
  خبرنامهخبرنامهخبرنامهخبرنامه    

       http://www.ieee.org.ir                                                                           1139 تابستان  – 51شماره 

   

 
  

     IEEEنشست ساليانه بخش ايران نشست ساليانه بخش ايران نشست ساليانه بخش ايران نشست ساليانه بخش ايران 

همزمان با بيستمين  IEEEنشست ساليانه بخش ايران 

دانشكده برق  آمفي تئاتركنفرانس مهندسي برق ايران در 

  .دانشگاه تهران برگزار شد

  
با تالوت  آياتي از  91نشست در بيست و هفتم ارديبهشت اين 

پس از . آغاز شدو پخش سرود ملي جمهوري اسالمي ايران ن آقر

به معرفي  IEEEآن، دكتر سلطانيان زاده، رئيس بخش ايران 

خدمت  IEEEايشان با بيان اينكه انگيزه . اين انجمن پرداخت

وي . ختپردا بخشبه بشريت است، به معرفي فعاليت هاي 

  :افزود، عمده فعاليت هاي بخش ايران به قرار زير است

 مرتببرگزاري جلسات  - 1

 گسترش شاخه هاي دانشجويي - 2

 كنفرانس داخلي 48حمايت معنوي از  - 3

تالش در راستاي مشترك شدن دانشگاه ها به  -4

 IEEEكتابخانه ديجيتال 

 تمديد عضويت با استفاده از كوپن هاي يونسكو -5

به دليل داشتن باالترين  8نطقه دريافت لوح تقدير از م - 6

 رشد در بخش

 به روز رساني مرتب وب سايت بخش -7

و بررسي و رفع مشكالت  8ه ناحيگسترش ارتباط با  - 8

 موجود

درصد از  40ايشان همچنين با بيان اين نكته كه در دنيا بيش از 

را افراد مشغول در صنعت تشكيل مي دهند،  IEEEافراد عضو 

ايشان برنامه هاي . خواستار ارتباط بيشتر دانشگاه و صنعت شد

  :آتي بخش ايران را به قرار زير خواند

 افزايش عضويت - 1

 تاسيس شاخه هاي دانشجويي - 2

 حمايت از كنفرانس ها و نمايه كردن مقاالت - 3

 Fellowارتقا اعضا به  -4

 توسعه استانداردها -5

 قوي تر با صنعتارتباط  - 6

 8مشاركت در جوايز منطقه  -7

 استفاده از صنعت نوين - 8

 تشويق فعاليت هاي پژوهشي - 9

 العهاي ف Chapter ايجاد -10

 

دكتر سلطانيان زاده با معرفي جوايز و خدماتي نظير دانشجوي 

-e، مسابقات برنامه نويسي و عضويت جديد IEEEبرتر 

Membership  به بيان مزاياي عضويت درIEEE ختپردا.  
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دكتر وحيدي توضيحاتي در  جناب آقايبخش بعدي نشست، در 

