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پیام هیات رئیسه به مناسبت
آغاز سال  1394شمسی
رسیدن بهار  1394فرصتی مغتنم است

فرار
برای ابراز تشکر از تالشهای همه اعضای
بخش ایران  IEEEدر سالی که گذشت.
کیفیت و کمیت باالی فعالیتهای بخش
ایران  IEEEدر سال  1393از یک سو
ارزشمند و همه جانبه

مرهون تالشهای
اعضای این بخش به خصوص شاخههای
مدیریت
دانشجویی و از دیگر سو مرهون 
موفق سرپرستان محترم کمیته های اجرائی
و به خصوص هیات رئیسه محترم یعنی
جناب آقای دکتر فتوحی ،سرکار خانم دکتر
بوده
عبداللهی و جناب آقای دکتر نوبختی 

است .در این میان ،بخش ایران IEEE
خدمات بی دریغ سرکار خانم
مدیون 
خود را 

اند.
مهندس عزیزی در دفتر بخش می د 

میالدی

ید که از آغاز سال
جد 
هیات رئیسه 
کرده است ،بر
خود را آغاز 
 2015فعالیت 
برنامههای

کردن
آن است تا ضمن دنبال 
هیات رئیسه قبلی ،در راستای ارتقاء کیفیت
برداشته و
فعالیتهای علمی در کشور گام 

قدم در اشاعه اخالق علمی
به عنوان اولین 
حرفهای که ضامن کیفیت است ،کوشش

و
نماید .اما این امر در وضعیت کنونی جهان

مورد
که در آن کمیت بیشتر از کیفیت 
نماید لذا
می 
توجه است ،به مراتب دشوار 
هدف بیش از هر چیز مستلزم
نیل به این 
یاری همه جانبه اعضای محترم بخش ایران
 IEEEاست .از این رو هیات رئیسه بخش
ایران  IEEEاز اعضای محترم این بخش
درخواست همیاری داشته و در بهار 1394
فعالیتهای

شدن
امید به شکوفا 
چشم 
علمی و صنعتی کشور در پرتو توجه عمیق
ارد .در پایان،
حرفهای د 

به اخالق علمی و
صمیمانهترین تبریکهای هیات رئیسه را

فرارسیدن سال  1394شمسی

به مناسبت
تندرستی
باشید .با دعای فراوان برای 

پذیرا
احترامها.

تقدیم بهترین
همه اعضا و با 

کمیتهتوسعهعضویت

فعالیتهایکمیته
توسعهعضویت
کميته توسعهي عضويت در راستاي دستيابي به
اقدام به برگزاري جلسات منظم در
شده 
اهداف تعيين 

مداوم
نموده است  .اين جلسات به طور 
سال  1393
هر دو ماه يکبار در تاريخهاي ، 93/4/4 ، 93/2/18
93/6/26و  93/7/30در دفتر بخش ايران بين اعضاي
برگزارشده است.

کميته
فرآيند عضويت

محور اصلي جلسات مذکور تسهيل
پرداخت ريالي است .از ديگر
يدعضويت با 
تمد 
و 
شده در جلسات مي توان به افزايش
موضوعات مطرح 
مزاياي داخلي عضويت ،افزايش همکاري با شاخههاي
دانشجويي در سراسر کشور و ترغيب به ارتقاي
اعضاي هيات علمي به درجهي ادامه در صفحه 4
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جلسه هماندیشی
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فراخوان جوایز بخش ایران

نهمین 
گردهمایی سالیانه بخش ایران IEEE
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ارزنده
خدمات 
رداني از زحمات بي دريغ و 
قد 
به منظور 
استاد گرامي،

هيات اجرايي ( )2014-2013به رياست
محمود فتوحي جلسهاي در تاريخ 7

جناب آقاي دكتر
بهمن با حضور اعضاي كميته انتخابات ،رؤساي کميتههاي
اساتيد،

يد و پيشين،
جد 
مختلف بخش ايران ،هيات رئيسه 
شد.
مشاورين و دانشجويان برگزار 
سرود ملي آغاز
مجيد و پخش 

جلسه با قرائت آياتي از قرآن
زاده (رئيس كميته
ابتداي جلسه دكتر سلطانيان 
شد .در 

روند برگزاري انتخابات ارائه
انتخابات  )2014گزارشي از 
نامزدها و
خود از تمامي 
ابتداي صحبت 
ند .ایشان در 
نمود 
اعضاي بخش ايران براي شركت در انتخابات  2014تشكر
ند كميته
فرمود 

زاده
ند .دكتر سلطانيان 
نمود 
رداني 
قد 
و 
گرانقدر آقايان

اساتيد

انتخابات در شهريور ماه و با حضور
راشد محصل و دكتر
دانا ،دكتر گلستاني ،دكتر 
دكتر فرجي 
يد و جلسات
گرد 
عبدي پور با مسئوليت ايشان تشكيل 

منظمي طبق روال مصوب برگزار شد .اطالع رساني براي
دار
نامزدي براي پستهاي رئيس و نائب رئيس ،خزانه 
اعالم 
و دبير از طريق ويژه نامه انتخابات و نيز سايت و ايميل
شده ،دكتر حقيفام ،دكتر
شد .در مهلت تعيين 
انجام 
آبادي ،دكتر شعبانينيا براي سمت رئيس و نائب
شاه 
زاده و
محمد 

ریيس ،دكتر امامي ،دكتر سروري ،دكتر
زاده و دكتر
مرادي براي سمت دبيري و دكتر رضوي 
دكتر 
ند .راي
نمود 
نامزدي 

داري اعالم
مهام براي سمت خزانه 
گيري بصورت الكترونيكي و از طريق سيستم نرم افزاري
آبادي
شد .در اين رايگيري ،دكتر شاه 
 IEEEانجام 
بعنوان رئيس ،دكتر حقيفام بعنوان نائبرئيس ،دكتر
مرادي بعنوان دبير و دكتر مهام بعنوان خزانه دار انتخاب

زاده انتخاب هيات رئيسه
ند .آقاي دكتر سلطانيان 
شد 

سربلندي بخش ايران

يد را تبريك گفته و موفقيت و
جد 

ند.
نمود 
اوند متعال آرزو 
خد 
را از 
استاد

زاده ،از
پس از سخنراني آقاي دكتر سلطانيان 
ايراد سخنراني
گرامي جناب آقاي دكتر فتوحي براي 
افرادي كه براي ارتقاي
شد .ايشان از تمامي 
دعوت 
ند و
رداني کرد 
قد 
ند تشكر و 
نمود 
بخش ايران فعاليت 
بطور مختصر فعاليتهایي كه در دوران رياست ايشان
ند .اهم مطالب و فعاليتها
نمود 
بود را عنوان 
شده 
انجام 
شد :شرکت فعال در جلسات ناحيه
به شرح ذيل عنوان 
 ،8دعوت از رئيس ناحيه  8دکتر باستيانز براي شرکت
ارديبهشت  93و برگزاري
گردهمايي ساالنه بخش در 
در 
چندين جلسه با ايشان براي ارتقاي موقعيت ايران در

ناحيه  8و رفع مشکالت فعلي بخش ،ثبت رسمي نام
اندازي کميته فعاليتهاي
بخش ايران  ،IEEEتشکيل و راه 
زاده و برگزاري سه
حرفه اي به رياست دكتر سلطانيان 

تودیع و معارفه بخش ایران
جلسه 

شدن کميته
كارگاه با همكاري كميته آموزش ،فعال 
مهندسي به رياست خانم دکتر نصيري

زنان در امور
نهاد بانوان رياست جمهوري
و همکاري اين کميته با 
انعقاد تفاهم نامه

و کميته زنان در وزارت ارتباطات،
همکاري با مرکز تحقيقات مخابرات ،بازبيني جايزه بانوي
مهندسي ،شناسايي زنان موفق در عرصه هاي

برگزيده

گردهمايي در دانشگاهها
مهندسي و برگزاري سخنراني و 

شدن کميته گروه هاي
و کنفرانس هاي داخلي ،فعال 
تدوين آيين نامه
تخصصي به رياست دکتر گلستاني ،
اندازي چهار
تشکيل کميته هاي تخصصي ،تشکيل و راه 
قدرت ،مخابرات و
گروه تخصصي سيستم هاي کنترل ،
نظريه اطالعات و الکترومغناطيس و فوتونيک ،زمينه
سازي براي تشکيل چهار گروه تخصصي ديگر ،همکاري
گروه هاي تخصصي در بررسي کيفيت کنفرانسهايي که
شدن مقاالت
متقاضي حمايت علمي بخش ايران و نمايه 
هستند و ارتقاي کيفي آنها،

در کتابخانه الکترونيکي
توسعه فعاليتهاي آموزش به رياست دکتر گرانپايه،
تدوين آيين نامه ،بررسي تقاضاي حمايت علمي بخش

ايران در برگزاري کارگاه هاي آموزشي ،حمايت بخش
ايران از برگزاري  16کارگاه آموزشي ،برگزاري اولين
کارگاه آموزشي در دبيرستانها ،توسعه فعاليتهاي کميته
زاده ،به روز رساني
خادم 
کنفرانسها به رياست دکتر 
آيين نامه بررسي درخواست براي دريافت حمايت علمي
شدن مقاالت
بخش ايران ،دريافت لوگوي بخش ،نمايه 
در کتابخانه الکترونيکي  ،IEEEXPLOREهمکاري با
گروه هاي تخصصي براي بررسي کيفيت کنفرانسهاي
متقاضي ،کمک به کنفرانسها براي ارتقاي کيفي مقاالت
کردن مقاالت در کتابخانه
کردن مراحل نمايه 
و طي 
الکترونيکي ، IEEEXPLOREبررسي و ارزيابي 68

کنفرانس و اعطاي مجوز نمايهگذاري به  43کنفرانس،
فعاليتهاي موثر در جهت توسعه عضويت به رياست
پرداخت حق عضويت
ايجاد تسهيالت براي 

دکتر ازگلي،
ايجاد منافع ملي براي داشتن عضويت

به صورت ريالي،
 ،IEEEبرگزاري سخنراني ها و توزيع بروشورهاي
تسهيالت عضويت در  IEEE Daysو کنفرانسها،
نماينده

بندي ايران به  6ناحيه و تخصيص يک
تقسيم 
براي هرناحيه در کميته توسعه عضويت ،برگزاري جلسات
با اعضاي کميته توسعه عضويت ،فعاليت براي ارتقای اعضا
شدن يک عضو Fellow
احدي ،اضافه 
به رياست دکتر 
فرايند ارتقا و مراحل ثبت تقاضا

و  22عضو ارشد ،اعالم
براي ارتقا در تارنماي بخش ايران ،بررسي و اختصاص
تدوين دو جايزه
صديق ،
جوايز به رياست دکتر خاکي 
مهندسي

يد بنامهاي جايزه دکتر حکاک در زمينه
جد 

دار در زمينه آموزش در
مخابرات و جايزه دکتر جبه 
مهندسي برق و کامپيوتر ،بازنگري جوايز پيشکسوت

برتر آموزشي و پژوهشي و جايزه پژوهشگر جوان ،ارتقا
تدوين و چاپ خبرنامه
تدين ،
خبرنامه با مسووليت دکتر 
به صورت حرفهاي طوري که هرکميته يک ستون
ارد و اخبار کنفرانسهاي
خود در خبرنامه د 
مربوط به 
تحت حمايت بخش ايران و ساير فعاليتها در آن درج
شود ،ارتقاي تارنماي بخش ايران با مسووليت خانم
مي 
انعقاد تفاهم نامه همکاري با ،INEC

مهندس عزيزي،

اردها به رياست دكتر سيف،
استاند 

تدوين
همکاري در 
توسعه فعاليتهاي دانشجويي به رياست دکتر نوبختي،
بازبيني آييننامه جوايز پاياننامههاي کارشناسي و
برگزيده ،تشکيل شاخههاي دانشجويي

ارشد
کارشناسي 
برگزيده (Volunteer

يد ،اعطاي جايزه داوطلب
جد 

 ،)Awardبرگزاري جلسات منظم با روساي شاخهها،

شرکت کميته اجرايي در  IEEE Dayو برخي مراسم
آباد،
دانشجويي در تهران و شهرستانها (کرمان ،نجف 
تدوين قوانين
اصفهان و  ،)...بازبيني جايزه شاخه برتر ،
تدوين فرمهاي مخصوص
برگزاري مسابقه مقالهنويسي ،
تدوين
عملکرد شاخههاي دانشجويي ،

