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در اردیبهشتماه برگزار شد

نشست سالیانه بخش ایران

صفحه دوم
پیام تبریک کمیته اجرایی بخش ایران
به مناسبت اعیاد قربان و غدیر

عید قربان پرشکوهترین ایثار و زیباترین جلوه تعبد در برابر خالق یکتا است
و غـدیر سرچشمه همیشه جوشان والیت است که از سینه تفتیده خم به
جام محبت دوست داران پیامبر (ص) و خاندانش (ع) جارى است.
کمیته اجرایی بخش ايران اعياد قربان و غديرخم را خدمت اعضاي محترم
بخش ایران از صميم قلب تبريك عرض مينمايد.

بازديد وزير زنان و نمايندگان مجلس
كشورهاي مختلف از فعاليتهاي بخش ايران
همزمان با برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي بانوان پژوهشگاه ارتباطات و
فناوري اطالعات كه به كوشش و همت مسئول اموربانوان سركار خانم مهندس عاطفه
تركمن  ،در روز سه شنبه  24شهريور ماه در محل عمارت كاله فرنگي برگزار شد،
فرصتي به دست آمد تا فعاليتهاي بخش ايران IEEEنيز ارائه گردد.
در همين راستا وزير زنان و نمايندگان مجلس كشورهايي همچون تركيه  ،آذربايجان،
الجزاير ،افغانستان و عراق و رئیس اداره امور زنان سازمان همکاریهای اسالمی OIC
با حضور در اين نمايشگاه ،از غرفه بخش ايران بازديد و در جريان فعاليتهاي داخلي و
همچنين بینالمللی بخش ايران قرار گرفتند.
در اين نمايشگاه ،بانوان پژوهشگر و مجري پروژه درپژوهشگاه ارتباطات و فناوري
اطالعات ،پروژههاي خود در حوزههاي مختلف فناوري اطالعات ،فناوري ارتباطات و
امنيت اطالعات را در معرض ديد بازديدکنندگان گذاشتند و همچنين بانوان مولف و
مترجم نيز کتاب هاي خود را معرفي کردند.
خانم دلبر نظري وزير امور زنان و خانواده افغانستان با تاكيد بر تساوي سازي حقوق زن
و مرد ،به اين نكته اشاره نمودند كه زنان ،امنيت و توسعه به هم وابسته هستند و بايد
نگاه زنانه در چارچوبي هماهنگ در خاورميانه و کشورهاي جنوب آسيا شکل بگيرد؛
در صورت اتخاذ چنين رويکردي گامهاي بلندي در زمينه تامين امنيت منطقه و عاري
کردن آن از خشونت برداشته ميشود .وي در ادامه حضور زنان افغان را در رده هاي
باالي حکومتي پررنگ تر از قبل توصيف و بيان کرد :بانوان ايراني به لحاظ تحصيالت
عالي و حضور در مشاغل مختلف الگو هستند .همچنین خانم صداقت قهرمان آوا،
معاون کمیته دولتی امور زنان جمهوری آذربایجان ،گفت :زنان باید خودشان بخواهند
پیشرفت کنند و در کنار وظیفه مادری جرات و جسارت حضور در اجتماع را داشته
باشند.در اين ارتباط ،زنان ایران را بسیار پیشرفته می بینم .ايشان بازديد از نمايشگاه
دستاوردهاي پژوهشي بانوان پژوهشگاه ارتباطات و فناوري (ادامه در صفحه دوم)

ایران رتبه نخست نهمين دورهی مسابقات جهانی  IEEEXtremeرا از آن خود كرد
از میان بیش از  ۲۰۰۰تیم شرکت کننده ،تعداد  ۲۱تیم از ایران از دانشگاههای
صنعتی شریف ،تهران ،صنعتي امیرکبیر ،صنعتی اصفهان ،علم و صنعت ،الزهرا (س)
و آزاد یزد شرکت کرده بودند .هر چند تا این لحظه نتایج رسمی مسابقات اعالم
ماراتن کد نویسی ،رتبههای ،۲۱ ،۱
نشده است ولی امتیاز تیمها در پایان  ۲۴ساعت
ِ
 ۲۱۰ ،۱۵۸ ،۱۳۸ ،۸۵ ،۲۳و  ۳۰۰را از آن تیمهای کشورمان کرده است .کمیته
فعالیتهای دانشجویی ضمن تشكر از مشاركت و زحمات تمامي تيمها ،به آقایان
مجید فرهادی ،سعید ایلچی قزآن ،و محمد استادمحمدی از شاخه دانشجويي دانشگاه
صنعتی شریف برای کسب رتبهی نخست مسابقات تبریک فراوان عرض نموده و امید
است که نتایج بسیار خوب تیمهای ایرانی ،مشارکت پررنگتر و موفقتری را برای سال
آیندهی مسابقات سبب شود.
 IEEEXtremeفرصت بسیار مناسبی برای تمرین مهارت کدنویسی ،مدیریت زمان
و منابع ،حل مساله و حفظ تمرکز برای مدت زیاد ،در قالب کاری تیمی در یک رقابت

معتبر جهانی است .مسابقات  IEEEXtremeمسابقات برنامه نویسی  ۲۴ساعتهی
جهانی است که هرساله توسط  IEEEبرگزار میشود و امسال نهمین دورهی آن در
۲۴ام اکتبر برگزار شد .مسابقه از ابتدای بامداد به وقت لندن آغاز شد و شامل ۲۹
مساله که در طول  ۲۴ساعت همزمان و با فاصله در اختیار تیمها قرار میگرفت .با
توجه به اینکه سال پیش تنها  ۴تیم از ایران شرکت کرده بودند ،طی جلسهای که
کمیته فعالیتهای دانشجویی در مردادماه سال جاری برگزار کرد ،تصمیم به دعوت
به مشاركت بيشتر کلیه شاخهها برای حضور پر رنگتر در مسابقات را گرفت .این
وظیفه به عهدهی دفتر بخش با همکاری رئيس كميته فعاليتهاي بخش ايران آقاي
دكتر سروري و دانشجويان فعال آقايان حسین شیروانی و حسین بابایی قرار گرفت.
با توجه به اینکه مسابقه همزمان با عاشورای ساالر شهیدان برگزار میشد ،شاخههای
دانشجویی زحمات زیادی را در خصوص برگزاری و هماهنگیهای الزم متقبل شدند
که کمیته فعالیتهای دانشجویی از تالش تمامی شاخهها تشکر ويژه مینمايد.

میزگرد جایگاه زنان در علوم و فناوری چالش ها و فرصت ها
در روز پایانی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران در دانشگاه صنعتی شریف
و قبل از اختتامیه کنفرانس ،کمیته زنان در مهندسی بخش ایران  ،IEEEمیزگردی
با عنوان "جایگاه زنان در علوم و فناوری :چالش ها و فرصتها" برگزار نمود .ریاست
این میزگرد را خانم دکتر نصیری کناری رئیس کمیته زنان در مهندسی ()WIE
بر عهده داشتند .آقایان دکتر تبیانی از پیشکسوتان صنعت مخابرات کشور و استاد
دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف ،دکتر فرجی دانا عضو فرهنگستان علوم و استاد
دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ،دکتر جواد صالحی عضو فرهنگستان علوم
واستاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف ،خانم مهندس حائری زاده مدیر عامل
موسسه منظومه خرد ،خانم دکتر مهاجرانی رئیس دانشکده فنی و حرفه ای دختران
دکتر شریعتی و خانم دکتر کسایی استاد
دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
از اعضای محترم این میزگرد بودند.
خانم دکتر نصیری ابتدا تاریخچهای از
حضور زنان در عرصه مهندسی ،ارایه نمود.
ایشان با بیان اینکه اولین نقطه عطف و
تحول در پذیرش دانشجوی دختر در دانشکده های فنی و مهندسی در غرب ،در
طی جنگ جهانی دوم بوده است ،دلیل آن را نیاز صنعت به نیروی کا ِر مهندس
دانست .در واقع اولین قدم در این راستا از طرف صنعت برداشته شد .شایان ذکر
است که بسیاری از دانشکده های مطرح جهان در رشته های مهندسی تا اواخر دهه
شصت میالدی از پذیرش دانشجویان دختر امتناع میکردند .بهعنوان دومین نقطه
عطف ،ضرورت فعالیت و حضور زنان در عرصههای مهندسی و فناوری در دو دهه
اخیر ،این بار از طرف مجامع علمی و دانشگاهها ،مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی افزود با بیان اینکه خالقیت و نوآوری مؤثر تنها از درصد کمی از جمعیت هر
جامعه حاصل میشود ،حذف زنان را که به معنای حذف نیمی از جمعیت خالق
است ،به ضرر جامعه دانسته و آن را بر خالف منافع ملی و توسعه پایدار علمی و
فناوری کشور قلمداد نموده است .ایشان به اهمیت وجود نگرشهای متفاوت زنان و
ن به مسايل اشاره کرده و نتیجه گرفتند که قابلیتهای ویژه هر دسته مخصوص
مردا 
به خود و جایگزین ناپذیر میباشد و در واقع مکمل یکدیگر است که در یک توسعه
پایدار علمی به حضور هر دو نگرش نیاز است.
نشست با سخنان دکتر صالحی ادامه یافت .ایشان با بیان اینکه نگاه متفاوت اقشار
جامعه ،موجب چالشهای عدیدهای برای جایگاه زنان در فناوری شده است،
یکسانسازی دیدگاه جامعه به این موضوع را ضروری دانست.

کمی زنان در دانشگاههای ایران،
آقای دکتر فرجی دانا بحث را با مقایسه حضور ّ
اروپا و آمریکا دنبال کرد .او یادآور شد که در سال  1326هجری شمسی ،چهار زن
در دانشکده فنی دانشگاه تهران حضور داشتند درحالیکه در دانشگاههای آمریکایی
پس از گذشت دهها سال از تأسیس دانشگاهها و در نیمه دوم قرن بیستم ،زنان به
طور قابل توجه اجازه ورود به مراکز دانشگاهی پیدا کردند .وی نتیجه میگیرد که
تعصب برای عدم حضور زنان در رشته های مهندسی در ایران کمتر از بزرگترین
مراکز صنعتی جهان بوده است و از این موضوع با عنوان "نقطه درخشان تاریخ
ایران" یاد کرد .مشاور علمی رئیس جمهور ،سپس به ارائه آمارهایی در مورد پذیرش
دانشجویان دختر در رشتههای مهندسی پرداخته و نشان داد که تعداد دختران
محصل در رشته های مهندسی در ایران
از بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی
بیشتر است .وی در ادامه به طرح این
موضوع پرداخت که به رغم حضور پررنگ
کمی در مقطع کارشناسی،
دختران از نظر ّ
شاهد اجتناب درصد باالیی از آنها برای
تکمیلی بعضی رشتهها هستیم .ایشان دلیل این پدیده
حضور در مقاطع تحصیالت
ِ
را جذب دانشجو به رشته های مهندسی بدون توجه به بازار کار مناسب ،دانست.
با این وجود ،وزیر سابق علوم ،تحقیقات و فناوری با ذکر رشته معماری به عنوان
مثالی برای رشتهای که درصد دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در آن در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد تقریبا برابر است ،توجه به توانایی و روحیات خاص
دختران را حائز اهمیت دانست .در ادامه خانم دکتر مهاجرانی با ارائه دیدگاهی
کمی زنان در دانشگاهها را تحلیل کردند؛ ایشان مواردی همچون
متفاوت ،حضور ّ
تالش بعضی از زنان و دختران برای شکستن تابوها ،عالقه به ارائه رفتاری مردانه و
تالش برای اثبات خود را به سبب فشارهای اجتماع و برای احقاق حقی دانست که
به سبب جنسیت پایمال شده است .در حالیکه ممکن است زنی با مدرک دکتری
لزوماً فردی خوشحال و با رضایت درونی نباشد .وی پیشنهاد داد که اگر عزم افزایش
حضور کیفی زنان را داشته باشیم ،باید رضایت درون آنان را تأمین کنیم؛ به بیان
دیگر شخصیت زنان موضوع اول باشد و جنسیت آنان موضوع دوم .ایشان ادامه دادند
که توانمندسازی زنان در این مقوله راهگشاست.
سپس ،دکتر تبیانی با انتقاد از جو حاکم بر جامعه به طرح این پرسش پرداخت
که چرا جوانان رشته های مهندسی را به رشتههای علوم انسانی از قبیل اقتصاد
و مدیریت به بهانه بازار کار ،ترجیح میدهند و حال آنکه (ادامه در صفحه آخر)

نشست ارزیابی و مدیریت
ریسک در فناوری پیشرفته

سه شنبه  26خردادماه ،نشستی با عنوان "ارزیابی و مدیریت ریسک در صنایع
پیشرفته" به میزبانی پژوهشگاه نیرو برگزار شد که در آن ،پروفسور حسامی معاون
رییس انجمن  IEEEبخش انگلستان و ایرلند در این گردهمایی به سخنرانی
پرداخت.
در این سمینار عالوه بر تعاریف اولیه مفاهیمی نظیر ریسک ،چگونگی ارزیابی و
مدیریت ریسک های متفاوت در سیستمهای صنایع پیشرفته ،مشابه سیستمهای
به کار رفته در کنترل و فرماندهی قطار ارائه شد .مطالبی که ارائه گردید در
تمامی صنایع و محیط های با تکنولوژی پیشرفته کاربرد دارد که در صنعت برق
نیز کاربردهای فراوانی برای آن می توان ذکر کرد.
پروفسور حسامی مدیر بخش تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکت Vega
 Systemsدر انگلستان بوده و یکی از متخصصین حوزه متدولوژی ایمنی،
امنیت ،توسعه پایدار و ارزیابی دانش /مدیریت سیستمها است .وی پیشزمینهای
در طراحی و توسعه سیستم های کنترلی پیشرفته برای کاربردهای ایمنی صنایع
حساس دارد.
پروفسور حسامی استاد مدعو مرکز سیستمها و کنترل واقع در دانشکده مهندسی
و ریاضیات در دانشگاه  London Cityو همچنین دانشکده الکترونیک و
اطالعات مهندسی دانشگاه  Jiao Tongپکن است .همچنین او عضو فلو انجمن
هنر ( ،)FRSAعضو فلو انستیتو مهندسی و تکنولوژی ( )IETو عضو ارشد انجمن
 IEEEو عضو انجمن امنیت انگلستان هست.

