در حاشیه کنفرانس EUROCON 2013

مرحله نهایی مسابقه مقاله نویسی ناحیه  8برگزار شد
روز اول جوالی مرحله نهایی مسابقه مقاله نویسی ناحیه  8در حاشیه کنفرانس EUROCON 2013
برگزارشده و  5فینالیست مسابقه با ارائه شفاهی مقاله های خود برای کسب  30امتیاز این مرحله
به رقابت پرداختند.
در پایان ،جناب آقای کریمی مهر ،دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان ،با قرار گرفتن در جایگاه دوم
موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی شد.
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جایزه

IEEE

جايزه بخش برگزیده
سال  2012ناحيه  ،8به ایران
تعلق گرفت

بخش ايران  IEEEجايزه بخش برگزیده ناحيه  8كه
شامل تمام اتحاديه اروپا ،آفريقا و خاورميانه (بيش از
 60بخش) است را امسال از آن خود نمود.
رئيس بخش ايران ،جناب آقاي دكتر فتوحي طي
پيامي افتخار كسب شده براي ايران را به همه اعضاي
ايران تبريك و از زحمات تمامي عزيزاني كه بطور
داوطلبانه با بخش همكاري نموده و ياريرسان اين
مجموعه هستند و بطور ويژه از زحمات هيئت رئيسه
قبل با رياست جناب آقاي دكتر سلطانيانزاده تشكر
و قدرداني نمودند.
ايشان در ادامه برای ارتقاء بخش از همه ارگانهاي
دانشگاهي ،صنعتي و علمي كشور دعوت به همكاري
و تعامل نمودند.

نشست

گزارش نشست سالیانهی
ناحيه IEEE 8

نشست سالیانه بخش ایران IEEE

صفحه 2

اخبار هيأت رئيسه و كميتههای بخش ايران
صدمین نشست ناحيه  IEEE 8در  20و  21آوریل
در مادرید اسپانیا برگزار شد .در اين نشست ،دبير
بخش ايران  ،IEEEسرکار خانم دکتر عبداللهی ،به
نمايندگی از اين بخش شرکت نمود.
در این گردهمایی  21عضو از اعضای هیأت مدیره
کنونی و گذشته شرکت داشته و از  56بخش ناحیه
 ،8نمایندگان  53بخش حاضر بودند.
از آنجایی که این گردهمایی صدمین گردهمایی
این ناحیه بود ،جلسات به دو بخش بررسی عملکرد
کمیتهها و برنامههای آنها و بررسی تاریخچه
تشکیل این ناحیه تقسیم شده بود.
در سال  1963کشورهای منطقه اروپا ،خاورمیانه و
آفریقای شمالی به عنوان ناحیه  IEEE 8اعالم شدند
و در سال  1981بقیه کشورهای آفریقایی هم به این
ناحیه پیوستند .بخش ایران به عنوان سیزدهمین
بخش این ناحیه ،در فوریه  1970تأسیس شد.
در این جلسات اهداف و برنامههای ناحیه  8و سپس
برنامههای هر کمیته اعالم شد .در گزارشهایی که
مسؤولین کمیتهها ارائه دادند ،بر گسترش فعالیتها
و همکاریهای بینالمللی بخشها ،و ارائه گزارش از
عملکرد فعاليتهای کميتهها به ناحيه تأکید شد.
در بخش فعاليتهای دانشجويی و مسابقه بهترين
مقاله دانشجويی 42 ،مقاله از  22بخش ارسال شده
بود .از بخش ايران نیز دو مقاله از دانشگاههای تهران
و صنعتی اصفهان ارائه شده بود .پنج فيناليست اعالم
شده در این مسابقه ،از:
 دانشگاه صنعتی مونیخ آلمان دانشگاه لوین بنلوکس دانشگاه صنعتی ادهوون بنلوکس دانشگاه لیزبون پرتغال دانشگاه صنعتی اصفهان ایرانبودند .فینالیستها برای ارائه شفاهی مقاالت خود در
 EUROCON 2013در کرواسی در  4-1ژوئیه
 2013حضور مییابند .مهلت ارسال مقاله برای
شرکت در این مسابقه  15دسامبر هر سال است.
در روز آخر رئیس  IEEEدر مورد استراتژیهای
کلی  IEEEدر سال آتی صحبت کرد و در آخر دو
کاندیدای ریاست  IEEEدر دوره بعد ،دکتر دورانی و
دکتر میشل ،در مورد برنامههای خود صحبت کردند.
در بخش اهدای جوایز به پاس تالشهایی که بخش
ایران با وجود محدودیتهای فراوان برای اعتالی
فعالیتهای علمی و شناساندن  IEEEدر ایران انجام
داده است ،جایزه بخش برگزیده سال  2013به
بخش ایران داده شد.
اطالعات بیشتر در خصوص این نشست در وبگاه
ناحیه  8به نشانی
http://www.ieeer8.org/category/committee/meetings/2013-april-madrid/

در دسترس میباشد.