براي ارائه گزارش
بودجه به شاخههاي دانشجويي با
قوانين براي تخصيص 
شده
بودجه تصويب 
توجه به فعاليتهاي شاخهها و اعطاي 
به شاخهها در سال  .93در انتها جناب آقاي دكتر فتوحي
مهندس انتظاري و دكتر

از آقايان دكتر خوانساري،
ارزنده به بخش ايران
خدمات 
زاده بخاطر حمايت و 
خادم 

ند ،سپس كليپ خاطرات بخش
نمود 
رداني 
قد 
تشكر و 
شد.
ايران پخش 
آبادي
استاد گرامي جناب آقاي دكتر شاه 
ادامه جلسه ،از 
در 
آبادي در
شد .آقاي دكتر شاه 
ايراد سخنراني دعوت 
براي 
مديريت موثر
ابتدا از جناب آقاي دكتر فتوحي به خاطر 

ند
فرمود 

ند .ايشان
نمود 
مدار ايشان سپاسگزاري 
و اخالق 
شده
تدوين 
اهداف 
فعاليتهاي آتي بخش در راستاي 
توسط جناب آقاي دكتر فتوحي و رؤساي سابق بخش
يد آنچه كه طي ساليان
جد 
بود .هيات رئيسه 
خواهد 

شده است را با راهنمايي همكاران
متمادي پايهريزي 

اد .وي همچنين از تالشهاي
خواهد د 

ادامه
حفظ و 
عبدالهي و جناب آقاي دكتر
ارزشمند سركار خانم دكتر 

ادامه
ند .وي 
نوبختي در دوره گذشته صميمانه تشكر نمود 
اد كه در دوره گذشته تالش هيات اجرائي همواره بر
د 
بوده است كه در مسائل و موضوعات مختلف ،جوانب
آن 
شوند .اين جنبه

ابعاد حرفه اي در نظر گرفته
انساني و 
شده در دنياي
ها از موضوعات پر اهميت ولي فراموش 
خدا
يد نيز به خواست 
جد 
هستند و هيات رئيسه 

كنوني
کرد .وي در
خواهد 

پاسداشت آن
خود را در جهت 
تالش 
كرد و
مهندس عزيزي تشكر 
ادامه از زحمات سرکار خانم 

آورد.
ادامه همكاري با بخش دعوت به عمل 
از ايشان براي 
آقاي دكتر شاهآبادی از تمامي همكاران و اعضاي بخش
ند كه به تارنماي بخش مراجعه و قسمت
نمود 
درخواست 
اندازهاي بخش را كه در دوره
مربوط به ماموريتها و چشم 
خود در اين
اند ،مطالعه و نقطه نظرات 
شده 
مدون 
گذشته 
نمايند .يکي از مهمترين اين

باره را به بخش منعكس
مهندسي و حرفهاي در ميان

ماموريت ها ترويج اخالق
طيف وسيعي از دانشگاههاي کشور است که از طريق
خواهد

شبکه بزرگ اعضاي انجمن  IEEEايران قابل اجرا
يد بر آن
جد 
يد که هيات رئيسه 
گرد 
بود .وي سپس متذکر 

ارزنده دوره هاي قبل را محفوظ
است که تجربيات مهم و 
ارد ،لذا از اعضاي کميته اجرایي در دوره قبل ،دعوت
نگاه د 
عمل
به
يد


جد

وره
د

ر
د

همكاري
به
ادامه در صفحه 4

كميته توسعه عضويت ،ضمن تبريك سال نو و اداي
ماندگار
تالشهاي 

صميمانهترين سپاسها براي

ارزشمند جناب آقاي دكتر ازگلي ،به استحضار

و
رساند که سامانه اتوماسيون ثبت نام  ،IEEEبا
مي 

هماكنون بصورت آزمايشي
همكاري پرشين دانشجو ،
شده است .اين سيستم به دليل ماهيت آن
اندازي 
راه 

کنيد "يا به طور مختصر  Upayپرشين
پرداخت 
"شما 
اساتيد و دانشجويان

دانشجو نام گرفت .در اين سيستم،
مدت زماني
بدون واسطه و به راحتي ،در 
توانند 
مي 

ثبتنام IEEE
خود را شارژ و 
کمتر از  5دقيقه حساب 
آدرس
هند .نسخه آزمايشي  Upayبه 
را انجام د 
اساتيد

 upay.persiandaneshjoo.irدر دسترس
اميد است با ياري
و دانشجويان محترم قرار گرفته است .
جامعه علمي دانشگاهي ،نسخه نهايي اين سامانه ،در
کند.
خود را آغاز 
يبهشتماه  94فعاليت رسمي 

ارد
اوايل 
ادي با شركت
قرارد 
همچنين ،كميته توسعه عضويت 
مهندسي پيشرو فناوران آلين كيش به منظور ارائه

خدمات تخفيف باشگاه آلينجا (كارت الكترونيكي)

نموده است .بر اساس
منعقد 

مدت  6ماه
در تهران به 
انفرادي در سايت
اين توافق ،اعضاي انجمن بصورت 
كرده و در
وارد 
هديه را 
كد 
نموده و 
آلينجا ثبت نام 
نهايت كارت تخفيف تهران را به صورت انالين از سايت
نمايند.

خريداري مي

انتشارات بهجت نيز براي سومين سال ،طي
رصد تخفيف براي اعضاي بخش
تفاهمنامهاي 20 ،د 

ايران در نظر گرفت.

کمیته اجرایی
بخش ایران متشکل از هیأت رئیسه و روسای
خود را ارائه
خدمات 
کمیتههای مختلف به شرح زیر 
هد:
د 
می 
آبادی
• رئیس :دکتر محمو د شاه 
محمودرضا حقي فام

• نائب رئیس :دكتر
مرادي سبزوار
هادي 
• دبیر :دکتر 
دار :دکتر بهروز مهام
• خزانه 
• رئیس کمیته آموزش :دکتر نصرتا ...گرانپایه
صادق
محمد 

• رئیس کمیته ارتباط با صنعت :دکتر
زاده
قاضي 
پسند
مجيد صنايع 

• رئیس کمیته ارتقاء :دکتر
ارد :دکتر بابک سیف
استاند 

• رئیس کمیته
• رئیس کمیته انتخابات و انتصابات :دکتر رضا
دانا
فرجی 
مهندسی :دکتر معصومه

• رئیس کمیته زنان در
نصیری کناری
• رئیس کمیته توسعه عضویت :دکتر عليرضا
فريدونيان

صدیق
• رئیس کمیته جوایز :دکتر علی خاکی 
• رئیس کمیته متخصصین جوان :دکتر محسن
کالنتر
زاده
خادم 
احمد 
• رئیس کمیته کنفرانسها :دکتر 
حمید

• رئیس کمیته فعالیتهای حرفهای :دکتر
زاده
سلطانیان 
• رئیس کمیته فعالیتهای دانشجویی :دکتر رضا
سروري
• رئیس کمیته مجامع تخصصی :دکتر
الدین گلستانی
سیدجمال 

تدین تفت
• مسئول خبرنامه :دکتر علیاکبر 
مهندس مژگان عزیزی
• مسئول تارنما :

کمیته زنان

مهندسی
فعالیتهای زنان در 
بخش ایران

مهندسي در تاريخ
اهداف كميته زنان در 
در راس��تاي 
هفتم مهر ماه سركار خانم دكتر نصيري كناري رئيس
كميته ،همراه با سركار خانم دكتر كسائي عضو كميته،
موالوردي ،معاون محترم رئيس

مالقاتي با سركار خانم
ه
خانواد


و
زن��ان
جمه��ور در امور
ادامه در صفحه 2

انا هلل و انا الیه راجعون

با نهایت تاسف و تاثر ،درگذشت
مهدی
س��يد 

نابهن��گام دکت��ر
انشکده
اس��تاد محترم د 

فخرايی
مهندسی برق و کامپيوتر دانشگاه

تهران را به جامعه علمی کش��ور
تسليت عرض مي نماييم.
امیداس��ت با تالش جامعه علمی کشور اندیشههای

علمی این اس��تاد فرزانه و مس��یر متعالی و ارزشمند
ایشان بیش از پیش بسط و گسترش یابد.
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نهمین گردهمایی سالیانه بخش ایران IEEE

کنفرانسها

تفدیر از هیاترئیسه بخش ایران

سخنرانی دکتر فتوحی

نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل
مهندسی برق

انشکده

قدرت توسط د
سیستمهای 
قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
و قطب علمی 
مهندسین

(پلیتکنیکتهران) با همکاری انجمن
برق و الکترونیک ایران و
(ادامه درصفحه )4


 ،IEEEبه اختصار به تبیین فعالیتهای دو سال اخیر
بهبود و ارتقاء

در راستای برنامههای  IEEEو در جهت
اختند .فعالیتهایی مانند
پرد 
فعالیتهای بخش ایران 
تشویق و ترغیب دانشگاهیان و به خصوص صنعتگران به
بودن
مند 
سود 
عضویت در  IEEEاز طریق تبیین و اثبات 
آن و همچنین فعالیتهای صورت گرفته در کمیتهی
عضویت در زمینه ی اعطای تسهیالت داخلی ،ارتقاء
شدن مجامع تخصصی
فعالیتهای دانشجویی و اضافه 
بهبود سطح کنفرانس

ید ،تالش در جهت حمایت و
جد 

رشد گرایشها در دو سال اخیر ،و
های داخلی در پی 
شده در کمیته ی ارتقاء که
همچنین تالشهای انجام 
شدن یک فلو و بیست و دو عضو ارش د در
منجر به اضافه 
ادامه از فعالیتهای
شده است .ایشان در 
دو سال اخیر 
شده در جهت ارتقاء فعالیتهای آموزشی از جمله
انجام 
دار ماراالنی" در امر
ید "استا د جبه 
جد 
تعریف دو جایزهی 
مهندسی برق و کامپیوتر و "استا د حکاک" در

آموزش
حوزه پژوهش مخابرات و حمایتهای کمیتهی آموزش
ارزشمندی

ند و بر
کرد 
یاد 
د 
متعد 
از کارگاههای آموزشی 
شده برای ارتقای سطح کنفرانسهای
تالشهای انجام 
تاکید

بردن هرچه بیشتر سطح آنها
داخلی و لزوم باال 
ند .ایشان با تشکر از فعالیتهای مسئول سایت
کرد 

مهندس عزیزی ،از اینترنتی

بخش ایران سرکار خانم
ند.
اد 
روند عضوگيري گروههاي تخصصي خبر د 
شدن 

تاکید بر این نکته که بخش ایران یکی

ایشان همچنین با
ند
کرد 
امیدواری 
از بهترین و فعالترین بخشهاست ،ابراز 
ارد.
این بخش افقهای روشنی در پیشرو د 
و در آخر از دکتر خوانساری ،مهندس انتظاری و دکتر
زاده و روابط عمومی و حراست پژوهشگاههای
خادم 

ارتباطات و فناوری اطالعات که همیشه بخش ایران را
ند.
کرد 
ردانی 
قد 
اند ،تشکر و 
اده 
خود قرار د 
مورد حمایت 

دکتر نوبختی خزانه دار بخش ایران و رئیس کمیته
فعالیتهای دانشجویی به عنوان دومین سخنران
زاده،
خادم 
گردهمایی ،ضمن تشکر از حمایتهای دکتر 

بندی
پس از بیان توضیحات مختصری از تقسیم 
شاخههای مختلف فعالیتهای  ، IEEEو تذکر این
نکته که  IEEEیک تشکل غیرانتفاعی است ،سخنان
ند.
کرد 
خود را در سه بخش بیان 

در بخش اول ایشان خالصهی کوتاهی از اجالس ناحیه
بود ارائه
شده 
هلند برگزار 
 8که در تابستان امسال در 
صد و سومین
ند .ایشان با بیان اینکه این جلسه 
کرد 

بوده و این ناحیه شامل آمریکا ،اروپا
نشست ناحیه  8
ند،
افزود 

است،

و خاورمیانه و بزرگترین ناحیه IEEE
است.
این جلسه ،آخرین جلسه آقایان باستیانز و دلیمار 
شده
ند خالصه مطالب مطرح 
افزود 

ایشان همچنین
مورد  SELECTED

در این نشست ،بحث در
بوده و به توضیحاتی
 APOINTED MEMBERS
ادامهی
اختند .ایشان در 
پرد 
مورد 

اجمالی در این

اشتند که در بحث فعالیتهای
خود اذعان د 
مطلب 
بوده و تمایل
جغرافیایی ،آفریقا تمرکز اصلی ناحیه  8
بسیاری به گسترش تخصصی و حرفهای فعالیتها در
ارد و به اجمال به بررسی دالیل این
وجود د 

این منطقه
نشده
رشد کنترل 
ادامه از 
پرداختند .ایشان در 
موضوع 
ند و با بیان اینکه IEEE
کنفرانسها ابراز نگرانی کرد 
کردن مقاالت از هیچ فلوچارت شفافی پیروی
رد 
برای 
ند که در بخش ایران سعی بر آن
کند ،بیان کرد 
نمی 
شده آن پروتکل
مشاهدات جمعآوری 

است که بر مبنای
کنند.
را بنحوی شبیهسازی 
ند :ناحیه  8مایل است که
ادامه افزود 
ایشان در 
خود راجع به جوایز
حد 
شاخهها ،مشاوران و بخشها در 
شود  .همچنین
کنند تا مشارکت بیشتر 

اطالعرسانی
خود را از طریق
خدمات  IT
ارد تا تمام 
 IEEEدر نظر د 
هد و این مسئله ای است که به
 GOOGLEانجام د 
باشد .ایشان با بیان
تواند برای ما مهم 
دلیل تحریمها می 
ید به نام
جد 
واحد سازمانی 
این مطلب که  IEEEیک 
واحد سازمانی
ند ،این 
کرده افزود 
ایجاد 

IEEE SITE
بوده و اعضای
اهداف انسان دوستانه ،غیرجغرافیایی 
با 
باشند.

