پيام تبریک رییس بخش ايران ،آقای دکتر فتوحی فیروزآباد

برای اینجانب مایه افتخار و مباهات است که فرا رسيدن عيد باستانی نوروز و سال  1393را حضور اعضای
محترم بخش ايران  IEEEشادباش گویم ،الزم می دانم از تمامي همكاران كميته اجرايي ،روسا و اعضاي
زیركميتههاي بخش و بخصوص اعضای محترم که همگی داوطلبانه و مشتاقانه بخش ايران را ياري نموده و
گامهای موثری در ارتقای بخش بر داشته و می دارند تشکر و قدردانی نمایم .در ادامه از تمامی همکاران محترم
دانشگاه و صنعت و از اعضاي گرانقدر بخش ايران جهت همکاری نزديكتر با بخش در راستای گسترش هرچه
بيشتر علم و فن آوري در كشور و نیز رفع نيازهاي علمي دعوت بعمل آورده و برای همه عزیزان سالی سرشار
از موفقیت و سالمتی را از خداوند متعال خواستارم.
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جایزه

کسب رتبه سوم ویدیوی
برتر در زمینه شبکه هوشمند
توسط آقای صادق امانی

IEEE

هشتمين جلسه مشترک مشاورين دانشگاههاي كشور
و كميته اجرايي بخش ايران IEEE

توسعه شبکه هوشمند به یک نیاز جهانی تبدیل
شده که مزایای اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی
فراوانی دارد .در فعالیتهای جانبی چهارمین
کنفرانس بینالمللی  IEEEدرزمینه ارتباطات
شبکهیهوشمند ( )Smart Grid Commکه طی
روزهای  21تا  24اکتبر سال  2013در ونکو ِور کانادا
برگزارشد ،بحث فرهنگسازی شبکهی هوشمند
مطرحگردید .در این راستا مسابقهی بهترین ویدیو در
زمینهی شبکهیهوشمند برگزارگردید .درمرحلهی
اول ،فیلمهایی از کشورهایی مثل آلمان ،آرژانتین،
هند ،ژاپن ،کره و  ...مورد انتخاب اولیه قرار گرفتند
که تنها ویدیوی بخش ایران ازشاخه دانشجویی
دانشگاه تربیت مدرس نیز در میان آنها بود .بعد از
رایگیری توسط مخاطبین ،ویدئوی تهیهشده توسط
صادق امانی (ارسالی توسط شاخه ایران) حائز مقام
سوم این مسابقات شد .کسب این مقام را به اعضای
بخش ایران  IEEEتبریک عرض مینماییم.

بخش ایران
درامور مهندسی
ِ

اهم فعالیتهای کمیته  WIEدر سه ماه گذشته به
قرار زیر بودهاست:
 -۱در راستای اهداف کمیته  WIEبخش ایران ،که
یکی از آنها شناسایی مشکالت بانوان در محیطهای
آموزشی ،پژوهشی و صنعتی ،و تالش در جهت
تقلیل آنها و ایجاد یک شبکه ارتباطی بین بانوان
ف ّعال در زمینههای مربوط به حوزه  IEEEاست،
این کمیته سعی دارد حتیاالمکان تمامی بانوان
عضو هیات علمی دانشگاهها و همچنین دانشجویان
خانم مقطع دکتری در حوزههای مربوط به IEEE
شناسایی شوند.
در این راستا طبق نامهای که از طرف سرکار خانم
دکتر نصیری ،رییس محترم کمیته  WIEبرای
روسای شاخههای دانشجویی  IEEEارسال شده
است ،این کمیته بر آن است که از شاخههای
دانشجویی نیز کمک گرفته و اطالعات خود را کامل
نماید که و تاکنون همکاریهای خیلی خوبی از
طرف شاخههای دانشجویی برخی دانشگاهها جهت
تکمیل این اطالعات صورت گرفته است .امید است
شاخههای داشجویی سایر دانشگاهها نیز در صورت
امکان همکاری نمایند.
 -۲جهت شناسایی بانوان مهندس عضو انجمنهای
علمی مرتبط با  ،IEEEطی نامهای از روسای محترم
انجمنهای علمی در رشتههای مهندسی تقاضای
همکاری شده است.
 -۳در نشست مشترک نمایندگان دانشگاههای
کشور و کمیته اجرایی  IEEEبخش ایران ،که در
 8آبان  92توسط  IEEEبخش ایران برگزار شد ،از
فرصتی که در این گردهمایی برای  WIEدر نظر
گرفته شده بود ،استفاده گردید و به معرفی اهداف و
برنامههای  WIEپرداخته شد.
 -۴در راستای اهداف  ، WIEاین کمیته درصدد
برگزاری یک گردهمایی مرتبط با  WIEدر حاشیه
کنفرانس کنترل و ابزاردقیق که در  7تا  9دیماه
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود ،است.
اطالعات تکمیلی و به روزرسانی شده در مورد این
گردهمایی در وبگاه  IEEEبخش ایران درج خواهد
گردید.
در خاتمه نیز الزم به ذکر است که شاخههای
دانشجویی و افراد عضو  WIEمیتوانند برای ارسال
اخبار فعالیتهای خود در حوزه اهداف  ،WIEاز
طریق آدرس ایمیل  wie@ieee.org.irبا این
کمیته تماس بگیرند.

مرتبه جناب آقای دکتر فتوحی ،رئیس بخش ایران
و رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی
شریف به مرتبه  IEEE Fellowارتقا یافت.
این ارتقا بدلیل پژوهشهای بین المللی ایشان در
زمینه «کاربرد روشهای احتماالتی در ارزیابی قابلیت
اطمینان شبکه های قدرت» صورت گرفته است.
بخش ایران  ،IEEEاین ارتقا را به ایشان تبريك
عرض مینماید و از خداوند منان موفقيتهای روز
افزون ایشان را خواستار است .همچنین امیدوار
است که با پیشرفت و ارتقای روز افزون علمی کشور،
تعداد اعضای با مرتبه عضویت  Fellowدر آينده
نزدیک افزوده شود.

صفحه 2

کمیته ارتباط با صنعت و آموزش

کمیته بانوان

اهم فعالیتهای کمیته بانوان

ارتقای مرتبه دکتر فتوحی
به مرتبه IEEE Fellow

پنلتخصصی

بررسی رشد صنعت ارتباطات طی سالهای گذشته و ترسیم چشماندازی مطلوب برای آینده
در 23م��رداد  ،1392در آستانه استقرار دولت جديد
و همزمان با معرفی وزير ارتباطات ،سومين کنفرانس
فنآوریهای نوين ارتباطی با حضور صاحبنظران و
متخصصين حوزه مخابرات و همزمان با چهارمين دوره
برگزاری نمايشگاه مخابرات ،ارتباطات و صنايع وابسته در
سالن کنفرانس محل دائمی نمايشگاه های استان اصفهان
با حمايت بخش ايران  IEEEبرگزار گرديد .برای اولين
بار و به همت انجمن  IEEEبخش ايران ،جمعی شايسته
از صاحبنظران صنعت ارتباطات کشور برای همفکری
و تبادل نظر در قالب پنل اختصاصی بحث و تبادل نظر
گرد هم آمدند .موضوع پنل با توجه به شرايط ذکر شده،
به بررسی رشد صنعت ارتباطات طی سالهای گذشته و
بحث و همفکری برای ترسيم چشم اندازی مطلوب آن
اختصاص يافته بود .در ترکيب اعضا پنل تالش گرديد تا
افراد هم از دانشگاه ،هم از بدنه تصميمگيری کشور ،هم از
صنعت مخابرات و هم از صنف خدمات حضور داشته باشند.
اعضا حاضر در پنل ،آقای دکتر فتوت احمدی ،از مدرسين
دانشگاه شريف و از دلسوختگان صنعت ارتباطات ،آقای
دکتر ياری ،از محققين با سابقه مرکز تحقيقات مخابرات
(پژوهشکده فضای مجازی) ،آقای مهندس محمود ليائی،
مشاور وزير ارتباطات در حوزه فنآوری از بخش دولت ،آقای
مهندس شيخ عطار ،از فعاالن باسابقه در دولت و بخش
خصوصی ،آقای دکتر محمد رضا پورفرد از بخش دانشگاهی،
آقای دکتر خواجوئی از بخش خدمات و آقای مهندس کاظم
آيت اللهی ،رئيس سازمان نظام صنفی رايانه کشور بوده و
مديريت پنل را آقای دکتر محمد جواد اميدی ،رئيس گروه
مخابرات دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان نماينده IEEE
به عهده داشتند.
در حدود  2ساعت و نيم ،اعضاء پنل در يک بحث چند طرفه

و با مشارکت فعال حاضرين در کنفرانس ،با ترسيم فضای
موجود از ابعاد مختلف و طرح چالش ها در بخش های
مختلف ،با تکميل ديدگاه های يکديگر دورنمائی از آنچه می
بايست در برنامه مديران تصميم گير کشور و صاحبان صنعت
قرار گيرد را شکل داده و راه کارهائی را پيشنهاد نمودند.
دکتر فتوت احمدی با اشاره به چالشهای توليدکنندگان و
کارآفرينان صنعت ،به ذکر نمونههائی پرداخت که علیرغم
نوآوری ،برخورداری از پشتوانه تخصصی و موفقيت در تامين
نيازهای کشور ،طی سالهای گذشته به دليل تصميم های
ناگهانی و تغيير جهت در کشور دچار مشکالت جدی شده
اند .وی همچنين به پتانسيل تخصصی کشور و ظرفيت
باالی کيفی و کمی نيروهای دانش محور در کشور اشاره
نمود که به دليل نبود فرصت اشتغال در کشور عموماً به

خارج از کشور مهاجرت نمودهاند.
دکتر ياری ،به فرصت هائی که با تغيير در پاردايم مخابرات
در حال ايجاد است اشاره نمود و تذکر داد چنانچه اين
فرصت ها به درستی درک شوند ،زمينه سازی استفاده
موثر اپراتورها از پتانسيل بخش خصوصی خواهد شد که
هم اپراتور را از تهديدها نجات می دهد و هم رونق صنعت را
به دنبال خواهد داشت .مهندس شيخ عطار با يادآوری سير
توسعه مخابرات در کشور و روزهای اول ورود ديتا و موبايل،
به شتاب بسيار باالی تغييرات اشاره نمود .وی همچنين
تذکر داد دولتمردان می بايست به نقش صاحبنظران و
اتاق های فکر و خروجی آنها به عنوان پارامترهای مهم در
تصميمگيری توجه نمايند .وی تاکيد نمود ،گردهمائیهائی
از اين دست می بايست بيشتر برگزار گردد تا صدای تدبير و

تخصص به خوبی در فضای تصميم گيری کشور شنيده شود
و پيشنهاد کرد همين فضای همفکری پنل به طور مستمر
ادامه يابد که مورد استقبال و تاکيد ديگران قرار گرفت.
آقای دکتر خواجوئی به نقش دولت در رونق خدمات
ارتباطی با توجه بيشتر به شرکت های ارائه کننده خدمات
ارزش افزوده اشاره نمود .آقای دکتر پورفرد که در بخش
قبلی سخنرانی خود ،آمارهای جالب توجهی در ارتباط با
بحث پنل ارائه نموده بود ،به نتايج حاصله از تحقيق ميدانی
در بخش صنايع نوين وزارت صنايع اشاره نمود و پيشنهاداتی
را برای اصالح ساختاری مديريت صنعت کشور ارائه نمود که
در بيانيه کنفرانس قرار گرفت .وی همچنين به اين موضوع
اشاره کرد که اگر جايگاه درست افراد محقق گردد ،هر يک
از عناصر تخصصی کشور در نقش خود بيشترين کمک را به
توسعه خواهد نمود و به عنوان مثال مطرح نمود که نقش
يک محقق دانشگاهی ،ديدبانی وضعيت صنعت و تطبيق
آن با پارامترهای صحيح است و چنانچه ارزش اين جايگاه
در قالب گروه های اتاق فکر حفظ شود ،اين جريان فکری
راهنمای دقيق و محکمی خواهد بود .به همين صورت
کارآفرين و صاحب صنعت در ايجاد صنعت موفق ،مدير
دولتی در اخذ تصميمات و ترسيم مسير درست حرکت
کشور ،اپراتور در ايجاد شبکه های خدمت رسان و سودآور
و  ...نقش خواهند داشت که نهايتاً جمع جبری آن ،ايجاد
درآمد ملی باال از صنعت مخابرات خواهد بود.
آقای مهندس ليائی به پتانسيلهای موجود و امکان
پيشتازی ايران در منطقه اشاره نمودند و آقای آيتاللهی به
زمينه های مغفول مانده در قانون و توانائی شرکت های فعال
ايرانی پرداختند .حاضرين پس از جمع بندی نظرات ،نتايج
کنفرانس را در قالب قطع نامه ای تنظيم نمودند که توسط
آقای دکتر محمد جواد اميدی قرائت گرديد.

