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خارج از محدوده

بخــش جدایی ناپذیر و پایه انجمن ها  
و بنیــاد توســعه هر صنف 
و بازاری به حســاب می آینــد. در ایران صدها 
انجمن وجود دارد که هر کدام برای رســیدن به 
هدفی تشکیل شده اند؛ اما وجه اشتراک اکثر این 
انجمن های مردم نهاد عمر کوتاه یا متوقف شدن 
فعالیــت آنها بعد از چند ســال به دالیل مختلف 
اســت. حاال در بین این انجمن هــای رنگارنگ، 
شــاخه ایرانی انجمن بین المللی مهندســان برق 
و الکترونیک که به انجمن IEEE معروف اســت 
تا چندی دیگر پنجاهمین ســالگرد تاسیس خود 
را در کشور جشــن خواهد گرفت. انجمنی که نه 
تنها نیم قــرن از فعالیتش در ایران می گذرد بلکه 
می توان از آن به عنوان نماد مقاومت و پایداری و 
یکی از معدود بخش های بین المللی حوزه فناوری 
ایران که از تیغ تحریم های نفسگیر جامعه جهانی 
در دوره های مختلــف در امان مانده نیز یاد کرد. 
ورود فعالیت شــاخه ایرانی انجمن IEEE به نیمه 
قرن دوم فعالیتش فرصت خوبی اســت تا نگاهی 
به فعالیت این انجمن بیندازیم که با سختی فراوان 
توانســته ارتباطش را با جهان حفظ کند و به کار 
خود با جامعه آکادمیک مطرح  ترین کشــورهای 

دنیا ادامه دهد.

از  ادیسون و نیکوال تسال تا عباس چمران
انجمن مهندســان برق و الکترونیک که ترجمه 
 The Institute of Electrical and انگلیسی آن
Electronics Engineers اســت و همــه آن را 
با عنــوان خالصه IEEE می شناســند با ادغام دو 
انجمن قدیمی در کشــور آمریکا به وجود آمده 
اســت. یکی از ایــن انجمن ها انجمن موسســه 
 AIEE )American مهندســان برق آمریکا یــا
Institute of Electrical Engineers( اســت 
که اواخر قــرن هجدهــم میالدی بــا توجه به 
اهمیت نیروی الکتریســیته به همت دانشمندان 
و مخترعــان آن دوران یعنی توماس ادیســون و 
نیکوال تسال بنا شــد. انجمن دوم مهندسان رادیو 
 )IRE )Institute of Radio Engineers یــا
بود که ســه دهه بعد از شــکل گیری AIEE یعنی 
در ســال ۱۹۱۲ به دنبال پیشــرفت خیره کننده 
تکنولوژی هــای مخابراتی و بی ســیم توســط 
مهندســان رادیو در آمریکا بنیان گذاشــته شد. 

در نهایــت در اواســط دهه ۹۰ پژوهشــگران و 
بنیان گــذاران دو انجمــن IRE و AIEE با توجه به 
مشــابهت های فعالیت و عملکردشان تصمیم به 
ادغام ایــن دو انجمن گرفتند. بــه این ترتیب در 
سال ۱۹۶3 انجمن مهندسان برق و الکترونیک یا 

همان IEEE تشکیل شد.
اما این انجمن چه می کند و اهدافش چیســت؟ 
IEEE که صفحه ویکی پدیــای آن می گوید بیش 
از 4۲3 هزار عضو از ۱۶۰ کشــور دنیا دارد یک 
ســازمان حرفه ای و غیرانتفاعی اســت. در حال 
حاضر درآمد آن هم برابر بــا 4۱3 میلیون دالر 
است و بزرگ ترین انجمن متخصصان فنی دنیا به 
شمار می رود. این انجمن که در حال  حاضر مقرش 
در شهر نیویورک آمریکاست  یک هدف اصلی را 
دنبال می کند و آن کمک به پیشــرفت آموزشی 
در حوزه های فنی مهندســی، برق و الکترونیک، 
ارتباطــات از راه دور، مهندســی کامپیوتــر و 
رشته های وابسته به آن است. IEEE همچنین در 
دسته مهم ترین موسســات استانداردسازی در 
دنیا نیز گنجانده شده است. استانداردسازی این 
انجمن طیف وسیعی از موضوعات در بخش هایی 
مانند مهندســی پزشــکی، فنــاوری اطالعات، 
مخابرات، حمل و نقل،  نانو فنــاوری و غیره را در 
بر می گیرد؛ بــرای مثال یکی از اســتانداردهای 
مهم این انجمن اســتاندارد IEEE 802.11 است، 
مجموعه استانداردهایی که برای استفاده از شبکه 
محلی بی سیم روی باندهای فرکانسی ۲.4، 3.۶ و 