پیام تسلیت کمیته اجرایی بخش ایران
به مناسبت حادثه منا

مومن و
فاجعهی مصیبتبار منا که باعث درگذشت جمع کثیری از حجاج
ِ
مجروح شدن ضیوف الرحمان درلباس احرام در سرزمین وحی و درآرزوی

وصال حق تعالی شد ،مصداق روشن من یخرج من بیته مهاجرا الی اهلل

است ،که فقد وقع اجره علی اهلل.

کمیته اجرایی بخش ایران با تسلیت این فاجعه دردناک ،به محضرحضرت

ولی عصر (عج) ،بازماندگان معزز ،مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران،
ضمن همدردی با خانوادههای آسیبدیدگان ،از درگاه خداوند متعال طلب
مغفرت برای جان باختگان ،آرزوی شفای عاجل برای مجروحان ،و حج
مقبول و سعی مشکور برای حجاج عزیزمان مسألت دارد.
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ششمین نشست سالیانه بخش ایران IEEE

کنفرانسها

• همايش سيستمهاي بيدرنگ و نهفته
• سمپوزيو م بینالمللی معماري كامپيوتر و
سيستمهاي ديجيتال
• سومین کنفرانس بینالمللی رباتیک و مکاترونیک
• پنجمين كنفرانس بینالمللی مهندسي دانش و
كامپيوتر
• سيامين كنفرانس بینالمللی مهندسی برق
• کنفرانس بینالمللی مهندسي دانشبنيان و نوآوري
• كنگره بینالمللی فنآوري و ارتباطات و دانش
• نهمين كنفرانس بينايي ماشین و پردازش تصوير
ي زیستپزشكي
• بیست و دومین كنفرانس مهندس 
ايران
• همایش پردازش سيگنال و سيستمهاي هوشمند
• كنفرانس شبكههای هوشمند
• ششمين كنفرانس صنعت نيروگاههاي حرارتي
• دوازدهمين كنفرانس بینالمللی مهندسي صنايع
• هفتمین كنفرانس ساالنه سامانهها و نوآوري
الكترونيك قدرت و محركههاي الكترونيكي
• کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی

کمیته وب

برگزاری نشست
کمیته وب بخش ایران

کمیته دانشجویی

برگزاری تور تهران گردی
در دهمین نشست سالیانه

در آخرین روز از دهمین نشست سالیانۀ بخش ایران
 ،IEEEتور تهرانگردی با بازدید از منطقه بهارستان
(منطقه  12تهران) برگزار گردید.
در این تور که با حضور مسئولین بخش ایران و اعضای
شاخههای دانشجویی در روز پنجشنبه24ام اردیبهشت
 ۱۳۹۴انجام شد ،از محلههای تاریخی شهر تهران در
حوالی خیابان بهارستان از جمله باغ نگارستان ،حمام
گلشن و بازار تهران بازدید صورت گرفت .در پایان سفر
نیز ،ناهار در سفرهخانۀ سنتی صرف شد.

با توجه هرچه بیشتر به کیفیت فعالیتهای علمی ،از
کمیتگرائی در این حوزه دوری گزیند .استاد دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برخی از عواقب
ناشی از کمیتگرایی را خاطر نشان کرد و حفظ رشد
علمی کشور را در گرو توجه به کیفیت پژوهش های
علمی دانست .دکتر شاهآبادی در ادامه از امکان بهره
بردن از جایگاه ویژه فعالیتهای شاخههای دانشجویی
در مقابله با کمیتگرائی سخن گفت .وی ادامه داد که
از دیگر مباحث با اهمیت از دید بخش ایران ،توجه ویژه
به محیطزیست و اشاعه اخالق مهندسی است .ایشان
در پایان از تالش های خانم مهندس عزیزی و دیگر
دستاندرکاران برای برگزاری ششمین نشست سالیانه
بخش ایران قدردانی نمود.

دانشجویان به  IEEEعالقه مندند
سخنران بعدی مراسم ،دکتر فتوحی ،رییس بیست
و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران ،بود .ریاست
دانشگاه شریف ،برگزاری این جلسه را افتخاری برای
دانشگاه شریف قلمدا د کر د و افزود" :انجمن IEEE
بزرگترین انجمن علمی دنیا با  130سال سابقه است
و کمتر انجمنی است که به این اندازه میان دانشجویان
محبوب باشد" .عضو  Fellowدر  IEEEبا ذکر این که
از حدو د چهار میلیون و ششص د هزار دانشجوی کشور،
ششص د هزار نفر در دو رشته برق و کامپیوتر تحصیل
می کنند ،بار دیگر بر اهمیت شاخههای دانشجویی
تاکی د کردند .او همچنین به موضوع تقلب در مقاالت
علمی اشاره کر د که با توجه به تع د د کنفرانس ها و
ژورنالها و نیز کمیتگرایی مرسوم در مجامع دانشگاهی
کشور گریبانگیر جامعه علمی ایران شده است و نسبت
به حل این مشکل ابراز امیدواری کرد.
از خودتان هم تقلب نکنید!
بع د از دکتر فتوحی ،نوبت به دکتر مرادی ،دبیر شاخه
ایران رسید .وی توضیحاتی در مور د راهکارهای
مقابله با تقلب ارائه کرد .استا د دانشگاه تهران ،ضمن
ارائه آماری که مبنی بر آن  15درص د مقاالت ایران
را مشمول تقلب ارزیابی می کر د توضیح دا د که می
بایست مقاالت پیش از ارائه به کنفرانسها چک شوند
زیرا در صورت تشخیص تقلب توسط  ،IEEEکنفرانس
مربوطه معلق میشود .وی به این نکته اشاره کر د که با
توجه به اینکه نرم افزارهای تقلب یاب هرگونه مشابهتی
یدهن د این نکته را مطرح
را در متن مقاله تشخیص م 
کر د که شخص حتی نبای د متنی از مقاله سابق خو د را
عینا به مقاله جدی د انتقال دهد .دکتر مرادی همچنین
با معرفی سایتی به استادان برای تشخیص تقلب در
کدها ،به ایشان توصیه کر د که حتما نخستین پروژه
درس مربوطه را با استفاده از قابلیت مذکور مور د بررسی

قرار دهن د و نتایج آن را به دانشجویان اعالم کنن د زیرا
این اقدام میتوان د تاح د زیادی میزان تقلب های آتی را
کاهش دهد.
پس از سخنرانی دکتر مرادی ،کلیپی درباره دکتر
جب هدار ماراالنی ،استا د سابق دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران و به پاس بیش از  40سال خدمات وی به
آموزش مهندسی برق پخش شد .یکی از جوایز نشست
سالیانه بخش ایران ،به نام دکتر جبه دار ،هر سال به
یکی از استادانی تعلق می گیر د که تالش علمی ایشان
در جهت توسعه پایدار مهندسی برق شاخص بوده باشد.

کنگره خلیج فارس نیاز به حمایت ایران دارد
پس از پخش کلیپ ،دکتر مونا قاسمیان ،رییس
فعالیتهای دانشجویی ناحیه هشت  ،IEEEتوضیحاتی
در مور د نمودار سازمانی ریاست ناحیه هشت ارائه داد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهی د بهشتی با بیان اینکه
بیش از  350شاخه دانشجویی در ایران وجو د دار د که
شامل بیش از  22300عضو دانشجو یا فارغ التحصیل
هستند ،از ایران به عنوان یکی از قویترین کشورهای
ناحیه هشت در جذب عضو نام برد .وی پس از معرفی
زیرکمیتههای کمیته فعالیتهای دانشجویی ناحیه
هشت ،به ذکر اولویت های اصلی دوره مسئولیت خود
پرداخت :اول ،زن دهنگه داشتن شاخه های دانشجویی که
با توجه به ایام تعطیالت تابستانی و موار د مشابه به آن
ضرورت دارد ،دوم ،ارتباط با صنعت که با برگزاری دوره
های کارآموزی و اقدامات شبیه به آن میسر میشو د و
سوم ،فعالیتهای حرفه ای دانشجویی که مطابق آن،
کمیته فعالیتهای دانشجویی وظیفه برگزاری کنگره
های دوساالنه را بر عهده دارد .عضو پژوهشی دانشگاه
کینگز کالج لندن در ادامه از جوایز محلی و جهانی
 IEEEسخن گفت .همچنین مجامع تخصصی شاخه
های دانشجویی ( )Chaptersرا محلی مناسب برای
عرض اندام پژوهشگران ایرانی و توسعه آنها را ضروری
دانست .دکتر قاسمیان در ادامه صحبت هایش در مورد
ناحیه هشت ،به کنفرانسهای ناحیه هشت اشاره کرد
که عموما در اروپا برگزار می شون د ولی مژده برگزاری
کنفرانسی با عنوان کنفرانس خلیج فارس را دا د که در
صورت حمایت بخش ایران می توان د مور د تایی د قرار

گیر د و همسطح با کنفرانسهای معتبر دیگر برگزار
شود.

