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 هيات رئيسه  اعالم انمزداهي انتخابات  

با حضور اعضاء در روز     IEEEجلسه كميته انتخابات بخش ايران  

به رياست آقاي    19:00ساعت    15/7/99سه شنبه از طريق اسکايپ 

 دكتر فتوحي تشکيل شد. 

در اين جلسه پس از بررسي فرمهاي پيشنهاد نامزد انتخابات كميته  

ايران   تا روز يکشنبه    IEEEاجرايي بخش  تعيين شده  كه در مهلت 

ايز شرايط به شرح  دريافت شده بود، اسامي نامزدهاي ح  10/7/99

 زير مورد تاييد قرار گرفت. 

 

 براي سمت رئيس و نايب رئيس بخش )به ترتيب الفبا(:  -الف

 دكتر وحيد احمدي, استاد دانشگاه تربيت مدرس-

 دكتر حسين عسکريان ابيانه، استاد دانشگاه صنعتي اميركبير-

 دكتر اسالم ناظمي، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي -

نفر از   دو قبلي كميته انتخابات، انتخاب كنندگان به    ضمنا طبق تصميم

نامزدهاي فوق رأي داده و نفر اول و دوم با بيشترين آراء به ترتيب  

 به عنوان رئيس و نايب رئيس اعالم مي گردند. 

 براي سمت دبير )به ترتيب الفبا(:   -ب

استاديار پژوهشگاه ارتباطات و فناوري  دكتر مريم طايفه محمودي,  -

 اطالعات 

 دكتر وحيد نيري, استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران -

 : براي سمت خزانه دار -ج

از آنجاييکه تنها فرم پيشنهاد نامزدي آقاي دكتر محمدرضا يوسفي،  

استاديار دانشکده مهندسي برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف  

كميته انتخابات آباد دريافت شده بود، با توجه به عدم وجود رقيب،  

 برگزيده شدن ايشان به سمت خزانه دار را تأييد كرد.

  10/8/99همچنين مقرر شد نامزدها تا پايان وقت اداري روز شنبه

شامل   الکترونيکي  گيري  راي  برگه  انتشار  براي  الزم  مدارک 

ارسال   بخش  دفتر  به  را  خود  وعکس  فارسي  خالصه  بيوگرافي 

صورت خواهد    17/8/99ت روز شنبه  نمايند. انتشار خبرنامه انتخابا

گرفت. بر اساس روال انتخابات گذشته بخش، فرايند رأي گيري به  

الکترونيکي   پست  طريق  از  رساني  اطالع  با  و  اي  رايانه  صورت 

آغاز و   99آبانماه      22خواهد بود. اين رأي گيري از روز پنج شنبه  

 د داشت. ادامه خواه  99آذر ماه    10تا پايان وقت اداري دوشنبه  

 

 معرفي نامزدها:
با نامزدها، به پيشنهاد كميته اجرايي، از آنان خواسته شد تا بيوگرافي و برنامه هاي خود را    IEEEجهت آشنايي اعضاء محترم بخش ايران  

ارسال نمايند. مطالب ارسالي به ترتيب براي نامزدهاي سمت رئيس و نايب رئيس و سپس دبيري و خزانه داري با ترتيب الفبايي در اين ويژه  
ه انتخابات و برنامه هاي آنها آشنا مي شويم. مسئوليت اين مطالب بر عهده نامزدهاي محترم  نامه آمده است. در ادامه با نامزدهاي اين دور

 است.  
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 : بخش ي سمت رئيس و انيب رئيسانمزداه  -الف
 احمديوحيد دکتر 

 نامزد سمت رئيس و نايب رئيس بخش

فعلي دانشگاه   يعلم  اتيهعضو  :شغل 

، رئيس گروه تحقيقاتي نانو مدرس  تيترب

 IEEEب رئيس بخش ايران ئفتونيک و نا

 : استاد يرتبه علم

 M’1986, SM’2009سوابق عضويت:  

 1399-1397س بخش  ي ب رئيبا بخش: نا  يسابقه همکار

  https://modares.ac.ir/~v_ahmadiآدرس وبگاه:

 

