
  خبرنامهخبرنامهخبرنامهخبرنامه

   http://www.ieee.org.ir 2139 بهار –81شماره

  

 

م ر
	� ��� ا�انم ر
	� ��� ا�انم ر
	� ��� ا�انم ر
	� ��� ا�ان        IEEE        
براي اينجانب مايه افتخار و مباهات است كه فرا رسيدن عيد 

باستاني نوروز را حضور اعضاي 

 IEEEمحترم بخش ايران 

كه  شادباش گويم، خصوصاً

اسگزار تمامي بايد سپ مي

همكاران و عزيزاني باشم كه با 

حسن ظن خود اينجانب را 

شايسته خدمتگزاري در بخش 

ايران دانسته و به عنوان رئيس 

اميد است با ياري خداوند متعال و به . كميته اجرائي برگزيدند

هاي شما بزرگواران در راستاي ارتقاء هر چه  پشتوانه حمايت

گزار  ارجدانم  ميهمين طور الزم . مبيشتر بخش ايران گام برداري

زحمات كميته اجرايي پيشين و رئيس محترم آن جناب آقاي 

بدون شك دستاوردهاي قابل . زاده باشم سلطانياندكتر حميد 

توجهي كه بخش ايران در عرصه داخلي و بين المللي كسب 

اميد دارم در . نموده مرهون تالش هاي ارزنده اين عزيزان است

ين عزيزان از تجربيات گرانبهاي كميته پيشين سايه لطف ا

مند باشيم و با همياري هم در راستاي صيانت و پاسداري از  بهره

 .اين دستاوردها تالش نماييم

رغم كوتاهي مدتي كه از پذيرش مسئوليت اينجانب به  علي

عنوان رئيس بخش ايران سپري شده، ارائه توضيحاتي درباره 

هاي آتي بخش ايران جهت آگاهي  رنامهبهاي انجام شده و  فعاليت

دي با ــنخست اين كه كميته جدي. اعضاي محترم ضروري است

 (Professional Activities)اي  هــحرفهاي  تـوان فعاليــعن

به مجموعه چهارده كميته تخصصي پيشين اضافه شده كه هدف 

در جهت ارتقاء و تقويت  آن كمك به اعضاي بخش ايران

ي در زمينه تحقيقات، ارتباطات و مديريت هاي تخصص مهارت

مواجهه با ممنوعيت  دليلدوم اين كه بخش ايران به . است پروژه

استفاده از كوپن يونسكو براي تمديد عضويت و يا ثبت نام در 

سال جاري، تسهيالتي را از طريق شركت نوپاد براي متقاضيان 

زئيات ج. صورت آزمايشي در حال اجرا استه فراهم آورده كه ب

ديگر . اين تسهيالت در تارنماي بخش ايران قابل دسترسي است

اين كه كميته در تالش است تا موانع و مشكالتي را كه پيش روي 

دانشجويان، محققين و اساتيد بزرگوار در دسترسي به منابع و 

  . اطالعات علمي قرار گرفته در اسرع وقت مرتفع سازد

مانده تا پايان بيست ماه باقياهم اهداف و برنامه هاي بخش براي 

  :دوره جاري، به شرح ذيل در نظر گرفته شده است

  (Chapters)توسعه و راه اندازي مجامع تخصصي  �

ها و نمايه شدن مقاالت آنها و ارائه  حمايت از كنفرانس �

 سرويس بررسي اصالت مقاالت توسط بخش ايران

ي ها شاخهها و  توسعه و راه اندازي و حمايت از فعاليت �

 دانشجويي كشور

توسعه عضويت و فراهم نمودن امكانات ويژه براي  �

 اعضاي بخش 

هاي مرتبط با آن و برگزاري  توسعه آموزش و فعاليت �

هاي تخصصي بين المللي و دوره هاي ويژه و  كارگاه

 حمايت از كارگاهها

 نامه هاي منعقد شده در دوره قبل اجرائي نمودن تفاهم �

اساتيد فعال در عرصه  ارائه جوايز ويژه تحت نام �

مركزي و حاميان  IEEEآموزش و پژوهش با حمايت 

 داخلي

بديهي است آن چه تا كنون انجام گرفته و خواهد گرفت بدون 

همياري ارزنده اعضاي محترم كميته اجرايي و تمامي همكاران  

بخش ايران، كه همگي داوطلبانه و مشتاقانه بخش ايران را ياري 



  

� 

 

            IEEE Iran Section  92بهار  -خبرنامهIEEE Iran Section  

 

در راستاي گسترش هرچه . وده و نيستمي نمايند، ممكن نب

بيشتر علم و فن آوري در كشور و نيز رفع نيازهاي علمي 

هموطنان عزيز همراهي شما عزيران را خواستارم و از تمامي 

نمايم تا با همكاري نزديكتر  مياعضاي گرانقدر بخش ايران دعوت 

هاي بخش ايران  كميتهياريگر كميته اجرايي، روسا و اعضاي زير

 .شيدبا

  با اميد سالي سرشار از موفقيت و سالمتي براي شما بزرگواران

            IEEEمحمود فتوحي فيروز آباد، رئيس بخش ايران 
  

�    ��������������������    وووو    ر
	��ر
	��ر
	��ر
	�����ت ���ت ���ت ���ت ا���ر ا���ر ا���ر ا���ر ��� � � � ���� ا�ان��� ا�ان��� ا�ان��� ا�ان
                   

