
مراسم نكوداشت
 دكتر پرويز جبه دار ماراالني

جايزه بخش برگزيده 
سال 2012 ناحيه 8، به ايران 

تعلق گرفت

EUROCON 2013 در حاشیه کنفرانس

مرحله نهايی مسابقه مقاله نويسی ناحيه 8 برگزار شد

گزارش نشست ساليانه ی 
   IEEE 8 ناحيه

پرديس  كامپيوتر  و  برق  مهندسي  دانشكده 
دانشكده هاي فني تهران  با حمايت بخش ايران، 
مراسم نكوداشت چهره شناخته شده و نقش آفرين 
پرويز  آقاي دكتر  برق در كشور، جناب  مهندسي 

جبه دار ماراالني را برگزار نمود. 
هدف از برگزاري اين مراسم، ارج نهادن به نيم قرن 
مهد  در  ايشان  ناپذير  و خستگي  وقفه  بي  تالش 
مهندسي كشور و ايجاد محيطي پويا براي هزاران 
دانشجوي مشتاق است كه اكنون در جاي جاي اين 

سرزمين و اقصی نقاط دنيا پراكنده اند. 
چهارشنبه  روز  در  و  معلم  هفته  در  مراسم  اين 
مورخ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲در آمفی تئاتر دانشکده 
مهندسی برق و کامپيوتر دانشگاه تهران برگزار شد. 
ايران   بخش  جوايز  كميته  رئيس  مراسم  اين  در 
جناب آقاي دكتر علي خاكي صديق، ضمن قدرداني 
از زحمات ايشان ، خبر جايزه اي تحت عنوان "جايزه  

دكتر جبه دار" در بخش ايران را  اعالم نمود.  
اين جايزه براي افرادي كه كارشاخص در امر آموزش 
آن  كليت  که  شده  درنظرگرفته  مي دهند،  انجام 
تصويب و از سال آينده طي فراخوان و دستورالعمل 

وآيين نامه مربوطه اجرا مي شود. 
ايشان  ارزنده  خدمات  و  سوابق  از  اطالع  جهت 

مي توانيد به آدرس الكترونيكي
http://ece.ut.ac.ir/events/jabehdar/  
 honors.html مراجعه نماييد. 

IEEE بزرگترين انجمن حرفه  ای جهانی است که 
به نوآوريهای فن آورانه پيشرو و انتفاع بيشتر بشريت 
اختصاص يافته است. IEEE و اعضای آن از طريق 
نشريات پراستناد، همايش ها، استانداردهای فن آوری 
و فعاليتهای حرفه ای و آموزشی خود الهام بخش يک 
جامعه بزرگ جهانی هستند. IEEE در سراسر دنيا 
شامل ۱0 ناحيه جغرافيايی، ۳۳۳ بخش و بيش از 
4۲5000 عضو است که بخش ايران با حدود 44 
انجمنهاي  بزرگترين  از  يکي  بعنوان  قدمت  سال 

علمي و تخصصي کشور فعاليت می کند.
و  رؤساي  رئيسه  هيأت  از  متشکل  ايران  بخش 
کميته هاي مختلف به شرح ذيل خدمات خود را 

ارائه مي نمايد:
فتوحي  ● محمود  دکتر   آقاي  جناب  رئيس: 

فيروزآباد
نائب رئيس : جناب آقاي دکتر محمود شاه آبادي ●
دبير: سرکار خانم دکتر فرزانه عبدالهي ●
خزانه دار: جناب آقاي دکتر امين نوبختي ●
رئيس کميته آموزش: جناب آقاي دکتر نصرت  ●

ا... گرانپايه
سيد  ● دکتر  آقاي  جناب  ارتقاء:  کميته  رئيس 

محمد احدي
رئيس کميته انتخابات و انتصابات: جناب آقاي  ●

دکتر رضا فرجي دانا
سرکار  ● مهندسي:  امور  در  بانوان  کميته  رئيس 

خانم دکتر معصومه نصيري کناري
رئيس کميته توسعه عضويت: جناب آقاي دکتر  ●

سجاد ازگلي
رئيس کميته جوايز: جناب آقاي دکتر علي خاکي  ●

صديق
رئيس کميته دانش آموختگان )Gold( : جناب  ●

آقاي دکتر محسن کالنتر
رئيس کميته کنفرانسها: جناب آقاي دکتر احمد  ●

خادم زاده
رئيس کميته فعاليتهاي تخصصي : جناب آقاي  ●

دکتر حميد سلطانيان زاده
رئيس کميته فعاليتهاي دانشجويي: جناب آقاي  ●

دکتر امين نوبختي
آقاي  ● جناب   : تخصصي  مجامع  کميته  رئيس 

 Fellow دکتر سيد جمال الدين گلستاني  )عضو
بخش ايران( 

مژگان  ● مهندس  خانم  سرکار   : تارنما  مسئول 
عزيزي

بخش ايران IEEE جايزه بخش برگزيده ناحيه 8 كه 
شامل تمام اتحاديه اروپا، آفريقا و خاورميانه )بيش از 

60 بخش( است را امسال از آن خود نمود.
رئيس بخش ايران، جناب آقاي دكتر فتوحي طي 
پيامي افتخار كسب شده براي ايران را به همه اعضاي 
ايران تبريك و از زحمات تمامي عزيزاني كه بطور 
داوطلبانه با بخش همكاري نموده و ياري رسان اين 
مجموعه هستند و بطور ويژه از زحمات هيئت رئيسه 
قبل با رياست جناب آقاي دكتر سلطانيان زاده تشكر 

و قدرداني نمودند.
ايشان در ادامه برای ارتقاء بخش از همه ارگانهاي 
دانشگاهي، صنعتي و علمي كشور دعوت به همكاري 

و تعامل نمودند.

