پیام تبریک رئیس بخش ایران به مناسبت عید سعید فطر

بدينوسيله ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات در ماه مبارك رمضان  ،1435فرارسيدن عيد
سعيد فطر را به اعضای محترم ،همكاران و تمامی فرهیختگان این مرز و بوم که خالصانه در جهت
ارتقای بخش ایران خدمت رسانی می نمایند ،تبريك عرض نموده و اميدوارم كه با بهرهگيري از
توفيقات ماه مبارك رمضان و با انگيزهاي پرشورتر و همتي واالتر ،جامعه علمی کشور را در مسير
اعتال و نيل به آرمانهاي بلندش بيش از پيش ياري رسانيد .توفيق روزافزون همه عزیزان را از
خداوند متعال خواستارم.
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کمیته بانوان

تبریک

تبریک :بخش ای��ران افتخ��ار دارد موفقیت و
انتخاب شایسته استاد گرانقدر سرکار خانم پروفسور
مریم میرزاخانی را به عنوان نخس��تین چهره ریاضی
بانوی دریافتکننده مدال فیلدز به ایش��ان و جامعه
علمی کش��ور تبریک عرض نماید .موفقیت روزافزون
ایش��ان ،محققین و دانش��مندان این م��رز و بوم را از
خداوند متعال خواستاریم.

بخش ایران  IEEEبه همکاران خود در کمیته اجرایی
که اخیرا فعالیتهای اجرایی در آموزش عالی کشور
متقبل شدهاند ،تبریک عرض مینماید و برای این
عزیزان در این سنگرهای خدمت آرزوی موفقیت دارد.
●●پروفسور فتوحی ،سرپرست محترم دانشگاه صنعتی
شریف
●●پروفسور خاکی صدیق ،رئیس محترم دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
●●پروفسور تقیراد ،رئیس محترم دانشکده مهندسی
برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
●●دکتر گرانپایه ،معاون محترم پژوهشی دانشکده
مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بخش ایران همچنین انتخاب دکتر فرشاد الهوتی
بعنوان دانشمند برجسته کشور در مهندسی برق
توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی را تبریک
عرض مینماید.
همچنین بخش ایران ،ارتقای رتبه آقای مسعود
رشیدینژاد و خانم مریم طایفه محمودی از
 Memberبه  Senior Memberرا تبریک
میگوید و برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارد.

اردیبشهت ماه ،در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

نشست سالیانه بخش ایران IEEE

فعالیتهای کمیته بانوان درامور
مهندسی بخش ایران
اهم اهداف و فعالیتهای کمیته  WIEدر یک س��ال
اخیر در چهار محور به قرار زیر بوده است:
 )1شناسایی بانوان عضو هیات علمی ،بانوان دانشجو
در مقطع تحصیالت تکمیل��ی و بانوان فعال در حوزه
صنعت :در این راس��تا عالوه بر تالش برای شناسایی
بانوان از طریق دانشگاهها و صنعت ،سعی شده است که
با برگزاری نشستهای متعدد به معرفی کمیته بانوان
پرداخته و از این طریق نیز بانوان فعال را شناس��ایی
نم��ود .از میان نشس��تهای برگزارش��ده میتوان به
نشست معرفی  WIEدر حاشیه کنفرانس مهندسی
برق در مشهد ،نشست نمایندگان دانشگاههای کشور
و کمیته اجرایی  IEEEدر مرکز تحقیقات مخابرات،
نشس��ت در دانش��گاه امیرکبیر در حاشیه کنفرانس
کنترل و ابزار دقیق ،و نشست در دانشگاه خواجه نصیر
اشاره نمود .همچنین سعی شده است همواره از طریق
خبرنام��ه  IEEEبخش ایران ،عالقهمندان در جریان
اهداف و فعالیتهای این کمیته قرار گیرند.
 )2شناسایی دستاوردهای بانوان فعال :یکی از اقدامات
انجامشده در این راستا تدوین آییننامهای برای جایزه
آموزش ،پژوهش و صنعت بانوان و قرارگرفتن آن برای
اولین بار در س��ال جاری در جایزههای  IEEEبخش
ایران جهت شناسایی و تقدیر از بانوان فعال بوده است.
همچنین شناس��ایی بانوان و دس��تاوردهای آنها این
ام��کان را میدهد که بان��وان را برای ارتقا عضویت به
مرتبه  Senior memberو  Fellowتشویق نمود.
لذا از بانوان فعال دعوت میشود با ارسال اخبار مرتبط
با دستاوردهایشان به آدرس  wie@ieee.org.irبا ما
در این امر همکاری نمایند.
 )3ایج��اد ارتباط با صنعت :یکی از اهداف این کمیته
جهت ارتباط با صنعت ،شناس��ایی بانوان ش��اغل در
صنعت ،آش��نایی با مشکالت آنها در بخش صنعت و
تالش برای بهبود شرایط کاری بانوان در صنعت است.
همچنی��ن از بانوان فعال در صنع��ت میتوان جهت
برگزاری نشس��تهای تخصصی برای ارتباط بیش��تر
صنعت و دانشگاه دعوت نمود .کمیته بر آن است که با
تعامل بیشتر با کمیته ارتباط با صنعت  IEEEبخش
ایران ،سریعتر به اهداف خود در این راستا دست یابد.
 )4ایجاد ارتباط بین بانوان عضو  :WIEفراهم کردن
زمینهه��ای این ارتباط از طریق ش��بکههای مجازی،
فرومه��ای اینترنتی و از طریق تارنمای  IEEEبخش
ایران ،یکی از فعالیتهای جاری کمیته است .همچنین
تشکیل شاخههای دانشجویی که زیر نظر کمیته بانوان
فعالیت کنند ،یکی از اهداف این کمیته است .در این
راس��تا از دانش��جویان تحصیالت تکمیلی عالقهمند
دعوت میش��ود که برای تش��کیل این شاخهها اقدام
نمایند .عالقهمندان برای اطالعات بیش��تر میتوانند
با کمیته بان��وان از طریق  wie@ieee.org.irتماس
حاصلفرمایند.

کمیته اجرایی

نشست کمیته اجرایی
با حضور پروفسور باستیانز
(رئیس ناحیه )IEEE 8
کمیت��ه اجرایی بخ��ش ایران  IEEEبا پروفس��ور مارتین
باس��تیانز ،رئیس ناحی��ه  IEEE 8در دفت��ر بخش ایران
جلس های داشتند .در این جلسه مشکالت بخش ایران مورد
بحث و بررس��ی قرار گرفت .پروفسور باستیانز قول مساعد
ت
داد ت��ا برای کاهش تحریمها علیه بخش ای��ران و دریاف 
کمکه��ای مال��ی از طرف  IEEEتالش کن��د و از حضور
عالقمندان بخش ای��ران در کمیتههای ناحی��ه IEEE 8
حمایت نماید .حمایت از برنامه دعوت از سخنرانان شاخص
 IEEEبرای حضور در ایران و دریافت بستههای عضویت از
دیگر موارد مورد بحث با پروفسور باستیانز بود.

کمیته اجرایی

صفحه 2

با همت شاخهی دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت
اصفهان 29 ،اردیبهش��ت  - 1393پروفس��ور باس��تیانز،
رئیس منطقه  IEEE 8در ادامه س��فر خ��ود به ایران از
شهر تاریخی اصفهان بازدید کرد .ایشان با همراهی اعضای
شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان از اماکن تاریخی
و گردشگری شهر تاریخی اصفهان بازدید کردند .در ادامه
این سفر ،پروفسور باستیانز با حضور در دانشکده مهندسی
برق و کامپوتر دانشگاه صنعتی اصفهان ،سمیناری با هدف
معرفی اه��داف ،کمیتهها و فعالیتهای منطقه IEEE 8
ارائه نمودند که با اس��تقبال پر ش��ور بیش از صد دانشجو
و عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر همراه بود.

سفر پروفسور باستیانز به اصفهان

در ادامه مراسم پروفس��ور محمود فتوحی ،رئیس بخش
ای��ران ،ب��ه معرفی فعالیتهای بخش در س��ال گذش��ته
پرداختند .در پایان مراس��م ،در حضور پروفسور باستیانز
و پروفس��ور فتوحی و با همراهی دکتر س��عیدی ،رئیس
دانش��کده برق و کامپیوتر دانش��گاه صنعت��ی اصفهان و
همچنین پروفس��ور مهدی معلم ،مشاور ش��اخه و برنده
جایزه بهترین مش��اور شاخه دانش��جویی کشور در سال
 ،1391از اعضای فعال شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی
اصفهان تقدیر شد .در اختتامیه مراسم ،لوح تقدیر و هدیه
ای به رسم یادبود به پروفسور باستیانز تقدیم شد.

با همت شاخههای دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه شیراز صورت گرفت

سفر پروفسور باستیانز به شیراز

انتهای برنامه نیز ضمن پذیرایی از حضار از آقای پروفس��ور
باس��تیانز نیز بابت حضور و ارائه س��خنرانی ،توسط این دو
شاخه و همچنین با حضور جمعی از اساتید دانشکده برق
و الکترونیک دانش��گاه صنعتی شیراز از جمله آقایان دکتر
کاظمی ،صفرینژادیان ،دهقانی ،زارعی و اسالمی با اهدای
قاب خاتم تقدیر ش��د .پس از این س��مینار ،اعضای علمی
شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه صنعتی شیراز ،برنامههای
تور و ش��یرازگردی بری آقای پروفس��ور باس��تیانز ترتیب
داده و ایش��ان را در عصر روز پنجش��نبه و صبح روز جمعه
( 1و  2خ��رداد) به اماکن دیدنی تاریخی و مذهبی ش��یراز
بردند .همچنین آقای اشکان تاشک ،نوید وفامند ،محسن
رخش��انی ،مصطفی رضائی ،محمدمه��دی مردانی و خانم
موالیی از ش��اخه دانش��جویی  IEEEصنعتی شیراز افراد
فعال در همکاری سفر بیادماندنی ایشان به شیراز بودند.

آقای پروفسور مارتین باستیانز ،از اساتید دانشگاه آیندهون
هلند و رئیس فعلی بزرگترین ناحیه  IEEEمیباشد.
ایش��ان به دعوت بخش ایران  IEEEسفری به کشورمان
داش��تند و در طی این سفر از جاذبههای دیدنی شهرهای
اصفهان ،شیراز و تهران دیدن کردند.
طی سفر ایشان به شهر شیراز در روزهای پنجشنبه و جمعه
م��ورخ  1و  2خردادماه  ،1393برنامههای علمی ،فرهنگی
و توریس��تی بس��یاری برگزار گردید.در روز پنجشنبه اول
خرداد ماه ،برنامهای با عنوان "آشنایی با فعالیتهای IEEE
و ناحیه  8آن" در دانش��کده مهندس��ی برق و الکترونیک
دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد که نمایندگان شاخههای
دانش��جویی دانشگاههای صنعتی ش��یراز و شیراز برنامهها
و فعالیتهای اخیر ش��اخههای خ��ود را معرفی کردند .در
ادامه نیز پروفسور باستیانز به ارائه سخنرانی پرداختند .در

با همت شاخهی دانشجویی دانشگاه تهران صورت گرفت
آقای پروفسور مارتین باستیانز ریاست ناحیه ( IEEE 8شامل
اروپا ،خاورمیانه ،آفریقا) طی سفری که به ایران داشتند ابتدا
برای بازدید مناطق دیدنی اصفهانی عازم این ش��هر شدند و
پس از بازگش��ت به تهران ،ابتدا به دانش��گاه تهران آمدند و
در این حین نشستی دوستانه برای خوشآمد گویی و معرفی
به میزبانی دکتر فرهنگی ریاست دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر برای ایش��ان برگزار شد که در آن دکتر شاهآبادی،
دکتر س��لطانیانزاده ،پروفسور راشدمحصل و دکتر نوبختی
حضور داشتند .پس از آن برای بازدید از آزمایشگاه مخابرات
سیس��تم ،مهمان دکتر الهوتی و دانش��جویان ش��دند که
ایش��ان برخی پروژه های خود را ارائه دادند .دکتر محسنی و
آزمایشگاه فشار قوی که در کنار ساختمان دانشکده برق قرار
دارد ،میزبان بعدی پروفسور باستیانز بودند .امکانات یکتای
این آزمایشگاه در سطح ایران برای او بسیار جالب توجه بود.
شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه تهران ایستگاه بعدی بود
که ایجاد شگفتی کرد .طی آن اعضا گزارشی از فعالیتهای
چندماهه اخیر از جمله نشریه جریان Research Talk ،و...
را به ایشان ارائه دادند که باز خورد آن خرسندی بسیار ایشان از
سطح فعالیتهای این شاخه بود و آن را یکی از قویترین ها در
سطح ناحیه 8قلمداد کردند .دکتر محمدپور اقدم نیز مقدمات

سفر پروفسور باستیانز به تهران

دیدار ایشان با اعضای آزمایشگاه آنتن و تشریح فعالیتها را
پس از آن فراهم کردند و س��پس با همراهی گرم مسئولین
و ش��ماری از دانشجویان از دانشگاه خارج شدند .همایشی با
عنوان  Time-frequency representationsدر محل
پژوهشکده فضای مجازی توسط ایشان پس از آن برگزار شد.
اعضای شاخهی دانشجویی  IEEEدانشگاه تهران در جمعی
دوستانه ،عصر همان روز پروفسور باستیانز را برای بازدید از
برج میالد همراهی کردند و در این فاصله بسیاری از مشکالت
دانش��جویان را در داخل و همچنی��ن جهت ارتباط با مراکز
اصلی  IEEEدر میان گذاش��تند که راه حلهایی هم برای
این مسائل پیشنهاد شده و قول همکاریهای آینده گرفته
ش��د .بخش ایران  IEEEنیز ضیافتی با حضور اعضای چند
ش��اخهی ایران در همان شب ترتیب داد که مایهی آشنایی
بیشتر ایشان با موسیقی س��نتی ایران شد .روز چهارشنبه
فردای آن روز به همراه دانشجویان برای صرف ناهار به مناطق
کوهپایهای تهران رفتند و س��پس برای شرکت در نشست
سالیانه ی بخش ایران  IEEEو اهدای جوایز مسابقات اساتید
و پایان نامههای برتر به دانشگاه شهید بهشتی رفتند نهایتا به
شهر شعر و ادب ،شیراز راهی شدند و سپس با استقبال گرم
مسئوالن بخش ایران به کشور خود بازگشتند.