 معرفي

؛ 1369تربيت مدرس    ،كارشناسي ارشد،  1365  صنعتي شريف،  كارشناسي 

علمي دانشکده مهندسي برق،     هيات.  1373  دانشگاه كيوتو  ،ژاپن  ،دكتري

 .  35استاد پابه  در حال حاضرو  ،تاكنون-1373تربيت مدرس 

در مجالت   مقاله  180و پژوهشي  -مقاله در كنفرانسهاي علمي  230 بيش از

ISI   پژوهشي. مشاوره و انجام طرحهاي متعدد مشترک با صنعت.  -و علمي

از   بيش  مشاوره  و  دكتري.    100راهنمايي  و  ارشد  كارشناسي  نامه  پايان 

سالهاي   در  مدرس  تربيت  دانشگاه  منتخب  برتر  و 86،  84،  83پژوهشگر 

علمي منتخب    هيات .  1388، و برنده جايزه جشنواره خوارزمي كشور  1390

.  1391برترو برنده جايزه سومين جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطالعات  

فوت  هياتعضو   و  اپتيک  انجمن  جمعيت  موسس  همچنين  و  ايران  ونيک 

سيزدهمين   علمي  كميته  دبير  دانشگاه.  و  صنعت  با  ارتباط  پيشبرد  ايراني 

)اسفند   ايران  فوتونيک  و  اپتيک  شانزدهمين  1385كنفرانس  رئيس   .)

)ارديبهشت   ايران  برق  مهندسي  علمي 1387كنفرانس  مجله  سردبير   .)

تحريريه   هياتضو  (. ع1384-1379پژوهشي علوم و فنون هسته اي ايران )

فصلنامه  تاكنون( و    -1386نشريه بين المللي ارتباطات و فناوري اطالعات )

الکترونيک بين    Editorial Boardتاكنون(. عضو  -1389)  صنايع  نشريه  

تا    Optical and Quantum Electronics, OQEL   2016   (ISI)المللي 

بير كميته علمي  تاكنون(. د-1391سردبير مجله مهندسي برق مدرس )  كنون.

(. سرپرست بخش  1392بيستمين كنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران )اسفند  

هادي   نيمه  انرژي.  1385-74ليزرهاي  كميسيون  شوراي  شوراي   ،عضو 

كشورها  پژوهش علمي  عضو  1384-1377 ي  پژوهشکده    هيات .  امناي 

تاكنون. عضو كميته راهبردي  -1393و  1387-1384ميکروالکترونيک ايران  

 .  1389-86ارتباط با دانشگاه، مركز تحقيقات مخابرات ايران و 

 . 1387-1385 تربيت مدرس دانشگاه مهندسي برق رئيس دانشکده

علوم   وزارت  فناوري  و  پژوهش  عالي 1396-92معاون  شوراي  دبيركل   .

. رئيس كميسيون هاي دائمي هيات هاي  1396-92علوم،تحقيقات و فناوري  

شي كشور، پژوهشگاه مواد و انرژي و پژوهشگاه امناي منطقه يک و دو پژوه

 .  1396- 92دانش هاي بنيادي 

رئيس شوراي حکام مركز منطقه اي توسعه مراكز رشد و پاركهاي علم و  

علوم   وزارت  و  96-1393فناوري  اسناد  سازمان  راهبردي  شوراي  عضو   .

 .  1393-96كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران 

كشور   علمي  سياست  تحقيقات  مركز  رئيس  و  علوم  وزير  تا  1396مشاور 

نانوفوتونيک، دانشگاه تربيت  -. رئيس گروه تحقيقاتي اپتوالکترونيک1399

   تاكنون.-1397مدرس 

( ارشد  اپتيپ.  IEEE (Senior Memberعضو  فوتونيشکسوت  و  ک  يک 

 . (1398-رانيک ا يک و فوتونيكشور )انجمن اپت

 

 

 حسين عسکريان ابيانه کتر د

رئيس   نايب  و  رئيس  سمت  نامزد 
 بخش

  يدانشکده مهندس  استاد شغل فعلي :   

اميركبيربرق دانشگاه     سيير  ،صنعتي 

 رانيا  يپليتر يا  يمجامع تخصص  تهيكم

ر كامپ  سيپرد  سييو  و  و    وتريبرق 

 ريكب  ريدانشگاه ام  يپزشک  يمهندس

 استاد رتبه علمي:   

 03SM'20 ,1919' Mسوابق عضويت:  

همکار رئ  يسابقه  بخش:  تخصصته  يكمس  يبا  بخش    يمجامع 

1397-1399 

   آدرس وبگاه:

Abyaneh-Askarian-https://aut.ac.ir/cv/2086/Hossein 

 معرفي

 ران،يخود از دانشگاه علم و صنعت ا  سانسيل  انهياب  انيعسکر  نيحس  دكتر 

قدرت از دانشگاه    ستميس  نهيبرق را درزم  ي مهندس  يو دكتر  سانس يفوق ل

  1367و    1364،  1355  يدر سال ها   بي منچستر در انگلستان  به ترت  ستيومي

.    افتيدر ها  350نمود  كنفرانس  هاو  ژورنال  مقاله  نظ   يدر   ر يمعتبر 

Elsevier IEEE  .دارد 

كشور از جمله معاونت وزارت   ي در آموزش عال  ي طوالن  ي ائسابقه اجر  او 

  ر يركبيدانشگاه زنجان ، معاون دانشگاه ام  استير  ،يو فناور  قاتيعلوم تحق

  زه يمم  أتيقدرت را دارد. عضو ه  ي قطب علم سيدانشکده برق ،رئ  سيو رئ

 س يئبه مدت چهار سال بوده و هم اكنون عضو و ر ر يركبيام ي دانشگاه صنعت

امنا چند دانشگاه بوده و هست و در حال حاضر استاد    أتيه  ي دائم  تهيكم

https://modares.ac.ir/~v_ahmadi
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مهندس دانشکده  رئ  ي تمام  و  كامپ  سيپرد  سيبرق  و  مهندس  وتريبرق   ي و 

 باشد.  ي م ريركبيام ي دانشگاه صنعت ي پزشک

 ي ، استاد نمونه كشور1378در سال  ي خوارزم  ي الملل نيب  زهيبرنده جا شانيا

بوده و   88در سال    ريركبيام  ي و پژوهشگر برتر دانشگاه صنعت1377در سال  

 است. سيپار گرهي س Regularاستاد برجسته و عضو 

و    دهاياز جمله تستر جامع رله ها، كل  دهيرس  يبه فناور  يپروژه ها  نيهمچن

كه هم    دهيبه انجام رسان  ي ليفرنسيو د ستانسيد  ي قدرت، رله مل  يترانس ها

ها دانشگاه  در  نظ   ياكنون  فن  ريمعتبر  دانشگاه   ي دانشکده  تهران،  دانشگاه 

 . ودش ي م ي قات يو تحق ي از آنها استفاده آموزش ريركبيو ام فيشر

بخش    IEEE  ي مجامع تخصص  سي،رئ   IEEEحال حاضر عضو ارشد    در

رئ  رانيا حفاظت    تهيكم  سيو  ا  سيپار  CIGREمطالعات  است.   رانيدر 

و    رانيا  کيبرق و الکترون  نيانجمن مهندس  يمركز  رهيمد  أتيعضو ه  شانيا

  أت يانجمن در دو دوره دو ساله )چهارسال( بوده اند. عضو ه  سيرئ  بينا

 ي پژوهش  –  ي مجله علم  ريمعتبر و سردب  ي پژوهش  ي علم  جلهم  نيچند  هيريتحر

 در صنعت برق است.  يبهره ور

 

  ياسالم ناظمکتر د

 سمت رئيس و نايب رئيس بخشنامزد  

  ريمدعضو هيات علمي و  شغل فعلي :   

آموزشها دانشگاه   يکيالکترون  يمركز 

 ي بهشت  ديشه

 ار يدانشرتبه علمي:   

 M '1020 سوابق عضويت:  

 1399-1398هيات مديره مجمع كامپيوتربا بخش:    يسابقه همکار

   آدرس وبگاه:

https://sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375252 

 معرفي

سال   آذربا  1333متولد  استان  در  سراب  شهرستان   جانيدر 

سال    ياضير  پلميد  ،يمركز دب  1352در    ي خوارزم  رستان ياز 

در    قيدر رشته تحق  1356ال  در س  يارشاد و كارشناس  3شماره  

عال  اتيعمل مدرسه  كامپ  يزيربرنامه  ياز  كاربرد    وتر ي و 

كارشناس  يكارشناس نمودند.  مهندس  ياخذ  رشته  در   يارشد 

  ي اقتصاد  يزيرو برنامه  اتيدر عمل قيتحق يهاشيگرا هاستميس

موفق به اخذ   1385و در سال    ريزي و توسعه موسسه برنامهاز  

اطالعات   يفناور  ش يگرا  عيصنا  يخود را در رشته مهندس  يدكتر

 شدند. علوم و تحقيقات تهران  از دانشگاه آزاد واحد  

ه  شانيا عنوان عضو  عال  يعلم   اتيبه  و    يزيربرنامه  يمدرسه 

كامپ سال    وتريكاربرد  آغاز    يآموزش  تيفعال  1356در  را  خود 

ملحق و تا كنون    يبهشت  دينمودند و بعد از انقالب به دانشگاه شه

هستند. رتبه    وتريو علوم كامپ  يدانشکده مهندس   يعلم  اتيعضو ه

معاون   شان يا  يياجرا  يهاسمت  است.  38  هيپا  اريدانش  يو  يعلم

  ي توسعه فناور   ريمد  وتر،يبرق و كامپ  يدانشکده مهندس  يآموزش

آمو در  مداطالعات  اكنون  و  دانشگاه  آموزش   ريزش   يهامركز 

م  يکيالکترون انفورمات  شاني ا  . باشنديدانشگاه  انجمن    ک يعضو 

هستند و    رانيا  وتريو كنترل، انجمن كامپ  يانجمن فرمانده  ران،يا

ن حاضر  حال  انجمن   ره يمد  اتيه  استير  تيمسئول  زيدر 

  ات يدر نشر  يمقاله علم  120از    شيب  چاپرا دارند.    کيانفورمات

عنوان   10از    شيمولف ب  ،يو خارج  ي داخل  يمعتبر و كنفرانسها

پروژه    تيريمد  ات،ياضيافزار، رنرم  يمهندس  يهاكتاب در حوزه

شامل    يقاتي مورد عالقه تحق  موضوعات.  باشدي م  يو  يتهاياز فعال

 ا،ي اش  نترنتيبزرگ، ا  اسيمق  يهاسامانه  ر،يپذ  ق يتطب  يهاسامانه

 يو خودسازمانده، است و تا كنون مجر  قيخودتطب  يهاسامانه

كنون    تا  اند.بوده  ي و صنعت  يمل  يها و پروژه   يطرح پژوهش  نيچند

ب  يكارشناس  يدانشجو  100از    شيب  شانيا و   10از    شيارشد 

 .اندنموده  ليو فارغ التحص  تيترب  يدكتر  يدانشجو

 : دبير  بخش انمزداهي سمت  -ب
 

 دكتر مريم طايفه محمودي 

 بخشنامزد سمت دبير  

فعلي:   و    ي علم  هياتعضو  شغل 

  مدير دفتر آموزش و امور بين الملل

فناوري   و  ارتباطات  پژوهشگاه 

 اطالعات 

 ار ياستادرتبه علمي:    

 S’2000, M’2012, SM’2014سوابق عضويت:  

همکار بخش:    يسابقه  در  با  زنان  كميته  بخش  رئيس  مهندسي 

 1394-1392، عضو كميته زنان در مهندسي  1395-1399

 

         :آدرس وبگاه

committee/56729-science-https://www.itrc.ac.ir/itrc 

                          

 معرفي 

و مدرک كارشناسي در رشته هاي مريم طايفه محمودي داراي د

اسالم آزاد  )دانشگاه  كامپيوتر  بازرگاني يمهندسي  مديريت  و   (

پ مهندسي    امي)دانشگاه  رشته  در  ارشد  كارشناسي  نور(، 

ا–كامپيوتر )دانشگاه علم و صنعت  افزار  ( و دكتري در رانينرم 

كامپيوتر مهندسي  از  -رشته  مصنوعي  هوش   دانشگاه گرايش 

تهران است. زمينه اصلي تحقيقاتي ايشان در رابطه با سازماندهي 

و شخصي سازي هوشمندانه محتواهاي چند رسانه اي و مبتني  

https://sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375252
https://www.itrc.ac.ir/itrc-science-committee/56729
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بر واقعيت افزوده و واقعيت مجازي است. طي سالهاي اخير ايشان 