قرار دارد و از نظر تعداد  IEEEاز نواحي  8بخش ايران در ناحيه 

شايان ذكر . خود نموده استاز آن  8ناحيه  را در 9اعضا رتبه 

 .است انهيخاورم و قايآفر اروپا، اتحاديه تمامشامل  8است ناحيه 

علمي و  يها انجمن نيازبزرگتر يكي رانيا بخشهم اكنون 

ترين سند موجود نشان دهنده آن  قديمي. كشوراست يتخصص

 12معادل با  1348بهمن ماه سال  23است كه بخش ايران در

اولين هيئت رئيسه با . سيس شده استتا 1970فوريه سال 

 1349ارديبهشت سال  13رياست دكتر عباس چمران در تاريخ 

 ،زار خاكدكتر  ،فرمائيان فرماندر ادامه دكتر . آغاز بكار نمود

دكتر حسن  ،دكتر بهروز پرهامي ،دكتر عبدالحسين رحيمي

و دكتر  ،دكتر رضا فرجي دانا ،دكتر جواد صالحي ،فرد غفوري

زاده رياست بخش را برعهده داشته و خدمات  لطانيانسحميد 

در حال . اند نمودهاي در جهت ارتقاء اين مجموعه ارائه  ارزنده

رياست اين بخش بر عهده دكتر محمود فتوحي نيز حاضر 

استاد و رئيس دانشكده برق دانشگاه صنعتي شريف  ،فيروزآباد

 اضعا يار بايكبار هيئت رئيسه بخش ايران هر دوسال . باشد مي

بخش ايران متشكل از هيئت رئيسه و روساي . شوند ميانتخاب 

  :هاي مختلف به شرح ذيل خدمات خود را ارائه مي نمايد كميته

 جناب آقاي دكتر محمود فتوحي فيروزآباد: رئيس �

 آبادي شاهجناب آقاي دكتر محمود : نائب رئيس � 

 سركار خانم دكتر فرزانه عبدالهي: دبير � 

 جناب آقاي دكتر امين نوبختي: رخزانه دا � 

 گرانپايه ...جناب آقاي دكتر نصرت ا: رئيس كميته آموزش � 

جناب آقاي دكتر فرشاد : رئيس كميته ارتباط با صنعت �

 الهوتي

 جناب آقاي دكتر سيد محمد احدي: رئيس كميته ارتقاء � 

جناب آقاي دكتر رضا : رئيس كميته انتخابات و انتصابات � 

 فرجي دانا

سركار خانم دكتر : بانوان در امور مهندسي رئيس كميته � 

 معصومه نصيري كناري

 جناب آقاي دكتر سجاد ازگلي: رئيس كميته توسعه عضويت � 

 جناب آقاي دكتر علي خاكي صديق: رئيس كميته جوايز � 

جناب آقاي دكتر : (Gold)رئيس كميته دانش آموختگان  � 

 محسن كالنتر

يد جناب آقاي دكتر س: رئيس كميته مجامع تخصصي �

 )بخش ايران Fellowعضو (الدين گلستاني  جمال

 زاده خادمجناب آقاي دكتر احمد : ها رئيس كميته كنفرانس � 

جناب آقاي دكتر حميد : هاي تخصصي رئيس كميته فعاليت � 

 زاده سلطانيان

جناب آقاي دكتر امين : هاي دانشجويي رئيس كميته فعاليت � 

 نوبختي

 بر تدين تفت جناب آقاي دكتر علي اك: مسئول خبرنامه �

 سركار خانم مهندس مژگان عزيزي: مسئول تارنما �

زير مراجعه جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس 

:نماييد
http://www.ieee.org.ir/pages/organization.html  

 

 

        ����� "! زش ��� ا�ان����� "! زش ��� ا�ان����� "! زش ��� ا�ان����� "! زش ��� ا�ان
، اه سال جاري، جناب آقاي دكتر گرانپايهدر جلسه چهارم بهمن م

رئيس محترم كميته آموزش دستور العمل صدور مجوز استفاده از 

آرم بخش و همينطورصدور گواهي شركت در كارگاه ها و دوره 

هاي علمي مورد حمايت بخش ايران را ارائه و توسط هيئت 

هم اكنون دستورالعمل فوق برروي صفحه  .رئيسه مصوب شد

 :رس مي باشدـوزش به ادرس زير قابل دستـته آمـكمي مايـتارن

http://www.ieee.org.ir/pages/Educational%20Activities.html   

همچنين برنامه دوساالنه فعاليتهاي اين كميته بررسي و كليات 

دي بر روي سايت جهت اطالع اعضاء قرار آن تصويب و به زو

  .خواهد گرفت
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            (Chapters) �����  *(�)' &%$# ��� ا�ان�����  *(�)' &%$# ��� ا�ان�����  *(�)' &%$# ��� ا�ان�����  *(�)' &%$# ��� ا�ان
مجامع تخصصي در حوزه و راه اندازي به اهميت ايجاد با توجه 

