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 عنوانها
  بخش ايرانرئيسپيام  •
  اخبار كميته ها •
 هاي دانشجويي شاخه اخبار •

 پس نوشت •

  

  بخش ايران رئيسپيام 
  بسمه تعالي

فيق خدمتي ستايم كه تو خداوند بزرگ را مي
هرچند كوچك به جامعه علمي كشور در 

در .  نصيبم گردانيدIEEEبخش ايران 
 كه در نقش نايب 1387 و 1386 سالهاي

رئيس بخش و در حال حاضر كه در نقش 
رئيس بخش انجام وظيفه مي نمايم، خود را مديون لطف و عنايت 

وارم دانم و اميد همكاراني كه مرا براي خدمتگزاري برگزيده اند مي
توانسته باشم در حد توان محدودم ياري رسان اعضاي محترم بخش در 

  .گسترش علم و فناوري در كشور بوده باشم
تي است كه با همت و تالش كميته اجرايي و در قمايه كمال خوشو

راس آن جناب آقاي دكتر فرجي دانا، بخش ايران موفق شد فعاليت 
يي را راه اندازي نمايد، هاي متوقف شده از جمله شاخه هاي دانشجو

 نفر در 1825 به 1386 نفر در آغاز سال 513تعداد اعضاء را از 
 برساند، دفتر بخش را تاسيس نمايد، وبگاه بخش را 1388ارديبهشت 

براي اولين  راه اندازي نمايد، پنج كنفرانس داخلي را پشتيباني نمايد، و
 هاي در پايگاه دادهرا  IST2008 هاي ارائه شده در كنفرانس بار مقاله

IEEE Xplore نمايه گرداند. 

هم اكنون كميته اجرايي در راستاي گسترش فعاليتها، درحال راه 
اندازي كميته هاي تخصصي مي باشد و تاكنون با همياري اعضاي 

 .محترم بخش موفق به تشكيل كميته هاي زير شده است

• Webmaster :خانم مهندس عزيزي.  
  . خاكي صديقآقاي دكتر: تقدير و جوايزكميته  •
 . مديآقاي دكتر: استانداردهاكميته  •

 .آقاي دكتر وحيدي: فعاليتهاي دانشجوييكميته  •

 آقاي دكتر، )رئيس ( حكاكآقاي دكتر: كميته فعاليتهاي آموزشي •
دانشگاه خواجه  ( گرانپايهآقاي دكتر، )دانشگاه تهران(اي  كمره
 آقاي دكتر، )رسدانشگاه تربيت مد ( يزديانآقاي دكتر، )نصير

 ).دانشگاه شاهد (داداش زاده

 رحيمي آقاي دكتر): دانش آموختگان دهه قبل (GOLDكميته  •
  آقاي نيكوفرد،)ساكويا شركت( يبهبهان  مهندس،)رئيس(كيان 

  آقاي آشوري،)دانشگاه تهران (خانم فرجي دانا ، )دانشگاه تهران(
)UBC(.  

 آقاي دكتر، )رئيس(دي  وحيآقاي دكتر: كميته فعاليتهاي دانشجويي •
دانشگاه خواجه  ( جعفريآقاي دكتر، )دانشگاه تهران (فرجي دانا

 ،)دانشگاه فردوسي مشهد ( لطفيآقاي دكتر، )نصيرالدين طوسي
  .)دانشگاه زنجان ( فضليآقاي دكتر

آقاي ، )رئيس( خادم زاده آقاي دكتر: كميته فعاليتهاي كنفرانسها •
مركز  ( معينآقاي دكتر ،) ايرانمركزتحقيقات مخابرات ( بديعدكتر

دانشگاه شهيد  ( ناويآقاي دكتر، )تحقيقات مخابرات ايران
، )دانشگاه شهيد بهشتي(   هاشم پورآقاي دكتر، )بهشتي
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 IEEE Signal Processingرسي رايگان به انتشاراتدست

Society 
مجله پردازش سيگنال منتشر  طبق خبري كه در آخرين شماره

 از آغاز سال ميالدي ،جامعه پردازش سيگنال شد، همه اعضاي
، به نشرياتي كه كامال توسط اين جامعه منتشر ميشود، از 2010
 اين .شت دسترسي رايگان خواهند داIEEE Xplore طريق

  :نشريات عبارتند از
• IEEE Trans. on Signal Processing 
• IEEE Trans. on Image Processing 
• IEEE Trans. on Audio, Speech and Language 