د معطوف به اهداف
کوشش بخش ایران بای 
مشخص باشد
سخنران بعدی ،دکتر گلستانی ،عضو  Fellowدر
 ،IEEEدر مور د مجامع تخصصی ()Chapters
صحبت کرد .وی با بیان اینکه کوشش بخش ایران
بای د در جهت اهداف مشخص در کشور باشد ،نوید
تخصصی شدن فعالیتهای بخش ایران را داد .عضو
هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف ،با
اشاره به اینکه مجامع تخصصی برای هر بخش مشابه هر
واح د تخصصی ( )Societyبرای  IEEEجهانی است ،از
گسترش فعالیتهای کمیته مجامع تخصصی که از دو
سال پیش آغاز به کار کرده است خبر داد .وی در مورد
ساز و کار ایجا د مجمع به یک رویکر د دو مرحله ای
اشاره کر د که در مرحله اول گروهی تخصصی در موضوع
مور د نظر شکل میگیر د و در مرحله بع د با گسترش
فعالیتهای این گروه ،مجمع تخصصی تشکیل میشود.
وی گفت" :هم اکنون چهار گروه تخصصی مخابرات و
تئوری اطالعات ،سیستم های کنترل ،الکترومغناطیس
و فوتونیک و گروه قدرت شکل گرفته است و در چند
ماه آتی گروه های تخصصی در زمینه های کامپیوتر،
سیستم ها و مدارات الکترونیکی ،فیزیک الکترونیک
و مهندسی پزشکی تشکیل میشود" .دکتر گلستانی
برگزاری کارگاههای آموزشی و کنفرانسها ،ارتباط
با واحدهای صنعتی و استانداردگذاری و گسترش
فعالیتهای دانشجویی و عضویتها را برخی از مزیت
های آتی مجامع تخصصی برشمر د و امکان ثبت نام در
این مجامع را به صورت مجازی وعده داد .وی در انتهای
صحبتها ،به معرفی مختصری از هر یک از گروههای
تشکیل شده پرداخت.
پس از آن ،به پاس مشارکتهای نوآورانه استا د مرحوم
محم د حکاک در عرصه مهندسی مخابرات ،کلیپی در
مور د او پخش ش د و از فرزن د وی ،مهندس عماد حکاک،
برای ایرا د سخنرانی مختصری دعوت به عمل آمد .از
سال گذشته جایزه ای مزین به نام استا د حکاک به یکی
از پژوهشگران حوزه مخابرات که برجسته ترین عملکرد
سخنرانی دکتر مونا قاسمیان

کمیته وب بخش ایران اولین جلسه رسمی خود را
در مرداد ماه سال جاری برای هماهنگی طراحی
بخشهای مختلف سایت بخش و از طرفی بررسی
کارهای صورتگرفته برگزار نمود .در این جلسه
سیستم ثبتنام گروههای تخصصی و خبرنامه ،طراحی
نسخه ویژه موبایل و تبلت سایت بخش و سیستم احراز
هویت یکپارچه که طراحی و پیادهسازی نسخهی
اولیهی آنها در تیرماه سال جاری به پایان رسیده بود،
مورد بررسی قرار گرفت .برنامه پیادهسازی بخشهای
بعدی سایت که مربوط به کمیته فعالیتهای
دانشجویی و کمیته کنفرانسها میباشد ،مطرح شد
و طی بررسیهای صورت گرفته در این جلسه ،تا
پایان سال جاری ،سیستمهای مهم مدیریت و ثبت
کنفرانسها ،رایگیری و ارسال گزارش شاخههای
دانشجویی به سایت بخش ایران اضافه خواهند شد.
همچنین در این جلسه طی بررسیهای صورت گرفته،
تصمیم به ارائه زیردامنه و ایمیل از دامنه سایت بخش
ایران به شاخههایی که درخواست خود را به صورت
مکتوب به دفتر بخش اعالم کنند ،گرفته شد.

تقدیر از برگزیدگان بخش ایران

دریافت جایزه مشاور دانشجویی برگزیده توسط دکتر رضا فرجیدانا

سخنرانی دکتر شاهآبادی

کنفرانسهایپیشرو
با حمایت بخش ایران IEEE

توجه به کیفیت و نه کمیت
در ابتدای جلسه ،دکتر شاه آبادی ،رییس بخش ایران،
ضمن خیر مقدم به مهمانان و سپاسگزاری از حضار
و برگزار کنندگان بیست و سومین کنفرانس مهندسی
برق ،به تشریح اصلیترین اهداف بخش ایران پرداخت.
وی این نکته را ذکر کرد که بخش ایران قصد دارد

سخنرانی دکتر علیاری

سومين کارگاه ملی نظريه اطالعات و مخابرات در
تاريخ  17و  18ارديبهشت  94در دانشگاه شریف
برگزار شد .اين کارگاه به همت جمعی از استادان و
پایوران حوزه نظری اطالعات و مخابرات در سطح
بینالمللی و بصورت ساليانه ،با هدف گسترش مرزهای
دانش و نظریهپردازی در زمینه نظریه مخابرات آماری
و ایجاد بستر مناسب برای همکاری دانشگاه ها و مراکز
پژوهشی کشور با مراکز معتبر جهانی برگزار میشود.
آقايان دکتر عارف و دکتر مروستی رياست کارگاه و
آقای دکتر صالحی رياست کميته علمی سومين
کارگاه را بر عهده داشتند .در اين کارگاه  16مقاله
پذیرفته شده از محققان داخلی و خارجی در چهار
حوزه تئوری اطالعات (نظریه شانون) ،نظریه کدینگ،
نظریه مخابرات و کاربردهای نظریه اطالعات ارائه
شد .همچنين چهار سخنران کلیدی از دانشگاههای
برتر جهان برای حضور در این کارگاه حضور داشتند.
سخنرانان اصلی این کارگاه شامل خالد بن لطایف از
دانشگاه هنگ کنگ ،ژوزف کایر از دانشگاه برلین ،امره
سزار از دانشگاه مجارستان و عباس الگاما از دانشگاه
استنفورد آمریکا بود .همچنین هفت سخنران مدعو
برجسته نیز در این کارگاه حضور داشتند که نتايج
آخرين تحقيقات خود را ارایه کردند .برنامه فرهنگی
کارگاه برای مهمانان خارجی شامل بازديد از موزهها و
اماکن تاريخی در تهران و يک تور به شهر اصفهان بود.
کنفرانس سال آينده به ریاست آقايان دکتر عارف و
دکتر شرافت در روزهای  15و  16اردیبهشت 95
در دانشگاه شریف برگزار خواهد .عالقه مندان برای
کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت رسمی این
کنفرانس در نشانی  http://iwcit.orgمراجعه کنند.

روز چهارشنبه ،بیست و سوم اردیبهشت ماه ،دانشگاه
صنعتی شریف میزبان ششمین نشست سالیانه IEEE
بود .این مراسم که با بیست وسومین کنفرانس مهندسی
برق در دانشگاه شریف مقارن شد ،با استقبال گسترده
دانشجویان و استادان همراه بود.

را داشته است تعلق می گیرد.
نام بزرگان به جوایز بخش ایران ارزش داده است
آخرین سخنران مراسم ،دکتر علیاری ،عضو هیات علمی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،گزارشی در مورد
اعطای جوایز ارائه کرد .وی با ذکر این نکته که کمیته
جوایز  5جایزه اصلی را بررسی میکن د از جایزه پژوهشی
پروفسور حکاک و جایزه آموزشی دکتر جبه دار نام برد
که برای دومین سال اعطا می شدند .وی همچنین به
جایزه پیشکسوت آموزش و جایزه پیشکسوت پژوهش
اشاره کر د که امسال ششمین دوره تقدیم این جوایز
بود .دکتر علیاری با نام بردن از دکتر عابدی ،دکتر جبه
دار ،دکتر حجت کاشانی ،دکتر رنجبر و دکتر احسان

سخنرانی دکتر فتوحی

کارگاه ملی نظريه اطالعات و
مخابرات

كميته آموزش

به عنوان برندگان سابق جایزه پیشکسوت آموزشی و
مرحوم دکتر لوکس ،دکتر صالحی ،دکتر حجت کاشانی،
دکتر نیکروش و دکتر هاشمی گلپایگانی ،برندگان
جایزه پیشکسوت پژوهشی اذعان کر د که" :بدون شک
نام این بزرگان موجب ارج و ارزش یافتن این جوایز
است" .پنجمین جایزه اصلی مور د بررسی کمیته جوایز
جایزه پژوهشگر جوان است .او در ادامه با معرفی جوایز
پایاننامههای برتر ،شاخه دانشجویی برتر و زنان در
مهندسی به صحبت خو د پایان داد.
در ادامه مراسم ،از روسای سابق و کنونی بخش ایران
درخواست ش د تا برای اعطای جوایز روی سن حاضر
شوند .پیش از تقدیم جوایز ،از دکتر خوانساری ،رییس
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و مهندس
انتظاری ،دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی به پاس
همکاری صادقانه با بخش ایران  IEEEتقدیر شد .عالوه
بر این از دکتر فتوحی و همچنین خانم مهندس عزیزی
به پاس نکوداشت زحمات ایشان لوح تقدیری هدیه شد.
برندگان جوایز امسال به شرح زیر می باشند:
• جایزه پیشکسوت آموزش :دکتر مهدی معلم از
دانشگاه صنعتی اصفهان
• جایزه پیشکسوت پژوهش :دکتر جوا د فیض از
دانشگاه تهران
• جایزه استاد جب هدار ماراالنی :دکتر حمیدرضا مومنی
از دانشگاه تربیت مدرس
• جایزه استا د محم د حکاک :دکتر فروهر فرزانه از
دانشگاه شریف
• جایزه پژوهشگر جوان :دکتر فرخ امینیفر از دانشگاه
تهران
یدانا
• جایزه مشاور دانشجویی برگزیده :دکتر رضا فرج 
از دانشگاه تهران
• جایزه زنان در مهندسی :دکتر فرزانه عبدالهی از
دانشگاه امیرکبیر
• جایزه رساله دکتری برگزیده :دکتر حمزه بیرانون د از
دانشگاه شریف
• جایزه پایان نامه کارشناسی ارش د برگزیده :مهندس
مهدی محمدی از دانشگاه صنعتی اصفهان
• جایزه پایان نامه کارشناسی برگزیده :مهندس
محمدرضا بیک میرزا از دانشگاه امیرکبیر
• جایزه شاخه دانشجویی برگزیده :دانشگاه تربیت
مدرس
از شاخه های دانشجویی دانشگاه های علم و صنعت ،
خواجه نصیر الدین طوسی و کردستان قدردانی شد.
همچنین پایان نامه های کارشناسی مهندس جمال
کزازی و مهندس امین غالمی و پایان نامه های
کارشناسی ارش د مهندس علی عشاقیان و کاوه خلیجی
و رساله های دکتری دکتر محم د فرهادی کنگرلو و
دکتر نادر مکاری قابل تقدیر شناخته شدند.

کارگاه مقاله نویسی یک روزه
دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه مقاله نویسی  IEEE/ITCبا میزبانی کمیته
 ITCو همکاری بخش ایران  IEEEدر تاريخ هفدهم
ارديبهشتماه در دانشگاه شهیدبهشتی با حضور
رئيس محترم كميته آموزش  ،آقاي دكتر گرانپايه
برگزار گردید .هدف از برگزاری این کارگاه ،کمک به
دانشجویان در مقالهنویسی در جهت بهبود سطح کیفی
مقاالت بود .این کارگاه در سه نشست با موضوعات
مختلف برگزار شد .در نشست اول ،سرکار خانم دکتر
شمس فرد ،سرپرست وقت دانشکده علوم و مهندسی
کامپیوتر ،پیرامون شیوه مقاله نویسی ،ساختار مناسب
مقاالت ،ویژگی های یک مقاله خوانا و شیوه انتخاب
صحیح فراخوانهای مقاله صحبت کرد .در نشست
دوم ،جناب آقای دکتر ناوی ،عضو هیات علمی گروه
مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهیدبهشتی ،در خصوص
روش های نوشتن مقاالت پراستناد صحبتهایی ارائه
داد و در ادامه ،جناب آقای دکتر جابریپور ،عضو
هیات علمی دانشگاه مذکور ،پیرامون بحث مهم
سرقت علمی و چگونگی ارجاع و رفتار براساس اصول
اخالقی تحقیق گفتگو کردند .سپس ،سرکار خانم
دکتر قاسمیان ،رئیس کمیته  ITCو رییس کمیته
فعالیتهای دانشجویی ناحیه هشت ،به معرفی سیستم
های مدیریت ارسال و ثبت مقاالت پرداخت و با ارائه
توضیحاتی پیرامون تکمیل و ارسال فرم ،Copyright
فرآیند بازنگری ،مقاله نهایی و نحوهی پاسخ به نامهی
ویراستارها ،به ارائه خود خاتمه داد.

كميته توسعه عضويت

سخنرانی دکتر فریدونیان
در دانشگاه شهیدبهشتی

هفدهم ارديبهشت  ، 1394آقای دکتر فریدونیان،
رئیس کمیته توسعه عضویت بخش ایران در دانشگاه
شهيد بهشتي در خصوص فعاليتهاي كميته توسعه
عضويت و مزاياي عضويت مطالب مهمي براي
دانشجويان ارائه نمود .وی ارائه خود را با معرفی
فعاليتهاي کلی  ،IEEEمرتبههای عضویت در
 IEEEو نحوه ارتقا به این مراتب آغاز کرد .وی در
ادامه در خصوص چارت سازمانی این انجمن متشکل
از بخشها ( ،)Sectionsشاخههای دانشجویی
( )Student Branchesو گروههای تخصصی
( )Chaptersصحبت کرد .عالوه بر این ،ایشان در
خصوص مجالت ،ژورنالها و کنفرانسهای مختلف
تحت حمایت  ،IEEEپایگاه  ،IEEEXploreتوسعه
استانداردهای مختلف در زمینههای گوناگون مهندسی
توسط این انجمن ،معرفی اجتماعهای ()Society
مختلف و تخصصی و سایر مزایای عضویت در IEEE
از قبیل عضویت در گروههای تخصصی ،برگزاری
مسابقات برنامهنویسی  IEEEXtremeو مقاله
نویسی ،برگزاری سخنرانیهای علمی ،نمایش پروژهها
و تخفیفهای ویژه اعضا برای رویدادهای IEEE
صحبت کرد .در انتها ،وی با توضیحاتی در خصوص
وبسایت اصلی بخش ایران و همچنین شاخههای
دانشجویی موجود در کشور ،سخنرانی خود را به پایان
رساند.