پنلتخصصی

چالشها و موقعیتها برای بومیسازی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق در کشور
دومين پنل تخصصي با عنوان "چالش ها و موقعیت ها
برای بومی سازی اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق در کشور"
همزمان با هفتمين نمايشگاه تخصصي اتوماسيون صنعتي
و ابزار دقيق" در  24مردادماه امسال با همكاري شرکت
آرمان پژوهان داناک در سالن همایشهای محل دائمی
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار نمود.
طی دهه های گذشته سیستم های اتوماسیون صنعتی
تاثیر شگرفی در ارتقاء بهره وری صنعت و بهبود شرایط
کار و زندگی انسان ها داشته است .تحوالت و پیشرفت
چشمگیر سیستم های الکترونیکی و کامپیوتر که
ابزارهای پایه سیستم های اتوماسیون را فراهم می
کند باعث شده توانمندی های این سیستم ها نیز با
همان سرعت توسعه پیدا کند به گونه ای که عالوه بر
واحدهای در حال احداث ،تقاضا برای بازسازی و ارتقاء
اتوماسیون صنایع موجود بخش قابل توجهی از بازار
سیستم های اتوماسیون را به خود اختصاص می دهد.
صنایع ایران هم اكنون با چالش های عمده ای روبرو
هستند .اقتصاد در حال تحول ایران با حذف انحصارات
وموانع تجارت آزاد ،در معرض هجوم فزاینده شركتهای

خارجی جویای بازارهای جدید قرار گرفته است .طیف
این شركتها از تولید كنندگان با قیمت پایین و كیفیت
نازل آسیای جنوب شرقی (مانند برخی تولید كنندگان

چینی) تا تولیدكنندگان دارای كیفیت بسیار باال (مانند
آلمان) را در بر میگیرد .رقابت در چنین بازاری نیاز به
نوسازی اكثر صنایع كشور را برای افزایش كیفیت طراحی

و ساخت محصوالت اجتناب ناپذیر می كند .در این
راستا اتوماسیون نقش استراتژیك و تعیین كننده ای در
باقی ماندن تولیدكنندگان ایرانی در عرصه رقابت دارد.
اين ميزگرد با هدف ایراد نظرات متخصصان مدعو در
این حوزه و بیان نظرات کارشناسان حاضر اجرا شد .ارائه
دهندگان میزگرد عبارت بودند از  :خانم دکتر عبداللهی
(دبیر انجمن  IEEEبخش ایران) و مدیر میزگرد آقای
دکتر یداله ذاکری (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی
اصفهان و دبیر علمی همایش) ،دکتر امین نوبختی
(خزانه دار و رئيس كميته فعاليتهاي دانشجويي بخش
ايران)،مهندس علیرضا زاغ (مهندس ارشد طراحي،
نصب و راه اندازي سيستمهاي خودكار صنعتي شركت
تام ايران خودرو ،دکتر امیر ابوالفضل صورتگر (عضو
هیأت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی
امیرکبیر) ،دکتر خلیل سجاد (مدیر اتوماسیون شرکت
مهندسی بین المللی فوالد تکنیک) ،مهندس علی
سبوحی (مدیر عامل شرکت کیان کنترل آپادانا)،
مهندس حسین مقدسی(مدیر عامل شرکت پارس جهد).

بخش اي��ران متشکل از هيأت رئيسه و رؤساي
کميتههاي مختلف به شرح ذيل خدمات خود را ارائه
مينمايد:
●●رئيس  :آقاي دکتر محمود فتوحي فيروزآباد (عضو
 Fellowبخش ايران)
●● نائب رئيس  :دکتر محمود شاه آبادي
●●دبير :دکتر فرزانه عبدالهي
●●خزانه دار :دکتر امين نوبختي
●●رئيس کميته آموزش :دکتر نصرت ا ..گرانپايه
●●رئيس کميته ارتباط با صنعت :دکتر فرشاد الهوتي
●●رئيس کميته ارتقاء :دکتر سيد محمد احدي
●●رئيس کميته استاندارد :دکتر بابک سیف
●●رئيس کميته انتخابات و انتصابات :دکتر رضا فرجي
دانا
●●رئيس کميته بانوان در امور مهندسي :دکتر
معصومه نصيري کناري
●●رئيس کميته توسعه عضويت :دکتر سجاد ازگلي
●●رئيس کميته جوايز :دکتر علي خاکي صديق
●●رئيس کميته دانش آموختگان ( : )Goldدکتر
محسن کالنتر
●●رئيس کميته کنفرانسها :دکتر احمد خادم زاده
●● رئيس کميته فعاليتهاي حرفه اي  :دکتر حميد
سلطانيان زاده
●● رئيس کميته فعاليتهاي دانشجويي :دکتر امين
نوبختي
●● رئيس کميته مجامع تخصصي  :دکتر سيد جمال
الدين گلستاني (عضو  Fellowبخش ايران)
●● مسئول خبرنامه  :دكتر علیاکبر تدينتفت
●● مسئول تارنما  :مهندس مژگان عزيزي
●●نماینده دانشجویی  :بهراد رادفر

کمیته آموزش

كارگاه تخصصي تشخيص و
مكان يابي عيب در سيستمهاي
فرايند ابعاد وسيع

در هفتمين نمايشگاه تخصصي اتوماسيون صنعتي و
ابزار دقيق ،كارگاهي با عنوان تشخيص و مكان يابي
عيب در سيستمهاي فرايند ابعاد وسيع توسط آقاي
دكتر نوبختي برگزار شد.
سیستمهای فرایند ابعاد وسیع نظیر آنچه در صنعت
نفت و پاالیش یافت میشود متشکل است از تعداد
زیادی شیرهای صنعتی تحت کنترل به مرور زمان،
فرسودگی ناشی از باز و بسته شدن مکرر و یا بالعکس،
عدم استفاده برای مدت طوالنی باعث تغییر رفتار
دینامیکی شیرها میشود.
از مشخصات بارز این تغییرات بروز رفتار غیر خطی
همچون  Saturation, Sticktion, Deadzoneو...
است .وجود یک المان غیرخطی نظیر یک شیر دچار
عیب ،باعث ایجاد و ماندگاری نوسانات در سیگنالهای
کنترلی و متقاب ً
ال در متغیرهای فیزیکی میشود .از
طرفی از آنجا که در این سیستمها همیشه مسيرهاي
بازیافت مواد اولیه و غیره وجود دارد ،نوسانات ایجاد
شده در یک حلقه کنترلی ،به سرعت به تمام سیستم
گسترش مییابند .در نتیجه آنچه اپراتورهای سیستم
مشاهده خواهند کرد،نوسانات در تمامی متغیرهای
فرایند است .با توجه به تعداد بسیار زیاد شیرها در
فرایندهای صنعتی،در عمل ممکن نیست که در یک
زمان معقول بتوان تمامی شیرهای موجود را بازرسی
نمود .لذا برای محدود کردن خسارات اقتصادی و
جلوگیری هرچه سریعتر از فرسودگی مضاعف که این
نوسانات در ادوات سیستم ایجاد میکنند،تشخیص
و مکانیابی دقیق شیر معیوب که منشاء اصلی این
نوسانات بوده بسیار مهم است.
در این کارگاه مبانی پایهای ابزارهای نظری تشخیص
و مکانیابی عیوب مرور و اصول ریاضی و مهندسی
روشهای این تحقيق شرح داده شد.
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کنفرانسها
پاییز و زمستان 92
دوازدهمين کنفرانس
سيستمهاي هوشمند ايران

دوازدهمين کنفرانس سيس��تمهاي هوشمند ايران از
تاريخ پانزدهم لغايت هفدهم بهمن سال  1392توسط
مجتم��ع آموزش عالي بم و کميته دائمي کنفرانس در
شهرستان بم برگزار خواهد شد.
مقالههاي ارس��الي به کنفرانس مي توانند به زبان هاي
فارسي و انگليسي تهيه شوند .مقالههاي پذيرفته شده
به زبان انگليس��ي در صورت دارا بودن شرايط در پايگاه
 IEEE Xplore Digital Libraryنمايه ميشوند.

هشتمين كنفرانس ملّي و پنجمين
كنفرانس بينالمللي يادگيري و آموزش
الكترونيكي

هش��تمين كنفران��س ملّ��ي و پنجمي��ن كنفرانس
بينالمللي يادگيري و آموزش الكترونيكي در اسفندماه
س��ال  1392در پژوهش��گاه علوم و ف ّناوری اطالعات
ایران با هم��کاری انجمن یادگیری الکترونیکی ایران
(یادا) برگزار خواهد شد.
ای��ن کنفران��س ت�لاش میکن��د با هم��کاری همه
دانش��گاهها ،پژوهشگاهها ،اندیشمندان و پژوهشگران
کش��ور محیطی را برای عرضه آخرین پیشرفتهای
پژوهش��ی و ف ّناورانه در زمین��ه یادگیری الکترونیکی
فراهم کند.
کنفرانس در سطح بینالمللی برگزار شده و دربرگیرنده
هم��ه وجوه مرتبط ب��ا «یادگی��ری الکترونیکی» در
حوزههای مختلف «ف ّناورانه و مهندسی» و «پداگوژی
و علوم تربیتی» است و از مقالههای اصیل پژوهشی که
دربردارنده یافتههای جدید در ابعاد گوناگون یادگیری
و آموزش الکترونیکی است استقبال میکند.

هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و
کنترل سیستم های قدرت

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران باهمکاری
دانشگاه تربیت مدرس هشتمین کنفرانس حفاظت را
باهدف رشد وتوسعه دانش و فناوری در زمینه حفاظت
وکنترل شبکه های قدرت در دوبخش مقاالت عادی
وپوستری برگزار میکنند.
تأکی��د کنفرانس ب��ر جنبههای بنی��ادی ،کاربردی،
راهبردی ،و توسعهای اس��ت که از سودمندی خاص
در سطح کشور برخوردارند.

هشتمين جلسه مشترک مشاورين دانشگاههاي كشور و كميته اجرايي بخش ايران IEEE
بخش ايران با هدف هماهنگي و ارتقاء فعاليتهاي بخش
و دانشگاهها ،هر ساله در آبان ماه جلسه اي با مشاورين
و نمايندگان دانشگاهها برگزار مي نمايد .امسال نيز
هشتمين جلسه مشترک مشاورين دانشگاههاي کشور
و کميته اجرايي بخش ايران  IEEEدر تاريخ هشتم آبان
ماه با حضور هيئت رئيسه و روساي كميته هاي بخش
ايران و همچنين مشاورين دانشگاهها برگزار شد .جلسه
با تالوت آیاتی از قرآن مجيد آغاز و در ادامه با گزارشي از
وضعيت  IEEEو بخش ايران توسط رئيس بخش ايران
 ،آقاي دكتر محمود فتوحي فيروزآباد ادامه يافت  .در
ادامه دبير بخش ايران خانم دكتر عبدالهي گزارشي از
جلسه برگزارشده ناحيه  8در مادريد ارائه نمودند .سپس
آقای دکتر نوبختی خزنه دار و رئيس كميته فعاليتهاي
دانشجويي گزارشي از جلسه برگزارشده ناحيه  8بوسني را
ارائه نمودند .پس از آن هر كدام از كميته هاي بخش ايران
گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در سال اخير ارائه نمودند.
اهم مطالب ارائه شده به شرح ذيل مي باشد.
آقاي دكتر فتوحي در مورد وضعيت كنوني  IEEEبه
مواردي از قبيل تعداد اعضاي  IEEEكه هم اكنون بالغ
بر 417هزار عضو از  160كشور  100 ،هزار عضو دانشجو،
 333بخش  2041 ،مجامع تخصصي ( ،)Chaptersدو
ميليون مستندات در كتابخانه ديجيتالي  150 ،ژورنال
و مجالت تخصصي و حمايت 1200كنفرانس از 78
كشور اشاره نمودند .در ادامه آماري از استفاده كتابخانه
ديجيتال  IEEEXploreدر دنيا و همچنين ناحيه  8و
ميزان استفاده ايران از اين كتابخانه و اهميت موضوع ارائه
نمودند .پس از آن تاريخچه اي در مورد شكل گيري
بخش ايران ،معرفي هيئت رئيسه و روساي كميته بخش
ايران ،اهداف و برنامه هاي آتي بخش ،وضعيت عضويت
و مشكالت بخش ايران ،جوايز ساليانه بخش ،فعاليتهاي
مجامع تخصصي  ،فعاليتهاي دانشجويي ،خبرنامه ،
تارنماي بخش  ،فعاليتهاي انجام گرفته در جهت نمايه
شدن مقاالت و حمايت بخش از كارگاهها و فعاليتهاي
آموزشي بخش سخناني ايراد نمودند .جهت دسترسي به
محتويات ارائه شده به آدرس
�http://ieee.org.ir/about/anniversary-and-annu

/al-meetings

مراجعه نماييد.
پس از سخنراني آقاي دكتر فتوحي ،با توجه به مسووليتها
و زحمات انجام شده توسط سرکار خانم مهندس عزيزي
در راستاي ارتقاء بخش ،لوح تقديري از طرف بخش به

دومين کنفرانس مهندسی
الکترومغناطيس (کام) ايران

دومين کنفرانس مهندس��ی الکترومغناطيس (کام)
ايران در  19-18دی ماه  1392توس��ط قطب علمی
محاس��به و مش��خصهيابی افزارهها و زيرسيستمهای
الکترومغناطيس��ی و انجمن علمی الکترومغناطيس
مهندس��ی (اعالم) ايران در دانشکده مهندسی برق و
کامپيوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
برگزار میشود.
کميت��ه علم��ی از پژوهش��گران ،صاحبنظ��ران و
متخصصي��ن در زمينه مهندس��ی الکترومغناطيس
دعوت مینمايد تا مقالهه��ای اصيل خود را از طريق
وبگاه کنفرانس ارسال نمايند.

دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق

در راستای بررس��ی جنبههای مختلف سیستمهای
اتوماسیون در صنعت برق ،دانشگاه صنعتی اصفهان،
ش��رکت توانیر و شرکت برق منطقهای اصفهان اقدام
به برگزاری دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق در
تاریخ 30بهمن و  1اسفند  92مینمایند.
ای��ن کنگره در نظ��ر دارد از طری��ق دریافت مقاالت
علمی ،پژوهش��ی و کاربردی ،برگ��زاری کارگاههای
آموزشی و نمایشگاه تخصصی ،زمینه تبادل نظر بین
صاحبنظ��ران را فراهم آورد .همچنین س��عی بر آن
است که با دعوت از صاحبان صنایع دیگر ،از تجارب و
فناوریهای مورد استفاده آنها که مرتبط با اتوماسیون
صنعت برق است استفاده شود.

