خبرنامه
ويژه نامه انتخابات-شماره2

آبانماه 1399

اعالم انمزداهي انتخابات هيات رئيسه

ج -براي سمت خزانه دار:

جلسه كميته انتخابات بخش ايران  IEEEبا حضور اعضاء در روز
سه شنبه 99/7/15ساعت  19:00از طريق اسکايپ به رياست آقاي
دكتر فتوحي تشکيل شد.

از آنجاييکه تنها فرم پيشنهاد نامزدي آقاي دكتر محمدرضا يوسفي،
استاديار دانشکده مهندسي برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف
آباد دريافت شده بود ،با توجه به عدم وجود رقيب ،كميته انتخابات
برگزيده شدن ايشان به سمت خزانه دار را تأييد كرد.

در اين جلسه پس از بررسي فرمهاي پيشنهاد نامزد انتخابات كميته
اجرايي بخش ايران  IEEEكه در مهلت تعيين شده تا روز يکشنبه
 99/7/10دريافت شده بود ،اسامي نامزدهاي حايز شرايط به شرح
زير مورد تاييد قرار گرفت.

همچنين مقرر شد نامزدها تا پايان وقت اداري روز شنبه99/8/10
مدارک الزم براي انتشار برگه راي گيري الکترونيکي شامل
بيوگرافي خالصه فارسي وعکس خود را به دفتر بخش ارسال
نمايند .انتشار خبرنامه انتخابات روز شنبه  99/8/17صورت خواهد
گرفت .بر اساس روال انتخابات گذشته بخش ،فرايند رأي گيري به

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

صورت رايانه اي و با اطالع رساني از طريق پست الکترونيکي
خواهد بود .اين رأي گيري از روز پنج شنبه  22آبانماه  99آغاز و

-دكتر وحيد احمدي ,استاد دانشگاه تربيت مدرس

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

دكتر حسين عسکريان ابيانه ،استاد دانشگاه صنعتي اميركبيردكتر اسالم ناظمي ،دانشيار دانشگاه شهيد بهشتيضمنا طبق تصميم قبلي كميته انتخابات ،انتخاب كنندگان به دو نفر از
نامزدهاي فوق رأي داده و نفر اول و دوم با بيشترين آراء به ترتيب
به عنوان رئيس و نايب رئيس اعالم مي گردند.
ب -براي سمت دبير (به ترتيب الفبا):
دكتر مريم طايفه محمودي ,استاديار پژوهشگاه ارتباطات و فناورياطالعات
-دكتر وحيد نيري ,استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران

معرفي نامزدها:

جهت آشنايي اعضاء محترم بخش ايران  IEEEبا نامزدها ،به پيشنهاد كميته اجرايي ،از آنان خواسته شد تا بيوگرافي و برنامه هاي خود را
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
نامه آمده است .در ادامه با نامزدهاي اين دوره انتخابات و برنامه هاي آنها آشنا مي شويم .مسئوليت اين مطالب بر عهده نامزدهاي محترم
است.
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بخ
الف -انمزداهي سمت رئيس و انيب رئيس ش:
دکتر وحيد احمدي

امناي منطقه يک و دو پژوهشي كشور ،پژوهشگاه مواد و انرژي و پژوهشگاه

نامزد سمت رئيس و نايب رئيس بخش

دانش هاي بنيادي .1396-92

شغل فعلي :عضوهيات علمي دانشگاه

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

تربيت مدرس ،رئيس گروه تحقيقاتي نانو

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

فتونيک و نائب رئيس بخش ايرانIEEE

كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران .1393-96

رتبه علمي :استاد

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

سوابق عضويتM’1986, SM’2009 :

 .1399رئيس گروه تحقيقاتي اپتوالکترونيک-نانوفوتونيک ،دانشگاه تربيت

سابقه همکاري با بخش :نايب رئيس بخش 1399-1397

مدرس -1397تاكنون.

