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در هفتمين نمايشگاه تخصصي اتوماسيون صنعتي و 
ابزار دقيق ،كارگاهي با عنوان تشخيص و مكان يابي 
عيب در سيستمهاي فرايند ابعاد وسيع  توسط آقاي 

دكتر نوبختي برگزار شد. 
سيستم های فرايند ابعاد وسيع نظير آنچه در صنعت 
نفت و پااليش يافت می شود متشكل است از تعداد 
زيادی شيرهای صنعتی تحت كنترل به مرور زمان، 
فرسودگی ناشی از باز و بسته شدن مكرر و يا بالعكس، 
باعث تغيير رفتار  برای مدت طوالنی  عدم استفاده 

ديناميكی شيرها می شود. 
از مشخصات بارز اين تغييرات بروز رفتار غير خطی 
همچون Saturation, Sticktion, Deadzone  و... 
است. وجود يک المان غيرخطی نظير يک شير دچار 
عيب، باعث ايجاد و ماندگاری نوسانات در سيگنال های 
كنترلی و متقاباًل در متغيرهای فيزيكی می شود. از 
طرفی از آنجا كه در اين سيستم ها هميشه مسيرهاي 
بازيافت مواد اوليه و غيره وجود دارد، نوسانات ايجاد 
شده در يک حلقه كنترلی،  به سرعت به تمام سيستم 
گسترش می يابند. در نتيجه  آنچه اپراتورهای سيستم 
مشاهده خواهند كرد،نوسانات در تمامی متغيرهای 
فرايند است. با توجه به تعداد بسيار زياد شيرها در 
فرايندهای صنعتی،در عمل ممكن نيست كه در يک 
زمان معقول بتوان تمامی شيرهای موجود را بازرسی 
و  اقتصادی  كردن خسارات  محدود  برای  لذا  نمود. 
جلوگيری هرچه سريعتر از فرسودگی مضاعف كه اين 
نوسانات در ادوات سيستم ايجاد می كنند،تشخيص 
و مكانيابی دقيق شير معيوب كه منشاء اصلی اين 

نوسانات بوده بسيار مهم است. 
در اين كارگاه مبانی پايه ای ابزارهای نظری تشخيص 
و مكانيابی عيوب مرور  و اصول رياضی و مهندسی 

روش های اين تحقيق شرح داده شد.

کارگاه تخصصي  تشخیص و 
مکان یابي عیب در سیستمهاي 

فرایند ابعاد وسیع 

نياز جهانی تبديل  توسعه شبكه هوشمند به يک 
شده كه مزايای اقتصادی، زيست  محيطی و اجتماعی 
چهارمين  جانبی  فعاليت های  در  دارد.   فراوانی 
ارتباطات  درزمينه   IEEE بين المللی  كنفرانس 
شبكه ی  هوشمند  )Smart Grid Comm( كه طی 
روزهای 21 تا 24 اكتبر سال 2013 در ونكووِر كانادا 
شبكه ی  هوشمند  فرهنگ سازی  بحث  برگزارشد، 
مطرح گرديد. در اين راستا مسابقه ی بهترين ويديو در 
زمينه ی شبكه ی  هوشمند برگزارگرديد. درمرحله ی 
اول، فيلم هايی از كشورهايی مثل آلمان، آرژانتين، 
هند، ژاپن، كره و ... مورد انتخاب اوليه قرار گرفتند 
دانشجويی  ازشاخه  ايران  بخش  ويديوی  تنها  كه 
دانشگاه تربيت مدرس نيز در ميان آن ها بود. بعد از 
رای گيری توسط مخاطبين، ويدئوی تهيه شده توسط 
صادق امانی )ارسالی توسط شاخه ايران( حائز مقام 
سوم اين مسابقات شد. كسب اين مقام را به اعضای 

بخش ايران IEEE تبريک عرض می نماييم.

اهم فعاليت های كميته WIE در سه ماه گذشته به 
قرار زير بوده است:

1- در راستای اهداف كميته WIE بخش ايران، كه 
يكی از آنها شناسايی مشكالت بانوان در محيط های 
جهت  در  تالش  و  صنعتی،  و  پژوهشی  آموزشی، 
تقليل آنها و ايجاد يک شبكه ارتباطی بين بانوان 
است،   IEEE به حوزه  مربوط  زمينه های  در  فّعال 
بانوان  تمامی  حتی االمكان  دارد  سعی  كميته  اين 
عضو هيات علمی دانشگاهها و همچنين دانشجويان 
 IEEE خانم مقطع دكتری در حوزه های مربوط به

شناسايی شوند. 
در اين راستا طبق نامه ای كه از طرف سركار خانم 
برای   WIE كميته  محترم  رييس  نصيری،  دكتر 
شده  ارسال   IEEE دانشجويی  شاخه های  روسای 
شاخه های  از  كه  است  آن  بر  كميته  اين  است، 
دانشجويی نيز كمک گرفته و اطالعات خود را كامل 
از  خوبی  خيلی  همكاری های  تاكنون  و  كه  نمايد 
طرف شاخه های دانشجويی برخی دانشگاه ها جهت 
تكميل اين اطالعات صورت گرفته است. اميد است 
شاخه های داشجويی ساير دانشگاه ها نيز در صورت 

امكان همكاری نمايند. 
 2- جهت شناسايی بانوان مهندس عضو انجمن های 
علمی مرتبط با IEEE، طی نامه ای از روسای محترم 
انجمن های علمی در رشته های مهندسی تقاضای 

همكاری شده است.
دانشگاه های  نمايندگان  مشترک  نشست  در   -3
كشور و كميته اجرايی IEEE  بخش ايران، كه در 
8 آبان 92 توسط IEEE بخش ايران برگزار شد، از 
فرصتی كه در اين گردهمايی برای WIE در نظر 
گرفته شده بود، استفاده گرديد و به معرفی اهداف و 

برنامه های WIE پرداخته شد. 
، اين كميته درصدد   WIE 4- در راستای اهداف
برگزاری يک گردهمايی مرتبط با WIE در حاشيه 
كنفرانس كنترل و ابزاردقيق كه در 7 تا 9 دی ماه 
در دانشگاه صنعتی اميركبير برگزار می شود، است. 
اطالعات تكميلی و به روزرسانی شده در مورد اين 
گردهمايی در وبگاه IEEE بخش ايران درج خواهد 

گرديد. 
شاخه های  كه  است  ذكر  به  الزم  نيز  خاتمه  در 
دانشجويی و افراد عضو WIE می توانند برای ارسال 
از   ،WIE اهداف  حوزه  در  خود  فعاليت های  اخبار 
اين  با    wie@ieee.org.ir ايميل  آدرس  طريق 

كميته تماس بگيرند.

جديد  دولت  استقرار  آستانه  در   ،1392 م��رداد  در23 
كنفرانس  سومين  ارتباطات،  وزير  معرفی  با  همزمان  و 
و  صاحب نظران  حضور  با  ارتباطی  نوين  فن آوری های 
دوره  چهارمين  با  همزمان  و  مخابرات  حوزه  متخصصين 
برگزاری نمايشگاه مخابرات، ارتباطات و صنايع وابسته در 
سالن كنفرانس محل دائمی نمايشگاه های استان اصفهان 
اولين  IEEE برگزار گرديد. برای  ايران  با  حمايت بخش 
بار و به همت انجمن IEEE بخش ايران، جمعی شايسته 
همفكری  برای  كشور  ارتباطات  صنعت  صاحب نظران  از 
و تبادل نظر در قالب پنل  اختصاصی بحث و تبادل نظر 
گرد هم آمدند. موضوع پنل با توجه به شرايط ذكر شده، 
و  گذشته  سالهای  ارتباطات طی  رشد صنعت  بررسی  به 
آن  مطلوب  اندازی  ترسيم چشم  برای  همفكری  و  بحث 
اختصاص يافته بود. در تركيب اعضا پنل تالش گرديد تا 
افراد هم از دانشگاه، هم از بدنه تصميم گيری كشور، هم از 
صنعت مخابرات و هم از صنف خدمات حضور داشته باشند. 
اعضا حاضر در پنل، آقای دكتر فتوت احمدی، از مدرسين 
آقای  ارتباطات،  دلسوختگان صنعت  از  و  شريف  دانشگاه 
دكتر ياری، از محققين با سابقه مركز تحقيقات مخابرات 
)پژوهشكده فضای مجازی(، آقای مهندس محمود ليائی، 
مشاور وزير ارتباطات در حوزه فن آوری از بخش دولت، آقای 
باسابقه در دولت و بخش  از فعاالن  مهندس شيخ عطار، 
خصوصی، آقای دكتر محمد رضا پورفرد از بخش دانشگاهی، 
آقای دكتر خواجوئی از بخش خدمات و آقای مهندس كاظم 
آيت اللهی، رئيس سازمان نظام صنفی رايانه كشور بوده و 
مديريت پنل را آقای دكتر محمد جواد اميدی، رئيس گروه 
 IEEE مخابرات دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان نماينده

به عهده داشتند.
در حدود 2 ساعت و نيم، اعضاء پنل در يک بحث چند طرفه 

و با مشاركت فعال حاضرين در كنفرانس، با ترسيم فضای 
ابعاد مختلف و طرح چالش ها در بخش های  از  موجود 
مختلف، با تكميل ديدگاه های يكديگر دورنمائی از آنچه می 
بايست در برنامه مديران تصميم گير كشور و صاحبان صنعت 
قرار گيرد را شكل داده و راه كارهائی را پيشنهاد نمودند. 
دكتر فتوت احمدی با اشاره به چالش های توليدكنندگان و 
كارآفرينان صنعت، به ذكر نمونه هائی پرداخت كه علی رغم 
نوآوری، برخورداری از پشتوانه تخصصی و موفقيت در تامين 
نيازهای كشور، طی سالهای گذشته به دليل تصميم های 
ناگهانی و تغيير جهت در كشور دچار مشكالت جدی شده 
به پتانسيل تخصصی كشور و ظرفيت  اند. وی همچنين 
باالی كيفی و كمی نيروهای دانش محور در كشور اشاره 
نمود كه به دليل نبود فرصت اشتغال در كشور عموماً به 

خارج از كشور مهاجرت نموده اند. 
دكتر ياری، به فرصت هائی كه با تغيير در پاردايم مخابرات 
اين  داد چنانچه  تذكر  و  نمود  اشاره  است  ايجاد  در حال 
استفاده  سازی  زمينه  شوند،  درک  درستی  به  ها  فرصت 
موثر اپراتورها از پتانسيل بخش خصوصی خواهد شد كه 
هم اپراتور را از تهديدها نجات می دهد و هم رونق صنعت را 
به دنبال خواهد داشت. مهندس شيخ عطار با يادآوری سير 
توسعه مخابرات در كشور و روزهای اول ورود ديتا و موبايل، 
به شتاب بسيار باالی تغييرات اشاره نمود. وی همچنين 
تذكر داد دولتمردان می بايست به نقش صاحب نظران و 
اتاق های فكر و خروجی آنها به عنوان پارامترهای مهم در 
تصميم گيری توجه نمايند. وی تاكيد نمود، گردهمائی هائی 
از اين دست می بايست بيشتر برگزار گردد تا صدای تدبير و 

تخصص به خوبی در فضای تصميم گيری كشور شنيده شود 
و پيشنهاد كرد همين فضای همفكری پنل به طور مستمر 

ادامه يابد كه مورد استقبال و تاكيد ديگران قرار گرفت.
خدمات  رونق  در  دولت  نقش  به  خواجوئی  دكتر  آقای   
ارتباطی با توجه بيشتر به شركت های ارائه كننده خدمات 
ارزش افزوده اشاره نمود. آقای دكتر پورفرد كه در بخش 
قبلی سخنرانی خود، آمارهای جالب توجهی در ارتباط با 
بحث پنل ارائه نموده بود، به نتايج حاصله از تحقيق ميدانی 
در بخش صنايع نوين وزارت صنايع اشاره نمود و پيشنهاداتی 
را برای اصالح ساختاری مديريت صنعت كشور ارائه نمود كه 
در بيانيه كنفرانس قرار گرفت. وی همچنين به اين موضوع 
اشاره كرد كه اگر جايگاه درست افراد محقق گردد، هر يک 
از عناصر تخصصی كشور در نقش خود بيشترين كمک را به 
توسعه خواهد نمود و به عنوان مثال مطرح نمود كه نقش 
يک محقق دانشگاهی، ديدبانی وضعيت صنعت و تطبيق 
آن با پارامترهای صحيح است و چنانچه ارزش اين جايگاه 
در قالب گروه های اتاق فكر حفظ شود، اين جريان فكری 
صورت  همين  به  بود.  خواهد  محكمی  و  دقيق  راهنمای 
ايجاد صنعت موفق، مدير  كارآفرين و صاحب صنعت در 
دولتی در اخذ تصميمات و ترسيم مسير درست حركت 
كشور، اپراتور در ايجاد شبكه های خدمت رسان و سودآور 
و ... نقش خواهند داشت كه نهايتاً جمع جبری آن، ايجاد 

درآمد ملی باال از صنعت مخابرات خواهد بود. 
امكان  و  موجود  پتانسيل های  به  ليائی  مهندس  آقای 
پيشتازی ايران در منطقه اشاره نمودند و آقای آيت اللهی به 
زمينه های مغفول مانده در قانون و توانائی شركت های فعال 
ايرانی پرداختند. حاضرين پس از جمع بندی نظرات، نتايج 
كنفرانس را در قالب قطع نامه ای تنظيم نمودند كه توسط 

آقای دكتر محمد جواد اميدی قرائت گرديد.
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مرتبه جناب آقای دكتر فتوحی، رئيس بخش ايران 
و رئيس دانشكده مهندسی برق دانشگاه صنعتی 
يافت.  ارتقا   IEEE Fellow مرتبه  به  شريف 
اين ارتقا بدليل پژوهش های بين المللی ايشان در 
زمينه »كاربرد روشهای احتماالتی در ارزيابی قابليت 
اطمينان شبكه های قدرت« صورت گرفته است. 
بخش ايران IEEE، اين ارتقا را به ايشان تبريک 
عرض می نمايد و از خداوند منان موفقيت های  روز 
افزون ايشان  را خواستار است.  همچنين اميدوار 
است كه با پيشرفت و ارتقای روز افزون علمی كشور، 
تعداد اعضای با مرتبه عضويت Fellow در آينده 

نزديک افزوده شود. 

