
بازديد وزير زنان و نمايندگان مجلس 
كشورهاي مختلف از فعاليتهاي بخش ايران

و  ارتباطات  پژوهشگاه  بانوان  پژوهشي  دستاوردهاي  نمايشگاه  برگزاري  با  همزمان 
فناوري اطالعات كه به كوشش و همت مسئول اموربانوان  سركار خانم مهندس عاطفه 
تركمن ، در روز سه شنبه 24 شهريور ماه در محل عمارت كاله فرنگي  برگزار شد، 

فرصتي به دست آمد تا فعاليتهاي بخش ايرانIEEE نيز ارائه گردد.
در همين راستا وزير زنان و نمايندگان مجلس كشورهايي همچون تركيه ، آذربايجان، 
 OIC الجزاير، افغانستان و عراق و رئيس  اداره امور زنان سازمان همکاری های  اسالمی
با حضور در اين نمايشگاه، از غرفه بخش ايران بازديد و در جريان فعاليت هاي داخلي و 

همچنين بين المللی بخش ايران قرار گرفتند.
فناوري  و  ارتباطات  پروژه درپژوهشگاه  و مجري  پژوهشگر  بانوان  نمايشگاه،  اين  در 
اطالعات، پروژه هاي خود در حوزه هاي مختلف فناوري اطالعات، فناوري ارتباطات و 
امنيت اطالعات را در معرض ديد بازديدكنندگان گذاشتند و همچنين بانوان مولف و 

مترجم نيز كتاب هاي خود را معرفي كردند.
خانم دلبر نظري  وزير امور زنان و خانواده افغانستان با تاكيد بر تساوي سازي حقوق زن 
و مرد، به اين نکته اشاره نمودند كه زنان، امنيت و توسعه به هم وابسته هستند و بايد 
نگاه زنانه در چارچوبي هماهنگ در خاورميانه و كشورهاي جنوب آسيا شکل بگيرد؛ 
در صورت اتخاذ چنين رويکردي گام هاي بلندي در زمينه تامين امنيت منطقه و عاري 
كردن آن از خشونت برداشته مي شود. وي در ادامه حضور زنان افغان را در رده هاي 
باالي حکومتي پررنگ تر از قبل توصيف و بيان كرد: بانوان ايراني به لحاظ تحصيالت 
عالي و حضور در مشاغل مختلف الگو هستند.  همچنين خانم صداقت قهرمان آوا، 
معاون  كميته دولتی امور زنان  جمهوری آذربايجان، گفت: زنان بايد خودشان بخواهند 
پيشرفت كنند و در كنار وظيفه مادری جرات و جسارت حضور در اجتماع را داشته 
باشند.در اين ارتباط، زنان ايران را بسيار پيشرفته می بينم. ايشان بازديد از نمايشگاه 

فناوري  و  ارتباطات  پژوهشگاه  بانوان  پژوهشي  دستاوردهاي 

عيد قربان پرشکوه ترين ايثار و زيباترين جلوه تعبد در برابر خالق يکتا است 
و غـدير سرچشمه هميشه جوشان واليت است كه از سينه تفتيده خم به 

جام محبت دوست داران پيامبر )ص( و خاندانش )ع( جاری است.
كميته اجرايی بخش ايران اعياد قربان و غديرخم را خدمت اعضاي محترم 

بخش ايران از صميم قلب تبريك عرض مي نمايد.

فاجعه ی مصیبت بار منا که باعث درگذشت جمع کثیری از حجاج مومِن و 
مجروح شدن ضیوف الرحمان درلباس احرام در سرزمین وحی و درآرزوی 
الی اهلل  بیته مهاجرا  تعالی شد، مصداق روشن من یخرج من  وصال حق 

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 خانواده های آسیب دیدگان، از درگاه خداوند متعال طلب 
و حج  مجروحان،  برای  عاجل  آرزوی شفای  باختگان،  جان  برای  مغفرت 

مقبول و سعی مشکور برای حجاج عزیزمان مسألت دارد.

پيام تسليت كميته اجرايی بخش ايران
 به مناسبت حادثه منا

ميزگرد جايگاه زنان در علوم و فناوری چالش ها و فرصت ها
در روز پايانی بيست و سومين كنفرانس مهندسی برق ايران در دانشگاه صنعتی شريف 
و قبل از اختتاميه كنفرانس، كميته زنان در مهندسی بخش ايران IEEE، ميزگردی 
با عنوان "جايگاه زنان در علوم و فناوری: چالش ها و فرصت ها" برگزار نمود. رياست 
 )WIE( اين ميزگرد را خانم دكتر نصيری كناری رئيس كميته زنان در مهندسی
بر عهده داشتند. آقايان دكتر تبيانی از پيشکسوتان صنعت مخابرات كشور و استاد 
دانشکده برق دانشگاه صنعتی شريف، دكتر فرجی دانا عضو فرهنگستان علوم و استاد 
دانشکده برق و كامپيوتر دانشگاه تهران، دكتر جواد صالحی عضو فرهنگستان علوم 
واستاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شريف، خانم مهندس حائری زاده مدير عامل 
موسسه منظومه خرد، خانم دكتر مهاجرانی رئيس دانشکده فنی و حرفه ای دختران 

دكتر شريعتی و  خانم دكتر كسايی استاد 
دانشکده كامپيوتر دانشگاه صنعتی شريف 

از اعضای محترم اين ميزگرد بودند.
از  تاريخچه ای  ابتدا  نصيری  دكتر  خانم 
حضور زنان در عرصه مهندسی، ارايه نمود. 
و  عطف  نقطه  اولين  اينکه  بيان  با  ايشان 

تحول در پذيرش دانشجوی دختر در دانشکده های فنی و مهندسی در غرب، در 
طی جنگ جهانی دوم بوده است، دليل آن را نياز صنعت به نيروی كاِر مهندس 
دانست. در واقع اولين قدم در اين راستا از طرف صنعت برداشته شد.  شايان ذكر 
است كه بسياری از دانشکده های مطرح جهان در رشته های مهندسی تا اواخر دهه 
شصت ميالدی از پذيرش دانشجويان دختر امتناع می كردند. به عنوان دومين نقطه 
عطف، ضرورت فعاليت و حضور زنان در عرصه های مهندسی و فناوری در دو دهه 
اخير، اين بار از طرف مجامع علمی و دانشگاهها، مورد توجه ويژه قرار گرفته است. 
وی افزود با بيان اينکه خالقيت و نوآوری مؤثر تنها از درصد كمی از جمعيت هر 
جامعه حاصل می شود، حذف زنان را كه به معنای حذف نيمی از جمعيت خالق 
است، به ضرر جامعه دانسته  و آن را بر خالف منافع ملی و توسعه پايدار علمی و 
فناوری كشور قلمداد نموده است. ايشان به اهميت وجود نگرش های متفاوت زنان و 
مردان  به مسايل اشاره كرده و نتيجه گرفتند كه قابليت های ويژه هر دسته مخصوص 
به خود و جايگزين ناپذير می باشد و در واقع مکمل يکديگر است كه در يك توسعه 

پايدار علمی به حضور هر دو نگرش نياز است. 
نشست با سخنان دكتر صالحی ادامه يافت. ايشان با بيان اينکه نگاه متفاوت اقشار 
است،  شده  فناوری  در  زنان  جايگاه  برای  عديده ای  چالش های  موجب  جامعه، 

يکسان سازی ديدگاه جامعه به اين موضوع را ضروری دانست.

آقای دكتر فرجی دانا بحث را با مقايسه حضور كّمی زنان در دانشگاه های ايران، 
اروپا و آمريکا دنبال كرد. او يادآور شد كه در سال 1326 هجری شمسی، چهار زن 
در دانشکده فنی دانشگاه تهران حضور داشتند درحالی كه در دانشگاه های آمريکايی 
پس از گذشت ده ها سال از تأسيس دانشگاه ها و در نيمه دوم قرن بيستم، زنان به 
طور قابل توجه اجازه ورود به مراكز دانشگاهی پيدا كردند. وی نتيجه می گيرد كه 
تعصب برای عدم حضور زنان در رشته های مهندسی در ايران كمتر از بزرگترين 
تاريخ  "نقطه درخشان  با عنوان  اين موضوع  از  و  است  بوده  مراكز صنعتی جهان 
ايران" ياد كرد. مشاور علمی رئيس جمهور، سپس به ارائه آمارهايی در مورد پذيرش 
دانشجويان دختر در رشته های مهندسی پرداخته و نشان داد كه تعداد دختران 
ايران  در  مهندسی  های  رشته  در  محصل 
پيشرفته صنعتی  از كشورهای  بسياری  از 
اين  طرح  به  ادامه  در  وی  است.  بيشتر 
موضوع پرداخت كه به رغم حضور پررنگ 
دختران از نظر كّمی در مقطع كارشناسی، 
برای  آنها  از  بااليی  درصد  اجتناب  شاهد 
حضور در مقاطع تحصيالت تکميلِی بعضی رشته ها هستيم. ايشان دليل اين پديده 
را جذب دانشجو به رشته های مهندسی بدون توجه به بازار كار مناسب، دانست.  
با اين وجود، وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوری با ذكر رشته معماری به عنوان 
مثالی برای رشته ای كه درصد دانشجويان دختر مشغول به تحصيل در آن در مقاطع 
كارشناسی و كارشناسی ارشد تقريبا برابر است، توجه به توانايی و روحيات خاص 
ارائه ديدگاهی  با  مهاجرانی  ادامه خانم دكتر  در  دانست.  اهميت  را حائز  دختران 
متفاوت، حضور كّمی زنان در دانشگاه ها را تحليل كردند؛ ايشان مواردی همچون 
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 كه 
به سبب جنسيت پايمال شده است. در حاليکه ممکن است زنی با مدرک دكتری 
لزوماً فردی خوشحال و با رضايت درونی نباشد. وی پيشنهاد داد كه اگر عزم افزايش 
حضور كيفی زنان  را داشته باشيم، بايد رضايت درون آنان را تأمين كنيم؛ به بيان 
ديگر شخصيت زنان موضوع اول باشد و جنسيت آنان موضوع دوم. ايشان ادامه دادند 

كه توانمندسازی زنان در اين مقوله راهگشاست.
سپس، دكتر تبيانی با انتقاد از جو حاكم بر جامعه به طرح اين پرسش پرداخت 
كه چرا جوانان رشته های مهندسی را به رشته های علوم انسانی از قبيل اقتصاد 

و مديريت  به بهانه بازار كار، ترجيح می دهند و حال آنکه 
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سه شنبه 26 خردادماه، نشستی با عنوان "ارزيابی و مديريت ريسك در صنايع 
پيشرفته" به ميزبانی پژوهشگاه نيرو برگزار شد كه در آن، پروفسور حسامی معاون 
به سخنرانی  گردهمايی  اين  در  ايرلند  و  انگلستان  بخش   IEEE انجمن  رييس 

پرداخت.
در اين سمينار عالوه بر تعاريف اوليه مفاهيمی نظير ريسك، چگونگی ارزيابی و 
مديريت ريسك های متفاوت در سيستم های صنايع پيشرفته، مشابه سيستم های 
در  گرديد  ارائه  كه  مطالبی  شد.  ارائه  قطار  فرماندهی  و  كنترل  در  رفته  كار  به 
تمامی صنايع و محيط های با تکنولوژی پيشرفته كاربرد دارد كه در صنعت برق 

نيز كاربردهای فراوانی برای آن می توان ذكر كرد.
 Vega شركت  در  نوآوری  و  توسعه  و  تحقيق  بخش  مدير  حسامی  پروفسور 
ايمنی،  متدولوژی  حوزه  متخصصين  از  يکی  و  بوده  انگلستان  در   Systems
امنيت، توسعه پايدار و ارزيابی دانش/ مديريت سيستم ها است. وی پيش زمينه ای 
در طراحی و توسعه سيستم های كنترلی پيشرفته برای كاربردهای ايمنی صنايع 

حساس دارد.
پروفسور حسامی استاد مدعو مركز سيستم ها و كنترل واقع در دانشکده مهندسی 
و  الکترونيك  دانشکده  همچنين  و   London City دانشگاه  در  رياضيات  و 
اطالعات مهندسی دانشگاه Jiao Tong پکن است. همچنين او عضو فلو انجمن 
هنر )FRSA(، عضو فلو انستيتو مهندسی و تکنولوژی )IET( و عضو ارشد انجمن 

IEEE و عضو انجمن امنيت انگلستان هست.