آدرس وبگاهhttps://modares.ac.ir/~v_ahmadi:

عضو ارشد ( .IEEE (Senior Memberپيشکسوت اپتيک و فوتونيک

كشور (انجمن اپتيک و فوتونيک ايران.)1398-
معرفي
كارشناسي ،صنعتي شريف  ،1365كارشناسي ارشد ،تربيت مدرس 1369؛

دکتر حسين عسکريان ابيانه

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

نامزد سمت رئيس و نايب رئيس
بخش

تربيت مدرس -1373تاكنون ،ودر حال حاضر استاد پابه .35
بيش از  230مقاله در كنفرانسهاي علمي-پژوهشي و 180مقاله در مجالت

شغل فعلي  :استاد دانشکده مهندسي

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

برق دانشگاه صنعتي اميركبير ،رييس

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

كميته مجامع تخصصي ايتريپلي ايران

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

و رييس پرديس برق و كامپيوتر و

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

مهندسي پزشکي دانشگاه امير كبير

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

رتبه علمي :استاد

عضو هيات موسس انجمن اپتيک و فوتونيک ايران و همچنين جمعيت

سوابق عضويتM' 1991, SM'2003 :

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

سابقه همکاري با بخش :رئيس كميته مجامع تخصصي بخش

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

1397-1399

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

آدرس وبگاه:

پژوهشي علوم و فنون هسته اي ايران ( .)1384-1379عضو هيات تحريريه

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

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

معرفي

صنايع الکترونيک (-1389تاكنون) .عضو  Editorial Boardنشريه بين

دكتر حسين عسکريان ابيانه ليسانس خود از دانشگاه علم و صنعت ايران،

المللي ) 2016 Optical and Quantum Electronics, OQEL (ISIتا

فوق ليسانس و دكتري مهندسي برق را درزمينه سيستم قدرت از دانشگاه

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

يوميست منچستر در انگلستان به ترتيب در سال هاي  1364 ،1355و 1367

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

دريافت نمود  350 .در مقاله ژورنال هاو كنفرانس هاي معتبر نظير

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

 Elsevier IEEEدارد.

پژوهش هاي علمي كشور  .1377-1384عضو هيات امناي پژوهشکده

او سابقه اجرائي طوالني در آموزش عالي كشور از جمله معاونت وزارت

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

علوم تحقيقات و فناوري ،رياست دانشگاه زنجان  ،معاون دانشگاه اميركبير

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

و رئيس دانشکده برق ،رئيس قطب علمي قدرت را دارد .عضو هيأت مميزه

رئيس دانشکده مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس .1387-1385

دانشگاه صنعتي اميركبير به مدت چهار سال بوده و هم اكنون عضو و رئيس

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

كميته دائمي هيأت امنا چند دانشگاه بوده و هست و در حال حاضر استاد

علوم،تحقيقات و فناوري  .1396-92رئيس كميسيون هاي دائمي هيات هاي
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تمام دانشکده مهندسي برق و رئيس پرديس برق و كامپيوتر و مهندسي

علمي وي دانشيار پايه  38است .سمتهاي اجرايي ايشان معاون

پزشکي دانشگاه صنعتي اميركبير مي باشد.

آموزشي دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر ،مدير توسعه فناوري

ايشان برنده جايزه بين المللي خوارزمي در سال  ،1378استاد نمونه كشوري

اطالعات در آموزش دانشگاه و اكنون مدير مركز آموزشهاي

در سال 1377و پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتي اميركبير در سال  88بوده و

الکترونيکي دانشگاه ميباشند .ايشان عضو انجمن انفورماتيک

استاد برجسته و عضو  Regularسيگره پاريس است.