جناب آقاي دكتر در جلسه دوم اسفند ماه،  هاي مختلف، 

گلستاني، رئيس محترم كميته مجامع بخش ايران برنامه دو 

اليتهاي اين كميته را ارائه نمودند و برنامه پيشنهادي ساالنه فع

اهم مطالب به شرح ذيل مي . ايشان مورد تصويب قرار گرفت

  :باشد

ها و مجامع  تدوين آيين نامه ناظر بر نحوه تشكيل و فعاليت گروه �

 تخصصي بخش ايران

هاي قدرت و مخابرات در قالب آيين نامه  احياي فعاليت گروه �

وه كنترل كه پيش از اين درخواست شده است، تا جديد و تشكيل گر

 30/4/92حداكثر 

ها به نحوي كه تا پايان دوره، مطابق ضوابط  گسترش فعاليت گروه �

 آيين نامه، حداقل چهار گروه به مجمع ارتقا يابند

 در مرحله شكل بخش ايران chapterهر   الزم به توضيح است

گيري و  پس از شكلو  "گروه"و فعاليتهاي اوليه به نام  گيري

  .شود خوانده مي "مجمع"احراز سطح معيني از فعاليت به نام 

آيين نامه تشكيل و همينطور برنامه دو ساالنه كميته فوق به 

 زودي بر روي تارنماي مخصوص اين كميته به آدرس

e.org.ir/pages/Chapters%20Committee.htmlhttp://www.iee 
   .قرار خواهد گرفت

 

        ����� , ا+  ��� ا�ان����� , ا+  ��� ا�ان����� , ا+  ��� ا�ان����� , ا+  ��� ا�ان
با رياست جناب آقاي  در جلسه چهارم بهمن ماه  كميته جوايز

ارائه و را آيين نامه انتخاب پژوهشگر جوان  دكتر خاكي صديق،

مصوب نمود و در حال حاضر بر  موارد را با تغييراتي رئيسه هيئت

اين كميته برنامه دو ساالنه .  وي تارنماي كميته  جوايز قرار داردر

و كليات آن قرار داد  بحث  وبررسي  خود را مورد فعاليتهاي 

        .ي بر روي تارنما مربوطه قرار خواهد گرفتبه زود. تصويب شد
 ee.org.ir/pages/Awards%20committee.htmlhttp://www.ie  

 

 

�34�5�67�   دا01/ .- ��� ا�ان����� �34�5�67�   دا01/ .- ��� ا�ان����� �34�5�67�   دا01/ .- ��� ا�ان����� �34�5�67�   دا01/ .- ��� ا�ان �����        
در جلسه چهارم بهمن ماه جناب آقاي دكتر نوبختي، رئيس 

كميته دانشجويي آيين نامه انتخاب پايان نامه برتر در مقاطع 

كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و انتخاب شاخه برتر را ارائه 

و هم اكنون بر روي تارنماي كميته به . تصويب قرار گرفتو مورد 

 http://www.ieee.org.ir/pages/student%20Activities.htmlآدرس 

  .قرار دارد

        ����� < =>� ;: 89 ��� ا�ان����� < =>� ;: 89 ��� ا�ان����� < =>� ;: 89 ��� ا�ان����� < =>� ;: 89 ��� ا�ان
نام از طريق كوپن  همانطور كه مستحضر هستيد امسال ثبت 

با تالش و پيگيري در همين راستا  . يونسكو نيز به مشكل برخورد

رئيس كميته توسعه عضويت، جناب آقاي دكتر ازگلي با شركت 

قراردادي براي پرداخت  )نوپاد(خدمات نوآور بانك پاسارگاد 

شد و هم اكنون به منعقد و تمديد عضويت  نام ريالي حق ثبت

ثبت نام و تمديد عضويت و در ادامه  و برنامه  طور آزمايشي براي

و مواردي از اين قبيل استفاده  هاي آتي براي ثبت نام كنفرانسها 

  .خواهد شد

        �A@ا?�A@ا?�A@ا?�A@ا?
طي تفاهم انجام شده با شركت فرتاك، امكان بهره مندي اعضاي 

بخش ايران از محصوالت اين شركت به آدرس 

http://yektamas.ir   با شرايط ويژه و تخفيف مناسب ايجاد

در گام نخست براي آغاز سال نو به مدت محدود  . شده است

% 50اعضا مي توانند از محصوالت آنتي ويروس با تخفيف 

شرايط و اطالعات بيشتر متعاقبا اعالم خواهد . استفاده نمايند

  .شد

  

  

  IEEE, ا+ ��� ا�ان , ا+ ��� ا�ان , ا+ ��� ا�ان , ا+ ��� ا�ان 

اي كه در حاشيه كنفرانس برق ي ساالنهبخش ايران در گردهماي

برگزار مي نمايد مبادرت به اهداي تقديرنامه و جوايز متعددي در 

   .هاي زير مي نمايدزمينه

 استاد پيشكسوت در امر آموزش و پژوهش �

 عضو هيئت علمي جوان پژوهشگر �

 رساله دكتراي برگزيده �

  ارشد برگزيده نامه كارشناسي پايان �

 هاي دانشجويي مشاور برگزيده شاخه �

  نامه كارشناسي برگزيده پايان �

 نامه برگزيده بانوي مهندسي پايان �

 شاخه دانشجويي برگزيده �

  هاي دانشجويي قابل تقدير شاخه �
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  مراسم اهداء جوايز ساليانه بخش در حاشيه كنفرانس برق

  