اخبار

بازديد وزير زنان و نمايندگان
مجلس كشورهاي مختلف از
فعاليتهاي بخش ايران
(ادامه از صفحه اول) اطالعات در موزه كاله فرنگي
و نمايشگاه كارآفريني را بسيار مفيد ارزيابي كرد .در
این دیدار خانم فضیله گرین ،رئیس اداره امور زنان
سازمان همکاری های اسالمی  OICنيز در جريان
توضيحات بانوان پژوهشگر پژوهشگاه ارتباطات و
فناورياطالعات ،در رابطه با پروژههاي مختلف قرار
گرفته و براي همكاريهاي آتي اظهار تمايل نمود .وی
همچنین ،در جريان فعاليتهاي كميته هاي مختلف
بخش ايران  IEEEقرار گرفت .ايشان بيان كردند كه
دستاوردهای زنان موجب افتخار است و ایران در حوزه
زنان حرف های زیادی برای گفتن دارد .هيات رئيسه
بخش ايران فرصت را مغتنم شمرده و از زحمات سركار
خانم مهندس عاطفه تركمن  ،خانم دكتر مريم طايفه
محمودي  ،خانم مهندس عزيزي و ديگر بانواني كه در
برگزاري مراسم یادشده و معرفي و ارائه فعاليتهاي
بخش ايران همكاري نمودند،كمال تشكر را دارد.

تبریک
آقای حسین شیروانی ،رئیس شاخه دانشجویی
دانشگاه بیرجند ،در سال جاری به عنوان سفیر
دانشجویی  IEEE Computer Societyانتخاب
شدهاست .وی با شرکت در  Scholarshipمربوط
به این موسسه عالوه بر دریافت جایزه Richard E
 ،Merwinیک سال به عنوان سفیر دانشجویی این
جامعه تخصصی و به عنوان رابط میان Computer
Society Member، Geographic Activities
 )Board (MGABو اعضای دانشجویی درناحیه 8
فعالیت خواهد کرد.
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دانشجویی

دومین یادبود
استاد محمد حکاک
در دانشگاه تربیت مدرس
شاخه دانشجویی IEEE
دانشگاه تربیت مدرس ،برای
دومین سال پیاپی ،دومین
گردهمایی اساتید و دانشجویان
دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر را به مناسبت دومین بزرگداشت استاد
دکتر محمد حکاک در روز یکشنبه مورخ  7تیرماه
 1394در سالن شهید مطهری و تاالر شکرانۀ
دانشگاه تربیت مدرس برگزار نمود.
این گردهمایی با حضور اعضای محترم هیات
علمی و کارمندان به همراه خانوادههای محترمشان
و دانشجویان دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر،
رأس ساعت  20در سالن شهید مطهری دانشگاه
تربیت مدرس آغاز گردید .از میهمانان ویژۀ مراسم
یادبود استاد محمد حکاک میتوان به هیات رئیسه
بخش ایران  IEEEو اعضای کمیتههای تخصصی
و آموزشی این بخش ،و همچنین دبیر سابق
شورای عالی فضای مجازی ،جناب آقای مهندس
محمدحسن انتظاری ،اشاره کرد .دانشجویان
شاخههای دانشجویی دانشگاههای تهران از دیگر
میهمانان این مراسم بودند.
این همایش که با ضیافت افطار همراه گردید،
شامل دو بخش پیش از افطار و پس از آن بود.
در بخش نخست ،پس از پخش تالوت قرآن مجید
و سرود ملی ایران ،با سخنرانی و خوش آمدگویی
جناب آقای دکتر حمیدرضا مؤمنی ،ریاست محترم
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این دانشگاه آغاز
شد.
در ادامه جناب آقای دکتر محمودرضا حقی فام،
نایب رئیس بخش ایران  IEEEو معاون پژوهشی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به معرفی
تاریخچۀ کلی  IEEEبه ویژه حوزۀ فعالیتها و
شاخههای دانشجویی بخش ایران پرداخت.
جناب آقای محمد قاسم پور جانباز جبهههای
جنگ تحمیلی ،از مهمانان ویژه این مراسم بود
که به برکت ماه مبارک رمضان ،حضور ایشان
زینتبخش این همایش در سالن شهید مطهری
شد .پس از پخش کلیپ ویدئویی از زندگی ایشان،
لوح تقدیری به پاس فداکاری های این عزیز توسط
ریاست دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر به ایشان
اهدا شد.
آخرین سخنران بخش اول همایش ،جناب آقای
مهندس عماد حکاک فرزند ارشد استاد محمد
حکاک بود که حمایتهای مادی و معنوی فراوانی
در هر دو سال برگزاری بزرگداشت استاد حکاک
در دانشگاه تربیت مدرس از شاخۀ دانشجویی
داشتهاست.
در انتهای قسمت اول مراسم قبل از افطار ،از
اعضای هیات رئیسۀ بخش ایران  IEEEو همچنین
سه تن از اساتید دانشکده ،دکتر شاهآبادی،
دکتر محمدرضا حقیفام ،دکتر فریدونیان ،دکتر
گرانپایه و دکتر مهدیآبادی ،که همواره حامی
فعالیتهای دانشجویی بودهاند ،با اهدای تندیس
یادبود بزرگداشت استاد محمد حکاک ،قدردانی
شد .بخش اول همایش ،با گرفتن عکس یادگاری
در سالن مطهری به اتمام رسید و میهمانان برای
صرف افطار به تاالر شکرانۀ دانشگاه دعوت شدند.
در بخش دوم گردهمایی ،پخش یک کلیپ از
فعالیتهای شاخۀ دانشجویی در سال ( 2014به
عنوان شاخۀ برتر بخش ایران در این سال) و کلیپ
دیگری در مورد زندگینامۀ استاد محمد حکاک در
فاصله بین مراسم افطار تا شام در سالن شکرانه اجرا
شد .در قسمت پایانی مراسم به قید قرعه از چند تن
از حضار که در مسابقه یادبود شرکت کرده بودند با
اعطای جوایزی تقدیر شد.

دانشگاه یزد
شاخه داشجویی دانشگاه یزد ،در خردادماه 94
میزبان دانشجویان بود تا  IEEEرا معرفی و
با مزایای عضویت در آن آشنا کند؛ این جلسه با
سخنرانی دکتر تدین ،مشاور محترم شاخه یزد،
برگزار شد .از دیگر فعالیتهای این شاخه میتوان
برگزاری سمینار معرفی  index codingرا نام برد.
همچنین برگزاری اولین دوره کالس آموزشی
 AVRو کارگاه آموزش نرم افزار  Latexاز دیگر
فعالیتهای این شاخه بوده است.

نشست مشترک کمیتههای فعالیتهای دانشجویی و توسعه عضویت بخش ایران  IEEEدر سال 1394

دهمین جلسۀ کمیتۀ فعالیتهای دانشجویی
بخش ایران  IEEEبا حضور نمایندگان  36شاخۀ
دانشجویی سراسر کشور ،میزبان خانم دکتر مونا
قاسمیان بود.
نشست مشترک کمیتههای فعالیتهای دانشجویی و
توسعه عضویت بخش ایران  IEEEدر حاشیه دهمین
نشست سالیانۀ این انجمن در روز چهارشنبه ۲۳
توسومین کنفرانس
اردیبهشت  ۱۳۹۴همزمان با بیس 
مهندسی برق ایران در دانشگاه صنعتی شریف برگزار
گردید.

این مراسم به ریاست جناب آقای دکتر سروری ،رئیس
کمیتۀ فعالیتهای دانشجویی و آقای دکتر فریدونیان،
رئیس کمیتۀ توسعۀ عضویت بخش ایران  IEEEو با حضور
رؤسا و نمایندگان  36شاخۀ دانشجویی سراسر کشور
برگزار شد .بر این اساس ،بررسی آییننامۀ انتخاب شاخۀ
برتر ،نحوۀ امتیازبندی فعالیتهای شاخههای دانشجویی و
بیان پیشنهادات و نظرات ،معرفی نمایندگان شاخههای
دانشجویی شهرستانها ،بیان دغدغههای شاخههای
دانشجویی از محدودیتهای موجود برای مشارکت در
فعالیتها و ارسال گزارشها به منطقه  IEEE 8و  ...در

دانشگاه علم و صنعت ایران

شاید بتوان مهمترین فعالیت رخ داده را راه اندازی
مجدد شاخه پس از گذشت  2الی  3سال دانست .با
انتخاب دکتر سید محمد رضویزاده به عنوان مشاور
شاخه و برنامهریزی صورتگرفته از جانب ایشان
دانشجویان عالقمند برای فعالیت گردهم آمدند .نتیجه
این فعالیت منجر به قابل تقدیر شناخته شدن شاخه
علم و صنعت تنها پس از یک سال فعالیت در ششمین
مراسم سالیانه بخش ایران  IEEEشد .در زیر مروری
بر فعالیتهای شاخه علم و صنعت در سال گذشته
خواهیم داشت:
آموزش طبقه بندی شده نرم افزارهای تخصصی
مهندسی برق در قالب کالس و ورکشاپ از اولویت
های شاخه بوده است .از پارامترهای مهم در برگزاری
دوره های آموزشی ،کاربردی بودن است .به عنوان مثال
در کالس  FPGA, ARM, AVRشرکت کنندگان
پس از آموزش به سنتز کدهای خود پرداختند .سیاست
شاخه بر آنست تا همچون نام دانشگاه ،علم را با طعم
صنعت به دانشجویان عالقمند هدیه نماید .در انتخاب
مدرسین از بین رزومههای دریافت شده تنها افرادی
موفق به تدریس شده اند که سابقه فعالیت صنعتی
داشته اند .نحوه ثبت نام در ورکشاپها به طرز کارآمدی
در حال بازسازی است ،به نحوی که دانشجویان با
مراجعه به وبسایت شاخه بتوانند کالس مورد نظر را
در سبد خرید خود قرار داده و بدین طریق از سایتهای
تجاری موفق الگو برداری شده است.
اطالع رسانی های مختلف در شاخه علم و صنعت
تنها منحصر به اعضای  IEEEنیست .شاخه به منظور
آشنایی دانشجویان با  IEEEبا حضور مسئولین بخش
ایران اقدام به برگزاری همایش کرده است .پل ارتباط
بین دانشجویان از طریق سیستم پیامک ،ایمیل،
خبرنامه و بوردهای اطالعرسانی در سطح دانشکده
صورت میپذیرد .ارتباط مستمر با اساتید از نقاط
پرقوت شاخه است .معرفی گرایش ها ،پتانسیلهای نرم
افزارها ،برگزاری سخنرانیهای علمی اساتید از جمله
این فعالیت هاست .به عنوان مثال در اردیبهشت ماه

سخنرانی با محوریت شناخت و تحلیل بازار کار صنعت
مایکروویو با حضور دکتر مجید طیرانی برگزار شد .ثبت
نام و تمدید عضویت دانشجویان و اساتید با همکاری
بهینه ای که با گروه پرشین دانشجو صورت پذیرفت
باعث تسریع این فرایند گردیده است .شاخه دانشگاه
علم و صنعت میزبان ثبت نام و تمدید عضویت در
کنفرانس مهندسی برق  1394بوده است.
به منظور ارتقای علمی خدمات ارایه شده به دانشجویان،
شاخه اقدام به ایجاد تفاهم نامه با آزمایشگاه های
مختلف تحقیقاتی و پژوهشکده های دانشگاه نموده تا
ضمن استحکام روابط ،از توان آزمایشگاهی در دوره های
آموزشی استفاده مناسب گردد .به عنوان مثال استفاده
از دانش اعضای آزمایشگاه الکترومغناطیس کاربردی
در آموزش جامع  7نرم افزار تخصصی مخابرات میدان
و کارگاه مقاله نویسی تخصصی و نیز امکان سنجی
استفاده از پتانسیل های پژوهشکده الکترونیک.
در کنار فعالیتهای اخیر شاخه متناسب با نیازهای
حس شده اقدام به اضافه نمودن سمتهای مختلفی
به آییننامه قبلی نموده تا از توان تیم شکلدهنده
شاخه با باالترین بازده استفاده شود .تشکیل کمیته
 ،WIEکمیته ثبت نام و تمدید عضویت و برنامهریزی
برای حضور موثر در هر یک از موارد مهم است .در
خالل فعالیتهای علمی با همکاری انجمن علمی،
مسابقات دانشجویی در جشنوارههای دانشگاهی برگزار
گردیدهاست .بازدید از موزه مخابرات نیز در این میان
گنجیده شد .در این مدت آییننامه شاخه متناسب با
قوانین دانشگاه و نیازها تدوین شده و انتخابات شاخه با
جدیت دنبال شده است.
فعالیتهای شاخه به موارد فوق محدود نبوده و پیگیری
ثبت اختراع دانشجویان و راهنمایی های الزم جهت
استفاده از امکانات وبسایت  Kickstarterصورت می
پذیرد.
ناگفته پیداست حمایت دانشکده برق علم و صنعت از
شاخه و نیز ثبت نام دانشجویان میتوانست حتی بر
حجم فعالیتهای انجامشده تاکنون نیز بیفزاید.

