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کمیته های بخش ایران

در سیزدهمین روز اردیبهشت 96 نشست مجامع تخصصی بخش ایران IEEE در پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوری اطاعات برگزار شد. در ابتدا رئیس کمیته مجامع تخصصی بخش ایران دکتر 
شاه آبادی به جایگاه آمد و به طور خالصه در مورد اهداف این کمیته صحبت نمود. محورهای 
سخنرانی او معرفی IEEE Technical Chapters ، معرفی کمیته مجامع تخصصی بخش 

ایران و دستاوردهای فعلی و برنامه های آن بود.
دکتر شاه آبادی ابتدا با ترجمه ی اصطالح Technical Society به »مجامع علمی« توضیح 
داد که جمعا 39 مجمع علمی در IEEE وجود دارد. همچنین IEEE از نظر سازمان دهی 
Board of Directors دارد که به معنی »هیات رئیسه«ی اصلی آن است که پایگاه آن در 
آمریکا می باشد. کمیته های مختلفی زیرنظر هیات رئیسه مشغول به فعالیت هستند که از جمله 
این کمیته ها می توان به Member and Geographic Activities یا MGA اشاره 
کرد. از مسئولیت های این کمیته ارتباط داشتن با واحدهای سازمانی محلی است. واحدهای 
سازمانی محلی می تواند شامل ناحیه ها باشد که این ناحیه ها خود می توانند Council تشکیل 
داده باشند که بخش ها یا Sections جزئی از این councilها هستند. بخش ها می توانند از 
Sub-Sections تشکیل شوند. از جمله این Sub-Section ها می توان به Chapters و 
Affinity Groups اشاره داشت و این سلسله به شاخه های دانشجویی ختم می شود. این ها 
واحدهایی هستند که IEEE تعریف کرده و برای هرکدام نحوه اداره و اهداف را به صورت 

جداگانه شرح داده است.
در بخش بعدی او تعریف IEEE از Chapter را این گونه بیان کرد که »Chapterها زیر 
واحدهایی از یک یا چند بخش هستند«. همچنین می توان از فعالیت های چند مجمع علمی 
مختلف در فعالیت های یک Chapter یا مجمع تخصصی استفاده کرد. این Chapter ها 
 IEEE اهداف مشترک علمی داشته و از نظر جغرافیایی نزدیک به هم هستند. طبق گفته ی
»مجامع تخصصی باید در اختیار اعضای IEEE بوده و با برگزاری جلسات و شبکه سازی 
مناسب باعث رشد تعداد اعضا و همچنین مهارت تخصصی اعضای آن مجمع تخصصی شوند«. 
در نتیجه، فعالیت های در نظر گرفته شده در یک مجمع تخصصی می تواند شامل برگزاری 

سخنرانی، کارگاه علمی، سمینارها و همچنین فعالیت های اجتماعی باشد.
برای تشکیل یک Chapter، ابتدا باید درخواستی برای آن تنظیم شده و این درخواست از 
طرف بخش به ناحیه مربوطه فرستاده شود و در آخر، ناحیه از MGA تاییدیه گرفته و آن 

مجمع تخصصی تشکیل شود.
کمیته مجامع تخصصی در ایران آئین نامه ای دارد که در زمان ریاست دکتر فتوحی و به همت 
دکتر گلستانی که آن زمان ریاست کمیته مجامع تخصصی به عهده ی او بود، به تصویب 
رسید. این آئین نامه الگوبرداری شده از آئین نامه ی مصوب IEEE Chapters است و در 
نتیجه، مغایرتی با هم نداشته و قابل تبدیل به هم هستند. در ایران گروه های تخصصی ای بر 
اساس این آئین نامه تشکیل شده و با مدیریت اساتید اداره می شوند. زمانی که تعداد اعضای این 
گروه های تخصصی به 50 برسد، درخواست تشکیل Chapter در بخش ایران نوشته شده و 

این درخواست برای ثبت آن مجمع تخصصی به ناحیه 8 ارسال خواهد شد.
هم اکنون 4 گروه الکترومغناطیس و فتونیک، سیستم های کنترل، قدرت و مخابرات و نظریه 
اطالعات در ایران تشکیل شده اند. دستاوردهای کنونی کمیته مجامع تخصصی برگزاری 
نشست های منظم برای هر 4 گروه، رفع نقایص سایت عضوگیری، مشارکت در ارزیابی علمی 
کنفرانس های داخلی به طور وسیع، مشارکت در ارزیابی توانمندی علمی متقاضیان جوایز 