اعضاي محترم مي توانند جهت اطالع از نحوه ارائه تقاضانامه خود 

وايز، به پايگاه اينترنتي بخش ايران  جهت بررسي كميته ج

www.ieee.org.ir در قسمت Events Section  و يا

Announcements   كميته جوايز و كميته  تارنمايصفحات

  . نمايندفعاليتهاي دانشجويي مراجعه 
 http://www.ieee.org.ir/pages/Awards%20committee.html 

http://www.ieee.org.ir/pages/student%20Activities.html 

فروردين ماه  16الزم به ذكر است مهلت ارسال مدارك تا تاريخ 

رساله و پايان نامه  جوايز .و غير قابل تمديد مي باشد هدوب 1392

ست كه شاخه دانشجويي آنها در ا هاي برتر مختص دانشگاههايي

  .حال حاضر فعال و در سايت بخش معرفي شده است

جهت اطالع از برگزيدگان سالهاي پيشين به آدرس ذيل مراجعه 

 http://www.ieee.org.ir/pages/Awards.html     :نماييد

  

�Bر CDEر FGH1 �3رمI �JK1 رLرا�B CDEر FGH1 �3رمI �JK1 رLرا�B CDEر FGH1 �3رمI �JK1 رLرا�B CDEر FGH1 �3رمI �JK1 رLا        
نشريه علمي رمزنگار كار مشتركي 

از پژوهشگران انجمن رمز دانشگاه 

نسخه چهارم اين . باشد ميگيالن 

 1391نشريه شامل فصلنامه پاييز 

اين نسخه ويژه نامه مجموعه . است

هفته پژوهش و فناوري  مقاالت برتر

دانشگاه گيالن در زمينه هاي 

از . امنيت و فناوري اطالعات است

 دعوتكليه عالقمندان به حوزه امنيت و فناوري اطالعات 

من به آدرس ــايت انجـــس وبخه را از ـن نسـشود تا اي مي

www.guilaniscisc.ir اين نسخه . العه نماينددريافت و مط

شامل موضوعات تحقيقاتي دانشجويان ارشد دانشگاه گيالن از 

سازي، حمالت شايع در  برنامههاي  زبانجمله امنيت مبتني بر 

-Portهاي حسگر، مديريت ريسك،  شبكهارتباطات گمنام، 

knocking و سيستم هشدار زود هنگام است.        

MNاOEMNاOEMNاOEMNاOE    PQ�RSTPQ�RSTPQ�RSTPQ�RST    �UدVWX�Y�UدVWX�Y�UدVWX�Y�UدVWX�Y�	Z�	Z�	Z�	Z    P[\]اP[\]اP[\]اP[\]̂ات    ا ̂ات*_� ̂ات*_� ̂ات*_� �_*    IEEE        
در  IEEEشصتمين سالگرد تأسيس انجمن مخابرات مراسم 

. در دانشگاه آزاد واحد مجلسي برگزار شد 91آذر ماه  30تاريخ 

در اين مراسم ابتدا دكتر عشوريان در مورد چگونگي تأسيس 

انجمن مخابرات ايران و  )Chapter(گروههاي تخصصي 

به سخنراني  آنتشكيل گرفته از زمان  صورتهاي  فعاليت

در ادامه دكتر سعادت در مورد مخابرات كنترل قطار . پرداختند

ي  در حاشيه. كردندمطالبي ارائه آهن ايران  در سيستم راه

هايي با  اي پيرامون برگزاري كنفرانس با برگزاري جلسه ،مراسم

  .شد بحث و تبادل نظرموضوعيت مخابرات 

 

� &89�cd ef     ا���ر O`abا�1ا���ر O`abا�1ا���ر O`abا�1ا���ر O`abا�1� 89�cd ef& �� 89�cd ef& �� 89�cd ef& ��            IEEEا�ان ا�ان ا�ان ا�ان     ������������

 �̂ات klm PQ�no زj م klm PQ�noi زj م klm PQ�noi زj م klm PQ�noi زj م gĥiار� gĥار� gĥار� gĥار �_* -pqcr̂ات ا �_* -pqcr̂ات ا �_* -pqcr̂ات ا �_* -pqcrاIST2012    
فناوري  مبتني برهاي  با توجه به رشد سريع توسعه تكنولوژي

 همسويي با دانش روز از دغدغه  ،اطالعات و ارتباطات در جهان

باشد، پژوهشگاه ها و ضرورتهاي فضاي پژوهشي جامعه مي

گويي به اين نياز و سخارتباطات و فناوري اطالعات در راستاي پا

انديشي، براي فراهم آوردن فضاي تبادل اطالعات و هم

المللي مخابرات را بنيان نهاده و ششمين دوره اين سمپوزيوم بين

آبان ماه سال  18لغايت 16گردهمايي علمي پژوهشي را از تاريخ 

انديشي در اين همايش دو ساالنه، با هدف هم. جاري برگزار نمود

   :مخابرات و كامپيوتر و با محورهاي اصلي ذيلهاي حوزه

  انتشار امواج و آنتن - 1

  ايمخابرات بي سيم، سيار و ماهواره - 2

 هاي مخابرات نوري سيستم - 3

 هاي مخابراتي شبكه -4

 فناوري اطالعات  -5

 ICTامنيت اطالعات در  - 6

 ICTسازي در تصميممحاسبات و  -7

 ICTهاي راهبردي در  زمينه - 8

لمي و پژوهشي، آينده هاي عآخرين پيشرفت .برگزار شد

هاي مخابرات و فناوري اطالعات و همچنين مفاهيم و تكنولوژي

هاي جديد توسط صاحبنظران و صاحبان تكنولوژي در تئوري

مقاله علمي بصورت ارائه شفاهي  225هاي مرتبط در قالب حوزه

 . كليدي ارائه شد سخنراني 8و آموزشي،  كارگاه11 و  پوستر،



  