جایزه

کمیته بانوان

کمیته آموزش

IEEE

دومين پنل تخصصي با عنوان "چالش ها و موقعيت ها 
برای بومی سازی اتوماسيون صنعتی و ابزاردقيق در كشور" 
همزمان با هفتمين نمايشگاه تخصصي اتوماسيون صنعتي 
و ابزار دقيق" در 24 مردادماه امسال با همكاري شركت 
آرمان پژوهان داناک در سالن همايش های محل دائمی 
نمود.   برگزار  اصفهان  استان  المللی  بين  های  نمايشگاه 
طی دهه های گذشته سيستم های اتوماسيون صنعتی 
تاثير شگرفی در ارتقاء بهره وری صنعت و بهبود شرايط 
كار و زندگی انسان ها داشته است. تحوالت و پيشرفت 
كه  كامپيوتر  و  الكترونيكی  های  سيستم  چشمگير 
می  فراهم  را  اتوماسيون  های  سيستم  پايه  ابزارهای 
با  نيز  ها  سيستم  اين  های  توانمندی  شده  باعث  كند 
همان سرعت توسعه پيدا كند به گونه ای كه عالوه بر 
ارتقاء  و  بازسازی  برای  تقاضا  احداث،  واحدهای در حال 
بازار  از  توجهی  قابل  بخش  موجود  صنايع  اتوماسيون 
اختصاص می دهد. به خود  را  اتوماسيون  سيستم های 
روبرو  ای  عمده  های  چالش  با  اكنون  هم  ايران  صنايع 
هستند. اقتصاد در حال تحول ايران با حذف انحصارات 
وموانع تجارت آزاد، در معرض هجوم فزاينده شركتهای 

است. طيف  گرفته  قرار  بازارهای جديد  خارجی جويای 
اين شركتها از توليد كنندگان با قيمت پايين و كيفيت 
نازل آسيای جنوب شرقی )مانند برخی توليد كنندگان 

چينی( تا توليدكنندگان دارای كيفيت بسيار باال )مانند 
آلمان( را در بر می گيرد. رقابت در چنين بازاری نياز به 
نوسازی اكثر صنايع كشور را برای افزايش كيفيت طراحی 

اين  در  كند.  می  ناپذير  اجتناب  محصوالت  ساخت  و 
راستا اتوماسيون نقش استراتژيک و تعيين كننده ای در 
دارد. رقابت  ايرانی در عرصه  توليدكنندگان  ماندن  باقی 
در  مدعو  متخصصان  نظرات  ايراد  هدف  با  ميزگرد  اين 
اين حوزه و بيان نظرات كارشناسان حاضر اجرا شد. ارائه 
دهندگان ميزگرد عبارت بودند  از :  خانم دكتر عبداللهی 
آقای  ميزگرد  مدير  و  ايران(  IEEE بخش  انجمن  )دبير 
دانشگاه صنعتی  علمی  هيأت  )عضو  ذاكری  يداله  دكتر 
نوبختی  امين  دكتر  همايش(،   علمی  دبير  و  اصفهان 
فعاليتهاي دانشجويي بخش  )خزانه دار و رئيس كميته 
طراحي،  ارشد  )مهندس  زاغ  عليرضا  ايران(،مهندس 
اندازي سيستمهاي خودكار صنعتي شركت  راه  نصب و 
)عضو  صورتگر  ابوالفضل  امير  دكتر  خودرو،   ايران  تام 
صنعتی  دانشگاه  برق  مهندسی  دانشكده  علمی  هيأت 
شركت  اتوماسيون  )مدير  سجاد  دكتر خليل  اميركبير(، 
علی  مهندس  تكنيک(،  فوالد  المللی  بين  مهندسی 
آپادانا(،  كنترل  كيان  شركت  عامل  )مدير  سبوحی 
مهندس حسين مقدسی)مدير عامل شركت پارس جهد(.

کمیته ارتباط با صنعت و آموزش 

پنل تخصصی 
چالش ها و موقعیت ها برای بومی سازی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق در کشور 

هشتمین جلسه مشترک مشاورين دانشگاههاي کشور 
IEEE و کمیته اجرايي بخش ايران

پنل تخصصی
 بررسی رشد صنعت ارتباطات طی سالهای گذشته و ترسیم چشم اندازی مطلوب برای آينده

و  رؤساي  رئيسه  هيأت  از  متشكل  اي��ران  بخش 
كميته هاي مختلف به شرح ذيل خدمات خود را ارائه 

مي نمايد:
رئيس :  آقاي دكتر  محمود فتوحي فيروزآباد )عضو  ●

Fellow بخش ايران(
 نائب رئيس :  دكتر محمود شاه آبادي ●
دبير:   دكتر فرزانه عبدالهي ●
خزانه دار:  دكتر امين نوبختي ●
رئيس كميته آموزش:  دكتر نصرت ا.. گرانپايه ●
رئيس كميته ارتباط با صنعت: دكتر فرشاد الهوتي ●
رئيس كميته ارتقاء:  دكتر سيد محمد احدي ●
رئيس كميته استاندارد:  دكتر بابک سيف ●
رئيس كميته انتخابات و انتصابات:  دكتر رضا فرجي  ●
دانا
دكتر  ● مهندسي:   امور  در  بانوان  كميته  رئيس 

معصومه نصيري كناري
رئيس كميته توسعه عضويت:  دكتر سجاد ازگلي ●
رئيس كميته جوايز:  دكتر علي خاكي صديق ●
رئيس كميته دانش آموختگان )Gold( :  دكتر  ●

محسن كالنتر
رئيس كميته كنفرانسها:  دكتر احمد خادم زاده ●
 رئيس كميته فعاليتهاي حرفه اي :  دكتر حميد  ●

سلطانيان زاده
امين  ● دانشجويي: دكتر  فعاليتهاي  رئيس كميته   

نوبختي
 رئيس كميته مجامع تخصصي :  دكتر سيد جمال  ●

الدين گلستاني  )عضو Fellow بخش ايران(          
 مسئول خبرنامه :  دكتر علی اكبر تدين تفت ●
 مسئول تارنما :  مهندس مژگان عزيزي ●
نماينده دانشجويی : بهراد رادفر  ●

برای اينجانب مايه افتخار و مباهات است كه فرا رسيدن عيد باستانی نوروز و سال 1393 را حضور اعضای 
محترم بخش ايران IEEE شادباش گويم، الزم می دانم از تمامي همكاران كميته اجرايي، روسا و اعضاي 
زيركميته هاي بخش و بخصوص اعضای محترم كه همگی داوطلبانه و مشتاقانه بخش ايران را ياري نموده و 
گامهای موثری در ارتقای بخش  بر داشته و می دارند تشكر و قدردانی نمايم. در ادامه از تمامی همكاران محترم 
دانشگاه و صنعت و از اعضاي گرانقدر بخش ايران جهت همكاری نزديكتر با بخش در راستای گسترش هرچه 
بيشتر علم و فن آوري در كشور و نيز رفع نيازهاي علمي دعوت بعمل آورده و برای همه عزيزان سالی سرشار 

از موفقيت و سالمتی را از خداوند متعال خواستارم. 

پیام تبریک رییس بخش ایران، آقای دکتر فتوحی فیروزآباد
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پاییز و زمستان 92
دوازدهمين كنفرانس 

سيستم هاي هوشمند ايران
دوازدهمين كنفرانس سيس��تم هاي هوشمند ايران از 
تاريخ پانزدهم لغايت هفدهم بهمن سال 1392 توسط 
مجتم��ع آموزش عالي بم و كميته دائمي كنفرانس در 

شهرستان بم برگزار خواهد شد. 
مقاله هاي ارس��الي به كنفرانس مي توانند به زبان هاي 
فارسي و انگليسي تهيه شوند. مقاله هاي پذيرفته شده 
به زبان انگليس��ي در صورت دارا بودن شرايط در پايگاه

 IEEE Xplore Digital Library نمايه مي شوند.

هشتمين كنفرانس ملّي و پنجمين 
كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش 

الكترونيكي
هش��تمين كنفران��س ملّ��ي و پنجمي��ن كنفرانس 
بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي در اسفندماه 
س��ال 1392 در پژوهش��گاه علوم و فّناوری اطالعات 
ايران با هم��كاری انجمن يادگيری الكترونيكی ايران 

)يادا( برگزار خواهد شد. 
اي��ن كنفران��س ت��الش می كن��د با هم��كاری همه 
دانش��گاه ها، پژوهشگاه ها، انديشمندان و پژوهشگران 
كش��ور محيطی را برای عرضه آخرين پيشرفت های 
پژوهش��ی و فّناورانه در زمين��ه يادگيری الكترونيكی 

فراهم كند. 
كنفرانس در سطح بين المللی برگزار شده و دربرگيرنده 
هم��ه وجوه مرتبط ب��ا »يادگي��ری الكترونيكی« در 
حوزه های مختلف »فّناورانه و مهندسی« و »پداگوژی 
و علوم تربيتی« است و از مقاله های اصيل پژوهشی كه 
دربردارنده يافته های جديد در ابعاد گوناگون يادگيری 

و آموزش الكترونيكی است استقبال می كند. 

هشتمين كنفرانس تخصصی حفاظت و 
كنترل سيستم های قدرت

انجمن مهندسين برق و الكترونيک ايران باهمكاری 
دانشگاه تربيت مدرس هشتمين كنفرانس حفاظت را 
باهدف رشد وتوسعه دانش و فناوری در زمينه حفاظت 
وكنترل شبكه های قدرت در دوبخش مقاالت عادی 

وپوستری برگزار می كنند. 
تأكي��د كنفرانس ب��ر جنبه های بني��ادی، كاربردی، 
راهبردی، و توسعه ای اس��ت كه از سودمندی خاص 

در سطح كشور برخوردارند.  

دومين كنفرانس مهندسی 
الكترومغناطيس )كام( ايران

دومين كنفرانس مهندس��ی الكترومغناطيس )كام( 
ايران در 18-19 دی ماه 1392 توس��ط قطب علمی 
محاس��به و مش��خصه يابی افزاره ها و زيرسيستم های 
الكترومغناطيس��ی و انجمن علمی الكترومغناطيس 
مهندس��ی )اعالم( ايران در دانشكده مهندسی برق و 
كامپيوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 

برگزار می شود. 
كميت��ه علم��ی از پژوهش��گران، صاحب نظ��ران و 
متخصصي��ن در زمينه مهندس��ی الكترومغناطيس 
دعوت می نمايد تا مقاله ه��ای اصيل خود را از طريق 

وبگاه كنفرانس ارسال نمايند.

دومين كنگره اتوماسيون صنعت برق
در راستای بررس��ی جنبه های مختلف سيستم های 
اتوماسيون در صنعت برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، 
ش��ركت توانير و شركت برق منطقه ای اصفهان اقدام 
به برگزاری دومين كنگره اتوماسيون صنعت برق در 

تاريخ 30بهمن و 1 اسفند 92 می نمايند. 
اي��ن كنگره در نظ��ر دارد از طري��ق دريافت مقاالت 
علمی، پژوهش��ی و كاربردی، برگ��زاری كارگاه های 
آموزشی و نمايشگاه تخصصی، زمينه تبادل نظر بين 
صاحب نظ��ران را فراهم آورد. همچنين س��عی بر آن 
است كه با دعوت از صاحبان صنايع ديگر، از تجارب و 
فناوری های مورد استفاده آنها كه مرتبط با اتوماسيون 

صنعت برق است استفاده شود.

تابستان 92
دهمين كنفرانس بين المللي 

انجمن رمز ايران

كنفرانس هاي س��االنه انجمن رمز اي��ران با تمركز بر 
زمينه هاي تخصصي امنيت اطالعات و رمزشناسي در 
پي حل چالش هاي علمي و فني آن و ارائه راهكارهاي 
مبتني بر علم و دانش براي غلبه بر آسيب پذيري هاي 

اين فضا است. 
دهمين دوره كنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران در 
روزهای 7 و 8 شهريور 1392 به ميزبانی دانشگاه يزد 
برگزار شد. در مهلت تعيين شده451 مقاله به دبيرخانه 
كنفرانس ارس��ال شد كه پس از فرآيند داوري توسط 
كميته علمي، 91 مقاله شامل 45 مقاله فارسي و 46 

برگزاری اولین جلسه گروه 
)Power Group( تخصصي قدرت

بخش ايران با هدف هماهنگي و ارتقاء فعاليتهاي بخش 
و دانشگاهها، هر ساله در آبان ماه جلسه اي با مشاورين 
نيز  امسال  نمايد.  مي  برگزار  دانشگاهها  نمايندگان  و 
هشتمين جلسه مشترک مشاورين  دانشگاههاي كشور 
و كميته اجرايي بخش ايران IEEE در تاريخ هشتم آبان 
ماه با حضور هيئت رئيسه و روساي كميته هاي بخش 
ايران و همچنين مشاورين دانشگاهها برگزار شد. جلسه 
با تالوت آياتی از قرآن مجيد آغاز و در ادامه با گزارشي از 
وضعيت IEEE  و بخش ايران توسط رئيس بخش ايران 
. در  يافت  ادامه  فيروزآباد  آقاي دكتر محمود فتوحي   ،
ادامه دبير بخش ايران خانم دكتر عبدالهي  گزارشي از 
جلسه برگزارشده ناحيه 8 در  مادريد ارائه نمودند. سپس 
آقای دكتر نوبختی خزنه دار و رئيس كميته فعاليتهاي 
دانشجويي گزارشي از جلسه برگزارشده ناحيه 8 بوسني را 
ارائه نمودند. پس از آن هر كدام از كميته هاي بخش ايران 
گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در سال اخير ارائه نمودند. 