بخش ایران و برپایی میزگردهای تخصصی گروه قدرت است.
روز باز صنعت در دانشگاه

سپس دکتر راشد محصل رئیس گروه الکترومغناطیس و فتونیک به معرفی این گروه پرداخت. 
این گروه در آبان 92 شکل گرفت. او سپس در مورد اهداف کمیته های آموزش، کنفرانس ها، 
دانشجویی و ارتباط با صنعت در این گروه توضیح داد. اهداف کمیته آموزش ارتقای کیفیت در 
آموزش، همکاری با انجمن های آموزشی، گسترش آموزش پژوهش محور و نوآوری در آموزش، 
بررسی آزمون های ورودی مقاطع مختلف و ارائه پیشنهاداتی برای وزارت علوم است. اهداف 
کمیته کنفرانس ها ارتقای کیفیت برگزاری کنفرانس ها و فرایند داوری مقاالت و زمینه سازی 
برای برگزاری کنفرانس های مرتبط با گروه الکترومغناطیس و فتونیک است. کمیته دانشجویی 
اهدافی از جمله ایجاد و تقویت ارتباط بین دانشجویان در زمینه های میدان و نور و تعامل با 

کمیته های تخصصی الکترومغناطیس و نوری دارد. اهداف کمیته ارتباط با صنعت تالش برای 
ارتقای کیفی صنایع، کارشناسان صنعت و کارآفرینان با جهت دهی و آینده نگری در زمینه های 
مرتبط با فعالیت های گروه است. همچنین ایده ای برای حضور صنایع در دانشگاه ها به صورت 
»Open Day« با هدف معرفی فرصت های شغلی به دانشجویان و جذب افراد شایسته به 

صورت مستقیم مطرح شد که امید به برپایی این رویداد می رود.
در ادامه نشست دکتر احمدیان رئیس گروه مخابرات و نظریه اطالعات از اهداف گروه خود 
سخن گفت و تاکید بر جلب همکاری و عضویت دانشجویان در گروه مخابرات با همت مضاعف 
داشت. او به احتمال اضافه شدن حوزه ی پردازش سیگنال مرتبط با مخابرات به این گروه اشاره 
کرد. در مدت حضور در این گروه آئین نامه ای برای ارزیابی کنفرانس های مورد تایید بخش 
ایران تنظیم شده است. همچنین شیوه نامه ای برای انتخاب سخنران ملی برجسته با اقتباس از 

شیوه نامه ای که در سایت IEEE قرار دارد، تنظیم شده است.
آیا شرایط حال حاضر مهندسی برق- قدرت در کشور مطلوب است؟

در ادامه دکتر قره پتیان رئیس گروه قدرت به جایگاه سخنران آمد و به معرفی این گروه 
پرداخت. گروه قدرت از 13 آذر 92 با 10 عضو شروع به فعالیت کرد. با توجه به این که 
انجمن های زیادی در حوزه ی قدرت وجود دارند، اولویت های این گروه نسبت به سایر گروه ها 
متفاوت تر تعیین شد. اولویت اول این بود که با افزایش تعداد اعضا، حداقل تعداد عضو مورد 
نیاز برای ارسال درخواست ثبت Chapter تامین شود و برای این منظور، با همکاری مهندس 
عزیزی، برای فعال سازی سایت عضوگیری تالش هایی صورت گرفت. به عنوان اولویت دوم فعال 
کردن آینده پژوهی در رشته ی قدرت در نظر گرفته شد. هدف بعدی، ایجاد شبکه متخصصین 
برای مشارکت در تصمیم سازی های علمی و صنعتی است. در نهایت، اولویت آخر به برگزاری 

سمینارها و کارگاه های آموزشی اختصاص یافت.
از فعالیت های این گروه برگزاری 2 میزگرد عمده به این صورت بود که ابتدا سخنران موضوع 
میزگرد را مطرح کرده و سپس بحث در مورد آن موضوع بین شرکت کنندگان صورت می گرفت. 
سواالتی که در این میزگردها مطرح شد بسیار کلیدی بودند که در صورت رسیدن به پاسخی 
مناسب می توان در گروه های دیگر نیز از آن ها استفاده کرد. دکتر قره پتیان برخی از سواالت 
را این گونه بیان کرد: »آیا شرایط حال حاضر مهندسی برق-قدرت در کشور مطلوب است؟ آیا 
روش تربیت مهندسین در حال حاضر منجر به ایجاد خالقیت و نوآوری می شود؟ ضرورت 
ایجاد دروس جدید و دروس بین رشته ای چیست؟ کاربرد روش های علوم شناختی در آموزش 
نسل آینده چگونه باید باشد؟ آینده ی مهندسی برق-قدرت در کشور به چه سمتی می رود؟«