� 

 

            IEEE Iran Section  92بهار  -خبرنامهIEEE Iran Section  

 

جانبي دستاوردهاي نوين و  يگاههمچنين در نمايش

بومي شده توسط پژوهشگران پژوهشگاه فناوري هاي  تكنولوژي

- هاي معتبر داخلي و دانشگاه اطالعات و ارتباطات و ساير شركت

در اين همايش يك نشست تخصصي توسط . هاي كشور ارائه شد

شركت  بالبرگزار گرديد كه با استقنيز  IEEEبخش ايران 

  .م مواجه گرديدكنندگان سمپوزيو

 
  تيم اجرايي ششمين سمپوزيوم بين المللي مخابرات

  

 s�3رI s�3رI s�3رI s�3رI Q Q Q QPPPP    i �1اO`abi �1اO`abi �1اO`abi �1اO`ab     pqcrا pqcrا pqcrا pqcrا----     tوGuvXا tوGuvXا tوGuvXا tوGuvXا����wwww     Z ،رت@y Z ،رت@y Z ،رت@y Z ،رت@y 	 	 	 	�3zR{�3zR{�3zR{�3zR{����        j j j j |ا|ا|ا|ا    
هاي لوكوموتيو و تركشن هاي الكترونيك قدرت و محركهسيستم

اي را در افزايش راندمان و استفاده امروزه نقش حياتي و سازنده

هاي حمل و نقل ايفا يكي در سيستمبهينه از انرژي الكتر

چهارمين كنفرانس بين المللي الكترونيك در اين راستا، . كنند مي

ط ـاي مرتبـهولوژيــهاي درايو و تكنتمــقدرت، سيس

)(Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference 

هاي تربيت در دانشگاه(در پي برگزاري سه كنفرانس قبلي 

، توسط دانشكده برق دانشگاه صنعتي )رس، تهران و شريفمد

 1391بهمن  25- 26 خواجه نصيرالدين طوسي و شركت توانير در

 129 ،در اين كنفرانس دو روزه .در پژوهشگاه نيرو برگزار شد

نشست يك ساعت و  20مقاله بصورت ارائه شفاهي و پوستر، در 

ر كنفرانس توسط نيمه ارائه شدند كه كليه مقاالت ارائه شده د

قابل  هاي اين كنفرانس تفاوت .گرددايندكس مي IEEEمؤسسه 

هاي قبلي آن داشت كه از جمله مي توان به  دورهاي با  مالحظه

هاي نمايشگاه،  غرفهبخش خصوصي، تعداد داكثري حمشاركت 

. كنندگان اشاره نمود شركت سنجي و تعداد چشمگير نظرهاي  فرم

اي و  منطقههاي توزيع و برق  شركتهمچنين، درصد شركت 

ها و حمايت سازمان  تنديسمديريت توليد نيروي برق اعطاي 

در اين  .بسيج علمي كشور از جمله نكات قابل توجه مي باشند

، دبير )پروفسور قاسمي(همايش عالوه بر سخنراني رييس 

و مديرعامل شركت توانير ) پروفسور توكلي بينا(كنفرانس 

از دو شخصيت برجسته علمي  ،)حائري سدنهم جناب آقاي(

Prof. Josep M. Guerrero  از كشور دانمارك وDr.-Ing. 

Peter Magyar عنوان سخنرانان كليدي در ه از كشور آلمان ب

يكروگريد و خودروهاي الكتريكي تحقيقات خود را ارايه م زمينه

هاي آموزشي متنوع كارگاه 6 ،اين كنفرانسهمچنين در . نمودند

و نمايشگاه به منظور ارائه آخرين دستاوردهاي صنعتگران در 

كه با استقبال متخصصين  گرديدزمينه الكترونيك قدرت ارايه 

ن به موسسه از جمله حاميان كنفرانس مي توا. مواجه شد

IEEE انحمن ،IAS  موسسهIEEE ،IEEE  بخش ايران و

  .بسياري از شركتهاي خصوصي داخلي اشاره كرد

  

  ويدرا يستمهايقدرت، س كيالكترون يكنفرانس بنا الملل نيچهارمتيم اجرايي 

  

� زد��O`ab PQا�1 ���@�- �~{- ا�ان� زد��O`ab PQا�1 ���@�- �~{- ا�ان� زد��O`ab PQا�1 ���@�- �~{- ا�ان� زد��O`ab PQا�1 ���@�- �~{- ا�ان  

 ياريران همراه با يا يپزشك يانجمن مهندس

ن كنفرانس ي، نوزدهميبعنوان مجر ريركبيام  يصنعت دانشگاه

با هدف تقويت ارتباط بين محققين، ” را ايران يپزشك يمهندس

صنعتگران و متخصصين مراكز درماني و هماهنگي و همفكري در 

زمينه هاي تحقيقات در علوم وابسته به مهندسي پزشكي، در 

برگزار ” پژوهشي كشور-سطح دانشگاهها و مؤسسات آموزشي

ارسال مقاالت در  يپس از چند بارتمديد برنامه زمان .ودنم

 304ش ، بالغ بر يو در وبگاه هما يكيمتعدد الكترون يفراخوان ها

 165 يدس ثبت و پس از داوريت ايده گسترده در سايچك

دو  يمقاالت ط ييپذيرش نها. رش قرار گرفتيده مورد پذيچك

د كه در نهايت شدن يانجام و بررس يمرحله و حداقل با سه داور
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        O`abا�1 ���ور� ا����ت و داO`ab�1ا�1 ���ور� ا����ت و داO`ab�1ا�1 ���ور� ا����ت و داO`ab�1ا�1 ���ور� ا����ت و دا�1
  