توانند از SECTIONهای مختلف
آن می 
ایشان همچنین از اینکه ناحیه  8از گروههایی است
کرده
ارد ابراز نگرانی 
ند 
که هیچگونه  IEEE SITE

ند طی مذاکرات انجامشده سعی بر آن است با
و افزود 
تشویق اعضا و جمعآوری اطالعات در صورت امکان
شود .ایشان در
ناحیه  8در ایران دارای  IEEE SITE
انتهای این بخش نتیجه انتخابات اخیر ناحیه  8را اعالم
کردند.

در بخش دوم خالصهای از فعالیتهای دانشجویی انجام
شد.
شده بیان 

ند که فعالیتهای
اد 
ایشان در این بخش توضیح د 
شوند ،و
دانشجویی در قالب  SECTIONانجام می 
برسند ،ایشان با

هدف مشخصی
باید به یک 
در انتها 
اشاره به این نکته که  IEEEهیچ پروتکل خاصی برای
فعالیتهای دانشجویی در قالب SECTIONها در نظر
آزادی عمل در فعالیت این شاخهها را به
نگرفته است ،
عنوان فرصتی برای تقویت و برقراری ارتباطات دانست
ند" :کمیتهی فعالیتهای دانشجویی یکی از
و افزود 
بوده است و بستر
فعالترین کمیته های بخش ایران 
رادامه،
ارد" .د 
مناسبی برای جذب نیروهای کمکی د 
فعالیتهای این کمیته در قالب فعالیتهای حرفهای
چون برگزاری  workshopو سمینار و کنفرانسها،
مانند برگزاری تورها و

و فعالیتهای غیر حرفهای
شد ،و از
مناسبتهایی چون  IEEE Dayو ...مطرح 
آوردهای آن در دو سال گذشته به
مهمترین دست 

سخنرانی دکتر نوبختی

نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت
قدرت
وکنترل سیستمهای 

باشد.
این بخش افق های روشنی در پیش رو داشته 

سخنرانی مهندس شجاعی

سومین کنفرانس فناوری موج میلیمتری وتراهرتز
با همکاری قطبهای علمی سیستمهای مخابرات
رادیوئی فرکانس باال دانشگاه صنعتی امیرکبیر و

کاربردی دانشگاه تهران

سیستمهای الکترومغناطیس
در تاریخ  9تا  11دیماه  93با همکاری بخش ایران
 ،IEEEوزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری ،وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات و مرکز تحقیقات مخابرات
مهندسی برق دانشگاه صنعتی
انشکده 
ایران در محل د 
ید .در این کنفرانس که با حضور
گرد 
امیر کبیر برگزار 
اساتید دانشگاه ،محققین صاحب نظر و دانشجویان

ید ،پس از دریافت بیش از  60مقاله در
گرد 
برگزار 
فرآیند

بعد از طی
رابطه با موضوع کنفرانس  28مقاله 
ید .در
گرد 
داوری انتخاب و در پنج محور اصلی ارائه 
این کنفرانس شش کارگاه تخصصی توسط صاحب
مورد
ید که 
گرد 
نظران و متخصصین مربوطه ارائه 
کنندگان قرار گرفت.
استقبال شرکت 

کردند،
امیدواری 
بهترینوفعالترینبخشهاستابراز 

سخنرانی دکتر مرتضوی

سومین کنفرانس فناوری موج میلیمتری
و تراهرتز

تاکیدبرایننکتهکهبخشایرانیکیاز
دکترفتوحیبا 

سخنرانی دکتر ازگلی

دومین کنفرانس بینالمللی رباتیک و مکاترونیک
توسط انجمن رباتیک ایران و با حمایت فرهنگستان
علوم جمهوری اسالمی ایران ،در تاریخ  23الی 25
نصیرالدین

مهرماه  1393در دانشگاه صنعتی خواجه
شد .در این کنفرانس عالوه بر ارائه
طوسی برگزار 
مقاالت تخصصی و کارگاههای علمی و سخنرانان
میزگردهای متنوعی با عنوان کلینیک صنعت

کلیدی،

ستاوردهای صنعتی به

و همچنین نمایشگاه ارائه د
مورد تعقیب
صورت موازی با برنامه اصلی کنفرانس 
قرار گرفت.
در بخش علمی کنفرانس 309 ،مقاله تخصصی به
ید .این
گرد 
زبان انگلیسی به دبیرخانه کنفرانس واصل 
مقاالت در  10گروه تخصصی و با کمک بیش از 600
مورد ارزیابی قرار گرفته و در
داور داخلی و بین المللی 
نتیجه  93مقاله به صورت ارائه شفاهی و در طی 24
شد .عالوه بر
نشست علمی در طول کنفرانس ارائه 
شد
آن  70مقاله نیز به صورت ارائه پوستری پذیرفته 
واحد
که در روز دوم کنفرانس و در طی یک نشست 
گرفت .کلیه مقاالت

مندان قرار
ید عالقه 
در معرض د 
شدن به
شده در این کنفرانس برای نمایه 
پذیرفته 
تأئید ،در حال
شد و پس از 
فرستاده 

انجمن IEEE
حاضر دسترسی به این مقاالت در پایگاه IEEE-
 Xploreامکانپذیر است.
در بخش علمی کنفرانس ،سخنرانی پنج سخنران
روزآمد رباتیک و مکاترونیک

کلیدی نیز در زمینههای

بود که از آن میان سخنرانی دو
شده 
برنامهریزی 
اساتید

اساتید برجسته خارجی و سه تن از

تن از
برداری قرار گرفت .قابل
مورد بهره 
برجستۀ داخلی ،
توجه است که استقبال بسیار خوبی از ارائه مقاالت
کلیدی کنفرانس صورت گرفت
علمی و سخنرانیهای 
که در قیاس با کنفرانسهای داخلی مشابه به صورت
بود.
ملموس قابل توجه 
یکی از دیگر ویژگیهای شاخص این کنفرانس جنبۀ
بوده است .در این کنفرانس نه تنها
بینالمللی آن 
در بخش کمیته علمی و داوری مقاالت از بیش از
ادی
تعد 
شد ،بلکه 
چهارصد داور خارجی بهره گرفته 

اساتید برجسته خارج

کنندگان مقاالت نیز از
از ارائه 
کنندگان از کشورهای ایتالیا،
ند .این ارائه 
بود 
از کشور 
آلمان ،روسیه ،رومانی و مالزی در کنفرانس شرکت
اشتند.
د 
ایجاد

در بخش مهم دیگری از کنفرانس نیز به
ارتباط مناسب صنعت و دانشگاه با عنوان کلینیک
شد .در این بخش که به همت
پرداخته 
صنعت 
کمیته صنعت انجمن رباتیک برنامهریزی و اجرا
استفاده

ابتدا با بخشهای مختلف صنعت که
شد ،در 

فناوری رباتیک در آن ضروری است ،ارتباط الزم
دار این صنایع با کمک
برقرار گشته و نیازهای اولویت 
میزگردهای تخصصی با

شد.
خود ایشان مشخص 

عناوین «نقش رباتیک در صنعت»« ،بررسی و ارزیابی
بود .در
مسابقات رباتیک» و «رباتیک در کشاورزی» 
میزگردهای کنفرانس نیازهای صنایع توسط میزگرد

تخصصی تنظیم و به اطالع محققین و صاحبنظران
مورد بحث
شد و خصوصیات این موضوعات 
رسانده 

و بررسی قرار گرفت .طرح این موضوعات در این
همایش علمی ارتباط موثری بین صاحبان صنایع و
نمود .کمیته صنعت انجمن رباتیک
ایجاد 

محققین
ِ
شده در این
اندازی 
سایت راه 
استفاده از

ایران با
نماید تا منجر به
موضوع ،این ارتباطات را تعقیب می 
د.
گرد 
نزدیک 
آینده 
حل مسئله در 

گردهمایی سالیانه ی بخش ایران در تاریخ سیام
نهمین 
مهرماه در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات
با حضور اعضای کمیتهی اجرایی و مشاوران شاخهها و
نمایندگان دانشجویی دانشگاههای مختلف کشور برگزار

شد.

مجید و پخش

چند از کالم اهلل
مراسم با تالوت آیاتی 
شد .به عنوان
سرود ملی جمهوری اسالمی ایران آغاز 

اولین سخنران از دکتر فتوحی رییس بخش ایران
ایراد
 IEEEو رئیس دانشگاه صنعتی شریف برای 
آمد.
سخنرانی دعوت به عمل 
تقدیر و تشکر از کمیتههای مختلف ،پس
ایشان ضمن 
از بیان تاریخچه مختصری از شکلگیری بخش ایران

تدوین آییننامهی ملی شاخه های دانشجویی ،اصالح

آییننامهی شاخهی برتر دانشجویی ،و تهیه ی یک
شد.
واحد برای ارزیابی شاخه ها اشاره 
الگوی 
ند که هشت
کرد 
ادامه به این نکته اشاره 
ایشان در 
سیزده جایزه بخش ایران مربوط به فعالیتهای

جایزه از
بوده است.
دانشجویی 
اقداماتی که کمیته در دو سال
ادامه به بیان 
ایشان در 
اده و کارهائی که اکنون
اخیر در شاخه دانشجویی انجام د 
پرداخت.
آینده 
بوده و همچنین برنامه های 
در حال انجام 
ایشان در بخش سوم به تغییراتی که در آییننامه مرتبط
اختند.
پرد 
با کمیته دانشجویی صورت گرفته 
ایشان با بیان این مطلب که معیار انتخاب تز برتر دکتری،

سخنرانی دکتر سلطانیانزاذه

دومین کنفرانس بین المللی رباتیک
و مکاترونیک

کمیته مجامع تخصصی

کرده و تغییر بارز آن غیرقابل محاسبه
در سال قبل تغییر 
ت و برای مقطع دکتری فقط
بودن مقاالت کنفرانسی اس 

شوند.
مقاالت ژورنالها ارزیابی می 
ند پیشنهادهایی در جهت اصالح
ایشان همچنین افزود 
آییننامهی جایزهی برتر تزهای کارشناسی و همچنین
طرح مشاور برتر جهت تشویق دو ساله ،تحت بررسی
است.
مورد
ایشان در انتها به طور مختصر به بیان سه نکته در 
صدور گواهینامه
ید 
جد 
بودجه به شاخهها ،آییننامه 
واریز 
شده در آییننامه شاخه
ایجاد 

از طریق شاخه ،و تغییر
پرداختند.
دانشجوی برتر در قسمت فعالیت عضویتها 
گردهمایی در راستای انتخابات قریبالوقوع
ادامهی 
در 
شود،
بخش ایران که هر دو سال یکبار برگزار می 
زاده ،رییس کمیتهی انتخابات 2014
دکتر سلطانیان 
ند .این کمیته متشکل از
کرد 
ایراد 
خود را 
توضیحات 
دانا ،دکتر گلستانی ،دکتر
عبدیپور ،دکتر فرجی 
دکتر 
نامزدی