صدمين نشست ناحيه IEEE 8 در ۲0 و ۲۱ آوريل 
در مادريد اسپانيا برگزار شد. در اين نشست، دبير 
بخش ايران IEEE، سرکار خانم دکتر عبداللهی، به 

نمايندگی از اين بخش شرکت نمود.
در اين گردهمايی ۲۱ عضو از اعضای هيأت مديره 
کنونی و گذشته شرکت داشته و از 56 بخش ناحيه 

8،  نمايندگان 5۳ بخش حاضر بودند.
از آنجايی که اين گردهمايی صدمين گردهمايی 
اين ناحيه بود، جلسات به دو بخش بررسی عملکرد 
تاريخچه  بررسی  و  آنها  برنامه های  و  کميته ها 

تشکيل اين ناحيه تقسيم شده بود. 
در سال ۱۹6۳ کشورهای منطقه اروپا، خاورميانه و 
آفريقای شمالی به عنوان ناحيه IEEE 8 اعالم شدند 
و در سال ۱۹8۱ بقيه کشورهای آفريقايی هم به اين 
ناحيه پيوستند. بخش ايران به عنوان سيزدهمين 

بخش اين ناحيه، در فوريه ۱۹70 تأسيس شد. 
در اين جلسات اهداف و برنامه های ناحيه 8 و سپس 
برنامه های هر کميته اعالم شد. در گزارشهايی که 
مسؤولين کميته ها ارائه دادند، بر گسترش فعاليتها 
و همکاری های بين المللی بخشها، و ارائه گزارش از 

عملکرد فعاليتهای کميته ها به ناحيه تأکيد شد. 
بهترين  و مسابقه  دانشجويی  فعاليتهای  در بخش 
مقاله دانشجويی، 4۲ مقاله از ۲۲ بخش ارسال شده 
بود. از بخش ايران نيز دو مقاله از دانشگاه های تهران 
و صنعتی اصفهان ارائه شده بود. پنج فيناليست اعالم 

شده در اين مسابقه، از:
- دانشگاه  صنعتی مونيخ آلمان

- دانشگاه لوين بنلوکس
- دانشگاه صنعتی ادهوون بنلوکس

- دانشگاه ليزبون پرتغال
- دانشگاه صنعتی اصفهان ايران

بودند. فيناليستها برای ارائه شفاهی مقاالت خود  در 
ژوئيه  EUROCON 2013 در کرواسی در 4-۱ 
برای  مقاله  ارسال  مهلت  می يابند.  حضور   ۲0۱۳
شرکت در اين مسابقه ۱5 دسامبر هر سال است. 
استراتژی های  مورد  IEEE در  رئيس  آخر  روز  در 
کلی IEEE در سال آتی صحبت کرد و در آخر دو 
کانديدای رياست IEEE در دوره بعد، دکتر دورانی و 
دکتر ميشل، در مورد برنامه های خود صحبت کردند.

در بخش اهدای جوايز به پاس تالشهايی که بخش 
اعتالی  برای  فراوان  محدوديتهای  وجود  با  ايران 
فعاليتهای علمی و شناساندن IEEE در ايران انجام 
به   ۲0۱۳ سال  برگزيده  بخش  جايزه  است،  داده 

بخش ايران داده شد.
اين نشست در وبگاه  بيشتر در خصوص  اطالعات 

ناحيه 8 به نشانی 
http://www.ieeer8.org/category/com-
mittee/meetings/2013-april-madrid/

در دسترس می باشد.

كميته فعاليتهاي حرفه اي
به تشكيل  ناحيه 8  و  IEEE مركزي  تاكيد  به  توجه  با 
 )Professional  Activities( كميته فعاليتهاي حرفه اي
در بخشهاي مختلف، بخش ايران از سال جاري ميالدي 
اقدام به تشكيل اين كميته با رياست جناب آقاي دكتر 
حميد سلطانيان زاده نمود. در جلسه هيئت رئيسه مورخ 
يكم خرداد ماه اهم فعاليتها و برنامه هاي اين كميته تصويب 
و مقرر شد با توجه به فراگيري حوزه فعاليتهاي اين كميته 
اعضاي آن از دانشگاههاي كشور و صنعت انتخاب شود. 
برای اطالع از اهداف و برنامه هاي اين كميته مي توانيد به 
آدرس الكترونيكي تارنماي مختص اين كميته  به آدرس  

زير مراجعه نماييد.
http://www.ieee.org.ir/pages/Profession-

al%20activities-%20Responsibility.html

كميته ارتباط با صنعت
اين کميته يكي از مهم ترين كميته هاي بخش ايران است 
با صنعت  دانشگاهي  مراکز  بين  ارتباطي  پل  بعنوان  كه 

محسوب مي شود. 
اين كميته با رياست جناب آقاي دكتر فرشاد الهوتي  در 
سال جاري شروع به فعاليت نموده و برنامه دوساله و اهداف  
آن در جلسه هيئت رئيسه مطرح شد و مورد تصويب قرار 
گرفت. تشكيل ميزگردهای تخصصي و صنعتي در كنار 
كنفرانسهاي مورد حمايت بخش، Webinar و... از اهم  

برنامه هاي اين كميته مطرح شد. 