برگزاری سمینار علمی پروفسور
باستیانز در پژوهشگاه اطالعات
و فناوری ارتباطات
روز سهش��نبه مورخ  30اردیبهش��ت ماه س��میناری
ب��ا عن��وان "Time frequency signal
 ”representationsتوس��ط پروفس��ور باستیانز در
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد .در
این ارائه دو دسته مختلف از نمایش زمان – فرکانس
سیگنال مورد بررسی قرار گرفت .دسته اول به تبدیل
فوریه پنجرهگذاری شده و نسخه نمونهبرداری شده آن
(که تحت عنوان تبدیل  Gaborنیز شناخته میشود)
و نقط��ه مقاب��ل آن یعنی بس��ط  Gaborس��یگنال
میپردازد.
در ادامه نش��ان داده شد که بسط  Gaborسیگنال و
تبدیل فوره پنجرهگذاری ش��ده چه ارتباطی بایکدیگر
دارند و چگونه میتوانند از یکدیگر بهره ببرند .دس��ته
دوم مبتنی بر توزیع  Wignerاس��ت .س��پس چند
مثال از توزیع  Wignerنش��ان داده ش��د و برخی از
ویژگیهای مهم آن مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت.
بدلی��ل ماهیت دوخط��ی نمایش س��یگنال در توزیع
 Wignerدر مورد سیگنالهای چند جزئی خطاهایی
(آرتیفکتهایی) رخ میدهد .برای کاهش این خطاها،
دسته وسیعی از نمایش دوخطی سیگنالها ایجاد شده
اس��ت که تحت عنوان دس��ته Shift-Covariant
 Cohenش��ناخته میشوند .در ادامه این دسته مورد
بررس��ی قرارگرفت و نشان داده شد که چگونه تمامی
اعضای این کالس میتوانند به درستی نسخه میانگینی
از توزیع  Wignerدر نظر گرفته ش��وند .در انتها نیز
عکس یادگاری گرفته شد.

تقدیر
تقدیر از زحمات آقایان دکتر احمد
خادمزاده و پروفسور رضا فرجیدانا
توسط کمیته اجرایی
روز چهارشنبه پنجم شهريور ماه  1393هيأت رئيسه
بخش ايران  IEEEبخاطر تالش و كوشش و دلسوزي
همه جانبه آقاي دكتر احمد خادمزاده در پيشبرد و
پيشرفت فعاليتهاي بخش ايران  IEEEدر طي
سالهاي متمادي و به ويژه فعاليتهاي با ارزش ايشان
به عنوان رئيس كميته كنفرانسها در هدايت و ايجاد
محيط و فضای همكاري موثر با جامعه علمي كشور
و همچنین آقاي پروفسور رضا فرجيدانا به خاطر
برنامهریزی و مدیریت مدبرانه ،دلسوزی و تالش همه
جانبه ایشان در پیشبرد فعالیتهای بخش ایران IEEE
در طی سالهای متمادی به ویژه در کمیته انتخابات و
انتصابات ،با اهدای لوح یادبودی تقدير و قدرداني نمود.
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نشست سالیانه بخش ایران IEEE

کنفرانسها
زمستان  ،92بهار 93

هفتمینسمپوزیم
بینالمللی IST2014

دوازدهمين کنفرانس
سيستمهاي هوشمند ايران

مجتمع آموزش عالی بم ،در تاریخ  17-15بهمن ماه
 1392دوازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند
ایران ( )ICIS2014را با همکاری انجمن سیستمهای
هوشمند ایران ،موسسه مهندسین برق و الکترونیک
( )IEEEو گروه مهندسی برق دانشگاه شهیدباهنر
کرمان ،در شهر تاریخی بم برگزار نمود.
در این کنفرانس تعداد  750مقاله توسط دبیرخانه
کنفرانس دریافت گردید که پس از داوری آنها توسط
کمیته علمی کنفرانس ،در مجموع  180مقاله به صورت
ارائه شفاهی و  91مقاله به صورت پوستر پذیرفته شدند.
مراسم افتتاحیه در صبح روز سه شنبه  15بهمن
ماه  1392با حضور آقایان دکتر ماشااهلل ماشینچی
(پیشکسوت علم فازی ایران) ،دکتر حسین نظامآبادی
پور (ریاست مجتمع آموزش عالی بم) ،دکتر محمد باقر
منهاج (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) ،سرکار خانم دکتر
جین هی یون (دانشگاه یون سی،کره جنوبی) ،دکتر
محمد تشنه لب (ریاست انجمن سیستمهای هوشمند
ایران) ،دکتر محمود فتوحی فیروزآباد (ریاست بخش
ایران  )IEEEو مسئوالن شهرستان و مهمانان خارجی
و داخلی برگزار گردید .همچنین دکتر محمود فتوحی
فیروزآباد سخنران کلیدی از دانشگاه صنعتی شریف
در خصوص «شبکه هوشمند :نظامی نوین در صنعت
برق»سخنرانی کردند .همچنین در بخش دوم سخنرانی
به معرفی موسسه مهندسین برق و الکترونیک()IEEE
پرداخته شد.
در ادامه دکتر ماشااهلل ماشینچی سخنران کلیدی
مدعو از دانشگاه شهید باهنر کرمان با موضوع
«شاخصهای قابلیت فرایند با استفاده از اعداد فازی»
مباحثی را مطرح نمودند .در نهایت دکتر محمد باقر
منهاج سخنران کلیدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به ایراد سخنرانی با موضوع «بهینهسازی هوشمند و
چرایی آن» پرداختند.
در ایام برگزاری کنفرانس چندین نشست و کارگاه
تخصصی نیز برگزار شد.
در مراسم اختتامیه ،ریاست مجتمع آموزش عالی بم از
حامیان علمی کنفرانس بویژه موسسه مهندسین برق
و الکترونیک ( ،)IEEEانجمن سیستم های هوشمند
ایران و سخنرانان کلیدی تقدیر کردند.

بیست و دومین کنفرانس
مهندسی برق ایران

بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران
از تاریخ  30اردیبهشت  93لغایت  1خرداد 93
در دانشگاه شهید بهشتی تهران در شش زمینه
موضوعی شامل الکترونیک ،قدرت ،کامپیوتر ،کنترل،
مخابرات و مهندسی پزشکی برگزار شد .در آغاز روند
مقدمات برگزاری کنفرانس مهندسی برق ایران ،بعد
از تشکیل جلسات متعدد با اعضای کمیته دائمی و
انجام هماهنگیهای الزم ،کمیته سیاستگذاری
تودومین کنفرانس مهندسی برق ایران
بیس 
تشکیل شد .اعضای این کمیته طی جلسات خود
سیاستهای کلی برگزاری کنفرانس را تعیین و
ترکیب کمیته اجرایی و کمیته علمی کنفرانس را
مشخص نمودند .بدین ترتیب ،مسئولیتهای مختلف
کنفرانس در قالب  6کمیته علمی و  10کمیته
اجرایی تقسیمبندی شد.
با مهیا شدن وب سایت کنفرانس و تعیین سایت
 Easy Chairبه عنوان سایت دریافت مقاالت،
فراخوان مقاالت ،تهیه و برای کلیه دانشگاهها،
اساتید ،صنعتگران و دانشجویان مرتبط با موضوعات
ششگانه کنفرانس ،ارسال گردید.
در مجموع ،از میان  1373مقاله رسیده 677 ،مقاله
پذیرفته شد که از آن میان 440 ،مقاله به صورت
شفاهی و  237مقاله به صورت پوستر ارائه شد .تعداد
 390مقاله از مجموع مقاالت پذیرفته شده به زبان
انگلیسی و  287مقاله نیز به زبان فارسی بوده است.
 27مقاله نیز از میان  6گرایش موجود به عنوان مقاله
برتر انتخاب و جوایزی برای آنها در نظر گرفته شد.
در هفته برگزاری کنفرانس ,کارگاههای آموزشی
بسیار کاربردی توسط اساتید فن برای کنفرانس
تدارک دیده شد و گواهی رسمی شرکت در
کارگاههای آموزشی از طرف کنفرانس به حاضرین
در این کارگاهها اهدا گردید.
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پنجمین گردهمایی سالیانه بخش ایران در تاریخ 31
اردیبهشتماه در سالن دانشگاه شهیدبهشتی با حضور
اساتید برجسته کشور و دانشجویان و همچنین پروفسور
باستیانز ،رئیس ناحیه  IEEE 8برگزارشد.
مراسم با تالوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی
جمهوری اسالمی ایران آغاز شد .در ادامه دکتر فتوحی،
رئیس بخش ایران ضمن خیرمقدم به حاضران ،از مرکز
تحقیقات مخابرات بخاطر حمایتهای پیوسته از بخش
ایران  IEEEو همچنین کمیته دائمی کنفرانس برق
ایران بخاطر همکاری در برگزاری این نشست تشکر
کرد .همچنین دکتر فتوحی از شاخه دانشجویی دانشگاه
شهیدبهشتی و مشاور محترمشان بخاطر کمک به
برگزاری این همایش تشکر کرد.
در ادامه دکتر خوانساری ،رئیس پژوهشگاه ارتباطات و
فناوري اطالعات ،ضمن خوشآمدگويی به رئیس محترم
ناحیه  IEEE 8و ديگر مدعوین همایش سالیانه بخش
ایران  IEEEبه توضیحاتی درخصوص مرکز تحقیقات
تحت سرپرستی خود پرداخت .ایشان عنوان کرد :
" دليل اصلي ما براي پذيرش مسئوليت حمایت از
فعاليتهاي بخش ايران  IEEEدر سطوح مختلف ،نقش
برجسته مركز ما در ارتقاي تحقيق و توسعه  ICTدر
كشور به عنوان جرياني اصلي براي فعاليتهاي مهندسي
برق و الكترونيك است .ما در مركز خود چهار پژوهشكده
داريم كه در شاخههاي مختلف اين فناوري مشغول
بکار هستند :پژوهشكده ارتباطات ،پژوهشكده فناوري
اطالعات ،پژوهشكده امنيت و پژوهشكده مطالعات
راهبردي .باور واثق ما بر اين است كه  ICTبهترين
تجلي كار در حوزه مهندسي برق بوده و لذا هر گونه
سرمايهگذاري در نوآوري ،تجربه عملي و كاربردي در
شاخههاي مختلف اين فناوري ميتواند براي جامعه
علمي و تحقيقاتي ما سودمند باشد .ما در حال حاضر
از يك جشنواره سراسري ملي به اسم فاوا كه ساالنه
توسط وزارت  ICTسازماندهي مي شود و در كنار آن
همايش بين المللي دو ساالنه  ISTكه توسط مركز
خودمان برگزار مي شود ،برخورداريم" .ایشان در پایان
ابراز امیدواری کرد که این همکاری با بخش ایران
 IEEEسرمنشأيي براي يك تحول شگفت انگيز براي
منافع متقابل باشد.
در ادامه جناب دکتر ششیکانی عضو هیأت علمی
دانشگاه شهیدبهشتی ،استاد مشاور شاخه دانشجویی
این دانشگاه و نماینده کنفرانس مهندسی برق ایران به
نمایندگی از دکتر افجهای ،دبیر کمیته علمی بیست و
دومین کنفرانس مهندسی برق ایران ،به خیرمقدم به
حاضران پرداخت .ایشان همچنین از بخش ایران در
برگزاری این گردهمایی سالیانه تشکر کرد و از حضور
پروفسور باستیانز نیز در این جلسه قدردانی کرد.
در ادامه پروفسور باستیانز ،رئیس ناحیه IEEE 8
به ایراد سخنرانی پرداخت .ایشان ابتدا درخصوص
سازماندهی  IEEEمختصری صحبت کرد و گفت:
" IEEEبصورت کلی به دو طریق سازماندهی میشود:
بصورت جغرافیایی ،بر اساس محل زندگی افراد و بصورت
تکنیکی ،بر اساس عالیق آنها .البته مجموعههای دیگری
هم وجود دارد که فعالیتهای دیگری نظیر انتشارات،
آموزش و ...را سازماندهی میکنند".
ایشان همچنین گفت" :در ورای این بخشبندیها،
ما اعضا قرار داریم که  IEEEرا کنترل میکنیم.
اکثر اعضای  IEEEداوطلبانه کار میکنند؛ البته ما
کارمندانی هم داریم ،ولی درواقع آنها کاری را که ما به
آنها میگوییم ،انجام میدهند ".ایشان در ادامه به ارائه
آماری از تعداد اعضای  IEEEپرداخت و عنوان کرد که
 IEEEبیش از  430000عضو در بیش از  160کشور
جهان دارد که  50درصد آنها خارج از آمریکا هستند.