كميته فعاليتهاي حرفهاي
با توجه به تاكيد  IEEEمركزي و ناحيه  8به تشكيل
كميته فعاليتهاي حرفه اي ()Professional Activities
در بخشهاي مختلف ،بخش ايران از سال جاري ميالدي
اقدام به تشكيل اين كميته با رياست جناب آقاي دكتر
حميد سلطانيان زاده نمود .در جلسه هيئت رئيسه مورخ
يكم خرداد ماه اهم فعاليتها و برنامههاي اين كميته تصويب
و مقرر شد با توجه به فراگيري حوزه فعاليتهاي اين كميته
اعضاي آن از دانشگاههاي كشور و صنعت انتخاب شود.
برای اطالع از اهداف و برنامههاي اين كميته ميتوانيد به
آدرس الكترونيكي تارنماي مختص اين كميته به آدرس
زير مراجعه نماييد.
http://www.ieee.org.ir/pages/Professional%20activities-%20Responsibility.html

كميته ارتباط با صنعت
این کمیته يكي از مهمترين كميتههاي بخش ايران است
كه بعنوان پل ارتباطي بين مراکز دانشگاهي با صنعت
محسوب مي شود.
اين كميته با رياست جناب آقاي دكتر فرشاد الهوتي در
سال جاري شروع به فعاليت نموده و برنامه دوساله و اهداف
آن در جلسه هيئت رئيسه مطرح شد و مورد تصويب قرار
گرفت .تشكيل میزگردهای تخصصي و صنعتي در كنار
كنفرانسهاي مورد حمايت بخش Webinar ،و ...از اهم
برنامههاي اين كميته مطرح شد.

جهت دسترسي به اهداف و برنامههاي اين كميته به آدرس
الكترونيكي زير مراجعه نماييد:
http://www.ieee.org.ir/pages/Industrial%20
Relations.html

کمیته بانوان در امور مهندسی
بخش ایران که در حاشیه کنفرانس
در گردهمایی سالیانه ِ
برق در مشهد در تاریخ  25اردیبهشت  92برگزار شد،
سرکار خانم دکتر نصیری ،رییس محترم کمیته بانوان در
بخش ایران به اختصار به معرفی این کمیته
امور مهندسی ِ
و اهداف آن پرداختند.
ایشان ابتدا با این سئوال صحبت خویش را آغاز کردند
که چه ضرورتی به تشکیل کمیته  WIEدر  IEEEوجود
داشته است و چرا کمیته ) MIE(Men In IEEEنداریم.
ایشان این ضرورت را در چشم اندازی که  IEEEبرای
خود در نظر گرفته است مطرح کردند .چشم انداز ،IEEE
استفاده از همه ظرفیتها و استعدادها و ایجاد همکاری
و تعامل بین این ظرفیتها به منظور ایجاد نوآوری و
فنآوریهای جدید در راستای بهبود زندگی بشر است.
بانوان بهعنوان نیمی از جامعه بشری آنگونه که انتظار
میرفت و میرود ،نقش قابل توجهی در ایجاد فنآوری
نداشته و ندارند .لذا تشکیل این کمیته برای ارتقاء سهم
بانوان در حوزه علوم و فنآوری و رفع موانع مربوطه بسیار
حائز اهمیت است.
ایشان خاطر نشان کردند که ضرورت و اهمیت حضور

بانوان در عرصه علوم و فنآوری تنها بهدلیل ارزشهای
انسانی و بهخاطر خود بانوان نیست .در واقع تنها به این
دلیل که محروم کردن فردی بنا به دالیل جنسیتی از
فعالیت در حوزه مورد عالقهاش که قابلیت و خالقیت خود
را نیز در آن می بیند ،خالف ارزشهای انسانی و الهی است،
نباید به حضور بانوان اهمیت داد ،بلکه ضرورت و اهمیت
حضور بانوان در عرصه فنآوری به مراتب مهمتر از دلیل
فوق است.
ایشان در ادامه دو دلیل مه م و اساسی را برای ضرورت
حضور بانوان که در راستای چشم انداز  IEEEنیز است،
مطرح نمودند:
 -1بر کسی پوشیده نیست که فنآوری اثر چشمگیری در
زندگی جامعه بشری داشته است و زندگی را به مراتب برای
همگی ما زنان و مردان آسانتر ساخته است .اگر بگوییم
فنآوری و علوم صرفا در حوزه مردان است ،در واقع جامعه
بشری را از نیمی از تواناییهای بالقوهاش که میتوانست در
خدمت به رفاه و آسایش آن باشد محروم ساختهایم.
 -2اگرچه فنآوری برای ما رفاه و آسایش فراهم کرده
ومشکالت زیادی را حل و زندگی را سادهتر کرده است اما
در کنار آن اثرات مخربی هم از جنبههای متعدد از جمله
محیط زیست ،سالمت و غیره داشته است .یکی از دالیل
این مسئله ،میتواند عدم حضور موثر بانوان در این عرصه
باشد .بهطور متوسط مردان کمالگرا و زنان تمامیتخواه
(همه جنبه نگر) هستند .مردان کل را می بینند و عمدتا
پیشرفت و خلق فنآوریهای جدید و فتح قلههای علم