جهت دسترسي به اهداف و برنامه هاي اين كميته به آدرس 
الكترونيكي زير مراجعه نماييد:

http://www.ieee.org.ir/pages/Industrial%20

Relations.html

کميته بانوان در امور مهندسی
در گردهمايی ساليانه بخِش ايران که در حاشيه کنفرانس 
برگزار شد،  ارديبهشت ۹۲  تاريخ ۲5  برق در مشهد در 
سرکار خانم دکتر نصيری، رييس محترم کميته بانوان در 
امور مهندسی بخِش ايران به اختصار به معرفی اين کميته 

و اهداف آن پرداختند. 
با اين سئوال صحبت خويش را آغاز کردند  ابتدا  ايشان 
که چه ضرورتی به تشکيل کميته WIE در IEEE وجود 
داشته است و چرا کميته MIE(Men In IEEE) نداريم. 
برای   IEEE اندازی که  را در چشم  اين ضرورت  ايشان 
 ،IEEE خود در نظر گرفته است مطرح کردند. چشم انداز
استفاده از همه ظرفيت ها و استعدادها و ايجاد همکاری 
و  نوآوری  ايجاد  منظور  به  ظرفيت ها  اين  بين  تعامل  و 
فن آوری های جديد در راستای بهبود زندگی بشر است. 
انتظار  که  آنگونه  بشری  جامعه  از  نيمی  به عنوان  بانوان 
می رفت و می رود، نقش قابل توجهی در ايجاد فن آوری 
نداشته و ندارند. لذا تشکيل اين کميته برای ارتقاء سهم 
بانوان در حوزه علوم و فن آوری و رفع موانع مربوطه بسيار 

حائز اهميت است. 
اهميت حضور  و  که ضرورت  کردند  نشان  خاطر  ايشان 

بانوان در عرصه علوم و فن آوری تنها به دليل ارزش های 
انسانی و به خاطر خود بانوان نيست. در واقع تنها به اين 
از  به داليل جنسيتی  بنا  دليل که محروم کردن فردی 
فعاليت در حوزه مورد عالقه اش که قابليت و خالقيت خود 
را نيز در آن می بيند، خالف ارزشهای انسانی و الهی است، 
نبايد به حضور بانوان اهميت داد، بلکه ضرورت و اهميت 
حضور بانوان در عرصه فن آوری به مراتب مهم تر از دليل 

فوق است. 
ايشان در ادامه دو دليل مهم  و اساسی را برای ضرورت 
حضور بانوان که در راستای چشم انداز IEEE  نيز است، 

مطرح نمودند:
۱- بر کسی پوشيده نيست که فن آوری اثر چشمگيری در 
زندگی جامعه بشری داشته است و زندگی را به مراتب برای 
همگی ما زنان و مردان آسان تر ساخته است. اگر بگوييم 
فن آوری و علوم صرفا در حوزه مردان است، در واقع جامعه 
بشری را از نيمی از توانايی های بالقوه اش که می توانست در 

خدمت به رفاه و آسايش آن باشد محروم ساخته ايم.
فراهم کرده  آسايش  و  رفاه  ما  برای  فن آوری  اگرچه   -۲
ومشکالت زيادی را حل و زندگی را ساده تر کرده است اما 
در کنار آن اثرات مخربی هم از جنبه های متعدد از جمله 
محيط زيست، سالمت و غيره داشته است. يکی از داليل 
اين مسئله، می تواند عدم حضور موثر بانوان در اين عرصه 
باشد. به طور متوسط مردان کمال گرا و زنان تماميت خواه 
)همه جنبه نگر( هستند. مردان کل را می بينند و  عمدتا 
پيشرفت و خلق فن آوری های جديد و فتح قله های علم 

برای آنها خيلی مهم است. اگرچه اين موضوع برای بانوان 
نيز مصداق دارد اما آنها صرفا کل را نمی بينند و به جزئيات 
نيز توجه می کنند. به  عبارتی زنان به طور متوسط همه چيز 
را با هم می خواهند و نسبت به پيشرفت به بهای اثرات 

مخرب جانبی حساس تر هستند.
چنين  خاتمه  در  ايشان  سخنرانی،  جمع بندی  به عنوان 
مطرح نمودند که حمايت از حضور بانوان در عرصه علوم 
و فن آوری و رفع موانع نه بخاطر خود آنها، بلکه به خاطر 
جامعه بشری، زنان، مردان و فرزندانمان است و لذا اهداف 
کميته WIE بايد اهداف همه اعضاء IEEE باشد و حمايت 

همگی را می طلبد. 
در انتها الزم به ذکر است کليه عالقمندان رشته های برق 
و کامپيوتر، رياضی، فيزيک، علوم کامپيوتر، علوم کاربردی، 
نيز عضو شده   WIE نانوفناوری و... می توانند در کميته 
و عضويت در اين کميته برای دانشجويان رايگان است. 
برای آگاهی بيشتر از اهداف و چشم اندازهای اين کميته 

می توانيد به تارنمای اين کميته به آدرس 
http://ieee.org.ir/pages/Women-in-Engi-

neering.html

مراجعه نماييد. 
 WIE عضو  افراد  و  دانشجويی  شاخه های  همچنين 
 office@ieee.org.ir می توانند از طريق آدرس ايميل

با اين کميته تماس بگيرند. در شماره های بعدی خبرنامه، 
اخبار جلسات و سمينارهايی که توسط اين کميته برگزار 

خواهد شد، درج می شود.

