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  IEEEنشست ساليانه بخش ايران 

 
نمايندگان  با IEEEرئيسه بغش ايران جلسه ساليانه هيات

ماه در  آبان 4هاي سراسر كشور  هاي دانشجويي دانشگاه شاخه
  .برگزار شدمركز تحقيقات مخابرات 

زاده، رئيس بخش ايران  در آغاز، جناب آقاي دكتر سلطانيان
IEEE ها و هدف  در مورد فعاليتIEEE  ،سخناني ارائه نمودند

و نيز دستاوردها و  IEEEسپس در مورد پيشينه بخش ايران 
ي گزارش. ويژه در سال گذشته صحبت كردند هاي آن، به فعاليت

ت سال جاري در امريكا كه اگوس IEEEهاي  كنگره بخش از
كي ازموضوعات مهم ي. ، را ايراد نمودندبود برگزار شده

شده دراين كنگره، تاكيد بر استفاده درست از لوگوي  مطرح
IEEE بخش بعدي،  در. باشد مي هاي دانشجويي در آرم شاخه

، گزارشي از سفر به IEEEآقاي دكتر نوبختي، دبير بخش ايران 
كه ايران نيز عضوي از آن است،  IEEE 8لندن و اجالس ناحيه 

در اين اجالس مطالب متنوعي مورد بررسي قرار . بيان كردند
ارائه  :مي توان موارد زير را ذكر نموداست كه از جمله آنها  گرفته
براي افزايش تمديد عضويت اعضا، توجه به كيفيت  هاييراهكار

ب و ترغي شود، برگزار مي IEEEهايي كه تحت حمايت  كنفرانس
هاي بخش  سپس ساير اعضاي كميته. e_membershipاعضا به 

هاي تحت نظارتشان، توضيحات الزم  در مورد كميته IEEEايران
در انتهاي اين بخش سركار خانم مهندس .  را ارائه نمودند

هاي سايت  در مورد ويژگي IEEEعزيزي، مسئول سايت ايران 
ه اينكه اخيرا سايت شده نكاتي ذكر نمودند و با توجه ب اندازي راه

قابل دسترسي  IEEEاز خود سايت اصلي  IEEEايران 
هاي دانشجويي سراسر كشور در خواست  باشد، از شاخه مي

نمودند كه سايت مناسبي را براي شاخه دانشجويي دانشگاه 
اعالم  IEEEرا به بخش ايران  نموده و آدرس آنخود، آماده 

بعد از پايان بخش اول،  .نمايند تا در سايت اين بخش نمايه شود
هاي  جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد كه در آن نمايندگان شاخه

نظرات خود، در مورد مشكالت و  دانشجويي ضمن بيان نقطه

يكي از  .رو هستند، صحبت كردند آن روبههايي كه با  چالش
ها، نبود يك هويت حقوقي براي بخش ايران  مهمترين چالش

IEEE سه عصر كه با حضور آقاي دكتر سپس در جل. باشد مي
آقاي دكتر ازگلي، رئيس  IEEEدبيربخش ايران نوبختي،
نماينده شاخه دانشجويي  ،افتخاريمهندس و  عضويت كميته
، در مورد راهكارهاي تعامل بهتر ميان اعضاي كميته گرديدبرگزار

نظر  هاي دانشجويي، بحث و تبادل  با شاخه IEEEبخش ايران
  .شد

  

كانديداتوري براي جايزه آموزش و فراخوان 
  (YIA)پژوهش رده جوانان

به منظور تقدير از تالشگران جوان در عرصه مهندسي برق و 
براي دومين سال متوالي در نظر دارد  IEEEرايانه، بخش ايران 

از اساتيد جوان برجسته در زمينه هاي آموزش و پرورش تجليل 
نه اين بخش كه در گردهمايي ساالزه در اين جاي. به عمل آورد

 1391طي برگزاري كنفرانس مهندسي برق در ارديبهشت ماه 
مدارك و . برگزار مي شود، به استاد جوان برگزيده اعطا مي گردد

ه نماي IEEEشرايط الزم براي شركت در سايت بخش ايران 
از اساتيد واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد كه . شده است

به نشاني دبيرخانه بخش  1390/12/16مدراك الزم را تا تاريخ
  .ارسال نمايند IEEEايران 

  

هاي برتر  نامه فراخوان انتخاب پايان
 دانشجويي

در نظر دارد، از بين تزهاي دانشجويي  IEEEبخش ايران 
هاي كارشناسي،  در دوره 1390شده در سال تحصيلي  دفاع

عنوان  نامه را به ارشد و دكتري، از هر مقطع يك پايان كارشناسي
توانند حداكثر تا تاريخ  داوطلبان مي. تز برتر انتخاب نمايد

انه ايران همراه رزومه به دفتر دبيرخ مدارك الزم را به  1/12/1390
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IEEE از نويسندگان پايان نامه هاي برتر در  .ارسال نمايند
ردهمايي ساالنه اين بخش كه در طي برگزاري كنفرانس گ

برگزار مي شود، تقدير به  1391مهندسي برق در ارديبهشت ماه 
   .عمل مي آيد

 