عدم انطباق تعداد فارغ تحصیالن با نیازهای کشور، معضل اشتغال و سطح درآمد مهندسین، 
ایجاد تنوع در دانشگاه ها برای تربیت فارغ التحصیالن آموزش محور، پژوهش محور و کارآفرین و 

... از دیگر مسائلی بود که در این میزگردها به آن پرداخته شد.
از چالش های اولیه عبور کرده ایم

و در پایان نشست دکتر تقی راد رئیس گروه سیستم های کنترل،  اعضای گروه و فعالیت های 
آن ها را برای حاضرین تشریح کرد. این گروه در 4 آبان 92 تشکیل شد. در دو سال ابتدایی، 
اهداف گروه تعیین شد و در دو سال بعدی فعالیت های اجرایی صورت گرفت. گروه های 
تخصصی در بستر IEEE و بخش ایران فعالیت می کنند و بنابراین، فضاسازی مناسب برای 
روشن شدن جایگاه آن ها در سازمان های بین المللی از مواردی است که الزم است بدان توجه 
شود. از اهداف این گروه می توان به اعتبارسنجی آزمون های ورودی مقاطع تحصیالت تکمیلی 
اشاره کرد. در حوزه ی اجرایی، سخنرانی ها با دید متفاوتی برگزار شد و هدف اصلی شبکه سازی 

در گروه ها بود.
وی در انتها به »اهمیت گسترش فعالیت های دانشجویی« اشاره داشت و این نکته را بیان نمود 
که »در ابتدای تشکیل این 4 گروه تخصصی، جایگاه قانونی گروه ها نسبت به مجامع تخصصی 
خارج از کشور مشخص نبود و آئین نامه ای برای نحوه ی فعالیت در این گروه ها وجود نداشت. 
... اکنون از این بحث ها عبور کرده ایم و مطالب مکتوبی به عنوان راهنمای فعالیت گروه های 
تخصصی تصویب شد. ... زنده ماندن مجامع تخصصی به احیای اعضای آن است. انتظار اصلی 
ما از اعضای دانشجویی و فارغ التحصیل این است که از این فعالیت ها استفاده کنند«. و در پایان 
از دانشجویان درخواست کرد که به این گروه ها پیوسته و فعالیت مورد توجه خود را در مجامع 

ایجاد و دنبال کنند.

کمیته زنان در مهندسی )WIE( بخش ایران  IEEE در سال 1396 با برگزاری 12 جلسه 
با اعضای خود، برنامه ریزی منسجمی برای انجام فعالیت های گسترده در زمینه توانمندسازی 
دانشجویان و اعضای هیات علمی داشته است. در این زمینه جلسات و هماهنگی هایی را نیز 
با انجمن زنان کارآفرین، یونسکو و کمیته  )WIE( بخش ایرلند و انگلستان IEEE و سایر 
سازمان ها و نهادهای مرتبط به عمل آورده است. اهم فعالیت های انجام شده در این سال به 

شرح زیر است:
معرفی WIE در مراسم 15 امین نشست دانشجویی IEEE در تاریخ 11 اسفند 95 در 

دانشگاه الزهرا
- نشست1: زنان در مهندسی، فرصت ها و چالش ها در سومین رویداد روز جهانی دختران و 

ICT در تاریخ 10 اردیبهشت 96 در دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی
- نشست2: نشستی صمیمانه و خودمانی بین اساتید و دانشجویان در 25 امین کنفرانس 

مهندسی برق در تاریخ 13 اردیبهشت 96 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
- معرفی کارگاه های توانمندسازی در حوزه کسب و کار در 16 امین نشست دانشجویی بخش 

ایران در تاریخ 15 اردیبهشت 96 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
- برگزاری سری اول کارگاه های  توانمندسازی در حوزه کسب و کار در تاریخ 20 و 21 
اردیبهشت 96 در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 

دانشگاه تهران
- برگزاری سری دوم کارگاه های  توانمندسازی در حوزه کسب و کار در تاریخ 3 و 4 خرداد 96 
در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

- معرفی WIE در مراسم17امین نشست دانشجویی  IEEE در تاریخ 2 آذر 96 در دانشگاه 
علم و فرهنگ

- معرفی  WIE در عصرانه IEEE در تاریخ 14 آذر 96 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- نشست3: تجربه کارآفرینی در تاریخ 18 آذر 96 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

- سخنرانی در رابطه با کاربردهای  IoT و معرفی WIE در همایش  IoT در تاریخ 18 آذر 
96 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

- سخنرانی در رابطه با کاربردهای  IoT و معرفی WIE در همایش  IoT در تاریخ 21 آذر 
96 در دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

-  سخنرانی در رابطه با توانمندسازی و غلبه بر افسردگی شغلی توسط خانم ها دکتر نرسسیانس 
و دکتر شاه منصوری در تاریخ 18 بهمن 96 در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