مراسم  از  پيش  امسال،  ماه  ارديبهشت  پنجم  و  بيست 
گردهمايي ساليانه بخش، نشست دانشجويي با  مشاركت 
آقاي  با حضور  و  دانشجويي كشور  هاي  روساي شاخه 
و  دانشجويي  فعاليتهاي  كميته  رئيس  نوبختي  دكتر 
خزانه دار  بخش، خانم دكتر عبدالهي دبير بخش و عضو 
كميته بانوان در امور مهندسي، خانم  مهندس عزيزي 
و  دانشجويي  فعاليتهاي  كميته  عضو  و  تارنما  مسئول 
ادامه جناب آقاي دكتر  برگزار و در  روساي دانشجويي 
حميد سلطانيان زاده رئيس سابق بخش و رئيس فعلي 
كميته فعاليتهاي حرفه اي بخش و جناب آقاي دكتر تدين 
مسئول خبرنامه و عضو كميته توسعه عضويت بخش ايران 

به افراد جلسه پيوستند. 
مستقيم  ارتباط  ايجاد  نشست ها  اين  برگزاري  از  هدف 
شاخه هاي دانشجويي با يكديگر و تعامل بيشتر با بخش، 
بررسي مشكالت و موانع شاخه هاي دانشجويي و همفكري 

جهت ارتقا، فعاليتهاي شاخه های دانشجويي است.
به  شاخه ها  تجربيات  سريع  انتقال  ارتباط  اين  از  هدف 
كميته  سياستگزاريهاي  روند  اصالح  و  تسريع  يكديگر، 
فعاليتهاي دانشجويي و همچنين ايجاد يك شبكه گسترده 

نيروهاي متخصص و داوطلب است. 

در اين نشت نمايندگاني از دانشگاههاي آزاد واحد تهران 
آزاد  آباد،  نجف  واحد  آزاد  مجلسي،  واحد  آزاد  مركزي، 
تربيت مدرس، شيراز، صنعتي شيراز،  تهران،  يزد،  واحد 

صنعتي اصفهان، كردستان، گيالن و يزد حضور داشتند. 
ضمن پيگيري موارد مطرح شده دوره هاي پيشين، مباحث 
جديدي مطرح و پس از بررسي و ارزيابي جوانب موضوعات 

در نهايت موارد زير با اجماع نظر به تصويب رسيد:
۱. با توجه به هماهنگي و ساماندهي تقويم فعاليتهاي شاخه 
دانشجويي، ايجاد و اعمال اساسنامه مشترك براي تمامي 

شاخه هاي دانشجويي در دستور كار كميته قرار گرفت.
۲. با توجه به سابقه درخشان دانشجويان ايراني در حضور 
و  ناحيه 8  دانشجويي  مقاالت  مسايقات  جوايز  و كسب 
تمايل بخش ايران به تقويت و تشويق هرچه بيشتر اين 
امر برنامه ريزي و سياستگذاري براي برگزاري مسابقه مقاله 
دانشجويي در سطح ملي در دستور كار كميته قرار گرفت.

اختيار  و نقش در  اهميت  بر  نظر  اجماع  با  ۳. حاضرين 
داشتن بودجه جاري براي شاخه ها، منابع مختلف تامين 
بودجه فعاليتهاي دانشجويي را بررسي نمودند و مقرر شد 
كه اعضاي كميته در اين زمينه تدابير خاصي اتخاذ نمايند  

و اين موضوع در اولويت كار قرار گيرد.
بي دريغ  زحمات  از  مي داند  الزم  ايران  بخش  انتها  در 
تمامي اعضاي شاخه دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد، 
خصوصا جناب آقاي دكتر لطفي مشاور شاخه و سركار 
خانـم افسـانه قـاروني رئيـس شـاخه دانشـجويـي ايـن 
اين نشست، تشكر و  برگزاري و هماهنگي  دانشگاه در 

قدرداني نمايد.

IEEE  نشست سالیانه بخش ایران
صفحه 2

اخبار هیأت رئیسه و كمیته های بخش ایران

برگزاري سومین نشست دانشجویي در دانشگاه فردوسي مشهد
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در پايان، جناب آقای کريمی مهر ،دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان، با قرار گرفتن در جايگاه دوم 

موفق به دريافت لوح تقدير و جايزه نقدی شد.
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بيست و يکمين کنفرانس مهندسی 
برق ايران

به  ايران  برق  مهندسی  کنفرانس  يکمين  و  بيست 
دانش پژوهان، صنعتگران  نياز  به  پاسخ گويی  منظور 
و پژوهشگران مهندسی برق و کامپيوتر در دانشگاه 
دائمی  دبيرخانه ی  همکاری  با  مشهد،  فردوسی 
سال  ارديبهشت ماه  لغايت ۲6  تاريخ ۲4  از   ICEE
برق  حوزه های  در  کنفرانس  اين  شد.  برگزار  جاری 
پزشکی،  مهندسی  اصلی  محورهای  در  کامپيوتر  و 
الکترونيک،  مخابرات، کنترل، قدرت  و  کامپيوتر را 

پوشش می دهد. 
در اين دوره از کنفرانس از ميان ۲۳48 مقاله دريافت 
شده، ۹۱4 مقاله برای ارائه بصورت شفاهی و پوستر 
پذيرفته شد. همچنين در اين دوره، شاخه ای مستقل 
که  بود  شده  گرفته  نظر  در  صنعتی  مقاالت  برای 
بودن  کاربردی  بر  تأکيد  مقاالت  اين  مهم  ويژگی 
پژوهش انجام گرفته و يا حل مشکالت صنعت کشور 
بود. همچنين در حاشيه ی کنفرانس تعداد ۲0 کارگاه 
آموزشی و سخنرانی های کليدی با حضور دانشمندان 
بنام ايرانی، همچون پروفسور بهزاد رضوی از دانشگاه 
UCLA و پروفسور حسين استکی از دانشگاه علوم 

پزشکی شهيد بهشتی برگزار شد.