تابستان 92
دهمين کنفرانس بينالمللي
انجمن رمز ايران

کنفرانسهاي س��االنه انجمن رمز اي��ران با تمرکز بر
زمينههاي تخصصي امنيت اطالعات و رمزشناسي در
پي حل چالشهاي علمي و فني آن و ارائه راهکارهاي
مبتني بر علم و دانش براي غلبه بر آسيبپذيريهاي
اين فضا است.
دهمين دوره کنفرانس بينالمللي انجمن رمز ايران در
روزهای  7و  8شهریور  1392به میزبانی دانشگاه يزد
برگزار شد .در مهلت تعيينشده 451مقاله به دبيرخانه
کنفرانس ارس��ال شد که پس از فرآيند داوري توسط
کميته علمي 91 ،مقاله شامل  45مقاله فارسي و 46
ادامه در صفحه 4

ايشان اهدا شد.
در ادامه سرکار خانم دکتر عبدالهي  ،دبير بخش ايران
گزارشي از صدمين نشست برگزار شده ناحيه  8در
مادريد ،ارائه نمودند .ايشان ضمن بیان تاريخچه مختصري
از شكلگيري  ،IEEEرده بندي عضويت ناحيه  8و رده
ايران  ،مشكالت و مسائل عضويت در ايران و راه حلهاي
رفع اين مشكالت در سال گذشته ،در خصوص برنامه
هاي بخش ايران در زمينه فعاليتهاي بين المللي و ملي
 ،مسابقات مقاله نويسي ناحيه  ،8موفقيت آقاي كريمي
مهر دانشجوي صنعتي اصفهان در مسابقات مقاله نويسي
عنوان شده و كسب مقام دوم  ،انتخاب بخش ايران بعنوان
بخش برگزيده ناحيه  8سخناني ايراد نمودند.
پس از آن آقاي دكتر نوبختي ،خزانه دار و رئيس كميته
فعاليتهاي دانشجويي بخش ايران گزارشي از صد ويكمين
نشست برگزارشده در شهر سارایوو در کشور بوسني ارائه
نمودند .ایشان توضیح دادند که روند توسعه عضویت در
سطح انجمن مشابه روند مشاهده شده در بخش ایران
است .به این شکل که عضويت در رده دانشجو یا کاهشي
نداشته و یا بسیار اندک است .اما عمده کاهش تعداد اعضا
در رده عضو کامل ( )Memberبوده است .همچنین جهت
سیاستگزاری های صحیح ،هر ساله انجمن مرکزی تحلیلی
از نقات قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدهایی که این
سازمان با آن مواجه است انجام می دهد .این فعالیت که
در قالب تحلیل  SWOTانجام می گیرد برای سال 2014
مواردی را برجسته نموده است که می توان گفت مشابه با
سالهای پیشین هستند .از بارزترین نتایج تحلیل مربوط به
سال  2014می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1با توجه به سابقه تاسیس  IEEEدر آمریکا ،در اکثر
نقاط دنیا کماکان برداشت و تصور از  IEEEبه عنوان یک
انجمن آمریکایی است ،در حالیکه انجمن خود را وابسته
و یا محدود به آمریکا نمی داند و این تلقی را یکی از
موانع پیش رو در گسترش جهانی خود می بینید .از جمله
تغییراتی که انجمن در راستای زدودن این تصور در دست
اجرا داشته است تاسیس دو دفتر در خارج از امریکا بوده
است که اولی در ژنو و دومی در دبی می باشد.
 -2محدودیت ماندن حیطه کاری انجمن به مباحث
کالسیک مرتبط با مهندسی برق نیز یکی دیگر از موانع
بالقوه برای توسعه انجمن قرن  21شناخته شده است .در
واقع با توجه به میل سریع و شدید حوزه های مهندسی
برق به مباحث میان رشته ای ،انجمن  IEEEدر نظر
دارد با یک تغییر موضع ،دایره مباحث تحت پوشش را از
مباحث مهندسی برق ،به تمامی مسائل مربوط به فناوری
معاصر تعمیم دهد .از اولین اقدامات در این راستا تغییر
برندینگ انجمن بوده است به گونه ای که اخیرا انجمن
مایل است که  IEEEعنوان یک برند و هویت مستقل

در نظر گرفته شود و نه لزوما به عنوان چهار حرف اول
عبارت انجمن مهندسی برق و الکترونیک .به طور مثال
مراجعه کنندگان به وبگاه  IEEE.orgمتوجه خواهند
شد که کمترین اشاره ای به عنوان کامل انجمن که
 Institute of Electrical and Electronic Engineersمی
باشد شده است.
 -3از جمله مسائل دیگر که مدیریت انجمن از آن به عنوان
یک تهدید برای توسعه ذکر کرده است ساختار درون
سازمانی انجمن می باشد که متشکل شده است از داوطلبان
و کارمندان .داوطلبان انجمن که تعدادشان به  20000نفر
می رسد در واقع شامل تمامی نیروهایی محلی هستند
که بخشهای مختلف انجمن را مدیریت می کنند .به طور
مثال ،هیئت رئیسه ی بخش ایران و تمامی اعضای زیر
کمیته های آن متشکل شده اند از داوطلبانی که هیچ
گونه دریافت مالی و یا پاداشی از  IEEEبابت این همکاری
دریافت نمی نمایند و همکاری را صرفا به جهت پیشبرد
مسائل حرفه ای مربوط به علم خود انجام می دهند .از
طرفی دیگر ،انجمن نزدیک به حدود  1000کارمند حقوق
بگیر دارد که تقریبا همه ایشان در دفتر مرکزی انجمن در
آمریکا مستقر هستند و مسئولیت کارهای اجرایی دفتر
مرکزی را بر عهده دارند .نتیجه تحلیل مدیریتی که انجام
شده است نشان می دهد که تقابل و تعامل این دو گروه با
هم دیگر قالب منسجم و توسعه پذیری ندارد و همین امر
ممکن است در نهایت منجر به درون ریزی سازمان شود.
از این جهت انجمن به دنبال مدلهای جایگزینی می باشد
که توسعه پذیر باشند و در عین حال روحیه همکاریهای
داوطلبانه ی علمی را خدشه دار نکنند.
در ادام��ه در م��ورد وضعيت خزانه بخش گزارشي
ارائه نمودند .ايشان توضیح دادند که بازپردختهای
 (Rebates)IEEEيک درصد جزئی از حق عضویت
اعضای یک بخش می باشد که انجمن جهت هزینه های
جاری و غیره به بخش مربوطه باز پرداخت مینماید .این
مبلغ که به میزان  3دالر به ازای هر عضو می باشد ،به
دلیل تحریمهای بانکی به بخش ایران پرداخت نشده است
و بخش ايران هيچ درآمدي براي هزينه هاي انجام امور
بخش ندارد و با تمام تالشهاي انجام شده و پيگيريها هنوز
موفقيتي براي دريافت اين تخفيفات كسب ننموده است.
ایشان در ادامه توضیح دادند که در حال حاضرعمده
هزينه هاي جاري بخش توسط مركز تحقيقات مخابرات
(پژوهشگاه فضاي مجازي) تامین مي شود .این هزینه ها یا
به صورت مستقیم در قالب هزینه های تامین جوائز صورت
می گیرد و یا به صورت غیر مستقیم در قالب تامین نیروی
انسانی ،فضای کاری و سایر موارد .سایر در آمدهای بخش
ایران شامل میزان مختصری از محل خدمات ارائه شده به
همایشها و کارگاه ها می باشد که عمده این میزان صرف
هزینه های بررسي اصالت مقاالت كنفرانسها و همچنين
تخفيف ثبت نام دانشجويي شده است .ايشان در ادامه به
برنامه هاي آتي جهت كسب درامد و صرف هزينه از جمله
پرداخت هزينه به شاخه هاي دانشجويي ،پيگيري دريافت
تخفيفات متعلق به ايران  ،تبليغات در خبرنامه  ،پيگيري
دريافت كمك نقدي از دولت و ...پرداختند.
سپس خانم دكتر اخباري بعنوان نماينده كميته بانوان
در امور مهندسي ( )WIEدر مورد اهداف و چشم انداز
فعاليتهاي كميته  ،اعضاي اين كميته ،جذب بانوان
دانشجو در مقاطع تحصيلي و تشويق آنها براي ارتقا به
مقاطع علمي باالتر در دانشگاهها و حوزه مرتبط با IEEE
برنامه هاي آتي براي ارتقا ،فعاليتهاي بانوان در عرصه هاي
علمي و پژوهشي ايراد نمودند.
در ادامه جلسه ،رئيس كميته آموزش آقاي دكتر گرانپايه
در ابتدا با يادي از رئيس سابق اين كميته جناب آقاي
پروفسور حكاك و با ذكر صلواتي براي شادي روح ايشان،
گزارشي از وظايف وفعاليتهاي انجام شده اين كميته از
جمله ارزیابی کارگاهها و دورههای کوتاه مدت براساس
درخواستهای رسیده ،طبق آيين نامه قرار گرفته بر روي
تارنما ،نحوه تایید نهایی و صدور مجوز برای استفاده از
لوگو بخش ایران ،ارسال اطالعیه برای برگزاری دوره و
کارگاه ،برگزاری دورههای خاص درسه سطح دانشجویی،
صنعت ودانش آموزی ،تامین محل برگزاری دورهها ،طبق
شرایط خاص مواردي را عنوان نمودند .ايشان برگزار
نمودن دورههای علمی و تخصصی ،توسعه اعضاي كميته
در سطح كشور و تشکیل کمیته صنعت ودانش آموزی
با همکاری اعضای متقاضی همکاری از اهداف آتي اين
كميته عنوان نمودند.
بخش اول برنامه ها با سخنراني آقاي دكتر سلطانيان
زاده رئيس كميته فعاليتهاي حرفه اي ادامه يافت .ايشان
اهداف اين كميته از جمله توانمند سازي اعضا براي
ساختن و تصاحب حرفه خود ،آموزش اعضا برای ساختن
دنیایی بهتر ،حفظ و بهبود فضای حرفهای ،همچنین
همکاری با افراد ،سازمانهای مردمنهاد و غیرانتفاعی برای
بهرهمندساختن اعضا ،زمینههای کاری آنها و البته عموم
افراد همراه با افزایش رفتار اخالقی را برشمردند .آقای
دکتر سلطانیانزاده ،از برنامههای این کمیته را برگزاری
جلسات ،همایشها ،مسابقات ،انتشارات و برنامههای
متمرکز بر جنبههای غیرتکنیکی مشاغل فنآورانه و
نیز کمک به اعضا برای رسیدن به آگاهی از موضوعات
حرفهای و پرورش مهارتها در یافتن شغل ،برقراری
ارتباط و نیز مدیریت پروژه عنوان کردند .در ادامه آقای
دکتر سلطانیانزاده در خصوص ابزارهای مؤثر ،دورههای
آموزشی و راهکارهای عملی انجام برنامههای فوق مطالبی
ارائه نمودند .همچنین لیستی از کارگاههای آموزشی مفید
را در اختیار مستمعین قرار دادند.
بخش دوم برنامه پس از پذيرايي مختصر با پخش كليپ
تهيه شده توسط شاخه دانشگاه تهران در مورد مزاياي
عضويت در  IEEEشروع شد .پس از آن رئيس كميته
مجامع تخصصي بخش ايران آقاي دكتر گلستاني در مورد
وظايف اين كميته و اهداف آن توضيحاتي ارائه نمودند.