- کارگاه مقدمه ای بر مهارت های کلیدی در کنفرانس ها و کارگاه ها در تاریخ 2 اسفند 96 در 
دانشگاه خوارزمی

- کارگاه مقدمه ای برسازگاری الکترومغناطیسی در تاریخ 9 و 10 اسفند 96 در دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر

- نمایش فیلم شاعران زندگی از مجموعه کارستان به مناسبت روز زن و تولد حضرت فاطمه 
زهرا در تاریخ 19 اسفند 96 در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

کمیته زنان در مهندسی

بعضی از کنفرانس های موردحمایت بخش ایران که در سال 1397 برگزار می شوند:
توسط  که  ایران  برق  مهندسی  کنفرانس  و ششمین  بیست   :  ICEE2018 -1
دانشگاه سجاد با مشارکت کمیته دائمی کنفرانس برگزار می شود. این کنفرانس 
در روزهای 18 تا 20 اردیبهشت 1397 در دانشگاه سجاد مشهد برگزار می شود و 
همه حوزه های مهندسی برق شامل الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت و مهندسی 

پزشکی را درپوشش خود دارد.
IWCIT2018 -2 : ششمین کارگاه ملی نظریه اطالعات و ارتباطات در دانشگاه 
صنعتی شریف برگزار می شود. این کارگاه که در روزهای 5 و 6 اردیبهشت 1397 

برگزار می شود، حوزه های نظریه اطالعات و ارتباطات را درپوشش خود دارد.
CFIS2018 -3 : ششمین کنفرانس سیستم های فازی و هوشمند )هفدهمین 
کنفرانس سیستم های فازی و پانزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند( با همت 

دانشگاه شهید باهنر کرمان در روزهای 9 تا 11 اسفند در این دانشگاه برگزار شد.
 embedded( نهفته  سیستم های  حوزه  در  سمپوزیوم   :  RTEST2018  -4
systems( و حوزه های تحقیقاتی مرتبط، بیست و چهارمین دوره خود را برگزار 
می کند. این سمپوزیوم مقاالت به زبان انگلیسی را می پذیرد و در روزهای 19 و 20 

اردیبهشت در دانشگاه تهران برگزار می شود.

کنفرانس های پیش رو
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کنفرانس ها

این راستا راهکارهای  افزایش تعداد اعضای بخش است. در  ماموریت کمیته ی توسعه عضویت، 
عملیاتی مختلفی برای ترغیب افراد به عضویت و نیز تمدید عضویت به کار گرفته می شود. 

در سال 96 نیز مانند سال های قبل از تمام این ظرفیت ها اعم از برقراری میز معرفی IEEE در 
رویدادهای مختلف )14 مورد(، برگزاری جلسات و هماهنگی مستمر با شاخه های دانشجویی، تعامل 
با اعضا برای حفظ آنها، مذاکره با مراکز مختلف به منظور گرفتن تخفیف برای اعضا و... استفاده شده 
است. همچنین در سال 96 برای اولین بار به طراحی و اجرای مسابقه ی توسعه عضویت پرداختیم 

که نتایج آن در نشست ساالنه اعالم خواهد شد.

کمیته توسعه عضویتشاخه دانشجویی دانشگاه فردوسی
شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه فردوسی مشهد در راستای پیشبرد اهداف و سیاست های بخش ایران و 
همچنین ارتقای سطح علمی و افزایش روحیه دانشجویان گروه برق و کامپیوتر این دانشگاه، در شش ماهه ی 
دوم سال 96 کارگاه های مختلفی از جمله دوره Free Discussion با هدف تقویت مهارت مکالمه زبان 
انگلیسی، دوره Network+ ، Human Computer Interface و طرح دانشجو راهنما در راستای 
راهنمایی دانشجویان جدیدالورود برگزار کرد. این شاخه همچنین رویداد IEEE DAY 2017 را در آرامگاه 
فردوسی گرامی داشت. برگزاری جشن روز دانشجو و همایش های پنجگانه ی معرفی گرایش های قدرت، کنترل، 
الکترونیک، مخابرات و بیوالکتریک از رشته ی مهندسی برق برای دانشجویان ورودی 94 با حضور دانشجویان و 

اساتید دانشکده مهندسی از دیگر فعالیت های این شاخه در سال 96 بود.