اولين کارگاه ملی 
نظريه اطالعات و مخابرات

در  مخابرات  و  اطالعات  نظريه  ملی  کارگاه  اولين 
صنعتی  دانشگاه  در  ارديبهشت   ۱۹ و   ۱8 روزهای 
شريف برگزار گرديد. اين کارگاه تخصصی که بصورت 
ساليانه برگزار خواهد شد، حوزه های تئوری مخابرات 
و نظريه اطالعات شامل تئوری کدينگ، سيستمهای 
مخابرات   ،CS پيچيدگی،  تئوری  راديوشناختی، 
در  سيگنال  پردازش  داده،  فشرده سازی  هميارانه، 
اطالعات  تئوری  شبکه،  کدينگ  اطالعات،  تئوری 

کوانتومی، تئوری شانون و... را پوشش می دهد. 
در اين کارگاه از ميان مقاالت ارسالی ۲5 مقاله برای 
ارائه بصورت شفاهی پذيرفته شد و در قالب 6 نشست 
 Kramer تخصصی برگزار گرديد. همچنين پروفسور
سخنران کليدی و تعداد 4 نفر از دانشمندان ايرانی 
شاغل در دانشگاههای خارج از کشور سخنرانان مدعو 

در اين کارگاه تخصصی بودند. 

اخبار کنفرانس های تحت 
حمايت بخش ايران که درسه 

ماه آينده برگزار می شود

کنفرانس بين المللی انجمن 
رمز ايران 

اشتراک  به  منطور  به  ايران  رمز  بين المللی  انجمن 
امنيت  زمينه ی  در  محققان  اطالعات  گذاشتن 
اطالعات و زيرساخت های رمز، دهمين کنفرانس از 
سری کنفرانس های برگزار شده توسط ISC )انجمن 
رمز ايران( را با همکاری دانشگاه يزد در دانشکده ی 
 8 لغايت   7 تاريخ  از  دانشگاه  اين  کامپيوتر  و  برق 

شهريورماه برگزار می کند.

کنفرانس سيستم های فازی 
توسعه  هدف  با  ايران،  فازی  سيستم های  انجمن 
مرزهای علم و ارتقاء نظرات دانشگاهيان، متخصصان 
اشتراک  به  برای  دانشجويان  و  کارآفرينان  صنعتی، 
گذاشتن و بحث در مورد آخرين دستاوردهای علمی و 
صنعتی خود، با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی قزوين 
از تاريخ 5 لغايت 7 شهريورماه سال جاری کنفرانسی 

را در دانشگاه آزاد اسالمی قزوين برگزار می کند. 

اخبار شاخه های دانشجويی
فعاليتهای  و  بامقاالت  منطبق  سمينارهايی  سلسله 
در  و  تکميلی  تحصيالت  مقاطع  دانشجويان  علمی 
راستای آماده سازی بيشترآنها برای ارائه کارتحقيقاتی 
خود درمجامع علمی ملی و بين المللی در دانشگاه 

صنعتی شيراز برگزار شد. 

دانشگاه  اين  در  شده  برگزار  سمينارهای  ديگر  از 
می توان به سميناری با عنوان 

Randomized Algorithms for Optimiza-”
”tion in the Presence of Uncertainty

که با همکاری گروه کنترل دانشکده برق اين دانشگاه 
برگزار شده اشاره کرد. 

همچنين شاخه ی دانشجويی IEEE دانشگاه صنعتی 
شيراز به منظور آشنايی و پاسخ به سواالت و ابهامات 
دانشجويان به خصوص دانشجويان تحصيالت تکميلی 
در حوزه دريافت بورس و ادامه تحصيل در خارج از 
اساتيد تحصيل کرده در خارج  از  از جمعی  کشور، 
دعوت نمود تا طی نشستی به سواالت دانشجويان در 

اين حوزه به صورت حضوری پاسخ دهند.

اخبار کنفرانس های تحت 
حمايت بخش ايران که درسه 

ماه گذشته برگزارشده اند

گلگشت يك روزه نيشابور

برپايي غرفه
 بخش ايران  در كنفرانس 

مهندسي برق

اولين مراسم تقدير از استادان پيشكسوت، پايان نامه هاي 
مراسم  در  برگزيده  دانشجويي  شاخه  و  دانشجويان 
چهلمين سالگرد تاسيس بخش ايران دراسفند ماه سال 

۱۳88 برگزار شد. 
بنا به تصويب هيئت مديره بخش ايران، اين مراسم هر 
سال در حاشيه كنفرانس مهندسي برق برگزار مي شود.  
ساليانه ی  گردهمايي  چهارمين  امسال  راستا  همين  در 
آمفی تئاتر  در  ارديبهشت ماه   ۲5 تاريخ  در  ايران  بخش 
فردوسی  دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده ی  شماره۳ 
مشهد با حضور اساتيد برجسته كشور و دانشجويان برگزار 

شد.
مراسم با تالوت آياتی از قرآن کريم و پخش سرود ملی 
جمهوري اسالمي ايران آغاز و با خير مقدم جناب آقاي 
دکتر فتوحی رئيس بخش ادامه يافت و سپس ايشان به 
معرفی IEEE و گزارشی از فعاليت ها و برنامه های آتی 