مقطع كارشناسي،  رابطه با نحوه انتخاب پايان نامه هاي برتر

، بانوي برتر مهندسي، مشاور برتر كارشناسي ارشد و دكترا

اي دانشجويي قابل تقدير ارائه شاخه دانشجويي و شاخه ه

سارا درباري تر امسال، بانوي برتر مهندسي، خانم دك. نمودند

معلم مهدي ان، مشاور برتر شاخه دانشجويي، آقاي دكتر كوزه كن

شاخه از دانشگاه صنعتي اصفهان و شاخه هاي برتر دانشجويي، 

شاخه هاي دانشجويي قابل تقدير،  ودانشگاه تربيت مدرس 

شاخه دانشگاه آزاد يزد انتخاب شاخه دانشگاه كردستان و 

   .شدند

  
اعالم  شرح ذيل پايان نامه هاي برتر نيز بهمنتخبين همچنين، 

  :شد

دانشگاه از  خانم فائقه ايران نژاد :كارشناسي در مقطع •

 دكتر معلم: صنعتي اصفهان، استاد راهنما

آقاي محمدحسين سعادت  :كارشناسي ارشددر مقطع  •

دكتر تقي : دانشگاه خواجه نصير، استاد راهنمااز  زي

 راد

دانشگاه  از آقاي بشير مهدي ابراهيمي :در مقطع دكترا •

دكتر : دكتر فيض، استاد مشاور: تهران، استاد راهنما

  اعرابي 

توضيحاتي در زمينه دكتر خاكي صديق، در ادامه جناب آقاي 

جوايز پژوهشگر جوان و استاد با سابقه و نحوه انتخاب 

مالك ارزيابي پژوهشگران جوان را . ارائه نمودندپيشكسوت 

سال  5 آموزشي و پژوهشي در سال، عملكرد 40محدوديت سن 

 پژوهشي و - مجالت علميمقاالت چاپ شده در  شامل گذشته

ISI   ايشان، . مقاالت ارائه شده در كنفرانس ها دانستنيز و

همچنين، مالك ارزيابي استاد پيشكسوت را، تاثيرگذاري در 

پژوهش ها، حسن  برق، تعداد كتاب هاي منتشر شده،مهندسي 

شهرت در جامعه علمي، جوايز ملي و بين المللي كسب شده، 

ئت تحريريه مجالت اري با كنفرانس ها و عضويت در هيهمك

دكتر حجت كاشاني از دانشگاه  جناب آقاي ،امسال. بيان كرد

دكتر جناب آقاي علم و صنعت به عنوان استاد پيشكسوت و 

تواضعي از دانشگاه صنعتي شريف به عنوان پژوهشگر جوان 

  .برگزيده شدند

  
ت موسسه تحقيقات با مشارك در انتهاي مراسم نيز، جوايزي

به رسم يادبود به همراه لوح تقدير  ارتباطات و فناوري اطالعات

  .به افراد برگزيده اهدا شد

  

  

        

        در برليندر برليندر برليندر برلين    IEEE8گزارش اجالس گزارش اجالس گزارش اجالس گزارش اجالس 

بود، در تاريخ  8IEEEاين نشست كه آخرين اجالس ناحيه        

دراين نشست تمامي . آوريل برگزار شد 1مارس تا  31

مركزي حضور  IEEEو  8اعضاي هيئت اجرايي ناحيه 

از جمله مهمترين نكاتي كه دراين  جلسه در رابطه . داشتند

توان به موارد زير اشاره -مطرح شد، مي 8و ناحيه  IEEEبا 

  :نمود

ه عضويت ، توسع IEEEيكي از مهمترين دغدغه هاي  �

با آنكه تدابيري از جمله ارائه خدمات عضويت  .است

در نظر گرفته شده آنالين براي افزايش تعداد اعضا، 

كاهش داشته  IEEE، اما در عمل تعداد اعضاي است

با اين وجود، ايران از جمله كشورهايي بود كه . است

  .توانست نرخ مثبت افزايش تعداد اعضا را داشته باشد
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هاي تحت حمايت شاخه هاي تحت حمايت شاخه هاي تحت حمايت شاخه هاي تحت حمايت شاخه     اخبار كنفرانساخبار كنفرانساخبار كنفرانساخبار كنفرانس

IEEE     گرددگرددگرددگردد-سه ماه آتي برگزار ميسه ماه آتي برگزار ميسه ماه آتي برگزار ميسه ماه آتي برگزار ميدر در در در        

كنفرانس مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري 

(CECIT) 

 

 15-17كنفرانس مهندسي برق كامپيوتر و فناوري اطالعات، 

در موسسه آموزش عالي خيام، مشهد مقدس 

 http://www.cecit.ir/conference/Main 

  المللي انجمن رمز ايران 

 

المللي انجمن رمز ايران، به عنوان مهمترين  نهمين كنفرانس بين

رويداد علمي كشور در زمينه رمزنگاري و امنيت فضاي تبادل 

.شود-در تبريز برگزار مي 1391شهريور ماه  23

http://iscisc12.tabrizu.ac.ir  

 (ICPLP2012)كنفرانس پردازش خط و زبان فارسي

 

 
 16و 15الملي پردازش خط و زبان فارسي  نخستين كنفرانس بين

از جمله . شود در دانشگاه سمنان برگزار مي 

پردازش متون، پردازش گفتار و توان به  محورهاي كنفرانس مي

 .اي اشاره نمود شناسي پيكره

http://icplp2012.semnan.ac.ir 

  )مجلسي( نفرانس مهندسي برق

  
كنفرانس مهندسي برق عالمه مجلسي ، فرصت مناسبي را براي 

تحقيقات در زمينه هاي به اشتراك گذاشتن تجربيات و نتايج 

                                                                                                                             