هشتمین مراسم سالیانه بخش ایران
به میزبانی  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد

هشتمین مراسم سالیانه بخش ایران IEEE در روز 13 اردیبهشت 96 با 
تالوت آیات قرآن مجید و پخش سرود ملی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 
آغاز شد. در ابتدا دکتر خاکی صدیق، ریاست دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و 
رئیس بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق کشور، ضمن تبریک اعیاد 
شعبانیه، مقدم میهمانان را گرامی داشت و برای همه آرزوی شادکامی و 

خوشحالی نمود.
 ،IEEE سپس مجری برنامه از جناب آقای دکتر شرافت، رئیس بخش ایران
دعوت به عمل آورد تا به جایگاه آمده و گزارشی از عملکرد بخش ایران در 

سال های گذشته ارائه دهد. 
دکتر شرافت در ابتدا تاریخچه ای از تاسیس IEEE را برای حضار مطرح 
نمود. »IEEE در سال 1963 تاسیس شد و قبل از این تاریخ با نام موسسه ی 
دیگری مشغول به فعالیت بود«. او توضیح داد: »IEEE با نزدیک به 430 
هزار عضو در دنیا، بزرگترین مجمع فعلی مهندسی و علوم است. بخش 
ایران IEEE در سال 1970 با همت دکتر عباس چمران پایه گذاری شد. 
هدف IEEE نوآوری برای فردایی بهتر از طریق انتشار مجالت، برگزاری 
کنفرانس ها، تنظیم استانداردها و برنامه های آموزشی در زمینه های مهندسی 

و فناوری است«.
رئیس IEEE، خانم کارن بارتلسون، برای اولین بار پیامی مرتبط به مراسم 
سالیانه بخش ایران IEEE داشت و در آن پیام به طور مشخص اشاره کرد 
که »بخش ایران IEEE جزئی تفکیک ناپذیر از کل IEEE است« و از تمام 

مسئولین فعال در بخش ایران تشکر نمود.
IEEE در 10 ناحیه سازمان بندی شده که ایران عضوی از ناحیه ی 8 می باشد. 
در بین کشورهای عضو ناحیه ی 8 از نظر تعداد عضو، ایران سیزدهمین کشور 

و در منطقه خاورمیانه در رتبه دوم است.
در بخش بعدی، استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس به 
معرفی هیات رئیسه و روسای کمیته های وقت بخش ایران IEEE پرداخت 
و سپس خالصه ای از اقدامات برخی از کمیته ها ارائه داد. برگزاری 11 کارگاه 
آموزشی، 7 کارگاه در حوزه کسب و کار، 3 کارگاه برای نشست سالیانه از 
جمله همکاری ها و فعالیت های حرفه ای و 2 کارگاه استارت آپ و مسابقه ی 
دانشجویی و کارگاه هایی برای آماده سازی مسابقه IEEEmadC و برگزاری 
جلسه مشترک با کمیته فعالیت های حرفه ای، تهیه و تصویب آئین نامه ی 
دانش آموزی و بازنگری آئین نامه ی برگزاری کارگاه ها از جمله فعالیت های مهم 
کمیته فعالیت های آموزشی با ریاست دکتر سلطانیان زاده در سال گذشته بود.

»در کمیته فعالیت های حرفه ای با ریاست دکتر گرانپایه می توان به این 
در  متعدد  کارگاه های  برگزاری  داشت:  اشاره  گذشته  سال  در  فعالیت ها 
زمینه ی نامه نگاری و برقراری ارتباط به زبان انگلیسی با ارائه ی دکتر قاسمیان، 
کارگاه آموزشی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی دکتر بازرگان، کارگاه کارآفرینی و ایجاد نوآوری دکتر رحمانی، 
کارگاه نظریه پردازی موفق دکتر سیف، مقاله کاوی در پایگاه های اطالعاتی 
دکتر فریدونیان، مقاله نویسی به زبان انگلیسی دکتر قاسمیان، شبکه های 
 Mind و Effective Communications حسگر بی سیم، کارگاه های
the Gap دکتر قاسمیان، کارگاه اخالق در مهندسی دکتر خاکی صدیق 

و جلساتی با اعضای کمیته و جلسه مشترک با اعضای کمیته آموزشی«.
رییس بخش ایران در ادامه از خدمات دکتر تدین رئیس کمیته خبرنامه نام 
برد: »ارتقای کیفی با طراحی قالب جدید برای خبرنامه، طراحی خبرنامه 
آنالین، به روزرسانی سیستم مدیریت خبرنامه iNews با همکاری کمیته 

وب و خبرنامه به صورت دو فصل نامه از جمله اقدامات ایشان بوده است«.
از فعالیت های کمیته استانداردها با ریاست دکتر خادم زاده می توان به برگزاری 
کارگاه فناوری اطالعات و ارتباطات، امضای تفاهم نامه ای بین سازمان تنظیم 
مقررات رادیویی و بخش ایران IEEE و برگزاری نشست های مشترک با 