اهم مطالب ارائه شده به شرح ذيل مي باشد.
به   IEEE كنوني  وضعيت  مورد  در  فتوحي  دكتر  آقاي 
مواردي از قبيل تعداد اعضاي IEEE  كه هم اكنون بالغ 
بر 417هزار عضو از 160 كشور ، 100 هزار عضو دانشجو، 
333 بخش ، 2041 مجامع تخصصي )Chapters(، دو 
ميليون مستندات در كتابخانه ديجيتالي ، 150 ژورنال 
 78 از  1200كنفرانس  حمايت  و  تخصصي  مجالت  و 
كشور اشاره نمودند. در ادامه آماري از استفاده كتابخانه 
ديجيتال IEEEXplore در دنيا و همچنين ناحيه 8 و 
ميزان استفاده ايران از اين كتابخانه و اهميت موضوع ارائه 
نمودند. پس از آن تاريخچه اي  در مورد شكل گيري 
بخش ايران، معرفي هيئت رئيسه و روساي كميته بخش 
ايران، اهداف و برنامه هاي آتي بخش،  وضعيت عضويت 
و مشكالت بخش ايران، جوايز ساليانه بخش، فعاليتهاي 
 ، خبرنامه  دانشجويي،  فعاليتهاي   ، تخصصي  مجامع 
تارنماي بخش ، فعاليتهاي انجام گرفته در جهت نمايه 
شدن مقاالت و حمايت بخش از كارگاهها و فعاليتهاي 
آموزشي بخش  سخناني ايراد نمودند. جهت دسترسي به 

محتويات ارائه شده به آدرس
http://ieee.org.ir/about/anniversary-and-annu-  
/al-meetings

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

ايشان  اهدا شد. 
در ادامه سركار خانم دكتر عبدالهي ، دبير بخش ايران 
در   8 ناحيه  شده  برگزار  نشست  صدمين  از  گزارشي 
مادريد، ارائه نمودند. ايشان ضمن بيان تاريخچه مختصري 
از شكل گيري  IEEE،  رده بندي عضويت ناحيه 8 و رده 
ايران ، مشكالت و مسائل عضويت در ايران و راه حلهاي 
برنامه  اين مشكالت در سال گذشته، در خصوص  رفع 
هاي بخش ايران در زمينه فعاليتهاي بين المللي و ملي 
، مسابقات مقاله نويسي ناحيه 8، موفقيت  آقاي كريمي 
مهر دانشجوي صنعتي اصفهان در مسابقات مقاله نويسي 
عنوان شده و كسب مقام دوم ، انتخاب بخش ايران بعنوان 

بخش برگزيده ناحيه 8  سخناني ايراد نمودند.
پس از آن آقاي دكتر نوبختي، خزانه دار و رئيس كميته 
فعاليتهاي دانشجويي بخش ايران گزارشي از صد ويكمين  
نشست برگزارشده در شهر سارايوو در كشور بوسني ارائه 
نمودند. ايشان توضيح دادند كه روند توسعه عضويت در 
ايران  بخش  در  مشاهده شده  روند  مشابه  انجمن  سطح 
است. به اين شكل كه عضويت در رده دانشجو يا كاهشي 
نداشته و يا بسيار اندک است. اما عمده كاهش تعداد اعضا 
در رده عضو كامل )Member( بوده است. همچنين جهت 
سياستگزاری های صحيح، هر ساله انجمن مركزی تحليلی 
از نقات قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهديدهايی كه اين 
سازمان با آن مواجه است انجام می دهد. اين فعاليت كه 
در قالب تحليل SWOT انجام می گيرد برای سال 2014 
مواردی را برجسته نموده است كه می توان گفت مشابه با 
سالهای پيشين هستند. از بارزترين نتايج تحليل مربوط به 

سال 2014 می توان به موارد زير اشاره نمود:
1- با توجه به سابقه تاسيس IEEE در آمريكا، در اكثر 
نقاط دنيا كماكان برداشت و تصور از IEEE  به عنوان يک 
انجمن آمريكايی است، در حاليكه انجمن خود را وابسته 
از  اين تلقی را يكی  و يا محدود به آمريكا نمی داند و 
موانع پيش رو در گسترش جهانی خود می بينيد. از جمله 
تغييراتی كه انجمن در راستای زدودن اين تصور در دست 
اجرا داشته است تاسيس دو دفتر در خارج از امريكا بوده 

است كه اولی در ژنو و دومی در دبی می باشد. 
مباحث  به  انجمن  كاری  حيطه  ماندن  محدوديت   -2
كالسيک مرتبط با مهندسی برق نيز يكی ديگر از موانع 
بالقوه برای توسعه انجمن قرن 21 شناخته شده است. در 
واقع با توجه به ميل سريع و شديد حوزه های مهندسی 
برق به مباحث ميان رشته ای، انجمن IEEE  در نظر 
دارد با يک تغيير موضع، دايره مباحث تحت پوشش را از 
مباحث مهندسی برق، به تمامی مسائل مربوط به فناوری 
معاصر تعميم دهد. از اولين اقدامات در اين راستا تغيير 
برندينگ انجمن بوده است به گونه ای كه اخيرا انجمن 
مايل است كه IEEE  عنوان يک برند و هويت مستقل 

در نظر گرفته شود و نه لزوما به عنوان چهار حرف اول 
عبارت انجمن مهندسی برق و الكترونيک.  به طور مثال 
خواهند  متوجه   IEEE.org وبگاه  به  كنندگان  مراجعه 
كه  انجمن  كامل  عنوان  به  ای  اشاره  كمترين  كه  شد 
Institute of Electrical and Electronic Engineers  می 

باشد شده است. 
3- از جمله مسائل ديگر كه مديريت انجمن از آن به عنوان 
درون  ساختار  است  كرده  ذكر  توسعه  برای  تهديد  يک 
سازمانی انجمن می باشد كه متشكل شده است از داوطلبان 
و كارمندان. داوطلبان انجمن كه تعدادشان به 20000 نفر 
می رسد در واقع شامل تمامی نيروهايی محلی هستند 
كه بخشهای مختلف انجمن را مديريت می كنند. به طور 
مثال، هيئت رئيسه ی بخش ايران و تمامی اعضای زير 
كميته های آن متشكل شده اند از داوطلبانی كه هيچ 
گونه دريافت مالی و يا پاداشی از IEEE بابت اين همكاری 
دريافت نمی نمايند و همكاری را صرفا به جهت پيشبرد 
مسائل حرفه ای مربوط به علم خود انجام می دهند. از 
طرفی ديگر، انجمن نزديک به حدود 1000 كارمند حقوق 
بگير دارد كه تقريبا همه ايشان در دفتر مركزی انجمن در 
آمريكا مستقر هستند و مسئوليت كارهای اجرايی دفتر 
مركزی را بر عهده دارند. نتيجه تحليل مديريتی كه انجام 
شده است نشان می دهد كه تقابل و تعامل اين دو گروه با 
هم ديگر قالب منسجم و توسعه پذيری ندارد و همين امر 
ممكن است در نهايت منجر به درون ريزی سازمان شود. 
از اين جهت انجمن به دنبال مدلهای جايگزينی می باشد 
كه توسعه پذير باشند و در عين حال روحيه همكاريهای 

داوطلبانه ی علمی را خدشه دار نكنند. 
گزارشي  بخش  خزانه  وضعيت  م��ورد  در  ادام��ه  در 
بازپردختهای كه  دادند  توضيح  ايشان  نمودند.  ارائه 

عضويت  حق  از  جزئی  درصد  يک    (Rebates)IEEE
اعضای يک بخش می باشد كه انجمن جهت هزينه های 
جاری و غيره به بخش مربوطه باز پرداخت می نمايد. اين 
مبلغ كه به ميزان 3 دالر به ازای هر عضو می باشد، به 
دليل تحريمهای بانكی به بخش ايران پرداخت نشده است 
و بخش ايران هيچ درآمدي براي هزينه هاي انجام امور 
بخش ندارد و با تمام تالشهاي انجام شده و پيگيريها هنوز 
موفقيتي براي دريافت اين تخفيفات كسب ننموده است. 
حاضرعمده  حال  در  كه  دادند  توضيح  ادامه  در  ايشان 
هزينه هاي جاري بخش توسط مركز تحقيقات مخابرات 
)پژوهشگاه فضاي مجازي( تامين مي شود. اين هزينه ها يا 
به صورت مستقيم در قالب هزينه های تامين جوائز صورت 
می گيرد و يا به صورت غير مستقيم در قالب تامين نيروی 
انسانی، فضای كاری و ساير موارد. ساير در آمدهای بخش 
ايران  شامل ميزان مختصری از محل خدمات ارائه شده به 
همايشها و كارگاه ها می باشد كه عمده اين ميزان صرف 
هزينه های بررسي اصالت مقاالت كنفرانسها  و همچنين  
تخفيف ثبت نام دانشجويي شده است. ايشان در ادامه  به 
برنامه هاي آتي جهت كسب درامد و صرف هزينه  از جمله 
پرداخت هزينه به شاخه هاي دانشجويي، پيگيري دريافت 
تخفيفات متعلق به ايران ، تبليغات در خبرنامه ، پيگيري 

دريافت كمک نقدي از دولت و... پرداختند.
سپس خانم دكتر اخباري بعنوان نماينده كميته بانوان 
در امور مهندسي )WIE( در مورد اهداف و چشم انداز 
بانوان  جذب  كميته،   اين  اعضاي   ، كميته  فعاليتهاي 
دانشجو در مقاطع تحصيلي و تشويق آنها براي ارتقا به 
 IEEE مقاطع علمي باالتر در دانشگاهها و حوزه مرتبط با
برنامه هاي آتي براي ارتقا، فعاليتهاي بانوان در عرصه هاي 

علمي  و پژوهشي ايراد نمودند. 
در ادامه جلسه، رئيس كميته آموزش آقاي دكتر گرانپايه  
در ابتدا با يادي از رئيس سابق اين كميته جناب آقاي 
پروفسور حكاک و با ذكر صلواتي براي شادي روح ايشان، 
گزارشي از وظايف وفعاليتهاي انجام شده  اين كميته از 
جمله ارزيابی كارگاهها و دوره های كوتاه مدت براساس 
درخواستهای رسيده، طبق آيين نامه قرار گرفته بر روي 
تارنما،  نحوه تاييد نهايی و صدور مجوز برای استفاده از 
لوگو بخش ايران، ارسال اطالعيه برای برگزاری دوره و 
كارگاه، برگزاری دوره های خاص درسه سطح دانشجويی، 
صنعت ودانش آموزی، تامين محل برگزاری دوره ها، طبق 
برگزار  ايشان  نمودند.  عنوان  را  مواردي  خاص  شرايط 
نمودن دوره های علمی و تخصصی، توسعه اعضاي كميته 
در سطح كشور و تشكيل كميته صنعت ودانش آموزی 
با همكاری اعضای متقاضی همكاری  از اهداف آتي اين 

كميته عنوان نمودند.
دكتر سلطانيان  آقاي  با سخنراني  ها  برنامه  اول  بخش 
زاده رئيس كميته فعاليتهاي حرفه اي  ادامه يافت. ايشان 
براي  اعضا  سازي  توانمند  جمله  از  كميته  اين  اهداف 
ساختن و تصاحب حرفه خود، آموزش اعضا برای ساختن 
همچنين  حرفه ای،  فضای  بهبود  و  حفظ  بهتر،  دنيايی 
همكاری با افراد، سازمانهای مردم نهاد و غيرانتفاعی برای 
بهره مندساختن اعضا، زمينه های كاری آنها و البته عموم 
آقای  را برشمردند.  افزايش رفتار اخالقی  با  افراد همراه 
دكتر سلطانيان زاده، از برنامه های اين كميته را برگزاری 
برنامه های  و  انتشارات  مسابقات،  همايشها،  جلسات، 
و  فن آورانه  مشاغل  غيرتكنيكی  جنبه های  بر  متمركز 
نيز كمک به اعضا برای رسيدن به آگاهی از موضوعات 
برقراری  شغل،  يافتن  در  مهارتها  پرورش  و  حرفه ای 
ارتباط و نيز مديريت پروژه عنوان كردند. در ادامه آقای 
دكتر سلطانيان زاده در خصوص ابزارهای مؤثر، دوره های 
آموزشی و راهكارهای عملی انجام برنامه های فوق مطالبی 
ارائه نمودند. همچنين ليستی از كارگاههای آموزشی مفيد 

را در اختيار مستمعين قرار دادند.
بخش دوم برنامه پس از پذيرايي مختصر با  پخش كليپ 
تهيه شده توسط شاخه دانشگاه تهران در مورد مزاياي 
عضويت در IEEE شروع شد. پس از آن رئيس كميته 
مجامع تخصصي بخش ايران آقاي دكتر گلستاني در مورد 
وظايف اين كميته و اهداف آن توضيحاتي ارائه نمودند. 

ايشان توضيح دادند كه پيش از تشكيل رسمي يک مجمع 
تخصصي الزم است مدتي فعاليتها در زمينه مربوطه تحت 
تخصصي  گروه  گيرد.يک  تخصصي صورت  گروه  عنوان 
پس از احراز سطح معيني از فعاليتها، مطابق با ضوابط 
آيين نامه تشكيل و فعاليت گروهها و مجامع تخصصي 
بخش ايران ، به مجمع تخصصي )Chapter( ارتقاء مي 
يابد. هر عضو بخش ايران مي تواند به عضويت اصلي يک 
گروه و به عضويت وابسته حداكثر يک گروه )يا مجمع 
تخصصي( ديگر درآيد. ايشان در ادامه در مورد وظايف 
گروهها و مجامع توضيحاتي دادند؛  از جمله اينكه هر 
گروه و مجامع مي بايست در افزايش تعداد اعضا و سطح 
سطح  ارتقاي  خود،  تخصصي  حوزه  فعاليت  وگسترش 
علمي كنفرانسها و برگزاري دوره هاي آموزشي، تشويق 
ايجاد همكاريهاي آموزشي ميان دانشگاههاي كشور،  و 
تشويق و برنامه ريزي فعاليتهاي علمي دانشجويي، ايجاد 
ارتباط با بخش صنعت و همكاري با كميته استانداردها در 
حوزه مرتبط، كوشا باشند. ايشان در مورد نحوه تشكيل 
يک گروه توضيحاتي جهت اطالع حضار بيان نمودند كه 
از تماس، مشاوره  اهم آنها به اين شرح مي باشد: پس 
و زمينه سنجي اوليه توسط كميته مجامع، تشكيل هر 
گروه تخصصي با ابالغ رسمي از طرف هيات رئيسه بخش 
نام گروه،  اعالم  ، ضمن  ابالغ  اين  صورت مي گيرد. در 
با آن  مرتبط  )هاي(   Society با ذكر  آن  فعاليت  حوزه 
مشخص مي گردد. به عالوه، طي اين ابالغ پنج الي هفت 
نفر از اعضاي شاخص بخش در حوزه تخصصي مربوطه به 
عنوان اعضاي اصلي هيات مديره گروه به مدت دو سال 
منصوب مي شوند. براي ارتقاي گروه به مجمع شرايطي 
رسمي  تشكيل  از  ماه   9 حداقل  اينكه  جمله  از  است 
بگذرد و حداقل داراي 50 عضو اصلي )غير از دانشجويان 
كارشناسي( باشد، در حوزه ارتباط با صنعت، حداقل دو 
مورد فعاليت سودمند و شاخص در كارنامه گروه باشد، 
كميته دانشجويي گروه فعال شده باشد، گروه در 9 ماه 
آخر، حداقل يک كنفرانس علمي و حداقل يک كارگاه 
ارتقاي  ... درخواست  باشدو  برگزار كرده  آموزشي موفق 
گروه، پس از بررسي و تاييد اوليه در كميته مجامع، براي 
تصويب نهايي به هيات اجرايي بخش ارائه مي گردد. پس 
به صورت  جديد  مديره  هيات  مجمع،  به  گروه  ارتقا  از 
با راي اعضاي اصلي صاحب راي آن مجمع،  انتخابي و 