برای آنها خیلی مهم است .اگرچه این موضوع برای بانوان
نیز مصداق دارد اما آنها صرفا کل را نمیبینند و به جزئیات
نیز توجه میکنند .ب ه عبارتی زنان بهطور متوسط همه چیز
را با هم میخواهند و نسبت به پیشرفت به بهای اثرات
مخرب جانبی حساستر هستند.
بهعنوان جمعبندی سخنرانی ،ایشان در خاتمه چنین
مطرح نمودند که حمایت از حضور بانوان در عرصه علوم
و فنآوری و رفع موانع نه بخاطر خود آنها ،بلکه به خاطر
جامعه بشری ،زنان ،مردان و فرزندانمان است و لذا اهداف
کمیته  WIEباید اهداف همه اعضاء  IEEEباشد و حمایت
همگی را میطلبد.
در انتها الزم به ذکر است کلیه عالقمندان رشتههای برق
و کامپیوتر ،ریاضی ،فیزیک ،علوم کامپیوتر ،علوم کاربردی،
نانوفناوری و ...میتوانند در کمیته  WIEنیز عضو شده
و عضویت در این کمیته برای دانشجویان رایگان است.
برای آگاهی بیشتر از اهداف و چشماندازهای این کمیته
میتوانید به تارنمای این کمیته به آدرس

در اين نشت نمايندگاني از دانشگاههاي آزاد واحد تهران
مركزي ،آزاد واحد مجلسي ،آزاد واحد نجف آباد ،آزاد
واحد يزد ،تهران ،تربيت مدرس ،شيراز ،صنعتي شيراز،

صنعتي اصفهان ،كردستان ،گيالن و يزد حضور داشتند.
ضمن پيگيري موارد مطرح شده دورههاي پيشين ،مباحث
جديدي مطرح و پس از بررسي و ارزيابي جوانب موضوعات

نشست

مراسم نكوداشت
دكتر پرويز جبه دار ماراالني

http://ieee.org.ir/pages/Women-in-Engineering.html

مراجعه نمایید.
همچنین شاخههای دانشجویی و افراد عضو WIE
میتوانند از طریق آدرس ایمیل office@ieee.org.ir
با این کمیته تماس بگیرند .در شمارههای بعدی خبرنامه،
اخبار جلسات و سمینارهایی که توسط این کمیته برگزار
خواهد شد ،درج میشود.

برگزاري سومين نشست دانشجويي در دانشگاه فردوسي مشهد
بیست و پنجم ارديبهشت ماه امسال ،پيش از مراسم
گردهمايي ساليانه بخش ،نشست دانشجويي با مشاركت
روساي شاخه هاي دانشجويي كشور و با حضور آقاي
دكتر نوبختي رئيس كميته فعاليتهاي دانشجويي و
خزانهدار بخش ،خانم دكتر عبدالهي دبير بخش و عضو
كميته بانوان در امور مهندسي ،خانم مهندس عزيزي
مسئول تارنما و عضو كميته فعاليتهاي دانشجويي و
روساي دانشجويي برگزار و در ادامه جناب آقاي دكتر
حميد سلطانيان زاده رئيس سابق بخش و رئيس فعلي
كميته فعاليتهاي حرفهاي بخش و جناب آقاي دكتر تدين
مسئول خبرنامه و عضو كميته توسعه عضويت بخش ايران
به افراد جلسه پيوستند.
هدف از برگزاري اين نشستها ايجاد ارتباط مستقيم
شاخههاي دانشجويي با يكديگر و تعامل بيشتر با بخش،
بررسي مشكالت و موانع شاخه هاي دانشجويي و همفكري
جهت ارتقا ،فعاليتهاي شاخههای دانشجويي است.
هدف از اين ارتباط انتقال سريع تجربيات شاخهها به
يكديگر ،تسريع و اصالح روند سياستگزاريهاي كميته
فعاليتهاي دانشجويي و همچنين ايجاد يك شبكه گسترده
نيروهاي متخصص و داوطلب است.

 IEEEبزرگترین انجمن حرفهای جهانی است که
به نوآوریهای فنآورانه پیشرو و انتفاع بیشتر بشریت
اختصاص یافتهاست IEEE .و اعضای آن از طریق
نشریات پراستناد ،همایشها ،استانداردهای فنآوری
و فعالیتهای حرفهای و آموزشی خود الهامبخش یک
جامعه بزرگ جهانی هستند IEEE .در سراسر دنیا
شامل  10ناحیه جغرافیایی 333 ،بخش و بیش از
 425000عضو است که بخش ایران با حدود 44
سال قدمت بعنوان يکي از بزرگترين انجمنهاي
علمي و تخصصي کشور فعالیت میکند.
بخش ايران متشکل از هيأت رئيسه و رؤساي
کميتههاي مختلف به شرح ذيل خدمات خود را
ارائه مينمايد:
●●رئيس :جناب آقاي دکتر محمود فتوحي
فيروزآباد
●●نائب رئيس  :جناب آقاي دکتر محمود شاه آبادي
●●دبير :سرکار خانم دکتر فرزانه عبدالهي
●●خزانه دار :جناب آقاي دکتر امين نوبختي
●●رئيس کميته آموزش :جناب آقاي دکتر نصرت
ا ...گرانپايه
●●رئيس کميته ارتقاء :جناب آقاي دکتر سيد
محمد احدي
●●رئيس کميته انتخابات و انتصابات :جناب آقاي
دکتر رضا فرجي دانا
●●رئيس کميته بانوان در امور مهندسي :سرکار
خانم دکتر معصومه نصيري کناري
●●رئيس کميته توسعه عضويت :جناب آقاي دکتر
سجاد ازگلي
●●رئيس کميته جوايز :جناب آقاي دکتر علي خاکي
صديق
●●رئيس کميته دانش آموختگان ( : )Goldجناب
آقاي دکتر محسن کالنتر
●●رئيس کميته کنفرانسها :جناب آقاي دکتر احمد
خادم زاده
●●رئيس کميته فعاليتهاي تخصصي  :جناب آقاي
دکتر حميد سلطانيان زاده
●●رئيس کميته فعاليتهاي دانشجويي :جناب آقاي
دکتر امين نوبختي
●●رئيس کميته مجامع تخصصي  :جناب آقاي
دکتر سيد جمال الدين گلستاني (عضو Fellow
بخش ايران)
●●مسئول تارنما  :سرکار خانم مهندس مژگان
عزيزي

