با يتخصص جلسات يبرگزار 
 و كنترل يهاستميس گروه با آنها ييآشنا نيهمچن و رشته يدورنما و افق نييتب، رشته نيا

 از طرح راهبردي مصوب كميته دانشجويي گروه) 2-1(بند  گروه نيا در تيعضو يايمزا

 تيفيك بهبود تيمحور با هادانشگاه در ييدانشجو يشياندهم جلسات يبرگزار به كمك 
از طرح راهبردي مصوب كميته دانشجويي  2-2(بند  كنترل رشته در يپِژوهش و يآموزش
 گروه)

  
 كميته عضوگيري و روابط عمومي

 يدادهايرو ره،يمد اتيه مصوبات مانند گروه، اخبار يرسان اطالع منظوربه  اعضا با ارتباط 
از طرح راهبردي مصوب كميته عضوگيري و روابط عمومي  5(بند  ... و هافراخوان رو،شيپ

 گروه)

 از طرح راهبردي  3ي (بند نام ثبت اطالعات اساس بر اعضا داده گاهيپا يرسان بروز و هيته
  مصوب كميته عضوگيري و روابط عمومي گروه)