براي مدت دوسال انتخاب شوند. 
پس از سخنراني و مطالب ارزنده رئيس كميته مجامع 
تخصصي، از آقاي دكتر علي ياري نماينده كميته جوايز 
دعوت شد تا مطالبي در مورد فعاليتهاي اين كميته ارائه 
نمايند. ايشان ضمن معرفي رئيس و اعضاي اين كميته، 
اهداف و فعاليتهاي اين كميته به شرح ذيل اعالم نمودند. 
كميته جوايز براي تقدير از پيشكسوتان آموزش و پژوهش 
و تالشگران جوان در عرصه هاي مختلف برق و كامپيوتر 
تشكيل شده و هدف اصلي آن ارتقاي جايگاه مهندسي برق 
و كامپيوتر و رشته هاي مرتبط با آنها و تشويق تالشگران 
جوان در اين زمينه براي باال بردن كيفي فعاليتهاي آنها و 
ارتقاي جايگاه IEEE در ايران و گسترش دامنه فعاليتهاي 
آن مي باشد. بررسي و تحقيق و مشورت پيرامون انتخاب 
نامزدهاي شايسته كسب عناوين جوايز بخش ايران، تدوين 
نامه هاي مربوطه  و بررسي فراخوان هاي جوايز  آيين 
منطقه 8 و تشويق نامزدهاي داخلي براي شركت موثر در 
فراخوانهاي فوق را از اهم وظايف اين كميته دانستند. در 
ادامه جوايز بخش را معرفي نمودند و گزارشي از جوايز اهدا 
شده سالهاي گذشته كه براي اطالعات آن بر روي سايت 
بخش ايران موجود است عنوان نمودند. در حال حاضر 
جوايز بخش ايران شامل  استاد پيشكسوت درامرآموزش 
رساله  پژوهشگر،  جوان  علمي  هيئت  عضو  پژوهش،  و 
برگزيده،   كارشناسي  ارشد  پايان نامه  برگزيده،  دكتراي 
مشاوربرگزيده شاخه هاي دانشجويي، پايان نامه كارشناسي 
برگزيده، بانوي برتر مهندسي، شاخه دانشجويي برگزيده، 
شاخه هاي دانشجويي قابل تقدير، جايزه آموزشي دكتر 
جبه دار ماراالني مي باشد كه نحوه انتخاب براساس آيين 
فعاليتهاي  كميته  همكاري  با  و  شده  تدوين  هاي  نامه 

دانشجويي وكميته بانوان در امور مهندسي می باشد. 
توضيحاتي  تدين مسئول خبرنامه  دكتر  آقاي  ادامه  در 
ارائه  براي  شده  طراحي  ساختار  و  زمانبندي  مورد  در 
خبرهاي بخش ايران ارائه نمودند. ساختار  اخبار خبرنامه 
گروههاي  و  كميته ها  اخبارخودبخش،  بخشهاي  زير  به 
تخصصي)Chapters(،  اخبار GOLD،  اخباركنفرانسهای 
برگزارشده تحتحمايت بخش ايران وهمچنين اطالع رسانی 
درخصوص كنفرانسهايی كه دربازه های زمانی آتی )چاپ 
دانشجويی  اخبارشاخه های  برگزارمی شود،  خبرنامه( 
و توسعه عضويت  تقسيم بندي شده است. بهره گيری 
اطالعيه های  درج  )ازطريق  خبرنامه  ظرفيت  بيشتراز 
مربوطه واحياناً چاپ ويژه نامه( برای اطالع  رسانی مزايای 
اعضا  تعداد  گسترش  به  وكمک   IEEE در  عضويت 
)باهمكاری كميته توسعه عضويت( و تالش برای توزيع 
دانشگاهها،  علمی،  مجامع  بين  در  خبرنامه  گسترده تر 
صنايع وحتی موارديكه عضو IEEE نيستند. تهيه نسخه 
چاپی خبرنامه درتيراژ محدود و ارسال آن برای دانشگاهها 
برای  تالش   ، صنعتي  و  تحقيقاتي  و  آموزشي  مراكز  و 
انعكاس پررنگتر اخبار مناسب بخش برای درج درخبرنامه 
اهم  از  را  خبرنامه  گرافيكی  كيفيت  ارتقای  و  ناحيه 8 

فعاليتهاي انجام شده عنوان نمودند.
در ادامه آقاي دكتر ازگلي رئيس كميته توسعه عضويت 
اين كميته  فعاليتهاي  و  برنامه  به معرفي  ايران   بخش 
پرداختند. ايشان هدف اصلي اين كميته را افزايش تعداد 
اعضا از طريق  جذب اعضاي جديد و حفظ اعضاي موجود 
عنوان نمودند. در همين راستا راهكارهاي بكارگرفته شده 
را شرح دادند كه اهم فعاليتهاي انجام شده اطالع رساني 
در مورد مزاياي عضويت، تحليل رفتار اعضا و برنامه ريزي 
براي حفظ اعضا، راهنمايي گروهها )شاخه هاي دانشجويي( 
براي عضويت گروهي، رفع مشكالت عضويت در ايران، 

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

عنوان شده است. 
(http://ieee.org.ir/committees/membership-
development)

را  مطالبي  عضويت  مشكالت  مورد  در  ايشان  ادامه  در 
عنوان نمودند مشكالت تعامل خارجي در ايران، مشكل 
ويزا و تردد و عدم استفاده از تخفيف كنفرانسها، مشكل 
واريز وجه ثبت نام،  باالبودن ارزش ريالي حق عضويت، 
عدم برگشت درصد باز پرداختي به بخش ايران را عواملي 
در عدم جذب اعضا به عضويت دانستند. در همين راستاي 
اين كميته فعاليتهايي از قبيل پرداخت ريالي حق عضويت 
و زمينه سازي براي پرداخت ريالي  رقابتي ، مذاكرات براي 

ازدياد مزاياي عضويت در ايران را برشمردند.
فعاليتهاي  گزارش  ارائه  و  سخنراني  با  مراسم  ادامه 
دانشجويي دنبال شد. آقاي دكتر نوبختي رئيس كميته 
دانشجويي بخش ايران در ابتدا به معرفي اعضاي كميته 
موجود  وضعيت  از  مختصري  گزارش  و ضمن  پرداخته 
توضيح دادند كه بالغ بر 34 شاخه دانشجويي در حال 
فعاليت هستند و اين كميته يكي از كميته هاي فعال 
محسوب مي شود و بيش از 100 رويداد علمي در زمينه 
مورد  در  ايشان  است.  نموده  سازماندهي  مختلف  هاي 
 IEEE در  ايران  دانشجويي  هاي  شاخه  محدوديتهاي 
بطور  ايران  دانشجويي  هاي  شاخه  دادند.  توضيحاتي 
رسمي از طرف IEEE تاييد نشده و فقط از طريق سايت 
بخش ايران به رسميت شناخته مي شوند بنابراين كدي 
براي ثبت و درج گزارشهاي دانشجويي دريافت نمي كنند. 
شاخه هاي دانشجويي ايران مي توانند بطور رسمي در 
فعاليتهاي ناحيه 8  از قبيل SPC مسابقات مقاله نويسي 
بسته  دريافت  در  مشكالتي  نمايند.  شركت  دانشجويي 
توضيحاتي  ايشان  دارند.  توسعه عضويت  تبليغاتي  هاي 
در مورد 8 جايزه بخش ايران كه متعلق به اين كميته 
است، رساله دكتراي برگزيده، پايان نامه كارشناسي  ارشد 
برگزيده، مشاوربرگزيده شاخه هاي دانشجويي، پايان نامه 
كارشناسي برگزيده، بانوي برترمهندسي، شاخه دانشجويي 
برگزيده، شاخه هاي دانشجويي قابل تقدير ارائه نمودند. 
ايشان متذكر شدند كه امسال جايزه بانوي برتر مهندسي 
از كميته دانشجويي خارج و انتخاب آن به عهده كميته 
بانوان در امور مهندسي است و طبق آيين نامه اين كميته 
انتخاب مي گردد. از ديگر فعاليتهاي اين كميته برگزاري 
سمينارها و كارگاههاو مسابقات دانشجويي ، گلگشت و 
شد.  عنوان  دانشجويي  نشست  جلسات   IEEE Day
تدوين  همچون  فعاليتهايي  كميته  اين  حاضر  حال  در 
برگزاري  دانشجويي،  هاي  شاخه  مشترک  اساسنامه 
مسابقات مقاله نويسي دانشجويي براي SPC  ناحيه 8، 
بازنگري آيين نامه شاخه دانشجويي برگزيده و قابل تقدير، 
تهيه فرمت مشترک و جامع براي گزارش دهي شاخه هاي 
دانشجويي، استاندارد سازي مستندات كميته دانشجويي، 
راه  و  ايجاد  بخش،  فعال  غير  هاي  شاخه  نمودن  فعال 
اندازي شاخه هاي ديگر دانشگاهها و موسسات آموزش 

عالي  در دستور كار قرار دارد. 
پس از سخنراني رئيس كميته دانشجويي طي مراسمي  از 
دانشجويان فعال كه بصورت داوطلبانه با بخش همكاري 
نموده بودند  با حضور هيئت رئيسه تقدير و تشكر شد. از 
دانشجوي فعال آقاي اشكان يوسف پور دانشجوي مقطع 
صنعتي  دانشگاه  كامپيوتر  مهندسي  رشته  كارشناسي 
اميركبير بخاطر زحمات و خدمات ارزنده و داوطلبانه در 
راستاي طراحي و ارتقاي سايت  بخش ايران و از آقايان 
مقطع  دانشجويان  همتي  رضا  محمد  و  عميدي  علي 
تهران جهت  دانشگاه  برق  مهندسي  رشته  كارشناسي  
همكاري و فعاليت داوطلبانه در تهيه كليپ و برگزاري 
با بخش  فعاليتهاي مرتبط  IEEE Day و ديگر  مراسم 

تقديرو قدرداني شد.  

جهت آشنايي شاخه هاي دانشجويي با فعاليتهاي شاخه 
تهران  دانشگاه  دانشجويي  شاخه   ، گذشته  سال  برتر 
نمودند.   ارائه  خود  شده  انجام  فعاليتهاي  از  گزارشي 
دانشجويي  شاخه  سايت  روزرساني  به  و  ان��دازي  راه 
تابستاني،  كالسهاي  برگزاري  ديجيتال،  وايجادكتابخانه 
برگزاري همايشهاي علمي، قرارداد با موسسات آموزش 
در  شركت  الزم جهت  تسهيالت  نمودن  فراهم   ( عالي 
برگزاري  دكترا(،  و  ارشد  كارشناسي  ورودي  آزمون 
مراسم  معرفي گرايشهاي مهندسي برق، سمينارآشنايي 
 Open دانشگاههاي خارج ازكشور، برگزاري روز معارفه و
دربرگزاري  همكاري   ،IEEE معرفي  برگزاري   ،Day
كنفرانس مهندسي برق ايران، برپايي غرفه درنمايشگاهاي 
كنفرانس، برپايي غرفه و نمايش ازمايشهاي جذاب علمي 
در روز جهاني علم در دانشكده فيزيک دانشگاه تهران، 
برگزاري تور يكروزه تهرانگردي، تجهيزكتابخانه، برگزاري 
مسابقه مقاله نويسي دانشجويي، ... از اهم فعاليتهاي اين 
شاخه عنوان شد. در همين نسخه شرح فعاليتهاي اين 
شاخه منتشر شده است. در انتهاي برنامه جلسه پرسش 

و پاسخي با حضور هيئت رئيسه بخش ايران برگزار شد. 

IEEE هشتمین جلسه مشترک مشاورين دانشگاههاي کشور و کمیته اجرايي بخش ايران

 )Power Group( اولين جلسه گروه تخصصي قدرت
در تاريخ چهارشنبه 92/9/13 در محل دفتر مركزي 
بخش ايران تشكيل شد. در اين جلسه آقايان دكتر 
توكلي بينا، دكتر شهرتاش، دكتر فرخزاد، دكتر فيض، 
دكتر  گلستاني،  جمال الدين  دكتر  قره پتيان،  دكتر 
مختاري، دكتر يزديان، دكتر رشيديان، دكتر محمدي 

و دكتر يوسفي حضور داشتند. 
گلستاني  دكتر  آق��اي  جناب  جلسه  دراب��ت��داي 
و  ساختار  مورد  در  تخصصي  مجامع  كميته  رئيس 
بعد  نمودند.  ارائه  را  توضيحاتي  بخش  فعاليت هاي 
از بحث و گفتگوي اعضا در مورد وظايف گروه ها و 
مجامع تخصصي، در مورد انتخاب اسم گروه، بحث 
شد و نام فارسي قدرت و نام انگليسي Power براي 

آن انتتخاب شد. 
گروه  دبير  و  رئيس  تعيين  م��ورد  در  انتها  در 
آقاي  جناب  رأي گيري   اين  در  شد.  رأي گيري انجام 
دكتر شهرتاش به عنوان رئيس و آقاي دكتر قره پتيان 
انتخاب شدند. در اين فاصله در روز  به عنوان دبير 
برگزار شده   گروه  دوم  جلسه  ديماه  چهارشنبه 11 
اين جلسه مقرر شد معرفي گروه در وب  است. در 
سايت بخش اقدام شود. نسبت به ارائه بروشوري جهت 
گروه قدرت براي انعكاس در كنفرانسها و صنايع اقدام 

شود.