نشست ارزيابی و مديريت 
ريسک در فناوری پيشرفته

پيام تبريک كميته اجرايی بخش ايران 
به مناسبت اعياد قربان و غدير

)ادامه در صفحه دوم(

نشست سالیانه بخش ایراننشست سالیانه بخش ایران
شد برگزار  اردیبهشت  ماه  در 

از ميان بيش از 2۰۰۰ تيم شركت كننده،  تعداد 21 تيم از ايران از دانشگاه های 
صنعتی شريف، تهران، صنعتي اميركبير، صنعتی اصفهان، علم و صنعت، الزهرا )س( 
نتايج رسمی مسابقات اعالم  اين لحظه  تا  بودند. هر چند  آزاد يزد شركت كرده  و 
نشده است ولی امتياز تيم ها در پايان 24 ساعت ماراتِن كد نويسی، رتبه های 1، 21، 
23، ۸۵، 13۸، 1۵۸، 21۰ و 3۰۰ را از آن تيم های كشورمان كرده است. كميته 
فعاليت های دانشجويی ضمن تشکر  از مشاركت و زحمات تمامي تيمها، به آقايان 
مجيد فرهادی، سعيد ايلچی قزآن، و محمد استادمحمدی از شاخه دانشجويي دانشگاه 
صنعتی شريف برای كسب رتبه ی نخست مسابقات تبريك فراوان عرض نموده و اميد  
است كه نتايج بسيار خوب تيم های ايرانی، مشاركت پررنگ تر و موفق تری را برای سال 

آينده ی مسابقات سبب شود.
 IEEEXtreme فرصت بسيار مناسبی برای تمرين مهارت كدنويسی، مديريت زمان 
و منابع، حل مساله و حفظ تمركز برای مدت زياد، در قالب كاری تيمی در يك رقابت 

معتبر جهانی است. مسابقات IEEEXtreme مسابقات برنامه نويسی 24 ساعته ی 
جهانی است كه هرساله توسط IEEE برگزار می شود و امسال نهمين دوره ی آن در 
 24ام اكتبر برگزار شد. مسابقه از ابتدای بامداد به وقت لندن آغاز شد و شامل 29 
مساله كه در طول 24 ساعت همزمان و با فاصله در اختيار تيم ها قرار می گرفت. با 
توجه به اينکه سال پيش تنها 4 تيم از ايران شركت كرده بودند، طی جلسه ای كه 
كميته فعاليت های دانشجويی در مردادماه سال جاری برگزار كرد، تصميم به دعوت 
به مشاركت بيشتر كليه شاخه ها برای حضور پر رنگ تر در مسابقات را گرفت. اين 
وظيفه به عهده ی دفتر بخش با همکاری رئيس كميته فعاليتهاي بخش ايران آقاي 
دكتر سروري و دانشجويان فعال آقايان حسين شيروانی و حسين بابايی قرار گرفت. 
با توجه به اينکه مسابقه همزمان با عاشورای ساالر شهيدان برگزار می شد، شاخه های 
دانشجويی زحمات زيادی را در خصوص برگزاری و هماهنگی های الزم متقبل شدند 

كه كميته فعاليت های دانشجويی از تالش تمامی شاخه ها تشکر ويژه می نمايد.

ايران  رتبه نخست  نهمين دوره ی مسابقات جهانی IEEEXtreme را از آن خود كرد

)ادامه در صفحه آخر(

صفحه دوم
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روز چهارشنبه، بيست و سوم ارد يبهشت ماه، د انشگاه 
 IEEE صنعتی شريف ميزبان ششمين نشست ساليانه
بود . اين مراسم كه با بيست وسومين كنفرانس مهندسی 
برق د ر د انشگاه شريف مقارن شد،  با استقبال گسترد ه 

د انشجويان و استاد ان همراه بود . 

توجه به کیفیت و نه کمیت
در ابتدای جلسه، د كتر شاه آبادی، رييس بخش ايران، 
حضار  از  سپاسگزاری  و  مهمانان  به  مقدم  خير  ضمن 
و برگزار كنندگان بيست و سومين كنفرانس مهندسی 
برق، به تشريح اصلی ترين اهداف بخش ايران پرداخت.  
دارد  قصد  ايران  بخش  كه  كرد  ذكر  را  نکته  اين  وی 

با توجه هرچه بيشتر به كيفيت فعاليت های علمی، از 
كميت گرائی در اين حوزه دوری گزيند. استاد دانشکده 
مهندسی برق و كامپيوتر دانشگاه تهران برخی از عواقب 
ناشی از كميت گرايی را خاطر نشان كرد و حفظ رشد 
به كيفيت پژوهش های  علمی كشور را در گرو توجه 
بهره  امکان  از  ادامه  در  دانست. د كتر شاه آبادی  علمی 
بردن از جايگاه ويژه فعاليت های شاخه های دانشجويی 
در مقابله با كميت گرائی سخن گفت. وی ادامه داد كه 
از ديگر مباحث با اهميت از ديد بخش ايران، توجه ويژه 
به محيط زيست و اشاعه اخالق مهندسی است. ايشان 
ديگر  و  عزيزی  مهندس  خانم  های  تالش  از  پايان  در 
دست اندركاران برای برگزاری ششمين نشست ساليانه 

بخش ايران قدردانی نمود.

د انشجویان به IEEE عالقه مند ند 
بيست  رييس  فتوحی،  د كتر  مراسم،  بعد ی  سخنران 
رياست  بود .  ايران،  برق  مهندسی  كنفرانس  سومين  و 
برای  افتخاری  را  جلسه  اين  برگزاری  شريف،  د انشگاه 
 IEEE "انجمن  افزود:  و  كرد   قلمد اد   شريف  د انشگاه 
با 13۰ سال سابقه است  انجمن علمی د نيا  بزرگترين 
و كم تر انجمنی است كه به اين اند ازه ميان د انشجويان 
محبوب باشد ". عضو Fellow د ر IEEE با ذكر اين كه 
از حد ود  چهار ميليون و ششصد  هزار د انشجوی كشور، 
ششصد  هزار نفر د ر د و رشته برق و كامپيوتر تحصيل 
د انشجويی  شاخه های  اهميت  بر  د يگر  بار  كنند ،  می 
او همچنين به موضوع تقلب د ر مقاالت  تاكيد  كردند . 
و  ها  كنفرانس  تعد د   به  توجه  با  كه  كرد   اشاره  علمی 
ژورنال ها و نيز كميت گرايی مرسوم د ر مجامع د انشگاهی 
كشور گريبانگير جامعه علمی ايران شد ه است و نسبت 

به حل اين مشکل ابراز اميد واری كرد .

از خود تان هم تقلب نکنید !
بعد  از د كتر فتوحی، نوبت به د كتر مراد ی، د بير شاخه 
راهکارهای  مورد   د ر  توضيحاتی  وی  رسيد .  ايران 
تهران، ضمن  د انشگاه  استاد   كرد .  ارائه  تقلب  با  مقابله 
ايران  مقاالت  د رصد    1۵ آن  بر  مبنی  كه  آماری  ارائه 
می  كه  د اد   توضيح  كرد   می  ارزيابی  تقلب  مشمول  را 
بايست مقاالت پيش از ارائه به كنفرانس ها چك شوند  
زيرا د ر صورت تشخيص تقلب توسط IEEE، كنفرانس 
مربوطه معلق می شود . وی به اين نکته اشاره كرد  كه با 
توجه به اينکه نرم افزارهای تقلب ياب هرگونه مشابهتی 
را د ر متن مقاله تشخيص می د هند  اين نکته را مطرح 
كرد  كه شخص حتی نبايد  متنی از مقاله سابق خود  را 
عينا به مقاله جد يد  انتقال د هد . د كتر مراد ی همچنين 
د ر  تقلب  تشخيص  برای  استاد ان  به  سايتی  معرفی  با 
پروژه  نخستين  حتما  كه  كرد   توصيه  ايشان  به  كد ها، 
د رس مربوطه را با استفاد ه از قابليت مذكور مورد  بررسی 

قرار د هند  و نتايج آن را به د انشجويان اعالم كنند  زيرا 
اين اقد ام می تواند  تاحد  زياد ی ميزان تقلب های آتی را 

كاهش د هد .
د كتر  د رباره  كليپی  مراد ی،  د كتر  سخنرانی  از  پس 
جبه د ار ماراالنی، استاد  سابق د انشکد ه برق و كامپيوتر 
د انشگاه تهران و به پاس بيش از 4۰ سال خد مات وی به 
آموزش مهند سی برق پخش شد . يکی از جوايز نشست 
ساليانه بخش ايران، به نام د كتر جبه د ار، هر سال به 
يکی از استاد انی تعلق می گيرد  كه تالش علمی ايشان 
د ر جهت توسعه پايد ار مهند سی برق شاخص بود ه باشد .

کنگره خلیج فارس نیاز به حمایت ایران د ارد 
رييس  قاسميان،  مونا  د كتر  كليپ،  پخش  از  پس 
فعاليت های د انشجويی ناحيه هشت IEEE، توضيحاتی 
د ر مورد  نمود ار سازمانی رياست ناحيه هشت ارائه د اد . 
عضو هيات علمی د انشگاه شهيد  بهشتی با بيان اينکه 
بيش از 3۵۰ شاخه د انشجويی د ر ايران وجود  د ارد  كه 
شامل بيش از 223۰۰ عضو د انشجو يا فارغ التحصيل 
هستند،  از ايران به عنوان يکی از قوی ترين كشورهای 
ناحيه هشت د ر جذب عضو نام برد . وی پس از معرفی 
ناحيه  د انشجويی  فعاليت های  كميته  زيركميته های 
هشت، به ذكر اولويت های اصلی د وره مسئوليت خود  
پرد اخت: اول، زند ه نگه د اشتن شاخه های د انشجويی كه 
با توجه به ايام تعطيالت تابستانی و موارد  مشابه به آن 
ضرورت د  ارد  ، د  وم، ارتباط با صنعت كه با برگزاری د وره 
های كارآموزی و اقد امات شبيه به آن ميسر می شود  و 
فعاليت های حرفه ای د انشجويی كه مطابق آن،  سوم، 
كنگره  برگزاری  وظيفه  د  انشجويی  فعاليت های  كميته 
های د وساالنه را بر عهد ه د ارد . عضو پژوهشی د انشگاه 
جهانی  و  محلی  جوايز  از  اد امه  د ر  لند ن  كالج  كينگز 
IEEE سخن گفت. همچنين مجامع تخصصی شاخه 
برای  مناسب  را محلی   )Chapters( د انشجويی  های 
عرض اند ام پژوهشگران ايرانی و توسعه آنها را ضروری 
د انست. د كتر قاسميان د ر اد امه صحبت هايش د ر مورد  
ناحيه هشت، به كنفرانس های ناحيه هشت اشاره كرد  
كه عموما د ر اروپا برگزار می شوند  ولی مژد ه برگزاری 
كنفرانسی با عنوان كنفرانس خليج فارس را د اد  كه د ر 
قرار  تاييد   مورد   تواند   ايران می  بخش  صورت حمايت 

برگزار  د يگر  معتبر  كنفرانس های  با  هم سطح  و  گيرد  
شود . 

کوشش بخش ایران باید  معطوف به اهد اف 
مشخص باشد 

د ر   Fellow عضو  گلستانی،  د كتر  بعد ی،  سخنران 
 )Chapters( تخصصی  مجامع  مورد   د ر   ،IEEE
ايران  بخش  كوشش  اينکه  بيان  با  وی  كرد .  صحبت 
نويد   باشد ،  كشور  د ر  مشخص  اهد اف  جهت  د ر  بايد  
عضو  د اد .  را  ايران  بخش  فعاليت های  شد ن  تخصصی 
هيات علمی د انشکد ه مهندسی برق د انشگاه شريف، با 
اشاره به اينکه مجامع تخصصی برای هر بخش مشابه هر 
واحد  تخصصی )Society( برای IEEE جهانی است، از 
گسترش فعاليت های كميته مجامع تخصصی كه از د و 
سال پيش آغاز به كار كرد ه است خبر د اد . وی د ر مورد  
ای  مرحله  د و  رويکرد   به يك  ايجاد  مجمع  كار  و  ساز 
اشاره كرد  كه د ر مرحله اول گروهی تخصصی د ر موضوع 
با گسترش  بعد   مورد  نظر شکل می گيرد  و د ر مرحله 
فعاليت های اين گروه، مجمع تخصصی تشکيل می شود . 
وی گفت: "هم اكنون چهار گروه تخصصی مخابرات و 
تئوری اطالعات، سيستم های كنترل، الکترومغناطيس 
و فوتونيك و گروه قد رت شکل گرفته است و د ر چند  
ماه آتی گروه های تخصصی د ر زمينه های كامپيوتر، 
الکترونيك  فيزيك  الکترونيکی،  مد ارات  و  ها  سيستم 
گلستانی  د كتر  می شود ".  تشکيل  پزشکی  مهند سی  و 
ارتباط  كنفرانس ها،  و  آموزشی  كارگاه های  برگزاری 
گسترش  و  استاند ارد گذاری  و  صنعتی  واحد های  با 
از مزيت  را برخی  فعاليت های د انشجويی و عضويت ها 
های آتی مجامع تخصصی برشمرد  و امکان ثبت نام د ر 
اين مجامع را به صورت مجازی وعد ه د اد . وی د ر انتهای 
صحبت ها، به معرفی مختصری از هر يك از گروه های 

تشکيل شد ه پرد اخت.
پس از آن، به پاس مشاركت های نوآورانه استاد  مرحوم 
محمد  حکاک د ر عرصه مهند سی مخابرات، كليپی د ر 
مورد  او پخش شد  و از فرزند  وی، مهندس عماد حکاک، 
از  آمد .  به عمل  ايراد  سخنرانی مختصری د عوت  برای 
سال گذشته جايزه ای مزين به نام استاد  حکاک به يکی 
از پژوهشگران حوزه مخابرات كه برجسته ترين عملکرد  

را د اشته است تعلق می گيرد .
نام بزرگان به جوایز بخش ایران ارزش د اد ه است

آخرين سخنران مراسم، د كتر علياری، عضو هيات علمی 
مورد   د ر  گزارشی  طوسی،  نصيرالد ين  خواجه  د انشگاه 
اعطای جوايز ارائه كرد . وی با ذكر اين نکته كه كميته 
جوايز ۵ جايزه اصلی را بررسی می كند  از جايزه پژوهشی 
پروفسور حکاک و جايزه آموزشی د كتر جبه د ار نام برد  
كه برای د ومين سال اعطا می شد ند . وی همچنين به 
جايزه پيشکسوت آموزش و جايزه پيشکسوت پژوهش 
اين جوايز  تقد يم  د وره  امسال ششمين  كه  كرد   اشاره 
بود . د كتر علياری با نام برد ن از د كتر عابد ی، د كتر جبه 
د ار، د كتر حجت كاشانی، د كتر رنجبر و د كتر احسان 

و  آموزشی  پيشکسوت  جايزه  سابق  برند گان  عنوان  به 
مرحوم د كتر لوكس، د كتر صالحی، د كتر حجت كاشانی، 
برند گان  گلپايگانی،  هاشمی  د كتر  و  نيك روش  د كتر 
جايزه پيشکسوت پژوهشی اذعان كرد  كه: "بد ون شك 
جوايز  اين  يافتن  ارزش  و  ارج  موجب  بزرگان  اين  نام 
است". پنجمين جايزه اصلی مورد  بررسی كميته جوايز 
جايزه پژوهشگر جوان است. او د ر اد امه با معرفی جوايز 
د ر  زنان  و  برتر  د انشجويی  شاخه  برتر،  پايان نامه های 

مهند سی به صحبت خود  پايان د اد .
د ر اد امه مراسم، از روسای سابق و كنونی بخش ايران 
حاضر  روی سن  جوايز  اعطای  برای  تا  د رخواست شد  
شوند . پيش از تقد يم جوايز، از د كتر خوانساری، رييس 
مهند س  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه 
انتظاری، دبير سابق شورای عالی فضای مجازی به پاس 
همکاری صاد قانه با بخش ايران IEEE تقد ير شد . عالوه 
بر اين از دكتر فتوحی و همچنين خانم مهند س عزيزی 
به پاس نکود اشت زحمات ايشان لوح تقد يری هد يه شد .