Processing 
• IEEE Trans. on Information Forensics and 

Security 
• IEEE Signal Processing Magazine 
• IEEE Signal Processing Letters 
• IEEE Journal of Selected Topics in Signal 

Processing 

خانم ، )تحقيقات واحد علوم و دانشگاه آزاد ( شاديآقاي دكتر
   ).تحقيقات مخابرات مركز (گودرزي

 آقاي دكتر، )رئيس( نيا  شعبانيآقاي دكتر: كميته توسعه عضويت •
، )دانشگاه شيراز ( ساميآقاي دكتر، )دانشگاه امير كبير (ميرسليم

دانشجوي  (آقاي رنجبر، )دانشگاه شيراز ( جمشيديآقاي دكتر
، )دانشجوي كارشناسي كامپيوتر (آقاي امام زاده، )ارشد كنترل

 ).دانشجوي كارشناسي مخابرات (خانم محدثي 

 فرجي دانا آقاي دكتر: Nomination & Appointmentsكميته  •
 آقاي دكتر، )دانشگاه تهران(الني اجبه دار مارآقاي دكتر ،)رئيس(

دانشگاه  ( صالحيآقاي دكتر، )دانشگاه تربيت مدرس (حكاك
 ).دانشگاه امير كبير ( عبدي پورآقاي دكتر، )شريف

مهندس ، )رئيس ( حقي فامآقاي دكتر: كميته ارتباط با صنعت •
 مهندس رجبي، )عامل شركت مديريت شبكهمدير  (حجت

  ).شوراي برق(
 خانم محسني، )رئيس (خانم دكتر كسايي: كميته زنان در مهندسي •

فارغ  (خانم خضرايي، )فارغ التحصيل دانشكده كامپيوتر شريف(
دانشگاه  (خانم فرجي دانا، )التحصيل دانشكده كامپيوتر شريف

  ).تهران
 آقاي منشي، )رئيس( اوانكي  نصيريآقاي دكتر :كميته خبرنامه •

 ).دانشگاه تهران (آقاي ولوي ،)دانشگاه تهران(ناييني  زاده

با توجه به استعفاي جناب آقاي دكتر مروج نائب   كه است كر ن شايان
رئيس بخش به علت مسافرت طوالني مدت ايشان به خارج از كشور 

ضاء دوم اع براي فرصت مطالعاتي، جناب آقاي دكتر وحيدي كه منتخب
  .براي نايب رئيسي بخش بودند به اين سمت انتخاب گرديدند

اينجانب ضمن تشكر و قدرداني از اعضاي محترم كميته اجرايي و 
كميته هاي تخصصي كه مشتاقانه بخش ايران را ياري مي نمايند، از 

بخش دعوت مي نمايم با همكاري نزديك  تمامي اعضاي گرا نقدر
هرچه بيشتر علم و فن آوري در كشور  بخش ايران را در گسترش ،خود

  .و رفع نيازهاي علمي هموطنان عزيز همراهي نمايند
 

  IEEE بخش ايرانرئيسدكتر حميد سلطانيان زاده، 

  
  اخبار كميته ها

 
 كميته فعاليتهاي آموزشي 

ست براي ايجاد فرصت هاي آموزشي در ا زمينه اي IEEEبخش ايران 
هدف از اين برنامه هاي آموزشي  .علوم تحقيقات، مهندسي و فن آوري

 به ادامه IEEEايجاد فضايي براي بلوغ مهارت و تعهد اعضاي 
  .تحصيل در زمينه هاي علمي و مهندسي است

براي اعضاي به تدوين سياستهاي آموزشي  IEEEبخش ايران         
انجمنهاي علمي و مهندسي و پياده سازي راهبردهاي مسير تحصيلي 

همچنين در اين بخش آموزشها در سطوح متفاوتي  .مي پردازدايشان 
در اين بخش دسترسي به دوره هاي كوتاه مدت . صورت مي گيرد

موزشي انجمن، برنامه هاي آآموزشي در كنفرانسها و جلسه ها، كتابهاي 
برنامه ها جهت تفويض مدرك، دانشگاهي و شركتهاي طرف قرارداد، 

  .آنالين فراهم شده است منابع آموزشي  وسخنراني ها، مشاوره ها،
و   در حال تدوين استIEEE        فعاليتهاي ويژه بخش ايران 