زاده ،فراخوان
راشدمحصل و دکتر سلطانیان 

انتخابات  2014برای سمت های رییس ،نایب رییس،
ند.
دبیر ،و خزانه دار را در اواسط شهریور منتشر کرد 
بدین شرح
طبق این فرخوان شرایط و مراحل نامزدی 
است :نامز د بای د حائز یکی از رتبه های member
باشد.

 senior memberو یا  fellowدر IEEE
همچنین هرنامز د از طرف سه نفر از اعضای IEEE
(عضو ،عضو ارشد ،فلو) معرفی میشو د و نهایتا با تکمیل
(موجود در سایت  )IEEEبه همراه

و ارسال فرم مربوطه
حداکثر  300کلمهای به زبان فارسی و یک
بیوگرافی 
قطعه عکس پرسنلی به بخش ایران (از طریق ایمیل
یدای یکی از سمت های مذکور
کاند 
یا فکس) به عنوان 
کند.
حداکثر تا 3آبان ،ثبتنام 

دکتر ازگلی رییس کمیتهی توسعهی عضویت ،چهارمین
ابتدا به بیان مشکل
ند .ایشان در 
بود 
سخنران همایش 
اساسی اختالف دالر و ریال در دو سال اخیر و تاثیر
آن بر آمار عضویت و نحوهی مواجهه با آن از طریق
ایجاد امکان پرداخت هزینه یا واریز توسط کارتهای

اختند .پس از آن از تالشهای
پرد 
اعتباری در کمیته 
خدمات و مزایای داخلی
کردن 
شده برای جایگزین 
انجام 
نیستند

به جای مزایای  IEEEکه اغلب قابل وصول
ند .تالشهایی چون :درنظرگرفتن مزایای داخلی
کرد 
یاد 

مانند تخفیفهای کنفرانس ها ،هتلها ،مراکز تجاری

و ...برای گروه های خاصی از اعضا ،تبلیغ برای عضویت
 IEEEدر کنفرانسها ،و جذب کمک به صورت درنظر
کادر کمیته ی توسعه
نماینده ای از هر کمیته در 

گرفتن
بهبود و

ند
کرد 
عضویت .ایشان در پایان خاطر نشان 
ایجاد مزایای داخلی

سادهسازی ثبت نام و همچنین

برای اعضا کماکان در دستور کار است.
گردهمایی و پیرو امضای تفاهم نامهی
ادامه ی 
در 
ادامه در صفحه 4
همکاری بین بخش ایران و کمیته 

خالصه فعالیتهای گروه تخصصی
سیستمهای کنترل بخش ایران IEEE

سیستمهای

یازدهم گروه تخصصی
جلسات هفتم تا 
مدیره به ترتیب در
کنترل با حضور اعضای هیات 
تاریخهای  /10/8 ،/9/3 ،/7/14 ،/4/23و 93/11/20
ند .محور اصلی جلسات مذکور بررسی
شد 
برگزار 
راهبردی در بخشهای مختلف به منظور

طرحهای
بود .پس از بررسی
تدوین برنامه اجرایی گروه 

مدیره،
شده از سوی اعضای هیات 
پیشنهادات مطرح 

گرفتند:

مورد تصویب قرار
طرحهای زیر 
هدف اصلی
راهبردهای آموزشی گروه با چهار 

• طرح
 -1ارتقای کیفیت در آموزش از طریق اعتبارسنجی
پیوسته برنامههای آموزشی
 -2پژوهش محوری و نوآوری در آموزش
 -3مهارت آموزی در آموزش و آموزش تقاضامحور
ورودی مقاطع تحصیالت
 -4اعتبارسنجی آزمونهای 
پیشنهادهای اصالحی به وزارت علوم،

تکمیلی و ارائه
تحقیقات و فناوری
هدف
راهبردهای کمیته کنفرانس گروه با چهار 

• طرح
اصلی
 -1ارتقای کیفیت برگزاری کنفرانسها
 -2ارتقای کیفیت داوری مقاالت
کنفرانسها

 -3ارزیابی کیفی
کنفرانسهای تخصصی

 -4بسترسازی به منظور برگزاری
سیستمهایکنترل

هدف
راهبردهای کمیته دانشجویی گروه با دو 

• طرح
اصلی
شبکهای بین دانشجویان

ایجاد و ارتقاء تعامالت
 -1
رشته کنترل در دانشگاههای مختلف
سازنده با سایر کمیته های تخصصی گروه

 -2تعامل
فرآیندهای اجرایی

کنترل به منظور همکاری و کمک به
آنها
اهداف و وظایف کمیته عضوگیری و روابط
• تصویب 
هدف اصلی
عمومی گروه با دو 
 -1گسترش کمی اعضای گروه از طریق جذب اعضای
موجود

ید و حفظ اعضای
جد 

نمودن بستری برای ارتباط موثر با اعضا و
 -2فراهم 
فعالیتها و برنامههای گروه

مورد
اطالع رسانی در 
فعالیتهای گروه در

همچنین به منظور شروع
طرحهای
شده در 
بخشهای مختلف ،راهکارهای مطرح 

ند.
ید 
گرد 
بندی نیز 
اولویت 

بخشها
راهبردی این 


کمیته آموزش

اولین دوره آموزشی دانشآموزی با
نظارت بخش ایران IEEE

انشآموزي کميته آموزش
با همکاري مشترک بخش د 
واحد
بخش ايران  IEEEو شاخه دانشجويي  IEEE
آزاد تهران مرکزی ،اولين دوره آموزشي
دانشگاه 
«دوره
انشآموزي در دبيرستان عالمه حلي با عنوان 
د 
مدت زمان
کاربردهاي آن» در 

آموزشي فناوري نانو و
برگزارشد.

 27مهر  23 -آذر ماه
انشآموزان شرکت
در اين دوره برحسب اطالعات اوليه د 
کننده ،مفاهيم اوليه فيزيکي نانوفناوري و تاريخچه آن،

کاربردهاي الکترونيکي

هدف بررسي
به صورت ويژه با 
نانولولههاي کربني و گرافين

ساختارهاي نانو ،فيزيک
شد .با ارائه فيلم و انيميشن
انشآموزان ارائه 
براي د 
ويژه ،دانش آموزان با تجهيزات آزمايشگاهي حوزه
روشهاي شناسايي و سنتز

نانوفناوري و همچنين
ند .در اين دوره ،اسپينترونيک،
شد 
نانوساختارها آشنا 
فناوريهاي نوين پيش روي اين شاخه از علم ،و به

ند .در قسمت
شد 
صورت کلي ،نانوساختارها بررسي 
عملي و آزمايشگاهي اين دوره ،با همکاري پژوهشگاه
کنندگان با دستگاه
انشآموزي تهران ،شرکت 
د 
ند.
اد 
چند پروژه عملي انجام د 
شده و 
اليهنشاني آشنا 


کمیته زنان
اشتند .اين جلسه با هماهنگي
(ادامه از صفحه اول) د 

مهندس كفايتي ،مسئول امور
و حضور س��ركار خانم 
بانوان ارتباطات و فن آوري اطالعات ،در محل معاونت
شد
اهداف كميته شروع 
شد .جلسه با تشريح 
تشكيل 
مورد بحث
و در ادامه ،نحوه حمايت معاونت از كميته 
راهبردی

و بررس��ي قرار گرفت و در نهایت تصميمات
مساعدت سركار

شد .كميته از
کننده ای گرفته 
امیدوار 

ارد .الزم به ذكر
موالوردي نهايت تشكر را د 

خانم دكتر
دي با سركار خانم
متعد 
اس��ت كميته قبال جلس��ات 
مهندس كفايتي داشته است و ايشان همواره همراهی

اند كه از ايشان
بس��یار صمیمانهای که با كميته داشته 
شود .جلس��ات در محل امور بانوان
تش��كر فراو ان مي 
وزارت ارتباط��ات و فن آوری اطالعات ،با حمایت وزیر
محترم ارتباطات دکتر واعظی ،صورت گرفته است که
د.
گرد 
ارد از ایشان نیز تشکر وافر 
جا د 

3

شماره  - 22پاییز و زمستان 1393

شد
به میزبانی شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار 

اخبار
شاخه دانشجویی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با
اقدام به برگزاری
همکاری باشگاه رباتیک دانشگاه 
پیادهسازی لینوکس بر بستر

گارگاه آموزشی
نمود .این کارگاه در حاشیه دهمین دوره
 FPGA
مسابقات رباتیک کشوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی
مقدماتی و
مدت  16ساعت در دو بخش 
بابل و به 
شد.
پیادهسازی سخت افزاری ارائه 


شاخه دانشجويي
يزد
آزاد 
دانشگاه 

بزرگداشت صنعتی خواجه

اسفند همزمان با روز

پنجم
مهندس در دانشگاه
نصیرالدین طوسی  ،جشن روز 

شد .در این جشن که به همت
یزد برگزار 
آزاد اسالمی 

یزد و
آزاد اسالمی 
انجمن علمی برق و  IEEEدانشگاه 
زیادی از
معاونت فرهنگی و اجتماعی و با حضور جمع 
شهید آوینی

مهندسی در سالن
دانشجویان رشته های 
هدایایی توسط
ید 
گرد 
مهندسی برگزار 
انشکده فنی و 
د 
مدیر کل روابط عمومی و بین الملل
ریاست دانشگاه ،
یزد ،معاون پژوهشی دانشگاه و ریاست
آزاد 
دانشگاه 
مهندسی به اعضاي تیمهاي رباتیک
انشکده فنی و 
د 
و بتن و جمعی از دانشجویان برتر رشته های فنی
شد .
ومهندسی اعطاء 


شاخه دانشجويي
دانشگاه تبريز

شاخه تازهتاسيس دانشگاه تبريز ،در مهرماه و آبانماه
سال جاري ،روزهاي پركاري را پشت سر گذاشت.
اين شاخه عالو ه بر عضوگيري و تشكيل هسته اوليه و
كادر اجرايي شاخه ،دورههاي آموزشي الگوریتمهای

پردازش
کاربرد متلب در کنترل و مخابرات ،

تکاملی،
تصاویر دیجیتال و دوره آموزشي سيمولينك را
نموده است .برگزاري كارگاه مقاله نويسي
برگزار 
انشكده كشاورزي) و سمینار نقش

(با همكاري د
پیشرفت تجهیزات الکترونیکی در صنعت سینما (به
سالگرد پخش اولین فیلم ناطق در ایران) از

مناسبت
بوده
ديگر برنامههاي اين شاخه در مهر و آبان  93
است.

نهمین نشست رؤسای شاخههای دانشجویی

نهمين جلسه از سری نشستهاي دانشجويي در تاریخ
چهارشنبه  30مهرماه سال جاری با حضور دكتر امین
دار بخش و رئیس کمیته فعالیتهای
نوبختی خزانه 
دانشجویی ،دكتر نصرت ا ..گرانپايه (رئيس كميته آموزش،
عضو كميته فعاليتهاي دانشجويي و مشاور شاخه دانشجويي
محمدرضا

مهندس عزیزی ،دكتر
صنعتی خواجه نصير) ،خانم 
آباد) و
واحد نجف 

آزاد
يوسفي (مشاورشاخه دانشگاه 
نمایندگانی از  18شاخه دانشجویی در دانشگاه صنعتی

شد .در این نشست ،نمایندگان
خواجه نصير طوسي برگزار 
آزاد مجلسی،
دانشگاههای صنعتی اصفهان ،صنعتی شیراز ،
شهید

آزاد تهران مرکز ،صنعتی امیرکبیر ،تهران،
کردستان ،

مشهد ،صنعتی نوشیروانی بابل ،تربیت

فردوسی
بهشتی ،
بیرجند،

یزد ،شیراز ،گیالن،
آزاد 
آباد ،
آزاد نجف 
مدرس ،

اشتند .بررسی مسائل
تبريز و صنعتی خواجه نصیر حضور د 
مربوط به چگونگی انتخاب مشاور برتر شاخه دانشجویی،
چگونگی انتخاب پروژهی برتر کارشناسی ،نحوه تعامل
ارند
رمورد اعضای شاخه های دانشجویی که همکاری د 
د 
نیستند ،روشهای انتقال تجربهی

ولی عضو معتبر IEEE
یکدیگر ،راههای ارتباط با
دورهها و شاخههای دانشجویی به 
سند مالی کمیته فعالیتهای دانشجویی
مشاور و همچنین 
ابتدای جلسه
در دستور کار این نشست قرار داشت .در 
دکتر نوبختی گزارش مختصری از فعالیتهای اخیر کمیته