برند گان جوايز امسال به شرح زير می باشند :
از  معلم  مهد ی  د كتر  آموزش:  پيشکسوت  جايزه   •

د انشگاه صنعتی اصفهان
از  فيض  جواد   د كتر  پژوهش:  پيشکسوت  جايزه   •

د انشگاه تهران
• جايزه استاد جبه د ار ماراالنی: د كتر حميد رضا مومنی 

از د انشگاه تربيت مد رس
از  فرزانه  فروهر  د كتر  حکاک:  محمد   استاد   جايزه   •

د انشگاه شريف
• جايزه پژوهشگر جوان: د كتر فرخ امينی فر از د انشگاه 

تهران
• جايزه مشاور د انشجويی برگزيد ه: د كتر رضا فرجی د انا 

از د انشگاه تهران
از  عبد الهی  فرزانه  د كتر  مهند سی:  د ر  زنان  جايزه   •

د انشگاه اميركبير
• جايزه رساله د كتری برگزيد ه: د كتر حمزه بيرانوند  از 

د انشگاه شريف
• جايزه پايان نامه كارشناسی ارشد  برگزيد ه: مهند س 

مهد ی محمد ی از د انشگاه صنعتی اصفهان
مهند س  برگزيد ه:  كارشناسی  نامه  پايان  جايزه   •

محمد رضا بيك ميرزا از د انشگاه اميركبير
تربيت  د انشگاه  برگزيد ه:  د انشجويی  شاخه  جايزه   •

مد رس
از شاخه های د انشجويی د انشگاه های علم و صنعت ، 
شد .  قد رد انی  كرد ستان  و  طوسی  الد ين  نصير  خواجه 
جمال  مهند س  كارشناسی  های  نامه  پايان  همچنين 
های  نامه  پايان  و  غالمی  امين  مهند س  و  كزازی 
كارشناسی ارشد  مهند س علی عشاقيان و كاوه خليجی 
و  كنگرلو  فرهاد ی  محمد   د كتر  د كتری  های  رساله  و 

د كتر ناد ر مکاری قابل تقد ير شناخته شد ند .

IEEE ششمین نشست سالیانه بخش ایران کنفرانسها
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تقد یر از برگزیدگان بخش ایران

کميتهآموزش

در  مخابرات  و  اطالعات  نظريه  ملی  كارگاه  سومين 
شريف  دانشگاه  در   94 ارديبهشت   1۸ و   17 تاريخ 
برگزار شد. اين كارگاه به همت جمعی از استادان و 
سطح  در  مخابرات  و  اطالعات  نظری  حوزه  پايوران 
بين المللی و بصورت ساليانه، با هدف گسترش مرزهای 
دانش و نظريه پردازی در زمينه نظريه مخابرات آماری 
و ايجاد بستر مناسب برای همکاری دانشگاه ها و مراكز 
پژوهشی كشور با مراكز معتبر جهانی برگزار می شود. 
آقايان دكتر عارف و دكتر مروستی رياست كارگاه و 
سومين  علمی  كميته  رياست  صالحی  دكتر  آقای 
اين كارگاه 16 مقاله  بر عهده داشتند. در  را  كارگاه 
پذيرفته شده از محققان داخلی و خارجی در چهار 
حوزه تئوری اطالعات )نظريه شانون(، نظريه كدينگ، 
ارائه  اطالعات  نظريه  كاربردهای  و  مخابرات  نظريه 
شد. همچنين چهار سخنران كليدی از دانشگاه های 
برتر جهان برای حضور در اين كارگاه حضور داشتند. 
سخنرانان اصلی اين كارگاه  شامل خالد بن لطايف از 
دانشگاه هنگ كنگ، ژوزف كاير از دانشگاه برلين، امره 
سزار از دانشگاه مجارستان و عباس الگاما از دانشگاه 
استنفورد آمريکا بود. همچنين هفت سخنران مدعو 
برجسته نيز در اين كارگاه حضور داشتند كه نتايج 
آخرين تحقيقات خود را ارايه كردند. برنامه فرهنگی 
كارگاه برای مهمانان خارجی شامل بازديد از موزه ها و 
اماكن تاريخی در تهران و يك تور به شهر اصفهان بود. 
كنفرانس سال آينده به رياست آقايان دكتر عارف و 
 9۵ ارديبهشت   16 و   1۵ روزهای  در  شرافت  دكتر 
در دانشگاه شريف برگزار خواهد. عالقه مندان برای 
كسب اطالعات بيشتر می توانند به سايت رسمی اين 
كنفرانس در نشانی  http://iwcit.org مراجعه كنند.

كارگاه ملی نظريه اطالعات و 
مخابرات

را  اولين جلسه رسمی خود  ايران  كميته وب بخش 
طراحی  هماهنگی  برای  جاری  سال  ماه  مرداد  در 
بررسی  طرفی  از  و  بخش  سايت  مختلف  بخش های 
جلسه  اين  در  نمود.  برگزار  صورت گرفته  كارهای 
سيستم ثبت نام گروه های تخصصی و خبرنامه، طراحی 
نسخه ويژه موبايل و تبلت سايت بخش و سيستم احراز 
نسخه ی  پياده سازی  و  طراحی  كه  يکپارچه  هويت 
اوليه ی آن ها در تيرماه سال جاری به پايان رسيده بود، 
مورد بررسی قرار گرفت. برنامه پياده سازی بخش های 
فعاليت های  كميته  به  مربوط  كه  سايت  بعدی 
دانشجويی و كميته كنفرانس ها می باشد، مطرح شد 
تا  جلسه،  اين  در  گرفته  صورت  بررسی های  طی  و 
پايان سال جاری، سيستم های مهم مديريت و ثبت 
شاخه های  گزارش  ارسال  و  رای گيری  كنفرانس ها، 
دانشجويی به سايت بخش ايران اضافه خواهند شد. 
همچنين در اين جلسه طی بررسی های صورت گرفته، 
تصميم به ارائه زيردامنه و ايميل از دامنه سايت بخش 
ايران به شاخه هايی كه درخواست خود را به صورت 

مکتوب به دفتر بخش اعالم كنند، گرفته شد.

کميتهوب

برگزاری نشست 
كميته وب بخش ايران

در آخرين روز از دهمين نشست ساليانۀ بخش ايران 
IEEE، تور تهران گردی با بازديد از منطقه بهارستان 

)منطقه 12 تهران( برگزار گرديد. 
در اين تور كه با حضور مسئولين بخش ايران و اعضای 
شاخه های دانشجويی در روز پنج شنبه  24ام ارديبهشت 
1394 انجام شد، از محله های تاريخی شهر تهران در 
حوالی خيابان بهارستان از جمله باغ نگارستان، حمام 
گلشن و بازار تهران بازديد صورت گرفت. در پايان سفر 

نيز، ناهار در سفره خانۀ سنتی صرف شد.

کميتهدانشجویی

برگزاری تور تهران گردی
 در دهمين نشست ساليانه

• همايش سيستم هاي بي درنگ و نهفته
و  كامپيوتر  معماري  بين المللی  سمپوزيوم    •

سيستم هاي  ديجيتال
• سومين كنفرانس بين المللی رباتيك و مکاترونيك

و  دانش  مهندسي  بين المللی  كنفرانس  پنجمين   •
كامپيوتر

• سي امين كنفرانس بين المللی مهندسی برق
• كنفرانس بين المللی مهندسي دانش بنيان و نوآوري

• كنگره بين المللی فن آوري و ارتباطات و دانش
• نهمين كنفرانس بينايي ماشين و پردازش تصوير

• بيست و دومين كنفرانس مهندسي  زيست پزشکي 
ايران

• همايش پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند
• كنفرانس شبکه های هوشمند

• ششمين كنفرانس صنعت نيروگاه هاي حرارتي 
• دوازدهمين كنفرانس بين المللی مهندسي صنايع

نوآوري  و  سامانه ها  ساالنه  كنفرانس  هفتمين   •
الکترونيك قدرت و محركه هاي الکترونيکي

• كنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی

كنفرانس های پيش رو
IEEE با حمايت بخش ايران

اخبار

)ادامه از صفحه اول(

بازديد وزير زنان و نمايندگان 
مجلس كشورهاي مختلف از 

فعاليت هاي بخش ايران
فرنگي  كاله  موزه  در  اطالعات 
و نمايشگاه كارآفريني را بسيار مفيد ارزيابي كرد. در 
اين ديدار خانم فضيله گرين، رئيس  اداره امور زنان 
سازمان همکاری های  اسالمی OIC نيز در جريان 
و  ارتباطات  پژوهشگاه  پژوهشگر  بانوان  توضيحات 
قرار  مختلف  پروژه هاي  با  رابطه  در  فناوري اطالعات، 
گرفته و براي همکاري هاي آتي اظهار تمايل نمود. وی 
همچنين، در جريان فعاليت هاي كميته هاي مختلف 
بخش ايران IEEE قرار گرفت. ايشان بيان كردند كه 
دستاوردهای زنان موجب افتخار است و ايران در حوزه 
زنان حرف های زيادی 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 يادشده و معرفي و ارائه فعاليت هاي 

بخش  ايران همکاري نمودند،كمال تشکر را دارد. 

کميتهتوسعهعضویت

فريدونيان،  دكتر  آقای   ،  1394 ارديبهشت  هفدهم 
رئيس كميته توسعه عضويت بخش ايران  در دانشگاه 
شهيد بهشتي در خصوص فعاليتهاي كميته  توسعه 
براي  مهمي  مطالب  عضويت  مزاياي  و  عضويت 
معرفی   با  را  خود  ارائه  وی  نمود.  ارائه  دانشجويان 
در  عضويت  مرتبه های   ،IEEE كلی  فعاليت هاي 
IEEE و نحوه ارتقا به اين مراتب آغاز كرد. وی در 
ادامه در خصوص چارت سازمانی اين انجمن متشکل 
دانشجويی  شاخه های   ،)Sections( بخش ها  از 
تخصصی  گروه های  و   )Student Branches(
)Chapters( صحبت كرد. عالوه بر اين، ايشان در 
مختلف  كنفرانس های  و  ژورنال ها  مجالت،  خصوص 
تحت حمايت IEEE، پايگاه IEEEXplore، توسعه 
استانداردهای مختلف در زمينه های گوناگون مهندسی 
 )Society( اجتماع های  معرفی  انجمن،  اين  توسط 
 IEEE مختلف و تخصصی و ساير مزايای عضويت در
برگزاری  تخصصی،  گروه های  در  عضويت  قبيل  از 
مقاله  و   IEEEXtreme برنامه نويسی  مسابقات 
نويسی، برگزاری سخنرانی های علمی، نمايش پروژه ها 
 IEEE رويدادهای  برای  اعضا  ويژه  تخفيف های  و 
صحبت كرد. در انتها، وی با توضيحاتی در خصوص 
شاخه های  همچنين  و  ايران  بخش  اصلی  وب سايت 
دانشجويی موجود در كشور، سخنرانی خود را به پايان 

رساند.

سخنرانی دكتر فريدونيان
در دانشگاه شهيدبهشتی

تبریک

دانشجويی  شاخه  رئيس  شيروانی،  حسين  آقای 
سفير  عنوان  به  جاری  سال  در  بيرجند،  دانشگاه 
انتخاب   IEEE Computer Society دانشجويی 
مربوط   Scholarship در  با شركت  شده  است. وی 
 Richard E به اين موسسه عالوه بر دريافت جايزه
Merwin، يك سال به عنوان سفير دانشجويی اين 
 Computer جامعه تخصصی و به عنوان رابط ميان
 Society Member، Geographic Activities
Board )MGAB( و اعضای دانشجويی درناحيه ۸ 

فعاليت خواهد كرد.