کمیته مجامع تخصصیکنفرانس ها

ادامه در صفحه 4

خالصه فعالیت های گروه 
تخصصی سیستم های کنترل

در تاريخ 92/8/4 طی حكمی از سوی جناب آقای دكتر 
فتوحی، رئيس بخش ايران IEEE، اعضای هيات مديره 
گروه سيستم های كنترل )Control Systems( به عنوان 
يكی از گروه های تخصصی اين بخش به قرار زير منصوب 

شدند.
اعضای اصلی:

- جن��اب آقای دكتر تقی راد )دانش��گاه صنعتی خواجه 
نصيرالدين طوسی(

- جناب آقای دكتر تواضعی )دانشگاه صنعتی شريف(
- جناب آقای دكتر جاهد مطلق )دانشگاه علم و صنعت(

- جناب آقای دكتر طالبی )دانشگاه صنعتی اميركبير(
- جناب آقای دكتر يزدان پناه )دانشگاه تهران(

اعضای وابسته:
- جناب آقای دكتر صفوی )دانشگاه شيراز(

- جناب آقای دكتر فخاريان )دانشگاه آزاد قزوين(
- جناب آقای دكتر قيصری )دانشگاه صنعتی اصفهان(

نخستين جلس��ه اين گروه در تاريخ 92/8/29 با حضور 
اعضای هيات مدي��ره و رئيس كميته مجامع تخصصی 
بخش ايران IEEE جناب آقای دكتر گلستانی در محل 

دفتر اين بخش برگزار شد. 
در اين جلس��ه در مورد وظاي��ف گروه های تخصصی و 
همچني��ن نحوه ارتق��ای آن به مجمع، بر اس��اس آئين 
نامه موجود بحث و گفتگ��و صورت گرفت. همچنين با 
رای گيری از اعضای هيات مديره در جلسه مذكور جناب 
آق��ای دكتر تقی راد به عنوان رئيس گروه و جناب آقای 

دكتر تواضعی به عنوان دبير گروه انتخاب شدند. 
جلس��ه دوم گروه نيز  با حضور اعضای هيات مديره در 
تاريخ 92/9/27 در محل دفتر بخش ايران IEEE برگزار 
ش��د. در اين جلس��ه در مورد نقشی كه گروه تخصصی 
سيس��تم های كنترل می تواند در جامعه مهندسی برق 
ايفا نمايد و همچنين تش��ابهات و تماي��زات آن با ديگر 
انجمن ه��ا و قطب های علمی مرتبط در كش��ور بحث و 

گفتگو انجام گرفت. 
از نتيجه اين بحث ها، اش��اعه فرهنگ كنترل در جامعه 
علمی و صنعتی كشور به عنوان هدف اصلی گروه تعيين 
گرديد. همچنين در اين جلسه Society هايی از انجمن 
IEEE  كه مشخص كننده زمينه های فعاليت های گروه 

هستند، به صورت زير تعيين شدند:
- IEEE Control Systems Society

- IEEE Instrumentation and Measurement So-

ciety

- IEEE Robotics and Automation Society 
با توجه به پيش��نهاد مطرح ش��ده در جلسه دوم گروه، 
نشستی در حاشيه سومين كنفرانس بين المللی كنترل، 

ادامه در صفحه 4

کمیته مجامع تخصصی
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مراس��م روز IEEE امس��ال در دانش��گاه ه��ای ته��ران، 
كردستان، شهيدرجايی و آزاد واحد تهران مركزی برگزار 
گرديد. در مراس��م دانشگاه تهران كه در تاريخ 11 آبان و 
همزمان با معارفه دانش��جويان ورودی جديد برگزار شد، 
بعد از س��خنرانی دكتر رامتين خسروی )معاون آموزشی 
دانش��كده برق( دانش��جويان ضمن بازدي��د از تعدادی از 
آزمايشگاه های دانشكده، با حوزه فعاليت  آنها آشنا شدند. 
در بخش دوم برنامه كه با حضور جناب آقای دكتر ش��اه 
آبادی و خانم دكتر بهرامی برگزارشد، دانشجويان پس از 

صرف نهار در محوطه ی كاخ سعدآباد ، از موزه های اين 
اثر تاريخی بازديد كردند. 

همچنين مراس��م روز IEEE در تاريخ 22 مهرماه توس��ط 
ش��اخه دانش��جويی دانش��گاه كردس��تان برگزار گرديد. 
سخنرانی دكتر بورانی، دكتر رزاقی و اجرای موسيقی سنتی 

كردی از جمله برنامه های اين مراسم بود. 
مراسم روز IEEE در دانشگاه شهيدرجايی نيز برگزار شد. 
طی اين مراس��م در روز 11 آذر 92، ش��اخه دانشجويی 
IEEE در دانش��گاه شهيد رجايی رس��ماً فعاليت خود را 

آغاز كرد. در اين مراسم دكتر سيدجما ل الّدين گلستانی 
) رئيس كميته مجامع تخصص��ی بخش ايران( در رابطه 
با اهميت مش��اركت در كارهای گروهی س��خنرانی ايراد 

نمودند.
يازدهم آذرماه امسال دانشكده فنی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران مركزی نيز پذيرای دانشجويان عالقه مندی بود 
كه در همايش يادمان س��الروز تاسيس شاخه دانشجويی 
 IEEE اين دانش��گاه )نخستين شاخه دانشجويی IEEE
در دانش��گاه آزاد اس��المی ( ش��ركت كرده بودند. در اين 

مراسم كه با حضور دانشجويان، فارغ التحصيالن و تعدادی 
از اس��اتيد و مس��ئولين دانش��گاه و همچنين تعدادی از 
مس��ئولين بخش ايران IEEE برگزار شد، ضمن معرفی 
فعاليت های مختلف IEEE توسط سخنرانان، از زحمات 

اعضای فعال اين شاخه تقدير شد. 
شاخه هايی دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد نيز از ديگر 
 IEEE ش��اخه هايی بود كه اقدام به برگزاری مراسم روز

كرد.

با  امسال  ماه  دي   8 الي   4 تاريخ  در  ايران  بخش 
همكاري و حمايت مجتمع آموزشي متاكو در نمايشگاه 
كامپيوتر و اتوماسيون اداري )اتوكام( در محل دائمي 
نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان حضور يافت. 
هدف از اين حضور معرفي فعاليتهاي بخش ايران و 
همچنين انجمن برق و الكترونيک جهاني  IEEE در 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و معرفي فعاليت هاي 
مجمع تخصصي كامپيوتر IEEE Computer Society و 

مزاياي عضويت در اين مجمع بود. 
دانشجويي  دانشجويان شاخه هاي  راستا  در همين 
واحد مجلسي،  اسالمي  آزاد  اصفهان،   دانشگاههاي 
با  اصفهان  صنعتي  و  آباد  نجف  واحد  اسالمي  آزاد 
حضور فعال خود در روزهاي مختلف نمايشگاه نقش 
و   IEEE در  عضويت  مزاياي  عنوان  در  سزايي  به 
همچنين راهنمايي و رفع مشكالت و پاسخگويي به 

سواالت دانشجويان و بازديدكنندگان داشتند.

نمایشگاه

اخبار

حضور بخش ایران در نمایشگاه 
اتوکام اصفهان

IEEE برگزاري پنجمین نشست رؤسای شاخه های دانشجويی بخش ايران
ارتباطی  كانال  برقراری  هدف  با  دانشجويی  نسشت های 
مستقيم بين شاخه های دانشجويی و رياست بخش برگزار 
به  می توان  جلسات  اين  اهداف  مهمترين  از  و  می شود 
فراهم نمودن محيطی برای به اشتراک قرار دادن تجربيات 
شاخه های دانشجويی، و همچنين انتقال سريع مشكالت و 
مسائل شاخه ها به مسئولين كميته اشاره كرد. همچنين با 
توجه به حضور كادر اجرايی شاخه های دانشجويی بستر 
مناسبی جهت امكان سنجی طرح های جديد و پيشنهادی 
سياست گزاری های  به  شايانی  سرعت  كه  می باشد  كميته 
كميته می بخشد. از جمله دستاوردهای دوره های پيشين اين 
جلسات می توان به اصالحات در آيين نامه و شيوه اعطای 
جوائز شاخه های دانشجويی، تدوين اساسنامه مشترک برای 
شاخه های دانشجويی، استانداردسازی مستندات فعاليت های 
جهت  زدايی  تمركز  سياستگزاری های  اتخاذ  دانشجويی، 
تقويت شاخه های كوچک تر و خارج از پايتخت و همچنين 
ارائه رويكردهايی جهت تشويق نمودن شاخه ها و مشاوران 
غير فعال، نام برد. آخرين دوره از اين جلسات مورخ 8 آبان 
ماه  ساعت 14 در مكان دفتر مركزی بخش ايران با حضور 
دكتر امين نوبختی رئيس كميته فعاليت های دانشجويی، 
مژگان  عضويت،  توسعه  كميته  رئيس  ازگلی  سجاد  دكتر 
عزيزی، علی عميدی، بهراد رادفرو صادق امانی بنی، اعضای 
و  بهرامی  محمد  آقای  و  دانشجويی  فعاليت های  كميته 
خانم آيدا قربانی عضو كميته توسعه عضويت برگزار شد. 
شركت كنندگان شامل مرتضی فيروزی )تهران مركز(، جهاده 
خبازان )شهيد رجايی(، آيدا قربانی )گيالن(، آذين شجاعی 
)صنعتی اصفهان(، عميد گل محمدی)تهران جنوب(، محمد 
قادرزاده )كردستان(، اشكان يوسف پور )صنعتی اميركبير(، 
)شهيد  جنادله  محسن  شريف(،  )صنعتی  فرخی  مهدی 
بهشتی(، ياسر رحيمی )كردستان(، محمد صالحی)شاهد(، 

قاسم  رسول  مجلسی(،  )آزادشهر  طباطبائيان  احمدرضا 
پيوندی )يزد(، شاهين رضايی )مشهد(، حامی مهدوی نتاج 
)نجف آباد(،  بيگمحمدی  مازيار  بابل(،  نوشيروانی  )صنعتی 

محمدرضا يوسفی )نجف آباد(بود.
در اين جلسه پس از معارفه رؤسا و معاونين جديد شاخه های 
دانشجويی، رياست كميته اعم فعاليت های اخير كميته را 
حول چهار محور 1- اساسنامه ملی 2-مسابقه مقاله نويسی 
ملی 3- تخصيص بودجه به شاخه های دانشجويی 4- ادامه 
اصالحات به آيين نامه های جوائز جهت انتخاب دانشجوی 

برتر و شاخه های برتر عنوان كردند. 
از  يكی  عنوان  به  اخير  سال  در  ملی  اساسنامه  موضوع 
اهداف اصلی كميته مطرح شده است. با توجه به گسترش 
عدم  ايشان،  فعاليت های  همچنين  و  شاخه های  تعداد 
وجود اساسنامه ملی مشكالت عديده ای را در مديريت و 
از  است.  آورده  به وجود  دانشجويی  ساماندهی شاخه های 
بارزترين آنها می توان به عدم هماهنگی در انتخابات شاخه ها 

و همچنين شيوه انتخابات نام برد. در همين راستا، كميته 
فعاليت های دانشجويی به طور مستمر موضوع اساسنامه ملی 
را پيگيری نموده است و تدوين اولين نسخه آن در مراحل 
پايانی می باشد. از جمله مسائلی كه رسيدن اجماع به متن 
توافقی اساسنامه را مشكل می سازد طيف گسترده شرايط 
محلی شاخه ها می باشد كه هم شامل دانشگاه های دولتی 
و هم آزاد می باشد. در اين جلسه، رؤسای محترم شاخه ها، 
ضمن اظهار نظر در مورد مفاد پيشنهادی اساسنامه ملی، 
نقطه نظرات مهمی را در ارتباط با شرايط انتخابات، زمان 
انتخابات، شرايط كانديدا ها، ساختار كميته تاييد صالحيت، 
شرايط رأی دهندگان، شرايط رأی گيری و ساير موارد ارائه 

نمودند. 
بودجه شاخه های دانشجويی نيز به عنوان يكی از تحوالت 
مهم در بخش ايران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه 
بخش  برای  اجرايی  بودجه های  تمامی  پرداخت  اينكه  به 
ايران و همچنين شاخه های دانشجويی از سوی دفتر مركزی 

IEEE به دليل تحريم های عليه ايران قطع شده است، بخش 
ايران يک سياست دو طرفه را برای حل اين معذل اتخاذ 
نموده است. از طرفی با پيگيری های مستمر از دفتر مركزی 
به صورت  بتوان  را  مسئله  كه  است  اين  به  اميد  انجمن، 
ريشه ای و ماندگار حل نمود. به موازات اين تالش ها، بخش 
ايران به دنبال راهكارهايی برای حل مقطعی اين مشكل و 
بهبود شرايط اجرايی شاخه ها بوده است. امسال برای اولين 
بار در تاريخ تأسيس بخش ايران اين توفيق كسب شده است 
كه برای شاخه های دانشجويی بودجه اجرايی از طرف بخش 
ايران تخصيص يابد. در همين راستا، پيش از اينكه اليحه 
رئيسه بخش  به هئيت  بودجه  به شيوه تخصيص  مربوط 
ايران ارائه شود، مسائل مربوطه در اين جلسه مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت. از مهمترين پارامترهای تخصيص بودجه 
به شاخه ها كه مورد اتفاق نظر مسئولين كميته فعاليت های 
دانشجويی و همچنين رؤسای شاخه ها بود، اهميت و لزوم 
فرمول بندی مناسبی می باشد كه از طرفی باعث محروميت 
شاخه های كوچک تر و دور از دسترس نباشند، و از طرفی به 
شكل شايسته ای، فعاليت های شاخه ها را منعكس و پاداش 
دهد. حضار محترم، مناسبت معيارهای مختلفی از جمله 
شاخص های مرتبط با توسعه عضويت، فعاليت های آموزشی، 
مورد  را  اجرايی  انضباط  و همچنين  فعاليت های حرفه ای 
بررسی قرار دادند. مقرر شد كه كميته، جميع نظرات را در 
تدوين اليحه بودجه شاخه ها مورد مالحظه قرار دهد و در 

جلسه آتی، طرح اوليه كميته پيشنهاد گردد. 
برگزاری  نشست،  اين  در  بررسی  مورد  مسائل  ديگر  از 
مسابقات IEEEXtreme در ايران بود كه پس از تبادل نظر 
در اين زمينه، در نهايت شاخه دانشجويی دانشگاه شيراز 

مسئول برگزاری اين دوره از مسابقات شد.