IEEE  در مورد كنفرانس هاي تحت

است كه فاقد ارزش علمي الزم 

تعداد كنفرانس هايي  IEEEهستند، كه دراين راستا، 

، را كاهش نمايدكه به طور غير مستقيم حمايت مي 

و در مقابل تعداد كنفرانس هايي كه به طور 

برخوردار هستند، را  IEEEمستقيم از حمايت 

است كه  8IEEEمسئله بعدي انتخاب مدير ناحيه 

توانند در آن شركت  اعضاي محترم بخش ايران مي

دو نامزد اين انتخابات آقايان استاسوپولوس و 

باشند كه براي كسب اطالعات بيشتر در 

  وانيد به وبگاه زير مراجعه نماييد

http://www.ieeer8.org/category

هم امسال برگزار  IEEEانتخابات رياست كل 

شود كه نامزدهاي آن آقايان ماركا از برزيل و 

در اين انتخابات نيز . باشند دوركا از اسكاتلند مي

توانند شركت  مي IEEEاعضاي محترم بخش ايران

براي كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي 

http://www.ieee.org/about/corporate/election/candidates.h

tml 

IEEE توانند جهت دريافت  مي

رش كامل اجالس برلين و نيز دريافت فايل هاي 

  .ارائه شده در آنجا، به وبگاه زير مراجعه نمايند

http://www.ieeer8.org/category

-march-berlin/ 

  
  اجالس برلين

اخبار كنفرانساخبار كنفرانساخبار كنفرانساخبار كنفرانس

IEEEايرانايرانايرانايران

  

كنفرانس مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري 

(CECIT)اطالعات

كنفرانس مهندسي برق كامپيوتر و فناوري اطالعات، 

در موسسه آموزش عالي خيام، مشهد مقدس  1391شهريور 

  .شود برگزار مي

  

المللي انجمن رمز ايران  كنفرانس بين

(ISCIS) 

نهمين كنفرانس بين

رويداد علمي كشور در زمينه رمزنگاري و امنيت فضاي تبادل 

23- 24اطالعات،   

  

 
كنفرانس پردازش خط و زبان فارسي

نخستين كنفرانس بين

 1391شهريورماه 

محورهاي كنفرانس مي

شناسي پيكره زبان

نفرانس مهندسي برقك

كنفرانس مهندسي برق عالمه مجلسي ، فرصت مناسبي را براي 

به اشتراك گذاشتن تجربيات و نتايج 
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IEEE نگراني اعضاي �

است كه فاقد ارزش علمي الزم  IEEEحمايت 

هستند، كه دراين راستا، 

كه به طور غير مستقيم حمايت مي 

و در مقابل تعداد كنفرانس هايي كه به طور . داده است

مستقيم از حمايت 

  .داده است افزايش

مسئله بعدي انتخاب مدير ناحيه  �

اعضاي محترم بخش ايران مي

دو نامزد اين انتخابات آقايان استاسوپولوس و . نمايند

باشند كه براي كسب اطالعات بيشتر در  سينها مي

وانيد به وبگاه زير مراجعه نماييدت مورد ايشان مي

category/election/ 
انتخابات رياست كل  �

شود كه نامزدهاي آن آقايان ماركا از برزيل و - مي

دوركا از اسكاتلند مي

اعضاي محترم بخش ايران

براي كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي . نمايند

 .مراجعه نماييد

http://www.ieee.org/about/corporate/election/candidates.h

IEEEاعضاي محترم بخش 

رش كامل اجالس برلين و نيز دريافت فايل هاي گزا

ارائه شده در آنجا، به وبگاه زير مراجعه نمايند

category/committee/meetings/2012

  

  

اجالس برلين
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 30- 31اين كنفرانس در . نمايد مختلف مهندسي برق، فراهم مي

  .شود-در اصفهان برگزار مي 1391مرداد 

        

 IEEEشاخه هاي دانشجويي شاخه هاي دانشجويي شاخه هاي دانشجويي شاخه هاي دانشجويي اخبار اخبار اخبار اخبار 

  شاخه دانشجويي دانشگاه كردستان

دانشگاه كردستان  IEEEاز جمله اقداماتي كه توسط اعضاي 

  :انجام شده است، مي توان به موارد زير اشاره نمود

  برگزاري اردو جهت بازديد از نمايشگاه الكامپ تهران �

 برگزاري كالس هاي آموزشي متلب پيشرفته،  �

DigSilent  و ساير نرم افزارهاي مربوط به مهندسي

  برق

  IEEEبرگزاري سمينار آشنايي با  �

  . IEEEبزرگداشت روز جهاني  �

  
  در دانشگاه كردستان IEEEبزرگداشت روز جهاني 

  

 