روند اجراي اساسنامه شاخهها و همچنین
دانشجویی نظیر 
ند .جلسه با بیان
نمود 
بودجه به شاخهها را ارائه 
اختصاص 
مورد نحوه انتخاب
پیشنهادات حاضرین در 

نقطه نظرات و
مشاور برتر شاخهی دانشجویی و راهكارهاي ممکن برای
عملکرد

بازخورد

کردن موثر این مهم و در نظر گرفتن
اجرایی 

خود
شد .نظرات و تجربیات 
ید شاخه ،پیگیری 
مشاور از د 
شاخه دانشجویی از این حیث دارای اهمیت است که ممکن
باشد ،اما کمیت
است مشاور شاخه دانشجویی بسیار فعال 
باشد.
نرسیده 

و کیفیت این فعالیت به اطالع بخش ایران
تواند در این شرایط نقش بسیار موثری
شاخه دانشجویی می 

بعدی اصالح آییننامه انتخاب
را ایفا نمای د .موضوع مهم 
بود که در سالهای
پایاننامه برتر دانشجوی کارشناسی 
بوده است .این مشکل از
اخیر اجرای آن با مشکل مواجه 
عمدتا دارای
شود که داوطلبان این جایزه 
این جا ناشی می 
نیستند و همچنین کیفیت

مقاالت مستخرج از پایاننامه
وجود وجه

عدم
شده است .
پایاننامه ایشان عالی ارزیابی 
کند.
فرایند گزینش را با مشکل مواجه می 

تمایز مناسب
پیشنهادی شامل تغییر عنوان جایزه به دانشجوی

گزینههای
ند .از جمله
بود 
ید 
جد 
افزودن معیارهای 
برتر کارشناسی و یا 
کاربردی

پیشنهادی ،داشتن توصیهنامه،

ید
جد 
معیارهای 
بودن با صنعت ،گواهی صنعت ( اعالم
بودن پروژه و مرتبط 

نیاز صنعت) ،فعالیتهای داوطلبانه در انجمنهای علمی
و صنفی ،گواهی ثبت اختراع ،مسابقات و جوایز مرتبط با
ند .اکثریت با تغییر
بود 
موارد مشابه 
مانند  SPCو سایر 
پروژه 
افزودن
عنوان جایزه به دانشجوی برتر کارشناسی مخالفت و با 
شد
ند .مقرر 
کرد 
ید به آییننامه فعلی موافقت 
جد 
معیارهای 
مورد در هیئت رئیسه و موافقت
نمودن این 
پس از مطرح 
دا در جلسه رؤسای شاخههای
مجد 
مورد 
اصولی ایشان ،
شود .در انتهای جلسه نیز پیشنهادهایی
دانشجویی مطرح 
سند مالی
شد پیشنویس 
شد و مقرر 
سند مالی مطرح 
برای 
شود و نقطه نظرات تا
به صورت ایمیل به شاخهها ارسال 
شود.
مورخ  15آبان ماه به كميته منعكس 

شد
آباد برگزار 
آزاد نجف 
به میزبانی شاخه دانشجویی دانشگاه 

سمینارتوسعه  IEEEبخش ایران
و نقش آن درتجاريسازی پژوهشهای دانشگاهی

آباد در تاریخ 19
واحد نجف 

دانشگاه آزاد اسالمی
آذرماه سال جاری به مناسبت هفته پژوهش ،میزبان
"سمینارتوسعه  IEEEبخش ایران ونقش آن
درتجاریسازی پژوهشهای دانشگاهی" با حضور دکتر
شاهآبادی نایب رئیس بخش ایران ،آقای محمودی
معاون استاندار اصفهان و فرماندار شهرستان نجفآباد،
دکتر ابراهیمی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد نجفآباد ،دکتر سیف رئیس کمیته استانداردهای
بخش ایران ،مهندس نکویی نماینده شهرک علمی
تحقیقاتی اصفهان ،مهندس ترکزاده نماینده معاونت
برنامهریزی و تحقیقات برق منطقهای اصفهان وخانم
مهندس عزيزي مسئول تارنمای بخش ایران ،بود.
همچنین دکتر مهدوینسب رئیس دانشکده برق،
مهندس زنجانی رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
آزاد اسالمی واحد نجفآباد ،مهندس شانه معاون
آموزشی دانشکده ،دکتر دولتشاهی مدیر پژوهشی
دانشکده برق ،دکتر یوسفی مشاور شاخه نجفآباد،
دکتر معظمی مدیر گروه قدرت ،مهندس اعتصامی

مدیر گروه الکترونیک و دکتر هنرور رئیس سابق دفتر
ارتباط با صنعت دانشگاه از مهمانان ویژه داخلی این
سمینار بودند.
در ابتدای این سمینار که در تاالر شهید میردامادی
واحد نجف آباد برگزار شد ،پس از
دانشگاه آزاد اسالمی 
تالوت آیاتی چند از قران کریم و پخش سرود جمهوری
اسالمی ایران ،دکتر ابراهیمی معاونت پژوهشی دانشگاه
ضمن خوشآمدگویی به مهمانان سمینار ،تجاریسازی
فعالیتهای پژوهشی را یکی از اولویتهای اصلی
خواند و تالش همهجانبه برای

دانشگاه آزاد اسالمی
دستیابی به این هدف را خواستار شد .پس از آن آقای
محمودی معاون استاندار اصفهان و فرماندار شهرستان
آباد به ذکر مشکالت صنعتی استان و سیاستهای
نجف 
استانداری اصفهان در این زمینه پرداخت و از دانشگاهها
و مجامع علمی برای ورود موثر برای حل این مشکالت
دعوت کرد .پس از آن دکتر شاهآبادی نایب رئیس بخش
به معرفی  IEEEبخش ایران و اهداف و چشماندازهای
آن به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین مجامع

علمی کشور پرداخت .سپس دکتر سیف رئیس کمیته
استانداردهای بخش ایران با سخنرانی جذاب خود به
مقایسه جایگاه و نقش مهندسین برق در پیشرفت علم
و تکنولوژی در جهان و ایران پرداخت.
پس از آن ،مهندس ترکزاده نماینده معاونت برنامه
ریزی و تحقیقات برق منطقهای اصفهان به ذکر
اولویتهای پژوهشی این معاونت و معرفی زمینههای
ورود دانشگاه به این حوزه پرداخت .مهندس نکویی
نماینده شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان نیز آخرین
بود که به معرفی این شهرک
سخنران این سمینار 
و کارهای انجام شده در آن در زمینه مهندسی برق
پرداخت.
در پایان مراسم با ارائه لوح تقدیر از طرف دانشگاه
واحد نجفآباد ،از فعالیتهای پربار دکتر

آزاد اسالمی
شاهآبادی نایبرئیس بخش ایران ،دکتر سیف رئیس
کمیته استانداردهای بخش ایران ،مهندس روحانی
معاون برنامهریزی و تحقیقات برق منطقهای اصفهان،
مهندس نکویی نماینده شهرک علمی تحقیقاتی

اصفهان و مهندس عزیزی مسئول تارنمای بخش تقدیر
و تشکر شد.
پس از این مراسم نیز نمایش رباتهای عمود پرواز
ساخت پژوهشگاه رباتیک دانشگاه اجرا شد .در جلسه
عصر نیز سه کارگاه در زمینه انتقال توان بصورت بی
سیم توسط دکتر شاهآبادی ،تکوین فناوری ارتباطات
و اطالعات توسط دکتر سیف و معرفی نرم افزار
 Digsilentتوسط مهندس ترک زاده با حضور اعضای
هیئت علمی و دانشجویان دانشکده برق برگزار شد.
پس از صرف ناهار نشست صميمانه وجلسه پرسش و
پاسخي با حضور دکتر سیف رئیس کمیته استانداردها،
واحد نجف

دکتر یوسفی مشاور دانشگاه آزاد اسالمی
آباد ،دکتر معظمی مدیر گروه قدرت و اعضای هیئت
آباد در محل دفتر شاخه صورت
رئیسه شاخه نجف 
گرفت.
پس از آن نیز تور اصفهان گردی برگزار گردید.

شاخه دانشجویی
دانشگاه الزهرا

شاخه دانشجويي دانشگاه الزهرا در روز سه شنبه 6
زيادي از دانشجويان اين دانشگاه
اد 
تعد 
آبان  93ميزبان 
بود.
در مراسمي با عنوان "همايش آشنايي با  "IEEE
اولين سخنران اين مراسم ،دكتر امين نوبختي ،عضو
هيئت علمي گروه كنترل دانشگاه صنعتي شريف و
ند
بود 
دار و مسئول کمیته دانشجويي شاخه ايران 
خزانه 
مورد معرفي و تاريخچه  ،IEEEفعاليتهاي
كه در 
اين انجمن و لزوم و مزاياي عضويت در آن صحبت
ند .پس از آن ،خانم دكتر اخباري مسئول كميته
كرد 

مهندسي) انجمن ،درباره اين كميته
( WIEزنان در 
ند .در پايان،
نمود 
و فعاليتهاي آن توضيحاتي بيان 
ند.
اد 
كنندگان پاسخ د 
سخنرانان به سواالت شركت 

شاخه دانشجويي دانشگاه
نصیرالدين طوسي

صنعتی خواجه
برگزاري چهار سخنراني علمي با همکاری قطب علمی
محاسبه و مشخصهیابی افزارهها و زیر سیستمهای
الکترومغناطیسی در روزهاي  23تا  25آذرماه ،از جمله
اقدامات شاخه تازه تاسيس دانشگاه صنعتی خواجه نصير

ند از:
بود 
بود .اين سخنراني ها عبارت 

Communication Theory and Non- C1
زاده گوهري-
(دكتر امين امين 
 locality of Nature
دانشگاهصنعتيشريف)
Microwave Tomographic Imaging for )2
محمد جعفري –

( Breast Cancerپروفسور علي
موسسه CNRSفرانسه)
(دكتر امين
 Bio-Inspired Microfluidic )3
كانادا)
نژاد – دانشگاه كلگري 
صنعتي 
اندازهگيري و مشخصه يابي الكترومغناطيسي در
 )4
چماني-دانشگاه صنعتی خواجه

(دكتر سميه
حوزه زمان 
الدينطوسي)
نصير 
يد از
بازد 
همچنين اين شاخه در روز  26آذرماه ،برنامه 
(در نمايشگاه بين المللي تهران)
نمايشگاه هفته پژوهش 
كرد.
را برگزار 

شاخه دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس

ید از پژوهشگاه رویان
بازد 
مدرس در روز يكشنبه 5
شاخه دانشجويي دانشگاه تربيت 
كرد.
يد از پژوهشگاه رويان را برگزار 
بازد 
بهمن ماه  93برنامه 
رتمند
قد 
اين پژوهشگاه یکی از مراکز پژوهشی پرافتخار و 
در سطح خاورمیانه است که کارنامۀ موفق کشور ایران را
در پیشرفت علوم پزشکی و زیستی در عرضۀجهانی به
ید ،دکتر ازگلی و دکتر صنیعی،
بازد 
گذارد .در این 
نمایش می 
مشاور شاخه در سال  ،2015دانشجویان تحصیالت تکمیلی
ند.
نمود 
انشکده را همراهی 
د 
ید در ساعت  9صبح با حضور در اتاق جلسات این
بازد 
این 
مجموعه با معرفی و نمایش فعالیتها و زمینههای کاری
مدیران
شد .سپس ،دکتر توتونچی ،یکی از 
پژوهشگاه آغاز 
خود
انشکده به معرفی زمینههای کاری 
اساتید د 

پژوهشگاه و
د.
گرد 
اختند تا زمینۀ همکاری مشترک فراهم 
پرد 

ید از آزمایشگاههای مجموعه شامل
بازد 
در ساعت  ،12
مهندسی بافت ،زیست مولکولی و پروتئومیکس
آزمایشگاه 
انجام گرفت.
کنندگان در سالن ناهارخوری این
ید 
بازد 
در انتها نیز ناهار 
شد.
پژوهشگاه صرف 

نمایشگاه تخصصی برق و کامپیوتر
مدرس ،به مناسبت  7اكتبر
شاخه دانشجويي دانشگاه تربيت 
( )IEEE Dayبا همکاری انجمن های علمی دانشجویی
اقدام به
قدرت و الکترونیک) 
مهندسی برق (شامل کنترل ،