دریافت تقدیرنامه هیأت رئیسه بخش ایران توسط دکتر خوانساری

سخنرانی رئیس بخش ایران  ،IEEEپروفسور فتوحی

سخنرانی رئیس ناحیه  ،IEEE 8پروفسور باستیانز

سخنرانی رئیس کمیته فعالیتهای دانشجویی ،دکتر نوبختی

سخنرانی رئیس کمیته مجامع تخصصی ،پروفسور گلستانی

همچنین بیش از  129000عضو دانشجو دارد .این
مؤسسه  333بخش در  10ناحیه جغرافیایی در سراسر
دنیا دارد.
در ادامه پروفسور باستیانز به معرفی مختصری از نواحی
جغرافیایی  IEEEپرداخت و عنوان کرد که  10ناحیه
وجود دارد که نواحی  1تا  6در داخل آمریکا واقعند،
ناحیه  7کانادا است ،ناحیه  9همه کشورهای جنوب
آمریکا است و این  8ناحیه نصف تعداد اعضای IEEE
را شامل میشود و نصف دیگر آن اعضای نواحی  8و 10
هستند .ناحیه  8شامل اروپا ،آفریقا و خاورمیانه است و
مابقی کشورها در ناحیه  10واقعند .همچنین درخصوص
تاریخچه ناحیه  8ایشان گفت" :با اینکه  IEEEاز ترکیب
جامعه قبلی  AIEEکه در سال  1884تأسیس شده و
 IREکه بعدها تأسیس شده ،تشکیل شده ،ولی ناحیه 8
تحت عنوان ناحیه  9در  IREموجودیت داشته است".
درخصوص نواحی  IEEEایشان گفت" :برخالف بخشها
ما مستقیما با اعضا ارتباط نداریم؛ بخشها ،گروههای
تخصصی و شاخههای دانشجویی با اعضا سروکار دارند
ولی ما بعنوان ناحیه  8با لیدرهای بخشها ،گروههای
تخصصی و مسؤولین شاخههای دانشجویی ارتباط
داریم .ما البته در راستای خدماترسانی به اعضا و مراکز
علمی و صنعتی فعالیت میکنیم ولی از طریق همان
یونیتهایی که صحبت شد .خیلی از اعضا ممکن است
اصال ندانند که ناحیهای هم وجود دارد چرا که ما خدمات
خود را از طریق همان یونیتهایی که واسط ما هستند،
نیازهای آنها را برآورده میکنیم ".در ادامه ایشان به بیان
اهداف و مأموریتهای ناحیه  8پرداخت .سپس ایشان در

خصوص سازماندهی ناحیه  8صحبت کرد و نحوه انتخاب
رئیس ناحیه  ،8دبیر ،خزانهدار و  3نفر بعنوان معاون
که فعالیتهای اعضا ،دانشجویان و فعالیتهای تکنیکی
را رتق و فتق میکنند ،و همچنین رئیس کمیتههای
مختلف ناحیه  8را تشریح کرد .همچنین بیان کرد که
در کمیتههای ناحیه  8چه فعالیتهایی صورت میگیرد.
همچنین واحدهای ساختاری موجود در ناحیه  8شامل
بخشها ،گروههای تخصصی ،شاخههای دانشجویی و
گروههای تخصصی شاخههای دانشجویی را تشریح کرد.
پروفسور باستیانز همچنین به کنفرانسهایی که در ناحیه
 8برگزار شده است ،اشاره کرد که حدود  300کنفرانس
است و عنوان کرد که بعضی از این کنفرانسها ازنظر فنی
با همکاری بخشها و یا ارگانهای دیگر برگزار میشود.
موضوع دیگری که در صحبتهای ایشان وجود داشت،
برگزاری کنگرههای دانشجویی بود که بصورت دوساالنه
برگزار میشود و محل برگزاری کنگره امسال ،کشور
لهستان است .ایشان ابراز امیدواری کرد که این کنگره
در کشور ایران هم برگزار شود .ایشان همچنین گفت:
"فعالیتهای دانشجویی دیگری نیز در سطح محلی
برگزار میشود که بیشتر به مسائل همان محدوده
میپردازد و از آن جمله میتوان کنگره شاخه دانشجویی
اروپای مرکزی و خاورمیانه را نام برد .پروفسور باستیانز از
برنامههای دیگری همچون Twin Student Branch
 Programو & IEEE Student Transition
 )Elevation Partnership) STEPنیز صحبت
کرد .در ادامه ،دکتر الهوتی ،عضو هیأت علمی دانشگاه
تهران و رئیس کمیته ارتباط با صنعت ،در خصوص

پروفسور باستیانز ،بخش ایران را یکی از فعالترین
بخشها در سطح ناحیه  8قلمداد کرد و شاخههای
دانشجویی ایران را نیز از فعالترینها دانست.

سخنرانی رئیس کمیته ارتباط با صنعت ،دکتر الهوتی

دریافت جایزه  WIEتوسط دکتر فریبا بهرامی

سخنرانی رئیس کمیته  ،WIEپروفسور نصیری

فعالیتهای یکسال گذشته این کمیته صحبت کرد.
همچنین پروفسور گلستانی ،عضو هیأت علمی دانشگاه
شریف و رئیس کمیته مجامع تخصصی بخش ایران
که عضو  Fellowنیز هست ،مأموریت این کمیته را
در تسهیل ایجاد مجامع تخصصی در بخش ایران و
سازماندهی ،ارزشیابی و ارتقای فعالیتهای این مجامع
تشریح کرد .ایشان همچنین بیان کرد که از نوامبر
 2013تاکنون  4گروه تخصصی در ایران شکل گرفته
و مشغول بکار هستند که فعالیتهای  14مجمع IEEE
را پوشش میهد .همچنین ایجاد  5گروه تخصصی دیگر
در دست انجام است .در ادامه پروفسور گلستانی به
فعالیتهای تحت پوشش هریک از گروههای تخصصی
اشاره کرد و رئیس ،منشی و اعضای اجرایی هریک از
گروهها را برشمرد .همچنین درخصوص جلسات ماهیانه،
برنامههای آموزشی workshop ،ها ،ارتباطات با
صنعت و فعالیتهای مرتبط با استاندارد ،فعالیتهایی
دانشجویی و گسترش اعضای این گروهها صحبت
کرد .در ادامه این جلسه ،دکتر سوداگر ،عضو هیأت
علمی دانشگاه خواجه نصیر به نمایندگی از پروفسور
خاکیصدیق ،مسؤول کمیته جوایز ،در سخنانی جوایزی
که بخش ایران در حوزه آموزش و پژوهش ،هم در رده
جوانان و هم رده باسابقهها از سال  2010هرساله اعطا
میکند ،را برشمرد و مختصری درخصوص نحوه انتخاب
این افراد و معیارهایی که در انتخابها لحاظ میشود،
توضیحاتی را ارائه کرد .ایشان همچنین به جوایزی که
امسال اضافهشده ،نظیر جایزه پژوهشی استاد محمد
حکاک و جایزه آموزشی استاد پرویز جبهدار اشارهکرد.
سرکار خانم پروفسور نصیری ،عضو هیأت علمی دانشگاه
صنعتی شریف و رئیس کمیته بانوان در امور مهندسی،
سخنران بعدی مراسم بود که به معرفی مختصری از
کمیته بانوان و همچنین فعالیتهای یکسال اخیر این
کمیته پرداخت .ایشان چشمانداز و مأموریتهای این
کمیته را برشمرد و به تشریح آن پرداخت ،اعضای کمیته
بانوان را معرفی کرد و به برنامه دوساله این کمیته اشاره
کرد .ایشان در پایان به جایزه  WIEپرداخت و معیارهای
انتخاب آن را تشریح کرد .در ادامه دکتر نوبختی ،عضو
هیأت علمی دانشگاه صنعی شریف و خزانهدار بخش
ایران  IEEEو نیز مسئول کمیته شاخههای دانشجویی
به ایراد سخنرانی پرداخت .ایشان در ابتدا به تشکر از
 ICT Research Centerپرداخت و عنوان کرد:
"همانطور که میدانید بدلیل تحریمها ،بازگشت پول از
 IEEEنداریم و حمایتهای پیوسته این مرکز از ما در
طول این سالها ادامه داشته است .درخصوص تخصیص
دفتر ،هزینهها و بخصوص از دکتر خادمزاده و دکتر
خوانساری بخاطر حمایتهای همهجانبه از بخش ایران
تشکر میکنیم ".در ادامه ایشان به معرفی اعضای کمیته
فعالیتهای دانشجویی پرداخت و عنوان کرد که این
کمیته یکی از فعالترین و بزرگترین کمیتهها با حدود
 100عضو و حدود  30شاخه فعال است که البته امسال
 4یا  5شاخه دیگر اضافه میشود .این افراد در قالب
این شاخهها بیش از حدود  200فعالیت ساالنه شامل
IEEE Days, Tours, Contests, Workshops
و ...برگزار میکنند؛ حدود  4تا  5گردهمایی ساالنه با
مسؤولین شاخهها با هدف تبادل نظر برگزار میشود.
ایشان همچنین یکی از مهمترین کارهای سال گذشته را
تدوین اساسنامه واحد برای شاخهها برشمرد که در آن
زمان و نحوه برگزاری انتخابات شاخهها ،کیفیت برگزاری
و کاندیداها و ...تعیین شدهاست .بعالوه قرار است اولین
مسابقه مقالهنویسی ملی برگزار شود که براساس آن
کاندیداهای همه شاخهها در این مسابقه شرکت میکنند
و بخش براساس آن ،کاندیداهای مسابقات جهانی را
برمیگزیند.
ادامه در صفحه 4
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سمپوزيوم بينالمللي مخابرات سمپوزيوم بينالمللي
دوساالنه ميباشد كه توسط پژوهشگاه ارتباطات
و فناوري اطالعات برگزار ميشود .از اهداف اين
سمپوزيوم توسعه و گسترش علوم و فناوري اطالعات
بوده و پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات اهتمام
دارد با فراهم نمودن فرصتي مناسب براي شركت
متخصصين دانشگاهي و غير دانشگاهي از كشورهاي
مختلف جهان و داخل كشور به منظور ارائه آخرين
دستاوردهاي پژوهشي و تجربيات خود و همچنين
تبادل نظر در خصوص آخرين پيشرفت هاي علوم و
فناوري در زمينههاي مرتبط با عناوين سمپوزيوم موفق
به تبيين راهبردها و راهكارهاي اجرايي در توسعه
صنايع ،سرويسهاي مخابراتي پيشرفته و دانش ها و
علوم مرتبط با ارتباطات و فناوري اطالعات باشد.
سمپوزیوم  IST2014با هدف بررسی ،معرفی و تمرکز
بر تحقیقات انجامشده در حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات و فضای مجازی برگزار گردید.
مراسم افتتاحیه سمپوزیوم بینالمللی  IST2014در
تاریخ  18شهریور ماه  1393برگزار شد که طی این
رویداد بزرگ علمی و تخصصی حوزه فناوری ارتباطات و
اطالعات ،فعاالن و صاحبنظران عرصه فناوری و اساتید
دانشگاهها و دانشجویان از  16کشور دنیا گرد هم آمدند
تا در یکی از بزرگترین رویدادهای علمی کشور به
بحث و تبادل دانش فنی و همفکری بپردازند .مقاالت
و تحقیقات ارائه شده در مراسم  IST2014در قالب
نه عنوان اصلی و بالغ بر  82موضوع فرعی دستهبندی
موضوعی سازماندهی شدهاند که عناوین اصلی بشرح زیر
می باشد:
• Fields & Waves
• Wireless, Mobile & Satellite
Communications
• Network Theory
• Information Technology
• Security Issues in ICT
• Strategic Aspects of ICT
• Issues in CyberSpace
• Optical & Access Networks
• Computation & Decision-Making
Aspects
در جریان برگزاری سمپوزیوم  IST2014از بالغ بر
 697مقاله ارسالشده حول محورهای همایش به
دبیرخانه ستاد برگزاری مراسم 613 ،مقاله توسط هیأت
داوران مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد263 ،
مقاله پذیرفتهشده و  109مقاله نیز به شکل پوستر ارائه
شدند و سهم پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطالعات
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)  35مورد مقاله تخصصی
و سهم مقاالت خارجی  36مورد بوده است.
در این سمپوزیوم تعداد کارگاههای پیشنهادی دریافت
شده  71مورد بوده که بالغ بر  17کارگاه علمی و
تخصصی حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات ،پذیرفته
شده و با حضور اساتید برجسته این حوزه و عالقمندان
و دانشجویان و فعاالن مخابرات و فناوری اطالعات
داخلی و خارجی برگزار گردید.
در حاشیه کنفرانس ،پژوهشگاه در راستای رسالت خود
در جهت انتقال دانش فنی ،و در راستای رویکرد جدید
خود در تعامل با ایرانیان متخصص خارج از کشور و
برقراری ارتباط با مراکز معتبر علمی بینالمللی ،اقدام
به برقراری ارتباط با متخصصین هموطن مقیم خارج
از کشور و تنی چند از نمایندگان مراکز معتبر علمی
حاضر در کنفرانس نمود .طی سه جلسه فردی در
زمینه دعوت به همکاری جهت انتقال دانش فنی ،یک
جلسه همفکری جهت تدوین استراتژیهای بینالملل
پژوهشگاه ،و یک جلسه عمومی در زمینه بررسی
چارچوب همکاری ،زیرساختهای مورد نیاز و بررسی
چالشها و موانع برگزار گردید.

بیوگرافی
دکتر احمدخادمزاده

احمد خادمزاده در سال  1321در مشهد متولد
گرديدند .ايشان مدرك كارشناسي خود را از دانشگاه
فردوسي مشهد با گرايش فيزيك كاربردي در سال
 1958و مدرك كارشناسيارشد و متعاقباً مدرك
دكتري را بهترتيب با گرايش مخابرات ديجيتال
(كامپيوتر و مخابرات) از دانشگاه كنت كشور انگلستان
دريافت نمودهاند .دكتر خادمزاده در حال حاضر مدير
آموزش و همكاريهاي علمي و بين المللي مركز
تحقيقات مخابرات ايران ميباشند .ايشان در گذشته
مدير و بنيانگذار گروه مهندسي آزمايش و همچنين
رئيس دپارتمان كامپيوتر و مخابرات مركز بوده
و نیز از بدو ورود به كشور به عنوان استاد مدعو در
دانشگاههاي صنعتي شريف ،تهران ،اميركبير ،شهيد
بهشتي و ...به ارائه دروس در مقطع كارشناسيارشد و
دكتري پرداختهاند .ايشان عضو كميته دائمي كنفرانس
مهندسي برق ايران ميباشند و در طول خدمت موفق
به اخذ جوائز و افتخاراتي علمي و بينالمللي ،همانند
برگزيده جشنواره خوارزمي ،پژوهشگر برتر وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات در سطح ملي و پژوهشگر
نمونه مركز تحقيقات مخابرات ايران گرديدهاند.
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نشست رؤسای شاخههای دانشجویی  IEEEبخش ایران

اخبار
شاخه دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس

شاخه دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس بهعنوان
یکی از باسابقهترین شاخههای دانشجویی IEEE
در کشور نیز روزهای پرکاری را پشت سر گذاشته
است .از مهمترین برنامههای اخیر این شاخه میتوان
به برگزاری سخنرانی آقای پروفسور گرهارد کرامر،
رئیس موسسه مهندسی مخابرات در دانشگاه مونیخ
با موضوع "سیستم های مخابراتی و نظریه اطالعات"
در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت
مدرس و همچنین همکاری با بخش ایران جهت
برپایی غرفه معرفی دستاوردها و آشنایی با انجمن
 IEEEدر بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق
ایران در دانشگاه شهید بهشتی اشاره نمود .برگزاری
کارگاه یکروزه آموزش نرمافزار  Agilent ADSنیز
از دیگر فعالیتهای این شاخه میباشد.
از برنامههای این شاخه در تابستان  ،93میتوان
به همکاری با یکی از شرکتهای معتبر آموزشی و
پژوهشی جهت برگزاری دورههای عملی و کاربردی
تخصصی در تمامی گرایشهای مهندسی برق به
منظور توانمندسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار
و ارتباط بیشتر با صنایع اشاره نمود.