 9الي  7هاي  پنجمين كنفرانس فناوري اطالعات و دانش در تاريخ

ن و توسط انجمن  فناوري اطالعات و ارتباطات ايرا

هدف از . دانشگاه شيراز در دانشگاه شيراز برگزار خواهد شد

رشد و توسعه دانش و فناوري اطالعات و برگزاري اين كنفرانس 

تحقيقاتي، پژوهشي و صنعتي  -تبادل آخرين دستاوردهاي علمي

، ي فعاالن، پژوهشگران و انديشمندان مراكز پژوهشي

ور و پيگيري و رصد دانشگاهي و صنعتي داخل و خارج كش

 دانش رويدادهاي علمي و تجاري مرتبط با فناوري اطالعات و

  :اطالعات بيشتر در وب سايت زير موجود است

http://www  

        O`abا�1 ���@�- ^ق ا�انO`abا�1 ���@�- ^ق ا�انO`abا�1 ���@�- ^ق ا�انO`abا�1 ���@�- ^ق ا�ان

  
لغايت  24بيست و يكمين كنفرانس مهندسي برق ايران از تاريخ 

نشگاه فردوسي مشهد و توسط دا 1392ارديبهشت سال 

در جوار بارگاه ملكوتي حضرت علي ابن  ،كميته دايمي كنفرانس

در دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد 

سايت زير موجود  وباطالعات بيشتر در  .برگزار خواهد شد

http://icee2013  

        O`abا�1 < ز� ^ق ا�انO`abا�1 < ز� ^ق ا�انO`abا�1 < ز� ^ق ا�انO`abا�1 < ز� ^ق ا�ان

  
هاي توزيع برق ايران در ارديبهشت  بكههجدهمين كنفرانس ش

اطالعات بيشتر در . در كرمانشاه برگزار خواهد شد

  :سايت زير موجود است

http://www.epdc.ir  

برگزاري خبرنامه آمادگي خود را براي درج اخبار مربوط به 

ايران كه در تاريخهاي مقرر  بخش تحت حمايت 

  .كندم مي

� 
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كه بجز  .د شدنديمقاله جهت ارائه تائ

 1391ماه يكم ديام آذرماه و  30 ي

 

  تيم اجرايي نوزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران

 يدسمهن يها ين نمايشگاه فناور

دانشگاه  يپزشك يدانشكده مهندس

زات يو مجوز آن توسط اداره كل تجه

  .وزارت بهداشت صادر شد

 89�cd ef& �� 89�cd ef& �� 89�cd ef& �� 89�cd ef& ��  ا�انا�انا�انا�ان        ������������

gĥار �- gĥار �-| � ��� "�-  gĥار �-| � ��� "�-  gĥار �-| � ��� "�-          ))))VhددVhددVhددVhدد    | � ��� "�- 

        O`abا�1 ار�����ت و �� ر� ا����تO`abا�1 ار�����ت و �� ر� ا����تO`abا�1 ار�����ت و �� ر� ا����تO`abا�1 ار�����ت و �� ر� ا����ت

  
 19و  18هاي  فرانس ارتباطات و تئوري اطالعات در تاريخ

. در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد

هدف از برگزاري اين كنفرانس گردآوري تمامي محققان در تمامي 

تبادل هاي مربوط به ارتباطات و تئوري اطالعات به منظور 

 .استاين حوزه  علمي تحوالت 

 :سايت زير موجود است

O`abا�1 ���ور� ا����ت و داO`ab�1ا�1 ���ور� ا����ت و داO`ab�1ا�1 ���ور� ا����ت و داO`ab�1ا�1 ���ور� ا����ت و دا�1

پنجمين كنفرانس فناوري اطالعات و دانش در تاريخ

توسط انجمن  فناوري اطالعات و ارتباطات ايرا 92خرداد ماه

دانشگاه شيراز در دانشگاه شيراز برگزار خواهد شد

برگزاري اين كنفرانس 

تبادل آخرين دستاوردهاي علمي

ي فعاالن، پژوهشگران و انديشمندان مراكز پژوهشيتوسط همه

دانشگاهي و صنعتي داخل و خارج كش

رويدادهاي علمي و تجاري مرتبط با فناوري اطالعات و

اطالعات بيشتر در وب سايت زير موجود است .باشد مي

www.ikt2013.ir

  

  

O`abا�1 ���@�- ^ق ا�انO`abا�1 ���@�- ^ق ا�انO`abا�1 ���@�- ^ق ا�انO`abا�1 ���@�- ^ق ا�ان

بيست و يكمين كنفرانس مهندسي برق ايران از تاريخ 

ارديبهشت سال  26

كميته دايمي كنفرانس

در دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد  ،)ع(موسي الرضا 

برگزار خواهد شد

um.ac.ir.2013:است

  

  

O`abا�1 < ز� ^ق ا�انO`abا�1 < ز� ^ق ا�انO`abا�1 < ز� ^ق ا�انO`abا�1 < ز� ^ق ا�ان

هجدهمين كنفرانس ش

در كرمانشاه برگزار خواهد شد 1392ماه 

سايت زير موجود است وب

http://www.epdc.ir

  