برگزاري نمايشگاه تخصصي برق و كامپيوتر در روزهاي 14
نمود .اين نمایشگاه با استقبال خوبي از سوي
تا  16مهرماه 
دانشجویان رشتههای برق ،کامپیوتر ،عمران ،هوافضا و ...
شد وهمچنين با توجه به برگزاري آن در اوايل سال
مواجه 
ید نيز بسیار
جد 
ورودی 
تحصيلي دانشگاه ،برای دانشجویان 

بود.
کارآمد 

بود كه با
بخش اصلي و مهم اين نمايشگاه ،غرفه  IEEE
تهيه بروشورها و پوسترهاي مناسب و همنين پاسخگويي
شفاهي به سواالت تخصصي دانشجويان ،نقش مهمی را در
مهندسی برق
انشکده 
معرفی هرچه بیشتر  IEEEو نیز د 
و کامپیوتر ،زمینههای تحقیقاتی و پژوهشی ،معرفی شاخه
عهده داشت .از
دانشجویی و نحوه همکاری با اين شاخه به 
ديگر فعاليتهاي مهم اين غرفه ،ثبت نام رایگان IEEE
شده
ابتدا برای  100نفر اول در نظر گرفته 
بود .این طرح 


بود ،اما با توجه به استقبال فراوان دانشجویان ،به صورت

بعدی،
تصاعدی و با کاهش هزینه دریافتی از دانشجویان 

ش ازفعاليتهاي قبلي شاخه در سال
شد .ارائه گزار 
ید 
تمد 

جاري (کارگاه  ،ADSکارگاه  ،NS-3سخنرانی پروفسور
محمد حکاک و ضیافت

گرامیداشت پروفسور

گرهارد کرامر،

بعدي
مورد دورههاي آموزشي 
افطار) و اطالع رساني در 
بود.
اقدامات اين غرفه 
گروه (متلب ،زبان و  )...از ديگر 
به جز غرفه  ،IEEEغرفه هاي ديگري از جمله غرفه
"فرادرس" ،غرفه سرگرميهاي رايانهاي،

گروه آموزشی
اشتند كه
غرفه دلنوشتهها و  ...نيز در نمايشگاه حضور د 
ند.
شد 
كننده نيز روبرو 
يد 
بازد 
با دانشجويان 
يكي از فعاليتهاي ديگر شاخه در طي زمان برگزاري اين
بود .معرفي
نمايشگاه ،انتشار شماره دوم نشريه "توان" 
 ،IEEE Dayتشريح نحوه عضويت در  IEEEو مزاياي
عملکرد شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه

آن ،مروری بر
انشکده و حوزههای پژوهشی
مدرس ،معرفی د 
تربیت 
مورد
الورود و راهنمايي در 
يد 
جد 
اساتيد براي دانشجويان 

روش جستجو در فضای علمي از جمله مطالب اين شماره
بود.
از نشريه توان 

اخبار
شاخه دانشجویی
آزاد تهران جنوب
دانشگاه 
در روز سهشنبه  25آذرماه  ،93شاخه  IEEEتهران
اقدام به برگزاری
جنوب با همکاری انجمن برق 
نمود.
همایشی با عنوان "معرفی  "IEEE
آبادی (نایب رییس) ،دکتر
در این همایش دکتر شاه 
اردها) ،دکتر ازگلی
استاند 

سیف (رییس کمیته
(رییس کمیته عضویت) و جناب اقای دکتر علمایی
ند.
کرد 
(مشاور شاخه تهران جنوب) سخنرانی 

شاخه دانشجويي
آباد
آزاد نجف 
دانشگاه 
انشکده برق
برگزاری جشنهای فارغالتحصیلی د 
چند کارگا ه آموزشی مختلف و همچنین
برگزاری 
میزبانی "سمینارتوسعه  IEEEبخش ایران و نقش
آن درتجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی" از جمله
بوده
فعالیتهای این شاخه دانشجویی در پاییز  93
گسترده انجام

است .این شاخه با توجه به فعالیتهای
شده ،به عنوان فعالترین انجمن دانشجویی دانشگاه

ید و آقای
آباد انتخاب گرد 
واحد نجف 
آزاد اسالمی 

نمایندگی از

محمد حسین بابایی (رئیس شاخه) به

اعضای این شاخه ،از طرف دکتر امیری (رئیس دانشگاه
تقدیر قرار گرفت.
مورد 
آباد) 
آزاد نجف 


شاخه دانشجويي
دانشگاه تهران

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی
سالگرد تأسیس دانشگاه

هشتادمین

همزمان با جشن
برگزیده

ستاوردهای

تهران ،نمایشگاه یافتهها و د
پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه علوم
اسفندماه ،در

پزشکی تهران ،در روزهای  11و 12
پردیس
انشکده ادبیات و علوم انسانی 
محوطه مقابل د 
مرکزی این دانشگاه با کمک و همت دانشجویان
ادی از
تعد 
انشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و 
د 
شد .در این
اعضای شاخه دانشجویی  IEEEبرگزار 
افزوده" شاخه
روید "واقعیت 
اند 
نمایشگاه ،از اپلیکیشن 
شد و برای دو شماره از
دانشجویی  IEEEرونمایی 
ید.
گرد 
تولید و عرضه 
خبرنامههای نمایشگاه ،
جشنواره پروژههای دانشجویی
شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه تهران ،از سال
نهادن
ایجاد انگیزه مضاعف ،ارج 

هدف
گذشته ،با 
و ارتقای سطح فعالیت های پژوهشی در میان
مهندسی برق و کامپیوتر ،از پروژه
انشکده 
دانشجویان د 
تقدیر به عمل
های دانشجویی برتر در برخی دروس ،
آورد.
می 
ید تحصیلی نیز این شاخه دانشجویی
جد 
در آغاز ترم 
در روز بیستم بهمن ماه  ،1393مقارن با ایام دهه
مبارک فجر ،نـمایشگاهی از پروژههای دانشجویی برتر
نمود .دانشجویان
ازنده در ترم گذشته برپا 
ریزپرد 

درس
ید از نمایشگاه ،از طریق
بازد 
انشکده ضمن 
اساتید د 

و
کنندگان" در نمایشگاه و یا به
ید 
بازد 
"داوری 
غرفه 
یدگاه
صورت آنالین در سایت شاخه ،پروژه برتر را از د 
ند .در پایان این مراسم ،نتایج این
کرد 
خود انتخاب 

داوری همگانی و همچنین داوری کمیته برگزاری
نمایندگان شاخه دانشجویی

اساتید مربوطه و

(شامل
برگزیده

ید و تیم های
گرد 
بندی و اعالم 
 )IEEEجمع 
مورد
انشکده 
در هریک از داوریها ،توسط مسئولین د 
گرفتند.

تقدیر قرار


کتابخانه شاخه
کتابخانه شاخهی دانشجویی  ،IEEEواقع در اتاق
مهندسی

انشکدهی
قدیم د 
شماره  102ساختمان 
آوردن
هدف فراهم 
برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ،با 
مورد نیاز دانشجویان
ب درسی و ژورنالهای علمی 
کت 
یده است .این
گرد 
ایجاد 
رشته های برق و کامپیوتر 
جلد کتاب
کتابخانه درحال حاضر دارای بیش از  500
قدرت،
باموضوعات «الکترونیک ،سیستم های دیجیتال ،
مهندسی پزشکی ،کامپیوتر و نرم

کنترل ،مخابرات،
باشد که به صورت
افزار ،دروس و کتب عمومی و »...می 
اند و دارای شماره گذاری،
شده 
بندی 
موضوعی طبقه 
باشند .از جمله
دهی منسجم می 
بارکد و سیستم امانت 

فعالیتهای دیگر شاخه دانشگاه تهران ،تهیه نرمافزاری
بوده است که با برقراری ارتباط با
برای این کتابخانه 
ادن ،اضافه و
سرور آنالین ،اعمال مربوط به امانت ،پس د 
هد.
د 
نمودن کتب ،جستجو و  ...را انجام می 
کم 
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کمیتهفعالیتهایحرفهای

برگزاری کارگاه
Learn Startup

برنامهريزي

حرفهاي با همكاري و
فعاليتهاي 

كميته
كميت��ه آموزش بخش ايران در تاري��خ  29آبان ماه
كارگاهي با عنوان «توسعه چابك» توسط آقاي دكتر
ارنده دكتراي عل��وم كامپيوتر و
(د 
روح ا ..رحمان��ي 
هوش مصنوعي از دانش��گاه واشنگتن و عضو هيات
کرد.
علمي دانشگاه تهران) برگزار 
بنيادي اس��ت
مديريتي 
توس��عه چاب��ک تکني��ک 
ش��رکتهاي فن��اوری ب��زرگ جه��ان از جمله

که
مايکروس��افت ،گوگل ،فيس بوک ،آمازون ،اينتل ،و
گيرند .توس��عه چابک ،که
مي 
ديگ��ران آن را به کار 
شود،
مي 
مانند اسکرام 
ش��امل تکنيکهاي مش��هور 
مهمترين مس��ئله
کند تا بر آنچه 
مي 
تيمها کمک 
به 
کنند.
است تمرکز 
توانند محصوالت
مي 
تيمها از طريق توس��عه چابک 

مهمترين نيازهاي
هند و 
بهتري را س��ريع تر ارائه د 
بخشند.

بهموقع تحقق
مشتري-هايشان را 
اين کارگاه معرفي چيستي توسعه چابک ،چگونگي
مديريت
ايجاد تيم ،نح��وه 
عملک��رد آن ،چگونگ��ي 

توسعه محصول ،و چگونگي ضمانت تحويل به موقع
برای کسب رضايت مشتري تمرکز داشت .استقبال
از کارگاه خوب بوده است.

فراخوان جوایز
گردهمايي ساالنهاي كه در حاشيه
بخش ايران در 
مبادرت به
نمايد 
كنفرانس برق ايران برگزار مي 
نمايد.
دي مي 
متعد 
تقديرنامه و جوايز 
اهداي جوايز 

استاد پيشكسوت در امر

اين جوايز شامل جايزه
رده جوان،
آموزش و پژوهش ،آموزش و پژوهش 
ارشد
برگزيده ،پايان نامه كارشناسي 

رساله دكتراي
برگزيده ،مشاور

برگزيده ،پاياننامه كارشناسي

برگزيده

برگزيده شاخههاي دانشجويي ،بانوي

برگزيده ،عضو فعال

مهندسي ،شاخههاي دانشجويي

استاد جبه دار ماراالني ،پژوهشي

برگزيده ،آموزشي

است.
محمد حكاك 

استاد

مدارك جوايز دانشجويي ،آموزش
مهلت ارسال 
مهندسي

برگزيده

رده جوان و بانوي
و پژوهش 
باشد.
يد مي 
تمد 
ارديبهشت  1394و غير قابل 
پنجم 
توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به
عالقمندان مي 

نمايند.

آدرس زیر مراجعه

http://IEEE.org.ir/Awards.html

کنفرانسها

(ادامه از صفحه  )2مؤسسه  -IEEEشاخه ایران در
روزهای 24و  25دیماه  1393به منظور گسترش
تبادل یافتههای علمی بین

مرزهای دانش و
ید.
گرد 
دانشگاهیان و متخصصین صنعت برق برگزار 
رشد قابل
مقاالت واصله به این کنفرانس بیانگر 
اد
تعد 
بودهاست .
مالحظهای نسبت به سالهایقبل 
د
عد 
مقاالت واصله به کنفرانس حاضر مجموعاً  124
بوده که در این میان بیشترین آنها از دانشگاههای

داخلی است ،درحالی که دانشگاههای خارجی
همانند دانشگاههای ایتالیا و نروژ نیز ،ما را بیبهره

اند .مشارکت پژوهشگاهها و مراکز صنعتی
نگذاشته 
مدیریت شبکه برق ،و شرکتهای برق
نظیر توانیر ،
مانند برق منطقهای تهران،

منطقهای داخل کشور
بوده است.
زنجان و ...نیز بسیار قابل مالحظه 
شدن مقاالت
ضمناً هماهنگیهای الزم برای نمای ه 
شده در پایگاه IEEE Xplore Digital
پذیرفته 
اد مقاالت
تعد 
 Libraryموجب افزایش چشمگیر 
ید.
گرد 
انگلیسی ارسالی به دبیرخانه کنفرانس 
درکنار ارائه مقاالت ،کارگاههای آموزشی و دورههای
تخصصی مختلف توسط برجستهترین شخصیتهای
اساتید دانشگاهها وکارشناسان خبره صنعتی

علمی،
اساتید

تأیید

شد که این مهم به
نیز در نظرگرفته 
و متخصصین در این زمینه در ارتقای سطح علمی
وکیفیت برگزاری کنفرانس نقش بسزایی داشته
است.