در نهايت موارد زير با اجماع نظر به تصويب رسيد:
 .1با توجه به هماهنگي و ساماندهي تقويم فعاليتهاي شاخه
دانشجويي ،ايجاد و اعمال اساسنامه مشترك براي تمامي
شاخه هاي دانشجويي در دستور كار كميته قرار گرفت.
 .2با توجه به سابقه درخشان دانشجويان ايراني در حضور
و كسب جوايز مسايقات مقاالت دانشجويي ناحيه  8و
تمايل بخش ايران به تقويت و تشويق هرچه بيشتر اين
امر برنامهريزي و سياستگذاري براي برگزاري مسابقه مقاله
دانشجويي در سطح ملي در دستور كار كميته قرار گرفت.
 .3حاضرين با اجماع نظر بر اهميت و نقش در اختيار
داشتن بودجه جاري براي شاخهها ،منابع مختلف تامين
بودجه فعاليتهاي دانشجويي را بررسي نمودند و مقرر شد
كه اعضاي كميته در اين زمينه تدابير خاصي اتخاذ نمایند
و اين موضوع در اولويت كار قرار گيرد.
در انتها بخش ايران الزم ميداند از زحمات بيدريغ
تمامي اعضاي شاخه دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد،
خصوصا جناب آقاي دكتر لطفي مشاور شاخه و سركار
خانـم افسـانه قـاروني رئيـس شـاخه دانشـجويـي ايـن
دانشگاه در برگزاري و هماهنگي اين نشست ،تشكر و
قدرداني نمايد.

دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر پرديس
دانشكدههاي فني تهران با حمايت بخش ايران،
مراسم نكوداشت چهره شناخته شده و نقش آفرين
مهندسي برق در كشور ،جناب آقاي دكتر پرويز
جبه دار ماراالني را برگزار نمود.
هدف از برگزاري اين مراسم ،ارج نهادن به نيم قرن
تالش بي وقفه و خستگي ناپذير ايشان در مهد
مهندسي كشور و ايجاد محيطي پويا براي هزاران
دانشجوي مشتاق است كه اكنون در جاي جاي اين
سرزمين و اقصی نقاط دنيا پراكندهاند.
اين مراسم در هفته معلم و در روز چهارشنبه
مورخ  ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۲در آمفی تئاتر دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار شد.
در اين مراسم رئيس كميته جوايز بخش ايران
جناب آقاي دكتر علي خاكي صديق ،ضمن قدرداني
از زحمات ايشان  ،خبر جايزه اي تحت عنوان "جايزه
دكتر جبهدار" در بخش ايران را اعالم نمود.
اين جايزه براي افرادي كه كارشاخص در امر آموزش
انجام ميدهند ،درنظرگرفته شده که كليت آن
تصويب و از سال آينده طي فراخوان و دستورالعمل
وآيين نامه مربوطه اجرا ميشود.
جهت اطالع از سوابق و خدمات ارزنده ايشان
ميتوانيد به آدرس الكترونيكي
http://ece.ut.ac.ir/events/jabehdar/

مراجعه نماييد.
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نشست سالیانهی بخش ایران IEEE

اخبار

اخبار کنفرانسهای تحت
حمایت بخش ایران که درسه
ماه گذشته برگزارشدهاند

گلگشت

گلگشت يك روزه نيشابور

بیست و یکمین کنفرانس مهندسی
برق ایران

بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران به
منظور پاسخگویی به نیاز دانشپژوهان ،صنعتگران
و پژوهشگران مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه
فردوسی مشهد ،با همکاری دبیرخانهی دائمی
 ICEEاز تاریخ  24لغایت  26اردیبهشتماه سال
جاری برگزار شد .این کنفرانس در حوزههای برق
و کامپیوتر در محورهای اصلی مهندسی پزشکی،
الکترونیک ،مخابرات ،کنترل ،قدرت و کامپیوتر را
پوشش میدهد.
در این دوره از کنفرانس از میان  2348مقاله دریافت
شده 914 ،مقاله برای ارائه بصورت شفاهی و پوستر
پذیرفته شد .همچنین در این دوره ،شاخهای مستقل
برای مقاالت صنعتی در نظر گرفته شده بود که
ویژگی مهم این مقاالت تأکید بر کاربردی بودن
پژوهش انجام گرفته و یا حل مشکالت صنعت کشور
بود .همچنین در حاشیهی کنفرانس تعداد  20کارگاه
آموزشی و سخنرانیهای کلیدی با حضور دانشمندان
بنام ایرانی ،همچون پروفسور بهزاد رضوی از دانشگاه
 UCLAو پروفسور حسین استکی از دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

