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  هيات مديره

  اعضاي اصلي
  رئيس گروه - )دانشگاه علم و صنعت(دكتر شهرتاش آقاي  -
  دبير گروه - )اميركبير (دانشگاه صنعتي پتيانقرهآقاي دكتر  -
  )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي( محمد توكلي بيناآقاي دكتر  -
  )شريف (دانشگاه صنعتي سين مختاريحدكتر آقاي  -
 (دانشگاه تهران) فيضجواد آقاي دكتر  -

 آقاي دكتر علي يزديان (دانشگاه تربيت مدرس) -

  فرخزاد (شركت مديريت شبكه برق ايران)آقاي دكتر داوود  -
  اعضاي وابسته

  )باهنر كرمان (دانشگاه مسعود رشيدي نژادآقاي دكتر  -
  )تبريزگاه (دانش بهنام محمديآقاي دكتر  -
  (دانشگاه صنعتي اصفهان) غالمرضا يوسفيآقاي دكتر  -

 
  

Society هاي مرتبط  

- IEEE Power & Energy Society 
- IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society 
- IEEE Power Electronics Society 
- IEEE Industrial Electronics Society 

  
  

  گروه هاي اجراييبرنامه 
  

 مديريت ارزيابي علمي فعاليت هاي آموزشي و مهندسي مرتبط با مهندسي قدرت در كشور -



  در اين خصوص مواردي همچون ارزيابي 
  IEEE افراد حقيقي و يا واحدهاي آموزشي از منظر ميزان ارتباط با

  يقي و يا واحدهاي آموزشي از منظر تاثيرگذاري در پيشبرد مهندسي قدرتافراد حق
  پايان نامه ها و رساله ها از منظر موفقيت در پيشبرد مهندسي قدرت

  شركتهاي مهندسي مرتبط با مهندسي قدرت از منظر ميزان علم محور بودن
هندسي هاي تخصصي مرتبط با مهندسي قدرت از منظر بسط و تعميق علمي مكنفرانس

  قدرت
 مديريت تدوين اسناد و مدارك علمي و فني در زمينه مهندسي قدرت -

  در اين خصوص مواردي همچون مديريت تدوين
  هاي آينده پژوهي در مباحث مهندسي قدرتاسناد و گزارش

  هاي انساني و تجهيزاتي تخصصي در كشوربانك اطالعاتي ظرفيت
  دستورالعملها و استانداردهاي مورد نياز كشور در زمينه مهندسي قدرت

 مديريت ارتباطات بين المللي -

  در اين خصوص مواردي همچون 
  براي آحاد حقيقي و حقوقي كشور IEEEايجاد و مديريت استفاده از امكانات 

  قدرت ايجاد و مديريت ارتباط با ايرانيان متخصص در خارج از كشور در زمينه مهندسي
  در ساير كشورها IEEEايجاد و مديريت ارتباط با گروههاي قدرت زير مجموعه 

 مشاوره و آموزش -

  در اين خصوص مواردي همچون
  ها به منظور گسترش مهندسي قدرتبرگزاري جلسات و نشست

  ايجاد سيستم مشاوره شغلي در زمينه مهندسي قدرت
  قدرت ايجاد سيستم مشاوره علمي و فني در زمينه مهندسي

مرتبط با گروه در مشاوره و آموزش در سطح  IEEEهاي مناسب براي اعضاء ايجاد فرصت
  ملي و بين المللي

 Virtual Center of Excellenceمديريت شبكه هاي  -

مرتبط با گروه و همچنين ايجاد فرصت برابر در استفاده از  IEEEبه منظور ايجاد فرصت همكاري علمي ميان اعضاء 
  مستندات در زمينه مهندسي قدرتاطالعات و 

  در اين خصوص مواردي همچون
  ايجاد و مديريت شبكه هاي اجتماعي براي تبادل نظر متخصصين در زمينه هاي مهندسي قدرت

  ايجاد و مديريت شبكه هاي اطالعاتي در زمينه مهندسي قدرت
 و عالوه بر موارد فوق: -



 هينما و لوگو يمتقاض هايكنفرانس هياول يبايارز جهت رانيا بخش هايكنفرانس تهيكم با تعامل
و پيشنهاد آن به كميته علمي  مهندسي قدرتهاي تخصصي تهيه ليست داوران در زمينه

 هاكنفرانس 

 درجهت مختلف يهادانشگاه در مهندسي قدرت رشته انيدانشجو با يتخصص جلسات يبرگزار
 رشته نيا يمعرف

 گروه خبارا يرسان اطالع منظوربه  اعضا با ارتباط

  ينام ثبت اطالعات اساس بر اعضا داده گاهيپا يرسان بروز و هيته