کمیتهتوسعهعضویت
با پایان یافتن دورهی  2013-2014کمیتهی
مدیر وقت این کمیته ،دکتر
توسعهی عضویت ،
تقدیر
اهدا لوح 
نمایندگی از بخش ایران با 

ازگلی ،به
ند.
کرد 
و هدایایی از اعضای فعال کمیته تشکر 
اسامی اعضای این کمیته به شرح زیر است:
نژاد
رشیدی 

مسعود

• دکتر
• دکتر حسين امامي
تدين تفت
• دكتر علياكبر 
مهدي بهرامي
محمد 

مهندس

•
مهندس مژگان عزيزي

•
آيدا قرباني
• 
• سامان اکبریان
• اشكان تاشك
• افسانه قاروني
• آذين شجاعي
• حسین شیروانی
محمدي

• مازيار بيگ
مهدي اقبالي زارچ
محمد 

•
• مرتضي فيروزی آراني
• فريبا تات

کمیته اجرایی

(ادامه از صفحه  )2ملی برق و الکترونیک ایران(،)INEC

نماینده ایران در

از دکتر مرتضوی دبیر این کمیته و
شد تا
سازمان بین المللی الکتروتکنیک  IECدعوت 
خود را حول محور معرفی سازمان  IECو کمیته
سخنان 
ابتدا با معرفی IEC
کنند .ایشان در 

ایراد
ی  INEC
قدمت بیش از
اردسازی با 
استاند 

قدیمی ترین سازمان

شده توسط مشاهیری چون ماکسول
یکصد سال ،تاسیس 

استانداردسازی بین

و کلوین ،به عنوان یکی از  5سازمان
المللی دنیا ( )IEC, ISO, OIML ,ITU, Codexو
استانداردسازی حوزه برق و

تنها سازمان فعال در زمینه
اردها ،وظایف،
استاند 

تدوین
روند 
الکترونیک ،به تبیین 
عملکرد کمیتههای فنی ،زیرکمیتهها،کارگرو ههها،

نحوه
پرداختند .کمیتههای
مستندات این سازمان 

آمار اعضا ،و
فنی این سازمان با یک شماره و یک عنوان تعیین
شوند و با هر عنوان یک حوزه با چارچوب دامنه
می 
عهده
استانداردسازی را به 

تدوین
روند 
کاری مشخص ،
خواهد داشت .در حال حاضر فعالیت این سازمان با

ود
حد 
166کشورعضو و  97کمیته فنی77 ،زیرکمیته ،
 500کارگروه و  9000متخصص از سراسر دنیا ،منجر به
شده است .ایشان با بیان این
سند 
انتشار بیش از  7000
اردسازی در این سازمان بر مبنای بازار
استاند 

نکته که
استانداردسازی را

شود ،عضویت در کمیتههای
انجام می 
مفیدی در جهت پیشبینی بازار با توجه
به عنوان ابزار 
ند .ایشان
اردها معرفی کرد 
استاند 

تدوین و اصالح
روند 
به 
همچنین با بیان این نکته که عضویت در  IECبرخالف
ارد سازیست) وابسته به
استاند 

نهادهای
( ISOکه توسط 
هیچ سازمانی نیست و با تاسیس یک کمیته ملی شامل
آمادگی
گیرد ،
تمامی متخصصین یک کشور صورت می 
تدوین
عالقمندان به مشارکت در 

خود را جهت حمایت از

استاندارها و عضویت در کمیته ملی ایران و هریک از

ند و خاطر نشان کردند 
کارگروههای  IECاعالم کرد 
 INECپل ارتباطات علمی دانشگاهیان با سازمان IEC
ارد از بررسی پروپوزال
استاند 

تدوین یک
است .مسیر 
اولیه در کمیتههای ملی مربوطه آغاز و پس از تنظیم
شدن  ، )CD) Committee Draftتوافق اجماع کل

شود،
national committeeها به بحث گذاشته می 
بودن ،با
مورد نیاز 
عدم حصول توافق کل و 
در صورت 
شود ،این عناوین در زمرهی
عنوان  TSو  TRمنتشر می 
شوند .اگر پیشنهاد
ارد های  IECمحسوب نمی 
استاند 

کند ،یعنی توافق اجماع کل
از مرحلهی  CDVعبور 
ارد بین المللی منتشر
استاند 

شود به عنوان
حاصل 
ادامه به معرفی INEC (Iran
شود .ایشان در 
می 
)National Electro technical committee
اختند.
پرد 

د.
1345برمیگرد 

سابقهی تاسیس این کمیته به سال
و افتخار میزبانی 34امین اجالس سالیانه ی IEC

ارد .در حال حاضر این کمیته با
1348د 

را در سال
843عضو حقیقی و  125عضو حقوقی ،به عنوان یک
میکند.

پل ارتباطی بین متخصصین کشور و  IECعمل
یکی از وظایف اصلی این کمیته تاسیس کمیته های
فنی متناظر با کمیته های  IECبه منظور عضویت در
استانداردسازی است.

روند
آن کمیته ها و مشارکت در 
ایشان ضمن ابراز رضایت از فعالیتهای اخیر ایران در
کمیته های تخصصی مختلف متناظر ،از رتبه ی باالی
شده در کمیته های فنی
ایران در آمار نظرات پذیرفته 
( IECباالتر از کشورهایی چون ژاپن ،فرانسه ،و ایتالیا)
ند ،این مشارکت موجب دسترسی
یادآور شد 
خبر دادن د و 
مدارک تمامی کمیته های
به منبع اطالعاتی غنی ای از 
استاندارها و رقابت

کشورهای مختلف ،و امکان پیشبینی
در بازار جهانی نیز هست.

آبادی با اعطای لوح
در انتها دکتر فتوحی و دکتر شاه 
ند .آخرین بخش
کرد 
تقدیر از زحمات ایشان تجلیل 

گردهمایی نهم ،به توضیحات سرکار
از سخنرانی های 
مهندس آذین شجاعی ،رییس شاخه دانشجویی

خانم
نمونه بخش ایران ،از دانشگاه صنعتی اصفهان ،به منظور
ابتدا به بیان
معرفی این شاخه ،اختصاص یافت .ایشان در 
تاریخچه فعالیت ها و آمار اعضای این شاخه از سال 88
چندی از افتخارات
و معرفی اعضای اصلی و همچنین 
اختند ،افتخاراتی چون :عنوان شاخهی برتر
پرد 
این شاخه 
سال  89و عنوان مشاور برتر :جناب دکتر معلم در همان
برگزیدهی کشوری از

سال ،رساله ها و پایان نامه های
دانشگاه صنعتی اصفهان در مقاطع مختلف ،کسب مقام

دوم مسابقات مقاله نویسی  SVCتوسط کریمیمهر و
عنوان شاخهی برتر سال  .92ایشان پس از آن مثالهایی
ند ،فعالیتهایی
از فعالیتهای مختلف این شاخه بیان کرد 
چون :برگزاری سمینارها و دعوت از چهره های مطرحی
چون پروفسور  ، Lipoپروفسور  ، Melovskiپروفسور
صفوی نائینی و ، ...برگزاری سمینارهای علمی در
زمینههای مختلف ،معرفی زمینههای تحقیقاتی مختلف
در گرایش های مختلف ،برگزاری سمینارهای دورهای،
برگزاری کارگاهها ،همکاری در برگزاری کنفرانسهای
هوشمند.

بخش ایران ،و برگزاری اولین مسابقه شبکههای
تقدیر توسط هیأت
گردهمایی به اعطای لوح 
بعد 
بخش 
ابتدا از
رئیسه بخش ایران اختصاص یافت .ایشان در 
زحمات دوسالهی رؤسای کمیتههای اجرایی بخش
تقدیر از فعاالن کمیته
ند ،و سپس به 
کرد 
تقدیر 
ایران 

مهندس عزیزی مسئول سایت
اختند :سرکار خانم 
پرد 
ها 
مهندس صابری
بخش ایران ،دکتر اخباری دکتر شایسته 
مهندسی به ریاست دکتر

دکتر کسایی از کمیتهی زنان
راد،
نصیری ،دکتر علی یاری از کمیتهی جوایز ،دکتر تقی 
راشدمحصل از

دکتر شرافت ،دکتر شهرتاش و دکتر
کمیتهی گروههای تخصصی به ریاست دکتر گلستانی،
مهندس
وحیدی و 

راد ،دکتر شیشهگر ،دکتر
و دکتر تقی 
زاده.
خادم 
خراط از کمیتهی کنفرانس ها به ریاست دکتر 
زاده و دکتر فرجی دانا از
و در آخر دکتر سلطانیان 
آبادی ،رییس و نائب
زحمات دکتر فتوحی و دکتر شاه 
بعد
گردهمایی 
ند .در انتهای 
کرد 
تقدیر 
رئیس بخش ایران 
از عکس دست جمعی ،جلسهی پرسش و پاسخ حضار

شد و حاضرین
از هیأت رئیسهی بخش ایران برگزار 
ند.
کرد 
خود را مطرح 
انتقادات ،پیشنهادها و سواالت 

محور اصلی سواالت حول لزوم ارتباط بیشتر بخش ایران
 IEEEبا صنعت و بطور خاص ،شرکت های دانشبنیان
ند که نحوه
کرد 
تایید ،اذعان 

بود .دکتر فتوحی ضمن

ی توزیع اعضای  IEEEدر ایران تفاوت قابل توجهی
رصد از
ود  49د 
حد 
ارد ،و آمریکا که 
با سایر کشورها د 
شود ،بیش از نیمی از اعضای
اعضای  IEEEرا شامل می 
کرده است در حالیکه
خود را ،از حوزه ی صنعت جذب 

هستند .ایشان با اشاره به

آکادمیک
درایران اکثر اعضا 
فعالیتهای اخیر دکتر الهوتی (از کمیته ی صنعت) در
این راستا ،یکی از دالیل اصلی فاصله ی صنعت با بخش
بودن بخش  IEEEبرای
عدم ارائه اثبات موثر 
ایران را 
تواند نقشی
ند ،صنعت می 
افزود 

ند و
کرد 
صنعت عنوان 
باشد.
استانداردسازی در  IEEEداشته 

اساسی در بخش
در بخش دیگری از سواالت در حوزهی ارتباط با صنعت،
دکتر نوبختی از زاویهای دیگر دلیل اصلی عضویت
ید صنعت
شد 
صنعتگران در  IEEEدر آمریکا را نیاز 
ند از نظر آماری
بودن دانستند و افزود 
این کشور به بروز 
صد هزار نفر از دویست هزار عضو IEEE
نزدیک به 

هستند که این آمار به نسبت

در آمریکا از صنعت گران
ود به
محد 
چندان باالیی نیست ،و 
نیروی کار آمریکا آمار 
مانند  A&Dو شرکتهایی ازین دست

شرکت هایی
بودن ،آنها را به سمت IEEE
است که نیاز به بروز 
کشانده است .از طرف دیگر ایشان ترغیب نیروهای

صنعتی از سمت رؤسای صنایع را حیاتی و از علل اصلی
حضور صنعت در بخش های  IEEEدر خارج از ایران
دانستند و افزودن د ،بسیاری از صنایع در خارج ایران با
آزاد برای شرکت
در نظر گرفتن حق ماموریت و وقت 
پرداخت حق عضویت در ،IEEE
در کنفرانسها و حتی 
کنند.
خود را به توسعهی شخصی ترغیب می 
اعضای 
تواند
ند در این زمینه بخش ایران می 
کرد 
تاکید 

ایشان
حدی
کند اما ،سطح انتظارات باید تا 
و باید که تالش 
باشد .ایشان
متناسب با شرایط حاکم بر صنعت کشور 
بعنوان نمونهای از پتانسیلهای بخش ایران ،تالش برای
کردن صنعت در بخش اجرایی را که از توصیههای
درگیر 
ند با ترغیب به
افزود 

ند و
کرد 
 IEEEهم هست عنوان 
مشارکت  IEEEبا صنعت از دوسو میتوان بازار رقابتی
کرد .ایشان
ایجاد 

رشد و پویایی صنایع
مناسبی برای 
همچنین توجه به نیازهای بومی صنعتگران را مهمترین
ند و
کرد 
فاکتور برای کاهش فاصله با صنعت عنوان 
ند بزرگترین درخواست صنعتگران در ایران ،معرفی
افزود 