 27 تاريخ  در  ايران  بخش  دانشجويی  نشست  ششمين 
آذر ماه 1392 كه با حضور دكتر فتوحی، دكتر گلستانی، 
دكتر نوبختی، مهندس عزيزي، اعضاي كميته دانشجويي 
حاشيه  در  ايران  بخش  دانشجويی  شاخه های  روسای  و 
سمينار معرفی بخش ايران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

نجف آباد در محل مهمان سرای اين دانشگاه برگزار شد.
اسالمي  آزاد  دانشگاههاي  از  نمايندگاني  اين نشست  در 
آباد،  نجف  آزاد  مجلسي،  واحد  آزاد  مركز،  تهران  واحد 
صنعتي  شيراز،  صنعتي  مدرس،  تربيت  يزد،  واحد  آزاد 
اصفهان، فردوسي مشهد حضور داشتند. ضمن پيگيري 
تخصيص  نامه  آيين  قبيل  از  مواردي  مطرح شده  موارد 
دستورالعمل  دانشجويی،  شاخه های  به  بخش  اعتبارات 

برگزاري مسابقه مقاله دانشجويي در سطح ملي، استاندارد 
سازي فرم هاي دانشجويي از قبيل تشكيل برنامه و فرم 
نماينده  نامه  دانشجويي،آيين  شاخه هاي  ساالنه  گزارش 
دانشجويي، آيين نامه امتياز دهي شاخه هاي دانشجويي، 
اساسنامه شاخه هاي دانشجويي بررسی و كليات  مواردي 
از آنها به تصويب رسيد. در مورد دستورالعمل و آيين نامه 
مواردي   SPC دانشجويي  نويسي  مقاله  برگزاري مسابقه 
انتخاب مقاالت  از قبيل شرايط شركت درمسابقه، نحوه 
انتخاب مقاالت برگزيده وجوايز،  برگزيده،ساختارمقاالت، 
محل برگزاری مسابقه، نحوه برگزاری مرحله نهايی در 28 

ماده مطرح و كليات آن مورد تصويب قرار گرفت.

IEEE برگزاري ششمین نشست رؤسای شاخه های دانشجويی بخش ايران

شاخه دانشجویی 
دانشگاه صنعتی شیراز

برگزاری س��ميناری با موضوع "آشنايی با IEEE و 
 :SPC2014رقابت بين المللی مقاله نويسی دانشجويی
راههايی ب��رای لژيونرش��دن آكادمي��ک" از جمله 
فعاليت های اين شاخه بود كه در تاريخ 13 شهريورماه 
سال 92 و در طی برگزاری مدرسه تابستانه انجمن 
علمی برق دانشگاه صنعتی شيراز انجام شد. دراين 
سمينار، ضمن آشنا كردن دانشجويان با فعاليت های 
IEEE، به معرفی رقابت مقاله نويسی دانشجويی بانام 
IEEE R8 SPC2014 نيز پرداخته ش��د و اهميت 
فعاليت علمی و آكادمی از اين  طريق به دانشجويان 

منتقل گرديد.
همچنين همزمان با جش��نواره حركت در دانشگاه 
صنعتی ش��يراز )13 الی 17 مهرماه 92(، به منظور 
آشنايی دانشجويان با موضوعات مختلف آكادميک 
و زمينه های فعاليت شاخه دانشجويی IEEE دانشگاه 
صنعتی شيراز، مجموعه ای ازچندين سمينار علمی و 

ترويجی توسط اين شاخه برگزارگرديد. 
ع��الوه بر اين، اين ش��اخه به منظور ارتقای س��طح 
دانش برنامه نويسی دانشجويان اين دانشگاه، اقدام به 
برگزاری دوره مقدماتی و پيشرفته آموزش نرم افزار 

MATLAB  نموده است.

IEEE Day برگزاری مراسم

اخبار

شاخه دانشجویی 
دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزاری چند سمينار علمی از جمله فعاليت های اين 
شاخه در نيمه اول سال 92 بود كه در ادامه به برخی 

از آنها اشاره می شود.
1( سخنرانی آقای مهرداد چپريها )دانشجوی دكتری 

دانشگاه UBC( با موضوع
 Models of Ac Machines for Power System
Transient Simulation
2( سخنرانی آقای امير توال )دانشجوی دكتری دانشگاه 

وين( با موضوع
 Quantum Optics & Applications in
Communication & Biology

3( سخنرانی آقای ياسر افتخاری )دانشجوی دكتری 
دانشگاه Carleton( با موضوع

Introduction to Compressed Sensing
پسادكتری  )محقق  توری  بهروز  دكتر  سخنرانی   )4
 )Georgia Institute of Technology دانشگاه 
 Product of Random Stochastic موضوع  با 
Matrices & Applications

5( سخنرانی آقای محمدرضا حيدری پور )دانشجوی 
دكتری دانشگاه Waterloo( با موضوع

 Wireless Open-Access Research platform  
(WARP)

6( سخنرانی آقای سجاد صولت )دانشجوی كارشناسی 
موضوع  با  اصفهان(  صنعتی  دانشگاه  قدرت  ارشد 

PSO آشنايی با الگوريتم بهينه سازی
عالوه بر اين موارد، سمينارهای ديگری نيز با هدف 
آشنايی دانشجويان با گرايش های مختلف رشته برق 
با همكاری اساتيد دانشكده برق برگزار گرديد. برگزاری 
فعاليت های  با  آشنايی  و   IEEE معرفی  سمينار 
برگزاری  همچنين  و   IEEE دانشجويی  شاخه های 
 FPGA و   AVR، MATLAB آموزشی  كارگاه های 
از ديگر فعاليت های شاخه دانشجويی دانشگاه صنعتی 

اصفهان بود.

شاخه دانشجویی دانشگاه تهران
دانشجويي  فعاليت هاي شاخه  راستاي گسترش  در 
شاخه  ها،  فعاليت  اين  براي  بيشتر  فضاي  به  نياز  و 
دانشجويي IEEE دانشگاه تهران پس از پيگيري هاي 
مستمر توانست فضايي جهت اختصاص به كتابخانه و 
فعاليت هاي جديد شاخه مهيا كند. اين شاخه همچنين 
با خريد تعدادی از كتاب های مورد تقاضای دانشجويان 
از نمايشگاه بين المللی تهران، اقدام به تجهيز كتابخانه 
شاخه نمود. اين شاخه كه به عنوان شاخه برتر سال 92 
در بين شاخه های دانشجويی مورد تقدير قرار گرفت، 
در نيمه اول سال 92، روزهای پركاری را پشت سر 

گذاشت. 
ايرانی  اساتيد  توسط  علمی  سخنرانی های  برگزاری 
برنامه  از كشور، ديگر  دانشگاه های خارج  شاغل در 
اين شاخه در طی چند ماه اخير بود. تعدادی از اين 

سخنرانی ها عبارت بودند از:
 )Michigan 1( سخنرانی دكتر قناد رضايی )از دانشگاه

با موضوع
 An implantable optical probe for study of age
 dependent post-injury neural degeneration:
from basic science to point of care

 )Maryland 2( سخنرانی دكتر زندی فر )از دانشگاه
با موضوع

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

3( سخنرانی دكتر زندی فر )از دانشگاه Maryland( با 
Video shazam موضوع

اين شاخه را  می توانيد در وبگاه  مشروح فعاليتهای 
آدرس  به  دانشجويی  فعاليتهای  بخش  ايران،  بخش 
ieee.org.ir/committees/sudent-activities/

student-branches مشاهده نماييد.

اخبار شاخه های دانشجویی 

گلگشت یک روزه اصفهان

بيس��ت و هش��تم آذر م��اه س��ال 1392، ش��اخه 
دانش��جويي آزاد اس��المي واحد نجف آباد گلگشت 
ي��ک روزه ای ب��رای بازديد از اصفه��ان برنامه ريزی 
نمود. اصفه��ان به لحاظ جمعيت پ��س از تهران و 
مشهد س��ومين شهر بزرگ و توس��عه يافته ايران و 
يک صد و هفتاد و يكمين شهر پرجمعيت دنياست. 
اصفهان در س��ال 2006 به عنوان پايتخت فرهنگی 
جهان اس��الم  و در س��ال 1388 به عنوان پايتخت 
فرهن��گ و تمدن ايران اس��المی انتخاب ش��د. اين 
شهر به داشتن معماری زيبای اسالمی و بسياری از 
بلوارهای زيبا، پل های سرپوشيده، كاخ ها، مسجدها 
و مناره های منحصربفرد معروف است. اين امر باعث 
شده است كه در فرهنگ ايرانی اصفهان، نصف جهان 
لق��ب بگيرد. ميدان نقش جه��ان يكی از بزرگترين 
ميدان های دنياس��ت و نمونه برجسته ای از معماری 
اس��المی است كه توسط يونس��كو به عنوان ميراث 

جهانی ثبت شده است.

شاخه دانشجویی
دانشگاه یزد

برگزاری كارگاه آموزش��ی نقشه كش��ی برق با ن��رم افزار 
AutoCAD در تاريخ 16 آبان 1392 از فعاليت های اين 
شاخه بوده است. كارگاه LATEX نيز در تاريخ های 13 
و 14 آذر 1392 توس��ط اين ش��اخه برگزار شد. همكاری 
در برگزاری مراس��م معارفه دانشجويان ورودی جديد 92 
)20 آذرم��اه 1392( و برگزاری "همايش بيوانفورماتيک" 
در تاريخ 24 آذر 1392 در دانشگاه يزد از ديگر فعاليت های 
 "IT اين شاخه بوده است. تشكيل تيمی با عنوان "هسته
با همكاری انجمن علمی برق اين دانش��گاه برای آموزش، 
مطالعه و فعاليت در زمينه های IT يكی از فعاليت  های اين 

شاخه در پاييز 1392 بوده است.

شاخه دانشجویی 
دانشگاه کردستان

 Adaptive Array برگزاری س��خنرانی علمی ب��ا موض��وع
 Antennas in Radars and wireless Communication
systems توس��ط دكتر رضا محمدخانی، س��خنرانی علمی 
با موضوع “سيس��تم های ش��بكه های عصبی” توسط دكتر 
 Ultra-Wide احمد سهرابی و س��خنرانی علمی با موضوع
Band Radio Communication توسط آقای فرزاد پناهی 
)دانش��جوی دكتری دانش��گاه تهران( از جمله فعاليت های 
شاخه دانشجويی دانشگاه كردستان بود. اين شاخه همچنين 
سمينار معرفی IEEE را در روز 12 آبان ماه 92 برگزار نمود.

شاخه دانشجویی 
دانشگاه فردوسی مشهد

شاخه دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد نيز فعاليت های 
متنوعی را در طی يكس��ال گذش��ته برگزار كرده اس��ت. 
 MEMs برگ��زاری دو س��خنرانی علم��ی با موضوع��ات
 and Nanotechnology: Taking µGC Beyond
 Design و   Miniaturizing Gas Chromatography
 Techniques for Functional-Unit Power Gating
in the Ultra-Low-Voltage Region توسط دكتر آگاه 
و دكت��ر نژندعلی از دانش��گاه Virginia Tech.، برگزاری 
مس��ابقات بين المللی مقاالت دانش��جويی SPC 2013 و 
مس��ابقه برنامه نويس��ی IEEEXtreme 6.0.، همكاری با 
قطب علمی يارانش نرم و پردازش سيستم های هوشمند 

در برگزاری كارگاه “بينش های جديد در داده كاوی نرم” از 
جمله فعاليت های اين شاخه در سال گذشته بوده است. 

همچنين تشكيل گروه مطالعاتی ساخت فرستنده AM و 
گروه  مطالعاتی زبان تخصصی، گروه  مطالعاتی بهينه سازی 
با الگوريتم ژنتيک و PSO و برگزاری كارگاه های آموزشی 
GPU Programming ، AVR ، MATLAB، الكترونيک 
كاربردی و رباتيک از ديگر فعاليت های اين ش��اخه جهت 
آش��نايی دانشجويان با مباحث به روز و مهارت های عملی 
بوده اس��ت. اين شاخه همچنين مراسم تقدير از پروفسور 
مافی نژاد و برنامه بازديد از نيروگاه شهيد هاشمی نژاد رادر 

طی يكسال گذشته برگزار كرده است.
شاخه دانشجويی دانشگاه فردوسی 26 الی 29 خردادماه 
س��ال 92، ميزبان برنامه های نشست ساالنه بخش ايران 
و نشست روسای شاخه های دانشجويی كشور در حاشيه 

برگزاری بيست و يكمين كنفرانس مهندسی برق بود.

کمیته دانشجویی

گلگشت یک روزه ري گردي
شاخه  همكاري  با  ايران  بخش  دانشجويي  كميته 
دانشجويي دانشگاه تهران گلگشت يک روزه اي در 
تاريخ نهم آبان ماه  1392 از يكي از قديمی ترين 
شهرهای جهان و ايران و از شهرهای استان تهران، 
شهر تاريخي ري ، برگزار نمود. ری در لغت به معنای 
شهر سلطنتی و ساكن و اهل ری را رازی می نامند. 
خوانده  مختلفی  نام  به  تاريخ  طول  در  شهر  اين 
البالد،  می شده، راگا، رغه، ارشكيه، رام اردشير، ام 
ری شهر، و محمديه از نامهايی بودند كه ری در هر 
دوره به مناسبتی با يكی از اين نام ها خوانده می شده، 
بنابرآنچه كه در اوستا آمده ری سيزدهمين شهری 

است كه درجهان ساخته شده است. 
دانشگاه  دانشجويان شاخه هاي  با حضور  تور  اين 
هاي آزاد اسالمي واحد تهران  مركز، آزاد اسالمي 
واحد يزد، گيالن، صنعتی اصفهان، تهران جنوب، 
شريف،  صنعتی  اميركبير،  صنعتی  كردستان، 
مجلسی،  شهر  واحد  اسالمي  آزاد  بهشتی،  شهيد 
يزد،  فردوسي مشهد، صنعتی نوشيروانی بابل،  آزاد 
اسالمي واحد نجف آباد  و تهران  برگزار  و از مكانهاي 
برج طغرل، قبرستان ابن بابويه و مزار جهان پهلوان 
تختی و آرامگاه شيخ صدوق، تپه ميل - آتشكده 

بهرام، چشمه علی)نقش برجسته( بازديد شد.