اخبار

تها و طرح پیشنهادات جدید
لهای شاخهها به منظور تعریف سیاس 
برگزاری منظم نشستهای روسای شاخههای دانشجویی بخش ایران با اهداف ایجاد فرصت برای همکاری متقابل شاخهها ،به اشتراک گذاشتن منابع و تجربیات ،تشخیص ،پرورش و بهرهوری از پتانسی 
ترئیسه بخش ایران از سال  90به طور جدی در دستور کار بخش قرار گرفته و دنبال شده است .هفتمین و هشتمین سری از این نشستها در بهمن ماه  92و خردادماه  93برگزار گردید.
تهای دانشجویی به هیأ 
کمیته و همچنین ایجاد امکان انتقال مستقیم مشکالت فعالی 
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در آخرین روز بهمن ماه  ،1392شاخه دانشجویی دانشگاه
صنعتی اصفهان میزبان هفتمین گردهمایی شاخ ههای
دانشجویی کشور بود .این جلسه با حضور نمایندگان 14
شاخه دانشجویی از سراسر کشور و همچنین دکتر فتوحی،
رئیس بخش ایران ،دکتر نوبختی ،خزانه دار و رئیس کمیته
فعالیتهای دانشجویی بخش و سرکار خانم عزیزی برگزار
شد .در این جلسه ،دکتر نوبختی با اشاره به دشواری های
تامین منابع مالی ،با اذعان به این موضوع که دغدغه اصلی

شاخ ههای دانشجویی ،نداشتن بودجه کافی برای تبلیغات و
تهای خود است ،افزود " :توزیع عادالنه بودجه
گسترش فعالی 
بخش ،یکی از راه حل های این مشکل است ".دکتر نوبختی با
تهای ارزشزا
بیان این موضوع که شاخ هها باید با اجرای فعالی 
برای برونرفت از شرایط کنونی تالش کنند ،ایجاد ارتباطات
پایدار با سازما نها و شرکت های حامی و همچنین پرهیز از
تهایی که باعث اتالف منابع را از راهکارهای ممکن
فعالی 
برشمرد.

در ادامه سرکار خانم عزیزی نیز با تصدیق گفتههای دکتر
نوبختی در خصوص دشواریهای تامین منابع مالی ،بر تالش
بیدریغ بخش ایران برای تامین مالی شاخهها تاکید کرد و رفع
مشکالت شاخهها را در گرو استفاده درست و حساب شده از
این بودجه محدود دانست.
در ادامه این جلسه معیارها و مفاد آییننامه تخصیص بودجه
به شاخههای دانشجویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به
رای گذاشته شد .از جمله مصوبات این جلسه می توان به این

موارد اشاره کرد :جایگزینی آیین نامه  (1-2تخصیص بودجه
بر اساس قدمت شاخه) با آییننامه ای با محوریت چشم انداز
فعالیتهای شاخه در سال آتی ،لزوم ارائه چشم انداز یک ساله
فعالیتهای شاخه ،طبقهبندی شاخهها بر اساس میزان فعالیت
آنها و نهایتا عدم تخصیص بودجه به شاخههای غیرفعال به
استئنای شاخههای تازه تاسیس و شاخههای دوباره بازگشایی
شده .در پایان این جلسه پیش نویس اساسنامه شاخههای
دانشجویی و همچنین فرم جدید ارسالگزارش توزیع شد.

شاخه دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل ،در اولین
کارگاه از دوره جدید فعالیت خود ،اقدام به برگزاری
دوره آموزشی نرمافزار CST Microwave Studio
کرد .این کارگاه در بهار  93و با همکاری آزمایشگاه
آنتن و مایکروویو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
این دانشگاه برگزار گردید.
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شاخه دانشجویی دانشگاه کردستان

در پنجمین گردهمایی سالیانه بخش ایران  ،IEEEاز
شاخه دانشجویی دانشگاه آزاد نجف آباد بعنوان شاخه
دانشجویی قابل تقدیر یاد شد.

شاخه دانشجویی دانشگاه یزد

شاخه دانشجویی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

برپایی نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و
کتابخوانی (با همکاری انجمنهای علمی دانشگاه)،
برگزاری سمینار آموزشی "چگونه رزومه علمی خود
را بنویسیم؟" و برگزاری کارگاه مقاله نویسی ،از جمله
فعالیتهای شاخه دانشجویی دانشگاه کردستان در
نیمه دوم سال  92بوده است.
برگزاری "همایش ملی تخصصی افقهای نو در
شبکههای الکتریکی" با همکاری گروه مهندسی برق
دانشگاه کردستان در اردیبهشت ماه سال  93از دیگر
برنامه های این شاخه بوده است.

شاخه دانشجویی
دانشگاه آزاد نجفآباد

هشتمین نشست روسای شاخههای دانشجویی در تاریخ
پنجشنبه  1خرداد ماه سال جاری با حضور دکتر امین نوبختی
خزانهدار بخش و رئیس کمیته فعالیتهای دانشجویی ،سرکار
خانم مهندس عزیزی و نمایندگانی از 17شاخه دانشجویی در
دفتر بخش ایران برگزار شد .در این نشست ،نمایندههای
دانشگاههای صنعتی اصفهان ،صنعتی شیراز،آزاد مجلسی،
کردستان ،آزاد تهران مرکز ،صنعتی امیرکبیر ،تهران ،شهید
بهشتی ،فردوسی مشهد ،صنعتی نوشیروانی بابل ،تربیت
مدرس ،آزاد نجف آباد ،آزاد یزد ،شیراز ،گیالن ،بیرجند و
خواجه نصیر حضور داشتند.

بررسی مسائل مربوط به اختصاص بودجه به شاخههای
دانشجویی ،جویا شدن بازخوردهای دانشجویان در رابطه با
فرمت جدید گزارش ساالنه که پس از تدوین در کمیته برای
اولین بار توسط تمامی شاخهها مورد استفاده قرار گرفته بود و
نیز ایجاد تغییرات الزم در آییننامه انتخاب شاخه برتر جهت
بهبود کیفیت ارزیابی شاخهها ،از مباحث اصلی در دستور
جلسهی این نشست بودند.
در ابتدای جلسه دکتر نوبختی گزارش مختصری از
فعالیتهای اخیر کمیته دانشجویی نظیر تدوین نسخه نهایی
اساسنامه شاخهها ،لزوم اجرای آن و کلیات تصویب شدهی

طرح اختصاص بودجه به شاخهها را ارائه نمود .جلسه با بیان
نقطه نظرات و پیشنهادات حاضرین در مورد نحوه اختصاص
بودجه توسط بخش و راهکارهای ممکن برای اجرایی کردن
موثر این مهم پیگیری شد .در همین راستا نمایندگان
دانشجویی پیشنهاداتی جهت تامین بودجه مورد نیاز شاخهها
مطرح نمودند و از دانشجویان درخواست شد تا مواردی که
درپروپوزال "سند چشم انداز مالی کمیته دانشجویی بخش
ایران" ذکر نشده است را به آن بیفزایند.
عالوه بر این ،در رابطه با گزارش ساالنهی شاخههای
دانشجویی مواردی از جمله نحوه ایجاد راهکاری مشخص

جهت دریافت بازخورد شاخهها به منظور بررسی عملکرد
مشاورین شاخههای دانشجویی و در نتیجه تقدیر عادالنه و
تشویق اساتید برای همکاری بیشتر در فعالیتها مورد بحث
قرار گرفت.همچنین ایجاد تغییراتی در امتیازات بند  1و 2
آییننامه انتخاب شاخه برتر و تفکیک کردن امتیاز کارگاههای
تخصصی و عمومی نیز با رای اکثریت حضار به تصویب رسید
تا ارزیابی شاخهها با کیفیت و دقت بیشتری انجام گیرد.
در انتهای جلسه نیز پیشنهاداتی برای اضافه کردن موارد
جدیدی به آییننامه توسط دانشجویان مطرح شد تا جزئیات
آن در کمیته ونشستهای آتی مورد بررسی قرار گیرد.

این شاخه "همایش روز مهندس" در اسفندماه با
حضور پروفسور فتوحی برگزار کرد .همچنین کلیپ
معرفی  IEEEنیز که توسط هسته  ITاین شاخه
ساخته شده بود ،در این همایش رونمایی و نمایش
داده شد" .همایش کارآفرینی دانشبنیان" نیز در
اردیبهشتماه با حضور پروفسور نایبی توسط این
شاخه برگزار شد.
همکاری در برگزاری مرحله دانشگاهی نوزدهمین
المپیاد دانشجویی ،طراحی بانک کتابهای
الکترونیکی( )e-bookبا بیش از  700,000عنوان
و حجم  -75 GBکه همچنان در حال بروز رسانی
و گسترش میباشد  -اجرای طرح تبادل کتابهای
درسی و برگزاری دوره آموزشی MATLAB
گوشهای از فعالیتهای آموزشی این شاخه است.
این شاخه اما در اسفندماه دو بازدید را در کارنامه
خود ثبت کرده است .بازدید از نیروگاه سیکل
ترکیبی که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت،
و هرچند به دلیل محدودیت ،امکان بازدید برای
تعداد زیادی از دانشجویان میسر نشد .همچنین
بازدید از کاخانه فوالد آلیاژی ایران نیز دیگر بازدید
انجامشده توسط این شاخه بوده است.
طراحی دو سیستم آموزشی تحت وب آسمان و
قاصدک و همچنین طراحی سیستم پخش زنده
اینترنتی از فعالیتهای انجامشده در هسته  ITاین
شاخه بوده است.
همچنین در مرحله دانشگاهی جشنواره ملی
حرکت که در دانشگاه یزد برگزار شد ،غرفه این
شاخه ،شلوغترین غرفه و در تزیین این غرفه از
وسایل الکترونیکی و موتورهای الکتریکی استفاده
شده بود .سیستم پخش زنده اینترنتی (On-
 )Lineنیز توسط بازدیدکنندگان مورد استقبال
قرار گرفت.

شاخه دانشجویی دانشگاه شیراز

شاخه دانشجویی دانشگاه شیراز نیز در نیمه دوم سال 92
و بهار  93روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت .برگزاری
کارگاههای آموزشی روشهای بهینهسازی ،فتوشاپ،
 ADSو  pythonو سمینارهای آموزشی زیستشناسی
سامانهای و روش تحقیق از جمله برنامههای این شاخه
در نیمه دوم سال  92بوده است .این گروه در بهار
 93نیز کارگاههای آموزشی  digisilent، OCTو
 MATLABپیشرفته را برگزار کرده است .برگزاری
جلسات هفتگی کارگاه آموزشی روانشناسی و بازدید از
نیروگاه بادی منجیل و مجتمع سیمان فارس نو از دیگر
اقدامات شاخه دانشگاه شیراز بوده است.
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پنجمین کنفرانس
صنعت نیروگاههای حرارتی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه
شهیدبهشتی و گروه مپنا در  20-21خردادماه
 1393میزبان پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاههای
حرارتی (گازی ،سیکل ترکیبی و بخاری) در مرکز
همایشهای بینالمللی ابوریحان بیرونی دانشگاه
میباشند.
صنعت نیروگاهی از صنایع زیربنایی کشور و یکی از
محورهای بنیادی تحقیقات کاربردی در دانشگاهها
و مراکز صنعتی و پژوهشی است و شامل مباحث
گسترده از تولید ،مدیریت انرژی و بهینهسازی
مصرف از طرق گوناگون میباشد.
در این راستا گروه مپنا به عنوان بزرگترین شرکت
فعال کشور و منطقه در صنعت نیروگاهی و دانشگاه
شهیدبهشتی با قدمت بیش از  50سال فعالیت علمی
و پژوهشی و از دانشگاههای جامع ایران وظیفه خود
می دانند که این کنفرانس تخصصی را در سال
ادامه از صفحه 4

کمیته دانشجویی
شاخ ههای دانشجویی IEEE
میهمان شهر گنبدهای فیروزهای

فراخوان IEEE-Day
میگردد .درسال  2013به بهترین عکسها تا  500دالر جایزه
اهداشد .عالوه براین ،بخشهای مختلف  IEEEبرای ارسال
عکسهای گروهی تشویق شدند و یک ویدئو از این عکسها
تدوین و در  IEEE.tvانتشار یافت .شایان ذکر است در
صورت شرکت اعضای حرفهای  IEEEدر این مراسم ،با وارد
کردن کد  IEEEDAY14تا  30درصد تخفیف در تمدید
عضویت به آنها تعلق میگیرد .تاریخ برگزاری مراسم امسال 7
اکتبر  2014میباشد .جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس :
 http://www.ieeeday.orgمراجعه نمایید.