اولين کارگاه ملی
نظريه اطالعات و مخابرات

اولین کارگاه ملی نظریه اطالعات و مخابرات در
روزهای  18و  19اردیبهشت در دانشگاه صنعتی
شریف برگزار گردید .این کارگاه تخصصی که بصورت
سالیانه برگزار خواهد شد ،حوزههای تئوری مخابرات
و نظریه اطالعات شامل تئوری کدینگ ،سیستمهای
رادیوشناختی ،تئوری پیچیدگی ،CS ،مخابرات
همیارانه ،فشردهسازی داده ،پردازش سیگنال در
تئوری اطالعات ،کدینگ شبکه ،تئوری اطالعات
کوانتومی ،تئوری شانون و ...را پوشش میدهد.
در این کارگاه از میان مقاالت ارسالی  25مقاله برای
ارائه بصورت شفاهی پذیرفته شد و در قالب  6نشست
تخصصی برگزار گردید .همچنین پروفسور Kramer
سخنران کلیدی و تعداد  4نفر از دانشمندان ایرانی
شاغل در دانشگاههای خارج از کشور سخنرانان مدعو
در این کارگاه تخصصی بودند.

اخبار کنفرانسهای تحت
حمایت بخش ایران که درسه
یشود
ماه آینده برگزار م 
کنفرانس بین المللی انجمن
رمز ایران

انجمن بینالمللی رمز ایران به منطور به اشتراک
گذاشتن اطالعات محققان در زمینهی امنیت
اطالعات و زیرساختهای رمز ،دهمین کنفرانس از
سری کنفرانسهای برگزار شده توسط ( ISCانجمن
رمز ایران) را با همکاری دانشگاه یزد در دانشکدهی
برق و کامپیوتر این دانشگاه از تاریخ  7لغایت 8
شهریورماه برگزار میکند.

کنفرانس سیستمهای فازی

انجمن سیستمهای فازی ایران ،با هدف توسعه
مرزهای علم و ارتقاء نظرات دانشگاهیان ،متخصصان
صنعتی ،کارآفرینان و دانشجویان برای به اشتراک
گذاشتن و بحث در مورد آخرین دستاوردهای علمی و
صنعتی خود ،با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی قزوین
از تاریخ  5لغایت  7شهریورماه سال جاری کنفرانسی
را در دانشگاه آزاد اسالمی قزوین برگزار میکند.

اخبار شاخههای دانشجویی

سلسله سمینارهایی منطبق بامقاالت و فعالیتهای
علمی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی و در
راستای آمادهسازی بیشترآنها برای ارائه کارتحقیقاتی
خود درمجامع علمی ملی و بینالمللی در دانشگاه
صنعتی شیراز برگزار شد.