۵ گیگاهرتز مورد استفاده قرار می گرفت.
اعضای این انجمن را بیشتر استادان، دانشجویان 
و مهندسان در رشته های برق و کامپیوتر تشکیل 
می دهند، هرچند که افرادی از حوزه هایی همچون 
ریاضیات، فیزیک، مهندســی مکانیک، مهندسی 
عمران و غیره نیز در آن عضو هســتند. هفت سال 
بعد از شــکل گیری انجمن IEEE، شــاخه ایرانی 
آن در ۱۲ فوریه ســال ۱۹۷۰ میــالدی برابر با 
۲3 بهمن ۱34۸ با پیگیــری عباس چمران که از 
او به عنوان پدر برق نوین ایــران نیز یاد می کنند 

تاسیس شد.

محفل بزرگان خوشنام
شــاخه ایرانی انجمن بین المللی IEEE در روزهای 
اوج گیری و شکوفایی دانشگاه های ایران تاسیس 

شد. بسیاری پیگیری و تالش های عباس چمران 
را عامل اصلــی راه اندازی این انجمــن در ایران 
می دانند. عباس چمران بــرادر بزرگ تر خانواده 
معروف چمران اســت که هوش و اســتعدادش 
مانند دیگر برادرانش زبانــزد همه بوده. عباس 
چمران را پایه گذار آموزش در سیستم برق نوین 
می نامند و از او به عنوان یکی از اســتادان برتر این 

رشته یاد می کنند.
انجمن IEEE شــاخه ایران در ۵۰ سال گذشته 
از شــروع فعالیتش پســتی و بلندی های زیادی 
را پشت سر گذاشــته و در این سال ها حتی بارها 
فعالیتــش متوقف و دوباره از ســر گرفته شــده 
اســت. این انجمن نخســتین بار پس از گذشت 
نزدیک به یک دهه از شــروع کارش همزمان با 
انقالب،  فعالیتش در کشور متوقف شد. در نهایت 
حدود ۱۰ ســال بعد یعنی در سال ۱3۶۸ شاخه 
ایرانی انجمن IEEE با همکاری برخی از اســتادان 
دانشگاه  و به سرپرستی حسن غفوری فرد که او هم 
تحصیل  کرده فرنگ بوده و در کارنامه  کاری اش 
از نمایندگی مجلس، اســتانداری تا وزارت نیرو، 
ریاســت ســازمان تربیت بدنی و کاندیداتوری 
برای انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۱3۸۰ 
دیده می شــود، مجدداً زنده می شود و شروع به 
فعالیت می کند. عالوه بر این، فعالیت این انجمن 
در اواسط دهه ۷۰ و همچنین ۹۰ به دالیلی از جمله 
مشــکالت تحریمی برای مدت زمــان کوتاهی 

متوقف و مجدداً از سر گرفته شده است.
در ۵۰ ســال گذشــته افــراد سرشــناس و 
تاثیرگذاری با ریاست خود در انجمن IEEE باعث 
حرکت چرخه فعالیت آن در ایران شــده اند؛ از 
کارو لوکاس قوکاسیان اســتاد دانشگاه و مخترع 
ایرانی ارمنی تبــار که پدر علــم روباتیک ایران 
قلمداد می شود تا جواد صالحی عضو هیات علمی 
دانشکده مهندسی برق دانشــگاه شریف که در 
کارنامــه کاری اش انجام کارهــای تحقیقاتی و 
پژوهشی در دانشگاه MIT و آزمایشگاه های بل به 
چشم می خورد. یکی دیگر از چهره های نام آشنایی 
که در این سال ها ریاست انجمن IEEE در ایران را 
بر عهده داشته رضا فرجی دانا مشاور عالی رئیس 
دانشگاه تهران و استاد دانشــکده مهندسی برق 
و کامپیوتر دانشــگاه تهران و البته وزیر نه چندان 
خوش شــانس وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 
دولت یازدهم اســت. به جز این افراد صاحب نام 
در بدنه کمیته های اجرایی ایــن انجمن نام افراد 
خوشنامی چون حسین ریاضی مدیرعامل پیشین 
مبین نت و عضو هیات مدیره فعلی همین شرکت، 
علی خاکی صدیق معاون وزیــر علوم، تحقیقات 
و فنــاوری، محمدصــادق قاضــی زاده رئیس 
پژوهشــگاه نیرو، نگین معنــوی زاده معاون امور 