در  IEEEراهنمايي براي استفاده از لوگوي 
  كنفرانس ها و نمايه گذاري مقاالت

برخورداري از  كه خواهان هايي برگزار كنندگان محترم كنفرانس
نمايه شدن مقاالتشان در  و IEEEحمايت علمي 

IEEEXPLORE انجام مراحل هستند مي توانند براي 
درخواست لوگو و نمايه گذاري از آقاي جمالي كمك و راهنمايي 

  .است......  يآدرس الكترونيكي آقاي جمال. بگيرند
  

 IEEEتسهيالت براي اعضاي 

اي مهر، آماده  هاي زنجيره هتل
با  IEEEپذيرايي از كليه اعضاي 

براي  .باشد درصد تخفيف مي 20
اطالع بيشتر مي توانيد به سايت 

 .مراجه نماييد IEEEبخش ايران 

  

 IEEE امكان ارتباط مستقيم در
IEEE  به تازگي قابليت جديدي را به وب سايت خود افزوده

و ارايه كنفرانس را به  (chat)است كه امكان ارتباط مستقيم 
براي برقراري ارتباط با اعضاي . صورت آنالين فراهم مي كند

  :از اين طريق، مي توانيد به سايت زير مراجعه كنيد IEEEديگر 
http://oc.ieee.org 

الزم به ذكر است كه براي استفاده از اين قابليت بايد داراي 
 .بود IEEEاكانت فعال 

  

 IEEEتلويزيون تحت وب 
، تلويزيون خود را راه اندازي كرده 2006، از سال  IEEEسايت 
اين تلويزيون كه به صورت تحت وب است، برنامه هاي   .است

متنوعي از تكنولوژي هاي جديد، علوم مهندسي، اتفاقات و 
... ، برندگان جوايز مختلف و  IEEEبرنامه هاي زنده زير پوشش 

در آرشيو اين . و عموم مردم ارائه مي كند IEEEبراي اعضا 
زشكي، قسمت مجموعه اي از نيروگاه هاي بادي، مهندسي پ

كامپيوترهاي نوين و محصوالت 
. الكترونيكي موجود است

برنامه هاي جديدتر نيز، در 
كيفيت بسيار خوب هر ماه به 

براي كسب اطالعات بيشتر به سايت . اين آرشيو اضافه مي شود
  :زير مراجعه كنيد

https://ieeetv.ieee.org 
 
 
 

  IEEEXtreme مسابقه
IEEEXtreme  يك مسابقه جهاني از اعضاي دانشجويي تحت

حمايت شاخه هاي دانشجويي 
IEEE  است كه توسط يك

مورد  (IEEEMember)عضو 
  .مشاوره و نظارت قرار مي گيرند

 

ساعت انجام  24اين مسابقه در 
مي شود كه در آن اعضاي 

رقابت شركت كننده، براي حل مسايل برنامه نويسي با يكديگر 
  .مي كنند

برگزار شد،  2011اكتبر  22در دوره پنجم اين مسابقه كه در 
گروهي از دانشگاه چوالنگوكورن تايلند به كسب مقام اول دست 

در  IEEEجايزه اين گروه، هزينه سفر به يك كنفرانس . يافتند
 .هر كجاي دنيا به انتخاب خودشان بود

  
وانيد به سايت زير براي آشنايي بيشتر با اين مسابقه، مي ت

 :مراجعه كنيد

www.ieee.org/xtreme 

 
 

  IEEEفارغ التحصيالن دهه گذشته
“Gold” (Graduate Of Last Decade) ، گروهي است

 10كه تحصيالت دانشگاهي خود را در  IEEEمتشكل از اعضا 
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بر  GOLDبرنامه هاي . سال گذشته به اتمام رسانده باشند
با فارغ التحصيالن بنا  IEEEاساس تداوم بخشيدن به ارتباط 

  .شده است
  :شامل موارد زير است GOLDمزاياي برنامه هاي 

 IEEEاطالعات از تكنولوژي  - 1

 جستجوي آنالين در منابع حرفه اي - 2

 جستجوي آنالين شغلي - 3

 سمينارهاي آنالين - 4

 هاي تخصصيفرصت  -5

 ارتباط هاي دوطرفه - 6

 فعاليت هاي گروهي - 7

است كه اطالعات مربوط به  GOLDنيز داراي گروه  R8بخش 
  :ان را مي توانيد در پيوند زير بيابيد

org/reg/8/cms/index.php?opthttp://www.ewh.ieee.
ion=com_content&task=view&id=23&Itemid=49  

 

  دانشجويي اخبار شاخه
  صنعتي شيرازدانشگاه 

شاخه دانشجويي، دانشگاه صنعتي شيراز جهت ارتقاي سطح 
سايت  ، يك صفحه وبIEEEمند به  آگاهي دانشجويان عالقه

، IEEEاست كه درآن اطالعات مفيدي در مورد  طراحي نموده
از ديگر . شده است يا تمديد آن قرار داده نحوه عضويت و

  هاي  توان به برگزاري كارگاه هاي اين شاخه مي فعاليت
اين سايت را مي  .آموزشي مرتبط با مهندسي برق اشاره نمود

  :توانيد در آدرس زير ببينيد
http://www.sutech.ac.ir/portal/show.aspx?Page=2
970 
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