ايشان توضيح دادند كه پيش از تشكيل رسمي يك مجمع
تخصصي الزم است مدتي فعاليتها در زمينه مربوطه تحت
عنوان گروه تخصصي صورت گيرد.يك گروه تخصصي
پس از احراز سطح معيني از فعاليتها ،مطابق با ضوابط
آيين نامه تشكيل و فعاليت گروهها و مجامع تخصصي
بخش ايران  ،به مجمع تخصصي ( )Chapterارتقاء مي
يابد .هر عضو بخش ايران مي تواند به عضويت اصلي يك
گروه و به عضويت وابسته حداكثر يك گروه (يا مجمع
تخصصي) ديگر درآيد .ايشان در ادامه در مورد وظايف
گروهها و مجامع توضيحاتي دادند؛ از جمله اينكه هر
گروه و مجامع مي بايست در افزايش تعداد اعضا و سطح
وگسترش فعاليت حوزه تخصصي خود ،ارتقاي سطح
علمي كنفرانسها و برگزاري دوره هاي آموزشي ،تشويق
و ايجاد همكاريهاي آموزشي ميان دانشگاههاي كشور،
تشويق و برنامه ريزي فعاليتهاي علمي دانشجويي ،ايجاد
ارتباط با بخش صنعت و همكاري با كميته استانداردها در
حوزه مرتبط ،كوشا باشند .ايشان در مورد نحوه تشكيل
يك گروه توضيحاتي جهت اطالع حضار بيان نمودند كه
اهم آنها به اين شرح مي باشد :پس از تماس ،مشاوره
و زمينه سنجي اوليه توسط كميته مجامع ،تشكيل هر
گروه تخصصي با ابالغ رسمي از طرف هيات رئيسه بخش
صورت مي گيرد .در اين ابالغ  ،ضمن اعالم نام گروه،
حوزه فعاليت آن با ذكر ( Societyهاي) مرتبط با آن
مشخص مي گردد .به عالوه ،طي اين ابالغ پنج الي هفت
نفر از اعضاي شاخص بخش در حوزه تخصصي مربوطه به
عنوان اعضاي اصلي هيات مديره گروه به مدت دو سال
منصوب مي شوند .براي ارتقاي گروه به مجمع شرايطي
است از جمله اينكه حداقل  9ماه از تشكيل رسمي
بگذرد و حداقل داراي  50عضو اصلي (غير از دانشجويان
كارشناسي) باشد ،در حوزه ارتباط با صنعت ،حداقل دو
مورد فعاليت سودمند و شاخص در كارنامه گروه باشد،
كميته دانشجويي گروه فعال شده باشد ،گروه در  9ماه
آخر ،حداقل يك كنفرانس علمي و حداقل يك كارگاه
آموزشي موفق برگزار كرده باشدو  ...درخواست ارتقاي
گروه ،پس از بررسي و تاييد اوليه در كميته مجامع ،براي
تصويب نهايي به هيات اجرايي بخش ارائه مي گردد .پس
از ارتقا گروه به مجمع ،هيات مديره جديد به صورت
انتخابي و با راي اعضاي اصلي صاحب راي آن مجمع،
براي مدت دوسال انتخاب شوند.
پس از سخنراني و مطالب ارزنده رئيس كميته مجامع
تخصصي ،از آقاي دكتر علي ياري نماينده كميته جوايز
دعوت شد تا مطالبي در مورد فعاليتهاي اين كميته ارائه
نمايند .ايشان ضمن معرفي رئيس و اعضاي اين كميته،
اهداف و فعاليتهاي اين كميته به شرح ذيل اعالم نمودند.
كميته جوايز براي تقدير از پيشكسوتان آموزش و پژوهش
و تالشگران جوان در عرصه هاي مختلف برق و كامپيوتر
تشكيل شده و هدف اصلي آن ارتقاي جايگاه مهندسي برق
و كامپيوتر و رشته هاي مرتبط با آنها و تشويق تالشگران
جوان در اين زمينه براي باال بردن كيفي فعاليتهاي آنها و
ارتقاي جايگاه  IEEEدر ايران و گسترش دامنه فعاليتهاي
آن مي باشد .بررسي و تحقيق و مشورت پيرامون انتخاب
نامزدهاي شايسته كسب عناوين جوايز بخش ايران ،تدوين
آيين نامه هاي مربوطه و بررسي فراخوان هاي جوايز
منطقه  8و تشويق نامزدهاي داخلي براي شركت موثر در
فراخوانهاي فوق را از اهم وظايف اين كميته دانستند .در
ادامه جوايز بخش را معرفي نمودند و گزارشي از جوايز اهدا
شده سالهاي گذشته كه براي اطالعات آن بر روي سايت
بخش ايران موجود است عنوان نمودند .در حال حاضر
جوايز بخش ايران شامل استاد پيشكسوت درامرآموزش
و پژوهش ،عضو هيئت علمي جوان پژوهشگر ،رساله
دكتراي برگزيده ،پاياننامه كارشناسي ارشد برگزيده،
مشاوربرگزيده شاخههاي دانشجويي ،پاياننامه كارشناسي
برگزيده ،بانوي برتر مهندسي ،شاخه دانشجويي برگزيده،
شاخههاي دانشجويي قابل تقدير ،جايزه آموزشي دكتر
جبه دار ماراالني مي باشد كه نحوه انتخاب براساس آيين
نامه هاي تدوين شده و با همكاري كميته فعاليتهاي
دانشجويي وكميته بانوان در امور مهندسي میباشد.
در ادامه آقاي دكتر تدين مسئول خبرنامه توضيحاتي
در مورد زمانبندي و ساختار طراحي شده براي ارائه
خبرهاي بخش ايران ارائه نمودند .ساختار اخبار خبرنامه
به زير بخشهاي اخبارخودبخش ،کمیتهها و گروههاي
تخصصي( ،)Chaptersاخبار  ،GOLDاخبارکنفرانسهای
برگزارشده تحتحمایت بخش ایران وهمچنین اطالعرسانی
درخصوص کنفرانسهایی که دربازههای زمانی آتی (چاپ
خبرنامه) برگزارمیشود ،اخبارشاخههای دانشجویی
و توسعه عضويت تقسيم بندي شده است .بهرهگیری
بیشتراز ظرفیت خبرنامه (ازطریق درج اطالعیههای
مربوطه واحیاناً چاپ ویژهنامه) برای اطال ع رسانی مزایای
عضویت در  IEEEوکمک به گسترش تعداد اعضا
(باهمکاری کمیته توسعه عضویت) و تالش برای توزیع
گستردهتر خبرنامه در بین مجامع علمی ،دانشگاهها،
صنایع وحتی مواردیکه عضو  IEEEنیستند .تهیه نسخه
چاپی خبرنامه درتیراژ محدود و ارسال آن برای دانشگاهها
و مراكز آموزشي و تحقيقاتي و صنعتي  ،تالش برای
انعکاس پررنگتر اخبار مناسب بخش برای درج درخبرنامه
ناحیه  8و ارتقای کیفیت گرافیکی خبرنامه را از اهم
فعاليتهاي انجام شده عنوان نمودند.
در ادامه آقاي دكتر ازگلي رئيس كميته توسعه عضويت
بخش ايران به معرفي برنامه و فعاليتهاي اين كميته
پرداختند .ايشان هدف اصلي اين كميته را افزايش تعداد
اعضا از طريق جذب اعضاي جديد و حفظ اعضاي موجود
عنوان نمودند .در همين راستا راهكارهاي بكارگرفته شده
را شرح دادند كه اهم فعاليتهاي انجام شده اطالع رساني
در مورد مزاياي عضويت ،تحليل رفتار اعضا و برنامه ريزي
براي حفظ اعضا ،راهنمايي گروهها (شاخههاي دانشجويي)
براي عضويت گروهي ،رفع مشكالت عضويت در ايران،

كشف وايجاد عوامل ترغيب كننده به عضويت (تخفيفات،
برگزاري كارگاهها و برنامههاي خاص اعضا )... ،عنوان شد.
در مزاياي عضويت توضيحاتي دادند كه اين مزايا جنبه فردي
و ملي -بين المللي دارد كه شرح كامل آن بر روي سايت
بخش ايران قسمت  Membership Developmentبطور
كامل در دو قسمت Benefits of IEEE Iran Section
 Membershipو Benefits of IEEE Membership
عنوان شده است.

(http://ieee.org.ir/committees/membership)development

در ادامه ايشان در مورد مشكالت عضويت مطالبي را
عنوان نمودند مشكالت تعامل خارجي در ايران ،مشكل
ويزا و تردد و عدم استفاده از تخفيف كنفرانسها ،مشكل
واريز وجه ثبت نام ،باالبودن ارزش ريالي حق عضويت،
عدم برگشت درصد باز پرداختي به بخش ايران را عواملي
در عدم جذب اعضا به عضويت دانستند .در همين راستاي
اين كميته فعاليتهايي از قبيل پرداخت ريالي حق عضويت
و زمينه سازي براي پرداخت ريالي رقابتي  ،مذاكرات براي
ازدياد مزاياي عضويت در ايران را برشمردند.
ادامه مراسم با سخنراني و ارائه گزارش فعاليتهاي
دانشجويي دنبال شد .آقاي دكتر نوبختي رئيس كميته
دانشجويي بخش ايران در ابتدا به معرفي اعضاي كميته
پرداخته و ضمن گزارش مختصري از وضعيت موجود
توضیح دادند كه بالغ بر  34شاخه دانشجويي در حال
فعاليت هستند و اين كميته يكي از كميته هاي فعال
محسوب مي شود و بيش از  100رويداد علمي در زمينه
هاي مختلف سازماندهي نموده است .ايشان در مورد
محدوديتهاي شاخه هاي دانشجويي ايران در IEEE
توضيحاتي دادند .شاخه هاي دانشجويي ايران بطور
رسمي از طرف  IEEEتاييد نشده و فقط از طريق سايت
بخش ايران به رسميت شناخته مي شوند بنابراين كدي
براي ثبت و درج گزارشهاي دانشجويي دريافت نمي كنند.
شاخه هاي دانشجويي ايران مي توانند بطور رسمي در
فعاليتهاي ناحيه  8از قبيل  SPCمسابقات مقاله نويسي
دانشجويي شركت نمايند .مشكالتي در دريافت بسته
هاي تبليغاتي توسعه عضويت دارند .ايشان توضيحاتي
در مورد  8جايزه بخش ايران كه متعلق به اين كميته
است ،رساله دكتراي برگزيده ،پاياننامه كارشناسيارشد
برگزيده ،مشاوربرگزيده شاخههاي دانشجويي ،پاياننامه
كارشناسي برگزيده ،بانوي برترمهندسي ،شاخه دانشجويي
برگزيده ،شاخههاي دانشجويي قابل تقدير ارائه نمودند.
ايشان متذكر شدند كه امسال جايزه بانوي برتر مهندسي
از كميته دانشجويي خارج و انتخاب آن به عهده كميته
بانوان در امور مهندسي است و طبق آيين نامه اين كميته
انتخاب مي گردد .از ديگر فعاليتهاي اين كميته برگزاري
سمينارها و كارگاههاو مسابقات دانشجويي  ،گلگشت و
 IEEE Dayجلسات نشست دانشجويي عنوان شد.
در حال حاضر اين كميته فعاليتهايي همچون تدوين
اساسنامه مشترك شاخه هاي دانشجويي ،برگزاري
مسابقات مقاله نويسي دانشجويي براي  SPCناحيه ،8
بازنگري آيين نامه شاخه دانشجويي برگزيده و قابل تقدير،
تهيه فرمت مشترك و جامع براي گزارشدهي شاخه هاي
دانشجويي ،استاندارد سازي مستندات كميته دانشجويي،
فعال نمودن شاخه هاي غير فعال بخش ،ايجاد و راه
اندازي شاخه هاي ديگر دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي در دستور كار قرار دارد.
پس از سخنراني رئيس كميته دانشجويي طي مراسمي از
دانشجويان فعال كه بصورت داوطلبانه با بخش همكاري
نموده بودند با حضور هيئت رئيسه تقدير و تشكر شد .از
دانشجوي فعال آقاي اشكان يوسف پور دانشجوي مقطع
كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي
اميركبير بخاطر زحمات و خدمات ارزنده و داوطلبانه در
راستاي طراحي و ارتقاي سايت بخش ايران و از آقايان
علي عميدي و محمد رضا همتي دانشجويان مقطع
كارشناسي رشته مهندسي برق دانشگاه تهران جهت
همكاري و فعاليت داوطلبانه در تهيه كليپ و برگزاري
مراسم  IEEE Dayو ديگر فعاليتهاي مرتبط با بخش
تقديرو قدرداني شد.

جهت آشنايي شاخه هاي دانشجويي با فعاليتهاي شاخه
برتر سال گذشته  ،شاخه دانشجويي دانشگاه تهران
گزارشي از فعاليتهاي انجام شده خود ارائه نمودند.
راه ان��دازي و به روزرساني سايت شاخه دانشجويي
وايجادکتابخانه ديجيتال ،برگزاري کالسهاي تابستاني،
برگزاري همايشهاي علمي ،قرارداد با موسسات آموزش
عالي ( فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت شركت در
آزمون ورودي كارشناسي ارشد و دكترا) ،برگزاري
مراسم معرفي گرايشهاي مهندسي برق ،سمينارآشنايي
دانشگاههاي خارج ازکشور ،برگزاري روز معارفه و Open
 ،Dayبرگزاري معرفي  ،IEEEهمکاري دربرگزاري
کنفرانس مهندسي برق ايران ،برپايي غرفه درنمايشگاهاي
کنفرانس ،برپايي غرفه و نمايش ازمايشهاي جذاب علمي
در روز جهاني علم در دانشكده فيزيك دانشگاه تهران،
برگزاري تور يکروزه تهرانگردي ،تجهيزکتابخانه ،برگزاري
مسابقه مقاله نويسي دانشجويي ... ،از اهم فعاليتهاي اين
شاخه عنوان شد .در همين نسخه شرح فعاليتهاي اين
شاخه منتشر شده است .در انتهاي برنامه جلسه پرسش
و پاسخي با حضور هيئت رئيسه بخش ايران برگزار شد.

کمیته مجامع تخصصی

برگزاری اولين جلسه گروه
تخصصي قدرت ()Power Group
اولين جلسه گروه تخصصي قدرت ()Power Group
در تاريخ چهارشنبه  92/9/13در محل دفتر مركزي
بخش ايران تشكيل شد .در اين جلسه آقايان دكتر
توكليبينا ،دكتر شهرتاش ،دكتر فرخزاد ،دكتر فيض،
دكتر قرهپتيان ،دكتر جمالالدين گلستاني ،دكتر
مختاري ،دكتر يزديان ،دكتر رشيديان ،دكتر محمدي
و دكتر يوسفي حضور داشتند.
دراب��ت��داي جلسه جناب آق��اي دكتر گلستاني
رئيس كميته مجامع تخصصي در مورد ساختار و
فعاليتهاي بخش توضيحاتي را ارائه نمودند .بعد
از بحث و گفتگوي اعضا در مورد وظايف گروهها و
مجامع تخصصي ،در مورد انتخاب اسم گروه ،بحث
شد و نام فارسي قدرت و نام انگليسي  Powerبراي
آن انتتخاب شد.
در انتها در م��ورد تعيين رئيس و دبير گروه
ي جناب آقاي
رأيگيريانجام شد .در اين رأيگير 
دكتر شهرتاش به عنوان رئيس و آقاي دكتر قرهپتيان
به عنوان دبير انتخاب شدند .در اين فاصله در روز
چهارشنبه  11ديماه جلسه دوم گروه برگزار شده
است .در اين جلسه مقرر شد معرفي گروه در وب
سايت بخش اقدام شود .نسبت به ارائه بروشوري جهت
گروه قدرت براي انعكاس در كنفرانسها و صنايع اقدام
شود.