کمیته ملی برق و الکترونیک ایران در سازمان ملی استاندارد اشاره کرد.
فعالیت های صورت گرفته در کمیته جوایز با ریاست دکتر خاکی صدیق 

بازبینی کلیه ی آئین نامه های جوایز و ارتقای آن با هدف کیفی کردن انتخاب 
در زمینه های مختلف از جمله پژوهشگر جوان، زنان در صنعت، دانشجویی 
و ... و راه اندازی سامانه ی دریافت مدارک برای جوایز ساالنه بود. همچنین 
برای ارزیابی مدارک کاندیداهای جوایز مختلف از تخصص و مشاوره ی اعضای 
کمیته های تخصصی کمک گرفته شد. همچنین از برنامه های آتی این کمیته 
حضور داشتن به طور فعال در مسابقاتی است که جوایز در سطح بین المللی 

دارند.
کمیته کنفرانس ها با ریاست دکتر مرادی بیش از 44 کنفرانس را ارزیابی 
کرده که از بین این ها 37 کنفرانس مورد حمایت بخش ایران IEEE قرار 
گرفت و این حمایت با صدور مجوز استفاده از لوگوی بخش ایران برای 
6 کنفرانس و نمایه کردن مقاالت 31 کنفرانس دیگر بوده است. از دیگر 
فعالیت های این کمیته بررسی و نمایه گذاری بیش از 1026 مقاله از مقاالت 
پذیرفته شده بود. عالوه بر این ها، می توان از اصالح آئین نامه ی نحوه حمایت 
از کنفرانس ها، برگزاری جلسات مشترک با گروه های تخصصی و استفاده از 
گروه های تخصصی برای امتیازدهی به کنفرانس ها به عنوان سایر فعالیت های 

این کمیته نام برد.
کمیته توسعه ی وب با ریاست خانم مهندس عزیزی است که مسئولیت 
به روزرسانی وب سایت و محتویات آن برعهده ی ایشان است. همچنین به 
خاطر زحمت مهندس عزیزی از این پس می توان خبرنامه را نیز به صورت 

الکترونیکی روی وب سایت قرار داد.
کمیته زنان با ریاست خانم دکتر محمودی فعالیت های متنوعی داشتند که 
 Women in از جمله این فعالیت ها می توان به برگزاری مراسم معرفی
Engineering و مراسم روز جهانی دختران و ICT در دانشگاه فنی و 
حرفه ای دکتر شریعتی، نشست جایگاه زنان در علوم و فناوری در دانشگاه 
سازمان  در  پزشکی  زیست  مهندسی  در  موفق  زنان  با  نشستی  شریف، 
پژوهش های علمی و صنعتی، جایگاه زنان در علوم و فناوری با دانشگاهیان و 
صنعت گران در دانشگاه آزاد قزوین و نشست صمیمانه و خودمانی در دانشگاه 

شیراز اشاره داشت.
فعالیت های انجام شده در کمیته ی فعالیت های دانشجویی با ریاست دکتر 
سروری در سال گذشته برگزاری 3 نشست ساالنه، سمینارها و کارگروه های 
مختلف، تهیه و تصویب آئین نامه ی جدید رساله های برتر برای کیفی سازی 
و مسابقات IEEE Day ، وب سایت شاخه های دانشجویی و تهیه ی کلیپ 
با همکاری سایر کمیته ها بود. از موفقیت های این کمیته می توان به افزایش 
تعداد تیم های شرکت کننده در مسابقه ی IEEEXtreme به 21 تیم که 
4 تیم آن رتبه ی زیر 100 داشته اند اشاره کرد. همچنین تعداد شاخه های 
دانشجویی به 46 شاخه افزایش یافته است. حضور تیم ایرانی در مرحله 
پایانی مقاله منتخب دانشجویی ناحیه 8 و برنده شدن آقای حسین شیروانی 
برای جایزه ی Richard E. Merwin Scholarship از دیگر افتخارات 

کمیته ی دانشجویی می باشند. کمیته توسعه عضویت با ریاست دکتر ازگلی 
نمود.  دانشگاهی  رخداد  در 10  عضویت  توسعه  غرفه ی  برپایی  به  اقدام 
همچنین معرفی IEEE در 10 دانشگاه، برگزاری مسابقه ی کلیپ معرفی 
IEEE ، ارتباط با کمیته صنعت برای توسعه ی عضویت از صنعت و برگزاری 

