
 IEEE بخش ايران الكترومغناطيس و نوريگروه تخصصي 

 
  1392 آبان 8 تاريخ تشكيل:

  هيات مديره
  اعضاي اصلي

  رئيس گروه - )تهران(دانشگاه  جليل راشد محصلآقاي دكتر  -
  دبير گروه -  (دانشگاه صنعتي شريف) رجايي بهزاد آقاي دكتر -
  )ايران (دانشگاه علم و صنعت عريضي همايونآقاي دكتر -
  (دانشگاه صنعتي اميركبير) عبدي پورعبدالعلي ي دكتر آقا -
 )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي( چماني سميهدكتر خانم -

 دانشگاه صنعتي شريف)خانم دكتر معصوميان ( -

  (دانشگاه صنعتي اميركبير) پريسا دهخدادكتر  خانم -
  اعضاي وابسته

 (دانشگاه صنعتي اصفهان) زيد آباديآقاي دكتر  -

  كتر محمد حسن نشاطي (دانشگاه فردوسي مشهد)آقاي د -
 
  

  هاي مرتبط انجمن

- IEEE Antennas and Propagation Society 
- IEEE Electromagnetic Compatibility Society 
- IEEE Microwave Theory and Techniques Society 
- IEEE Photonics Society 

 
  

  ي گروههاهكميت
  كميته آموزش:

 اهداف  
 مهندسي برق و همكاري با انجمن آموزش مهندسي ايرانارتقاي كيفيت در آموزش  -



 موزشو نوآوري در آ گسترش آموزش پژوهش محور -

 هاي مرتبط  درزمينه مهندسي برق بررسي برنامه هاي آموزشي -

 به شنهاديپ ارائه و يليتكم التيتحصمختلف و  مقاطع و برنامه هاي يورود يآزمونها بررسي -
 و يا نهاد هاي مرتبط لوم، تحقيقات و فناوريع وزارت

  
  :هاكنفرانسكميته 
 اهداف  

 هابرگزاري كنفرانسارتقاي كيفيت  -

 كيفيت داوري مقاالت آيندفر ارتقاي -

 هاارزيابي كيفي كنفرانس -

 مرتبط با طيف الكترومغناطيس و نورهاي تخصصي برگزاري كنفرانس برايسازي زمينه  -

  
  :دانشجوييكميته 
 اهداف  

و موسسات  دانشگاهها در زمينه هاي ميدان و نور انيدانشجو نيب ارتباط تقويت و جاديا -
  پژوهشي

 و يهمكار منظور به الكترومغناطيس و نوري گروه يتخصص يها تهيكم با همكاري و تعامل -
  گروه يياجرا يندهايفرآ به كمك

  
  :ارتباط با صنعتكميته 
 اهداف  

با جهت دهي و آينده نگري در كارآفرينان  يفي صنايع، كارشناسان صنعت وتالش در جهت ارتقاي ك
  زمينه هاي مرتبط با فعاليت هاي گروه

  همكاران دانشگاهي صنعت وايجاد شبكه ارتباطي موثر بين كارشناسان          
  دانشگاهدر صنعت و  ها به صورت متقابل زمينه سازي براي برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و سمينار         
  ان زمينه سازي براي آشنا ساختن دانشجويان و همكاران با فعاليت هاي صنعتي از طريق حضور نمايندگ          
  (Open Day)صنايع در دانشگاه ها           



  هاي اجرايياولويت
 كميته آموزش 

  در آموزش روش هاي نوينآموزش پژوهش محور و بررسي 

  در  برقبازنگري در برنامه آموزشي رشته مهندسي بررسي و برگزاري جلسات ساليانه جهت
  زمينه هاي مرتبط با فعاليت هاي گروه

 وزارت به شنهاديپ ارائه و يليتكم التيتحصمختلف و  مقاطع دري ورود يآزمونها بررسي 
 لوم، تحقيقات و فناوري و يا نهاد هاي مرتبطع

  
 هاكميته كنفرانس

 همكاري در برگزاري هر چه بيشتر كنفرانس هاي تخصصي به جاي كنفرانس هاي جامع 

 جلب همكاري قطب هاي علمي مرتبط كشور براي ارائه و داوري مقاالت 

 يت ارتباطات بين المللي و دعوت از سخنرانان برجستهتقو 

 همكاري علمي و كمك به بهبود برگزاري كنفرانس ها 

  
 كميته دانشجويي

 
 و هادانشگاه درتوسط  دانشجويان   روزه كي يهايسخنران و نارهايسم يبرگزار به كمك 

 مرتبط دياسات حضور با كشور يعلم موسسات

 موسسات  و دانشگاهها در و نور الكترومغناطيسزمينه هاي  انيودانشج  ارتباط تقويت و جاديا
 پژوهشي

 و يهمكار منظور به الكترومغناطيس و نوري گروه يتخصص يها تهيكم با همكاري و تعامل 
 گروه يياجرا يندهايفرآ به كمك

 يآموزش تيفيك بهبود محور با هادانشگاه در ييدانشجو يشياندهم جلسات يبرگزار به كمك 
  هاي مرتبط با فعاليت هاي گروه زمينه در يوهشژپ و
  