از دريافت پيشنهادات و انتقادات شما . بزودي منتشر خواهد گرديد
  .عزيزان صميمانه استقبال مي نماييم

 
 )دانش آموختگان دهه قبل( GOLDكميته  

 دكتر .است ليذي اعضا شامل رانيا IEEE شاخه در GOLD گروه ريز
 دانشگاه-وتريكامپ و برقي مهندس دانشكده اريدانش (انيكي ميرح اشكان
 ارشد كارشناس(ي بهبهان مسعود مهندس مسئول، عنوان به) تهران
 ،ياصل عضو عنوان به) خودرو رانيا به وابسته ساكويا شركت-كنترل

 و برق دانشكده - كنترل كارشناس (كوفردين نيرحسيام مهندس
 احمد مهندس ،ياصل عضو عنوان به) تهران دانشگاه -  وتريكامپ

 عضو عنوان به) UBC - يپزشكي مهندسي دكتراي دانشجو(ي عاشور
 دانشكده - كنترلي كارشناسي دانشجو (داناي فرج زهرا خانم ،ياصل
  .GOLD تيسا وب ريمد عنوان به) تهران دانشگاه -  وتريكامپ و برق

 از IEEE شاخهي براي ريگ عضو گروه، نياي اصل تيفعال
 و باشديمي مهندسي ها رشته گذشته دهه ك يالنيالتحص فارغ انيم

 وي حيتفر-يعلمي كهاين كيپي برگزار شامل آني جنبي تهايفعال
 انيب و صنعت در فعال وي دانشگاه افرادي تخصص-يعلمي هايسخنران
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  )ICEE’09( در حاشيه هفدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران

 بخش ايران، پس از معرفي رئيسدكتر سلطانيان زاده، آقاي 
  در ايران و جهان به پرسشهاي حضار IEEEهايليتت و فعاخدما

پرسشها غالبا درباره نحوه و مزاياي  . پاسخ داد)تصوير باال(
 مزايا، تخفيف در هزينه ثبت ناي يكي از.  بود IEEEعضويت در

 براي آشنايي بيشتر به . ميباشدIEEEنام كنفرانسها براي اعضا 
join/org.ieee.www  مراجعه يا با دفتر بخش ايران

)ir.org.ieee@office ( برخي از اعضاي . حاصل نماييدتماس
 ).تصوير زير (هيات اجرايي نيز در اين جلسه حاضر بودند

 

  
 جهت تهيه )دانشگاه تهران(با تشكر از مهندس نويد بينش 

 .عكسها

ي تهايموفق در IEEEي استانداردها وي علم اتينشر از استفاده نحوه
 شاخه تيسا وب آدرس .باشديم شانياي اجرائ-يفن وي پژوهش

GOLD :html.GoldCoordinator/ir.ac.ut.ieeesb://http باشديم.  
  

 يانجمن زنان در مهندس 

(Women In Engineering, WIE)   
IEEE است كه رسالت اصلي اي  المللي و حرفه بزرگترين تشكيالت بين

آن ارتقاي سطح علمي دانشمندان و مهندسان و تشويق و قدرتمند 
توانند فردايي   در سراسر دنياست كه ميIEEEنمودن زنان عضو 

 در پي شناسايي WIE. درخشان را براي دنيا بدعت گذارند
دستاوردهاي برجسته زنان در حوزه مهندسي برق و الكترونيك است و 

 و تعيين خط و IEEEهاي نظارتي  ي زنان در فعاليتا از حضور حرفه
چنين اين انجمن  هم. كند هاي آن به طور جدي حمايت مي مشي

هاي تحقيقاتي ارائه كرده و از فعاليت  امكاناتي را براي تشكيل كارگروه
  : عبارتند ازWIEمزاياي عضويت در . كند آنها حمايت مي

 WIEي الكترونيك اعضاي  دسترسي به شاخه •

 كه شامل اطالعات WIEدريافت ماهانه خبرنامه الكترونيك  •
هاي انجام شده در   گزارش فعاليت،مشي مجمعمربوط به خط 

WIEو اخبار ،هاي آن  و كارگروه IEEEاست . 

هاي محلي   حضور داوطلبانه، و شركت در فعاليت،امكان همكاري •
IEEE. 

  Member  بهWIEحمايت از ارتقاي مرتبه علمي زنان عضو  •
Senior و Fellow در IEEE. 