ميزبانی كميته  با   IEEE/ITC نويسی مقاله  كارگاه 
ITC و همکاری بخش ايران IEEE در تاريخ هفدهم 
حضور  با  شهيدبهشتی  دانشگاه  در  ارديبهشت ماه 
گرانپايه  دكتر  آقاي   ، آموزش  كميته  محترم  رئيس 
برگزار گرديد. هدف از برگزاری اين كارگاه، كمك به 
دانشجويان در مقاله نويسی در جهت بهبود سطح كيفی 
با موضوعات  اين كارگاه در سه نشست  بود.  مقاالت 
مختلف برگزار شد. در نشست اول، سركار خانم دكتر 
شمس فرد، سرپرست وقت دانشکده علوم و مهندسی 
كامپيوتر، پيرامون شيوه مقاله نويسی، ساختار مناسب 
مقاالت، ويژگی های يك مقاله خوانا و شيوه انتخاب 
نشست  در  كرد.  صحبت  مقاله  فراخوان های  صحيح 
دوم، جناب آقای دكتر ناوی، عضو هيات علمی گروه 
مهندسی كامپيوتر دانشگاه شهيدبهشتی، در خصوص 
روش های نوشتن مقاالت پراستناد صحبت هايی ارائه 
عضو  جابری پور،  دكتر  آقای  جناب  ادامه،  در  و  داد 
مهم  بحث  پيرامون  مذكور،  دانشگاه  علمی  هيات 
سرقت علمی و چگونگی ارجاع و رفتار براساس اصول 
خانم  سركار  سپس،  كردند.  گفتگو  تحقيق  اخالقی 
دكتر قاسميان، رئيس كميته ITC و رييس كميته 
فعاليت های دانشجويی ناحيه هشت، به معرفی سيستم 
های مديريت ارسال و ثبت مقاالت پرداخت و با ارائه 
 ،Copyright توضيحاتی پيرامون تکميل و ارسال فرم
فرآيند بازنگری، مقاله نهايی و نحوه ی پاسخ به نامه  ی 

ويراستارها، به ارائه خود خاتمه داد. 

كارگاه مقاله نويسی يک روزه 
دانشگاه شهيد بهشتی
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اخبار نشست مشترک کمیته های فعالیت های دانشجویی و توسعه عضویت بخش ایران IEEE در سال 1394
دانشجویی  فعالیت های  کمیتۀ  جلسۀ  دهمین 
نمایندگان 36 شاخۀ  با حضور   IEEE ایران  بخش 
مونا  دکتر  خانم  میزبان  کشور،  سراسر  دانشجویی 

قاسمیان بود. 
و  دانشجويی  فعاليت های  كميته های  مشترک  نشست 
دهمين  حاشيه  در   IEEE ايران  بخش  عضويت  توسعه 
 23 چهارشنبه  روز  در  انجمن  اين  ساليانۀ  نشست 
كنفرانس  بيست و سومين  با  همزمان   1394 ارديبهشت 
برگزار  شريف  صنعتی  دانشگاه  در  ايران  برق  مهندسی 

گرديد.

آقای دكتر سروری، رئيس  به رياست جناب  اين مراسم 
فريدونيان،  دكتر  آقای  و  دانشجويی  فعاليت های  كميتۀ 
رئيس كميتۀ توسعۀ عضويت بخش ايران IEEE و با حضور 
كشور  سراسر  دانشجويی  شاخۀ   36 نمايندگان  و  رؤسا 
برگزار شد. بر اين اساس، بررسی آيين نامۀ انتخاب شاخۀ 
برتر، نحوۀ امتيازبندی فعاليت های شاخه های دانشجويی و 
بيان پيشنهادات و نظرات، معرفی نمايندگان شاخه های 
شاخه های  دغدغه های  بيان  شهرستان ها،  دانشجويی 
در  مشاركت  برای  موجود  محدوديت های  از  دانشجويی 
فعاليت ها و ارسال گزارش ها به منطقه IEEE ۸ و ... در 

دستور جلسه قرار گرفت. به پيشنهاد رؤسای شاخه های 
دانشجويی مقرر گرديد امکان ارتباط آقای دكتر سروری به 
عنوان نمايندۀ فعاليت های دانشجويی برای ارسال گزارش ها 
و مکاتبات مربوطه بررسی گردد. از موضوعات مطرح شدۀ 
ديگر، می توان به كاهش عضويت قابل توجه بخش ايران 
در سال جاری اشاره نمود كه با ارائه راهکارهايی از جمله 
توسط  ويژه  برنامه های  در  اساتيد  و  دانشجويان  تشويق 

شاخه های دانشجويی، جبران گرديده است.
ميهمان ويژه اين جلسه، سركار خانم دكتر مونا قاسميان، 
نمايندگان  از  كه  بود   IEEE هشت  ناحيه  نايب رئيس 

شاخه های دانشجويی درخواست نمود تا با بيان موضوعات 
نشست  در  گزارش  ارائه  جهت  را  ايشان  خود،  موردنظر 
بخش  دغدغه های  به  نسبت  قبرس  در  هشت  منطقه 
 IEEE ايران  بخش  كه  افزود  وی  سازد.  مطلع  ايران 
در  توجه  قابل  اعضای  تعداد  با  فعال  بخش های  از  يکی 
منطقه ۸هشت می باشد كه با ارائه گزارش های مستمر و 
پرتعداد و حضور در فعاليت های متنوع همچون مسابقات 
زيادی  تا حد  را  اين محدوديت ها  برنامه نويسی، می تواند 
كنار بگذارد. اين نشست، با گرفتن عکس يادگاری با حضور 

ايشان به اتمام رسيد.

شاخه دانشجويی  IEEE دانشگاه صنعتی اميركبير در 
سال گذشته توانست با مساعدت اين دانشگاه تخفيف 
۵۰ درصدی را برای عضويت IEEE قائل شود. به اين 
ترتيب اين شاخه موفق شد با كمك تبليغات گسترده 

66 فر عضو جذب كند.
در ارديبهشت ماه سال جاری انتخابات برای دوره ی 
اين دوره  انجام گرفت در  اجرايی شاخه  كادر  جديد 
از انتخابات برای هر كدام از سمت ها دو نفر كانديد 
شدند و اعضای IEEE از ميان اين ۸ كانديد 4 نفر 
را برای كميته ی اجرايی انتخاب كردند. پس از انجام 
مراحل جا به جايی تيم جديد كار خود را شروع كرد. 
شاخه ی دانشجويی  IEEE دانشگاه صنعتی اميركبير 
چالش های  و  فرصت ها  همايش  در  همکاری  افتخار 
تحصيالت در خارج از كشور كه در مرداد ماه توسط 
شاخه دانشجويی  IEEE دانشگاه تهران برگزار گرديد 
فارغ  از  هايی  سخنران  همايش  اين  در  داشت.  را 
التحصيالن دانشگاه صنعتی اميركبير حضور داشتند 
و همچنين در فعاليت های اجرايی اين همايش نهايت 
با  شاخه  اين  اكنون  هم  پذيرفت.  صورت  همکاری 
همکاری انجمن علمی دانشگاه اميركبير در حال انجام 
طراحی  مسابقات  دوم  دور  برگزاری  ابتدايی  مراحل 
مدار با نام AUTRonics ميباشد. هدف اصلی اين 
مسابقات ايجاد و تقويت روحيه و نگرش فعاليت عملی 
در دانشجويان رشته ی مهندسی برق است. در راستای 
برگزاری اين مسابقات تالش بر آن است از مشاركت 

ديگر شاخه های دانشجويی IEEE نيز استفاده شود.
را  فراوانی  آموزشی  برنامه های  شاخه  اين  همچنين 
در دستور كار دارد. از جمله ی اين برنامه ها برگزاری 
كالس آموزش PLC ميباشد كه با همکاری شركت 

رايان نيك از اواسط مهر ماه برگزار خواهد گرديد.
از ديگر برنامه های اين شاخه برگزاری مراسمی برای 
IEEE day است. اميد است بدين منظور در اواسط 
مهر ماه اردويی با موضوع معرفی IEEE، فعاليت های 
آن و جذب اعضای جديد برگزار گردد. در حال حاضر 
با فعاليت های صورت گرفته، ضمن آشنايی دانشجويان 
با فعاليت های اين شاخه دانشجويی، زمينه های جذب 
و مشاركت دانشجويان بيشتری از دانشگاه فراهم شده 

است.
از سوی ديگر اين شاخه در حال كار بر روی يك نشريه 
علمی الکترونيکی است كه به موضوعات مختلفی در 
حوزه های برق ، كامپيوتر و مهندسی پزشکی می پردازد. 
طراحی اوليه نشريه انجام شده و تيمی از دانشجويان 
برای پيشبرد فعاليت های آن تشکيل  مهندسی برق 

شده است.

دانشگاه صنعتی اميركبير

برگزاری كارگاه آشنايی با IEEE و مزايای عضويت در آن: 
درس "آشنايی با مهندسی برق"، درسی برای دانشجويان 
ورودی جديد رشته برق می باشد كه به جنبه های مختلف 
رشته برق و گرايش های مختلف آن می پردازد. با توجه به 
اين كه IEEE بزرگترين نهاِد غيرانتفاعِی بين المللِی توليد 
علم در زمينه برق و كامپيوتر می باشد، يك جلسه از كالس 

و   IEEE معرفی  به 
اهميت آن در اين زمينه 
يافت.  اختصاص  علم  از 
كه  است  ذكر  به  الزم 
كنندگان  شركت  تعداد 
نفر   16۰ كالس  اين 

می باشند. 
جلسات  *برگزاری 

به  مکالمه  مهارت  تقويت  با هدف   Free Discussion
زبان انگليسی

 IEEE Spectrum مقاله خوانی  مسابقه  *برگزاری 
eXpedition با هدف آشنايی بيشتر دانشجويان با دانش 
روز در رشته ی برق، تکنولوژی های جديد، گرفتن ايده برای 
طرح ها و پروژه های نو و همچنين افزايش مهارت مطالعه ی 
مطالب تخصصی برق به زبان انگليسی. اين مسابقه در شش 
دوره دو هفته ای از تاريخ 9 اسفندماه سال 1393 تا 1۵ 

خردادماه 1394 برای گروه برق و كامپيوتر برگزار گرديد. 
هر دو هفته يك مقاله  از مجله ی spectrum از طريق  
mail در اختيار دانشجويان شركت كننده قرار گرفته، از 
اين مقاله سواالتی نيز مطرح گرديد. جايزه اين مسابقه يك 
سال عضويت IEEE از طرف گروه برق دانشکده مهندسی 
می باشد كه در مراسمی كه به مناسبت IEEEDay در 
دانشکده برگزار خواهدشد، 
شش  اين  نهايی  برنده  به 

دوره اعطا می گردد.
*برگزاری كارگاه آموزشی   

LaTeX
*برگزاری نشست صميمی 
با جناب آقای دكتر لطفی 
شاخه  پيشين  )مشاور 

دانشجويی(
* برگزاری دوره آموزشی MATLAB پيشرفته: به اين 
اين  درباره  مقدماتی  توضيحات  ارايه  از  پس  كه  صورت 
نرم افزار، دانشجويان براساس عالقه يا گرايش تحصيلِی خود 
تقسيم شده و هر گروه بر روی پروژه ای خاص به فعاليت 

پرداختند.
* دعوت دانشجويان گروه برق به اتاق شاخه به مناسبت 

سال نو و اهدای پيکسل با نماد IEEE به آنها.

دانشگاه فردوسی مشهد

شاخۀ دانشجويی IEEE مركز آموزش عالی شهرضا در 
سال 1393 به كوشش آقای دكتر محسن جنتی )مدير 
به  شروع  شاخه(  مشاور  و  دانشگاه  اجتماعی  فرهنگی 
انتخابات  ماه 1393  اسفند  تاريخ 19  در  نمود.  فعاليت 
شاخه برگزار گرديد كه بر اساس نتايِج آن آقايان: سيد 
حسين تکميلی، عارف باقری، حامد محمدپور و مهدی 
صفری به ترتيب برای سمت های رياست، نايب رياست، 
دبيری و خزانه داری برگزيده شدند. اين شاخه IEEE كه 
يك شاخۀ تازه تأسيس محسوب می شود از ابتدای سال 
1394 رسماً فعاليت های خود را شروع نموده است كه اهم 
فعاليت های آن عبارتند از: 1( آماده سازی دفتر شاخه در 
دانشگاه، 2( طراحی و ايجاد وب سايت انجمن به دو زبان 
فارسی و انگليسی، 3( برگزاری منظم جلسات داخلی شاخه 
 IEEE و تصويب كميته های آن منطبق بر ساختار بخش
 Conference، Membership  كميته های  – ايران 
 Development، Educational Activities،
Industrial Relations،Newsletter،Profes

 )4،-sional Activities،Web Development

برگزاری بازديد فنی از مجتمع فوالد مباركۀ اصفهان، ۵( 
برگزاری اولين سمينار تخصصی شاخه به زبان انگليسی 
 Computational Social Science: عنوان  با 
Agent-Based Modeling، 6( حضور مؤثر در برپايي 
همايش روز زمين پاک در سطح شهر، 7( اجرای طرح 
"اهدای كتاب، رشد فرهنگ" و جمع آوری ليست كتاب ها 
به صورت آنالين، ۸( آماده سازی اولين خبرنامۀ شاخه در 
دو نسخۀ ديجيتال و چاِپ تمام رنگی، 9( عضوگيری و 
انجام پرداخت های عضويت اساتيد و دانشجويان دانشگاه 
و ... . همچنين از ديگر فعاليت های انجام شده می توان به 
حضور مشاور و رئيس شاخه در گردهمايی ساالنۀ بخش 
ايران IEEE و همچنين دهمين نشست دانشجويی اشاره 
نمود. الزم به ذكر است كه اعضای شاخه در فاصلۀ زمانی 
 Workshop تصويب شاخه و برگزاری انتخابات نيز چند
افزار ORCAD و MATLAB( و يك  )نرم  آموزشی 
سمينار تخصصی تحت عنوان "ماليم سازی نوسانات توان 
برگزار  الکتريکی"  انرژی  هوشمند  شبکه های  در  بادی 

نموده اند.