بخش ايران پرداختند.  
ارائه ی  با  ايران  بخش  دبير  عبدالهی  دکتر  خانم  سپس 
جلسه ی  در  شرکت  برای  مادريد  به  سفر  از  گزارشی 
که  پرداختند  سخنرانی  ايراد  به   8 ناحيه ی  ساليانه ی 
گزارش کامل آن در همين شماره از خبرنامه ارائه شده 

است.
در ادامه خانم دکتر نصيری رئيس کميته ی بانوان در امر 
مهندسی با ايراد سخنرانی به معرفی اين كميته و اهميت 
كميته  اين  برنامه هاي  جمله  از  پرداختند.  آن  تشكيل 
آموزش،  عرصه  در  موفق  خانم هاي  تشويق  و  شناسايي 
و  تعامل  و   IEEE به  پيوستن  براي  صنعت  و  پژوهش 
انتخابات مربوط به خانم ها و  براي شركت در  همكاري 
تشويق اعضاي WIE براي ارتقاء به مرتبه هاي Senior و 
Fellow و شناسايي و تالش در جهت تقليل موانع رشد 

و پيشرفت خانم ها در محيط هاي آموزشي، پژوهشي و 
صنعتي عنوان نمودند. 

جناب آقاي دكتر شفيعي رئيس كميته دائمی كنفرانس 
برق و همچنين جناب آقاي دكتر لطفي دبير بيست و 
يكمين كنفرانس برق به ميهمانان خير مقدم گفته و از 
اساتيد  از  تشكر  و  تقدير  ايران جهت  بخش  تصميمات 

پيشكسوت تشكر ويژه نمودند. 
صديق  خاکی  دکتر  آقای  جناب  نشست  ادامه  در 
توضيحاتی در رابطه با نحوه انتخاب اساتيد پيشکسوت و 

پژوهشگر جوان ارائه کردند. 
افرادي شاخص  ايشان متذكر شدند اساتيد پيشكسوت 
با  را  آنها  انتخاب  ايران  بخش  که  شناخته  شده اند  و 
انجام  کشور  دانشگاههاي  در  دوستان  ديگر  با  مشورت 
مي دهد. شاخص هايي از جمله اينکه استاد تمام و سالها 
در خدمت آموزش و پژوهش مهندسي برق كشور باشند 
اساتيد و  و  تربيت کرده  باشند که مديران  و شاگردانی 
پژوهشگران کشور باشند و نيز در صنعت مهندسي برق 
كشور فعاليتهاي مستمر و مؤثري داشته  باشند. جايزه هاي 
مجامع علمي و داخلي آنها در نظر گرفته مي شود و در 
خودشان  تخصصي  حوزه  در  علمي  مرجعيت  حقيقت 
دارند. در مورد پژوهشگر جوان محدوديت سني و سايقه 
5 سال فعاليت اخير مطرح است و  بر اساس فراخوان و 
تكميل فرم انتخاب می شود. ايشان متذكر شدند در طي 
اين چهار سال نفر اول پژوهشگر جوان تفاوت امتياز قابل 

مالحظه اي با ديگران داشته است. 
 در ادامه ايشان در مورد جايزه مصوب بخش تحت عنوان 
جايزه دكتر جبه دار توضيحاتي دادند كه براي افرادي كه 
كار شاخص در امر آموزش انجام مي دهند در نظر گرفته 
شده كه كليت آن تصويب و از سال آينده طي فراخوان و 

دستورالعمل و آيين نامه مربوطه انتخاب مي شود. 
دكتر  مرحوم  نامهاي  با  را  ديگر  جايزه  دو  وعده  ايشان 
لوكس در زمينه تخصصي سيستمهاي هوشمند و جايزه 

مرحوم دكتر حكاك در زمينه مخابرات را دادند.  
پس از سخنراني جناب آقاي دكتر خاكي صديق، رئيس 
كميته فعاليتهاي دانشجويي جناب آقاي دكتر نوبختي 
كميته  اين  جوايز  انتخاب  چگونگي  مورد  در  گزارشي 
پرداختند. جوايز اين كميته را با  سه دسته پايان نامه هاي 
برتر، شاخه هاي برتر  و مشاور برتر عنوان نمودند. پيش از 
اين، در بخش شاخه هاي دانشجويي يك جايزه به شاخه 
برتر تعلق مي گرفت كه از سال گذشته و با تصويب كميته 
فعاليت هاي دانشجويي دو جايزه ديگر با نام شاخه هاي 
و  آيين نامه  جوائز  اين  ارزيابي  مبناي  شد.  اضافه  برتر 
اصالح  هرساله  و  شده  تدوين  كه  است  دستورالعملي 
مي گردد كه امسال تغيير وزن فعاليتهايي كه در راستاي 
افزايش اعضا و يا نرخ رشد آن است كم شده و به وزن 
فعاليتهايي در زمينه همكاري با بخش ايران، ارتباط با 
ناحيه 8 و برگزاري مقاالت دانشجويي و وب سايت و از اين 
قبيل اضافه شد. در زمينه پايان نامه هاي برتر ۳7 متقاضي 
از ۱4 دانشگاه صنعتي اصفهان، صنعتي اميركبير، علم و 
صنعت، شيراز، شريف، تهران، كردستان، شهيد بهشتي، 
خواجه نصيرالدين طوسي، علوم تحقيقات، گيالن، بابل، 
 7 كه  نمودند  ارسال  درخواست  يزد  مدرس،  تربيت 
درخواست در مقطع كارشناسي، ۱6 درخواست در مقطع 
كارشناسي ارشد و 7 درخواست در مقطع دكترا بود. يك 
جايزه هم بعنوان بانوي برگزيده در امر مهندسي انتخاب 