کارگاه تجارب موفق مدیریت شاخه ها از فعالیت های این کمیته بود.
دکتر شرافت در پایان سخنان خود به مشکل کم شدن تعداد اعضا در سال 
جاری اشاره کرد »اگر هدف ما داشتن حمایت از طرف IEEE کل و گسترش 
فعالیت های خود در صحنه بین المللی است، باید دوباره تعداد اعضا را رشد 
دهیم«. او اضافه کرد: »از برنامه های آتی بخش ایران IEEE برقراری ارتباط 
Inter Sectional است که برای این منظور، صحبت هایی با دو بخش 
IEEE دیگر انجام شده و امید بر آن است که بتوان تفاهم نامه هایی با این 
بخش ها داشت تا همکاری های سامان یافته ای بین بخش های مختلف شکل 
گیرد«. ایشان همچنین در مورد محدودیت هایی که برای بخش ایران وجود 
داشته که گاهی حتی منجر به رد شدن برخی مقاالت با استناد به قانون 
تحریم ایران شده است، بیان کرد که صحبت هایی در این زمینه با مسئولین 
IEEE شکل گرفته و پیگیر این مسئله خواهند بود تا مشکل هرچه زودتر 
برطرف شود. از دیگر فعالیت های در نظر گرفته شده حضور فعال و موثر در 

گردهمایی های بین المللی است.
تبدیل کردن دانشجو به متخصص از اهداف IEEE است 

 Young( سخنران بعدی، دکتر عمادی، رئیس کمیته ی جوانان متخصص
متخصص  جوانان  کمیته ی  تشکیل  از  هدف  او  بود.   )Professionals
را »انتقال از حالت دانشجویی به تخصص حرفه ای« و »تاثیر گذاری در 
توسعه ی کشور از نظر تکنولوژی و از منظر اجتماعی« بیان کرد. او در ادامه 
بروز فعالیت های خالقانه برای جوانان مشتاق، شبکه سازی در سطح حرفه ای 
و فراهم کردن امکانات الزم برای آنها را از ماموریت های این کمیته خواند 
که از جمله ی این امکانات به منابع اطالعاتی در جنبه های علمی، کسب 
و کار، مدیریت و نوآوری به منظور هدف گذاری و آموزش دانش آموختگان 
جوان، امکان جستجوی فرصت های شغلی، سایت های آموزش رزومه نویسی، 
خدمات مشاوره ای و وبینارها اشاره کرد. ایشان بر ایجاد بستر ارتباط حرفه ای 
و تعامل بین دانش آموختگان تأکید کرد و در پایان نیز برای حفظ ارتباط با 
دانشگاه و صنعت، همکاری با شاخه های دانشجویی و برگزاری سمینارها و 

کارگاه های مرتبط را جزو برنامه های آتی این کمیته شمرد. 
برگزیده ها سخت گیرانه انتخاب شده اند

به رسم هر سال، سخنرانی رییس کمیته جوایز پایان بخش سخنرانی ها بود. 
دکتر خاکی صدیق ابتدا کمیته ی جوایز بخش ایران را معرفی کرد: »این 
 IEEE کمیته در سال 88 به مناسبت چهلمین سال تاسیس بخش ایران
تاسیس شد و هرسال همزمان با کنفرانس مهندسی برق جوایز به برگزیدگان 
اهدا می شود. در سال 88 تنها جایزه ی استادان پیشکسوت وجود داشت 

سپس در سال 89 جایزه ی پژوهشگر رده ی جوان، سال 90 جوایز دانشجویی، 
سال 92 جایزه ی زنان در مهندسی، سال 93 جایزه ی دکتر جبه دار و دکتر 
حکاک و سال 95 جایزه ی بهترین وب سایت به جوایز این کمیته اضافه شد«. 
او پس از توضیح روند انتخاب برگزیدگان جوایز دکتر جبه دار و دکتر حکاک 
تأکید کرد که هرسال تالش کمیته بر این بوده که برگزیدگان، شهرت علمی 
مورد قبولی در جامعه ی مهندسی داشته باشند. در ادامه اسامی منتخبان 

سال های گذشته ی جوایز مطرح شد، که به شرح زیر است: 
استاد پیشکسوت آموزشی: دکتر عابدی، دکتر جبه دار، دکتر حجت کاشانی، 

دکتر رنجبر، دکتر احسان، دکتر مهدی معلم ، دکتر نادر اصفهانی
برگزیدگان جایزه ی استاد پیشکسوت پژوهشی: دکتر لوکس، دکتر جواد 

صالحی، دکتر نیک روش، دکتر هاشمی گلپایگانی، دکتر فیض، دکتر مروج
برگزیدگان جایزه ی دکتر جبه دار: دکتر راشد محصل، دکتر مؤمنی، دکتر 

شریف بختیار
برگزیدگان جایزه ی دکتر حکاک: دکتر عبدی پور، دکتر فرزانه، دکتر عریضی

برگزیدگان جایزه ی پژوهشگر رده ی جوان: نوایی، مهرانی، نیک نام، امینی فرد، 
تواضعی، عبداالحد