دریافت جایزه استاد پیشکسوت پژوهش مهندسی برق توسط دکتر سید کمالالدین یاداور نیکروش
اولين مراسم تقدير از استادان پيشكسوت ،پاياننامههاي
دانشجويان و شاخه دانشجويي برگزيده در مراسم
چهلمين سالگرد تاسيس بخش ايران دراسفند ماه سال
 1388برگزار شد.
بنا به تصويب هيئت مديره بخش ايران ،اين مراسم هر
سال در حاشيه كنفرانس مهندسي برق برگزار ميشود.
در همين راستا امسال چهارمين گردهمايي سالیانهی
بخش ایران در تاریخ  25اردیبهشتماه در آمفیتئاتر
شماره 3دانشکدهی فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی
مشهد با حضور اساتيد برجسته كشور و دانشجويان برگزار
شد.
مراسم با تالوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی
جمهوري اسالمي ايران آغاز و با خير مقدم جناب آقاي
دکتر فتوحی رئیس بخش ادامه يافت و سپس ايشان به
معرفی  IEEEو گزارشی از فعالیتها و برنامههای آتی
بخش ایران پرداختند.
سپس خانم دکتر عبدالهی دبیر بخش ایران با ارائهی
گزارشی از سفر به مادرید برای شرکت در جلسهی
سالیانهی ناحیهی  8به ایراد سخنرانی پرداختند که
گزارش کامل آن در همین شماره از خبرنامه ارائه شده
است.
در ادامه خانم دکتر نصیری رئیس کمیتهی بانوان در امر
مهندسی با ایراد سخنرانی به معرفی اين كميته و اهميت
تشكيل آن پرداختند .از جمله برنامههاي اين كميته
شناسايي و تشويق خانمهاي موفق در عرصه آموزش،
پژوهش و صنعت براي پيوستن به  IEEEو تعامل و
همكاري براي شركت در انتخابات مربوط به خانمها و
تشويق اعضاي  WIEبراي ارتقاء به مرتبه هاي  Seniorو
 Fellowو شناسايي و تالش در جهت تقليل موانع رشد
و پيشرفت خانمها در محيطهاي آموزشي ،پژوهشي و
صنعتي عنوان نمودند.
جناب آقاي دكتر شفيعي رئیس كميته دائمی كنفرانس
برق و همچنين جناب آقاي دكتر لطفي دبير بيست و
يكمين كنفرانس برق به ميهمانان خير مقدم گفته و از
تصميمات بخش ايران جهت تقدير و تشكر از اساتيد
پيشكسوت تشكر ويژه نمودند.
در ادامه نشست جناب آقای دکتر خاکی صدیق
توضیحاتی در رابطه با نحوه انتخاب اساتید پیشکسوت و
پژوهشگر جوان ارائه کردند.
ايشان متذكر شدند اساتيد پيشكسوت افرادي شاخص
و شناخته شدهاند که بخش ایران انتخاب آنها را با
مشورت با دیگر دوستان در دانشگاههاي کشور انجام
ميدهد .شاخصهايي از جمله اینکه استاد تمام و سالها
در خدمت آموزش و پژوهش مهندسي برق كشور باشند
و شاگردانی تربیت کرده باشند که مديران و اساتيد و
پژوهشگران کشور باشند و نیز در صنعت مهندسي برق
كشور فعاليتهاي مستمر و مؤثري داشتهباشند .جايزههاي
مجامع علمي و داخلي آنها در نظر گرفته ميشود و در
حقيقت مرجعيت علمي در حوزه تخصصي خودشان
دارند .در مورد پژوهشگر جوان محدوديت سني و سايقه
 5سال فعاليت اخير مطرح است و بر اساس فراخوان و
تكميل فرم انتخاب میشود .ايشان متذكر شدند در طي
اين چهار سال نفر اول پژوهشگر جوان تفاوت امتياز قابل
مالحظهاي با ديگران داشتهاست.
در ادامه ايشان در مورد جايزه مصوب بخش تحت عنوان
جايزه دكتر جبهدار توضيحاتي دادند كه براي افرادي كه
كار شاخص در امر آموزش انجام مي دهند در نظر گرفته
شده كه كليت آن تصويب و از سال آينده طي فراخوان و
دستورالعمل و آييننامه مربوطه انتخاب ميشود.
ايشان وعده دو جايزه ديگر را با نامهاي مرحوم دكتر
لوكس در زمينه تخصصي سيستمهاي هوشمند و جايزه

تقدير شاخه هاي دانشجويي از دكتر حميد سلطانيان زاده

سخنراني رئيس بخش ايران ،دكتر فتوحي

سخنرانی رئیس کمیته فعالیتهای دانشجویی ،دکتر امین نوبختی

سخنرانی رئیس کمیته جوایز ،دکتر خاکی صدیق

مرحوم دكتر حكاك در زمينه مخابرات را دادند.
پس از سخنراني جناب آقاي دكتر خاكي صديق ،رئيس
كميته فعاليتهاي دانشجويي جناب آقاي دكتر نوبختي
گزارشي در مورد چگونگي انتخاب جوايز اين كميته
پرداختند .جوايز اين كميته را با سه دسته پاياننامههاي
برتر ،شاخههاي برتر و مشاور برتر عنوان نمودند .پیش از
این ،در بخش شاخههاي دانشجويي يك جايزه به شاخه
برتر تعلق ميگرفت كه از سال گذشته و با تصويب كميته
فعاليتهاي دانشجويي دو جايزه ديگر با نام شاخههاي
برتر اضافه شد .مبناي ارزيابي اين جوائز آييننامه و
دستورالعملي است كه تدوين شده و هرساله اصالح
ميگردد كه امسال تغيير وزن فعاليتهايي كه در راستاي
افزايش اعضا و يا نرخ رشد آن است كم شده و به وزن
فعاليتهايي در زمينه همكاري با بخش ايران ،ارتباط با
ناحيه  8و برگزاري مقاالت دانشجويي و وب سايت و از اين
قبيل اضافه شد .در زمينه پايان نامههاي برتر  37متقاضي
از  14دانشگاه صنعتي اصفهان ،صنعتي اميركبير ،علم و
صنعت ،شيراز ،شريف ،تهران ،كردستان ،شهيد بهشتي،
خواجه نصيرالدين طوسي ،علوم تحقيقات ،گيالن ،بابل،
تربيت مدرس ،يزد درخواست ارسال نمودند كه 7
درخواست در مقطع كارشناسي 16 ،درخواست در مقطع
كارشناسي ارشد و  7درخواست در مقطع دكترا بود .يك
جايزه هم بعنوان بانوي برگزيده در امر مهندسي انتخاب