دانشگاهکردستان
این دوره از فعالیت های شاخه با برگزاری سمینار شبکه
های عصبی با ارائه خانم دکتر قلیزاده وحضور پروفسور
بیورانی در تاریخ  14مهرماه  ۱۳۹۳آغاز گشت.
سپس  IEEE Dayرا جشن گرفته و از اعضای پیشین
و استاد مشاور شاخه پروفسور بیورانی تقدیر شد.
همچنین بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج برای
آشنایی بیشتر دانشجویان با بخش ها وکارهای این
مجموعه و مشاهده عینی دروس تئوری در تاریخ دهم
آذرماه  1393انجام گرفت.
انجمن  IEEEدانشگاه کردستان کالس های آموزش
نرم افزار های  MATLABو  PLCبرای افزایش
مهارت های دانشجویان تشکیل داد.
سمیناری نیز جهت معرفی کتاب مدارهای الکتریکی
 1و 2به تالیف مهندس بهرام آرا فوق لیسانس دانشگاه
تهران و دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس برگزار
شد.
از دیگر فعالیت های شاخه:

 )1برگزاری کارگاه How to apply
با ارائه دکتر عبداهلل پوری˛ دکتر محمدخانی وپروفسور
بیورانی
 )2سمینار "Theoretical and practical
considerations of multilevel per cell
 "flash memory channelsبا ارائه آقای میثم
اسدی دانشآموخته کارشناسیارشد از دانشگاه
امیرکبیر و هم اکنون کاندیدای دکتری دپارتمان
مهندسی برق  Hawaii, Honoluluمیباشد.
انجمن  IEEEدانشگاه کردستان با شرکت در جشنواره
حرکت به عنوان بهترین غرفه و فعال ترین انجمن
دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفت.
همچنین از طرف بخش ایران به عنوان شاخه ی مورد
تقدیر برگزیده شد.
در نهایت انجمن  IEEEشاخه کردستان موفقیت
آقای سیروان عطایی در کسب مقام بهترین مقاله در
کنفرانس برق قدرت را به ایشان تبریک میگوید.

دانشگاه تهران
شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه تهران ،در دهم
مرداد ماه سال جاری همایش فرصتها و چالشهای
تحصیالت در خارج از کشور را برگزار کرد و در آن 20
تن از نخبگان دانشگاه تهران از تجارب خود در روند
اخذ پذیرش و زندگی در کشورهای اروپایی/آمریکایی
صحبت کردند .این همایش با حضور  600شرکتکننده
و برای نخستین بار همکاری  45نفر داوطلبین از
اعضای شاخههای دانشجویی دانشگاه شریف ،دانشگاه

امیرکبیر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب و
واحد نجف آباد ،برگزار شد.
دورههای تابستانی شاخه دانشجویی دانشگاه تهران با
حضور بیش از  120دانشجو در دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران تحت عناوین میکروکنترلرهای AVR
 ،MATLABجاوا/اندروید و  C++برگزار شد.
در پایان دورهها به شرکت کنندگان از طرف شاخه
دانشجویی گواهی پایان دوره اعطا گردید.

دستور جلسه قرار گرفت .به پیشنهاد رؤسای شاخههای
دانشجویی مقرر گردید امکان ارتباط آقای دکتر سروری به
عنوان نمایندۀ فعالیتهای دانشجویی برای ارسال گزارشها
و مکاتبات مربوطه بررسی گردد .از موضوعات مطرح شدۀ
دیگر ،میتوان به کاهش عضویت قابل توجه بخش ایران
در سال جاری اشاره نمود که با ارائه راهکارهایی از جمله
تشویق دانشجویان و اساتید در برنامههای ویژه توسط
شاخههای دانشجویی ،جبران گردیده است.
میهمان ویژه این جلسه ،سرکار خانم دکتر مونا قاسمیان،
نایبرئیس ناحیه هشت  IEEEبود که از نمایندگان

شاخههای دانشجویی درخواست نمود تا با بیان موضوعات
موردنظر خود ،ایشان را جهت ارائه گزارش در نشست
منطقه هشت در قبرس نسبت به دغدغههای بخش
ایران مطلع سازد .وی افزود که بخش ایران IEEE
یکی از بخشهای فعال با تعداد اعضای قابل توجه در
منطقه 8هشت میباشد که با ارائه گزارشهای مستمر و
پرتعداد و حضور در فعالیتهای متنوع همچون مسابقات
برنامهنویسی ،میتواند این محدودیتها را تا حد زیادی
کنار بگذارد .این نشست ،با گرفتن عکس یادگاری با حضور
ایشان به اتمام رسید.

دانشگاه صنعتی شریف

با از سرگیری فعالیتهای شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه
صنعتی شریف و انتصاب دکتر آرش امینی به عنوان مشاور
شاخه ،در راستای ارتقاء سطح و پویایی شاخه با روی کار
آمدن هیأت رئیسه جدید ،اقداماتی صورت گرفت .در اولین
گام ،برای ادغام و درگیرکردن دانشکدههای مهندسی برق
و مهندسی کامپیوتر در فعالیتهای شاخه ،یک نفر از
دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر به اعضای تیم اصلی
شاخه اضافه گردید و شاخه به عنوان یک گروه مشترک
بین دانشکدههای مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر
رسمیت یافت .از جمله سایر فعالیتهای شاخه ،میتوان
به این موارد اشاره کرد :مشارکت در برگزاری همایش

فرصتها و چالشهای تحصیالت در خارج از کشور،
در دانشکده فنی دانشگاه تهران ،انجام هماهنگیهای
الزم و آغاز ثبتنام تیمها برای مسابقه ،IEEEXterme
برنامهریزی و دعوت از دو سخنران برای برگزاری مراسم
 ،IEEE Dayتکمیل طرح و آغاز فعالیتهای مربوط به
مسابقه ( ComplexCityکه هفته آخر بهمنماه سال
جاری توسط شاخه برگزار خواهد گردید) ،حمایت شاخه از
اولین کارگاه تخصصی سیستمهای راداری ایران و همچنین
رویداد ملی آب و انرژی ،برگزاری اولین جلسه از سلسله
جلسات هفتگی گفتگوی آزاد ( )Free Discussionو
طراحی جدید و به روزرسانی وبسایت شاخه.

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران جنوب در بهار  94اقدام به برگزاری کالس آموزش
تخصصی نرم افزار ( Cadenceنرم افزار طراحی مدارات
مجتمع) برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نمود.
شماره پانزدهم نشریه تخصصی شاخه دانشجویی و
انجمن علمی مهندسی برق تحت عنوان "سیگنال"
به چاپ رسیده و منتشر شد .در تاریخ دهم مرداد ماه
سال جاری ،شاخه دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

تهران جنوب ،در برگزاریهمایش فرصتها و چالشهای
تحصیالت در خارج از کشور با شاخه داشجویی تهران
همکاری نمود .در این همایش که در سالن شهید چمران
دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد ،سعی شد تا
فرصت ها و چالش های تحصیالت در خارج از کشور
به طور جامع و کارامد از زبان کسانی که این مسیر را
پیموده اند از گوشه گوشه دنیا به گوش شرکت کنندگان
رسانده شود.

شاخۀ دانشجویی  IEEEمرکز آموزش عالی شهرضا در
سال  1393به کوشش آقای دکتر محسن جنتی (مدیر
فرهنگی اجتماعی دانشگاه و مشاور شاخه) شروع به
فعاليت نمود .در تاریخ  19اسفند ماه  1393انتخابات
نتایج آن آقایان :سید
شاخه برگزار گرديد که بر اساس
ِ
حسین تکمیلی ،عارف باقری ،حامد محمدپور و مهدی
صفری به ترتيب برای سمتهای ریاست ،نایب ریاست،
دبیری و خزانهداری برگزیده شدند .این شاخه  IEEEکه
یک شاخۀ تازه تأسیس محسوب میشود از ابتدای سال
 1394رسماً فعالیتهای خود را شروع نموده است که اهم
فعاليتهای آن عبارتند از )1 :آمادهسازی دفتر شاخه در
دانشگاه )2 ،طراحی و ایجاد وبسایت انجمن به دو زبان
فارسی و انگلیسی )3 ،برگزاری منظم جلسات داخلی شاخه
و تصویب کمیتههای آن منطبق بر ساختار بخش IEEE
ایران – کمیتههای Conference، Membership
Development، Educational Activities،
Industrial
Relations،Newsletter،Profes
)4،-sional Activities،Web Development

برگزاری بازدید فنی از مجتمع فوالد مبارکۀ اصفهان)5 ،
برگزاری اولین سمینار تخصصی شاخه به زبان انگلیسی
با عنوان Computational Social Science:
 )6 ،Agent-Based Modelingحضور مؤثر در برپايي
همایش روز زمین پاک در سطح شهر )7 ،اجرای طرح
"اهدای کتاب ،رشد فرهنگ" و جمعآوری لیست کتابها
به صورت آنالین )8 ،آمادهسازی اولین خبرنامۀ شاخه در
چاپ تمام رنگی )9 ،عضوگیری و
دو نسخۀ دیجیتال و ِ
انجام پرداختهای عضويت اساتید و دانشجویان دانشگاه
و  . ...همچنين از دیگر فعاليتهای انجام شده میتوان به
حضور مشاور و رئیس شاخه در گردهمایی ساالنۀ بخش
ایران  IEEEو همچنین دهمین نشست دانشجویی اشاره
نمود .الزم به ذکر است که اعضای شاخه در فاصلۀ زمانی
تصویب شاخه و برگزاری انتخابات نیز چند Workshop
آموزشی (نرم افزار  ORCADو  )MATLABو يک
سمینار تخصصی تحت عنوان "مالیمسازی نوسانات توان
بادی در شبکههای هوشمند انرژی الکتریکی" برگزار
نمودهاند.

برگزاری کارگاه آشنایی با  IEEEو مزایای عضویت در آن:
درس "آشنایی با مهندسی برق" ،درسی برای دانشجویان
ورودی جدید رشته برق میباشد که به جنبههای مختلف
رشته برق و گرایشهای مختلف آن میپردازد .با توجه به
المللی تولید
غیرانتفاعی بین
این که  IEEEبزرگترین نها ِد
ِ
ِ
علم در زمینه برق و کامپیوتر میباشد ،یک جلسه از کالس
به معرفی  IEEEو
اهمیت آن در این زمینه
از علم اختصاص یافت.
الزم به ذکر است که
تعداد شرکت کنندگان
این کالس  160نفر
میباشند.
جلسات
*برگزاری
 Free Discussionبا هدف تقویت مهارت مکالمه به
زبان انگلیسی
*برگزاری مسابقه مقالهخوانی IEEE Spectrum
 eXpeditionبا هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با دانش
روز در رشتهی برق ،تکنولوژیهای جدید ،گرفتن ایده برای
طرحها و پروژههای نو و همچنین افزایش مهارت مطالعهی
مطالب تخصصی برق به زبان انگلیسی .این مسابقه در شش
دوره دو هفتهای از تاریخ  9اسفندماه سال  1393تا 15

خردادماه  1394برای گروه برق و کامپیوتر برگزار گردید.
هر دو هفته یک مقال ه از مجلهی  spectrumاز طریق
 mailدر اختیار دانشجویان شرکت کننده قرار گرفته ،از
این مقاله سواالتی نیز مطرح گردید .جایزه این مسابقه یک
سال عضویت  IEEEاز طرف گروه برق دانشکده مهندسی
میباشد که در مراسمی که به مناسبت  IEEEDayدر
دانشکده برگزار خواهدشد،
به برنده نهایی این شش
دوره اعطا میگردد.
*برگزاری کارگاه آموزشی
LaTeX
*برگزاری نشست صمیمی
با جناب آقای دکتر لطفی
(مشاور پیشین شاخه
دانشجویی)
* برگزاری دوره آموزشی  MATLABپیشرفته :به این
صورت که پس از ارایه توضیحات مقدماتی درباره این
تحصیلی خود
نرمافزار ،دانشجویان براساس عالقه یا گرایش
ِ
تقسیم شده و هر گروه بر روی پروژهای خاص به فعالیت
پرداختند.
* دعوت دانشجویان گروه برق به اتاق شاخه به مناسبت
سال نو و اهدای پیکسل با نماد  IEEEبه آنها.