کمیته مجامع تخصصی

خالصه فعالیتهای گروه
تخصصیسیستمهایکنترل

در تاریخ  92/8/4طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر
فتوحی ،رئیس بخش ایران  ،IEEEاعضای هیات مدیره
گروه سیستمهای کنترل ( )Control Systemsبه عنوان
یکی از گروههای تخصصی این بخش به قرار زیر منصوب
شدند.
اعضای اصلی:
 جن��اب آقای دکتر تقیراد (دانش��گاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی)
 جناب آقای دکتر تواضعی (دانشگاه صنعتی شریف) جناب آقای دکتر جاهد مطلق (دانشگاه علم و صنعت) جناب آقای دکتر طالبی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) جناب آقای دکتر یزدانپناه (دانشگاه تهران)اعضای وابسته:
 جناب آقای دکتر صفوی (دانشگاه شیراز) جناب آقای دکتر فخاریان (دانشگاه آزاد قزوین) جناب آقای دکتر قیصری (دانشگاه صنعتی اصفهان)نخستین جلس��ه این گروه در تاریخ  92/8/29با حضور
اعضای هیات مدی��ره و رئیس کمیته مجامع تخصصی
بخش ایران  IEEEجناب آقای دکتر گلستانی در محل
دفتر این بخش برگزار شد.
در این جلس��ه در مورد وظای��ف گروههای تخصصی و
همچنی��ن نحوه ارتق��ای آن به مجمع ،بر اس��اس آئین
نامه موجود بحث و گفتگ��و صورت گرفت .همچنین با
رایگیری از اعضای هیات مدیره در جلسه مذکور جناب
آق��ای دکتر تقیراد به عنوان رئیس گروه و جناب آقای
دکتر تواضعی به عنوان دبیر گروه انتخاب شدند.
جلس��ه دوم گروه نیز با حضور اعضای هیات مدیره در
تاریخ  92/9/27در محل دفتر بخش ایران  IEEEبرگزار
ش��د .در این جلس��ه در مورد نقشی که گروه تخصصی
سیس��تمهای کنترل میتواند در جامعه مهندسی برق
ایفا نماید و همچنین تش��ابهات و تمای��زات آن با دیگر
انجمنه��ا و قطبهای علمی مرتبط در کش��ور بحث و
گفتگو انجام گرفت.
از نتیجه این بحثها ،اش��اعه فرهنگ کنترل در جامعه
علمی و صنعتی کشور به عنوان هدف اصلی گروه تعیین
گردید .همچنین در این جلسه  Societyهایی از انجمن
 IEEEکه مشخص کننده زمینههای فعالیتهای گروه
هستند ،به صورت زیر تعیین شدند:
- IEEE Control Systems Society
- IEEE Instrumentation and Measurement Society
- IEEE Robotics and Automation Society

با توجه به پیش��نهاد مطرح ش��ده در جلسه دوم گروه،
نشستی در حاشیه سومين کنفرانس بينالمللی کنترل،
ادامه در صفحه 4
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اخبار
شاخه دانشجویی
دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزاری چند سمینار علمی از جمله فعالیتهای این
شاخه در نیمه اول سال  92بود که در ادامه به برخی
از آنها اشاره میشود.
 )1سخنرانی آقای مهرداد چپریها (دانشجوی دکتری
دانشگاه  )UBCبا موضوع
Models of Ac Machines for Power System

Transient Simulation

 )2سخنرانی آقای امیر توال (دانشجوی دکتری دانشگاه
وین) با موضوع
in

Applications

&

Optics

Quantum

Communication & Biology

 )3سخنرانی آقای یاسر افتخاری (دانشجوی دکتری
دانشگاه  )Carletonبا موضوع
Introduction to Compressed Sensing

 )4سخنرانی دکتر بهروز توری (محقق پسادکتری
دانشگاه )Georgia Institute of Technology
با موضوع Product of Random Stochastic
Matrices & Applications

 )5سخنرانی آقای محمدرضا حیدریپور (دانشجوی
دکتری دانشگاه  )Waterlooبا موضوع
Wireless Open-Access Research platform
)(WARP

 )6سخنرانی آقای سجاد صولت (دانشجوی کارشناسی
ارشد قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان) با موضوع
آشنایی با الگوریتم بهینهسازی PSO
عالوه بر این موارد ،سمینارهای دیگری نیز با هدف
آشنایی دانشجویان با گرایشهای مختلف رشته برق
با همکاری اساتید دانشکده برق برگزار گردید .برگزاری
سمینار معرفی  IEEEو آشنایی با فعالیتهای
شاخههای دانشجویی  IEEEو همچنین برگزاری
کارگاههای آموزشی  AVR، MATLABو FPGA
از دیگر فعالیتهای شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی
اصفهان بود.

شاخه دانشجویی دانشگاه تهران

در راستاي گسترش فعاليت هاي شاخه دانشجويي
و نياز به فضاي بيشتر براي اين فعاليت ها ،شاخه
دانشجويي  IEEEدانشگاه تهران پس از پيگيريهاي
مستمر توانست فضايي جهت اختصاص به کتابخانه و
فعاليتهاي جديد شاخه مهيا کند .این شاخه همچنین
با خرید تعدادی از کتابهای مورد تقاضای دانشجویان
از نمایشگاه بینالمللی تهران ،اقدام به تجهیز کتابخانه
شاخه نمود .این شاخه که به عنوان شاخه برتر سال 92
در بین شاخههای دانشجویی مورد تقدیر قرار گرفت،
در نیمه اول سال  ،92روزهای پرکاری را پشت سر
گذاشت.
برگزاری سخنرانیهای علمی توسط اساتید ایرانی
شاغل در دانشگاه های خارج از کشور ،دیگر برنامه
این شاخه در طی چند ماه اخیر بود .تعدادی از این
سخنرانیها عبارت بودند از:
 )1سخنرانی دکتر قناد رضایی (از دانشگاه )Michigan
با موضوع

برگزاري پنجمين نشست رؤسای شاخههای دانشجویی بخش ایران IEEE
نسشتهای دانشجویی با هدف برقراری کانال ارتباطی
مستقیم بین شاخههای دانشجویی و ریاست بخش برگزار
میشود و از مهمترین اهداف این جلسات میتوان به
فراهم نمودن محیطی برای به اشتراک قرار دادن تجربیات
شاخههای دانشجویی ،و همچنین انتقال سریع مشکالت و
مسائل شاخهها به مسئولین کمیته اشاره کرد .همچنین با
توجه به حضور کادر اجرایی شاخه های دانشجویی بستر
مناسبی جهت امکانسنجی طرحهای جدید و پیشنهادی
کمیته میباشد که سرعت شایانی به سیاستگزاریهای
کمیته میبخشد .از جمله دستاوردهای دورههای پیشین این
جلسات میتوان به اصالحات در آییننامه و شیوه اعطای
جوائز شاخههای دانشجویی ،تدوین اساسنامه مشترک برای
شاخههای دانشجویی ،استانداردسازی مستندات فعالیتهای
دانشجویی ،اتخاذ سیاستگزاریهای تمرکز زدایی جهت
تقویت شاخههای کوچکتر و خارج از پایتخت و همچنین
ارائه رویکردهایی جهت تشویق نمودن شاخهها و مشاوران
غیرفعال ،نام برد .آخرین دوره از این جلسات مورخ  8آبان
ماه ساعت  14در مکان دفتر مرکزی بخش ایران با حضور
دکتر امین نوبختی رئیس کمیته فعالیتهای دانشجویی،
دکتر سجاد ازگلی رئیس کمیته توسعه عضویت ،مژگان
عزیزی ،علی عمیدی ،بهراد رادفرو صادق امانی بنی ،اعضای
کمیته فعالیتهای دانشجویی و آقای محمد بهرامی و
خانم آیدا قربانی عضو کمیته توسعه عضویت برگزار شد.
شرکتکنندگان شامل مرتضی فیروزی (تهران مرکز) ،جهاده
خبازان (شهید رجایی) ،آیدا قربانی (گیالن) ،آذین شجاعی
(صنعتی اصفهان) ،عمید گلمحمدی(تهران جنوب) ،محمد
قادرزاده (کردستان) ،اشکان یوسفپور (صنعتی امیرکبیر)،
مهدی فرخی (صنعتی شریف) ،محسن جنادله (شهید
بهشتی) ،یاسر رحیمی (کردستان) ،محمد صالحی(شاهد)،

احمدرضا طباطبائیان (آزادشهر مجلسی) ،رسول قاسم
پیوندی (یزد) ،شاهین رضایی (مشهد) ،حامی مهدوی نتاج
(صنعتی نوشیروانی بابل) ،مازیار بیگمحمدی (نجفآباد)،
محمدرضا یوسفی (نجفآباد)بود.
در این جلسه پس از معارفه رؤسا و معاونین جدید شاخههای
دانشجویی ،ریاست کمیته اعم فعالیتهای اخیر کمیته را
حول چهار محور  -1اساسنامه ملی -2مسابقه مقاله نویسی
ملی  -3تخصیص بودجه به شاخههای دانشجویی  -4ادامه
اصالحات به آییننامههای جوائز جهت انتخاب دانشجوی
برتر و شاخههای برتر عنوان کردند.
موضوع اساسنامه ملی در سال اخیر به عنوان یکی از
اهداف اصلی کمیته مطرح شده است .با توجه به گسترش
تعداد شاخههای و همچنین فعالیتهای ایشان ،عدم
وجود اساسنامه ملی مشکالت عدیدهای را در مدیریت و
ساماندهی شاخههای دانشجویی به وجود آورده است .از
بارزترین آنها میتوان به عدم هماهنگی در انتخابات شاخهها

و همچنین شیوه انتخابات نام برد .در همین راستا ،کمیته
فعالیتهای دانشجویی به طور مستمر موضوع اساسنامه ملی
را پیگیری نموده است و تدوین اولین نسخه آن در مراحل
پایانی میباشد .از جمله مسائلی که رسیدن اجماع به متن
توافقی اساسنامه را مشکل میسازد طیف گسترده شرایط
محلی شاخهها میباشد که هم شامل دانشگاههای دولتی
و هم آزاد میباشد .در این جلسه ،رؤسای محترم شاخهها،
ضمن اظهار نظر در مورد مفاد پیشنهادی اساسنامه ملی،
نقطه نظرات مهمی را در ارتباط با شرایط انتخابات ،زمان
انتخابات ،شرایط کاندیداها ،ساختار کمیته تایید صالحیت،
شرایط رأی دهندگان ،شرایط رأیگیری و سایر موارد ارائه
نمودند.
بودجه شاخههای دانشجویی نیز به عنوان یکی از تحوالت
مهم در بخش ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت .با توجه
به اینکه پرداخت تمامی بودجههای اجرایی برای بخش
ایران و همچنین شاخههای دانشجویی از سوی دفتر مرکزی

 IEEEبه دلیل تحریمهای علیه ایران قطع شده است ،بخش
ایران یک سیاست دو طرفه را برای حل این معذل اتخاذ
نموده است .از طرفی با پیگیریهای مستمر از دفتر مرکزی
انجمن ،امید به این است که مسئله را بتوان به صورت
ریشهای و ماندگار حل نمود .به موازات این تالشها ،بخش
ایران به دنبال راهکارهایی برای حل مقطعی این مشکل و
بهبود شرایط اجرایی شاخهها بوده است .امسال برای اولین
بار در تاریخ تأسیس بخش ایران این توفیق کسب شده است
که برای شاخههای دانشجویی بودجه اجرایی از طرف بخش
ایران تخصیص یابد .در همین راستا ،پیش از اینکه الیحه
مربوط به شیوه تخصیص بودجه به هئیت رئیسه بخش
ایران ارائه شود ،مسائل مربوطه در این جلسه مورد بحث و
بررسی قرار گرفت .از مهمترین پارامترهای تخصیص بودجه
به شاخهها که مورد اتفاق نظر مسئولین کمیته فعالیتهای
دانشجویی و همچنین رؤسای شاخهها بود ،اهمیت و لزوم
فرمولبندی مناسبی میباشد که از طرفی باعث محرومیت
شاخههای کوچکتر و دور از دسترس نباشند ،و از طرفی به
شکل شایستهای ،فعالیتهای شاخهها را منعکس و پاداش
دهد .حضار محترم ،مناسبت معیارهای مختلفی از جمله
شاخصهای مرتبط با توسعه عضویت ،فعالیتهای آموزشی،
فعالیتهای حرفهای و همچنین انضباط اجرایی را مورد
بررسی قرار دادند .مقرر شد که کمیته ،جمیع نظرات را در
تدوین الیحه بودجه شاخهها مورد مالحظه قرار دهد و در
جلسه آتی ،طرح اولیه کمیته پیشنهاد گردد.
از دیگر مسائل مورد بررسی در این نشست ،برگزاری
مسابقات  IEEEXtremeدر ایران بود که پس از تبادل نظر
در این زمینه ،در نهایت شاخه دانشجویی دانشگاه شیراز
مسئول برگزاری این دوره از مسابقات شد.

برگزاري ششمین نشست رؤسای شاخههای دانشجویی بخش ایران IEEE
برگزاري مسابقه مقاله دانشجويي در سطح ملي ،استاندارد
سازي فرمهاي دانشجويي از قبيل تشكيل برنامه و فرم
گزارش ساالنه شاخههاي دانشجويي،آيين نامه نماينده
دانشجويي ،آيين نامه امتياز دهي شاخه هاي دانشجويي،
اساسنامه شاخه هاي دانشجويي بررسی و كليات مواردي
از آنها به تصویب رسید .در مورد دستورالعمل و آيين نامه
برگزاري مسابقه مقاله نويسي دانشجويي  SPCمواردي
از قبيل شرايط شرکت درمسابقه ،نحوه انتخاب مقاالت
برگزیده،ساختارمقاالت ،انتخاب مقاالت برگزیده وجوایز،
محل برگزاری مسابقه ،نحوه برگزاری مرحله نهایی در 28
ماده مطرح و كليات آن مورد تصويب قرار گرفت.