دانشگاه كردستان دانشگاه آزاد اسالمی - تهران مركزدانشگاه تهران دانشگاه شهيد رجايی
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دانشگاه آزاد اس��المی واحد نجف آباد در تاريخ 27 و 28 
آذرماه س��ال جاری به مناس��بت هفته پژوهش، ميزبان 
سمينار معرفی فعاليتهاي بخش ايران و نقش آن درتوسعه 
كمی وكيفی پژوهش درمهندس��ی برق ب��ا حضور دكتر 
فتوحی رئيس بخش ايران، دكتر گلستانی رئيس كميته 
مجامع تخصصی، دكتر نوبختی خزانه دار و رئيس كميته 
فعاليت های دانش��جويی، خانم مهندس عزيزي و روسای 

شاخه های دانشجويی بخش ايران بود. 
در ابتدای اين س��مينار دكتر ابراهيمی معاونت پژوهشی 
دانش��گاه ضمن خوش آمد گويی به اعضای هيئت رئيسه 
بخش ايران، توس��عه مجامع علمی و پژوهشی را يكی از 

اولويت های دانشگاه آزاد اسالمی خواند. 
ايشان در ادامه به  معرفی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف 
آباد پرداختند. اين دانش��گاه در دی م��اه 1364 با اولين 
ابالغ رس��می به نام دانشگاه آزاد اسالمی  واحد نجف آباد 
تاسيس و هم اكنون به عنوان يكی از برترين و بزرگترين 
واحدهای دانش��گاه آزاد اسالمی درسطح كشور شناخته 
می ش��ود. دانشگاه آزاد اس��المی واحد نجف آباد در حال 
حاضر ميزبان حدود 20 هزاردانشجو در81 رشته تحصيلی 

در مقاطع كارشناس��ی، كارشناسی ناپيوسته، كارشناسی 
ارشد، دكتری حرفه ای ودكتری تخصصی می باشد.

دكتر ابراهيمی خواستار ارتباط هر چه بيشتر بخش ايران 
با دانشجويان و اعضاء هيئت علمی اين دانشگاه شد. 

 IEEE پ��س از آن دكتر فتوحی رئي��س بخش به معرفی
بخش ايران، اهداف و چالش های آن پرداخت.

 س��پس دكتر گلستانی رئيس كميته مجامع تخصصی با 
سخنرانی شيوای خود لزوم تشكيل گرو ها و مجامع علمی 
و پژوهشی را متذكر شد. دكتر نوبختی خزانه دار و رئيس 
كميته فعاليت های پژوهش��ی نيز به معرف��ی اعضاء اين 

كميته و فعاليت های صورت گرفته پرداخت. 
پس از آن، دكتر نديمی، مدير كل امور پژوهشی دانشگاه 
ش��ماری از مش��كالت شاخه دانش��جويی نجف آباد را بر 
شمردند. در پايان اين مراسم نيز با ارائه لوح تقدير از طرف 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد از فعاليت های پر بار 
دكتر فتوحی، دكتر گلس��تانی، دكتر نوبختی و مهندس 

عزيزی تقدير و تشكر شد. 
پس از افتتاحيه نيز نشست های ديگری از جمله نشست 
هيئت رئيس��ه بخش ايران با دكتر اميری رئيس دانشگاه 

آزاد اس��المی واح��د نجف آباد و معاونين ايش��ان صورت 
گرفت. دكتر اميري دانشگاه آزاد اسالمی را الگويی موفق 
در اموزش عالی خصوصی در سطح جهان دانست و بيان 
كرد كه اين دانشگاه به عنوان بزرگترين دانشگاه حضوری 
و غير دولتی جهان كه بودجه ای از دولت دريافت نمی كند، 
توانسته است موفقيت های خود را هم از لحاظ كيفی و هم 
از لحاظ كمی بر همگان اثبات كند و حمايت مردم شريف 
ايران در توس��عه دانش��گاه آزاد اسالمی حكايت از جايگاه 

رفيع اين دانشگاه در سطح كشور دارد.
وی با اش��اره به تدوين سند چشم انداز 20 ساله دانشگاه 
گفت: در س��ند چشم انداز 20 ساله دانشگاه  آزاد اسالمی 
واحد نجف آباد، مقرر شده كه به عنوان بزرگترين دانشگاه 
در داخل كش��ور با پش��توانه بين المللی باشيم، امروز به 
بركت خون ش��هدا و انقالب اسالمی تاكنون بيش از 70 
هزار نفر دانشجو در مقاطع كارشناسی تا دكتری حرفه ای 
از اين دانش��گاه فارغ التحصيل شده اند و اكنون با داشتن 
بيش از 23 هزار دانش��جو و با داشتن امكانات آموزشی و 
پژوهش��ی و آزمايشگاهی بسيار مطلوب تالش می كند با 
بهره گيری از استادان مجرب، نيروهای متخصص و متعهد 

تربيت و تحويل جامعه اسالمی دهد. 
در همين جلسه توافقاتي در زمينه همكاري بخش ايران و 

دانشگاه صورت گرفت.
در ادام��ه پس از صرف ناهار نشس��ت صميمانه وجلس��ه 
پرس��ش و پاسخي با حضور هيئت رئيس��ه بخش ايران، 
دكتر مهدوی نسب رئيس دانشكده برق و مهندس يوسفی 
مشاور دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد صورت گرفت.  
پس از آن نيز در حاشيه برگزاری ششمين نشست كميته 
دانشجويي، در محل مهمانسراي دانشگاه از زحمات كادر 
اجرايي مراسم مهندس يوسفی، مهندس اعتصامي، دكتر 
دولتش��اهی، دكتر هنرور، دكتر معظمي تقدير و از طرف 
معاونت پژوهش��ی دانش��گاه به كادر اجرايي دانش��جويي  
مراس��م لوح سپاس تقديم ش��د. همچنين در اين مراسم 
جهت تقدير از زحمات شاخه نجف آباد برای برگزاری اين 
سمينار، به صورت نمادين از آقای بيگ محمدی به عنوان 
رئيس شاخه نجف آباد از طرف بخش تقدير شد.در حاشيه 

اين سمينار كارگاه های آموزشی متفاوتی نيز برگزار شد.

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

مقاله انگليس��ي جهت ارائه به صورت شفاهي و پوستر 
در كنفرانس و چاپ در مجموعه مقاالت كنفرانس دهم 

برگزيده شدند.
در دهمي��ن كنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران س��ه 
سخنران كليدي يافته هاي جديد اين حوزه را ارائه نمودند. 

سومين كنفرانس فناوری های 
نوين ارتباطی

در 23 مرداد 1392، در آس��تانه استقرار دولت جديد 
و همزمان با معرفی وزير ارتباطات، سومين كنفرانس 
فن آوری های نوي��ن ارتباطی با حضور صاحب نظران و 
متخصصين حوزه مخابرات و همزمان با چهارمين دوره 
برگزاری نمايشگاه مخابرات، ارتباطات و صنايع وابسته 
در س��الن كنفرانس محل دائمی نمايشگاه های استان 

اصفهان برگزار گرديد. 
س��خنران كليدی افتتاحيه كنفران��س، آقای مهندس 
محم��ود جراحی، معاون توس��عه بنياد مس��تضعفان 
بودند كه به عنوان ايده پرداز اپراتور دوم موبايل كشور 
شناخته می شوند در سخنرانی خود به بررسی وضعيت 
صنعت مخابرات س��يار در جهان و اي��ران از نگاه روند 

سرمايه گذاری و سير ارائه خدمات پرداخت. 
 ،IEEEدر اين كنفرانس همچنين به همت بخش ايران
جمعی شايسته از صاحب نظران صنعت ارتباطات كشور 
برای بررسی رشد صنعت ارتباطات طی سالهای گذشته 
و بحث و همفكری برای ترسيم چشم اندازی مطلوب به 
همفكری و تبادل نظر در قالب پنل اختصاصی پرداختند. 

بيستمين كنفرانس
مهندسی زيست پزشكی

دانش��كده مهندس��ی برق و كامپيوتر دانشگاه تهران در 
آذر ماه س��ال 1391، بنا بر درخواست انجمن مهندسی 
زيست پزش��كی اي��ران، پذيرفت تا با هم��كاری انجمن، 
بيستمين كنفرانس مهندسی زيس��ت پزشكی ايران را 
برگزار نمايد. از اهداف اين كنفرانس تقويت ارتباط بين 
محققين، صنعتگران، مهندس��ين و متخصصين مراكز 
درمان��ی و ايجاد هماهنگی و همفك��ری در زمينه های 
تحقيقاتی در علوم وابسته به مهندسی پزشكی در سطح 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كشور است.
امس��ال 299 مقاله برای كنفرانس ارسال گرديد. برای 
15 شاخه تعريف شده 13 دبير از دانشگاههای مختلف 
تعيين ش��د و با كمک اين دبيران مقاالت برای داوران 
محترم ارسال گرديد. در مجموع از 299 مقاله ارسالی 
77 مقال��ه برای ارائه ش��فاهی و 45 مقاله ب��رای ارائه 
بصورت پوس��تر انتخاب شدند. عالوه بر مقاالت علمی 
فوق، 5 سخنرانی كليدی نيز در طی دو روز كنفرانس 
ارائ��ه گرديد و 3 س��خنرانی مدعو نيز در آغاز برخی از 

نشست ها برگزار شد. 
امس��ال برای اولين ب��ار با همكاری مرك��ز تحقيقات 
انفورماتي��ک تصويرب��رداری انجمن راديول��وژی ايران 
س��ه دوره آموزش��ی )كارگاه( پكس برای پزش��كان و 
مدي��ران و متصدي��ان فنی در كن��ار كنفرانس برگزار 
ش��د. بعالوه با همكاری ش��ركت طراحان فردای ديگر 
20 كارگاه آموزش��ی و تخصصی برای عالقه مندان به 
مباحث مهندس��ی پزشكی و بالينی از جامعه پزشكی، 
مهندس��ی و صنعت ارائه گرديد. عالوه بر كارگاههای 
ف��وق، طراحان فردای ديگر نمايش��گاههای تخصصی 
نيز برای مهندسان و متخصصين پزشكی، پيراپزشكی 
و پزش��كان با همكاری اهل صنعت در جنب كنفرانس 
برگزار ك��رد. از طرف ديگر با همكاری طراحان فردای 
ديگر، دانش��گاه علوم پزش��كی تهران و مركز آموزش 
مداوم وزارت بهداشت امتياز بازآموزی برای متخصصين 
پزشكی، پيراپزشكی، پزشكان عمومی و پرستاران برای 

20 كارگاه تخصصی كنفرانس اخذ گرديد.
از نويس��ندگان مقاالتی كه توس��ط داوران محترم به 
عنوان مقاالت برتر انتخاب شده بودند، دعوت گرديد تا 
مقاالت بسط داده شده خود را برای ويژه نامه كنفرانس 
بيستم فصلنامه مهندسی پزشكی زيستی ارسال نمايند. 
مقاالت ارسالی مورد داوری مجدد قرار گرفته و از بين 
آنه��ا مقاالتی جهت چاپ در ويژه نامه برگزيده خواهد 

شد.

نشست صميمانه با رئيس و معاونين دانشگاه با هيئت رئيسه بخش ايراندكتر نوبختی، خزانه دار  و رئيس كميته فعاليت های دانشجويی

از راست: دكتر اميري، دكتر فتوحي و دكتر گلستاني
دكترگلستاني ، رئيس كميته مجامع تخصصي بخش ايران IEEEدكتر ابراهيمی معاونت پژوهشی دانشگاه

 IEEE مراسم تقدير از كادر اجرايي سميناردكتر فتوحي ، رئيس بخش ايران

اخبار کمیته توسعه عضویت

نشانی دفتر بخش ایران: 
تهران، خيابان كارگر شمالی، خيابان شهيد ابطحی 

)بيستم(، پالک 123، واحد 2
تلفكس : 88630362

office@ieee.org.ir : رايانامه
www.ieee.org.ir  : نشانی تارنما

كميته توس��عه عضويت در راس��تای هدف ذاتی خود، 
اهداف كوتاه مدت زير را مدنظر گرفت: 

1- ايج��اد بس��تر پرداخ��ت ريالی و ق��رار دادن لينک 
پرداخ��ت در وبگاه بخش ايران:اعض��ا و افرادی كه می 
خواهند جهت تمديد عضويت يا ايجاد عضويت پرداخت 
ريالی داشته باشند، می توانند با مراجعه به وبگاه بخش 
ايران از قسمت  Payments in Rials از طريق شركت 

های مختلف نسبت به پرداخت اقدام كنند.
البته مراجعه كنندگان محترم می بايس��ت نس��بت به 
مطالعه ی شرايط پرداخت هركدام دقت نظر  و راهنمای 

استفاده و ميزان كارمزد را مدنظر داشته باشد.
2- فراهم كردن تخفيف ها و مزايای  عضويت در مناطق 

مختلف كشور:
اعضای IEEE می توانند از تخفيف ها و مزايای مختلفی 
در سطح كشور استفاده كنند. اعضا با مراجعه به صفحه 
ی »Benefits of IEEE Iran Section« م��ی توانن��د 
از اين مزايا مطلع ش��وند. ضمناً  كميته مدنظر دارد كه 
با تجميع ديگر مزايا، نس��بت به بروز رسانی مزايا اقدام 

نمايد.

اخبارکمیته استانداردها
در س��ال های اخير تقاض��ا برای ارتباطات نوين رش��د 
روزافزونی داشته است. مشخصه ی اصلی اين ارتباطات 
نوين، امكان برقراري ارتباط بين دو شخص در هر زمان 
و مكان دلخواه مي باش��د، كه رس��يدن به اين هدف با 
به كار گيري فناوري هاي بي سيم مقدور می شود. هدف 
عمده ی فناوري های بی سيم، ايجاد دسترسي به شبكه  
در شرايطی است كه امكان ايجاد زيرساختارهاي كابلي، 
دش��وار و گاهی اوقات غيرممكن اس��ت. در اين راستا، 
 ،)IEEE(انجمن جهانی مهندس��ين برق و الكترونيک
دسته ای از استانداردها را در مقياس هاي گوناگون اعم از 
شبكه هاي محلي، شهري و گسترده تدارک ديده  است. 
در اين نوش��تار، به معرفی برخی از اين استانداردها كه 
در سال های اخير معرفی شده است، پرداخته می شود. 
هر استاندارد با هدف به كارگيري فناوري ارتباط بي سيم 
به صورت بهينه شده براي يک حوزه ارتباطي طراحی و 
پيشنهاد شده است و سعي شده با استانداردهاي مشابه 
ساير مراجع، نظير استانداردهای ETSI هماهنگ شود. 
متن كامل اين مقاله را می توانيد در تارنمای كميته به 

آدرس
ieee.org.ir/committees/standards-development

 مراجعه نماييد.