 IEEE-Dayمراسمی است که در آن مهندسین برق
سراسر دنیا به یادبود اولین روزی که اعضای  IEEEدور هم
جمع شده و نظرات علمی خود را در سال  1884به اشتراک
گذاشتند ،جشن می گیرند .این مراسم عموما با همکاری
دانشجویان داوطلب ،دانشآموختگان جوان و کارمندان
 IEEEبرگزار میگردد .مهمترین وظیفه این تیم ،برنامهریزی،
ایجاد انگیزه و هماهنگی اجرایی و تالش برای اجرای هرچه
بهتر این مراسم است .در حاشیه برگزاری این مراسم ،برنامه
های جانبی دیگری ،از جمله مسابقه بهترین عکس نیز برگزار

شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه صنعتی شیراز در تاریخ  27و  28فروردین ماه ،1393
میزبان پروفسور حمیدرضا کریمی بود .پروفسور کریمی
استاد تمام دانشگاه  Agderنروژ و SeniorMember
انجمن  IEEEمیباشد و تحقیقات زیادی در حوزههای:
سیستمهای غیرخطی ،سیستمهای کنترلی شبکه شده،
کنترل مقاوم ،طراحی فیلتر ،سیستمهای تاخیرزمانی ،ویولت
و کنترل لرزش در سازههای انعطافپذیر انجام داده است .وی
همچنین عضو هیئت تحریریه ژورنالهای معتبری از جمله:
IEEE/ASME Transaction on Mechatronic،
Information Sciences، IEEE ACCESS، IFAC
Mechatronic، Neurocomputing، Asian
Journal of Control، Journal of Franklin
Institute، Journal of Systems and Control
 Engineeringو International Journal of

 Control, Automation and Systemsاست.
در مدت حضور پروفسور کریمی در شیراز ،با همکاری

گروه کنترل و شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه صنعتی
شیراز ،دو سخنرانی علمی با موضوعات Networked

 Control Systems: Progress and Challengesو
Modeling, analysis and control of offshore
 floating wind turbine systemsتوسط ایشان ارائه
گردید .این سخنرانیها با استقبال گسترده دانشجویان مقاطع
کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری و اعضای هیات علمی
دانشکدههای مهندسی برق و مکانیک دانشگاههای صنعتی
شیراز و شیراز رو بهرو شد .در پایان ،دکتر کاظمی ،رئیس
دانشکده برق و الکترونیک به نمایندگی از دانشگاه صنعتی
شیراز و شاخه دانشجویی  ،IEEEمراتب تقدیر و تشکر از
پروفسور کریمی را به عمل آورد .عالوه بر این برنامه ،شاخه
دانشجویی صنعتی شیراز در روزهای  1و  2خردادماه 1393
میزبان پروفسور مارتین باستیانز ،عضو هیئت علمی دانشگاه
صنعتی آیندهون هلند و رئیس  IEEEمنطقه  8بود .مشروح
اخبار این سفر در صفحه اول همین خبرنامه آمده است.

در نخستین روز از اسفندماه  1392و در دومین
روز از گردهمایی نمایندگان شاخههای دانشجویی
IEEEبه میزبانی شاخه دانشجویی دانشگاه
صنعتی اصفهان ،تور گردشگری شهر تاریخی
اصفهان با حضور رئیس کمیته فعالیتهای
دانشجویی بخش ایران ،دبیر بخش و همچنین
 14نماینده از شاخههای دانشجویی سراسر کشور
برپا شد.
در این اردوی فرهنگی-تفریحی یک روزه که با
حمایت شهرداری اصفهان برگزار شد ،شرکت
کنندگان نخست از میدان عتیق (امام علی)
بازدید کردند .این میدان با قدمتی  800ساله ،جزو
قدیمیترین میادین تاریخی کشورمان محسوب
میشود که به تازگی احیا شده است.
در ادامه شرکت کنندگان با حضور در مجموعه
فرهنگی تاریخی تخت فوالد از آرامگاه بزرگانی
چون میرفندرسکی (حکیم ودانشمند دوره
صفوی) ،حسن کسائی (استاد برجسته موسیقی
ایرانی) و عبدالحسین سپنتا (کارگردان اولین فیلم
ناطق ایرانی) بازدید کردند.
گلگشت اصفهان با بازدید از پارک کوهستانی صفه
و گذر از فراز شهر گنبدهای فیروزهای ،سوار بر
تلهکابین ،به پایان رسید.
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اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
برگزار نماید.
از زمان واگذاری ماموریت برگزاری این کنفرانس از
طرف مپنا به دانشگاه شهید بهشتی ،طی چندین
فراخوان ،دریافت مقاله به این کنفرانس آغاز و تا
پایان مهلت مقرر حدود  300مقاله دریافت گردید
که طی چندین نشست کمیتههای علمی ،درنهایت
تعداد  26مقاله برای ارائه به صورت پوستر و تعداد
 80مقاله برای ارائه شفاهی انتخاب گردیدند.

یازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن
رمز ایران

يازدهمین کنفرانس بینالمللي انجمن رمز ايران با
هدف همافزايي دانش و انتشار يافتههاي نو و بديع در
زمینه امنیت اطالعات و رمزشناسي ،در تاریخ -12
 13شهریورماه  1393در دانشکده مهندسي برق و
کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار ميشود.

کمیته مجامع تخصصی

خالصه فعالیتهای گروه تخصصی
سیستمهای کنترل بخش ایران IEEE

بزرگداشت پروفسور محمد حکاک به همراه ضیافت افطار
یادواره استاد محمد حکاک ،از اساتید برجسته و نمونه
کشوری ،توسط شاخه دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس،
در روز بیست و دوم تیرماه مصادف با پانزدهم ماه مبارک
رمضان و مقارن با میالد امام حسن مجتبی (ع) در سالن
شهید مطهری داشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.
این مراسم ،میزبان مدعوین ویژه هیئت رئیسه بخش
ایران  IEEEشامل آقایان پروفسور شاهآبادی ،نوبختی،
گلستانی ،گرانپایه و خانم ها دکتر عبدالهی و مهندس
عزیزی بود .هم چنین ،خانواده محترم پروفسور محمد
حکاک و اعضای هیئت علمی به همراه دانشجویان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت
مدرس در این مراسم حضور یافتند .این مراسم ،پس
از تالوت قرآن و سرود ملی جمهوری اسالمی ایران ،با
خوشامدگویی و خیر مقدم دکتر سجودی به عنوان مشاور
شاخه دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس و سخنرانی
پروفسور قاسمیان یزدی ،ریاست محترم دانشکده برق
و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس در ستایش جایگاه و
بیان خاطرات دوران کاری و فعالیت مشترک خود با استاد

محمد حکاک آغاز گردید.
سپس ،پروفسور شاهآبادی ،نایبرئیس بخش ایران
 ،IEEEپیرامون آشنایی با انجمن  IEEEو حوزههای
فعالیت آن ،ایراد سخنرانی نمودند .ایشان ،پروفسور محمد
حکاک را از فعالین انجمن  IEEEدانستند و به برخی
فعالیتهای ایشان در این انجمن اشاره نمودند .ذکر ویژگی
های اخالقی و علمی ایشان به ویژه در برگزاری مراسم و
کنفرانس ها و دقت نظر ایشان در بررسی و داوری مقاالت،
از دیگر موارد سخنرانی دکتر شاهآبادی بود.
در ادامه ،دکتر نوبختی ،رئیس کمیته دانشجویی و
خزانهدار بخش ایران ،بر روی جایگاه حضور یافته و به
جهت رعایت وقت ،به صورت مختصر در سخنرانی ،ذکر
خیر یاد و خاطره استاد محمد حکاک را پس از همکاری
ایشان با بخش ایران گرامی داشتند و نسبت به جایگاه
ایشان پس از درگذشتشان که همچنان الگوی اخالقی
و علمی جامعه علمی کشور می باشند ،ادای احترام
نمودند .ضمنا ایشان ،پس از تشکر از برگزاری این مراسم،
لوح تقدیر بخش ایران را به رسول رجائی ،رئیس شاخه

دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس ،به نمایندگی از اعضای
کمیته اجرایی بزرگداشت تقدیم نمودند.
مراسم با پخش کلیپ تهیه شده از زندگی دکتر محمد
حکاک ادامه یافت .سپس ،از مهندس عماد حکاک ،فرزند
ارشد استاد محمد حکاک ،برای ایراد سخنرانی و بازگویی
خاطرات زندگی علمی ،فردی و اجتماعی استاد محمد
حکاک دعوت گردید.
در بخش دیگری از برنامه ،از پروفسور مروج ،عضو هیئت
علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس و
دکتر گرانپایه ،عضو هیئت رئیسه بخش ایران به عنوان دو
تن از همکاران نزدیک و دوستان خانوادگی استاد محمد
حکاک به جهت بازگویی خاطرات خود با پروفسور حکاک،
دعوت به ایراد سخنرانی گردید.
در قسمت انتهایی مراسم ،لوح یادبود استاد دکتر محمد
حکاک به فرزند ایشان ،مهندس عماد حکاک ،تقدیم
گردید و از اعضای محترم هیئت رئیسه بخش ایران به
پاس حمایت معنوی و حضور انگیزهآفرین خود در این
مراسم ،با اهدای لوح یادبود و هدیه فرهنگی بزرگداشت

تقدیر و تشکر گردید.
همچنین ،از اساتید بزرگوار دکتر مروج و گرانپایه ،با
اهدای لوح یادبود و هدیه فرهنگی بزرگداشت ،تقدیر به
عمل آمد .در بخش پایانی بزرگداشت ،با حضور اعضای
هیئترئیسه بخش ایران ،کمیته اجرایی بزرگداشت و
خانواده استاد محمد حکاک عکس یادگاری گرفته شد.
این مراسم ،پس از برگزاری بزرگداشت ،با ضیافت افطار در
سالن غذاخوری دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
همراه گردید تا یاد و خاطره استاد محمد حکاک در برپایی
چنین مراسمی برای پویایی فضای دانشگاهی زنده گردد.
در انتها ،الزم می دانیم از اعضای کمیته اجرایی مراسم ،در
برگزاری باشکوه و به یادماندنی این مراسم ،تالش زیاد و
بی چشمداشتی را انجام دادند ،تشکر نماییم .اسامی ایشان
به شرح زیر است:
مرتضی مرادی ،امیر زاهدی ،سحر آزادی ،فریبا تات ،احمد
ایرانی ،ناصر رمضانپور ،مرتضی یاراحمدی ،سعید رجبی،
محمد محمدیان ،نوید دینی ،فرزانه یوسفی پور و رسول
رجائی

دومين کنفرانس بينالمللي رباتيک و
مکاترونيک

دومين کنفرانس بين المللي رباتيک و مکاترونيک
توسط انجمن رباتيک ايران با همکاري ديگر
انجمنهاي علمي (از جمله انجمن مکاترونيک
ايران) در تاريخ  23الي  25مهرماه 1393در دانشگاه
خواجه نصيرالدین طوسي برگزار خواهد شد.

جلسات سوم ،چهارم و پنجم گروه تخصصی
سیستمهای کنترل با حضور اعضای هیات مدیره به
ترتیب در تاریخهای  93/1/25 ،92/11/7و 93/2/29
برگزار شدند .محور اصلی جلسات مذکور تعیین
اهداف اصلی و راهکارهای مرتبط در بخشهای
ارتباط با صنعت و آموزش گروه به منظور راهاندازی
این بخشها بود .در این جلسات ،هدف اصلی بخش
ارتباط با صنعت گروه "تالش در جهت ارتقای کیفی
صنایع ،کارشناسان صنعت ،کارآفرینان و افراد جویای
کار" از طریق "جهتدهی و آیندهنگاری فنآوریهای
نوین" و "ایجاد شبکه ارتباطی موثر بین کارشناسان
جوامع علمی و صنعتی" تعیین گردید .همچنین طرح
راهبردهای آموزشی گروه که چهار هدف اصلی "ارتقای
کیفیت در آموزش از طریق اعتبارسنجی پیوسته
برنامههای آموزشی"" ،پژوهش محوری و نوآوری
در آموزش"" ،مهارتآموزی در آموزش و آموزش
تقاضامحور" و "اعتبارسنجی آزمونهای ورودی مقاطع
تحصیالت تکمیلی و ارائه پیشنهادهای اصالحی به
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری" را دنبال میکند ،در
جلسات ذکر شده مورد تصویب قرار گرفت .شایان ذکر
است که جلسه ششم گروه نیز در تاریخ دوشنبه 26
خرداد ماه در محل دفتر بخش ایران برگزار میگردد.
عالقمندان میتوانند برای دریافت اطالعات بیشتر در
مورد فعالیتهای گروه به وبسایت آن به نشانی
http://ieee.org.ir/chapters-groups/
control-systems-group
مراجعه نمایند.

کمیته بانوان
نشت کمیته  WIEدر پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات

چهارمين کنفرانس بينالمللي کامپيوتر
و مهندسي دانش

چهارمين کنفرانس بينالمللي کامپيوتر و مهندسي
دانش ( )ICCKEدر دانشگاه فردوسي مشهد در
روزهاي  7و  8آبان  1393برگزار ميشود .گروه
مهندسي کامپيوتر دانشکده مهندسي دانشگاه
فردوسي مشهد افتخار دارد که پايهگذار برگزاري
ن کنفرانس آنالين ،مجازي و بينالمللي است.
اي 
مقالههاي برگزيده نيز به ژورنال  CKEمعرفيشده
و اين ژورنال نسبت به انتشار نسخههاي بسطيافته
آنان اقدام خواهد نمود.

سومين کنفرانس ملی مهندسی
الکترومغناطيس (کام) ايران

سومين کنفرانس ملی مهندسی الکترومغناطيس
(کام) ايران در تاریخ  13-11آذرماه  1393توسط
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران و
انجمن علمی الکترومغناطيس مهندسی (اعالم)
ی تخصصی این
ايران برگزار میشود .زمینهها 
کنفرانس مشتمل بر پنج محور اصلی شامل :مبانی
نظری الکترومغناطيس ،الکترومغناطيس کاربردی،
سيستمهای رادار و جنگ الکترونيک ،آنتن و انتشار
امواج ،و اپتيک و فوتونيک میباشد.