خبرنامه آمادگي خود را براي درج اخبار مربوط به 

تحت حمايت  هايكنفرانس

م ميدريافت شود، اعال
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مقاله جهت ارائه تائ 106تعداد  15/09/91در 

يه موارد در روزهايچهار مقاله بق

  .در كنفرانس ارائه شدند

تيم اجرايي نوزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران

ن نمايشگاه فناوريدوم يشايان ذكر است برگزار

دانشكده مهندس يران با همكاريا يپزشك

و مجوز آن توسط اداره كل تجه ير برنامه ريزيركبيام

وزارت بهداشت صادر شد يپزشك

  

  

� &89�cd ef     ا���ر O`abا�1ا���ر O`abا�1ا���ر O`abا�1ا���ر O`abا�1� 89�cd ef& �� 89�cd ef& �� 89�cd ef& ��
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O`abا�1 ار�����ت و �� ر� ا����تO`abا�1 ار�����ت و �� ر� ا����تO`abا�1 ار�����ت و �� ر� ا����تO`abا�1 ار�����ت و �� ر� ا����ت

فرانس ارتباطات و تئوري اطالعات در تاريخاولين كن

در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد 92ارديبهشت ماه 

هدف از برگزاري اين كنفرانس گردآوري تمامي محققان در تمامي 

هاي مربوط به ارتباطات و تئوري اطالعات به منظور  زمينه

تحوالت نيخود و آخر قاتيتحق جينتا

سايت زير موجود است وباطالعات بيشتر در 

http://iwcit.org  
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 مهران مهندس -سازي برنامه هاي زبان بر مبتني

  نيا عليدوست

  قرباني آيدا مهندس -ابري دررايانش

ساعته براي  8ان اين كارگاه، گواهي حضور در كارگاه 

اين گواهي به طور مشترك از طرف انجمن . فراگيران صادر شد

  .رمز و معاونت آموزشي دانشگاه گيالن امضا گرديد

  
  

��������        &%$�- | دا�� +د&%$�- | دا�� +د&%$�- | دا�� +د&%$�- | دا�� +د    
 در راستايدانشگاه يزد  IEEE دانشجويي

برگزاري  هب ،مي دانشجويانارتقاء علدر  

ضور اساتيد و هاي تخصصي و جلسات پرسش و پاسخ با ح

توان  ها مي از جمله اين نشست. پرداخته است متخصصان مربوطه

پروفسور سعيد گازور پيرامون توسط اي تخصصي 

ي پرسش  جلسهو همچنين  ،شناختگر توزيعي

 هاي تحقيق و پژوهش وشپيرامون ر ايشان و پاسخي با حضور

  
  نشست تخصصي دانشگاه يزد –پرفسور گازور 

  

به منظور آشنايي دانشجويان با تاريخچه و اين شاخه همچنين 

IEEE  و مزاياي عضويت در اين انجمن علمي

� 
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� دا01/ .-� دا01/ .-� دا01/ .-� دا01/ .-    � ار��Y- از ~��� ار��Y- از ~��� ار��Y- از ~��� ار��Y- از ~��    IEEE     دا�� دا�� دا�� دا��

دانشگاه صنعتي  IEEE مقاله ارسالي از شاخه دانشجويي

 Student paper Contest به

ب فيناليست مسابقه براي ارائه شفاهي انتخا

 ي مقاله ، چهارSPCمسابقات  كه در 

  .هستند

Technical University of Munich,

 ISCTE – University Institute of Lisbon,

Technische Universiteit Eindhoven,

KU Leuven (دانشگاه بلژيك 

مشاور محترم دانشگاه صنعتي  بخش ايران ضمن تشكر از زحمات

جناب آقاي دكتر معلم و همچنين رئيس محترم شاخه 

در برگزاري و تشويق  جناب آقاي هادي مقدس

ت بزرگ يموفق نيسب اك ،دانشجويان براي شركت در اين مسابقه

اصفهان،  يدانشگاه صنعت ييشاخه دانشجو

و به همه اعضاي بخش  )مقاله سنده

و از خداوند منان موفقيت روز افزون جامعه 

Pر¡�� ا ��8 �م ا��ار و ���@�- �م ا��ار ا��¢ �  gĥار� ¢�ر¡�� ا ��8 �م ا��ار و ���@�- �م ا��ار ا�gĥPار� ¢�ر¡�� ا ��8 �م ا��ار و ���@�- �م ا��ار ا�gĥPار� ¢�ر¡�� ا ��8 �م ا��ار و ���@�- �م ا��ار ا�gĥPار
ارگاه آموزشي امنيت نرم افزار و مهندسي نرم افزار امن در 

حكمت دانشگاه گيالن برگزار  در تاالر

اين كارگاه به همت انجمن رمز گيالن، شاخه دانشجويي 

افزاري دانشگاه گيالن و با همكاري دفتر 

در اين كارگاه . آموزش هاي آزاد دانشگاه گيالن برگزار گرديد

هاي مختلف  حوزهنفر از عالقمندان و محققان 

عناوين اين كارگاه و مدرسين آن 

  احمدي دكترفاطمه -

  توكلي اصغر مهندس - افزار

مبتني امنيت •

عليدوست

دررايانش امنيت •

ان اين كارگاه، گواهي حضور در كارگاه در پاي

فراگيران صادر شد

رمز و معاونت آموزشي دانشگاه گيالن امضا گرديد

e£¤1 ��    gĥار� gĥe£¤1ار� gĥe£¤1ار� gĥe£¤1ار�������&%$�- | دا�� +د&%$�- | دا�� +د&%$�- | دا�� +د&%$�- | دا�� +د
دانشجويي ي شاخه