ششمین نشست دانشجویی بخش ايران در تاريخ 27
آذر ماه  1392که با حضور دکتر فتوحی ،دکتر گلستانی،
دکتر نوبختی ،مهندس عزيزي ،اعضاي كميته دانشجويي
و روسای شاخههای دانشجویی بخش ایران در حاشیه
سمینار معرفی بخش ایران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نجف آباد در محل مهمانسرای این دانشگاه برگزار شد.
در اين نشست نمايندگاني از دانشگاههاي آزاد اسالمي
واحد تهران مركز ،آزاد واحد مجلسي ،آزاد نجف آباد،
آزاد واحد يزد ،تربيت مدرس ،صنعتي شيراز ،صنعتي
اصفهان ،فردوسي مشهد حضور داشتند .ضمن پيگيري
موارد مطرح شده مواردي از قبيل آیین نامه تخصیص
اعتبارات بخش به شاخههای دانشجویی ،دستورالعمل

برگزاری مراسم IEEE Day

An implantable optical probe for study of age

dependent post-injury neural degeneration:
from basic science to point of care

 )2سخنرانی دکتر زندیفر (از دانشگاه )Maryland
با موضوع

اخبار
شاخه دانشجویی
دانشگاه صنعتی شیراز

برگزاری س��میناری با موضوع "آشنایی با  IEEEو
رقابت بینالمللی مقالهنویسی دانشجویی:SPC2014
راههایی ب��رای لژیونرش��دن آکادمی��ک" از جمله
فعالیتهای این شاخه بود که در تاریخ  13شهریورماه
سال  92و در طی برگزاری مدرسه تابستانه انجمن
علمی برق دانشگاه صنعتی شیراز انجام شد .دراین
سمینار ،ضمن آشنا کردن دانشجویان با فعالیتهای
 ،IEEEبه معرفی رقابت مقالهنویسی دانشجویی بانام
 IEEE R8 SPC2014نیز پرداخته ش��د و اهمیت
فعالیت علمی و آکادمی از اینطریق به دانشجویان
منتقل گردید.
همچنین همزمان با جش��نواره حرکت در دانشگاه
صنعتی ش��یراز ( 13الی  17مهرماه  ،)92به منظور
آشنایی دانشجویان با موضوعات مختلف آکادمیک
و زمینههای فعالیت شاخهدانشجویی  IEEEدانشگاه
صنعتی شیراز ،مجموعهای ازچندین سمینار علمی و
ترویجی توسط این شاخه برگزارگردید.
ع�لاوه بر این ،این ش��اخه بهمنظور ارتقای س��طح
دانش برنامهنویسی دانشجویان این دانشگاه ،اقدام به
برگزاری دوره مقدماتی و پیشرفته آموزش نرمافزار
 MATLABنمودهاست.

کمیته دانشجویی

گلگشت يك روزه ري گردي
كميته دانشجويي بخش ايران با همكاري شاخه
دانشجويي دانشگاه تهران گلگشت يك روزه اي در
تاريخ نهم آبان ماه  1392از يكي از قدیمیترین
شهرهای جهان و ایران و از شهرهای استان تهران،
شهر تاريخي ري  ،برگزار نمود .ری در لغت به معنای
شهر سلطنتی و ساکن و اهل ری را رازی مینامند.
این شهر در طول تاریخ به نام مختلفی خوانده
میشده ،راگا ،رغه ،ارشکیه ،رام اردشیر ،ام البالد،
ری شهر ،و محمدیه از نامهایی بودند که ری در هر
دوره به مناسبتی با یکی از این نامها خوانده میشده،
بنابرآنچه که در اوستا آمده ری سیزدهمین شهری
است که درجهان ساخته شدهاست.
اين تور با حضور دانشجويان شاخه هاي دانشگاه
هاي آزاد اسالمي واحد تهران مركز ،آزاد اسالمي
واحد يزد ،گیالن ،صنعتی اصفهان ،تهران جنوب،
کردستان ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی شریف،
شهید بهشتی ،آزاد اسالمي واحد شهر مجلسی،
یزد ،فردوسي مشهد ،صنعتی نوشیروانی بابل ،آزاد
اسالمي واحد نجفآباد و تهران برگزار و از مكانهاي
برج طغرل ،قبرستان ابن بابویه و مزار جهان پهلوان
تختی و آرامگاه شيخ صدوق ،تپه میل  -آتشکده
بهرام ،چشمه علی(نقش برجسته) بازديد شد.

Fast prototyping of a new (startup) idea in
computer vision and machine learning

 )3سخنرانی دکتر زندیفر (از دانشگاه  )Marylandبا
موضوع Video shazam
مشروح فعالیتهای این شاخه را میتوانید در وبگاه
بخش ایران ،بخش فعالیتهای دانشجویی به آدرس

ieee.org.ir/committees/sudent-activities/
 student-branchesمشاهده نمایید.

نمایشگاه

دانشگاه شهید رجایی

دانشگاه تهران

مراس��م روز  IEEEامس��ال در دانش��گاه ه��ای ته��ران،
کردستان ،شهیدرجایی و آزاد واحد تهران مرکزی برگزار
گردید .در مراس��م دانشگاه تهران که در تاریخ  11آبان و
همزمان با معارفه دانش��جویان ورودی جدید برگزار شد،
بعد از س��خنرانی دکتر رامتین خسروی (معاون آموزشی
دانش��کده برق) دانش��جویان ضمن بازدی��د از تعدادی از
ت آنها آشنا شدند.
آزمایشگاه های دانشکده ،با حوزه فعالی 
در بخش دوم برنامه که با حضور جناب آقای دکتر ش��اه
آبادی و خانم دکتر بهرامی برگزارشد ،دانشجویان پس از

صرف نهار در محوطه ی کاخ سعدآباد  ،از موزه های این
اثر تاریخی بازدید کردند.
همچنین مراس��م روز  IEEEدر تاریخ  22مهرماه توس��ط
ش��اخه دانش��جویی دانش��گاه کردس��تان برگزار گردید.
سخنرانی دکتر بورانی ،دکتر رزاقی و اجرای موسیقی سنتی
کردی از جمله برنامه های این مراسم بود.
مراسم روز  IEEEدر دانشگاه شهیدرجایی نیز برگزار شد.
طی این مراس��م در روز  11آذر  ،92ش��اخه دانشجویی
 IEEEدر دانش��گاه شهید رجایی رس��ماً فعالیت خود را

حضور بخش ايران در نمايشگاه
اتوكام اصفهان

آغاز کرد .در این مراسم دکتر سیدجما ل الدّ ین گلستانی
( رئیس کمیته مجامع تخصص��ی بخش ایران) در رابطه
با اهمیت مش��ارکت در کارهای گروهی س��خنرانی ایراد
نمودند.
یازدهم آذرماه امسال دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی نیز پذیرای دانشجویان عالقهمندی بود
که در همایش یادمان س��الروز تاسیس شاخه دانشجویی
 IEEEاین دانش��گاه (نخستین شاخه دانشجویی IEEE
در دانش��گاه آزاد اس�لامی ) ش��رکت کرده بودند .در این

مراسم که با حضور دانشجویان ،فارغالتحصیالن و تعدادی
از اس��اتید و مس��ئولین دانش��گاه و همچنین تعدادی از
مس��ئولین بخش ایران  IEEEبرگزار شد ،ضمن معرفی
فعالیتهای مختلف  IEEEتوسط سخنرانان ،از زحمات
اعضای فعال این شاخه تقدیر شد.
شاخههایی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد نیز از دیگر
ش��اخه هایی بود که اقدام به برگزاری مراسم روز IEEE
کرد.

اخبار شاخههای دانشجویی
شاخه دانشجویی
دانشگاه یزد

بخش ايران در تاريخ  4الي  8دي ماه امسال با
همكاري و حمايت مجتمع آموزشي متاكو در نمايشگاه
كامپيوتر و اتوماسيون اداري (اتوكام) در محل دائمي
نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان حضور يافت.
هدف از اين حضور معرفي فعاليتهاي بخش ايران و
همچنين انجمن برق و الكترونيك جهاني  IEEEدر
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و معرفي فعاليتهاي
مجمع تخصصي كامپيوتر  IEEE Computer Societyو
مزاياي عضويت در اين مجمع بود.
در همين راستا دانشجويان شاخه هاي دانشجويي
دانشگاههاي اصفهان ،آزاد اسالمي واحد مجلسي،
آزاد اسالمي واحد نجف آباد و صنعتي اصفهان با
حضور فعال خود در روزهاي مختلف نمايشگاه نقش
به سزايي در عنوان مزاياي عضويت در  IEEEو
همچنين راهنمايي و رفع مشكالت و پاسخگويي به
سواالت دانشجويان و بازديدكنندگان داشتند.

دانشگاه کردستان

دانشگاه آزاد اسالمی  -تهران مرکز

برگزاری کارگاه آموزش��ی نقشهکش��ی برق با ن��رم افزار
 AutoCADدر تاریخ  16آبان  1392از فعالیتهای این
شاخه بودهاست .کارگاه  LATEXنیز در تاریخ های 13
و  14آذر  1392توس��ط این ش��اخه برگزار شد .همکاری
در برگزاری مراس��م معارفه دانشجویان ورودیجدید 92
( 20آذرم��اه  )1392و برگزاری "همایش بیوانفورماتیک"
در تاریخ  24آذر  1392در دانشگاه یزد از دیگر فعالیتهای
این شاخه بودهاست .تشکیل تیمی با عنوان "هسته "IT
با همکاری انجمن علمی برق این دانش��گاه برای آموزش،
مطالعه و فعالیت در زمینههای  ITیکی از فعالیتهای این
شاخه در پاییز  1392بوده است.

شاخه دانشجویی
دانشگاه کردستان

برگزاری س��خنرانی علمی ب��ا موض��وع Adaptive Array

Antennas in Radars and wireless Communication

 systemsتوس��ط دکتر رضا محمدخانی ،س��خنرانی علمی
با موضوع “سیس��تمهای ش��بکههای عصبی” توسط دکتر
احمد سهرابی و س��خنرانی علمی با موضوع Ultra-Wide
 Band Radio Communicationتوسط آقای فرزاد پناهی
(دانش��جوی دکتری دانش��گاه تهران) از جمله فعالیتهای
شاخه دانشجویی دانشگاه کردستان بود .این شاخه همچنین
سمینار معرفی  IEEEرا در روز  12آبان ماه  92برگزار نمود.

شاخه دانشجویی
دانشگاه فردوسی مشهد

شاخه دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد نیز فعالیتهای
متنوعی را در طی یکس��ال گذش��ته برگزار کرده اس��ت.
برگ��زاری دو س��خنرانی علم��ی با موضوع��ات MEMs

and Nanotechnology: Taking µGC Beyond

 Miniaturizing Gas Chromatographyو

Design

Techniques for Functional-Unit Power Gating

 in the Ultra-Low-Voltage Regionتوسط دکتر آگاه
و دکت��ر نژندعلی از دانش��گاه  ،.Virginia Techبرگزاری
مس��ابقات بینالمللی مقاالت دانش��جویی  SPC 2013و
مس��ابقه برنامهنویس��ی  ،.6.0 IEEEXtremeهمکاری با
قطب علمی یارانش نرم و پردازش سیستمهای هوشمند

در برگزاری کارگاه “بینشهای جدید در دادهکاوی نرم” از
جمله فعالیت های این شاخه در سال گذشته بوده است.
همچنین تشکیل گروه مطالعاتی ساخت فرستنده  AMو
گرو ه مطالعاتی زبان تخصصی ،گروه مطالعاتی بهینهسازی
با الگوریتم ژنتیک و  PSOو برگزاری کارگاههای آموزشی
 ،GPU Programming ، AVR ، MATLABالکترونیک
کاربردی و رباتیک از دیگر فعالیتهای این ش��اخه جهت
آش��نایی دانشجویان با مباحث بهروز و مهارتهای عملی
بوده اس��ت .این شاخه همچنین مراسم تقدیر از پروفسور
مافی نژاد و برنامه بازدید از نیروگاه شهید هاشمی نژاد رادر
طی یکسال گذشته برگزار کرده است.
شاخه دانشجویی دانشگاه فردوسی  26الی  29خردادماه
س��ال  ،92میزبان برنامههای نشست ساالنه بخش ایران
و نشست روسای شاخههای دانشجویی کشور در حاشیه
برگزاری بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق بود.

گلگشت يك روزه اصفهان
بیس��ت و هش��تم آذر م��اه س��ال  ،1392ش��اخه
دانش��جويي آزاد اس�لامي واحد نجف آباد گلگشت
ی��ک روزهای ب��رای بازدید از اصفه��ان برنامهریزی
نمود .اصفه��ان به لحاظ جمعیت پ��س از تهران و
مشهد س��ومین شهر بزرگ و توس��عهیافته ایران و
یکصد و هفتاد و یکمین شهر پرجمعیت دنیاست.
اصفهان در س��ال  ۲۰۰۶به عنوان پایتخت فرهنگی
جهان اس�لام و در س��ال  ۱۳۸۸به عنوان پایتخت
فرهن��گ و تمدن ایران اس�لامی انتخاب ش��د .این
شهر به داشتن معماری زیبای اسالمی و بسیاری از
بلوارهای زیبا ،پلهای سرپوشیده ،کاخها ،مسجدها
و منارههای منحصربفرد معروف است .این امر باعث
شدهاست که در فرهنگ ایرانی اصفهان ،نصف جهان
لق��ب بگیرد .میدان نقش جه��ان یکی از بزرگترین
میدانهای دنیاس��ت و نمونه برجستهای از معماری
اس�لامی است که توسط یونس��کو به عنوان میراث
جهانی ثبت شدهاست.