شد كه از سال آينده اين جايزه با آيين نامه جديد و زير نظر 
كميته بانوان در امر مهندسي انتخاب مي شود. تفاوت ديگر 
اين بود كه امسال فيناليست هم اعالم مي شودکه هدف از 
آن تشويق دانشجويان است. در قسمت ارزيابي به كيفيت 

مقاالت و ژورنالها دقت فراواني شده است. 
امسال به مشاور برتر عالوه بر تقدير، جايزه نقدي هم تعلق 
گرفت. ايشان از تمامي دانشجويان تقاضا نمودند از سال 

آينده مشاوران خود را براي اين جايزه نامزد نمايند.
 در بخش بعدی نشست، نوبت به اهداء جوايز رسيد که 
دکتر  آقای  ارزنده  از خدمات  تشکری  و  تقدير  ابتدا  در 
ايشان  رياست  دوران  در  که  آمد  بعمل  سلطانيان زاده 
جايگاه بخش ايران، هم درفضاي علمي-پژوهشي کشور 
و هم درعرصه  بين المللي، ارتقاي قابل توجهي يافته است. 
در همين راستا از سوی شاخه هاي دانشجويي بخش ايران 
نيز لوح تقدير و هديه ای به رسم يادبود و تقدير از زحمات 

ايشان اهداء شد.  
در ادامه تقدير و تشكري از زحمات حامي اصلي بخش 
ايران جناب آقاي دكتر مهدي اخوان بهابادي دبير محترم 
شوراي عالي و رئيس محترم  مركز ملي فضاي مجازي 
از هيچگونه حمايت و  شد كه در طي سالهاي گذشته 
همكاري دريغ ننموده اند و به نيابت، آقاي دكتر شاه آبادي 

نائب رئيس بخش لوح ايشان را دريافت نمودند. 
در ادامه، برگزيدگان آموزش و پژوهش مهندسي برق ايران 

در سال جاري به شرح ذيل معرفی شدند:
۱-در بخش استاد پيشكسوت پژوهش مهندسي برق ايران 
جناب آقاي دكترسيد كمال الدين ياداورنيك روش استاد 

دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير. 
۲-در بخش استاد پيشكسوت آموزش در مهندسي برق 
ايران جناب آقاي دكتر علي محمد رنجبر استاد دانشکده 

مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف. 
۳-در بخش عضو هيئت علمي جوان پژوهشگر مهندسي 
برق ايران جناب آقاي دكتر خشايار مهراني عضو هئيت 

علمي دانشگاه صنعتي شريف.
نفر  سه  بين  از  برگزيده،  دكتراي  رساله  بخش  در   -4

فيناليست :
آقاي دکتر محمد عبداالحد از دانشگاه تهران، استاد  ●

راهنما: جناب آقای دكتر شمس الدين مهاجرزاده،
صنعتي  ● دانشگاه  از  تقوي  ايمان  سيد  دكتر  آقاي 

اميركبير، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر كاتوزيان،
از دانشگاه صنعتي اصفهان،  ● نادر كريمي  آقاي دكتر 

استاد راهنما : جناب آقاي دكتر سماوي،
آقاي دكتر محمد عبداالحد برگزيده اين بخش گرديدند.

5- در بخش پايان نامه كارشناسي ارشد برگزيده هم، از 
بين: 
صنعتی  ● دانشگاه  از  دهقانيان  پيمان  مهندس  آقاي 

شريف، استاد راهنما : جناب آقاي دكتر محمود فتوحي 
فيروز آباد

صنعتي  ● دانشگاه  از  رضايي  حامد  مهندس  آقاي 
اميركبير، استاد راهنما : سركار خانم دكتر فرزانه عبدالهي

كردستان،  ● دانشگاه  از  شكوهي  شورش  آقاي  جناب 
استاد راهنما : جناب آقاي دكتر حسن بيوراني

به عنوان فيناليست، آقاي پيمان دهقانيان برگزيده ی اين 
بخش بودند.

عنوان  به  نفر  سه  نيز  كارشناسي  پروژه  بخش  در   -6
فيناليست انتخاب شدند:

آقاي سيد امين صندوق ساز زرديني از دانشگاه تهران،  ●
استاد راهنما: جناب آقاي دكتر مهاجرزاده

دانشگاه شيراز،  ● از  ناصري مجرد  آقاي محمد مهدي 
استاد راهنما: جناب آقايان دكتر خياطيان و دكتر اقتصاد

استاد  ● شريف،  صنعتي  دانشگاه  از  كبير  پوريا  آقاي 
راهنما: جناب آقاي دكتر مروستي

که منتخب اين بخش، آقاي سيدامين صندوق ساز بودند.
7- در بخش بانوي برگزيده مهندسي برق ايران نيزسه نفر 

بعنوان فيناليست انتخاب شدند:
خانم مونا اميد يگانه از دانشگاه صنعتی شريف، استاد  ●

راهنما:  جناب آقاي دكتر شاهرخ قائم مقامي
خانم فاطمه صادقي كيا از دانشگاه علم و صنعت، استاد  ●

راهنما: دكتر حجت كاشاني
نصيرالدين  ● خواجه  دانشگاه  از  فرهاني  مريم  خانم 

طوسي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر نصرت اهلل گرانپايه
که خانم مونا اميد يگانه برگزيده اين بخش بودند.