انجمن IEEE  ایران ۵۰سالگی خود را جشن می گیرد

تولد برای جمعی نیم قرنی

سونیتا رساب پور
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بین الملل دانشگاه خواجه نصیر طوسی و غیره نیز 
دیده می شود.

پیوند با جامعه آکادمیک جهان
انجمن IEEE با داشــتن بیــش از 4۰۰ هزار عضو 
در بیش از ۱۶۰ کشور جهان از جمله بزرگ ترین 
انجمن های دنیا با بیشــترین تعداد اعضاســت. 
جامعه این انجمن را که اســتادان و دانشــجویان 
مهندســی برق و الکترونیک و کامپیوتر تشکیل 
می دهند توانســته اند با انتشار حدود پنج میلیون 
مقالــه علمی، حــدود ۲۰۰ مجله کارشناســی و 
حمایت از هــزار و ۹۰۰ کنفرانس تا پایان ســال 
۲۰۱۹،  بیشترین بخش از نوشته های کارشناسی 
چاپ شده و برگزاری رویدادها در زمینه مهندسی 
بــرق و الکترونیک و دانش کامپیوتــر را به خود 

اختصاص دهند.
این انجمن دارای هــزار و ۸34 گروه تخصصی،  
34۲ بخــش، بیش از ۱۵ کمیتــه )فعال در حوزه 
آمــوزش، ارتباط بــا صنعت، اســتاندارد، وب، 
زنان و غیره( ســه هزار و 4۲۲ شاخه دانشجویی 
و ۵۶۸ گروه وابســته شــامل زنان در مهندسی،  
حرفه ای های جوان و کارآفرینان )تا پایان ســال 
۲۱۰۹( است. زیرمجموعه بخش ایران آن هم بر 
اســاس گفته های رئیس فعلی انجمن IEEE ایران 
یعنی هادی مرادی، نزدیک به هزار عضو داشته و 
در ۶۰ دانشگاه کشور کرسی مخصوص به خود را 
دارد. زیرمجموعه بخش ایران انجمن IEEE از 3۷ 
شاخه دانشــجویی و ۱۵ کمیته تخصصی تشکیل 

شده است.
انجمــن IEEE در کنار باال بردن ســطح علمی 
جوامع آکادمیک فعال در حوزه برق و الکترونیک 
و کامپیوتــر،  یکــی از مهم تریــن موسســات 
استانداردســازی کنونــی دنیا نیز به حســاب 
می آید. این انجمن تاکنون موفق به  پیاده ســازی 
اســتانداردهایی در حوزه هــای مختلف از جمله 
مهندسی پزشــکی، فناوری  اطالعات، مخابرات، 

حمل و نقل، نانو فناوری، برق و غیره شده است.
اما فعالیــت ایرانیان در این انجمن بیشــتر در 
بخش علمی و آکادمیک پررنگ بــوده تا تعیین 

استانداردهای مهم در حوزه های مختلف.
هادی مــرادی، فارغ التحصیل رشــته برق و 
الکترونیک دانشگاه تهران که توانسته کارشناسی 
ارشــد و دکتری مهندســی کامپیوتــر گرایش 
روباتیک و هــوش مصنوعی خود را از دانشــگاه 
کالیفرنیــای جنوبی )USC( دریافــت کند و حاال 
شانزدهمین رئیس انجمن IEEE به شمار می رود، 
مهم ترین مزیت فعالیت ایــن انجمن بین المللی 
در ایران را ارتباط جامعه آکادمیک کشور با دنیا 
بدون محدودیت با وجود تحریم ها عنوان می کند. 
بر اساس گفته  مرادی، اگرچه تحریم ها و نوسانات 
ارزی بر فعالیت این انجمن در ۵۰ ســال گذشته 
بی تاثیر نبــوده، با این حال کمک کــرده جامعه 
دانشگاهی  ایران با راحتی بیشتری امکان استفاده 
از منابع علمی و دریافت همکاری از دانشگاه های 