4

شماره  - 20پاییز و زمستان 1392

کنفرانسها

اخبار کمیتهها

اولین گردهمایی کمیته بانوان در امور مهندسی

اخبار کمیته توسعه عضویت

ادامه از صفحه 2

مقاله انگليس��ي جهت ارائه به صورت شفاهي و پوستر
در کنفرانس و چاپ در مجموعه مقاالت کنفرانس دهم
برگزيده شدند.
در دهمي��ن کنفرانس بينالمللي انجمن رمز ايران س��ه
سخنرانکليدي يافتههايجديد اين حوزه را ارائه نمودند.

سومين کنفرانس فناوریهای
نوین ارتباطی

در  23مرداد  ،1392در آس��تانه استقرار دولت جديد
و همزمان با معرفی وزير ارتباطات ،سومين کنفرانس
فنآوریهای نوي��ن ارتباطی با حضور صاحبنظران و
متخصصين حوزه مخابرات و همزمان با چهارمين دوره
برگزاری نمايشگاه مخابرات ،ارتباطات و صنايع وابسته
در س��الن کنفرانس محل دائمی نمايشگاه های استان
اصفهان برگزار گرديد.
س��خنران کليدی افتتاحيه کنفران��س ،آقای مهندس
محم��ود جراحی ،معاون توس��عه بنياد مس��تضعفان
بودند که به عنوان ايده پرداز اپراتور دوم موبايل کشور
شناخته می شوند در سخنرانی خود به بررسی وضعيت
صنعت مخابرات س��يار در جهان و اي��ران از نگاه روند
سرمايهگذاری و سير ارائه خدمات پرداخت.
در این کنفرانس همچنین به همت بخش ايران،IEEE
جمعی شايسته از صاحبنظران صنعت ارتباطات کشور
برای بررسی رشد صنعت ارتباطات طی سالهای گذشته
و بحث و همفکری برای ترسيم چشم اندازی مطلوب به
همفکری و تبادل نظر در قالب پنل اختصاصی پرداختند.

بیستمین کنفرانس
مهندسی زیستپزشکی

دانش��کده مهندس��ی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در
آذر ماه س��ال  ،1391بنا بر درخواست انجمن مهندسی
زیستپزش��کی ای��ران ،پذیرفت تا با هم��کاری انجمن،
بیستمین کنفرانس مهندسی زیس��ت پزشکی ایران را
برگزار نماید .از اهداف این کنفرانس تقویت ارتباط بین
محققین ،صنعتگران ،مهندس��ین و متخصصین مراکز
درمان��ی و ایجاد هماهنگی و همفک��ری در زمینه های
تحقیقاتی در علوم وابسته به مهندسی پزشکی در سطح
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور است.
امس��ال  299مقاله برای کنفرانس ارسال گردید .برای
 15شاخه تعریف شده  13دبیر از دانشگاههای مختلف
تعیین ش��د و با کمک این دبیران مقاالت برای داوران
محترم ارسال گردید .در مجموع از  299مقاله ارسالی
 77مقال��ه برای ارائه ش��فاهی و  45مقاله ب��رای ارائه
بصورت پوس��تر انتخاب شدند .عالوه بر مقاالت علمی
فوق 5 ،سخنرانی کلیدی نیز در طی دو روز کنفرانس
ارائ��ه گردید و  3س��خنرانی مدعو نیز در آغاز برخی از
نشست ها برگزار شد.
امس��ال برای اولین ب��ار با همکاری مرک��ز تحقیقات
انفورماتی��ک تصویرب��رداری انجمن رادیول��وژی ایران
س��ه دوره آموزش��ی (کارگاه) پکس برای پزش��کان و
مدی��ران و متصدی��ان فنی در کن��ار کنفرانس برگزار
ش��د .بعالوه با همکاری ش��رکت طراحان فردای دیگر
 20کارگاه آموزش��ی و تخصصی برای عالقه مندان به
مباحث مهندس��ی پزشکی و بالینی از جامعه پزشکی،
مهندس��ی و صنعت ارائه گردید .عالوه بر کارگاههای
ف��وق ،طراحان فردای دیگر نمایش��گاههای تخصصی
نیز برای مهندسان و متخصصین پزشکی ،پیراپزشکی
و پزش��کان با همکاری اهل صنعت در جنب کنفرانس
برگزار ک��رد .از طرف دیگر با همکاری طراحان فردای
دیگر ،دانش��گاه علوم پزش��کی تهران و مرکز آموزش
مداوم وزارت بهداشت امتیاز بازآموزی برای متخصصین
پزشکی ،پیراپزشکی ،پزشکان عمومی و پرستاران برای
 20کارگاه تخصصی کنفرانس اخذ گردید.
از نویس��ندگان مقاالتی که توس��ط داوران محترم به
عنوان مقاالت برتر انتخاب شده بودند ،دعوت گردید تا
مقاالت بسط داده شده خود را برای ویژه نامه کنفرانس
بیستم فصلنامه مهندسی پزشکی زیستی ارسال نمایند.
مقاالت ارسالی مورد داوری مجدد قرار گرفته و از بین
آنه��ا مقاالتی جهت چاپ در ویژه نامه برگزیده خواهد
شد.

فراخوان جوایز
بخش ایران  IEEEدر راس��تای تشویق فعالیتهای
علمی  -آموزش��ی و پژوهش��ی اعضای خود و نیز ارج
نهادن به زحمات آن��ان در ارتقا و تعالی جایگاه علمی
کشور مطابق سالهای گذش��ته جوایزی را با عناوین
پایاننامههای برتر دانشجویی ،تالشگر جوان برتر ،جایزه
پژوهشی "دکتر حکاک" ،جایزه آموزشی "دکتر پرویز
جبهدار ماراالنی" را اعطا مینماید .عالقهمندان جهت
اطالعات بیشتر میتوانند به وبگاه بخش ایران به آدرس
ieee.org.ir/awards-and-recognition
مراجعه نمایید.
همچنین کمیته بانوان در امور مهندسی جایزه آموزش،
پژوهش و صنعت بانوان در امور مهندسی را برای تقدیر
از بانوان در عرصههای مختل��ف حوزههای  IEEEدر
داخل کشور اعطا میکند.
عالق ه مندان جهت اطالعات بیشتر میتوانند به وبگاه
بخش ایران به آدرس
ieee.org.ir/women-in-engineering
مراجعه نمایید.

نشست بانوان در امور مهندسي  ،اتاق شورا دانشگاه صنعتي اميركبير

خانم مهندس داننده -نشست كميته بانوان در امور مهندسي

از راست به چپ :خانمها دكتر عبدالهي  ،مهندس صابري ،دكتر اخباري،
دكتر كسايي ،مهندس داننده ،مهندس عزيزي

با توجه به اهداف ،مأموریتها و همچنین برنامه دوساالنة
کمیت��ه اجرایی بانوان در امور مهندس��ی بخ��ش ایران،
جلسهای با دعوت از س��رکار خانم مهندس آزاده داننده،
مدیرعامل ش��رکت فناوران اطالعات بهاران ،رئیس هیأت
مدی��رة س��ازمان نظام صنف��ی رایانهای کش��ور(نصر) در
استان تهران و همچنین رئیس هیأت مدیرة انجمن زنان
کارآفرین در دانش��کده مهندس��ی برق دانشگاه صنعتی
امیرکبیر و در حاش��یه س��ومین کنفرانس کنترل و ابزار
دقیق در تاریخ  92/10/8برگزارشد .اعضای کمیته اجرایی
بانوان در مهندسی بخش ایران میزبان این مراسم بودند.
س��رکار خانم مهندس عزیزی نیز به نمایندگی از بخش
حضور داش��تند .با توجه به اطالعرس��انی انجام شده در
دانش��گاههای تهران ،این جلسه با حضورو استقبال قابل
توجه دانشجویان مواجه شد.
پس از قرائت آیاتی چند از کالم اهلل مجید ،س��رکار خانم
دکتر اخباری به معرفی کمیته اجرایی بانوان در مهندسی
و اهداف آن پرداخته و از تمامی دانش��جویان حاضر برای
عضوی��ت در  ،IEEEهمکاری ایش��ان ب��ا کمیته اجرایی
بانوان در مهندسی و همچنین راهاندازی مجمع تخصصي
( )Chapterدانش��جویی بانوان در امور مهندسی ،دعوت
کردند .س��خنرانی س��رکار خانم مهندس داننده با دعوت
سرکار خانم دکتر کسایی و معرفی خانم مهندس داننده
برای حاضرین در جلسه آغاز شد.
ایش��ان ،زندگینامة کاری خود را برای دانشجویان مشتاق
ارائ��ه کرده و راهکارهایی را برای موفقیت هرچه بیش��تر
در محیطهای کاری ارائه کردند .تمامی بیانات مبتنی بر

تجارب شخصی ایش��ان در مدت حدود سی سال حضور
فعال و مؤثر در صنعت کش��ور بود .بخش��ی از این بیانات
بدین شرح است :
ایش��ان سخن را از لحظة ورود خویش به دانشگاه از سال
 1356در رش��تة کامپیوتر دانشگاه ش��یراز آغاز کردند و
اینکه بهترین دوران عمرش��ان در دوران استثنایی تاریخ
کش��ور رقم خورده است .به انقالب فرهنگی و اشتغال به
تدریس در دبیرس��تانها توسط ایش��ان به دلیل تعطیلی
دانشگاهها اشاره شدّ .
جذابیت سخنانشان از همین ابتدای
کالم در فضای جلسه این چنین نمودار شد که فرمودند:
«غصه تعطیلی دانش��گاهها را نخ��وردم بلکه به رایجترین
ّ
مشغلة دانشجویان آنزمان یعنی تدریس مشغول شدم».
ایش��ان ادامه دادند که مدتی بعد و پس از کسب باالترین
نم��ره در آزمون ورودی در ش��رکت دادهپردازی ایران که
ش��عبهای از  IBMبود مش��غول بهکار ش��دند و با اینکه
ب��ه دلیل بانو بودن در جایگاه ش��غلی پائینتری نس��بت
ب��ه آقایان قرار گرفته بودند ول��ی با همت خویش و پس
از گذر ماه شش��م همکاری ،اولین فردی بودند که ارتقاء
شغلی یافتند .در همینجا تأکید کردند که «همه چیز به
عملکرد خودمان بستگی دارد حتی در شرایط ناعادالنه!».
در ادامه گذری بر ازدواج ،وظایف مادری و لزوم توازن بین
زندگی خانوادگی و زندگی شغلی خویش داشتند و اینکه
به دلیل پسرشان برای مدتی از ساعات کاری خود کاستند
که الزمة آن احراز اعتبار حرفهای الزم برای این اد ّعااست.
ایشان ،دانشجویان را به حضوری آگاهانه در انجمنهای
داوطلبان��ه و بهرهمن��دی از فرصته��ای موج��ود در

فعالیتهای گروهی تشویق کردند.
ایش��ان همچنین مروری را بر نقش اقتص��ادی بانوان در
گذش��ته ،تحوالت عصر صنعتی و ش��کلگیری مشاغل
خدماتی و صنعتی داشتند .از دیدگاه ظریفاندیش ایشان،
واژهه��ای «خانهداری» و «بانوی ش��اغل» زاییدة تغییر و
تحوالت این دوره اس��ت؛ چه بس��ا از س��الیان دور ،بانوان
نقش بسیار مؤثری را در اقتصاد خانواده و جامعه داشتهاند.
ایشان به لزوم شکلگیری بستری فرهنگی برای مقابله با
ناباوری نسبت به توانمندی بانوان اشاره کردند و مثالهای
قابل تأملی را از کتابهای درس��ی مقاطع تحصیلی بیان
داش��تند که آقایان را افرادی متفکر و بانوان را مشغول به
مسائلی بهدور از هرگونه خالقیت به تصویر کشیده است.
ایشان ،جمع حاضر را به مسئولیت سنگین تربیت دختران
و بان��وان این مرزو بوم با هدف مش��ارکت مؤثر در عرصة
صنعت و فعالیتهای اقتصادی متوجه ساختند.
در پایان از تمامی بانوان و آقایان حاضر در جلسه خواستار
عزمی جمعی برای فرهنگسازی «راهکارهای حضور مؤثر
بانوان در محی��ط کار» شدند.ایش��ان راهکارهای حضور
مؤثر بانوان را در محیطهای کاری در این چنین ش��رایط
ناعادالنه را در دوری از هرگونه اهمالکاری و سختگیری
بر خود دانستند.همچنین تأکید کردند که کمک خواستن
از آقای��ان ب��ه دلیل عدم توانایی جس��می انجام کاری در
محیطهای کاری صنعتی ،نشانة ضعف بانوان نیست.
در پایان ایشان با فروتنی خود را فردی مو ّفق در میانسالی
معرف��ی کردند که نمونهای از س��نجههای این موفقیت،
فعال عضو در سازمان نصر است.
نمایندة  1600شرکت ِ

عکس یادگاری

جلس��ه پس از گذشت بیش از یک ساعت با پرسشهای
دانش��جویان از خانم مهندس داننده ادامه یافت .ش��ایان
ذکر اینکه آقایان دانشجوی حاضر در جلسه نیز سؤاالتی
را مطرح کردند و جلس��ه با دع��وت از تمامی حضار برای
گرفتن عکسی به یادگار به پایان رسید.
اعضای کمیته بانوان در مهندس��ی بخش ایران از سرکار
خانم مهن��دس آزاده داننده بانویی ب��ا تخصص در حوزة
مدیریت و مهندسی سیستم که با بیانی شیوا و صمیمانه
راهکارهایی را فراروی دانشجویان قرار دادند ،کمال تشکر
را دارند.
همچنین اعضای کمیته اجرایی بانوان در امور مهندسی
بخش ایران با افتخار اعال م میدارند که به پاس این حضور
و به امید همکاریهای بیش��تر ،ایشان به مدت یکسال به
عضویت  IEEEو همچنین  WIEدرآمدند.
ش��ایان ذکر اینکه از دیدگاه بزرگان مکتب روانشناختی
همچون پیاژه ،اریک برن ،تامس هریس و پنفیلد ،سرکار
خانم مهن��دس آزاده داننده ،نمونة ب��ارز فردی موفق در
تحلیل تبادلی روابط متقابل است؛ بهطوریکه از یکطرف
در بس��تری از اتکا ب��ر ذات حق و همت خویش در تعالی
توانمندیهای خود از هیچ کوششی دریغ ندارد و مهمتر
آنکه بر این توانمندیها به نکویی داناس��ت و از طرف دیگر
هوش اجتماعی خود را که همان شیوة تعامل و سازگاری
رو به رشد با محیط کاری و خانوادگی تعریف میشودغنی
کرده اس��ت .ای��ن مهم باعث ش��ده تا به تمام��ی وقایع
پیرامونش به دید فرصت بنگرد و پیوسته بیاموزد.