امكان استفاده از تسهيالت فراهم شده جهت گسترش و ارتقاي  •
هاي مهندسي و ارتباط با حوزه   فعاليت زنان و ابقاي آنان در برنامه

 .صنعت و مديريت

WIE بخش ايران فرصت جديدي براي همه زنان دانشمند و فرهيخته 
هاي علمي و   در زمينهايراني است تا مانند هميشه توانايي خود را

كوشد  اين بخش مي. مديريتي اثبات كرده و به معرض نمايش گذارند
هاي جديد براي زنان ايراني آنها را در رسيدن به  تا با ايجاد فرصت

اهداف واالي علمي و پژوهشي ياري دهد و زمينه حضور و تاثيرگزاري  
. اندازهاي علمي و مديريتي كشور تسهيل نمايد ين چشمآنان را در تعي

بديهي است كه شركت فعال جامعه علمي زنان ايران در اين بخش نويد 
اين دفتر . تر براي همه زنان اين مرز و بوم استاي روشن بخش آينده

اكنون تحت نظارت سركار خانم دكتر كسائي از دانشگاه صنعتي هم
  .نمايدشريف فعاليت مي

  
  يته توسعه عضويتكم 

 با حضور آقايان دكتر شعباني Membership Developmentكميته 
رنجبر و امامزاده و  دكتر ميرسليم، دكتر سامي، دكتر جمشيدي، نيا،

همچنين خانم محدثي با برگزاري جلساتي از حدود دو ماه پيش 
اين  .درصدد برنامه ريزي به منظور گسترش عضو گيري برآمده است

حال حاضر فعاليت هايي را در جهت عضوگيري در حوزه كميته در 
دانشگاه شيراز و ساير دانشگاههاي كشور ميان اساتيد و دانشجويان به 
كار بسته است كه شامل برنامه ريزي هاي الزم در جهت فعاليت هاي 

 .علمي و عملي مي باشد

  

 هاي دانشجويي شاخه اخبار
 

  

  دانشگاه فردوسي مشهد 
 در دانشگاه IEEEشاخه دانشجويي 

   فردوسي مشهد كه پيشتر در ديماه
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 1386 در سال ،ساله  تاسيس شده بود، پس از وقفه اي چند 1378سال 
در حال حاضر در دانشگاه فردوسي . فعاليت خود را از سر گرفت

 داراي يك عضو ارشد، هشت عضو حرفه اي و حدود IEEEمشهد، 
 IEEEاز اهم فعاليتهاي شاخه دانشجويي . نشجو مي باشد عضو دا40

نظير سخنراني (در اين مدت مي توان به برگزاري سخنراني هاي فني 
هاي آقاي دكتر آگاه و خانم دكتر نژند علي از دانشگاه تكنولوژي 

نظير سخنراني هاي آقاي (، برگزاري سخنراني هاي غير فني )ويرجينيا
انم دكتر مدرس رضوي از دانشگاه رضا و خ... پروفسور فضل ا
نظير جشن هفته (، برگزاري جشن هاي دانشجويي )لينشوپينگ سوئد

 و جشن استقبال از 1388، جشن هفته معلم سال 1386پژوهش سال 
، برگزاري چند كارگاه آموزشي و همچنين دوره )87دانشجويان ورودي 

د ثبت نام هاي آموزشي كوتاه مدت و باالخره ثبت نام اوليه يا تمدي
براي آگاهي بيشتر از فعاليتهاي .  اشاره كردIEEEاعضا و دانشجويان در 
 دانشگاه فردوسي مشهد به نشاني IEEEشاخه دانشجويي 

fum/go/org.ieee.wwwاخه راه  كه به تازگي توسط دانشجويان ش
  .فرماييداندازي شده است، مراجعه 

  
 دانشگاه تهران 

  :كلي تقسيم مي شود بخش 6 به IEEEفعاليت شاخه دانشجويي 
 برگزاري نشست ها و جلسات سخنراني علمي •

 برگزاري كالس هاي آموزشي براي دانشجويان •

ايجاد تسهيالت براي ثبت نام دانشجويان برق و كامپيوتر در  •
 امتحانات آمادگي كنكور كارشناسي ارشد

 تفريحي- برگزاري اردوهاي علمي •

  جهانيIEEEثبت نام از دانشجويان براي عضويت در  •

  برگزاري مسابقه مقاله نويسي •
  .فرماييد مراجعه http://ieeesb.ut.ac.ir براي جزييات بيشتر به