شد كه از سال آينده اين جايزه با آييننامه جديد و زير نظر
كميته بانوان در امر مهندسي انتخاب ميشود .تفاوت ديگر
اين بود كه امسال فيناليست هم اعالم مي شودکه هدف از
آن تشويق دانشجويان است .در قسمت ارزيابي به كيفيت
مقاالت و ژورنالها دقت فراواني شده است.
امسال به مشاور برتر عالوه بر تقدير ،جايزه نقدي هم تعلق
گرفت .ايشان از تمامي دانشجويان تقاضا نمودند از سال
آينده مشاوران خود را براي اين جايزه نامزد نمايند.
در بخش بعدی نشست ،نوبت به اهداء جوایز رسید که
در ابتدا تقدیر و تشکری از خدمات ارزنده آقای دکتر
سلطانیانزاده بعمل آمد که در دوران رياست ایشان
جايگاه بخش ایران ،هم درفضاي علمي-پژوهشي کشور
و هم درعرص ه بينالمللي ،ارتقاي قابل توجهي يافته است.
در همین راستا از سوی شاخههاي دانشجويي بخش ايران
نیز لوح تقدير و هدیهای به رسم يادبود و تقدير از زحمات
ایشان اهداء شد.
در ادامه تقدير و تشكري از زحمات حامي اصلي بخش
ايران جناب آقاي دكتر مهدي اخوان بهابادي دبير محترم
شوراي عالي و رئيس محترم مركز ملي فضاي مجازي
شد كه در طي سالهاي گذشته از هيچگونه حمايت و
همكاري دريغ ننمودهاند و به نيابت ،آقاي دكتر شاهآبادي
نائب رئيس بخش لوح ايشان را دريافت نمودند.
در ادامه ،برگزيدگان آموزش و پژوهش مهندسي برق ايران

سخنرانی رئیس کمیته بانوان در امور مهندسی ،دکتر نصیری کناری

در سال جاري به شرح ذیل معرفی شدند:
-1در بخش استاد پيشكسوت پژوهش مهندسي برق ايران
جناب آقاي دكترسيد كمال الدين ياداورنيكروش استاد
دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير.
-2در بخش استاد پيشكسوت آموزش در مهندسي برق
ايران جناب آقاي دكتر علي محمد رنجبر استاد دانشکده
مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف.
-3در بخش عضو هيئت علمي جوان پژوهشگر مهندسي
برق ايران جناب آقاي دكتر خشايار مهراني عضو هئيت
علمي دانشگاه صنعتي شریف.
 -4در بخش رساله دكتراي برگزيده ،از بین سه نفر
فيناليست:
●●آقاي دکتر محمد عبداالحد از دانشگاه تهران ،استاد
راهنما :جناب آقای دكتر شمسالدين مهاجرزاده،
●●آقاي دكتر سيد ايمان تقوي از دانشگاه صنعتي
اميركبير ،استاد راهنما :جناب آقاي دكتر كاتوزيان،
●●آقاي دكتر نادر كريمي از دانشگاه صنعتي اصفهان،
استاد راهنما  :جناب آقاي دكتر سماوي،
آقاي دكتر محمد عبداالحد برگزیده این بخش گردیدند.
 -5در بخش پاياننامه كارشناسي ارشد برگزيده هم ،از
بین:
●●آقاي مهندس پيمان دهقانيان از دانشگاه صنعتی
شريف ،استاد راهنما  :جناب آقاي دكتر محمود فتوحي
فيروزآباد
●●آقاي مهندس حامد رضايي از دانشگاه صنعتي
اميركبير ،استاد راهنما  :سركار خانم دكتر فرزانه عبدالهي
●●جناب آقاي شورش شكوهي از دانشگاه كردستان،
استاد راهنما  :جناب آقاي دكتر حسن بيوراني
به عنوان فيناليست ،آقاي پيمان دهقانيان برگزیدهی این
بخش بودند.
 -6در بخش پروژه كارشناسي نیز سه نفر به عنوان
فيناليست انتخاب شدند:
●●آقاي سيد امين صندوقساز زرديني از دانشگاه تهران،
استاد راهنما :جناب آقاي دكتر مهاجرزاده
●●آقاي محمد مهدي ناصري مجرد از دانشگاه شيراز،
استاد راهنما :جناب آقايان دكتر خياطيان و دكتر اقتصاد
●●آقاي پوريا كبير از دانشگاه صنعتي شريف ،استاد
راهنما :جناب آقاي دكتر مروستي
که منتخب این بخش ،آقاي سيدامين صندوق ساز بودند.
 -7در بخش بانوي برگزيده مهندسي برق ايران نیزسه نفر
بعنوان فيناليست انتخاب شدند:
●●خانم مونا اميد يگانه از دانشگاه صنعتی شريف ،استاد
راهنما :جناب آقاي دكتر شاهرخ قائم مقامي
●●خانم فاطمه صادقيكيا از دانشگاه علم و صنعت ،استاد
راهنما :دكتر حجت كاشاني
●●خانم مريم فرهاني از دانشگاه خواجه نصيرالدين
طوسي ،استاد راهنما :جناب آقاي دكتر نصرت اهلل گرانپايه
که خانم مونا اميد يگانه برگزیده این بخش بودند.
-8در بخش شاخه دانشجويي برگزيده ،شاخه دانشجويي
دانشگاه تهران و در بخش شاخه دانشجويي قابل تقدير،
شاخه دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد و شاخه
دانشجويي دانشگاه صنعتي شيراز ،در بخش دانشجوي
فعال بخش ايران ،جناب آقاي مهندس هادي مقدس،
دانشجوي دكتراي دانشگاه صنعتي اصفهان و جناب آقای
سيد محمد مهدي اقبالي زارچ ،دانشجوي كارشناسي
دانشگاه آزاد اسالمي يزد انتخاب شدند.
-9در بخش مشاوره دانشجويي برگزيده شاخههاي
دانشجويي جناب آقاي دكترمحسن عشوريان از دانشگاه
آزاد اسالمي واحد مجلسي برگزیده شدند.
در انتهای مراسم نیز جوایزی به رسم یادبود همراه با لوح
تقدیر به افراد برگزیده اهدا شد.