نشست سالیانه بخش ایران IEEE
(ادامه از صفحه  )4از دیگر فعالیتهای این کمیته،
اصالح دستورالعمل جایزه شاخه برگزیده بوده است
که در آن وزن فعالیتها در مقایسه با صرفا تعداد افراد
عضو افزایش یافته است و فعالیتهای ساالنه شاخهها با
پرکردن فرمهایی که تعبیه شده و عملکرد شاخهها در
آن منعکس است ،ارزیابی میشود .همچنین سندهای
مختلفی مثل اساسنامه ،پوستر و  ...اصالح شدهاست و
ارزیابی شاخهها و تخصیص اعتبار ویژه ( )Grantبه آنها
برای تشویق بیشتر آنها به فعالیتهای دانشجویی انجام
شده است .دکتر نوبختی همچنین در خصوص جایزههای
بخش برای رساله دکتری ،پایاننامههای کارشناسیارشد
و کارشناسی توضیح داد که به بهترین و برگزیدههای
آنها تعلق میگیرد .همچنین جایزههای برای شاخه
برگزیده براساس گزارشهای واصله از آنها و فعالیتهای
آنها در بخش ،بروزبودن وبسایت و محتوای آن و امثال
آنها درنشرگرفته شدهاست و بعالوه بهترین مشاور شاخه

براساس فعالیتهای مرتبط با شاخه و نیز پشتیبانی بخش
برگزیده شدهاست.
قبل از اهدای جوایز ،از طرف هیأت رئیسه  IEEEبخش
ایران لوح تقدیری به دکتر خوانساری بابت حمایتهایشان از
بخش ایران و این گردهمایی اهدا شد .درادامه برگزیدگان
آموزش و پژوهش مهندسی برق ایران در سال جاری
بشرح زیر معرفی شدند.
 -1جایزه استاد پیشکسوت آموزش در مهندسی برق
ایران ،پروفسور مهدی احسان ،استاد دانشکده برق دانشگاه
صنعتی شریف
 -2جایزه استاد پیشکسوت پژوهش مهندسی برق ایران،
پروفسور محمدرضا هاشمی گلپایگانی ،استاد دانشکده
مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر
 -3جایزه  ،WIEدکتر فریبا بهرامی استاد دانشکده
مهندسی برق و کامپوتر دانشگاه تهران
 -4در بخش جایزه پژوهشگر جوان ،دکتر طاهر نیکنام

استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شیراز
 -5در بخش استاد مشاور برگزیده ،دکتر نصرت گرانپایه،
استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 -6در بخش رساله دکترای برتر ،از بین سه نفر فینالیست:
• دکتر وحید نیری از دانشگاه علم و صنعت ایران
• دکتر مهدی داورپناه از دانشگاه تهران
• دکتر بهراد محبوبی از دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر وحید نیری در این بخش برگزیده شدند.
 -7در بخش پایاننامه برتر کارشناسی ارشد هم ،از بین:
• مهندس سجاد محمدی از دانشگاه صنعتی شریف
• مهندس میثم بهادری از دانشگاه صنعتی شریف
• سیدکیهان حسینی از دانشگاه تربیت مدرس
بعنوان فینالیست ،سجاد محمدی از برگزیده این بخش
شدند.
 -8در بخش پروژه کارشناسی نیز سه نفر بعنوان فینالیست
انتخاب شدند:

• اشکان یوسفپور از دانشگاه امیرکبیر
• امید قاسمثانی از دانشگاه صنعتی شریف
• امیرعماد قسامی از دانشگاه صنعتی اصفهان
که اشکان یوسفپور و امید قاسمثانی بطور مشترک
برگزیده این بخش شدند.
 -9بهترین شاخه دانشجویی :دانشگاه صنعتی اصفهان
 -10جایزه شاخه دانشجویی قابل تقدیر :دانشگاه صنعتی
نوشیروانی بابل و دانشگاه آزاد نجفآباد
 -11جایزه استاد محمد حکاک :پروفسور عبدالعلی
عبدیپور از دانشگاه امیرکبیر ،الزم به ذکر است قبل از
اهدای این جایزه کلیپی با معرفی زندگینامه و فعالیت
مرحوم استاد حکاک پخش شد.
 -12جایزه استاد پرویز جبهدار :پروفسور راشدمحصل
از دانشگاه تهران ،قبل از اهدای این جایزه نیز کلیپی از
زندگینامه و فعالیتهای علمی و پژوهشی پروفسور جبهدار
پخش شد.

نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت
و کنترل سیستم های قدرت
()PSPC2015

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران با همکاری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر نهمین کنفرانس حفاظت
را در تاریخ  24و  25دی ماه  1393با هدف رشد و
توسعه دانش و فناوری در زمینه حفاظت و کنترل
شبکه های قدرت در دو بخش مقاالت عادی و
پوستری برگزار میکنند.

سومین کنفرانس فناوری موج
میلیمتری و تراهرتز

سومین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز
در  11-9دی ماه  ۱۳۹۳توسط قطب علمی
سیستمهای مخابرات رادیوئی فرکانس باال دانشگاه
صنعتی امیرکبیر و قطب علمی سیستمهای
الکترومغناطیسی کاربردی دانشگاه تهران در
دانشكده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
برگزار میشود .هدف از برگزاری این کنفرانس
گسترش دانش فنی در شناخت و بکار گیری فناوری
موج میلیمتری و تراهرتز ،تبادل نظر علمی و ارائه
آخرین یافتههای تحقیقاتی مرتبط است.

بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی
و فناوری فوتونیک ایران

بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و
هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
در  25-23دی ماه  1393در دانشگاه شهید بهشتی
برگزار میشود .برای اطالعات بیشتر به وب گاه
کنفرانس ( )www.icop.irمراجعه فرمایید.

کمیت��ه بان��وان در امور مهندس��ی  IEEEبخش ایران
ب��ا هم��کاری کمیت��ه بان��وان پژوهش��گاه ارتباطات و
فناوری اطالعات میزگرد و س��خنرانی در جهت معرفی
فعالیتهای بانوان در امور مهندسی بخش ایران در تاریخ
 27خرداد ماه  93در سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه برگزار
نمود.
این پژوهشگاه به عنوان قديمي ترين مركز پژوهشي در
حوزه  ،ICTبا بيش از  40س��ال سابقه تجربه علمي در
امر تحقيق و مشاور مادر وزارت متبوع ،یکی از پايگاههای
مهم تحقيقاتی -مشاورهای در این حوزه در كشور است.
ب��ا توجه به نقش کلیدی این پژوهش��گاه ،میزگرد فوق
جهت مش��ارکت بیش��تر این مجموعه با  IEEEبخش
ایران در نظر گرفته ش��د و س��رکار خانم دکتر اخباری
عضو کمیته بانوان در امور مهندسی  IEEEبخش ایران
بهعنوان سخنران ،شرح و گزارشی از فعالیتهای انجام
ش��ده در این کمیته و همچنی��ن ناحیه  8و برنامههای
آتی کمیته فوق جهت آشنایی بیشتر حضار ارائه نمودند.
در ادامه جلسه پرسش و پاسخ و نشست صمیمانهای با
محققین صورت گرفت و س��رکار خانم مهندس عاطفه
ترکمن نماینده امور بانوان پژوهشگاه مشکالت و موانع
موج��ود را مطرح و در ادام��ه نحوه عضویت در IEEE
مورد بحث ق��رار گرفت و مقرر ش��د راهکارهایی برای
حمایت پژوهشگاه از محققین پیگیری شود.
با توجه به استقبال محققین پژوهشگاه مقرر شد تدوین
تفاهمنامه همکاری بخش ایران و پژوهش��گاه در الویت
فعالیتهای امور بانوان پژوهشگاه قرار گیرد.

اطالعیه

دریافت جایزه استاد محمد حکاک توسط پروفسور عبدیپور

فراخوان IEEE XTREME
 IEEEXtremeرقابت جهانی میان اعضای
شاخه دانشجویی  IEEEاست .در مدت زمان 24
ساعت برنامهنویسان در برابر یکدیگر برای حل
مجموعهای از مسائل برنامهنویسی رقابت مینمایند.
 8.0 IEEEXtremeدر تاریخ  18اکتبر 2014
برگزار میگردد .در قالب تیمهای حداکثر سه نفره
دانشجو کارشناسی و یا کارشناسیارشد میتوانند

شرکت نمایند .هر شاخه دانشجویی میتواند
تیمهای متعدد تشکیل دهد.
شرکت در این مسابقه یک رزومه علمی محسوب
میشود و جایزه آن سفر به یک کنفرانس IEEE
در هر نفطه دلخواه می باشد .جهت کسب اطالعات
بیشتر می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.ieee.org/xtreme

دریافت جایزه استاد پرویز جبه دار توسط پروفسور راشدمحصل

خالصه فعالیتهای گروه تخصصی
الکترومغناطیسوفوتونیک

هفتمین جلسه گروه تخصصی الکترومغناطیس و نوری در روز
چهارشنبه  21خردادماه در بخش ایران  IEEEساعت  17برگزار
گردید و موضوعات مختلف از جمله موارد زیر مورد بررسی قرار
گرفت:
• ماموریت ،هدف و دیدگاههای گروه
• وبگاه بخش ایران  ،IEEEلینک گروه و محتوای آن
فعالیتهای آتی گروه مطرح شد و موارد زیر مورد تاکید قرار

گرفت:
-1برگزاریسمینارها،کارگاههاوجلساتدردانشگاههایمختلف
 -2برگزاری  Open Dayبرای بخش صنعت در دانشگاهها
(آشناییدانشجویانبافرصتهایشغلی).
گروه از آذرماه سال قبل شش جلسه دیگر برگزار کردهاست که در
آن موارد دیگری از قبیل عضویت در گروه ،دورههای کوتاهمدت،
روابط بینالمللی و ...مورد بحث و بررسی قرار گرفتهبود.

بخش ایران  IEEEبرای ارتقای فعالیتهای
کمیتههای بخش و همینطور مشارکت بیشتر اعضا
از اساتید و پژوهشگران عالقمند دعوت مینماید
رزومه خود را با قید زمینه همکاری به آدرس
 office@ieee.org.irارسال نمایند .همچنین از
دانشجویان عالقهمند دعوت میشود رزومه خود
را برای همکاری با کمیتههای دانشجویی ،توسعه
عضویت ،خبرنامه و تارنمای بخش به آدرس فوق
ارسال نمایند.

نشانی دفتر بخش ايران:

تهران ،خیابان کارگر شمالی ،خیابان شهید ابطحی
(بیستم) ،پالک  ،123واحد 2
تلفکس 88630362 :
رایانامه office@ieee.org.ir :

نشانی تارنما :

www.ieee.org.ir
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کمیته ارتباط با صنعت

بیوگرافی

گزارش یک مصاحبه رادیویی

پروفسور مهدی احسان

پروفس��ور احس��ان متول��د بهمن م��اه س��ال،1323
ف��ارغ التحصيل رش��ته الكترومكانيك دانش��كدة فني
دانش��گاه تهران در سال  ،1346دكتراي مهندسي برق
( )PHD,DICاز امپريال كالج دانشگاه لندن در سال
 ،1355عضو هيئت علمي دانش��گاه صنعتي ش��ريف از
سال  ،1346تاكنون مي باشد.
در حال حاضر ايش��ان استاد دانش��كده مهندسي برق
دانش��گاه صنعتي ش��ريف ،مدير قطب علمي" مديريت
و كنترل ش��بكه ه��اي قدرت" ،عضو و رئيس ش��وراي
پايائي ش��بكه قدرت برق اي��ران وعضو هيئت تحريريه
مج�لاتIranian journal of Electrical and :
( Computer Engineeringمجله مهندس��ي برق
وكامپيوت��ر اي��ران) International journal of
 Engineering, Scientla Iranicaمي باشد.
نامبرده اولين رئيس دانش��كده مهندسي برق دانشگاه
صنعت��ي ش��ريف بع��د از بازگش��ايي دانش��گاه ،عضو
هيئتمديره دانش��گاه ،معاون آموزش��ي دانشگاه ،عضو
هيئتموسس و رئيس ستاد سازندگي و آموزشي وزارت
نيرو (معاونت سازندگي و آموزشي) ،عضو هيئتموسس
انجم��ن مهندس��ي ب��رق و الكتروني��ك اي��ران ،عضو
هيئتموس��س كنفرانس مهندس��ي برق بوده و مولف
بي��ش از  70مقاله علمي در مج�لات معتبر و بيش از
 90مقال��ه در كنفرانس هاي معتب��ر داخلي و خارجي
ميباشد و تاكنون سر پرستي حدود  20تز دكترا و 100
تز كارشناسيارشد را در زمينه تخصصي خود بر عهده
داشته اند.
براي اطالع بيش��تر به آدرس وب س��ايت جناب آقاي
پروفسور احسان مراجعه نمائيد.
http://ee.sharif.edu/~ehsan/

پروفسور فرخ مروستی

پروفس��ور مروس��تي م��درك
يارشد
كارشناس��ي ،كارشناس 
و دكت��راي خ��ود را از
Renesselaer
Polytechnic Institute
لهاي
ب��ه ترتي��ب در س��ا 
 1971 ،1970و  1973درياف��ت نمودند .ايش��ان تا
س��ال  1972بعنوان مش��اور يا م��درس يا محقق با
مراك��ز مختلف صنعتي و مراكز آموزش��ي همكاري
داش��تند :مانند  ،Bell Labsدانش��گاه كاليفرنيا در
 ،Davisدانش��گاه لندنIllinois Institute of ،
 ،Technologyكينز كالج لندن.
لهاي 1990ت��ا 1997بعن��وان
ايش��ان ط��ي س��ا 
ويراس��تار با مجله  IEEEدر زمين هه��اي مخابرات
و پردازش س��يگنال هم��كاري نمودن��د .همچنين
ايشان بعنوان ويراستار مهمان در شماره ويژه مجله
Sampling Theory & Signal and Image
 Processingدر زمينه نمونه برداري غير يكنواخت
و مجله  Advances on Signal Processingبا
لهاي تنك حضور داشت هاند.
موضوع پردازش سيگنا 
تاكنون حدود  110مقاله ژورنال به چاپ رس��انده و
چندين كتاب مرجع تاليف نمود هاند
آخري��ن كت��اب ايش��ان ب��ا ن��ام Nonuniform
يباش��د
 Sampling: Theory and Practiceم 
كه  Springerدر سال  2001به چاپ رساند هاست.
ايش��ان در س��ال  1392بعن��وان اس��تاد برجس��ته
فرهنگستان علوم انتخاب شدند و بعنوان عضو مدعو
ينمايند.
در گروه فني مهندسي همكاري م 
افتخارات ايشان ش��امل :بهترين مقاله ارائه شده در
كنفران��س  ICTدر مراكش ( ،)1392برترين قطب
علمي در زمينه فني و مهندس��ي در ايران (،)1392
پژوهش��گر برتر در دانش��گاه صنعتي ش��ريف طي
يباشد .پروفسور مروستي
لهاي  1389و  1390م 
سا 
در حال حاضر استاد دانشگاه صنعتي شريف و رييس
پژوهشكده مخابرات نظري ميباشند.