افراد متخصص ،متناسب با نیازهای مقتضی
درست 
صنعتگران است که پاسخ به این مهم مستلزم تبیین
باید در دستور
پایگاه اطالعاتی قوی است و با زمانبری ،
گیرد.
کار بخش ایران قرار 

کرد
مهندسی بخش ایران برگزار 
کمیته زنان در 
كردن راهكارهايي جهت
پيدا 
انديشي به منظور 
جلسه هم 
اهداف آن ،در تاريخ
تقويت كميته WIEو دس��تيابي به 
انشكده برق دانشگاه صنعتي شريف
يك شنبه  ٢٥آبان در د 
شد:
افراد زير تشكيل 
به ميزباني كميته  WIEو با حضور 
• خانم دكتر فاطمه ثقفي معاون پژوهشي مركز تحقيقات
مخابرات ايران
راديويي مركز
محمدي رئيس پژوهشگاه 

مهندس
• خانم 
تحقيقات
مهندس تركمن آذر عضو مركز تحقيقات مخابرات
• خانم 
ايران
• آق��اي دكتر ب��راري معاون وزير ارتباط��ات و فن آوري
اطالعات
صديق رئيس دانشگاه صنعتی خواجه
• آقاي دكتر خاكي 
نصير
آبادي نايب رئيس بخش ایران IEEE
• آقاي دكتر شاه 
انش��كده برق دانش��گاه

• آق��اي دكت��ر وكيليان رئيس د

برگزاری مراسم  IEEE Dayیکی از مهمترین
کردستان در پاییز
برنامههای شاخه دانشجویی دانشگاه 
ابتدا فیلم کوتاهی در
بوده است .در این برنامه 
گذشته 
شد و پس از آن دکتر بورانی
مهندسی برق پخش 
مورد 

مورد IEEEو مزایای عضویت در آن ارائه
توضیحاتی در 
ادامه ،گزارش فعالیتهای شاخه توسط آقای
ند .در 
کرد 

ید و اعضای دوره قبلی شاخه
گرد 
رزاده ارائه 
قاد 
محمد 

گرفتند.

تقدیر قرار
مورد 
انشکده 

اساتید د

توسط
ید از نیروگاه سیکل
بازد 
این شاخه همچنین برنامه 

تودیع و معارفه
جلسه 
بخش ایران

آورد.
(ادامه از صفحه اول) مي 

نامزد

همچنين از همكاراني كه در انتخابات گذشته
اند درخواست همكاري در حوزههاي مختلف
بوده 

نمايد .ایشان در انتها از همكاري و حمايت
بخش را مي 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات و فضاي مجازي
ند.
رداني نمود 
قد 
تشكر و 
زاده ،دكتر
در پايان اين مراسم ،آقايان دكتر سلطانيان 
صديق به
راشد محصل و دكتر خاكي 
دانا ،دكتر 
فرجي 
هدايایي از اعضاي
اهدا 
نمايندگي از بخش ايران با 

ند.
آورد 
تقدير به عمل 
هيات رئيسه قبل 

اندیشی
جلسههم 

صنعتي شريف
انش��كده

جواد صالحي عضو هيئت علمي د
• آقاي دكتر 
برق و عضو فرهنگستان علوم ايران
پژوهش��كده نانو دانش��گاه

زاد رئيس
• خانم دكتر ايرجي 

صنعتي ش��ريف و رئيس گروه زنان در فيزيك وابس��ته به
انجمن فيزيك ايران
• آقاي دكتر نوبختي خزانه دار و رئيس کمیته دانشجويي
بخش ايران IEEE

کردستان
شاخه دانشجویی دانشگاه 


کرد .جلسهاي در
(ادامه از صفحه اول)  ،Seniorاشاره 
تاريخ  30مهرماه سال جاري  ،با حضور دكتر ازگلي
(رئيس كميته توسعه عضويت) ،دكتر گرانپايه (رئيس
كميته آموزش و عضو كميته فعاليتهاي دانشجويي)،
دكتر نوبختي (رئيس كميته فعاليتهاي دانشجويي)،
محمد رضا يوسفي (مشاور شاخه دانشجويي

دكتر
مهندس

مهندس بهرامي،

آباد)،
آزاد نجف 
دانشگاه 
عزيزي ،اعضاي كميته توسعه عضويت و فعاليتهاي
دانشجويي و رؤساي شاخهها در دانشگاه صنعتي صنعتی
شد .مباحثي از جمله
نصيرالدين طوسي برگزار 

خواجه
يد
تمد 
تهيه راهنماي دريافت  ،MD Kitتهيه راهنماي 

پرديس
مهندسی برق و كامپيوتر 

انشكده

د
انشکدههای فنی دانشگاه تهران بهپاس سالها

د
استاد

ارزشمند و خستگیناپذیر

تالش مستمر،
قدر جناب آقاي دكتر حسين محسني در
گران 
ايجاد ارتباط عميق

عرصههای علمي و پژوهشي و
و مثمر ثمر بين دانشگاه و صنعت برق و بنیانگذاری
موسسه پژوهشي فشارقوی ،آزمایشگاههای فشارقوی
مدل شبكه و جريان قوي
الكتريكي ،روشنايي فني ،
نكوداشتي در روز چهارشنبه دهم دیماه

برق
نمود.
 ۱۳۹۳با حمايت بخش ايران برگزار 

جلسه هيات اجرايي با رئيس
فعاليت دانشجويي ناحيه 8
اسفند ماه ،هيات اجرايي بخش

چهاردهم

در تاريخ
ايران با حضور سركار خانم دكتر مونا قاسميان رئيس
نمود.
فعاليتهاي دانشجويي ناحيه  8جلسه اي برگزار 
در اين جلسه موضوعاتي از قبيل دسترسي به
استفاده از حمایت IEEE

 ، IEEEXploreامكان
ید.
گرد 
مدعو بحث 
براي حمايت از سخنرانان 
همچنین مسائل و تاريخچه بخش و شاخه هاي
مقررشد خانم

رسانده و

دانشجويي به اطلالع ايشان
نمایند.

دكتر مسائل را در جلسات ناحیه  8مطرح
پیشنهاداتی ،از جمله همكاري

خانم دكتر قاسمیان
و اجرای برنامه مشترك با بخشهای منطقه و
اجرای کنگره دانشجویی و گزارش بیشتر فعالیتها
به  ،IEEEدر جهت تاثیر بیشتر در ناحیه  8ارائه
ند.
نمود 

دکتر نوبختی ،مسئول فعالیتهای دانشجویی هم
گزارش مختصری از فعالیتهای بخش دانشجویی
ند.
نمود 
گردهماییهای دانشجویی ارائه 
و 

تبریک
بخش ایران  IEEEﻛﺴﺐ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗﺮ 2014

اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﻕ و اﻧﺮﮊﻱ ( )PESتوسط ﺟﻨﺎﺏ
آﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺘﻮﺣﻲ را ﺑﻪ ایشان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ

نموده و آرزوی ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺭﻭﺯاﻓﺰﻭﻥ برای
ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻋﺮﺽ 

ارد.
آن بزرگوار د 
اعضای كميته  ,WIEخانمها دكتر نصيري ،دكتر كسائي،
مهندس صابري .
عبداللهي ،دكتر اخباري و 
دكتر 
مورد
ابتدا خانم دكتر نصيري توضيحاتي در 
در اين جلسه 
رشد
ند .ايش��ان ضرورت 
اهداف  WIEو ماموريت آن داد 

د ،علي الخصوص
متعد 
كيفي حضور زن��ان در عرصه هاي 
راهبردي و علمي كش��ور ،در

در كميت��ه هاي تخصصي،
رش��د كمي حضور دانش��جويان

اي��ن برهه از زمان كه با
دختر در دانش��گاههاي كش��ور مواجهه هستيم ،را مطرح
بعد
شد .
نموده و خواس��تار ارائه راهكارهايي در اين راستا 

مفيد و راهكارهايي توسط أعضاء
ش��دن مباحث 
از مطرح 
شد خانم دكتر نصيري يك سخنراني
حاضر در جلسه ،قرار 
در فرهنگس��تان علوم جهت معرفي كميته  WIEداشته
باش��ند .با پيگي��ري هاي جناب آقاي دكت��ر صالحي ،كه

ميش��ود ،سخنراني خانم

در اينجا از ايش��ان نهايت تشكر
دكتر نصيري در فرهنگس��تان علوم در روز چهارش��نبه ٦
اسفندبرگزار شد.


نمود .در این
سنندج را در  10آذرماه  93برگزار 

ترکیبی
برگزارشد ،دانشجویان

استاد رحیمی

ید که با حضور
بازد 

هنده نیروگاه و شیوه کار آن آشنا
د 
با بخشهای تشکیل 
ند.
شد 

برگزاری کالس  PLCدر روزهای  8الی  16مهرماه
و برگزاری سخنرانی علمی با موضوع Recent
قباد
 Activities on Microgridsتوسط دکتر 
شده توسط شاخه
شفیعی ،از دیگر برنامه های برگزار 
بوده است.
کردستان 
دانشگاه 

فعالیتهای کمیته توسعه عضویت
اساليد و بروشور

عضويت به روش تهيه ويزا كارت ،تهيه
به منظور شناخت فعاليتهاي  ،IEEEبروزرساني و
ادن راهنماها و ليست اعضا در سايت ،بروزرساني
قرارد 

بروشور نحوه عضويت ،مذاكره با سازمانها و شركتها
جهت همكاري با  ،IEEEتهيه راهنماي مختصر در
رابطه با چگونگي ارتقا به  Senior Memberبراي
نمايندههاي

واجد شرايط ،معرفي

اساتيد و اعضاي

مورد بحث ،
دانشجويي و نحوه جذب اعضا از صنعت 
بررسي و براي هر فعاليت مسوول انجام و پيگيري تعيين
نماينده به

شد که از هر استان و هر شاخه ،يک
و مقرر 
ادي با
قرارد 
شود .كميته توسعه عضويت 
کميته معرفي 

برگزاری مراسم
نکوداشت دکتر محسنی


مهندسي پيشرو فناوران آلين كيش به منظور

شركت
خدمات تخفيف باشگاه آلينجا (كارت الكترونيكي)
ارائه 
نموده كه بر اساس اين
منعقد 

مدت  6ماه
در تهران به 
انفرادي در سايت آلينجا

توافق اعضاي انجمن بصورت
كرده و در نهايت كارت
وارد 
هديه را 
كد 
نموده و 
ثبت نام 
خريداري

تخفيف تهران را به صورت انالين از سايت
مندان جهت كسب اطالعات بيشتر از
نمايند .عالقه 

مي
توانند به

خدمات و همچنين عضويت در کميته مي

نمايند.

آدرس زير مراجعه

http://IEEE.org.ir/committees/
membership-development

•••

بدیع
بخش ایران همچنین انتصاب شایسته دکتر 
بعنوان معاون پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری

نموده و برای ایشان در این
اطالعات را تبریک عرض 

ارد.
خدمت آرزوی موفقیت د 
سنگر 

•••

همچنین بخش ایران ،ارتقای رتبه دکتر علیرضا
زاده از  Memberبه  Senior Memberرا
مالح 
ارد.
گوید و برای ایشان آرزوی موفقیت د 
تبریک می 

اطالعیه

بخش ایران  IEEEبرای ارتقای فعالیتهای
کمیتههای بخش و همینطور مشارکت بیشتر اعضا
نماید
عالقمند دعوت می 

اساتید و پژوهشگران

از
آدرس
قید زمینه همکاری به 
خود را با 
رزومه 
نمایند.

 office@IEEE.org.irارسال
شود
مند دعوت می 
همچنین از دانشجویان عالقه 
خود را برای همکاری با کمیتههای دانشجویی،
رزومه 
آدرس
توسعه عضویت ،خبرنامه و تارنمای بخش به 
نمایند.

فوق ارسال

•••

بخش ایران  IEEEاز اعضای محترمی که از
 Memberبه  Senior Memberارتقا رتبه
کند برای درج در خبرنامه ،کارت
یابند دعوت می 
می 
خود را به آدرس office@IEEE.org.ir
عضویت 
ایمیل کنند.

نشانی دفتر بخش ايران
شهید ابطحی

تهران ،خیابان کارگر شمالی ،خیابان
واحد 2
(بیستم) ،پالک  ،123
تلفکس 88630362 :
office@IEEE.org.ir
www.IEEE.org.ir