ايران ،انجمن فرماندهي و كنترل ،انجمن كامپيوتر ايران هستند و

همچنين پروژه هاي به فناوري رسيده از جمله تستر جامع رله ها ،كليدها و

در حال حاضر نيز مسئوليت رياست هيات مديره انجمن

ترانس هاي قدرت ،رله ملي ديستانس و ديفرنسيلي به انجام رسانيده كه هم

انفورماتيک را دارند .چاپ بيش از  120مقاله علمي در نشريات

اكنون در دانشگاه هاي معتبر نظير دانشکده فني دانشگاه تهران ،دانشگاه

معتبر و كنفرانسهاي داخلي و خارجي ،مولف بيش از  10عنوان

شريف و اميركبير از آنها استفاده آموزشي و تحقيقاتي مي شود.

كتاب در حوزههاي مهندسي نرمافزار ،رياضيات ،مديريت پروژه

در حال حاضر عضو ارشد ، IEEEرئيس مجامع تخصصي  IEEEبخش

از فعاليتهاي وي ميباشد .موضوعات مورد عالقه تحقيقاتي شامل

ايران و رئيس كميته مطالعات حفاظت  CIGREپاريس در ايران است.

سامانههاي تطبيق پذير ،سامانههاي مقياس بزرگ ،اينترنت اشيا،

ايشان عضو هيأت مديره مركزي انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران و

سامانههاي خودتطبيق و خودسازمانده ،است و تا كنون مجري

نايب رئيس انجمن در دو دوره دو ساله (چهارسال) بوده اند .عضو هيأت

چندين طرح پژوهشي و پروژههاي ملي و صنعتي بودهاند .تا كنون

تحريريه چندين مجله علمي پژوهشي معتبر و سردبير مجله علمي – پژوهشي

ايشان بيش از  100دانشجوي كارشناسي ارشد و بيش از 10

بهره وري در صنعت برق است.

دانشجوي دكتري تربيت و فارغ التحصيل نمودهاند.

خب
ب -انمزداهي سمت دبير ش:

دکتر اسالم ناظمي
نامزد سمت رئيس و نايب رئيس بخش
شغل فعلي  :عضو هيات علمي و مدير

دكتر مريم طايفه محمودي

مركز آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه

نامزد سمت دبير بخش

شهيد بهشتي

شغل فعلي :عضو هيات علمي و

رتبه علمي :دانشيار

مدير دفتر آموزش و امور بين الملل

سوابق عضويتM' 2010 :

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري

سابقه همکاري با بخش :هيات مديره مجمع كامپيوتر1399-1398

اطالعات

آدرس وبگاه:

رتبه علمي :استاديار

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

سوابق عضويتS’2000, M’2012, SM’2014 :

معرفي

سابقه همکاري با بخش :رئيس كميته زنان در مهندسي بخش

متولد سال  1333در شهرستان سراب در استان آذربايجان

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

مركزي ،ديپلم رياضي در سال  1352از دبيرستان خوارزمي
شماره  3ارشاد و كارشناسي در سال  1356در رشته تحقيق در

آدرس وبگاه :

عمليات از مدرسه عالي برنامهريزي و كاربرد كامپيوتر

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

كارشناسي اخذ نمودند .كارشناسي ارشد در رشته مهندسي
سيستمها گرايشهاي تحقيق در عمليات و برنامهريزي اقتصادي

معرفي

از موسسه برنامهريزي و توسعه و در سال  1385موفق به اخذ
دكتري خود را در رشته مهندسي صنايع گرايش فناوري اطالعات

مريم طايفه محمودي داراي دو مدرک كارشناسي در رشته هاي

از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران شدند.

مهندسي كامپيوتر (دانشگاه آزاد اسالمي( و مديريت بازرگاني
(دانشگاه پيام نور) ،كارشناسي ارشد در رشته مهندسي

ايشان به عنوان عضو هيات علمي مدرسه عالي برنامهريزي و

كامپيوتر–نرم افزار (دانشگاه علم و صنعت ايران) و دكتري در

كاربرد كامپيوتر در سال  1356فعاليت آموزشي خود را آغاز

رشته مهندسي كامپيوتر-گرايش هوش مصنوعي از دانشگاه

نمودند و بعد از انقالب به دانشگاه شهيد بهشتي ملحق و تا كنون

تهران است .زمينه اصلي تحقيقاتي ايشان در رابطه با سازماندهي

عضو هيات علمي دانشکده مهندسي و علوم كامپيوتر هستند .رتبه

و شخصي سازي هوشمندانه محتواهاي چند رسانه اي و مبتني
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بر واقعيت افزوده و واقعيت مجازي است .طي سالهاي اخير ايشان