مركز آموزش عالی شهرضا

با از سرگيری فعاليت های شاخه دانشجويی IEEE دانشگاه 
صنعتی شريف و انتصاب دكتر آرش امينی به عنوان مشاور 
شاخه، در راستای ارتقاء سطح و پويايی شاخه با روی كار 
آمدن هيأت رئيسه جديد، اقداماتی صورت گرفت. در اولين 
گام، برای ادغام و درگيركردن دانشکده های مهندسی برق 
از  نفر  يك  شاخه،  فعاليت های  در  كامپيوتر  مهندسی  و 
دانشجويان رشته مهندسی كامپيوتر به اعضای تيم اصلی 
شاخه اضافه گرديد و شاخه به عنوان يك گروه مشترک 
كامپيوتر  مهندسی  و  برق  مهندسی  دانشکده های  بين 
رسميت يافت. از جمله ساير فعاليت های شاخه، می توان 
همايش  برگزاری  در  مشاركت  كرد:  اشاره  موارد  اين  به 

كشور،  از  خارج  در  تحصيالت  چالش های  و  فرصت ها 
هماهنگی های  انجام  تهران،  دانشگاه  فنی  دانشکده  در 
 ،IEEEXterme الزم و آغاز ثبت نام تيم ها برای مسابقه
برنامه ريزی و دعوت از دو سخنران برای برگزاری مراسم 
IEEE Day، تکميل طرح و آغاز فعاليت های مربوط به 
بهمن ماه سال  آخر  هفته  )كه   ComplexCity مسابقه 
جاری توسط شاخه برگزار خواهد گرديد(، حمايت شاخه از 
اولين كارگاه تخصصی سيستم های راداری ايران و همچنين 
رويداد ملی آب و انرژی، برگزاری اولين جلسه از سلسله 
و   )Free Discussion( آزاد  گفتگوی  هفتگی  جلسات 

طراحی جديد و به روزرسانی وبسايت شاخه.

دانشگاه صنعتی شريف

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه   IEEE دانشجويی  شاخه 
تهران جنوب در بهار 94 اقدام به برگزاری كالس آموزش 
تخصصی نرم افزار Cadence )نرم افزار طراحی مدارات 
مجتمع( برای دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد نمود. 
و  دانشجويی  شاخه  تخصصی  نشريه  پانزدهم  شماره 
"سيگنال"  عنوان  تحت  برق  مهندسی  علمی  انجمن 
ماه  مرداد  تاريخ دهم  در  منتشر شد.  و  به چاپ رسيده 
سال جاری، شاخه دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

تهران جنوب، در برگزاریهمايش فرصت ها و چالش های 
تحصيالت در خارج از كشور با شاخه داشجويی تهران 
همکاری نمود. در اين همايش كه در سالن شهيد چمران 
تا  شد  سعی  شد،  برگزار  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده 
كشور  از  خارج  در  تحصيالت  های  چالش  و  ها  فرصت 
را  اين مسير  زبان كسانی كه  از  به طور جامع و كارامد 
پيموده اند از گوشه گوشه دنيا به گوش شركت كنندگان 

رسانده شود.

دانشگاه  آزاد واحد تهران جنوب

اين دوره از فعاليت های شاخه با برگزاری سمينار شبکه 
های عصبی با ارائه خانم دكتر قليزاده وحضور پروفسور 

بيورانی در تاريخ 14 مهرماه 1393 آغاز گشت. 
سپس IEEE Day  را جشن گرفته و از اعضای پيشين 

و استاد مشاور شاخه پروفسور بيورانی تقدير شد.
همچنين بازديد از نيروگاه سيکل تركيبی سنندج برای 
اين  وكارهای  ها  بخش  با  دانشجويان  بيشتر  آشنايی 
مجموعه و مشاهده عينی دروس تئوری در تاريخ دهم 

آذرماه 1393 انجام گرفت.
آموزش  دانشگاه كردستان كالس های   IEEE انجمن 
افزايش  برای   PLC و   MATLAB های  افزار  نرم 

مهارت های دانشجويان تشکيل داد. 
الکتريکی  مدارهای  كتاب  معرفی  جهت  نيز  سميناری 
1 و2 به تاليف مهندس بهرام آرا فوق ليسانس دانشگاه 
تهران و دانشجوی دكتری دانشگاه تربيت مدرس برگزار 

شد.
از ديگر فعاليت های شاخه:

How to apply 1( برگزاری كارگاه
با ارائه دكتر عبداهلل پوری˛ دكتر محمدخانی وپروفسور 

بيورانی
 Theoretical and practical" سمينار   )2
 considerations of multilevel per cell
ميثم  آقای  ارائه  با   "flash memory channels
دانشگاه  از  كارشناسی ارشد  دانش آموخته  اسدی 
دپارتمان  دكتری  كانديدای  اكنون  هم  و  اميركبير 

مهندسی برق Hawaii, Honolulu می باشد.
انجمن IEEE دانشگاه كردستان با شركت در جشنواره 
انجمن  ترين  فعال  و  غرفه  بهترين  عنوان  به  حركت 

دانشگاه مورد تقدير قرار گرفت.
همچنين از طرف بخش ايران به عنوان شاخه ی مورد 

تقدير برگزيده شد.
موفقيت  كردستان  شاخه   IEEE انجمن  نهايت  در 
مقاله در  بهترين  مقام  آقای سيروان عطايی در كسب 

كنفرانس برق قدرت را به ايشان تبريك ميگويد.

دانشگاه كردستان

دانشگاه  علم و صنعت ايران
اندازی  راه  را  داده  رخ  فعاليت  مهمترين  بتوان  شايد 
با  دانست.  الی 3 سال  از گذشت 2  مجدد شاخه پس 
مشاور  عنوان  به  رضوی زاده  محمد  سيد  دكتر  انتخاب 
ايشان  جانب  از  صورت گرفته  برنامه ريزی  و  شاخه 
دانشجويان عالقمند برای فعاليت گردهم آمدند. نتيجه 
تقدير شناخته شدن شاخه  قابل  به  فعاليت منجر  اين 
علم و صنعت تنها پس از يك سال فعاليت در ششمين 
مراسم ساليانه بخش ايران IEEE شد. در زير مروری 
گذشته  سال  در  صنعت  و  علم  شاخه  فعاليت های  بر 

خواهيم داشت:
تخصصی  افزارهای  نرم  شده  بندی  طبقه  آموزش 
اولويت  از  وركشاپ  و  كالس  قالب  در  برق  مهندسی 
های شاخه بوده است. از پارامترهای مهم در برگزاری 
دوره های آموزشی، كاربردی بودن است. به عنوان مثال 
در كالس FPGA, ARM, AVR شركت كنندگان 
پس از آموزش به سنتز كدهای خود پرداختند. سياست 
شاخه بر آنست تا همچون نام دانشگاه، علم را با طعم 
صنعت به دانشجويان عالقمند هديه نمايد. در انتخاب 
افرادی  تنها  شده  دريافت  رزومه های  بين  از  مدرسين 
صنعتی  فعاليت  سابقه  كه  اند  شده  تدريس  به  موفق 
داشته اند. نحوه ثبت نام در وركشاپ ها به طرز كارآمدی 
با  دانشجويان  كه  نحوی  به  است،  بازسازی  حال  در 
را  نظر  مورد  كالس  بتوانند  شاخه  وبسايت  به  مراجعه 
در سبد خريد خود قرار داده و بدين طريق از سايتهای 

تجاری موفق الگو برداری شده است.
صنعت  و  علم  شاخه  در  مختلف  های  رسانی  اطالع 
تنها منحصر به اعضای IEEE نيست. شاخه به منظور 
آشنايی دانشجويان با IEEE با حضور مسئولين بخش 
ايران اقدام به برگزاری همايش كرده است. پل ارتباط 
ايميل،  پيامك،  سيستم  طريق  از  دانشجويان  بين 
دانشکده  سطح  در  اطالع رسانی  بوردهای  و  خبرنامه 
نقاط  از  اساتيد  با  مستمر  ارتباط  می پذيرد.  صورت 
پرقوت شاخه است. معرفی گرايش ها، پتانسيل های نرم 
جمله  از  اساتيد  علمی  سخنرانی های  برگزاری  افزارها، 
ماه  ارديبهشت  در  مثال  عنوان  به  هاست.  فعاليت  اين 

سخنرانی با محوريت شناخت و تحليل بازار كار صنعت 
مايکروويو با حضور دكتر مجيد طيرانی برگزار شد. ثبت 
با همکاری  اساتيد  و  دانشجويان  تمديد عضويت  و  نام 
پذيرفت  دانشجو صورت  پرشين  گروه  با  كه  ای  بهينه 
دانشگاه  است. شاخه  گرديده  فرايند  اين  تسريع  باعث 
در  عضويت  تمديد  و  نام  ثبت  ميزبان  صنعت  و  علم 

كنفرانس مهندسی برق 1394 بوده است.
به منظور ارتقای علمی خدمات ارايه شده به دانشجويان، 
های  آزمايشگاه  با  نامه  تفاهم  ايجاد  به  اقدام  شاخه 
مختلف تحقيقاتی و پژوهشکده های دانشگاه نموده تا 
ضمن استحکام روابط، از توان آزمايشگاهی در دوره های 
آموزشی استفاده مناسب گردد. به عنوان مثال استفاده 
كاربردی  الکترومغناطيس  آزمايشگاه  اعضای  دانش  از 
در آموزش جامع 7 نرم افزار تخصصی مخابرات ميدان 
سنجی  امکان  نيز  و  تخصصی  نويسی  مقاله  كارگاه  و 

استفاده از پتانسيل های پژوهشکده الکترونيك.
نيازهای  با  متناسب  شاخه  اخير  فعاليت های  كنار  در 
مختلفی  سمت های  نمودن  اضافه  به  اقدام  شده  حس 
شکل دهنده  تيم  توان  از  تا  نموده  قبلی  آيين نامه  به 
كميته  تشکيل  شود.  استفاده  بازده  باالترين  با  شاخه 
WIE، كميته ثبت نام و تمديد عضويت و برنامه ريزی 
در  است.  مهم  موارد  از  يك  هر  در  موثر  حضور  برای 
علمی،  انجمن  همکاری  با  علمی  فعاليت های  خالل 
مسابقات دانشجويی در جشنواره های دانشگاهی برگزار 
گرديده است. بازديد از موزه مخابرات نيز در اين ميان 
با  گنجيده شد. در اين مدت آيين نامه شاخه متناسب 
قوانين دانشگاه و نيازها تدوين شده و انتخابات شاخه با 

جديت دنبال شده است. 
فعاليت های شاخه به موارد فوق محدود نبوده و پيگيری 
جهت  الزم  های  راهنمايی  و  دانشجويان  اختراع  ثبت 
استفاده از امکانات وبسايت Kickstarter صورت می 

پذيرد. 
ناگفته پيداست حمايت دانشکده برق علم و صنعت از 
بر  حتی  می توانست  دانشجويان  نام  ثبت  نيز  و  شاخه 

حجم فعاليت های انجام شده تاكنون نيز بيفزايد.

دانشگاه يزد
 94 خردادماه  در  يزد،  دانشگاه  داشجويی  شاخه 
و  معرفی  را   IEEE تا  بود  دانشجويان  ميزبان 
با  اين جلسه  كند؛  آشنا  آن  در  عضويت  مزايای  با 
يزد،  شاخه  محترم  مشاور  تدين،  دكتر  سخنرانی 
برگزار شد. از ديگر فعاليت های اين شاخه می توان 
برگزاری سمينار معرفی index coding را نام برد.

آموزشی  كالس  دوره  اولين  برگزاری  همچنين 
از ديگر   Latex افزار AVR و كارگاه آموزش نرم 

فعاليت های اين شاخه بوده است.