در  علمي  هيات  عضو  عنوان  اطالعات،   به  فناوري  پژوهشکده 

در پروژه هاي متعددي    طالعاتپژوهشگاه ارتباطات و فناوري ا

همکاري داشته اند. دستاوردهاي پژوهشي ايشان در قالب كتب و  

علمي  مجالت  در  زيادي  بين   -مقاالت  كنفرانسهاي  و  پژوهشي 

در  كه  اجرايي  هاي  مسئوليت  جمله  از  است.  شده  چاپ  المللي 

ارتبا مي پژوهشگاه  اند،  داشته  برعهده  اطالعات  فناوري  و  طات 

معاو به  دفتر    نتتوان  مديريت  و  اطالعات  فناوري  پژوهشکده 

آموزش و همکاري هاي علمي و بين المللي اشاره نمود. عالوه بر 

فعاليت هاي پژوهشي، ايشان طي ساليان متمادي، مدرس دروس 

اه علم و  هاي مختلف از جمله: دانشگمختلف كامپيوتر در دانشگاه

د الزهراء،  دانشگاه  تهران،  دانشگاه  ايران،  و   انشگاه صنعت  علم 

فرهنگ، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه آزاد اسالمي 

اند. در راستاي فعاليت هاي بين المللي نيز، به استحضار و... بوده 

مي باشند و از    IEEEسال است كه عضو    20مي رساند كه ايشان  

( شدند.  Senior Member of IEEEضو ارشد  )هم  ع  2014سال  

نيز به مدت دو دوره رياست كميته زنان در    كنونتا  1395از سال  

ايران     WIEمهندسي   با   IEEEبخش  و  اند  داشته  برعهده  را 

هاي  فعاليت  عالقمند،   دانشجويان  و  كميته  اعضاي  همکاري 

گسترده اي در راستاي توانمندسازي دانشجويان و پژوهشگران  

از طريق برگزاري كارگاه ها و نشست هاي تخصصي انجام داده 

در    Vice-Rapporteur for Q7, ITU-D SG1در ضمن ايشان    .اند

ITU  .هستند
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و   الکترومغناطيس  مجمع  مديره 

 فتونيک 

 ار يرتبه علمي: استاد  

 S'2008 , M'2014, SM'2016عضويت:    سوابق
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 1399-1398فتونيک  
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 معرفي

ارشد و    يكارشناس  ،ي( مدارج كارشناس1362)متولد    يرين  ديوح

( از دانشگاه  دانيمخابرات )م  –برق    يرا در رشته مهندس  يدكتر

( و دانشگاه علم 1387(، دانشگاه تهران )1385)  رانيعلم و صنعت ا

ا او در دوره تحص1392)  رانيو صنعت  نمود.  اخذ  از سال    لي ( 

مدا  1389تا    1386 طراح  عنوان  تحق  RF  راتبه  مركز    قات يدر 

مشغول به كار بوده، سپس    راني ماهواره دانشگاه علم و صنعت ا

  ي منيا  هنيدر زم  يصنعت  -يقاتيدر چهار پروژه تحق  1391تا سال  

در    کيبه مدت    1391مشاركت داشت. در سال    يتشعشع سال 

. پس از وستيبه دانشگاه واترلو )كانادا( پ  يقالب فرصت مطالعات

دكت مدرک  سال     ،يراخذ  ن  1392از  گروه    ارياستاد  يريدكتر 

ا  يمهندس صنعت  علم  دانشگاه  و  مد  رانيماهواره   يفن  ريو 

دانشگاه و در  نيا ويکروويو تست آنتن و ما يقاتيتحق شگاهيآزما

( در دانشگاه واترلو )كانادا(  همانياستاد مدعو )م  1398تابستان  

عمدتا   ينعتص- يقاتيچند پروژه تحق  يمجر  ن يبوده است. او همچن

 نهيتوان بوده است. زم  ي هاكنندهتيو ساخت تقو  يمرتبط با طراح

و   ي و محاسبات  يدكاربر  س يشامل الکترومغناط  يو  يقاتيتحق  يها

توان   يها  كننده  تيالخصوص تقو  يعل  وي کروويمدارات ما  يطراح

ا در  كه  انتشار    نهيزم  نياست  بر    کيدر  بالغ  و  مقاله   70كتاب 

است.   داشته   نامهانيپا  ن يبهتر  زهيجا  1393سال    درمشاركت 

 1395اهدا شد. او از سال    يريبه دكتر ن  IEEE  رانيبخش ا  يدكتر

ارشد   ا  ني)همچن  IEEEعضو  مجمع  دو  بوده   ن يعضو   انجمن( 

و    ييفضا  يفناور  يكنفرانس مل  نياول"  يياجرا  ريدب  شانياست. ا

 ران يدر دانشگاه علم و صنعت ا  1397كه در سال    "آن  يكاربردها

  ژه يو  همانيم  ريدب  1398در سال    يريبود. دكتر ن  ديبرگزار گرد

“ ”  Metamaterials for Near-Field Microwaves Sensingنامه 

و    هيريتحر  هيات ” بوده و در حال حاضر عضو  Sensorsمجله “

سردب “  ريكمک  مجله   IEEE Transactions on Microwaveدو 

Theory and Techniques“ و   ”IET Microwaves, Antennas, 

and Propagationهمچن و  كم  ن ي”  مجمع    يراهبرد  ته يعضو 

 است.  IEEE  رانيبخش ا  کيو فتون  سيکترومغناطال
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