 1386تا  1389به عنوان طراح مدارات  RFدر مركز تحقيقات

به عنوان عضو هيات علمي در پژوهشکده فناوري اطالعات،

ماهواره دانشگاه علم و صنعت ايران مشغول به كار بوده ،سپس

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات در پروژه هاي متعددي

تا سال  1391در چهار پروژه تحقيقاتي -صنعتي در زمينه ايمني

همکاري داشته اند .دستاوردهاي پژوهشي ايشان در قالب كتب و

تشعشعي مشاركت داشت .در سال  1391به مدت يک سال در

مقاالت زيادي در مجالت علمي -پژوهشي و كنفرانسهاي بين

قالب فرصت مطالعاتي به دانشگاه واترلو (كانادا) پيوست .پس از

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

اخذ مدرک دكتري ،از سال  1392دكتر نيري استاديار گروه

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات برعهده داشته اند ،مي

مهندسي ماهواره و دانشگاه علم صنعت ايران و مدير فني

توان به معاونت پژوهشکده فناوري اطالعات و مديريت دفتر

آزمايشگاه تحقيقاتي و تست آنتن و مايکروويو اين دانشگاه و در

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

تابستان  1398استاد مدعو (ميهمان) در دانشگاه واترلو (كانادا)

فعاليت هاي پژوهشي ،ايشان طي ساليان متمادي ،مدرس دروس

بوده است .او همچنين مجري چند پروژه تحقيقاتي-صنعتي عمدتا

مختلف كامپيوتر در دانشگاههاي مختلف از جمله :دانشگاه علم و

مرتبط با طراحي و ساخت تقويتكنندههاي توان بوده است .زمينه

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

هاي تحقيقاتي وي شامل الکترومغناطيس كاربردي و محاسباتي و

فرهنگ ،دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ،دانشگاه آزاد اسالمي

طراحي مدارات مايکروويو علي الخصوص تقويت كننده هاي توان

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

است كه در اين زمينه در انتشار يک كتاب و بالغ بر  70مقاله

مي رساند كه ايشان  20سال است كه عضو  IEEEمي باشند و از

مشاركت داشته است .در سال  1393جايزه بهترين پاياننامه

سال  2014هم عضو ارشد ( )Senior Member of IEEEشدند.

دكتري بخش ايران  IEEEبه دكتر نيري اهدا شد .او از سال 1395

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

عضو ارشد ( IEEEهمچنين عضو دو مجمع اين انجمن) بوده

مهندسي  WIEبخش ايران  IEEEرا برعهده داشته اند و با

است .ايشان دبير اجرايي "اولين كنفرانس ملي فناوري فضايي و

فعاليت هاي

كاربردهاي آن" كه در سال  1397در دانشگاه علم و صنعت ايران

گسترده اي در راستاي توانمندسازي دانشجويان و پژوهشگران

برگزار گرديد بود .دكتر نيري در سال  1398دبير ميهمان ويژه

از طريق برگزاري كارگاه ها و نشست هاي تخصصي انجام داده

نامه “”Metamaterials for Near-Field Microwaves Sensing

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

مجله “ ”Sensorsبوده و در حال حاضر عضو هيات تحريريه و

 ITUهستند.

كمک سردبير دو مجله “ IEEE Transactions on Microwave

همکاري اعضاي كميته و دانشجويان عالقمند،

 ”Theory and Techniquesو “ IET Microwaves, Antennas,

دکتر وحيد نيري

 ”and Propagationو همچنين عضو كميته راهبردي مجمع

نامزد سمت دبير بخش

الکترومغناطيس و فتونيک بخش ايران  IEEEاست.
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