8-در بخش شاخه دانشجويي برگزيده، شاخه دانشجويي 
دانشگاه تهران و در بخش شاخه دانشجويي قابل تقدير، 
شاخه  و  مشهد  فردوسي  دانشگاه  دانشجويي  شاخه 
دانشجويي دانشگاه صنعتي شيراز، در بخش دانشجوي 
آقاي مهندس هادي مقدس،  ايران، جناب  فعال بخش 
دانشجوي دكتراي دانشگاه صنعتي اصفهان و جناب آقای 
كارشناسي  دانشجوي  زارچ،  اقبالي  مهدي  محمد  سيد 

دانشگاه آزاد اسالمي يزد انتخاب شدند.
شاخه هاي  برگزيده  دانشجويي  مشاوره  بخش  ۹-در 
دانشجويي جناب آقاي دكترمحسن عشوريان از دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد مجلسي برگزيده شدند.
در انتهای مراسم نيز جوايزی به رسم يادبود همراه با لوح 

تقدير به افراد برگزيده اهدا شد.
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بيست و ششم ارديبهشت ماه، بخش ايران به مناسبت 
سالروز بزرگداشت خيام، گلگشت يك روزه اي براي 

بازديد از نيشابور برنامه ريزي نمود. 
شاخه هاي  نمايندگان  و  روسا  حضور  با  برنامه  اين 
مركز،   تهران  واحد  آزاد  دانشگاههاي  دانشجويي 
آباد، آزاد واحد  آزاد واحد مجلسي، آزاد واحد نجف 
يزد، تربيت مدرس، تهران، شيراز، صنعتي اصفهان، 
صنعتي شيراز، كردستان، گيالن، يزد و هيئت رئيسه 
بخش برگزار شد و بازديدکنندگان از مكانهاي ديدني 
همچون مقبره خيام و عطار، دهكده چوبين، شاديخ 

و... بازديد نمودند. 

تقدیر شاخه هاي دانشجویي از دكتر حميد سلطانيان زاده دریافت جایزه استاد پيشکسوت پژوهش مهندسی برق توسط دکتر سيد کمال الدین یاداور نيک روش

سخنراني رئيس بخش ایران، دكتر فتوحي

سخنرانی رئيس کميته بانوان در امور مهندسی، دکتر نصيری کناری

دریافت جایزه استاد پيشکسوت آموزش مهندسی برق توسط دکتر محمدعلی رنجبردریافت جایزه عضو هيأت علمی جوان پژوهشگر مهندسی برق توسط دکتر خشایار مهرانی

سخنرانی رئيس کميته جوایز، دکتر خاکی صدیق سخنرانی رئيس کميته فعاليتهای دانشجویی، دکتر امين نوبختی

بخش ايران جهت آشنايي اعضا، اساتيد و دانشجويان و 
همچنين اهالی صنعت  با خدمات و فعاليتهاي بخش 
ايران و معرفي فعاليتهاي كميته ها و فعاليتهاي مرتبط 
با آنها اقدام به برپايي غرفه در كنفرانس مهندسي برق 

نمود. 
منتخب  دانشجويي  شاخه هاي  راستا  همين  در 
شيراز  صنعتي  و  مشهد  فردوسي  تهران،  دانشگاه 
فعاليتهاي خود كه  در انتخاب آنها بعنوان شاخه برتر 
و قابل تقدير موثر بوده را در اين غرفه ارائه نمودند. 
اين غرفه عالوه بر دانشجويان و اساتيد مورد استقبال 

انجمن هاي مختلف و صنعت نيز قرار گرفت. 
جهت مشاهده عكس بازديدكنندگان از غرفه بخش 
تارنماي  به  مي توانيد  دانشجويي  و شاخه هاي  ايران 

بخش ايران مراجعه نماييد.
http://www.ieee.org.ir/pages/PhotoGal-
lery.html

به ياد عزيزي كه شمع وجودش ديگر پرتو بخش  ●
هميشه  براي  او  فقدان  تحمل  و  نيست  ما  محفل 
ايشان  و خاطره  ياد  ولي  ماست؛  قلوب  تالم  موجب 
همواره در دلها زنده و جاودان خواهد ماند. ۲۱ تيرماه  
دومين سالگرد درگذشت استاد بزرگوار جناب آقاي 

دكتر محمد حكاك را گرامي مي داريم.

برای به ياد شما بودن نيازی به سالگرد و يادمان  ●
نيست. هميشه و هرروز در انديشه و کالم و قلب ما 
نام  لوکس،  دکتر  آقای  عزيزمان،  استاد  داريد:  جای 
بلندتان ستاره درخشان تارک بلند آسمان دانشکده فنی 
دانشگاه تهران و شمع روشنی بخش همه محفل های 

مهندسی است. هميشه دوست تان خواهيم داشت.

بخش ايران برای ارتقاي فعاليت كميته هاي بخش 
و  اساتيد  از  اعضا،  بيشتر  مشاركت  همينطور  و 
پژوهشگران عالقه مند دعوت مي نمايد رزومه خود 
را  با قيد زمينه همكاري در كميته هاي بخش،  به 

آدرس office@ieee.org.ir ارسال نمايند. 
همچنين از دانشجويان عالقه مند دعوت مي شود 
كميته هاي  با  همكاري  جهت  را  خود  رزومه 
دانشجويي، توسعه عضويت، خبرنامه و تارنماي 

بخش به آدرس فوق ارسال نمايند.
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