  IEEEاهداف

هاي تخصصي و جلسات پرسش و پاسخ با ح نشست

متخصصان مربوطه

اي تخصصي  جلسهبه 

راديوهاي  سيستم

و پاسخي با حضور

  . اشاره كرد

  

پرفسور گازور 

اين شاخه همچنين 

IEEEهاي  فعاليت
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مقاله ارسالي از شاخه دانشجويي

 2013 اصفهان به مسابقات

فيناليست مسابقه براي ارائه شفاهي انتخا 5عنوان يكي از 

كه در  شايان ذكر است .شد

هستندزير   هاي دانشگاهديگر از 

Technical University of Munich, 

University Institute of Lisbon, 

Universiteit Eindhoven, 

  (بزرگترين 

بخش ايران ضمن تشكر از زحمات

جناب آقاي دكتر معلم و همچنين رئيس محترم شاخه  ،اصفهان

جناب آقاي هادي مقدس،دانشجويي

دانشجويان براي شركت در اين مسابقه

شاخه دانشجو يرا به همه اعضا

سندهينو(مهر يميكر يبخصوص آقا

و از خداوند منان موفقيت روز افزون جامعه تبريك گفته  ايران

  .استآرزومند علمي كشور را 

Pر¡�� ا ��8 �م ا��ار و ���@�- �م ا��ار ا��¢ �gĥار� ¢�ر¡�� ا ��8 �م ا��ار و ���@�- �م ا��ار ا�gĥPار� ¢�ر¡�� ا ��8 �م ا��ار و ���@�- �م ا��ار ا�gĥPار� ¢�ر¡�� ا ��8 �م ا��ار و ���@�- �م ا��ار ا�gĥPار
ارگاه آموزشي امنيت نرم افزار و مهندسي نرم افزار امن در ك

در تاالر 1391تاريخ هشتم آذر 

اين كارگاه به همت انجمن رمز گيالن، شاخه دانشجويي . گرديد

IEEE  افزاري دانشگاه گيالن و با همكاري دفتر  نرمو تيم

آموزش هاي آزاد دانشگاه گيالن برگزار گرديد

نفر از عالقمندان و محققان  80 ،يك روزه

عناوين اين كارگاه و مدرسين آن . افزار حضور داشتند نرمامنيت 

  :به شرح زير مي باشد

-امن افزار نرم مهندسي •

افزار نرم درمعماري امنيت •
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سميناري توسط دكتر حميدرضا برگزاري المللي، نسبت به  بين

  .افدام نموده است ،IEEEارشد  عضو ،ابوطالبي

  

  
 IEEEسمينار معرفي فعاليتهاي  –دكتر ابوطالبي 

        
        

 �®�ر ®�ر� د± ت ° �¯ ®�ر� د± ت ° �¯ ®�ر� د± ت ° �¯         د± ت ° �¯
بخش ايران جهت ارتقاي فعاليتهاي كميته هاي بخش و همينطور 

مشاركت بيشتر اعضا، از اساتيد و پژوهشگران عالقه مند دعوت 

 ياه هتيمكهمكاري در  هنيمزبا قيد  مي نمايد رزومه خود را 

  .ارسال نمايند office@ieee.org.ir به آدرس   ،شخب

از دانشجويان عالقه مند دعوت مي شود رزومه خود را  نينچهم 

جهت همكاري با كميته هاي دانشجويي، توسعه عضويت و 

  .تارنماي بخش به آدرس فوق ارسال نمايند

        
        
        
        
        
        
        

 ²³´ ²³´ ²³´ ²³´----    �cµ �¶�cµ �¶�cµ �¶�cµ �¶        
ضمن تبريك سال جديد و فرا رسيدن عيد 

نوروز، باتوجه به اينكه هيئت رئيسه بخش 

مسئوليت نشر و ارسال خبرنامه را برعهده 

اينجانب گذاشته اند، خواهشمندم با ارسال 

. اخبار و نظريات خود ما را ياري نماييد

جهت كسب اطالعات بيشتر از تاريخهاي ارسال اخبار به بخش و 

شده بخش به  رو مطالعه خبرنامه هاي منتش 8ه همينطور ناحي

مراجعه  http://www.ieee.org.ir/pages/Newsletter.html آدرس

شايان ذكر است كه تمامي كنفرانسها مي توانند پس از  .نماييد

  .مه ارسال نمايندخود را جهت درج در خبرنا اخبار  ،برگزاري

در همينجا از زحمات سركار خانم دكتر عبدالهي و تيم اجرايي 

ايشان كه قبال مسئوليت خبرنامه را برعهده داشتند تشكر و 

 زا ييارجا ميت و دوخ بناج زا روطنيمه .قدرداني مي نمايم

 همانربخ نيا هيهت يارب يزيزع مناخ راكرس  غيرد يب تامحز

  .ميامن يم ركشت

  

  با ارزوي سالي پر از موفقيت براي تماي اعضاي بخش ايران 

  علي اكبر تدين تفت، مسول خبرنامه بخش ايران
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