اخبارکمیته هاي 
فعالیتهاي حرفه ای و آموزش

بخ��ش ايران در راس��تاي اهداف در نظر گرفته ش��ده 
در زمينه فعاليتهاي آموزش��ي، با كمک و برنامه ريزي 
كميته هاي فعاليتهاي حرفه اي و آموزش در تاريخ  سه 
ش��نبه 19 آذرماه اقدام به برگ��زاري كارگاهي با عنوان

 Technical Writing in English  نمود.  
هدف از برگزاري اين كارگاه تعليم نحوه نگارش صحيح 
مقاالت جهت پذيرش در كنفرانسهاي معتبر  داخلي و 
بين المللي است كه با ارائه ارزشمند  استاد گرامي اقاي 
دكتر روح ا... رحماني از مدرسين دانشگاه تهران صورت 
گرفت. در آينده موضوعات جديدي با تعامل دو كميته 

فوق برگزار خواهدشد. 
جهت كسب اطالعات برگزاري كارگاهها به وبگاه بخش 
 Conference & Workshop Events اي��ران قس��مت

مراجعه فرماييد.

خبرنامه بخش ايران در راس��تای رس��الت اطالع 
رس��انی، آمادگی دارد نس��بت به درج آگهی های 
محص��والت، خدمات، مطبوعات، همايش��ها و يا 
جذب نيروی متخص��ص در زمينه های مرتبط با 

فعاليتهای بخش اقدام نمايد. 
عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر با بخش 

ايران تماس بگيرند.

اخبار کمیته ها

اطالعیه

ادامه از صفحه 2

)ادام�ه از صفح�ه 2( ابزار دقيق و  با توجه به پيش��نهاد 
مطرح شده در جلسه دوم گروه، نشستی در حاشيه سومين 
IC- )ننفرانس بين المللی كنترل، ابزار دقيق و اتوماس��يون 

CIA 2013( به منظور معرفی گروه تخصصی سيستم های 

كنترل و زمينه فعاليت های آن برقرار شد. 
اين نشس��ت كه در تاري��خ 92/10/8 در دانش��گاه صنعتی 

اميركبير برگزار گرديد، از استقبال خوبی روبرو شد. 
در اين جلس��ه ابتدا دكتر تقی راد ابتدا از ش��يوه راه اندازی 

گروه تخصصی سيس��تمهای كنترل و اهدافی كه اين گروه 
تعقي��ب م��ی نمايد توضيحات��ی ارائه نمودند و س��پس در 
خص��وص محورهای اصلی فعاليتهای آتی آن گفتگو ش��د. 
در پاي��ان اين جلس��ه صميمانه كه با حضور دانش��جويان، 
متخصصين و اساتيد محترمی كه در اين زمينه فعاليت می 
كنند تشكيل ش��ده بود، به سواالت حضار پاسخ داده شد و 

پيشنهادات ايشان مورد بهره برداری قرار گرفت.
جلس��ه بعدی گروه در تاريخ 92/11/7 در محل دفتر بخش 

ايران تشكيل می شود. در اين جلسه راه كارهای عملی برای 
دستيابی به اهداف اصلی گروه مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
شايان ذكر است در آينده نزديک افراد عالقمند به عضويت 
در گروه تخصصی سيس��تم های كنترل می توانند از طريق 
صفحه اين گروه در وب وبگاه بخش ايران IEEE در آدرس
http://ieee.org.ir/chapters-groups/control-sys-

tems-group/

ب��رای عضوي��ت در گروه اق��دام نمايند. همچني��ن اخبار و 

اطالعات بيش��تر در مورد اين گ��روه از صفحه مذكور قابل 
دستيابی خواهد بود.

کنفرانس ها

 از راست به چپ: خانمها دكتر عبدالهي ، مهندس صابري، دكتر اخباري، خانم مهندس داننده- نشست كميته بانوان در امور مهندسينشست بانوان در امور مهندسي ، اتاق شورا دانشگاه صنعتي اميركبير
دكتر كسايي، مهندس داننده، مهندس عزيزي

با توجه به اهداف، مأموريت ها و همچنين برنامه دوساالنة 
كميت��ه اجرايی بانوان در امور مهندس��ی بخ��ش ايران، 
جلسه ای با دعوت از س��ركار خانم مهندس آزاده داننده، 
مديرعامل ش��ركت فناوران اطالعات بهاران، رئيس هيأت 
مدي��رة س��ازمان نظام صنف��ی رايانه ای كش��ور)نصر( در 
استان تهران و همچنين رئيس هيأت مديرة انجمن زنان 
كارآفرين در دانش��كده مهندس��ی برق دانشگاه صنعتی 
اميركبير و در حاش��يه س��ومين كنفرانس كنترل و ابزار 
دقيق در تاريخ 92/10/8 برگزارشد. اعضای كميته اجرايی 
بانوان در مهندسی بخش ايران ميزبان اين مراسم بودند. 
س��ركار خانم مهندس عزيزی نيز به نمايندگی از بخش 
حضور داش��تند. با توجه به اطالع رس��انی انجام شده در 
دانش��گاههای تهران، اين جلسه با حضورو استقبال قابل 

توجه دانشجويان مواجه شد. 
پس از قرائت آياتی چند از كالم اهلل مجيد، س��ركار خانم 
دكتر اخباری به معرفی كميته اجرايی بانوان در مهندسی 
و اهداف آن پرداخته و از تمامی دانش��جويان حاضر برای 
عضوي��ت در IEEE، همكاری ايش��ان ب��ا كميته اجرايی 
بانوان در مهندسی و همچنين راه اندازی مجمع تخصصي 
)Chapter( دانش��جويی بانوان در امور مهندسی،  دعوت 
كردند. س��خنرانی س��ركار خانم مهندس داننده با دعوت 
سركار خانم دكتر كسايی و معرفی خانم مهندس داننده 

برای حاضرين در جلسه آغاز شد. 
ايش��ان، زندگينامة كاری خود را برای دانشجويان مشتاق 
ارائ��ه كرده و راهكارهايی را برای موفقيت هرچه بيش��تر 
در محيط های كاری ارائه كردند. تمامی بيانات مبتنی بر 

تجارب شخصی ايش��ان در مدت حدود سی سال حضور 
فعال و مؤثر در صنعت كش��ور بود. بخش��ی از اين بيانات 

بدين شرح است : 
ايش��ان سخن را از لحظة ورود خويش به دانشگاه از سال 
1356 در رش��تة كامپيوتر دانشگاه ش��يراز آغاز كردند و 
اينكه بهترين دوران عمرش��ان در دوران استثنايی تاريخ 
كش��ور رقم خورده است. به انقالب فرهنگی و اشتغال به 
تدريس در دبيرس��تانها توسط ايش��ان به دليل تعطيلی 
دانشگاهها اشاره شد. جّذابيت سخنانشان از همين ابتدای 
كالم در فضای جلسه اين چنين نمودار شد كه فرمودند: 
»غّصه تعطيلی دانش��گاهها را نخ��وردم بلكه به رايج ترين 
مشغلة دانشجويان آن زمان يعنی تدريس مشغول شدم«. 
ايش��ان ادامه دادند كه مدتی بعد و پس از كسب باالترين 
نم��ره در آزمون ورودی در ش��ركت داده پردازی ايران كه 
ش��عبه ای از IBM بود مش��غول به كار ش��دند و با اينكه 
ب��ه دليل بانو بودن در جايگاه ش��غلی پائين تری نس��بت 
ب��ه آقايان قرار گرفته بودند ول��ی با همت خويش و پس 
از گذر ماه شش��م همكاری، اولين فردی بودند كه ارتقاء 
شغلی يافتند. در همين جا تأكيد كردند كه »همه چيز به 
عملكرد خودمان بستگی دارد حتی در شرايط ناعادالنه!«. 
در ادامه گذری بر ازدواج، وظايف مادری و لزوم توازن بين 
زندگی خانوادگی و زندگی شغلی خويش داشتند و اينكه 
به دليل پسرشان برای مدتی از ساعات كاری خود كاستند 
كه الزمة آن احراز اعتبار حرفه ای الزم برای اين ادّعااست.

 ايشان، دانشجويان را به حضوری آگاهانه در انجمن های 
داوطلبان��ه و بهره من��دی  از فرصت ه��ای موج��ود در 

فعاليت های گروهی تشويق كردند.
ايش��ان همچنين مروری را بر نقش اقتص��ادی بانوان در 
گذش��ته، تحوالت عصر صنعتی و ش��كل گيری مشاغل 
خدماتی و صنعتی داشتند. از ديدگاه ظريف انديش ايشان، 
واژه ه��ای »خانه داری« و »بانوی ش��اغل« زاييدة تغيير و 
تحوالت اين دوره اس��ت؛ چه بس��ا از س��اليان دور، بانوان 
نقش بسيار مؤثری را در اقتصاد خانواده و جامعه داشته اند.
ايشان به لزوم شكل گيری بستری فرهنگی برای مقابله با 
ناباوری نسبت به توانمندی بانوان اشاره كردند و مثالهای 
قابل تأملی را از كتاب های درس��ی مقاطع تحصيلی بيان 
داش��تند كه آقايان را افرادی متفكر و بانوان را مشغول به 
مسائلی به دور از هرگونه خالقيت به تصوير كشيده است. 
ايشان، جمع حاضر را به مسئوليت سنگين تربيت دختران 
و بان��وان اين مرزو بوم با هدف مش��اركت مؤثر در عرصة 

صنعت و فعاليت های اقتصادی متوجه ساختند.
در پايان از تمامی بانوان و آقايان حاضر در جلسه خواستار 
عزمی جمعی برای فرهنگ سازی »راهكارهای حضور مؤثر 
بانوان در محي��ط كار« شدند.ايش��ان راهكارهای حضور 
مؤثر بانوان را در محيط های كاری در اين چنين ش��رايط 
ناعادالنه را در دوری از هرگونه اهمال كاری و سخت گيری 
بر خود دانستند.همچنين تأكيد كردند كه كمک خواستن 
از آقاي��ان ب��ه دليل عدم توانايی جس��می انجام كاری در 

محيط های كاری صنعتی، نشانة ضعف بانوان نيست. 
در پايان ايشان با فروتنی خود را فردی موّفق در ميانسالی 
معرف��ی كردند كه نمونه ای از س��نجه های اين موفقيت، 

نمايندة 1600 شركت فعاِل عضو در سازمان نصر است.

جلس��ه پس از گذشت بيش از يک ساعت با پرسش های 
دانش��جويان از خانم مهندس داننده ادامه يافت. ش��ايان 
ذكر اينكه آقايان دانشجوی حاضر در جلسه نيز سؤاالتی 
را مطرح كردند و جلس��ه با دع��وت از تمامی حضار برای 

گرفتن عكسی به يادگار به پايان رسيد.
اعضای كميته بانوان در مهندس��ی بخش ايران از سركار 
خانم مهن��دس آزاده داننده بانويی ب��ا تخصص در حوزة 
مديريت و مهندسی سيستم كه با بيانی شيوا و صميمانه 
راهكارهايی را فراروی دانشجويان قرار دادند، كمال تشكر 

را دارند.  
همچنين اعضای كميته اجرايی بانوان در امور  مهندسی 
بخش ايران با افتخار اعالم  می دارند كه به پاس اين حضور 
و به اميد همكاری های بيش��تر، ايشان به مدت يكسال به 

عضويت IEEE و همچنين WIE درآمدند. 
ش��ايان ذكر اينكه از ديدگاه بزرگان مكتب روان  شناختی 
همچون پياژه، اريک برن، تامس هريس و پنفيلد، سركار 
خانم مهن��دس آزاده داننده، نمونة ب��ارز فردی موفق در 
تحليل تبادلی روابط متقابل است؛ به طوری كه از يک طرف 
در بس��تری از اتكا ب��ر ذات حق و همت خويش در تعالی 
توانمندی های خود از هيچ كوششی دريغ ندارد و مهم تر 
آنكه بر اين توانمنديها به نكويی داناس��ت و از طرف ديگر 
هوش اجتماعی خود را كه همان شيوة تعامل و سازگاری 
رو به رشد با محيط كاری و خانوادگی تعريف می شودغنی 
كرده اس��ت. اي��ن مهم باعث ش��ده تا به تمام��ی وقايع 

پيرامونش به ديد فرصت بنگرد و پيوسته بياموزد. 

اولین گردهمایی کمیته بانوان در  امور مهندسی 

خالصه فعالیت های گروه تخصصی سیستم های کنترل

عكس يادگاری

بخش ايران IEEE  در راس��تای تشويق فعاليت های 
علمی - آموزش��ی و پژوهش��ی اعضای خود و نيز ارج 
نهادن به زحمات آن��ان در ارتقا و تعالی جايگاه علمی 
كشور مطابق سال های گذش��ته جوايزی را با عناوين 
پايان نامه های برتر دانشجويی، تالشگر جوان برتر، جايزه 
پژوهشی "دكتر حكاک"، جايزه آموزشی "دكتر پرويز 
جبه دار ماراالنی" را اعطا می نمايد. عالقه مندان جهت 
اطالعات بيشتر می توانند به وبگاه بخش ايران به آدرس

  ieee.org.ir/awards-and-recognition  
مراجعه نماييد. 

همچنين كميته بانوان در امور مهندسی جايزه آموزش، 
پژوهش و صنعت بانوان در امور مهندسی را برای تقدير 
از بانوان در عرصه های مختل��ف حوزه های IEEE در 

داخل كشور اعطا می كند.
عالقه  مندان جهت اطالعات بيشتر می توانند به وبگاه 

بخش ايران به آدرس
  ieee.org.ir/women-in-engineering  

مراجعه نماييد. 

فراخوان جوایز