پروفسور عبدالعلی عبدیپور

پروفسور عبدالعلي عبديپور
در س��ال  1367ب��ا اخ��ذ
مدرک کارشناس��ي مهندسي
برق ازدانش��کده فنی دانشگاه
ته��ران فارغالتحصيل گرديد.
کارشناسيارش��د را در س��ال
 1370از دانش��گاه ليموژ فرانسه در رشته مخابرات
(مايکروويو و اپتيک) به پايان رس��اند و دکتري خود
را در س��ال  1374در رش��ته مخابرات (الکترونيک
فرکان��س باال) از دانش��گاه پاري��س -11Supelec
فرانسه اخذ نمود .پروفسور عبدي پور از سال 1375
در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتي اميرکبير
ادامه در همین صفحه

بیوگرافی

برنامه سوال ،گروه دانش و اقتصاد ،رادیو ایران ،چهارم
خرداد 1393
موضوع :سیاستگذاری پژوهش و فناوری
تهیه کننده و کارشناس مجری :آقای طبعی
شرکت کنندگان :پروفسور فرخ مروستی ،استاد دانشگاه
صنعتی شریف .دکتر فرشاد الهوتی ،دانشیار دانشگاه تهران
مجری :آقای پروفسور مروستی به یاد دارم در ایام عید
که با شما و مهمانان صحبت میکردیم بعضی از مهمانان
با پژوهش محض مخالف بودند و به دنبال پژوهش های
کاربردی بودند و معتقد بودند پژوهش حتما باید به
محصول تبدیل شود .حضرتعالی دیدگاه دیگری داشتید
ضمن اینکه آن دیدگاه را تائید می کردید دیدگاه دیگری
هم داشتید .آقای دکتر الهوتی هم وقتی با ایشان صحبت
می کردیم گفتند تمام محصول من ناشی از پژوهش من
است .در مورد انواع پژوهش لطفا صحبت کنید.
پروفسور مروستی :پژوهش را نمی توان از مسائل فنی
مهندسی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جدا کرد.
پژوهش در رشتههای علوم انسانی یا فلسفه یا الهیات
یک مقوله دیگري است ،شما در مورد فلسفه نمی توانيد
بگوييد پژوهش محض باید به محصول تبدیل شود یا
حتي در علوم انسانی ممکن است محصول ملموسی وجود
نداشته باشد .موقعيكه در خصوص پژوهش در رشتههای
مهندسی صحبت می کنیم ،می توان گفت پژوهش حتی
اگر پژوهش بنیادی باشد نهایتاً باید به پژوهش کاربردی و
محصول تبدیل شود.
مجری :شما این دیدگاه را قبول دارید؟
پروفسور مروستی :اين دیدگاه را قبول دارم ،ولی هیچ گاه
پژوهش بنیادی و محض را رد نمی کنم .بلکه معتقدم اگر
پژوهش محض و بنیادی نباشد نهایتا آنهاییکه عمل گرا
هستندکارشان مهندسی معکوس يا کپی سازی میشود
و همیشه  40 ،30سال عقب تر از کشورهای پیشرفته
هستند .چون باید نتیجه پژوهش های آنها را که تبدیل
به محصول شده ،بررسی کنند و از تکنولوژی 30،40
سال قبل آنها کپیبرداري کنند .اول انقالب من به عنوان
مسئول مرکز تحقیقات مخابرات مهندسی معکوس انجام
میدادم چون فکر می کردم برای شروع بايستي اینطور
عمل نمود .همانطور که در گذشته ژاپنی ها و کره ای ها
عمل نمودند .ولی نباید مستمر باشد چون تا ابد دنباله رو
کشورهای پیشرفته خواهيم بود.
دکتر الهوتی :اگر به مجموعه فعالیتهای صنعتی کشور
نگاه کالن داشته باشیم عمده فعالیتهایی که در قالب
تولید اتفاق می افتد ،تولید صنعتی است که تجهیزات
آن از خارج ازکشور وارد میشود .یعنی تولید محصول
داریم ولی تولید فناوری خیلی کمتر دیده میشود .اکثر
کارخانجات را نگاه کنیم فناوری آن وارداتی است و اگر
اراده بر این است -که برنامه های کالن کشور موید این
امر است -که ما در تولید فناوری و توسعه فناوری نقش
داشته باشیم باید از این مسئله تمام ابعاد آن را دید .ما
نمیتوانیم بگوییم آن قسمتی که به ثروت منتهی میشود
و آن قسمتی که به محصول منتهی میشود را دوست
داریم ولیکن حاضر نیستیم سرمایه گذاری برای عقبه اش
بکنیم یا به آن قسمتش احتیاج نداریم .اگربخواهیم در این
عرصه موفق باشیم باید یک زنجیره متوازن ازپژوهش های
بنیادی ،توسعه ای و کاربردی وجود داشته باشد تا نهایتا
تبدیل به یک فناوری بشود .بنابراین االن این موضوع در
کشور زیاد مطرح میشود که باید پژوهش نسبت به نیاز
مستقیم امروز ما باشد و اگر نباشد این پژوهش بدرد نمی
خورد .پژوهش بدون عقبه بی معنی است ،یعنی بایدکل
زنجیر را دید و درایت مدیریت دراین است که به چه

بخش ایران در تاریخ  18الی  20شهریور ماه سال جاری
اقدام به برپایی غرفه در هفتمین سمپوزیوم بینالمللی
مخابرات نمود .هدف از برپایی این غرفه معرفی و آشنایی
افراد با حوزه های فعالیت بخش ایران می باشد .در همین
راستا نحوه تمدید عضویت امسال ،انتخابات هیات رئیسه،
ارتقا عضویت به  Seniorو  ،Fellowتشکیل شاخههای
دانشجویی ،حمایت از کنفرانس و کارگاه ها ،عضویت در
گروه های تخصصی اطالع رسانی شد.
فعالیتهای فوق با همکاری و زحمات شاخه دانشجویی

صورت بتوان توازن را در این مجموعه ایجاد کرد و اینجا
جای بحث است و می توان فکر کرد .ولی به هر حال
این نگاهی که مطرح میشود که یکی را می خواهیم و
دیگری را نمی خواهیم ،از پیش می توان دید که شکست
خورده است.
مجری :بعضی از پژوهشگران معتقدند که مجله  ISIجایی
نیست که همه به آن افتخار می کنند و تالش می کنند
پژوهشهای آنها درآنجا به چاپ برسد .حتی معتقد هستند
که خیلی ازکشورهای دنیا مثل انگلستان ،آلمان اصال ISI
را نمی شناسند و چرا ما آمده ایم در دانشگاهها به گونه ای
عمل کرده ایم که پژوهش هایمان را به اینجا بفرستیم؟
پروفسور مروستی :در جهت تائیدصحبتهای آقای دکتر
الهوتی ،کال اگر بخواهیم پژوهش بصورت صحيح انجام
دهيم و فرار مغزها وجود نداشته باشد ،ما نباید فقط ملی
فکر کنیم بلکه باید بینالمللی فکر کنیم یعنی محصولي
توليد كنيم كه هم ملي و هم در سطح جهان فروخته
شود .هروقت شما بگویید فقط برای مملکت خودمان،
خیلی چیزها قابل توجیه نیست .شما بگویید اگر برای
مملکت خودمان تلويزيون بسازم قيمت آن گرانتر از نوع
چیني و کرهاي آن خواهد بود ،پس آنرا وارد كنيم تا بازار
داخلي بهتري داشتهباشد .ولی اگر شما فکرکنید بخواهیم
محصولی را درست کنید چه نرم افزار چه سخت افزار
چه مغزافزار كه در سطح بینالمللی فروش داشته باشد،
آن موقع همه چیز قابل توجیه است .یعنی آن محصول
اقتصادی میشود .آن تحقیقات بنیادی در رابطه با آن
محصول و تحقیقات محضي که فورا نتیجه ندهد ،همه
قابل توجیه میشود .پس بنابراین ما زماني می توانیم
تکنولوژی پیشرفته داشته باشیم که مثل چین و کره در
سطح جهانی توليد و فروش داشته باشیم .آنها نيز دورهاي
مثل ما ملی فکرمی کردند ،محصوالتشان کیفیت بسیار
پایینی داشت و قابل ارائه نبود .تحقیقات بنیادین آنها هم
برای خودشان مورد سوال بود .ولی هنگاميكه بینش خود
را عوض کردند ،توانستند تولید و فروش جهاني داشته
باشند و در نتيجه تحقيقات آنها مورد سوال نبود .اگر ما
نيز بتوانیم بینشمان را جهانی کنیم ،تولیدات اقتصادی
میشود .می توانیم محصولی با کیفیت باال ارائه دهیم و
بعد هرگونه تحقیقاتی هم قابل توجیه ميشود .مي توانيم
یک چرخه کامل پژوهش ،ساخت و توليد مثل کشورهای
پیشرفته داشته باشيم.
مجری :پژوهشگران می گویند بسیاری از پژوهش هایی
که در عرصه دانشگاهی اتفاق می افتد همه آنها بایگانی
میشود و به این دلیل بایگانی می شوند که کاربردی
نیستند فقط تنها افتخارش آن است که در مجالت
خارجی به چاپ می رسد.
دکتر الهوتی :بخشی از پژوهشی که انجام میشود یک
هدف آموزشی در آن نهفته است .یعنی به این شکل که
دانشجوی کارشناسی ارشد نوعا تزهایی که انجام می دهند
این اولین تجربه پژوهش حرفه ای آنها است .بنابراین اگر
انتظار داشته باشیم از کسی که دو سال در زمینه ای
کارکرده ،پژوهشی انجام دهد که درد مملکت را درمان
کند ،یک مقدار توقع زیادی است و کار درستی نیست.
برای اولین تجربه پژوهش حرفه ای این دانشجویان،
بخشی از هدف آن بوده که این مهارت در دانشجو نهادینه
شود .اگر اینرا در نظر بگیریم و پژوهش کیفی را مدنظر قرار
دهیم ،این هدف تا حد خوبی محقق شده است.
در رابطه با مجالت ،درج آنها در  ISIیک شاخص برای
کیفیت است .البته در همان مجالت  ISIهم باال و پایین
زیاد دارد و بنابراین این تنها شاخص کیفیت نیست .بلکه
مالکی است که به آن نگاه می کنیم که بتوان کیفیت

این پژوهش را تا حدی ارزیابی کرد .در خیلی از کشورها
ممکن است از این مرز عبور کرده باشند .در واقع بلوغی در
پژوهش ایجاد شده و این شاخص ها اهمیتش کمتر شده
و شاخص های بهتری جایگزین آن شده است.
ارزیابی پژوهش بصورت مجرد -یعنی بگوییم چراپایان
نامه کارشناسی ارشد در کتابخانه ماند و استفاده نشد-
یک مقدار بی انصافی است .چون هیچ دانشجو یا فارغ
التحصیلی یا محققی از مجموعه کشور جدا نیست .بنابراین
کارش در این اکوسیستم اقتصاد و فناوری کشور است
که نمود پیدا می کند .بنابراین به عنوان استاد دانشگاه
یا دانشجویان به عنوان محققین که کارشان را انجام می
دهند ،خودشان یک سهمی در اکوسیستم دارند .البته طبق
آمار ،بخش پژوهش کشور کار خود را خیلی خوب انجام
داده ،با امکاناتی که در بعضی موارد حداقلی بوده است .اگر
بخواهیم ارزیابی جامع کنیم باید به کل اکوسیستم نگاه
کنیم .آورده بخش پژوهش را ببینیم ،توقعات را ببینیم و
حاال ببینیم خالء چه بوده ،چه بخشی از نقائص معطوف
به خود بخش پژوهش است و چه بخشی بر می گردد به
بازیگرانی که دراین اکوسیستم هستند.
مجری :به چه نوع پژوهشی اعتقاد دارید و در دانشگاه
پژوهشگران را چگونه درعرصه پژوهش آموزش می دهید
و در پایان چه نوع پژوهشی را توقع دارید و درخواست
داریدکه به شما ارائه بدهند؟
پروفسور مروستی :بستگی به عالقه دانشجويان دارد،
آنها که به ریاضی و علوم نظری تمايل دارند به کارهای
خیلی عمیق ریاضی و تحلیلی و نظری تشویق ميكنم.
ولی با دانشجویانی که تمایالت عملی دارند ،کاربردی
کار ميكنم ،مثال پیاده سازی الگوریتم هاي Signal
 Processingروي  FPGAو كارتهاي  DSPکه
جنبه عملی بیشتري دارد ،طراحي  ،A/Dثبت اختراع
نه تنها در داخل بلكه در خارج ،حتي در آمريكا و كه
در نهايت تبدیل به محصول شود .بنابراین ما یک طیف
وسیعی داریم ،ما نمي گوييم فقط کارهاي نظری و یا فقط
كارهاي کاربردي .مقدار زیادی بستگی به گرایش دانشجو
دارد .اگر قرار است پژوهشي تبدیل به محصول شود نهایتا
باید در تشکیالت و موسسات خارج از دانشگاه انجام شود.
این وظیفه دانشگاه نیست که تمام چرخه کامل پژوهش را
خودش انجام دهد .بلكه یک سری از شرکت های اپراتوری
مثل مخابرات ،برق ،نفت ،گاز و ...ميباشندكه نياز زيادي
به فناوری های پیشرفته دارند و سرمايه زيادي نيز دارند
و مي توانند به دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي و پژوهشگاهها
پول بدهند ،كارهاي بنيادي و بعد كاربردي انجام دهند
بعد به پروتوتايپ تبديل شده ،به خط توليد برود ،ولی
این چرخه کامل میشود که در سطح جهانی فکر کرده
باشیم .دانشگاهیان چه کار پژوهش بنیادی انجام دهند
چه پژوهش کاربردی ،نهایتاً نتیجه را شرکت های دانش
بنیان و شرکت های خارج ازدانشگاه می توانند تبدیل به
یک محصول نمايد .نبايد انتظار زیاد از دانشگاه داشت.
نقش اول دانشگاه آموزش و پژوهش است .وزارت صنایع
معادن ،وزارت نیرو ،مخابرات ،نفت وگاز و ...باید به فکر
تولیدات باشند ،نه تنها برای نیاز خودشان بلکه باید یک
مرکز فکر در زیر مجموعه ریاست جمهوری ايجاد نموده
تا بتواند این محصوالت را جهانی نمايد و چرخه راکامل
کند .اگر دانشگاهیان مقاله می دهند و این مقاله استفاده
نمیشود ،آنها گناه نکرده اند بلكه تقصير خارج ازدانشگاه
است .مثال می گویند چرا فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي
شریف از ايران ميروند .آيا در ايران جايي وجود دارد آنها
را جذب کند ،مشغول کار شوند و پول خوبی بگیرند .اگر
در سطح كل مملكت به آنها امکانات بدهند و جذب شوند،
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ادامه از همین صفحه