برگزاري كارگاه اموزشي 
بين المللی رادار و صنايع وابسته

برای اولين بار در تاريخ صنعت رادار و صنايع وابسته به 
آن دركشور عزيزمان ايران و همزمان با موفقيت ها ، 
پيشرفت ها و دستاوردهای عظيم محققان و دانشمندان 
ايرانی داخل و خارج از كشور مفتخر هستيم به اطالع 
وابسته  صنايع  و  رادار  صنعت  اندركاران  دست  كليه 
برسانيم كه آزمايشگاه رادار و جنگ الکترونيك دانشگاه 
صنعتی شريف با همکاری IEEE بخش ايران و شاخه 
دانشجويی IEEE دانشگاه صنعتی شريف در نظر دارد 
صنايع  و  رادار  بين المللی  آموزشی  كارگاه  بزرگترين 
وابسته در منطقه خاورميانه را با شركت اساتيد برتر 
با حضور متخصصان و دانشجويان  داخلی و خارجی 

برجسته داخلی برگزار نمايد.
چارچوبی  ايجاد  گردهمايی،  اين  برگزاری  از  هدف   
علمی  دانش  سطح  بيشتر  هرچه  ارتقا  منظور  به 
اين صنعت در جهت  دست اندركاران و عالقه مندان 
همفکری ، همکاری و هم انديشی هرچه گسترده تر 
متخصصان اين صنعت رو به رشد و شکوفايی علمی 

زمينه های وابسته آن است.
راستای  اخير تالش های  بسياری در  در سال های 
موجود  صنايع  ميان  مستحکم  و  امن  مسيری  ايجاد 
نظير  پژوهشی   – علمی  های  سازمان  و  كشور  در 
مسير  در  رو  اين  از   . است  گرفته  صورت  دانشگاه 
برگزاری چنين رويدادی بين المللی به دستور كميته ی 
ای  كميته    ، رادار  تخصصی  كارگاه  سياست گذاری 
متشکل از دانشجويان و انديشمندان صنعتی دانشگاه 
صنعتی شريف اين وظيفه  را بر عهده گرفتند تا با ياری 
خداوند متعال خال موجود ميان اقشار صنعتی و علمی 
را از طريق ايجاد محيطی با مسير های ارتباطی امن 
به منظور تبادل اطالعات و جذب نيروهای متخصص 

علمی توسط صنايع گوناگون ، از ميان ببرد . 
بر  عزيزمان  ميهن  پژوهشگران  و  دانشمندان  همواره 
آن بوده اند تا سطح علمی كشور را همگام و همراه 
به همين جهت   . ببرند  پيش  علمی جهان  با سطح 
نياز به يك پل ارتباطی مستقيم ميان منابع تحقيقاتی 
همين  در  كه  گردد  می  احساس  خارجی  و  داخلی 
افق  با  رادار  تخصصی  كارگاه  علمی  كميته ی  راستا 
ديد بلند و برنامه ريزی های سازماندهی شده در صدد 
شکل دهی روابطی پايدار و بلندمدت با اساتيد برجسته 
و متخصصان صنايع برتر خارج از كشور ، برآمده اند. 
اميد است كه با ياری پروردگار متعال در مسير تکاملی 

پيش رو گام هايی سازنده و موثر برداشته شود .
برای كسب اطالعات بيشتر از نحوه ثبت نام و مشاهده 
جزئيات به سايت كارگاه تخصصی سيستم های راداری 

، به آدرس ذيل مراجعه فرماييد.
www.irwrs.org : آدرس سايت
تلفن تماس : ۰21-6616۵7۸2 

info@irwrs.org : پست الکترونيکی

دهم  در  تهران،  دانشگاه   IEEE دانشجويی  شاخه 
چالش های  و  فرصت ها  همايش  جاری  سال  ماه  مرداد 
تحصيالت در خارج از كشور را برگزار كرد و در آن 2۰ 
روند  در  تجارب خود  از  تهران  دانشگاه  نخبگان  از  تن 
اروپايی/آمريکايی  در كشورهای  زندگی  و  پذيرش  اخذ 
صحبت كردند. اين همايش با حضور 6۰۰ شركت كننده 
از  داوطلبين  نفر   4۵ همکاری  بار  نخستين  برای  و 
دانشگاه  دانشگاه شريف،  دانشجويی  اعضای شاخه های 

و  جنوب  تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اميركبير، 
واحد نجف آباد، برگزار شد. 

با  تهران  دانشگاه  دانشجويی  تابستانی شاخه  دوره های 
حضور بيش از 12۰ دانشجو در دانشکده برق و كامپيوتر 
 AVR ميکروكنترلرهای  عناوين  تحت  تهران  دانشگاه 

MATLAB، جاوا/اندرويد و ++C برگزار شد. 
شاخه  طرف  از  كنندگان  شركت  به  دوره ها  پايان  در 

دانشجويی گواهی پايان دوره اعطا گرديد. 

دانشگاه تهران

دانشجویی

دومين يادبود 
استاد محمد حکاک 

در دانشگاه تربيت مدرس
 IEEE دانشجويی  شاخه 
برای  مدرس،  تربيت  دانشگاه 
دومين  پياپی،  سال  دومين 
گردهمايی اساتيد و دانشجويان 
و  برق  مهندسی  دانشکده 

استاد  بزرگداشت  دومين  مناسبت  به  را  كامپيوتر 
دكتر محمد حکاک در روز يکشنبه مورخ 7 تيرماه 
شکرانۀ  تاالر  و  مطهری  شهيد  سالن  در   1394

دانشگاه تربيت مدرس برگزار نمود.
هيات  محترم  اعضای  حضور  با  گردهمايی  اين   
علمی و كارمندان به همراه خانواده های محترمشان 
كامپيوتر،  و  برق  مهندسی  دانشکدۀ  دانشجويان  و 
دانشگاه  رأس ساعت 2۰ در سالن شهيد مطهری 
تربيت مدرس آغاز گرديد. از ميهمانان ويژۀ مراسم 
يادبود استاد محمد حکاک می توان به هيات رئيسه 
بخش ايران IEEE و اعضای كميته های تخصصی 
سابق  دبير  همچنين  و  بخش،  اين  آموزشی  و 
مهندس  آقای  مجازی، جناب  فضای  عالی  شورای 
دانشجويان  كرد.  اشاره  انتظاری،  محمدحسن 
ديگر  از  تهران  دانشگاه های  دانشجويی  شاخه های 

ميهمانان اين مراسم بودند.
گرديد،  همراه  افطار  ضيافت  با  كه  همايش  اين 
بود.  آن  از  پس  و  افطار  از  پيش  بخش  دو  شامل 
در بخش نخست، پس از پخش تالوت قرآن مجيد 
و سرود ملی ايران، با سخنرانی و خوش آمدگويی 
جناب آقای دكتر حميدرضا مؤمنی، رياست محترم 
دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر اين دانشگاه آغاز 

شد.
 در ادامه جناب آقای دكتر محمودرضا حقی فام، 
نايب رئيس بخش ايران IEEE و معاون پژوهشی 
معرفی  به  كامپيوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده 
و  فعاليت ها  حوزۀ  ويژه  به   IEEE كلی  تاريخچۀ 

شاخه های دانشجويی بخش ايران پرداخت.
جبهه های  جانباز  پور  قاسم  محمد  آقای  جناب 
بود  مراسم  اين  ويژه  مهمانان  از  تحميلی،  جنگ 
ايشان  حضور  رمضان،  مبارک  ماه  بركت  به  كه 
مطهری  شهيد  سالن  در  همايش  اين  زينت بخش 
شد. پس از پخش كليپ ويدئويی از زندگی ايشان، 
لوح تقديری به پاس فداكاری های اين عزيز توسط 
رياست دانشکدۀ مهندسی برق و كامپيوتر به ايشان 

اهدا شد.
آقای  جناب  همايش،  اول  بخش  سخنران  آخرين 
محمد  استاد  ارشد  فرزند  حکاک  عماد  مهندس 
حکاک بود كه حمايت های مادی و معنوی فراوانی 
استاد حکاک  بزرگداشت  برگزاری  سال  دو  هر  در 
دانشجويی  شاخۀ  از  مدرس  تربيت  دانشگاه  در 

داشته است.
از  افطار،  از  قبل  مراسم  اول  قسمت  انتهای  در 
اعضای هيات رئيسۀ بخش ايران IEEE و همچنين 
شاه آبادی،  دكتر  دانشکده،  اساتيد  از  تن  سه 
دكتر  فريدونيان،  دكتر  حقی فام،  محمدرضا  دكتر 
حامی  همواره  كه  مهدی آبادی،  دكتر  و  گرانپايه 
تنديس  اهدای  با  بوده اند،  دانشجويی  فعاليت های 
قدردانی  حکاک،  محمد  استاد  بزرگداشت  يادبود 
شد. بخش اول همايش، با گرفتن عکس يادگاری 
در سالن مطهری به اتمام رسيد و ميهمانان برای 
صرف افطار به تاالر شکرانۀ دانشگاه دعوت شدند. 
از  كليپ  يك  پخش  گردهمايی،  دوم  بخش  در 
)به   2۰14 سال  در  دانشجويی  شاخۀ  فعاليت های 
عنوان شاخۀ برتر بخش ايران در اين سال( و كليپ 
ديگری در مورد زندگی نامۀ استاد محمد حکاک در 
فاصله بين مراسم افطار تا شام در سالن شکرانه اجرا 
شد. در قسمت پايانی مراسم به قيد قرعه از چند تن 
از حضار كه در مسابقه يادبود شركت كرده بودند با 

اعطای جوايزی تقدير شد.
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عنوان  با  ای  جلسه  جاری،  سال  برق  كنفرانس  حاشيه  در 
زندگی  در  آن  تاثير  و   IEEE عضويت  مختلف  "درجات 
مهندسين و متخصصين برق و كامپيوتر" برگزار شد. در اين 
جلسه كه با حضور چند تن از استادان و دانشجويان و چند 
شاهيده پور،  دكتر  آقای  شد  برگزار   Fellow اعضای  از  تن 
عضو Fellow در IEEE، به ارائه توضيحاتی در مورد درجات 

گوناگون عضويت در IEEE پرداخت.
• • •

Senior شدن آسان است
 Senior در ابتدا، دكتر شاهيده پور به نحوه عضويت به عنوان
پرداخت. وی با اشاره به اين مطلب كه عضويت در اين درجه 
آسان است و عموم استادان معيارهای الزم برای به دست آوردن 
اين رتبه را دارند به معيار ده سال فعاليت حرفه ای و معرفی 
فرآيند  كرد.  اشاره   )Reference( مرجع  عنوان  به  نفر  سه 
عضويت در سطح Senior می تواند با درخواست خود شخص 
وی  ندارد.   )Nominator( معرف  به  نيازی  و  شود  انجام 
همچنين از روسای دانشکده ها و مسئولين بخش ها دعوت 
 Senior كرد تا برای عضويت استادان حوزه خود به عنوان
نشان كرد  دانشگاه شريف خاطر  رئيس سابق  نمايند.  اقدام 
كه كسب اين سطح از عضويت حتی معطوف به ارائه مقاالت 
تاثيرگذار نيست بلکه اگر شخص بتواند فعاليت های خود در 
نمايد.  كسب  را  درجه  اين  می تواند  كند  گزارش  را   IEEE
همچنين برگزاری و شركت در همايش های مربوطه نيز می 

تواند در اين امر تاثيرگذار باشد.
• • •

هیچ کس با اولین درخواست Fellow نمی شود
رتبه  كسب  كه  نکته  اين  بر  تاكيد  ضمن  شاهيده پور  دكتر 
Fellow مشکل تر است گفت:" در سال تنها يك دهم درصد 
از كليه اعضای IEEE كه در كل شامل 34۰ تا 3۵۰ هزار 
ذكر  با  او  كنند".  كسب  را  رتبه  اين  توانند  می  است  عضو 
در  داوری  برای   application هزار  حدود  سال  در  اينکه 
"تنها حدود 2۵ درصد  ارائه می شود گفت:   Fellow سطح 
 Fellow ها برگزيده ميشوند". عضو application اين از 
عنوان  به  عضويت  درخواست  ثبت  نحوه  درباره   IEEE در 
 Senior توضيح داد كه بر خالف عضويت به عنوان Fellow
برای كسب اين رتبه نياز به معرف هست و اين معرف است 
كه درخواست را ارائه می كند. ضرورتی ندارد كه اين معرف، 
خود، عضو Fellow باشد. برای اخذ اين رتبه الزم است ۵ 
الی ۸ مرجع توسط معرف تعيين شود كه تمامی اين افراد 
باشند. وی همچنين   IEEE Fellow در  بايست عضو  می 
برگزيده سخن  های   application انتخاب  نحوه  مورد  در 
 application گفت. وی خاطر نشان كرد كه پس از معرفی
ها، در ابتدا، كميته Society بدون نمره دهی آنها را رده بندی 
می كند و سپس application ارائه شده برای گروه مربوطه 
توصيه نامه های  نمی تواند  مخصوص  گروه  می شود.  ارسال 
مراجع را ببيند و تنها به نام آنها دسترسی دارد. اين گروه از 
صفر تا صد نمره ای را به application اختصاص می دهد و 
application ها را بر حسب امتياز به چهار دسته تقسيم 
می كند و نتيجه نهايی را برای كميته اصلی IEEE می فرستد. 
گروه اصلی به توصيه نامه مراجع دسترسی دارد با اين حال 
در اين مرحله بررسی تخصصی روی application ها انجام 
متخصص  گروه،  اين  در  عضوی  هيچ  بسا  چه  نمی گيرد.  
توسط  شده  اعالم  نتيجه  تغيير  لذا  نباشد  مربوطه  موضوع 
به  اينجا  در  وی  است.  ممکن  اما  بعيد   Society كميته 
ضرورت انتخاب معرف قوی اشاره می كند و می گويد: "پس 
از application كه هم ارز با خود شخص است، مهم ترين 
بخش تعيين معرف مناسب و باتجربه است". معرف مناسب 
اهميت  بر  تاييدی  مراجع  توصيه نامه  كه  می كند  تضمين 
application مورد نظر باشد و همچنين می تواند نسبت به 
اعالم نتيجه كميته Society اعتراض كند. دكتر شاهيده پور با 
ذكر اين نکته كه عموم افراد در اولين درخواست موفق به اخذ 
رتبه نمی شوند به ضرورت ارائه درخواست در سال های بعد 
 application تاكيد كرد. وی گفت: "توصيه می كنم كه اگر
مورد نظر برگزيده نشد در سال های آتی مجددا ارائه شود زيرا 
سال های  در  و  گرفته  قرار  برگزيده ها  در صف  است  ممکن 

بعدی شانس بيشتری برای موفقيت داشته باشد."
• • •

چرا می خواهید Fellow شوید؟
دكتر شاهيده پور در ادامه صحبت های خود به برخی امتيازات 
عضويت و فعال بودن در IEEE اشاره نمود و از آن به عنوان 
نقطه ای درخشان در رزومه هر فرد ياد كرد. وی خاطر نشان 
در  توانايی شخص  نشان دهنده   IEEE در  كرد كه عضويت 
فعاليت به عنوان عضوی از جامعه علمی يا به عنوان رهبر، 
درخواست  مورد  در  وی  است.  فردی  توانايی های  بر  عالوه 
عضويت به عنوان Fellow گفت:"يکی از سواالت مهم فرم 
شويد".   Fellow می خواهيد  چرا  كه  است  اين  درخواست 
وی با ذكر اين نکته كه داشتن دانشجو و ارائه مقاالت جزء 
برای  را  موارد  اين  است،  استادی  هر  متعارف  فعاليت های 
پاسخ به پرسش باال ناكافی دانست و تاكيد كرد كه آنچه به 
عنوان جواب انتظار می رود اين است كه فرد توضيح دهد كه 
آيندگان به سبب كدام فعاليت او را به ياد خواهند آورد. در 
واقع شخص بايد ذكر كند كه چه كاری انجام داده است كه 

بدون او هرگز انجام نمی شد.
 Fellow در ادامه دكتر فتوحی، رئيس دانشگاه شريف و عضو
در IEEE به اين موضوع اشاره كرد كه چون تعداد مقاالت 
ارائه شده برای عضويت در اين سطح نمی تواند بيشتر از 1۰ 
مورد باشد، مهم است كه موضوع واحدی مورد نظر قرار بگيرد 
و از ارائه مقاالت با موضوعات متفاوت و پراكنده پرهيز شود. 