را برای انجام طرح های علمی خود داشته باشد. 
او در این بــاره می گوید: »بــرای نمونه ما کار 
کوچکی را در حوزه دســتگاه تنفــس مصنوعی 
)medical ventilator( به خاطر ویروس کرونا 
شــروع کردیم؛ یعنی یک دستگاه ساختیم که در 
زمینه تنفســی به افراد کمک می کند. در این کار 
با تیمی از دانشــگاه MIT همــکاری کردیم. چون 
از طریق این انجمن کارهــای نامه نگاری را انجام 
دادیم افراد خارج از ایران خیلی راحت کار با ما را 
قبول می کنند تــا اینکه از داخل ایران و به صورت 
مستقیم درخواســت همکاری شود.« به گفته او از 
ســوی دیگر همین فعالیت آنها از طریق انجمن 
IEEE ایــران در جهان نیز بازخورد داشــته و در 
مجله های معتبر دانشــگاهی توسعه این دستگاه 

مورد توجه قرار گرفته است.
حســین ریاضی رئیس کمیته ارتباط با صنعت 
انجمــن IEEE بخش ایــران که فعــاالن حوزه 
ارتباطات کشــور بیشــتر او را به عنــوان یکی از 
مدیران فعال در بازار اینترنت کشور می شناسند 
نیز می گوید به زبان ســاده اگر قرار باشد انجمن 
IEEE را توصیف کند، IEEE یک انجمن فوق برنامه 
برای دانشگاه های دنیاست. به گفته ریاضی، شاخه 
ایرانی IEEE حاال در ۶۰ دانشــگاه کشــور کرسی 
دارد و مقــر این انجمن و برگزاری جلســات آن 

هم پژوهشــگاه ارتباطات یا همان مرکز تحقیقات 
مخابرات سابق اســت. به باور او فعالیت IEEE در 
ایران و کشورهای مختلف مانند یک انجمن محلی 
برای به اشــتراک گذاری تجربیات و گزارش ها، 
اســتانداردها، مقــاالت علمی و غیره اســت. او 
تحریم نبودن این انجمن در ایــران را نقطه قوت 
 IEEE آن می داند و به پیوســت می گویــد: »چون
تحریم نیســت در این زمینه به راحتی می توانیم با 
دانشجویان و استادان دانشگاه های دیگر در ارتباط 
باشــیم. همین اآلن با استادان دانشگاه های عمان، 
امارات، اروپا )اتریش، آلمان، انگلستان( و آمریکا 
در ارتباط هستیم. و می توانیم از طریق وبینار تبادل 

اطالعات کنیم و سخنرانی داشته باشیم.«

یک انجمن مردانه
اما نکته جالب و البته ناخوشــایند این انجمن که 
حاال با نگاه به اعضای هیات رئیســه اش می توان 
آن را یک انجمــن مردانه تلقی کرد این اســت 
که در طول ۵۰ سال گذشــته در بین بیش از ۱۵ 
نفری که به ریاســت انجمن رسیده اند حتی یک 
زن هــم وجود نداشــته. حســین ریاضی رئیس 
کمیتــه ارتباط بــا صنعت انجمــن IEEE بخش 
ایران معتقد اســت دلیل این امــر جلوگیری یا 
ممانعت از حضور زنان در انجمن نیســت و دلیل 
آن حضور کم زنان در هیات علمی دانشــگاه های 
مرتبط با بــرق و الکترونیک اســت. او می گوید 
درســت اســت که در حال  حاضر تعداد زنانی 
که در رشــته بــرق و الکترونیــک و کامپیوتر 
تحصیل می کنند افزایش یافتــه، اما هنوز بخش 
قابل توجهی از این دانشــجویان زن به ســمت 
هیات علمــی دانشــگاه های مرتبــط بــا برق و 
الکترونیک نرســیده اند. ریاضی می گوید در دو 
دهه گذشــته با برخی فرهنگ سازی ها شرایطی 
فراهم شــده که زنان نیز در این رشته ها تحصیل 
کنند و ادامه فعالیت شــان در بخش هیات علمی 
دانشگاه های برق و الکترونیک نیز زمان بر است. 
چنان که او توضیح می دهد، حضور کمرنگ زنان 
در رشــته های مرتبط به برق تنها مختص ایران 
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