سمینارمعرفی بخش ایران و نقش آن درتوسعه کمی وکیفی پژوهش درمهندسی برق

کمیته توس��عه عضویت در راس��تای هدف ذاتی خود،
اهداف کوتاه مدت زیر را مدنظر گرفت:
 -1ایج��اد بس��تر پرداخ��ت ریالی و ق��رار دادن لینک
پرداخ��ت در وبگاه بخش ایران:اعض��ا و افرادی که می
خواهند جهت تمدید عضویت یا ایجاد عضویت پرداخت
ریالی داشته باشند ،می توانند با مراجعه به وبگاه بخش
ایران از قسمت  Payments in Rialsاز طریق شرکت
های مختلف نسبت به پرداخت اقدام کنند.
البته مراجعه کنندگان محترم می بایس��ت نس��بت به
مطالعه ی شرایط پرداخت هرکدام دقت نظر و راهنمای
استفاده و میزان کارمزد را مدنظر داشته باشد.
 -2فراهم کردن تخفیف ها و مزایای عضویت در مناطق
مختلف کشور:
اعضای  IEEEمی توانند از تخفیف ها و مزایای مختلفی
در سطح کشور استفاده کنند .اعضا با مراجعه به صفحه
ی « »Benefits of IEEE Iran Sectionم��ی توانن��د
از این مزایا مطلع ش��وند .ضمنا ً کمیته مدنظر دارد که
با تجمیع دیگر مزایا ،نس��بت به بروز رسانی مزایا اقدام
نماید.

اخبارکمیته استانداردها

در س��الهای اخیر تقاض��ا برای ارتباطات نوین رش��د
روزافزونی داشته است .مشخصهی اصلی این ارتباطات
نوین ،امكان برقراري ارتباط بین دو شخص در هر زمان
و مكان دلخواه ميباش��د ،كه رس��یدن به این هدف با
بهكارگيري فناوريهاي بيسيم مقدور میشود .هدف
عمدهی فناوريهای بیسیم ،ايجاد دسترسي به شبكه
در شرایطی است كه امكان ايجاد زيرساختارهاي كابلي،
دش��وار و گاهی اوقات غيرممكن اس��ت .در این راستا،
انجمن جهانی مهندس��ین برق و الکترونیک(،)IEEE
دستهای از استانداردها را در مقياسهاي گوناگون اعم از
شبكههاي محلي ،شهري و گسترده تدارك ديده است.
در این نوش��تار ،به معرفی برخی از این استانداردها که
در سالهای اخیر معرفی شده است ،پرداخته میشود.
هر استاندارد با هدف بهكارگيري فناوري ارتباط بيسيم
به صورت بهينهشده براي يك حوزه ارتباطي طراحی و
پیشنهاد شدهاست و سعي شده با استانداردهاي مشابه
ساير مراجع ،نظیر استانداردهای  ETSIهماهنگ شود.
متن کامل این مقاله را میتوانید در تارنمای کمیته به
آدرس
ieee.org.ir/committees/standards-development

مراجعه نمایید.

دکتر نوبختی ،خزانهدار و رئیس کمیته فعالیتهای دانشجویی

دکتر ابراهیمی معاونت پژوهشی دانشگاه

دانشگاه آزاد اس�لامی واحد نجف آباد در تاریخ  27و 28
آذرماه س��ال جاری به مناس��بت هفته پژوهش ،میزبان
سمینار معرفی فعاليتهاي بخش ایران و نقش آن درتوسعه
کمی وکیفی پژوهش درمهندس��ی برق ب��ا حضور دکتر
فتوحی رئیس بخش ایران ،دکتر گلستانی رئیس کمیته
مجامع تخصصی ،دکتر نوبختی خزانه دار و رئیس کمیته
فعالیتهای دانش��جویی ،خانم مهندس عزيزي و روسای
شاخههای دانشجویی بخش ایران بود.
در ابتدای این س��مینار دکتر ابراهیمی معاونت پژوهشی
دانش��گاه ضمن خوش آمد گویی به اعضای هیئت رئیسه
بخش ایران ،توس��عه مجامع علمی و پژوهشی را یکی از
اولویتهای دانشگاه آزاد اسالمی خواند.
ایشان در ادامه به معرفی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف
آباد پرداختند .این دانش��گاه در دی م��اه  1364با اولین
ابالغ رس��می به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
تاسيس و هم اكنون به عنوان یکی از برترین و بزرگترین
واحدهای دانش��گاه آزاد اسالمی درسطح کشور شناخته
میش��ود .دانشگاه آزاد اس�لامی واحد نجف آباد در حال
حاضر میزبان حدود  20هزاردانشجو در 81رشته تحصیلی

(ادام�ه از صفح�ه  )2ابزار دقيق و با توجه به پیش��نهاد
مطرح شده در جلسه دوم گروه ،نشستی در حاشیه سومين
کنفرانس بينالمللی کنترل ،ابزار دقيق و اتوماس��يون( (�IC
 )CIA 2013به منظور معرفی گروه تخصصی سیستمهای
کنترل و زمینه فعالیتهای آن برقرار شد.
این نشس��ت که در تاری��خ  92/10/8در دانش��گاه صنعتی
امیرکبیر برگزار گردید ،از استقبال خوبی روبرو شد.
در این جلس��ه ابتدا دکتر تقی راد ابتدا از ش��یوه راه اندازی
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از راست :دكتر اميري ،دكتر فتوحي و دكتر گلستاني

در مقاطع کارشناس��ی ،کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی
ارشد ،دکتری حرفهای ودکتری تخصصی میباشد.
دکتر ابراهیمی خواستار ارتباط هر چه بیشتر بخش ایران
با دانشجویان و اعضاء هیئت علمی این دانشگاه شد.
پ��س از آن دکتر فتوحی رئی��س بخش به معرفی IEEE
بخش ایران ،اهداف و چالشهای آن پرداخت.
س��پس دکتر گلستانی رئیس کمیته مجامع تخصصی با
سخنرانی شیوای خود لزوم تشکیل گروها و مجامع علمی
و پژوهشی را متذکر شد .دکتر نوبختی خزانه دار و رئیس
کمیته فعالیتهای پژوهش��ی نیز به معرف��ی اعضاء این
کمیته و فعالیتهای صورت گرفته پرداخت.
پس از آن ،دکتر ندیمی ،مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه
ش��ماری از مش��کالت شاخه دانش��جویی نجف آباد را بر
شمردند .در پایان این مراسم نیز با ارائه لوح تقدیر از طرف
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد از فعالیتهای پر بار
دکتر فتوحی ،دکتر گلس��تانی ،دکتر نوبختی و مهندس
عزیزی تقدیر و تشکر شد.
پس از افتتاحیه نیز نشستهای دیگری از جمله نشست
هیئت رئیس��ه بخش ایران با دکتر امیری رئیس دانشگاه

آزاد اس�لامی واح��د نجف آباد و معاونین ایش��ان صورت
گرفت .دكتر اميري دانشگاه آزاد اسالمی را الگویی موفق
در اموزش عالی خصوصی در سطح جهان دانست و بیان
کرد که این دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری
و غیر دولتی جهان که بودجهای از دولت دریافت نمیکند،
توانسته است موفقیتهای خود را هم از لحاظ کیفی و هم
از لحاظ کمی بر همگان اثبات کند و حمایت مردم شریف
ایران در توس��عه دانش��گاه آزاد اسالمی حکایت از جایگاه
رفیع این دانشگاه در سطح کشور دارد.
وی با اش��اره به تدوین سند چشم انداز  20ساله دانشگاه
گفت :در س��ند چشم انداز  20ساله دانشگاه آزاد اسالمی
واحد نجف آباد ،مقرر شده که به عنوان بزرگترین دانشگاه
در داخل کش��ور با پش��توانه بین المللی باشیم ،امروز به
برکت خون ش��هدا و انقالب اسالمی تاکنون بیش از 70
هزار نفر دانشجو در مقاطع کارشناسی تا دکتری حرفه ای
از این دانش��گاه فارغ التحصیل شدهاند و اکنون با داشتن
بیش از  23هزار دانش��جو و با داشتن امکانات آموزشی و
پژوهش��ی و آزمایشگاهی بسیار مطلوب تالش میکند با
بهره گیری از استادان مجرب ،نیروهای متخصص و متعهد

مراسم تقدير از كادر اجرايي سمينار

اخبارکمیته هاي
فعاليتهاي حرفهای و آموزش

بخ��ش ايران در راس��تاي اهداف در نظر گرفته ش��ده
در زمينه فعاليتهاي آموزش��ي ،با كمك و برنامهريزي
كميته هاي فعاليتهاي حرفه اي و آموزش در تاريخ سه
ش��نبه  19آذرماه اقدام به برگ��زاري كارگاهي با عنوان
 Technical Writing in Englishنمود.
هدف از برگزاري اين كارگاه تعليم نحوه نگارش صحيح
مقاالت جهت پذيرش در كنفرانسهاي معتبر داخلي و
بين المللي است كه با ارائه ارزشمند استاد گرامي اقاي
دكتر روح ا ...رحماني از مدرسين دانشگاه تهران صورت
گرفت .در آينده موضوعات جديدي با تعامل دو كميته
فوق برگزار خواهدشد.
جهت كسب اطالعات برگزاري كارگاهها به وبگاه بخش
اي��ران قس��مت Conference & Workshop Events
مراجعه فرماييد.
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تربیت و تحویل جامعه اسالمی دهد.
در همين جلسه توافقاتي در زمينه همكاري بخش ايران و
دانشگاه صورت گرفت.
در ادام��ه پس از صرف ناهار نشس��ت صميمانه وجلس��ه
پرس��ش و پاسخي با حضور هيئت رئيس��ه بخش ايران،
دکتر مهدوی نسب رئيس دانشكده برق و مهندس یوسفی
مشاور دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد صورت گرفت.
پس از آن نیز در حاشیه برگزاری ششمین نشست کمیته
دانشجويي ،در محل مهمانسراي دانشگاه از زحمات كادر
اجرايي مراسم مهندس یوسفی ،مهندس اعتصامي ،دکتر
دولتش��اهی ،دکتر هنرور ،دكتر معظمي تقدير و از طرف
معاونت پژوهش��ی دانش��گاه به كادر اجرايي دانش��جويي
مراس��م لوح سپاس تقديم ش��د .همچنین در این مراسم
جهت تقدير از زحمات شاخه نجف آباد برای برگزاری این
سمینار ،به صورت نمادین از آقای بیگ محمدی به عنوان
رئیس شاخه نجف آباد از طرف بخش تقدیر شد.در حاشیه
این سمینار كارگاههای آموزشی متفاوتی نیز برگزار شد.

اطالعیه
خبرنامه بخش ایران در راس��تای رس��الت اطالع
رس��انی ،آمادگی دارد نس��بت به درج آگهیهای
محص��والت ،خدمات ،مطبوعات ،همایش��ها و یا
جذب نیروی متخص��ص در زمینههای مرتبط با
فعالیتهای بخش اقدام نماید.
عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر با بخش
ایران تماس بگیرند.

خالصه فعالیتهای گروه تخصصی سیستمهای کنترل

گروه تخصصی سیس��تمهای کنترل و اهدافی که این گروه
تعقی��ب م��ی نماید توضیحات��ی ارائه نمودند و س��پس در
خص��وص محورهای اصلی فعالیتهای آتی آن گفتگو ش��د.
در پای��ان این جلس��ه صمیمانه که با حضور دانش��جویان،
متخصصین و اساتید محترمی که در این زمینه فعالیت می
کنند تشکیل ش��ده بود ،به سواالت حضار پاسخ داده شد و http://ieee.org.ir/chapters-groups/control-sys-
tems-group/
پیشنهادات ایشان مورد بهره برداری قرار گرفت.
جلس��ه بعدی گروه در تاریخ  92/11/7در محل دفتر بخش ب��رای عضوی��ت در گروه اق��دام نمایند .همچنی��ن اخبار و

ایران تشکیل میشود .در این جلسه راهکارهای عملی برای اطالعات بیش��تر در مورد این گ��روه از صفحه مذکور قابل
دستیابی به اهداف اصلی گروه مورد بحث قرار خواهد گرفت .دستیابی خواهد بود.
شایان ذکر است در آینده نزدیک افراد عالقمند به عضویت
در گروه تخصصی سیس��تمهای کنترل میتوانند از طریق
صفحه این گروه در وب وبگاه بخش ایران  IEEEدر آدرس
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