سواالت  برخی  پاسخ گوی  شاهيده پور  دكتر  جلسه  پايان  در 
 IEEE حضار بود و در انتها به اهميت فعاليت های دانشجويی
اشاره كرد و دانشجويان را به حضور در كنفرانس ها و برگزاری 

همايش های مربوطه دعوت نمود.

 IEEE درجات مختلف عضويت
و تاثير آن در زندگی مهندسين و 

متخصصين برق و كامپيوتر

چه نکاتی فعالیت علمی دکتر حمیدرضا مومنی را شاخص 
می کند؟

فقط يك نکته قابل ذكر را در فعاليت های آموزشی و پژوهشی خود 
شاخص می دانم و آن اينکه من به كارهايی كه بر عهده گرفته ام 
اهميت زيادی می دهم،  به اين معنی كه فعاليت ها را با جديت دنبال 
می كنم و اگر انجام كاری را پذيرفتم سعی می كنم با كيفيت مناسب 

آن را به پايان برسانم. 
توجه به چه نکاتی موجب تحول در عرصه آموزش می شود؟

به  اين است كه درس ها  افت سطح آموزش  از عوامل اصلی  يکی 
صورت استاندارد ارائه نمی شوند. منظورم از عدم ارائه دروس به صورت 
استاندارد اين است كه گاهی محتوا به صورت كامل ارائه نمی شود، 
كتاب های به روز برای تدريس انتخاب نمی شوند و استادان توجه 

خاصی به مطالب جديد ندارند. 
به نظر من اگر يك استانداردسازی در دروس سطح آموزش عالی 
صورت گيرد، كيفيت مطالب تضمين شود و همکاران هيات علمی 
اين نکات را رعايت كنند، شاهد تحولی در آموزش خواهيم بود. همان 
طور كه در برخی از كشورها با توجه به اين موضوع، تحوالتی در 

سيستم آموزش به وجود آمده است.
دریافت جایزه ای موسوم به جایزه دکتر جبه دار ماراالنی چه 
احساسی در دکتر حمیدرضا مومنی برانگیخت و دریافت آن 

چه معنایی برای او دارد؟
به دو دليل احساس خيلی خوبی ايجاد كرد. اول، اينکه اين جايزه با 

نام دكتر جبه دار همراه بود. 
دروس  استانداردسازی  شاخص  كه  بودند  افرادی  از  يکی  ايشان 
مهندسی برق را به خوبی رعايت و پياده سازی كردند و الگوی مناسبی 
برای استادان در دانشگاه های مختلف هستند و مزين بودن جايزه به 

نام وی می تواند به معنی اين باشد كه 
به فعاليت های آموزشی برنده به عنوان 
توجه  آموزشی  فعاليت های  در  الگويی 

شده است. 
يك  جانب  از  جايزه  اين  اينکه  دوم، 
موسسه بسيار معتبر در سطح جهان ارائه 
شده است و به نظر من اين دو نکته اين 

جايگاه را بسيار ارزشمند می كند.

در عرصه  موفقیت  برای  استادان جوان  به  توصیه هایی  چه 
آموزش دارید؟

توصيه من به همکاران جوانم اين است كه در موضوع آموزش، به 
استانداردها توجه كنند و كيفيت و مطالب به روز را مورد توجه قرار 
دهند. همچنين الزم است كه كتاب های جديد را به كار بگيرند. به 
عنوان مثال، من برای يکی از دروسی كه در چند سال گذشته ارائه 
كرده ام چندين سری يادداشت مختلف متناسب با منابع جديد تهيه 

كرده ام. 
این اقدام چه تاثیری در انگیزه دانشجویان خواهد داشت؟

اين كار باعث می شود كه دانشجويان با عالقه بيشتری مطالب را 
دنبال كنند. 

استاد بايد مطالب را به شيوه ای ارائه كند كه دانشجو نسبت به مطالب 
شکاک باشد و به صرف مواجهه با مطلبی در منابع موجود آن را 
كامال درست تلقی نکند و به دنبال تعيين صحت مطلب باشد. اين 
موضوع به دانشجويان انگيزه می دهد تا با كيفيت بهتری دروس را 

دنبال كنند.
به  توصیه ای  چه  آموزش  موضوع  در  صاحب نظر  عنوان  به 

دانشجویان رشته مهندسی برق دارید؟
دانشجويان بايد درس را برای يادگيری مطلب دنبال كنند و نمره و 
معدل بايد در اولويت های بعدی باشند. دانشجو بايد فکر كند كه در 
اين درس بايد به چه سواالتی پاسخ داده شود و در پی جواب ها باشد. 
حس كنجکاوی و به روز بودن برای دانشجو بسيار مهم است و با توجه 
به گسترش تکنولوژی ضروری است كه به كالس و آموزش های استاد 
محدود نشود. از طرف ديگر، وقتی كه استاد ببيند كه دانشجويان 
انگيزه بااليی دارند، به ارائه مطالب جديد و به روز ترغيب می شود. در 
واقع يك اثر دوطرفه بين استاد و 
دانشجو وجود دارد به اين معنی 
و  جديد  مطالب  استاد  اگر  كه 
مناسب ارائه كند، دانشجو عالقه 
مند می شود و انگيزه می يابد و 
وقتی دانشجو به مطالب عالقه مند 
موضوعات  ارائه  به  استاد  شود، 

جديد رغبت پيدا می كند.

دكتر فروهر فرزانه - برگزيده جايزه استاد حکاکدكتر حميدرضا مومنی - برگزيده جايزه استاد جبه دار
شاخص  را  فرزانه  فروهر  دکتر  پژوهشی  فعالیت  نکاتی  چه 

می کند؟
دانشگاهی، صداقت در كار،  فعاليتهای  انسجام  پيگيری موضوعی،   

اصالت موضوعی، عشق و عالقه به دانشجويان و پژوهشگران جوان.
چه نکاتی يك پژوهش در عرصه مهندسی را شاخص ميکند؟

 اصالت موضوع، كاربرديبودن موضوع، مفيدبودن آن برای جامعه و 
اثرگذاری آن در جامعه علمی و محيط زندگی.

استاد محمد حکاک چه  به جایزه  دریافت جایزهای موسوم 
احساسی در دکتر فروهر فرزانه برانگیخت و دریافت آن چه 

معنایی برای او دارد؟
احساس  نوعی  دانشگاهی،  فعاليت  و  كار  سال  از حدود سی  پس   

خرسندی و امتنان بوجود می آورد.
به  توصیهای  چه  پژوهش  موضوع  در  صاحب نظر  عنوان  به 

دانشجویان رشته مهندسی برق دارید؟
بدنبال  و  بجويند  را  كاربردی  و  ناب  و  بکر  موضوعات  دانشجويان   
تحقيقاتی باشند كه در بهبود زندگی مردم ايران و جامعه مهندسی 

اثرگذار باشد. از همان ابتدا بدنبال مقاله يا ثروت نباشند.
در عرصه  موفقیت  برای  استادان جوان  به  هایی  توصیه  چه 

پژوهش دارید؟
و  كار  ارتقاء محيط  فکر  به  اول  وهله  در  است  بهتر  استادان جوان 
و  كارگاه ها  آزمايشگاه ها،  كالس ها،  )مانند  دانشگاه  و  خود  فعاليت 
امکانات زير بنايی دانشگاه( خويش باشند سپس به ارتقاء شخصی 
خود بينديشند. انشاا... در يك محيط كاری خوب لوازم پيشرفت همه 

آنها فراهم می آيد. جوانان به آينده روشن تر بينديشيد. 
اميريه،  محله  در،  ماه 1336  فروردين  در  فرزانه  فروهر   : بيوگرافی 
تهران بدنيا آمد. تحصيالت دبيرستانی را در دبيرستان البرز تهران 

دكتر  مرحوم  مديريت  زمان  در  و 
محمد علی مجتهدی با رتبه ممتاز به 
رتبه 42 كشوری  با كسب  برد.  پايان 
رشته  در   13۵4 سراسری  آزمون  در 
دانشگاه  فنی  دانشکده  برق  مهندسی 
تهران، دانشکده مهندسی برق دانشگاه 
مهندسی  دانشکده  و  شريف  صنعتی 
دانشگاه شيراز پذيرفته شد. به انتخاب 

خود در همان سال وارد رشته مهندسی برق و الکترونيك دانشگاه 
شيراز شد و در سال 13۵9 با كسب رتبه اول در دوره پنج ساله )فوق 
التحصيل  فارغ  دانشگاه  اين  الکترونيك(  و  برق  مهندسی  ليسانس 
در  كه  فرانسه،  دولت  از  تحصيلی  بورس  دريافت  با  بالفاصله  شد. 
ايران  سراسر  های  دانشگاه  ممتاز  آموختگان  دانش  برای  سالها  آن 
در نظر گرفته شده بود، عازم آن كشور شد. درجه فوق ليسانس در 
زمينه مخابرات ماهواره ای در سال 136۰ از دانشکده مخابرات پاريس 
تلکام، فوق ليسانس الکترونيك در سال 1361 از دانشگاه ليموژ و 
دكترای مهندسی از دانشگاه ليموژ در سال 1364 در زمينه مخابرات 
مايکروويو و نوری را كسب كرد. دكتر فرزانه در مهر ماه 1364 به 
وطن بازگشت و دوره طرح سربازی را در دانشگاه پلی تکنيك تهران 
دانشگاه صنعتی  به  از سال 136۸  پرداخت.  پژوهش  و  تدريس  به 
شريف پيوست. در سال 1376 به درجه دانشياری و در سال 13۸1 
عالقه  مورد  تحقيقاتی  های  زمينه  گرديد.  نائل  استادی  درجه  به 
دكتر فرزانه، مدارهای فعال و غيرخطی مايکروويو و موج ميليمتری، 
آنتن های  و  راديويی  جهت يابی  آنتن ها،  آرايه  ماهواره ای،  مخابرات 
هوشمند ميباشد. از دكتر فرزانه حدود ۵۰ مقاله در نشريات بينالمللی 
و دو كتاب به چاپ رسيده كه حدود 1۰4 بار مورد استناد بين المللی 
قرار گرفته اند. دكتر فرزانه برنده جايزه مايکروويو سال اروپا در سال 
19۸۵ ، جايزه ماكسول موسسه آی. ای. ای انگلستان در سال 2۰۰1 
، جايزه نوآوری مجتهدی )دانشگاه صنعتی شريف( در سال 2۰1۰ و 
جايزه محمد حکاک آی.ای.ای.ای. ايران در سال 2۰1۵ می باشد. از 
دانشجويان برجسته دكتر فرزانه می توان از دكتر علی بنايی و دكتر 
محمد مهدی نايبی، استادان دانشگاه صنعتی شريف، دكتر ابوالقاسم 
اسفنديار  دكتر  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  استاديار  زيدآبدی نژاد 
مهرشاهی دانشيار دانشگاه شهيد بهشتی، دكتر مجيد طيرانی دانشيار 
دانشگاه علم و صنعت، دكتر سجاد 
جهانبخت استاديار دانشگاه كاشان، 
دكتر محمد نشاط استاديار دانشگاه 
تهران، دكتر محمد حسن جوادزاده 
استاديار دانشگاه شاهد و دكتر علی 
حاجی ميری استاد دانشگاه كلتك 
نام  كاليفرنيا(  تکنولوژی  )انستيتو 

برد.