باز از ايران ميروند .معتقدم می توانیم افراد را جذب
کنیم .اگر مراکز تحقیقات قدری در کشور راه اندازي
نماييم ،اگر مراكزي مانند  Bell Labsداشته باشيم .نه
تنها فرار مغزها نخواهيم داشت ،بلکه مغزهای خارجی
را نيز می توان جذب نمود .اگر واقعاً بلد نيستيم & R
 Dانجام دهيم ،همانطور كه برای فوتبال و کشتی ،وزنه
برداری مشاور و مربی از خارج وارد ميكنيم بايستي براي
 R&Dنيز همين كار را انجام دهيم ،لزومي ندارد حتماً
يك متخصص خارجي باشد ،بلكه يك ايراني را كه سالها
در مراكز تحقيقاتي معتبر خارجي كاركرده را بعنوان مدير
و يا مشاور استخدام نماييم.
دکتر الهوتی :اگر بخواهیم هدف واالیی در افق آینده
کشور (در پژوهش و فناوری) ببینیم ،این بخوبی در سند
چشم انداز ترسیم شده و جایگاه توسعه فناوری کشور
دیده شده است .اگر بخواهیم ببینیم که چرا به آن سمت
حرکت نمی کنیم و ایرادش کجاست ،بامالحظه سالهای
گذشته نگاه باید گفت قدمهای خوبی در پژوهش برداشته
شده .مثال اگر با بیست سال پیش مقایسه کنیم دوران
تحصیالت تکمیلی ،فوق لیسانس ،دکتری خیلی گسترش
پیدا کرده .پارک های فناوری درست شده ،مراکز رشد،
صندوق حمایت از پژوهشگران ،بنیاد نخبگان و یک مقدار
روی آموزش کارآفرینی کارشده و فرهنگ سازی شده.
با اینکه اجزای این اکوسیستم تا حدی از نظر اداری و
ساختاری ایجاد شده ولی باز می بینیم که ما به هدفمان
نمی رسیم.
یک دلیل اینست که ثبات در ماموریت و چشم انداز
سازمانهای متولی وجود ندارد .یعنی مثال امروز مدیر نظری
دارد و چند کاری انجام میشود و بعد فردا که تغییر و
تحولی ایجاد میشود اهداف تغییر پیدا می کند .مثال
منابع مالی پژوهش تماما مقطعی تعریف شده و بصورت
فصلی و موسمی است .خوب نیست ،بنابراین پژوهش به
فناوری نمی رسد .پژوهش یک دوره پنج ساله دارد تا به
یک محصول درست برسد .حاال در این مقطع یک موقع
به آن هدف می رسیم و یک موقع نمی رسیم این زنجیره
جایی از آن کامل و جایی ناقص است طبیعی است که این
به جایی نمی رسد.
در بحث دیگر برای آنکه پژوهش به یک فناوری و در
نهایت به یک ثروت تبدیل شود و به کار تبدیل شود،
باید شرایط اقتصادی کشور را هم در نظر گرفت .در اینجا
صحبت اقتصاد است به هر حال روابط بینالمللی در این
چند سال چندان تعریفی نداشته است .بسیاری از فن
آوری های پیشرفته بصورت مجرد قابل توسعه نیستند.
یعنی نمیتوان ادعا کرد یک محصول را از صفر تا صد
ما خواهیم ساخت .شما برای ساخت اجزا مختلف باید
با کشور های مختلف تعامل داشته باشید و البته نبوغ و
نوآوری شما هم در آن دخیل است .این حتما در یک
فضای تعاملی که آقای پروفسور مروستی گفتند ،محقق
میشود .فضای کار ،یک فضای بینالمللی است شما در
امریکا هم نگاه کنید خیلی از فناوری های پیشرفته در
تعامل با چین و ویتنام تولید میشود و یا در مکزیک تولید
میشود .بنابراین نمیتوانیم خودمان را از این مجموعه جدا
کنیم و بعد فکر کنیم که میتوانیم موفق باشیم .فکر میکنم
این دو مورد یکی بحث ثبات در ماموریت و دیگری اوضاع
اقتصاد و روابط بینالمللی کشور موثر است.
مصاحبه راديويي آقايان پروفسور فرخ مروستي بعنوان
استاد برجسته سال  1392و دكترفرشاد الهوتي دانشمند
جوان برجسته سال  1392با گروه دانش و اقتصاد راديو
ايران ،برنامه سوال.

دانشگاه تهران و تربیت مدرس و دانشجویان داوطلب و
فعال آقایان سمیع مصطفوی(تهران) ،رسول رجایی(تربیت
مدرس) ،یونس کریمی (تهران) و به ویژه آقای امیر
زاهدی (تربیت مدرس) و خانم مهندس عزیزی (بخش
ایران) صورت گرفت .در همین راستا بخش ایران از
تمامی دستاندرکاران برگزاری سمپوزیوم و روابط
عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و خصوصا
آقای دکتر احمد خادمزاده دبیر اجرایی سمپوزیوم برای
همکاریهای موثر در برپایی غرفه کمال تشکر را دارد.

کمیته مجامع تخصصی

گروه تخصصی مخابرات و نظريه اطالعات بخش IEEE
ايران در تاريخ  6آذر  92شروع به کار کرده و تا تاريخ 26
شهريور  93نه جلسه ماهيانه برگزار کرده است .اعضای
اين گروه عبارتند از دکتر آشوريان ،دکتر احمديان ،دکتر
امين زاده ،پروفسور شرافت ،دکتر کالنتری ،دکتر محمدی،
دکتر مهام و دکتر هدتنی که رياست آن را پروفسور
شرافت بر عهده دارند .در طی نه جلسه گذشته بحثهای
متعددی در مورد نحوه همکاری گروه در ارزيابی نمايهشدن
کنفرانسها در  ،IEEEبرنامه ريزی برای برگزاری کارگاه
های آموزشی صنعت محور و تنظيم برنامه سخنرانیهای
ماهانه مجمع انجام پذيرفته است .همچنين گروه جزو
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حاميان سه سخنرانی از جمله سخنرانی پروفسور شوبر
در دانشگاه تهران بوده است .با توجه به اين که پروفسور
الگمال که رياست جامعه نظريه اطالعات  IEEEرا بر عهده
دارند ،سال آينده به ايران سفر ميکنند ،انتظار ميرود که
تعامالت ميان گروه و ايشان در ارتقای سطح ارتباط بخش
ايران  IEEEو بخش مرکزی جامعه نظريه اطالعات مفيد
باشد .اطالعات بيشتر در مورد گروه تخصصی مخابرات را
ميتوان در وبگاه اين مجمع در آدرس زیر یافت:
http: / / ieee. org. ir/ chapters- groups/
communications-and-informationtheory-group/

اطالعیه گردهمایی ساالنه مشاوران و رؤسای شاخههای دانشجویی

نهمین جلسه مشترک مشاورین دانشگاه های کشور و کمیته
اجرایی بخش ایران در روز  30مهر ماه 1393در سالن آمفی
تئاتر اصلی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار
میشود.
در این گردهمایی که با حضور مشاوران و نمایندگان

شاخههای دانشجویی و اعضای کمیتههای اجرایی بخش
تشکیل می گردد ،گزارشی از عملکرد دو ساله کمیته اجرایی
ارائه میشود.
در ادامه جلسه پرسش و پاسخ برای ارائه مشکالت و نظریات
مشاورین برای بهبود عملکرد شاخهها در نظر گرفته شده است.

با توجه به اینکه امسال دوره دوساله هیات رئیسه به پایان
میرسد و باید انتخابات برگزار شود ،در جلسه فوق نامزدهای
هیات رئیسه برای دوره دو ساله  2016-2015معرفی می
شوند .در حاشیه برگزاری این مراسم دو جلسه کمیته توسعه
عضویت و کمیته دانشجویی به طور مجزا برگزار میشود.

امسال شاخه دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر طوسی میزبان
نهمین نشست دانشجویی است .این جلسه فرصت مناسبی
است تا اعضای  ،IEEEبه ویژه دانشجویان و دانشگاهیان ،با
دستاوردها و برنامههای بخش ایران و کمیتهها آشنا شده و
مشکالت و کاستیها را با مسوولین کمیتهها درمیان بگذرانند.

(پلي تکنيک تهران) به عنوان اس��تاديار مشغول به
فعاليت گرديد.
در س��ال  1380ب��ه درجه دانش��ياري و در س��ال
 1384به درجه اس��تاد تمام��ي نايل گرديد .حاصل
کار تحقياتي ايشان تاليف و تصنيف پنج کتاب (يک
کتاب بعنوان کتاب س��ال جمهوری اس�لامی ايران
در س��ال  )87و چ��اپ و ارائه بيش از  280مقاله در
مجالت و کنفرانس هاي معتبر بينالمللي و داخلي
اس��ت .مديريت گروه مخابرات ،معاونت دانش��کده
مهندس��ی برق و رياست دانش��کده مهندسي برق
دانشگاه صنعتی اميرکبير از مسئوليتهایی بوده که
تا بحال داشتهاست.
پروفس��ور عبديپور همچنين مديريت قطب علمي
سيستمهاي مخابرات راديويي فرکانس باال دانشگاه
صنعتي اميرکبير(قطب علمی برتر کش��ور در رشته
فنی مهندس��ی درس��ال  )1387بمدت پنج سال را
برعهده داشتهاند و هماکنون مسئوليت پژوهشکده
مخابرات والکترومغناطيس کاربردی دانشگاه صنعتی
امير کبير را دارا می باشد.
ايشان در سال  1388به عنوان پژوهشگر برتر و در
سال  1389و 1392به عنوان استاد نمونه دانشگاه
صنعتي اميرکبيرانتخاب گرديدند.
پروفسور عبدیپور در سال  1393بعنوان پژوهشگر
برجس��ته دوازدهمين جشنواره بانيان علم و صنعت
برق ايران و همچنين استاد برتر در بخش آموزش و
پژوهش چهارمين جشنواره فاوا انتخاب شدند.

پروفسور جلیل راشدمحصل
پروفس��ور جليل راشدمحصل
دورهه��اي کارشناس��ی و
کارشناسیارش��د خ��ود را از
1349ت��ا  1354در رش��ته
مهندسی برق (الکترونيک) در
دانشکده فنی دانشگاه تهران و
دوره دکترای خود را از  1357تا  1361در دانش��گاه
ميشيگان ( )Ann Arborدر رشته مهندسی برق
(زمين��ه اصلی مخابرات مي��دان و زمينه فرعی مدار
و الکترونيک) به پايان رس��انده اس��ت .وی در سال
1355پايه گذار رش��ته مهندس��ی برق در دانش��گاه
سيس��تان و بلوچستان بوده و از سال 1355تا 1373
در این دانشگاه عالوه بر تدريس و تحقيق ،سمتهای
مختلف دانش��گاهی (مدي��ر گروه ،معاون آموزش��ی
دانشکده ،معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه و رئيس
دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت) را عهدهدار بوده
است .درس��ال  1373وی به دانشگاه تهران پيوست
و در دانش��کده فن��ی تدريس و تحقي��ق را در زمينه
آنتن ،نظريه الکترومغناطي��س و رياضيات کاربردی
ادامه داد .در اين دانش��گاه وی با س��متهای معاون
آموزش��ی دانش��کده برق و کامپيوتر و نيز دانشکده
فنی ،مدير کل دفتر برنامه ريزی و نظارت دانش��گاه،
مدير کل امور آموزش��ی دانش��گاه ،و رئيس دانشکده
برق و کامپيوتر و انس��تيتو الكتروتكنيك به خدمت
مشغول بوده است .پروفسور راشد در  38سال فعاليت
دانشگاهی خود بيش از  20درس در رشتهها و مقاطع
مختلف تحصيلی دانشگاههای کشور ارائهکرده است.
وی اس��تاد نمونه دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت
( )1371و دانشگاه سيس��تان و بلوچستان ()1372
بوده و در سالهای  ( 93-92دانشکده مهندسی برق
و کامپيوتر) و س��ال  ( 1388پرديس دانش��کدههای
فن��ی) به عن��وان اس��تاد برگزيده آموزش��ی انتخاب
ش��ده و اس��تاد برگزيده دانش��گاه ته��ران در اولين
جشنواره آموزش دانش��گاه (سال  )1388بوده است.
وی تاکنون بي��ش از  190مقاله در مجالت علمی و
کنفرانسه��ا ارائه نموده و چهار کتاب (س��ه تاليف و
يک ترجمه) منتش��رکرده اس��ت .دريافت لوح زرين
انجمن مهندس��ين برق و الکترونيک ايران به عنوان
چهره درخش��ان پژوهش��گران کش��ور( ،)1386لوح
تقديردانشگاه تهران به مناسبت تأليف کتاب برگزيده
دانشگاهي ( -1379الکتريسيته و مغناطيس) ،و لوح
تقدي��ر از مقام وزارت در مح��ور "آموزش و پژوهش"
درچهارمين جش��نواره ملي فاوا -يادواره شهيد دكتر
قندي ( )1393از ديگرسوابق پروفسور راشد ميباشد.
وي دبير بيس��تمين كنفرانس مهندس��ي برق ايران
( )2012’ICEEو دومين كنفرانس موج ميليمتري و
فناوري تراهرتز ( )2012’MMWaTTبوده و عضو
هياتمديره و مديرعامل موسس��ه آموزش مهندسي
ايران و عضو ش��ورای راهبردی کرس��ی یونس��کو در
آموزش مهندسی ميباش��د .در زمينه همكاريهاي
جانبي ،وي در طي سالهاي مختلف در كميسيونها،
شوراها و كميتههاي مختلف وزارت علوم تحقيقات و
فناوري ،ارتباطات و فناوري اطالعات ،پژوهش��كدهها
و مراك��ز آموزش��ي و موسس��ه اس��تاندارد همكاري
داش��ته و عضو هيات تحريريه چندين نشريه علمي
مي باش��د .پروفس��ور راش��دمحصل در ح��ال حاضر
استاد تمام دانش��گاه تهران ،عضو اصلي قطب علمي
سيس��تمهاي الكترومغناطيسي كاربردي ،عضو ارشد
 ،IEEEو سرپرست آزمايش��گاه مايكروويو دانشكده
مهندس��ي برق و كامپيوتر دانش��گاه تهران ميباشد.
زمينههاي تحقيقاتي مورد عالقه وي آنتنها و نظريه
الكترومغناطي��س ،مواد الكترومغناطيس��ي پيچيده،
 ،EMCنظريه مدار و رياضيات كاربردي ميباشد.