مرکز آموزش عالی شهرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

اخبار

برگزاري كارگاه اموزشي
بینالمللی رادار و صنايع وابسته

برای اولین بار در تاریخ صنعت رادار و صنایع وابسته به
آن درکشور عزیزمان ایران و همزمان با موفقیت ها ،
پیشرفت ها و دستاوردهای عظیم محققان و دانشمندان
ایرانی داخل و خارج از کشور مفتخر هستیم به اطالع
کلیه دست اندرکاران صنعت رادار و صنایع وابسته
برسانیم که آزمایشگاه رادار و جنگ الکترونیک دانشگاه
صنعتی شریف با همکاری  IEEEبخش ایران و شاخه
دانشجویی  IEEEدانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد
بزرگترین کارگاه آموزشی بینالمللی رادار و صنایع
وابسته در منطقه خاورمیانه را با شرکت اساتید برتر
داخلی و خارجی با حضور متخصصان و دانشجویان
برجسته داخلی برگزار نماید.
هدف از برگزاری این گردهمایی ،ایجاد چارچوبی
به منظور ارتقا هرچه بیشتر سطح دانش علمی
دستاندرکاران و عالقه مندان این صنعت در جهت
همفکری  ،همکاری و هم اندیشی هرچه گسترده تر
متخصصان این صنعت رو به رشد و شکوفایی علمی
زمینه های وابسته آن است.
در سال های اخیر تالش های بسیاری در راستای
ایجاد مسیری امن و مستحکم میان صنایع موجود
در کشور و سازمان های علمی – پژوهشی نظیر
دانشگاه صورت گرفته است  .از این رو در مسیر
برگزاری چنین رویدادی بینالمللی به دستور کمیتهی
سیاستگذاری کارگاه تخصصی رادار  ،کمیته ای
متشکل از دانشجویان و اندیشمندان صنعتی دانشگاه
صنعتی شریف این وظیف ه را بر عهده گرفتند تا با یاری
خداوند متعال خال موجود میان اقشار صنعتی و علمی
را از طریق ایجاد محیطی با مسیر های ارتباطی امن
به منظور تبادل اطالعات و جذب نیروهای متخصص
علمی توسط صنایع گوناگون  ،از میان ببرد .
همواره دانشمندان و پژوهشگران میهن عزیزمان بر
آن بوده اند تا سطح علمی کشور را همگام و همراه
با سطح علمی جهان پیش ببرند  .به همین جهت
نیاز به یک پل ارتباطی مستقیم میان منابع تحقیقاتی
داخلی و خارجی احساس می گردد که در همین
راستا کمیتهی علمی کارگاه تخصصی رادار با افق
دید بلند و برنامه ریزی های سازماندهی شده در صدد
شکلدهی روابطی پایدار و بلندمدت با اساتید برجسته
و متخصصان صنایع برتر خارج از کشور  ،برآمدهاند.
امید است که با یاری پروردگار متعال در مسیر تکاملی
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دانشگاهصنعتیامیرکبیر

شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه صنعتی امیرکبیر در
سال گذشته توانست با مساعدت این دانشگاه تخفیف
 50درصدی را برای عضویت  IEEEقائل شود .به این
ترتیب این شاخه موفق شد با کمک تبلیغات گسترده
 ۶۶فر عضو جذب کند.
در اردیبهشت ماه سال جاری انتخابات برای دوره ی
جدید کادر اجرایی شاخه انجام گرفت در این دوره
از انتخابات برای هر کدام از سمت ها دو نفر کاندید
شدند و اعضای  IEEEاز میان این  8کاندید  4نفر
را برای کمیته ی اجرایی انتخاب کردند .پس از انجام
مراحل جا به جایی تیم جدید کار خود را شروع کرد.
شاخه ی دانشجویی  IEEEدانشگاه صنعتی امیرکبیر
افتخار همکاری در همایش فرصتها و چالشهای
تحصیالت در خارج از کشور که در مرداد ماه توسط
شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه تهران برگزار گردید
را داشت .در این همایش سخنران هایی از فارغ
التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور داشتند
و همچنین در فعالیتهای اجرایی این همایش نهایت
همکاری صورت پذیرفت .هم اکنون این شاخه با
همکاری انجمن علمی دانشگاه امیرکبیر در حال انجام
مراحل ابتدایی برگزاری دور دوم مسابقات طراحی
مدار با نام  AUTRonicsمیباشد .هدف اصلی این
مسابقات ایجاد و تقویت روحیه و نگرش فعالیت عملی
در دانشجویان رشتهی مهندسی برق است .در راستای
برگزاری این مسابقات تالش بر آن است از مشارکت
دیگر شاخههای دانشجویی  IEEEنیز استفاده شود.
همچنین این شاخه برنامههای آموزشی فراوانی را
در دستور کار دارد .از جملهی این برنامه ها برگزاری
کالس آموزش  PLCمیباشد که با همکاری شرکت
رایان نیک از اواسط مهر ماه برگزار خواهد گردید.
از دیگر برنامههای این شاخه برگزاری مراسمی برای
 IEEE dayاست .امید است بدین منظور در اواسط
مهر ماه اردویی با موضوع معرفی  ،IEEEفعالیتهای
آن و جذب اعضای جدید برگزار گردد .در حال حاضر
با فعالیتهای صورت گرفته ،ضمن آشنایی دانشجویان
با فعالیتهای این شاخه دانشجویی ،زمینههای جذب
و مشارکت دانشجویان بیشتری از دانشگاه فراهم شده
است.
از سوی دیگر این شاخه در حال کار بر روی یک نشریه
علمی الکترونیکی است که به موضوعات مختلفی در
حوزههای برق  ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی میپردازد.
طراحی اولیه نشریه انجام شده و تیمی از دانشجویان
مهندسی برق برای پیشبرد فعالیتهای آن تشکیل
شده است.
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درجات مختلف عضویت IEEE
و تاثیر آن در زندگی مهندسین و
متخصصین برق و کامپیوتر

در حاشیه کنفرانس برق سال جاری ،جلسه ای با عنوان
"درجات مختلف عضویت  IEEEو تاثیر آن در زندگی
مهندسین و متخصصین برق و کامپیوتر" برگزار شد .در این
جلسه که با حضور چند تن از استادان و دانشجویان و چند
تن از اعضای  Fellowبرگزار شد آقای دکتر شاهیدهپور،
عضو  Fellowدر  ،IEEEبه ارائه توضیحاتی در مورد درجات
گوناگون عضویت در  IEEEپرداخت.

•••

 Seniorشدن آسان است
در ابتدا ،دکتر شاهیدهپور به نحوه عضویت به عنوان Senior
پرداخت .وی با اشاره به این مطلب که عضویت در این درجه
آسان است و عموم استادان معیارهای الزم برای به دستآوردن
این رتبه را دارند به معیار ده سال فعالیت حرفهای و معرفی
سه نفر به عنوان مرجع ( )Referenceاشاره کرد .فرآیند
عضویت در سطح  Seniorمی تواند با درخواست خود شخص
انجام شود و نیازی به معرف ( )Nominatorندارد .وی
همچنین از روسای دانشکدهها و مسئولین بخش ها دعوت
کرد تا برای عضویت استادان حوزه خود به عنوان Senior
اقدام نمایند .رئیس سابق دانشگاه شریف خاطر نشان کرد
که کسب این سطح از عضویت حتی معطوف به ارائه مقاالت
تاثیرگذار نیست بلکه اگر شخص بتواند فعالیتهای خود در
 IEEEرا گزارش کند میتواند این درجه را کسب نماید.
همچنین برگزاری و شرکت در همایشهای مربوطه نیز می
تواند در این امر تاثیرگذار باشد.

•••

هیچ کس با اولین درخواست  Fellowنمیشود
دکتر شاهیدهپور ضمن تاکید بر این نکته که کسب رتبه
 Fellowمشکلتر است گفت ":در سال تنها یک دهم درصد
از کلیه اعضای  IEEEکه در کل شامل  340تا  350هزار
عضو است می توانند این رتبه را کسب کنند" .او با ذکر
اینکه در سال حدود هزار  applicationبرای داوری در
سطح  Fellowارائه میشود گفت" :تنها حدود  25درصد
از این  applicationها برگزیده میشوند" .عضو Fellow
در  IEEEدرباره نحوه ثبت درخواست عضویت به عنوان
 Fellowتوضیح داد که بر خالف عضویت به عنوان Senior
برای کسب این رتبه نیاز به معرف هست و این معرف است
که درخواست را ارائه میکند .ضرورتی ندارد که این معرف،
خود ،عضو  Fellowباشد .برای اخذ این رتبه الزم است 5
الی  8مرجع توسط معرف تعیین شود که تمامی این افراد
می بایست عضو  Fellowدر  IEEEباشند .وی همچنین
در مورد نحوه انتخاب  applicationهای برگزیده سخن
گفت .وی خاطر نشان کرد که پس از معرفی application
ها ،در ابتدا ،کمیته  Societyبدون نمرهدهی آنها را ردهبندی
میکند و سپس  applicationارائهشده برای گروه مربوطه
ارسال میشود .گروه مخصوص نمیتواند توصیهنامههای
مراجع را ببیند و تنها به نام آنها دسترسی دارد .این گروه از
صفر تا صد نمرهای را به  applicationاختصاص میدهد و
 applicationها را بر حسب امتیاز به چهار دسته تقسیم
میکند و نتیجه نهایی را برای کمیته اصلی  IEEEمیفرستد.
گروه اصلی به توصیه نامه مراجع دسترسی دارد با این حال
در این مرحله بررسی تخصصی روی  applicationها انجام
نمیگیرد .چه بسا هیچ عضوی در این گروه ،متخصص
موضوع مربوطه نباشد لذا تغییر نتیجه اعالم شده توسط
کمیته  Societyبعید اما ممکن است .وی در اینجا به
ضرورت انتخاب معرف قوی اشاره میکند و میگوید" :پس
از  applicationکه هم ارز با خود شخص است ،مهمترین
بخش تعیین معرف مناسب و باتجربه است" .معرف مناسب
تضمین میکند که توصیهنامه مراجع تاییدی بر اهمیت
 applicationمورد نظر باشد و همچنین میتواند نسبت به
اعالم نتیجه کمیته  Societyاعتراض کند .دکتر شاهیدهپور با
ذکر این نکته که عموم افراد در اولین درخواست موفق به اخذ
رتبه نمیشوند به ضرورت ارائه درخواست در سالهای بعد
تاکید کرد .وی گفت" :توصیه میکنم که اگر application
مورد نظر برگزیده نشد در سالهای آتی مجددا ارائه شود زیرا
ممکن است در صف برگزیدهها قرار گرفته و در سالهای
بعدی شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشد".

•••

چرا می خواهید  Fellowشوید؟
دکتر شاهیدهپور در ادامه صحبتهای خود به برخی امتیازات
عضویت و فعالبودن در  IEEEاشاره نمود و از آن به عنوان
نقطهای درخشان در رزومه هر فرد یاد کرد .وی خاطر نشان
کرد که عضویت در  IEEEنشاندهنده توانایی شخص در
فعالیت به عنوان عضوی از جامعه علمی یا به عنوان رهبر،
عالوه بر تواناییهای فردی است .وی در مورد درخواست
عضویت به عنوان  Fellowگفت":یکی از سواالت مهم فرم
درخواست این است که چرا میخواهید  Fellowشوید".
وی با ذکر این نکته که داشتن دانشجو و ارائه مقاالت جزء
فعالیتهای متعارف هر استادی است ،این موارد را برای
پاسخ به پرسش باال ناکافی دانست و تاکید کرد که آنچه به
عنوان جواب انتظار می رود این است که فرد توضیح دهد که
آیندگان به سبب کدام فعالیت او را به یاد خواهند آورد .در
واقع شخص باید ذکر کند که چه کاری انجام داده است که
بدون او هرگز انجام نمیشد.
در ادامه دکتر فتوحی ،رئیس دانشگاه شریف و عضو Fellow
در  IEEEبه این موضوع اشاره کرد که چون تعداد مقاالت
ارائه شده برای عضویت در این سطح نمیتواند بیشتر از 10
مورد باشد ،مهم است که موضوع واحدی مورد نظر قرار بگیرد
و از ارائه مقاالت با موضوعات متفاوت و پراکنده پرهیز شود.
در پایان جلسه دکتر شاهیدهپور پاسخگوی برخی سواالت
حضار بود و در انتها به اهمیت فعالیتهای دانشجویی IEEE
اشاره کرد و دانشجویان را به حضور در کنفرانسها و برگزاری
همایشهای مربوطه دعوت نمود.