از دیگر سمینارهای برگزار شده در این دانشگاه
میتوان به سمیناری با عنوان
”�Randomized Algorithms for Optimiza
”tion in the Presence of Uncertainty
که با همکاری گروه کنترل دانشکده برق این دانشگاه
برگزار شده اشاره کرد.

بیست و ششم ارديبهشت ماه ،بخش ايران به مناسبت
سالروز بزرگداشت خيام ،گلگشت يك روزهاي براي
بازديد از نيشابور برنامهريزي نمود.
اين برنامه با حضور روسا و نمايندگان شاخههاي
دانشجويي دانشگاههاي آزاد واحد تهران مركز،
آزاد واحد مجلسي ،آزاد واحد نجف آباد ،آزاد واحد
يزد ،تربيت مدرس ،تهران ،شيراز ،صنعتي اصفهان،
صنعتي شيراز ،كردستان ،گيالن ،يزد و هيئت رئيسه
بخش برگزار شد و بازدیدکنندگان از مكانهاي ديدني
همچون مقبره خيام و عطار ،دهكده چوبين ،شاديخ
و ...بازديد نمودند.

خبر کوتاه

برپايي غرفه
بخش ايران در كنفرانس
مهندسي برق

بخش ايران جهت آشنايي اعضا ،اساتيد و دانشجويان و
همچنين اهالی صنعت با خدمات و فعاليتهاي بخش
ايران و معرفي فعاليتهاي كميته ها و فعاليتهاي مرتبط
با آنها اقدام به برپايي غرفه در كنفرانس مهندسي برق
نمود.
در همين راستا شاخههاي دانشجويي منتخب
دانشگاه تهران ،فردوسي مشهد و صنعتي شيراز
فعاليتهاي خود كه در انتخاب آنها بعنوان شاخه برتر
و قابل تقدير موثر بوده را در این غرفه ارائه نمودند.
اين غرفه عالوه بر دانشجويان و اساتيد مورد استقبال
انجمن هاي مختلف و صنعت نيز قرار گرفت.
جهت مشاهده عكس بازديدكنندگان از غرفه بخش
ايران و شاخههاي دانشجويي ميتوانيد به تارنماي
بخش ايران مراجعه نماييد.
http://www.ieee.org.ir/pages/PhotoGallery.html

یادبود
●●به ياد عزيزي كه شمع وجودش ديگر پرتو بخش
محفل ما نيست و تحمل فقدان او براي هميشه
موجب تالم قلوب ماست؛ ولي ياد و خاطره ايشان
همواره در دلها زنده و جاودان خواهد ماند 21 .تيرماه
دومين سالگرد درگذشت استاد بزرگوار جناب آقاي
دكتر محمد حكاك را گرامي مي داريم.
●●برای به یاد شما بودن نیازی به سالگرد و یادمان
نیست .همیشه و هرروز در اندیشه و کالم و قلب ما
جای دارید :استاد عزیزمان ،آقای دکتر لوکس ،نام
بلندتان ستاره درخشان تارک بلند آسمان دانشکده فنی
دانشگاه تهران و شمع روشنی بخش همه محفلهای
مهندسی است .همیشه دوستتان خواهیم داشت.

اطالعیه

بخش ايران برای ارتقاي فعاليت كميت ههاي بخش
و همينطور مشاركت بيشتر اعضا ،از اساتيد و
ينمايد رزومه خود
پژوهشگران عالق همند دعوت م 
را با قيد زمينه همكاري در كميت ههاي بخش ،به
آدرس  office@ieee.org.irارسال نمايند.
يشود
همچنين از دانشجويان عالق همند دعوت م 
رزومه خود را جهت همكاري با كميت ههاي
دانشجويي ،توسعه عضويت ،خبرنامه و تارنماي
بخش به آدرس فوق ارسال نمايند.

مدیر مسؤول  :دکتر محمود فتوحی فیروز آباد
سردبیر  :علی اکبر تدین تفت

همچنین شاخهی دانشجویی  IEEEدانشگاه صنعتی
شیراز به منظور آشنایی و پاسخ به سواالت و ابهامات
دانشجویان به خصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی
در حوزه دریافت بورس و ادامه تحصیل در خارج از
کشور ،از جمعی از اساتید تحصیل کرده در خارج
دعوت نمود تا طی نشستی به سواالت دانشجویان در
این حوزه به صورت حضوری پاسخ دهند.

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

نشانی تارنما :
دریافت جایزه عضو هیأت علمی جوان پژوهشگر مهندسی برق توسط دکتر خشایار مهرانی

دریافت جایزه استاد پیشکسوت آموزش مهندسی برق توسط دکتر محمدعلی رنجبر

www.ieee.org.ir