  
  دانشگاه كردستان 

 جلسات متعددي 1387 از اوايل آبان
 جناب  جلساتندر اي. برگزار شد

ي در مورد طراحي دكتر فرامرز بهمن
 دكتر ظهير اعظمي ي بي سيم،دهگيرن

علمي دانشگاه كردستان در مورد ساختار و نحوه عضويت عضو هيئت
 دكتر ،Load frequency control خانم دانشفر در مورد ،IEEEدر 

آقاي   وIEEE يي انتخاب اعضاي كميتهظهير اعظمي در رابطه با نحوه

 
  IEEE 8نود و دومين اجالس ناحيه 

آقاي دكتر شيشه گر، .  در شهر ونيز كشور ايتاليا برگزار گرديد1388 ارديبهشت 6 و 5 مصادف با 2009 آوريل 26 و 25در روزهاي  اين نشست
، نمايندگان در اين اجالس دو روزه. شركت نموددر اين اجالس  IEEE 8با دعوت مدير ناحيه و بخش ايران، به نمايندگي از بخش خزانه دار 

، رئيس و مسئولين 8، شامل كشورهاي اروپايي، خاورميانه و آفريقا، كميته اجرايي و مسئولين زيركميته هاي ناحيه 8مختلف ناحيه بخش  56حدود 
  . حاضر بودند IEEEانديداهاي انتخابات آينده رياست  و ك8و ناحيه  IEEE، رؤساي قبلي IEEEرده باالي 

رشد سريع تعداد اعضاء . بررسي فعاليتهاي انجام شده، برنامه ريزي و هماهنگي براي فعاليتهاي آتي، محور اين اجالس دو روزه بود
و پتانسيل خود مي تواند از فعال ترين ايران با قدمت بخش . هاي ديگر بودبخش و نمايندگان 8ايران موضوع مورد توجه مسئولين ناحيه بخش 
فعاليت بيشتر . ايران و اعضاء آن استبخش ، فضاي مساعدي براي فعاليت بيشتر 8خوشبختانه فضاي موجود درناحيه . هاي اين ناحيه باشدبخش

، مي تواند به 8 فراهم شده در ناحيه و همكاري بيشتر در فعاليتهاي ناحيه اي و استفاده از امكانات IEEEاعضاء ايران در داخل كشور و در سطح 
 شركت 8ايران به طور جدي در فعاليتها و جلسات آينده ناحيه بخش الزم است . ارتقاي بيشتر مهندسي برق در كشور منجر شده و توصيه مي شود

  :مي توانيد به آدرس زير مراجعه نماييد IEEE 8براي اطالع بيشتر از اين اجالس و دسترسي به گزارش فعاليتهاي انجام شده در سطح ناحيه . نمايد
http://ewh.ieee.org/reg/8/cms/media/Venice%20Reports/IEEE_R8_Committee_Meeting_Agenda_Book_Venice_2009.pdf 
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اي مخابراتي بي ادينبورگ در مورد سيستمهدكترمحمدخاني از دانشگاه 
 سمينارهاي همچنين.  به ايراد سخنراني پرداختندMIMOسيم 
دكتر هديه  زاد، دكتر محمد صنيعي،منصور جم نگاري توسط دكترنهان

  . برگزار گرديدساجدي و خانم سوده بخشنده
  

 پس نوشت
 لطفا .خوشحالم از اينكه از اين شماره خبرنامه در خدمت شما هستم

ن خود بدانيد و مطالبي را كه براي ديگر اعضاي بخش اين نشريه را از آ
همچنين ما را با نظرات خود درباره . ايران جالب باشد براي ما بفرستيد

با ( است user@gmail.com نشاني ما .مطالب منتشره ياري كنيد
  .)news.ieee.ir شناسه

دانشگاه  ؛خزانه دار فعلي بخش(از آقاي دكتر شيشه گر 
برنامه را تهيه ميكردند و مرا در تهيه اين شماره كه قبال خ) شريف

همچنين از همه كساني كه مطلبي براي  .راهنمايي كردند، سپاس گزارم
از آقايان پويا منشي زاده،  .درج در اين شماره فرستادند تشكر ميكنم

همكاري در براي  )دانشگاه تهران همگي از ( و احسان ولوي،نويد بينش
  .گزارمتهيه اين شماره سپاس 

هاي اين خبرنامه از طريق  دسترسي به تمام شماره
http://www.ieee.org.irممكن است .  

  
  كميته خبرنامه، عليرضا نصيري اوانكيدكتر 