مهندسی  آموزش  بهبود  برای  جنابعالی  کوشش  و  سعی 
معطوف به چه نکاتی بوده است؟

البته مطالب در مورد چگونگی بهبود آموزش مهندسی بسيار وسيع 
و چندوجهی می باشد و در اين مختصر نمی گنجد و عالوه بر آن 
به صورت  تا مسئله  نظران می باشد  از صاحب  به يك جمع  نياز 
جامع بررسی گردد و من دراينجا فقط به چند نکته از تجربيات 

خود اشاره می كنم.
در درجه اول برای موفقيت در  حرفه تدريس و آموزش بايستی 
عالقمندی و استعداد اوليه برای اين كار مانند هر حرفه ديگر در 
و  احراز دانش كافی  بعد  و در مرحله  باشد  شخص وجود داشته 
تسلط بر مفاهيم در زمينه تخصصی می باشد. در آموزش مهندسی 
عالوه بر دانش نظری و تسلط بر مفاهيم، بايستی در زمينه های 

عملی و تکنولوژی نيز اطالعات كافی داشت.
اينجانب با توجه به همکاری با صنعت و آزمايشگاه های تحقيقاتی 
در داخل و خارج، سعی نموده ام در كالس در كنار مطالب تئوری، 
جنبه های صنعتی و تکنولوژيکی مطالب و آنچه يك مهندس در 
ارائه دهم تا دانشجويان  با آن روبرو می شود نيز  حرفه مهندسی 

بتوانند ارتباط بين مطالب كالسيك و فناوری را دريابند.
برای  آماتوری  و  تحقيقاتی  آزمايشگاه های  ايجاد  اينجانب،  بنظر 
طراحی و ساخت و تست سيستم های ساده مهندسی با كاربردهای 
تعريف شده و ايجاد انگيزه برای دانشجويان جهت شركت در اين 
در  مهم  موارد  از  رشته ای  بين  و  گروهی  بصورت  فعاليت ها  نوع 
بهبود آموزش مهندسی است. همچنين ايجاد بسترهای الزم جهت 
ارتباط و آشنايی موثر با صنعت از طريق كارآموزيهای  هدفمند و 

شركت دانشجويان در پروژه های صنعتی از موارد ديگر می باشد.
به عنوان فردی شاخص در عرصه آموزش مهندسی برق، چه 
توصیه ای 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 تفاوت ها چیست؟

ورود  ايران،  دانشگاه های  تفاوت 
دانشجويان نخبه و با پشتکار همراه 
مبتنی  فشرده  آموزشی  دوره  با 
كه  است،  نظری  عمدتا  دروس  بر 
را  باالتری  علمی  توان  با  مهندسين 
التحصيالن  فارغ  می نمايد.   تربيت 
بهتری  آمادگی  اكثرا  دانشگاه ها  اين 

برای ورود به دوره های تحصيلی باالتر را دارند.
امکانات  و  منابع  به  دسترسی  در  غرب،  دانشگاه های  تفاوت 
آزمايشگاهی و تحقيقاتی بيشتر می باشد. همچنين ورود به رشته 
مورد عالقه و ادامه همراه با  هدف مشخص ، انگيزه دانشجويان را 
برای يادگيری و استفاده از آموخته ها دوچندان می كند. ارتباط 
زودهنگام با صنعت و كارآموزی های هدفمند در طی سال های آخر 
نيز از تفاوت های ديگر است كه فارغ التحصيالن را آماده جذب در 

صنعت می كند.
باعث تمركز روی  عدم دغدغه آزمون های ورودی مراحل بعدی، 
و  مالی  و همچنين  مشکالت  می شود  دوره  همان  برنامه خاص 

تامين امکانات زندگی برای دانشجويان كمتر است.
آموزش  فضای  بهبود  راستای  در  ایران  بخش  فعالیت 

مهندسی برق را چگونه ارزیابی می کنید؟
انجمن های علمی از جمله ساختارهايی هستند كه می توانند نقش 
طريق  از  كه   باشند  داشته  مهندسی  آموزش  ارتقای  در  مهمی 
ايجاد  و  بازديدها  دانشجويی،  مسابقات  ها،  همايش  برگزاری 

ارتباط های بين المللی توسط اين انجمن ها امکانپذير می شود.
و  برگزاری  با  موجود  امکانات  به  توجه  با   ،IEEE ايران  بخش 
حمايت از همايش ها و مسابقات  و گردهمايی ها در سطح ملی، در 
رابطه با ايجاد انگيزش و فراهم آوردن امکان تبادالت دانشجويی، 
به نظر اينجانب كه از ابتدا با آن در ارتباط بوده ام در ارتقای آموزش 

مهندسی در كشور 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؟
دريافت اين جايزه اميدوارم كرد كه شايد به وظيفه خود در قبال 

دانشجويان نخبه اين كشور تا حدودی عمل كرده ام.
به عنوان پیشکسوت آموزش چه توصیه ای به دانشجویان 

رشته مهندسی برق دارید؟
عالی خود  پشتکار  و  استعداد  به  توجه  با  كه  است  اين  توصيه ام 
واستفاده از فرصت پيش آمده ورود به دانشگاه، از تمامی امکانات 
و  ملی  و  دانشگاهی  منابع  و 
افزايش  جهت  در  بين المللی 
زمينه  با  آشنايی  و  علمی  توان 
خود  تخصص  در  جديد  های 
استفاده نمايند تا بتوانند در حرفه 
مهندسی و يا آموزش آن در آينده 

موفق باشند.

دكتر مهدي  معلم - برگزيده جايزه پيشکسوت آموزش
پژوهش  زمینه  در  فقیت  مو  برای  و کوشش جنابعالی  سعی 

معطوف به چه نکاتی بوده است؟
پژوهش برای من شور, شادمانی و رضايت مندی ايجاد می كند كه 
هيچ فعاليتی قابل رقابت با آن نيست. موفقيت به مقداری هوشمندی, 
نيازدارد. اشتياق, سخت كوشی,  ثابت قدمی و زمينه علمی خوب 
پشتکار, مداومت و آفرينندگی عوامل مهم در موفقيت در امر پژوهش 

هستند.
به عنوان فردی شاخص در عرصه پژوهش مهندسی برق چه 

توصیه ای برای همکاران خود دارید؟
اغلب همکاران ساليق مختص خود را برای انجام پژوهش دارند وشايد 
توصيه به آنان چندان مناسب ننمايد. با اين حال اينجانب به برنامه 
ريزی و تداوم كار پژوهشی بسيار معتقدم وكار پراكنده و منقطع را 

نمی پسندم.
چه پیشنهاداتی برای بهبود برنامه ریزی پژوهش در کشور 

دارید؟
بين  سازنده  تعامل  كشورنيازمند  در  پژوهش  ريزی  برنامه  بهبود 
دانشگاه ها و صنايع است. ضرورت دارد صنايع در جهت برنامه ريزی 
پژوهشی، مسايل بزرگ مورد تحقيق خود را به بخش های كوچکتر 
تقسيم كنند و انجام اين پروژه های كوچك را از محققين بطلبند. 
زيرا پروژهای بزرگ غالبا تخصص های متعدد را می طلبد. ضروت 
دارد انجام پروژه ها از حالت تفننی در آيد و به قصد به كارگيری 
اجرا شود. هم چنين صنايع در ارائه پروژه ها به تازگی آن ها توجه 
كنند تا مورد استقبال پژوهشگران قرار گيرد 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 ريزی ها به صورت كالن انجام می گيرد و اجرای 
اين برنامه ها پژوهش های گسترده ای را می طلبد كه دانشگاه ها 
و مراكز پژوهشی به انجام آن می پردازند. از سوی ديگر مسايل و 
مشکالت در غرب راه حل های آماده ندارند تا بالفاصله بتوان آن ها 
را خريد. شايد اين به دليل سطح علمی باالی مورد نياز در حل اين 
مسايل باشد. درحالی است كه برای غالب مشکالت ايران وكشورهای 
مشابه راه حل ها به صورت نسخه آماده در سطح جهانی وجود دارد. 
پس راهی جز مراجعه به پژوهشگران هست كه سريع تر و آماده 
تر است و صنايع بدان راغبند. از طرفی برای پژوهشگر ايرانی حل 
مسايلی كه قابل عرضه در سطح جهانی نيست جاذبه زيادی ندارد 
و پژوهشگر بدان فقط از نقطه نظر مادی و كسب درآمد می نگرد نه 

ارضای علمی. 

راستای  در  ایران  بخش  فعالیت 
در  پژوهش  فضای  بهبود 
ارزیابی  را چگونه  برق  مهندسی 

می کنید؟
با  ايران  بخش  كه  رسد  می  نظر  به 
را  پژوهشگران  ها  فعاليت  بعضی 
ترغيب به تالش بيشتر می كند و اين 
عالمت خوب را به آنان می دهد كه 

انجمن شما را قدر می شناسد. شايد اين حس در محققين ايجاد شود 
كه در كشورعالوه بر بازيکنان ورزشی پژوهشگران هم ديده می شوند.
دریافت جایزه پیشکسوت پژوهش چه احساسی را در دکتر 
جواد فیض برانگیخت و کسب این جایزه چه معنایی برای او 

دارد؟
شايد از هر حسی بيشتر حس پيری به انسان دست دهد ولی نه به 
معنای اينکه "چون پير شدی حافظ از ميکده بيرون آی". بلکه به 
عنوان پژوهشگری كه در پی ياری دانشجويان و محققين جوان با 
استعداد است كه ممکن است مسير مشابهی را انتخاب كنند. البته 

دانشجويان نابغه به چنين راهنمايی نياز ندارند.
به عنوان پیشکسوت پژوهش چه توصیه ای به دانشجویان 

رشته مهندسی برق دارید؟
ورود به رشته مهندسی برق يك چالش واقعی است. از اين رو همواره 
بر روی مسايل چالشی تمركز كنيد. تالش كنيد حس كنجکاوی 
جوان خود رادر جهت توليد ايده های جديد,پرسش سواالت مشکل 
و ايجاد يك شك سالم معطوف كنيد. ايده های خوب اتفاق نمی 
به هر داده ای  از جاذبه يك مسئله و حساسيت شما  بلکه  افتند 
شوند. می  پديدار  می كند  كمك  مسئله  درآن  شما  ادراک  به  كه 

اگر  امتحانی تصور نکنيد كه  پژوهش را مثل پاسخ به يك سوال 
از  نمره  بايد 2۰  پژوهش  است در  نمره خوبی  از  2۰گرفتيد   16
2۰ نمره را كسب كنيد. سعی كنيد به مسئله مورد پژوهش اشراف 
كامل پيدا كنيد تا ضمن ورود به حيطه آن پژوهش بتوانيد نقش 
فعال درتحقيق داشته باشيد. هوشمندی زياد )و نه فوق العاده( به 
همراه مداومت فوق العاده منجر به دستيابی به نتايج شگرف خواهد 
شد, در حالی كه هوشمندی فوق العاده و مداومت كمتر در پژوهش 
منجر به نتيجه ای نخواهد شد. فعاليت موثر در انجمن های علمی, 
اساتيد,  با  تنگاتنگ  ارتباط  دانشجويان,  با  علمی  تبادل  و  ارتباط 
يادگيری نرم افزار های علمی به عنوان ابزار های كارآمد مهندسی 
و سرانجام انتخاب مرشدی برای پيروی از راه وی در انجام پژوهش 

می تواندآخرين توصيه هاباشد.
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و  اقتصادی  فعاليت های  مهندسان  نهايت  در 
مديريتی را سامان دهی می كنند. وی ضمن اشاره به اين نکته كه 
تعداد زنانی كه پس از دانش آموختگی از دانشگاه های معتبر، ماندن 
در خانه را به كار ترجيح می دهند هم كم نيست؛ به وجود برخی 
تابوها به حضور كّمی زنان اشاره داشت و به اين نکته كه تعيين 

رشته بايد در خدمت بهبود زندگی شخص باشد تاكيد نمود.
به  دختران  كارآموزی  دوره  به  اشاره  با  حائری زاده  مهندس 
اعتماد به نفس،  عنوان عرصه ای مهم برای كسب تجربه و تعالی 
تشويق  مهندسی  در  جانبه  همه  مهارت  كسب  به  را  دانشجويان 
كرد. به نظر ايشان  معضل جايگاه زنان در مهندسی از چالش های 
عمومی آموزش مهندسی جدا نيست. وی برای تحليل حضور كيفی 

زنان به لزوم تحليلی جامعه شناسانه تأكيد كرد.
خانم دكتر كسايی به عنوان آخرين سخنران نيز به ديدگاه جامع نگر 

مردانه و رويکرد جزئی نگر زنانه در كنارهم به عنوان مکمل اشاره 
در  زنانه  شخصيت  تا  دانستند  مهم  را  فرهنگ سازی  و  داشت 
نکته  اين  بر  وی  شود.  حفظ  مردانه  مهندسی  كاری  محيط های 
تاكيد كرد كه زنان بايد خود را باور كنند و تنها در اين صورت است 

كه می توانند عاقالنه راه زندگی خود را تعيين كنند.
نشست با سؤاالت حاضرين و مشاركت فعال آنها ادامه يافت. آقای 
دكتر مروج استاد دانشگاه تربيت مدرس اشاره كرد كه تحصيل يك 

منزلت است و نبايد تابع تابوهای جامعه باشيم. 
وی به لزوم استعداديابی در مدارس و فرهنگ سازی برای رغبت 
رشته ها  ساير  در  مستعد  دختران  تحصيل  ادامه  برای  خانواده ها 
تأكيد داشت. آقای دكتر بديع معاون پژوهشی پژوهشگاه مخابرات 
ارتباط  نيز در تکميل سخنان دكتر مروج، به  و فناوری اطالعات 
حرفه و نوآوری اشاره كردند. وی با اشاره به نمونه هايی مانند آقای 

استيو جابز و خانم دكتر ميرزاخانی، شرط موفقيت در هر حرفه ای 
را نوآوری دانست. آقای دكتر باستانی استاد دانشگاه صنعتی شريف 
نيز به لزوم پذيرش تفاوت ها در نگرش زنان و مردان و لزوم حضور 
و  دانشجويان  از  برخی  كرد.   اشاره  مکمل  عنوان  به  زنان  مؤثر 
شركت كنندگان در جلسه نيز به بيان سواالت و ديدگاه های خود 

پرداختند. 
اعضای ميزگرد نيز در انتها به جمع بندی مطالب پرداختند. خانم 
دكتر ايرجی زاد رييس پژوهشکده نانو دانشگاه صنعتی شريف كه 
از افراد حاضر در جلسه بودند دقايق پايانی نشست را با ذكر اين 
جمله كه خوش بين باشيم جريانی كه شروع شده در حال رسيدن 
است، نشست را بدرقه كرد. در انتها خانم دكتر نصيری با اشاره به 
سعی  كه  كرد  خاطرنشان  شركت كنندگان  خوب  خيلی  استقبال 

می گردد كه  ميزگردهايی در اين رابطه در آينده برگزار شود.

ميزگرد جايگاه زنان در علوم و فناوری چالش ها و فرصت ها
)ادامه از صفحه اول(