آشنایی با برگزیدگان جوایز پیشکسوت آموزشی ،پژوهشی ،استاد جبهدار و استاد حکاک
دکتر جواد فیض  -برگزیده جایزه پیشکسوت پژوهش

دکتر مهدي معلم  -برگزیده جایزه پیشکسوت آموزش
سعی و کوشش جنابعالی برای بهبود آموزش مهندسی
معطوف به چه نکاتی بوده است؟
البته مطالب در مورد چگونگی بهبود آموزش مهندسی بسیار وسیع
و چندوجهی میباشد و در این مختصر نمی گنجد و عالوه بر آن
نیاز به یک جمع از صاحب نظران میباشد تا مسئله به صورت
جامع بررسی گردد و من دراینجا فقط به چند نکته از تجربیات
خود اشاره می کنم.
در درجه اول برای موفقیت در حرفه تدریس و آموزش بایستی
عالقمندی و استعداد اولیه برای این کار مانند هر حرفه دیگر در
شخص وجود داشته باشد و در مرحله بعد احراز دانش کافی و
تسلط بر مفاهیم در زمینه تخصصی میباشد .در آموزش مهندسی
عالوه بر دانش نظری و تسلط بر مفاهیم ،بایستی در زمینه های
عملی و تکنولوژی نیز اطالعات کافی داشت.
اینجانب با توجه به همکاری با صنعت و آزمایشگاههای تحقیقاتی
در داخل و خارج ،سعی نمودهام در کالس در کنار مطالب تئوری،
جنبههای صنعتی و تکنولوژیکی مطالب و آنچه یک مهندس در
حرفه مهندسی با آن روبرو میشود نیز ارائه دهم تا دانشجویان
بتوانند ارتباط بین مطالب کالسیک و فناوری را دریابند.
بنظر اینجانب ،ایجاد آزمایشگاههای تحقیقاتی و آماتوری برای
طراحی و ساخت و تست سیستمهای ساده مهندسی با کاربردهای
تعریف شده و ایجاد انگیزه برای دانشجویان جهت شرکت در این
نوع فعالیتها بصورت گروهی و بین رشتهای از موارد مهم در
بهبود آموزش مهندسی است .همچنین ایجاد بسترهای الزم جهت
ارتباط و آشنایی موثر با صنعت از طریق کارآموزیهای هدفمند و
شرکت دانشجویان در پروژههای صنعتی از موارد دیگر میباشد.
به عنوان فردی شاخص در عرصه آموزش مهندسی برق ،چه
توصیهای برای همکاران خود دارید؟ چه پیشنهاداتی برای
بهبود برنامه ریزی آموزش مهندسی برق در کشور دارید؟
در جواب سوال باال به موارد چندی اشاره شد.
چه تفاوت هایی بین آموزش مهندسی در ایران و در غرب
وجود دارد و اثر این تفاوتها چیست؟
تفاوت دانشگاههای ایران ،ورود
دانشجویان نخبه و با پشتکار همراه
با دوره آموزشی فشرده مبتنی
بر دروس عمدتا نظری است ،که
مهندسین با توان علمی باالتری را
تربیت مینماید .فارغ التحصیالن
این دانشگاهها اکثرا آمادگی بهتری

برای ورود به دورههای تحصیلی باالتر را دارند.
تفاوت دانشگاههای غرب ،در دسترسی به منابع و امکانات
آزمایشگاهی و تحقیقاتی بیشتر میباشد .همچنین ورود به رشته
مورد عالقه و ادامه همراه با هدف مشخص  ،انگیزه دانشجویان را
برای یادگیری و استفاده از آموخته ها دوچندان میکند .ارتباط
زودهنگام با صنعت و کارآموزیهای هدفمند در طی سالهای آخر
نیز از تفاوتهای دیگر است که فارغ التحصیالن را آماده جذب در
صنعت میکند.
عدم دغدغه آزمونهای ورودی مراحل بعدی ،باعث تمرکز روی
برنامه خاص همان دوره میشود و همچنین مشکالت مالی و
تامین امکانات زندگی برای دانشجویان کمتر است.
فعالیت بخش ایران در راستای بهبود فضای آموزش
مهندسی برق را چگونه ارزیابی میکنید؟
انجمنهای علمی از جمله ساختارهایی هستند که میتوانند نقش
مهمی در ارتقای آموزش مهندسی داشته باشند که از طریق
برگزاری همایش ها ،مسابقات دانشجویی ،بازدیدها و ایجاد
ارتباطهای بینالمللی توسط این انجمنها امکانپذیر میشود.
بخش ایران  ،IEEEبا توجه به امکانات موجود با برگزاری و
ت و گردهماییها در سطح ملی ،در
حمایت از همایشها و مسابقا 
رابطه با ایجاد انگیزش و فراهم آوردن امکان تبادالت دانشجویی،
به نظر اینجانب که از ابتدا با آن در ارتباط بودهام در ارتقای آموزش
مهندسی در کشور نقش بالنسبه موثری داشته است
دریافت جایزه پیشکسوت آموزش چه احساسی را در دکتر
مهدی معلم برانگیخت و کسب این جایزه چه معنایی برای
او دارد؟
دریافت این جایزه امیدوارم کرد که شاید به وظیفه خود در قبال
دانشجویان نخبه این کشور تا حدودی عمل کردهام.
به عنوان پیشکسوت آموزش چه توصیهای به دانشجویان
رشته مهندسی برق دارید؟
توصیهام این است که با توجه به استعداد و پشتکار عالی خود
واستفاده از فرصت پیش آمده ورود به دانشگاه ،از تمامی امکانات
و منابع دانشگاهی و ملی و
بینالمللی در جهت افزایش
توان علمی و آشنایی با زمینه
های جدید در تخصص خود
استفاده نمایند تا بتوانند در حرفه
مهندسی و یا آموزش آن در آینده
موفق باشند.

سعی و کوشش جنابعالی برای مو فقیت در زمینه پژوهش
معطوف به چه نکاتی بوده است؟
پژوهش برای من شور ,شادمانی و رضایت مندی ایجاد میکند که
هیچ فعالیتی قابل رقابت با آن نیست .موفقیت به مقداری هوشمندی,
ثابت قدمی و زمینه علمی خوب نیازدارد .اشتیاق ,سخت کوشی,
پشتکار ,مداومت و آفرینندگی عوامل مهم در موفقیت در امر پژوهش
هستند.
به عنوان فردی شاخص در عرصه پژوهش مهندسی برق چه
توصیه ای برای همکاران خود دارید؟
اغلب همکاران سالیق مختص خود را برای انجام پژوهش دارند وشاید
توصیه به آنان چندان مناسب ننماید .با این حال اینجانب به برنامه
ریزی و تداوم کار پژوهشی بسیار معتقدم وکار پراکنده و منقطع را
نمی پسندم.
چه پیشنهاداتی برای بهبود برنامه ریزی پژوهش در کشور
دارید؟
بهبود برنامه ریزی پژوهش در کشورنیازمند تعامل سازنده بین
دانشگاه ها و صنایع است .ضرورت دارد صنایع در جهت برنامه ریزی
پژوهشی ،مسایل بزرگ مورد تحقیق خود را به بخش های کوچکتر
تقسیم کنند و انجام این پروژه های کوچک را از محققین بطلبند.
زیرا پروژهای بزرگ غالبا تخصص های متعدد را می طلبد .ضروت
دارد انجام پروژه ها از حالت تفننی در آید و به قصد به کارگیری
اجرا شود .هم چنین صنایع در ارائه پروژه ها به تازگی آن ها توجه
کنند تا مورد استقبال پژوهشگران قرار گیرد و در سطح جهانی هم
قابل عرضه باشند.
چه تفاوت هایی بین پژوهش در ایران و غرب وجود دارد و اثر
این تفاوت ها چیست؟
در غرب غالبا برنامه ریزی ها به صورت کالن انجام می گیرد و اجرای
این برنامه ها پژوهش های گسترده ای را می طلبد که دانشگاه ها
و مراکز پژوهشی به انجام آن می پردازند .از سوی دیگر مسایل و
مشکالت در غرب راه حل های آماده ندارند تا بالفاصله بتوان آن ها
را خرید .شاید این به دلیل سطح علمی باالی مورد نیاز در حل این
مسایل باشد .درحالی است که برای غالب مشکالت ایران وکشورهای
مشابه راه حل ها به صورت نسخه آماده در سطح جهانی وجود دارد.
پس راهی جز مراجعه به پژوهشگران هست که سریع تر و آماده
تر است و صنایع بدان راغبند .از طرفی برای پژوهشگر ایرانی حل
مسایلی که قابل عرضه در سطح جهانی نیست جاذبه زیادی ندارد
و پژوهشگر بدان فقط از نقطه نظر مادی و کسب درآمد مینگرد نه
ارضای علمی.

دکتر حمیدرضا مومنی  -برگزیده جایزه استاد جبهدار
چه نکاتی فعالیت علمی دکتر حمیدرضا مومنی را شاخص
میکند؟
فقط یک نکته قابل ذکر را در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود
شاخص می دانم و آن اینکه من به کارهایی که بر عهده گرفته ام
اهمیت زیادی میدهم ،به این معنی که فعالیتها را با جدیت دنبال
میکنم و اگر انجام کاری را پذیرفتم سعی میکنم با کیفیت مناسب
آن را به پایان برسانم.
توجه به چه نکاتی موجب تحول در عرصه آموزش میشود؟
یکی از عوامل اصلی افت سطح آموزش این است که درسها به
صورت استاندارد ارائه نمیشوند .منظورم از عدم ارائه دروس به صورت
استاندارد این است که گاهی محتوا به صورت کامل ارائه نمیشود،
کتابهای به روز برای تدریس انتخاب نمی شوند و استادان توجه
خاصی به مطالب جدید ندارند.
به نظر من اگر یک استانداردسازی در دروس سطح آموزش عالی
صورت گیرد ،کیفیت مطالب تضمین شود و همکاران هیات علمی
این نکات را رعایت کنند ،شاهد تحولی در آموزش خواهیم بود .همان
طور که در برخی از کشورها با توجه به این موضوع ،تحوالتی در
سیستم آموزش به وجود آمده است.
دریافت جایزهای موسوم به جایزه دکتر جبهدار ماراالنی چه
احساسی در دکتر حمیدرضا مومنی برانگیخت و دریافت آن
چه معنایی برای او دارد؟
به دو دلیل احساس خیلی خوبی ایجاد کرد .اول ،اینکه این جایزه با
نام دکتر جبهدار همراه بود.
ایشان یکی از افرادی بودند که شاخص استانداردسازی دروس
مهندسی برق را به خوبی رعایت و پیادهسازی کردند و الگوی مناسبی
برای استادان در دانشگاههای مختلف هستند و مزین بودن جایزه به
نام وی میتواند به معنی این باشد که
به فعالیتهای آموزشی برنده به عنوان
الگویی در فعالیتهای آموزشی توجه
شده است.
دوم ،اینکه این جایزه از جانب یک
موسسه بسیار معتبر در سطح جهان ارائه
شده است و به نظر من این دو نکته این
جایگاه را بسیار ارزشمند میکند.

چه توصیههایی به استادان جوان برای موفقیت در عرصه
آموزش دارید؟
توصیه من به همکاران جوانم این است که در موضوع آموزش ،به
استانداردها توجه کنند و کیفیت و مطالب به روز را مورد توجه قرار
دهند .همچنین الزم است که کتاب های جدید را به کار بگیرند .به
عنوان مثال ،من برای یکی از دروسی که در چند سال گذشته ارائه
کردهام چندین سری یادداشت مختلف متناسب با منابع جدید تهیه
کردهام.
این اقدام چه تاثیری در انگیزه دانشجویان خواهد داشت؟
این کار باعث میشود که دانشجویان با عالقه بیشتری مطالب را
دنبال کنند.
استاد باید مطالب را به شیوهای ارائه کند که دانشجو نسبت به مطالب
شکاک باشد و به صرف مواجهه با مطلبی در منابع موجود آن را
کامال درست تلقی نکند و به دنبال تعیین صحت مطلب باشد .این
موضوع به دانشجویان انگیزه میدهد تا با کیفیت بهتری دروس را
دنبال کنند.
به عنوان صاحبنظر در موضوع آموزش چه توصیهای به
دانشجویان رشته مهندسی برق دارید؟
دانشجویان باید درس را برای یادگیری مطلب دنبال کنند و نمره و
معدل باید در اولویتهای بعدی باشند .دانشجو باید فکر کند که در
این درس باید به چه سواالتی پاسخ داده شود و در پی جوابها باشد.
حس کنجکاوی و به روز بودن برای دانشجو بسیار مهم است و با توجه
به گسترش تکنولوژی ضروری است که به کالس و آموزشهای استاد
محدود نشود .از طرف دیگر ،وقتی که استاد ببیند که دانشجویان
انگیزه باالیی دارند ،به ارائه مطالب جدید و به روز ترغیب میشود .در
واقع یک اثر دوطرفه بین استاد و
دانشجو وجود دارد به این معنی
که اگر استاد مطالب جدید و
مناسب ارائه کند ،دانشجو عالقه
مند میشود و انگیزه می یابد و
وقتی دانشجو به مطالب عالقهمند
شود ،استاد به ارائه موضوعات
جدید رغبت پیدا میکند.

فعالیت بخش ایران در راستای
بهبود فضای پژوهش در
مهندسی برق را چگونه ارزیابی
می کنید؟
به نظر می رسد که بخش ایران با
بعضی فعالیت ها پژوهشگران را
ترغیب به تالش بیشتر میکند و این
عالمت خوب را به آنان می دهد که
انجمن شما را قدر می شناسد .شاید این حس در محققین ایجاد شود
که در کشورعالوه بر بازیکنان ورزشی پژوهشگران هم دیده می شوند.
دریافت جایزه پیشکسوت پژوهش چه احساسی را در دکتر
جواد فیض برانگیخت و کسب این جایزه چه معنایی برای او
دارد؟
شاید از هر حسی بیشتر حس پیری به انسان دست دهد ولی نه به
معنای اینکه "چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی" .بلکه به
عنوان پژوهشگری که در پی یاری دانشجویان و محققین جوان با
استعداد است که ممکن است مسیر مشابهی را انتخاب کنند .البته
دانشجویان نابغه به چنین راهنمایی نیاز ندارند.
به عنوان پیشکسوت پژوهش چه توصیه ای به دانشجویان
رشته مهندسی برق دارید؟
ورود به رشته مهندسی برق یک چالش واقعی است .از این رو همواره
بر روی مسایل چالشی تمرکز کنید .تالش کنید حس کنجکاوی
جوان خود رادر جهت تولید ایده های جدید,پرسش سواالت مشکل
و ایجاد یک شک سالم معطوف کنید .ایده های خوب اتفاق نمی
افتند بلکه از جاذبه یک مسئله و حساسیت شما به هر داده ای
که به ادراک شما درآن مسئله کمک میکند پدیدار می شوند.
پژوهش را مثل پاسخ به یک سوال امتحانی تصور نکنید که اگر
 16از 20گرفتید نمره خوبی است در پژوهش باید  20نمره از
 20نمره را کسب کنید .سعی کنید به مسئله مورد پژوهش اشراف
کامل پیدا کنید تا ضمن ورود به حیطه آن پژوهش بتوانید نقش
فعال درتحقیق داشته باشید .هوشمندی زیاد (و نه فوق العاده) به
همراه مداومت فوق العاده منجر به دستیابی به نتایج شگرف خواهد
شد ,در حالی که هوشمندی فوق العاده و مداومت کمتر در پژوهش
منجر به نتیجه ای نخواهد شد .فعالیت موثر در انجمن های علمی,
ارتباط و تبادل علمی با دانشجویان ,ارتباط تنگاتنگ با اساتید,
یادگیری نرم افزار های علمی به عنوان ابزار های کارآمد مهندسی
و سرانجام انتخاب مرشدی برای پیروی از راه وی در انجام پژوهش
می تواندآخرین توصیه هاباشد.

دکتر فروهر فرزانه  -برگزیده جایزه استاد حکاک
چه نکاتی فعالیت پژوهشی دکتر فروهر فرزانه را شاخص
میکند؟
پیگیری موضوعی ،انسجام فعالیتهای دانشگاهی ،صداقت در کار،
اصالت موضوعی ،عشق و عالقه به دانشجویان و پژوهشگران جوان.
چه نکاتی یک پژوهش در عرصه مهندسی را شاخص میکند؟
اصالت موضوع ،کاربردیبودن موضوع ،مفیدبودن آن برای جامعه و
اثرگذاری آن در جامعه علمی و محیط زندگی.
دریافت جایزهای موسوم به جایزه استاد محمد حکاک چه
احساسی در دکتر فروهر فرزانه برانگیخت و دریافت آن چه
معنایی برای او دارد؟
پس از حدود سی سال کار و فعالیت دانشگاهی ،نوعی احساس
خرسندی و امتنان بوجود میآورد.
به عنوان صاحبنظر در موضوع پژوهش چه توصیهای به
دانشجویان رشته مهندسی برق دارید؟
دانشجویان موضوعات بکر و ناب و کاربردی را بجویند و بدنبال
تحقیقاتی باشند که در بهبود زندگی مردم ایران و جامعه مهندسی
اثرگذار باشد .از همان ابتدا بدنبال مقاله یا ثروت نباشند.
چه توصیه هایی به استادان جوان برای موفقیت در عرصه
پژوهش دارید؟
استادان جوان بهتر است در وهله اول به فکر ارتقاء محیط کار و
فعالیت خود و دانشگاه (مانند کالسها ،آزمایشگاهها ،کارگاهها و
امکانات زیر بنایی دانشگاه) خویش باشند سپس به ارتقاء شخصی
خود بیندیشند .انشاا ...در یک محیط کاری خوب لوازم پیشرفت همه
آنها فراهم میآید .جوانان به آینده روشن تر بیندیشید.
بیوگرافی  :فروهر فرزانه در فروردین ماه  1336در ،محله امیریه،
تهران بدنیا آمد .تحصیالت دبیرستانی را در دبیرستان البرز تهران
و در زمان مدیریت مرحوم دکتر
محمد علی مجتهدی با رتبه ممتاز به
پایان برد .با کسب رتبه  42کشوری
در آزمون سراسری  1354در رشته
مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه
تهران ،دانشکده مهندسی برق دانشگاه
صنعتی شریف و دانشکده مهندسی
دانشگاه شیراز پذیرفته شد .به انتخاب

خود در همان سال وارد رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه
شیراز شد و در سال  1359با کسب رتبه اول در دوره پنج ساله (فوق
لیسانس مهندسی برق و الکترونیک) این دانشگاه فارغ التحصیل
شد .بالفاصله با دریافت بورس تحصیلی از دولت فرانسه ،که در
آن سالها برای دانش آموختگان ممتاز دانشگاه های سراسر ایران
در نظر گرفته شده بود ،عازم آن کشور شد .درجه فوق لیسانس در
زمینه مخابرات ماهوارهای در سال  1360از دانشکده مخابرات پاریس
تلکام ،فوق لیسانس الکترونیک در سال  1361از دانشگاه لیموژ و
دکترای مهندسی از دانشگاه لیموژ در سال  1364در زمینه مخابرات
مایکروویو و نوری را کسب کرد .دکتر فرزانه در مهر ماه  1364به
وطن بازگشت و دوره طرح سربازی را در دانشگاه پلی تکنیک تهران
به تدریس و پژوهش پرداخت .از سال  1368به دانشگاه صنعتی
شریف پیوست .در سال  1376به درجه دانشیاری و در سال 1381
به درجه استادی نائل گردید .زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه
دکتر فرزانه ،مدارهای فعال و غیرخطی مایکروویو و موج میلیمتری،
مخابرات ماهوارهای ،آرایه آنتنها ،جهتیابی رادیویی و آنتنهای
هوشمند میباشد .از دکتر فرزانه حدود  50مقاله در نشریات بینالمللی
و دو کتاب به چاپ رسیده که حدود  104بار مورد استناد بینالمللی
قرار گرفتهاند .دکتر فرزانه برنده جایزه مایکروویو سال اروپا در سال
 ، 1985جایزه ماکسول موسسه آی .ای .ای انگلستان در سال 2001
 ،جایزه نوآوری مجتهدی (دانشگاه صنعتی شریف) در سال  2010و
جایزه محمد حکاک آی.ای.ای.ای .ایران در سال  2015میباشد .از
دانشجویان برجسته دکتر فرزانه میتوان از دکتر علی بنایی و دکتر
محمد مهدی نایبی ،استادان دانشگاه صنعتی شریف ،دکتر ابوالقاسم
زیدآبدینژاد استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان ،دکتر اسفندیار
مهرشاهی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر مجید طیرانی دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ،دکتر سجاد
جهانبخت استادیار دانشگاه کاشان،
دکتر محمد نشاط استادیار دانشگاه
تهران ،دکتر محمد حسن جوادزاده
استادیار دانشگاه شاهد و دکتر علی
حاجی میری استاد دانشگاه کلتک
(انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا) نام
برد.

میزگرد جایگاه زنان در علوم و فناوری چالش ها و فرصت ها
(ادامه از صفحه اول) در نهایت مهندسان فعالیتهای اقتصادی و
مدیریتی را ساماندهی میکنند .وی ضمن اشاره به این نکته که
تعداد زنانی که پس از دانشآموختگی از دانشگاههای معتبر ،ماندن
در خانه را به کار ترجیح می دهند هم کم نیست؛ به وجود برخی
کمی زنان اشاره داشت و به این نکته که تعیین
تابوها به حضور ّ
رشته باید در خدمت بهبود زندگی شخص باشد تاکید نمود.
مهندس حائریزاده با اشاره به دوره کارآموزی دختران به
عنوان عرصهای مهم برای کسب تجربه و تعالی اعتماد به نفس،
دانشجویان را به کسب مهارت همه جانبه در مهندسی تشویق
کرد .به نظر ایشان معضل جایگاه زنان در مهندسی از چالشهای
عمومی آموزش مهندسی جدا نیست .وی برای تحلیل حضور کیفی
زنان به لزوم تحلیلی جامعه شناسانه تأکید کرد.
خانم دکتر کسایی به عنوان آخرین سخنران نیز به دیدگاه جامعنگر

مردانه و رویکرد جزئینگر زنانه در کنارهم به عنوان مکمل اشاره
داشت و فرهنگسازی را مهم دانستند تا شخصیت زنانه در
محیطهای کاری مهندسی مردانه حفظ شود .وی بر این نکته
تاکید کرد که زنان باید خود را باور کنند و تنها در این صورت است
که میتوانند عاقالنه راه زندگی خود را تعیین کنند.
نشست با سؤاالت حاضرین و مشارکت فعال آنها ادامه یافت .آقای
دکتر مروج استاد دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد که تحصیل یک
منزلت است و نباید تابع تابوهای جامعه باشیم.
وی به لزوم استعدادیابی در مدارس و فرهنگ سازی برای رغبت
خانوادهها برای ادامه تحصیل دختران مستعد در سایر رشتهها
تأکید داشت .آقای دکتر بدیع معاون پژوهشی پژوهشگاه مخابرات
و فناوری اطالعات نیز در تکمیل سخنان دکتر مروج ،به ارتباط
حرفه و نوآوری اشاره کردند .وی با اشاره به نمونههایی مانند آقای

استیو جابز و خانم دکتر میرزاخانی ،شرط موفقیت در هر حرفهای
را نوآوری دانست .آقای دکتر باستانی استاد دانشگاه صنعتی شریف
نیز به لزوم پذیرش تفاوتها در نگرش زنان و مردان و لزوم حضور
مؤثر زنان به عنوان مکمل اشاره کرد .برخی از دانشجویان و
شرکتکنندگان در جلسه نیز به بیان سواالت و دیدگاههای خود
پرداختند.
اعضای میزگرد نیز در انتها به جمعبندی مطالب پرداختند .خانم
دکتر ایرجیزاد رییس پژوهشکده نانو دانشگاه صنعتی شریف که
از افراد حاضر در جلسه بودند دقایق پایانی نشست را با ذکر این
جمله که خوشبین باشیم جریانی که شروع شده در حال رسیدن
است ،نشست را بدرقه کرد .در انتها خانم دکتر نصیری با اشاره به
استقبال خیلی خوب شرکتکنندگان خاطرنشان کرد که سعی
میگردد که میزگردهایی در این رابطه در آینده برگزار شود.
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