برگزیدگان جایزه ی زنان در مهندسی: دکتر کوزه کنان، دکتر یگانه، دکتر 
بهرامی، دکتر عبدالهی، دکتر عظیمی فر

دکتر خاکی صدیق در انتها اضافه کردند که برگزیدگان امسال سختگیرانه تر 
از سال های گذشته انتخاب شده اند و امید است که شایستگی ایشان مانند 7 

سال گذشته مورد قبول جامعه ی مهندسی باشد. 
برای اهدای جوایز از دکتر شاه آبادی و دکتر شرافت دعوت به عمل آمد. از 
پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطالعات به عنوان یکی از حامیان اصلی بخش 
ایران و برگزارکنندگان نشست تقدیر شد. سپس لوح تقدیری به جناب آقای 

مهندس حسین بابایی به عنوان نماینده ی شاخه ها اهدا شد. 
جایزه ی استاد مرحوم دکتر حکاک توسط فرزند ایشان به دکتر فرجی دانا 
از دانشگاه تهران اهدا شد. جایزه ی دکتر جبه دار به دکتر سیدمحمدحسین 
علوی از دانشگاه صنعتی شریف تعلق گرفت. دکتر حسین سیفی از دانشگاه 
تربیت مدرس موفق به دریافت جایزه ی استاد پیشکسوت آموزشی و دکتر 
استاد  جایزه ی  دریافت  به  موفق  تهران  دانشگاه  از  سلطانیان زاده  حمید 
پیشکسوت در زمینه ی پژوهشی شدند. همچین سرکار خانم دکتر زینل پور 
از دانشگاه یزد موفق به دریافت جایزه زنان در مهندسی شد. دکتر جمشید 
آقایی از دانشگاه صنعتی شیراز موفق به دریافت جایزه ی عضو هیات علمی 

جوان بخش ایران شد. 
سپس از دکتر سروری به عنوان رییس کمیته ی دانشجویان برای اهدای 
جوایز دانشجویی دعوت به عمل آمد. از بین سه رساله ی دکتری که به 
مرحله ی نهایی برای دریافت جایزه ی رساله ی دکتری برتر راه یافتند، خانم 
دکتر مریم ایمانی با راهنمایی دکتر قاسمیان یزدی از دانشگاه تربیت مدرس 
منتخب گردید. آقای مهندس محمدوحید جمالی از دانشگاه صنعتی شریف 
با راهنمایی استاد دکتر جواد صالحی موفق به دریافت جایزه ی پایان نامه ی 
ارشد برتر شد. پروژه ی کارشناسی برتر نیز سه تیم راه یافته به مرحله ی 
نهایی داشت که در این بین تیم دانشگاه صنعتی شریف با سه عضو شامل 
خانم مهندس صبا کریمیان، آقایان مهندس محمدیاسر مفتح و علی نیکخواه 
به دلیل کار علمی گروهی و شهامت در انجام یک پروژه ی بزرگ جایزه را 

دریافت کردند. 
در نهایت شاخه ی دانشجویی دانشگاه شهرضا به ریاست آقای مهندس پویا 
خادمیان و استاد مشاور جناب آقای دکتر جنتی به عنوان شاخه ی دانشجویی 
برتر انتخاب شد. همچنین دو شاخه ی دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران 
مرکزی به ریاست خانم مهندس شیرین پناهی و استاد مشاور دکتر فرخی، 
و شاخه ی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر با مشاوره ی دکتر گرانپایه و ریاست 
مهندس صدرا ابراری به عنوان شاخه های دانشجویی قابل تقدیر موفق به 

دریافت جایزه شدند.

سیزدهمین نشست مشاورین و کمیته های اجرایی بخش ایران 
کمیته اجرایی

سیزدهمین نشست مشاورین و کمیته های اجرایی بخش 
ایران با حضور اساتید بخش ایران IEEE و نمایندگان 
شاخه های دانشجویی در روز 1 آذرماه 96 در پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد. مراسم با تالوت 
آیات قرآن مجید و سرود ملی آغاز شد. در ابتدا مجری 
برنامه، آقای مهندس شیروانی، به اعالم برنامه های نشست 
از جناب آقای دکتر حسامی، رئیس  پرداخته و سپس 
بخش انگلستان IEEE ، دعوت به عمل آمد تا مطالب 

خود را ارائه دهد.
مزایای IEEE را همگانی کنیم 

دکتر حسامی در ابتدای کالم خود به این موضوع اشاره 
کرد که در انگلستان به درخواست ایشان شبکه ی بخش 
دید  معرض  در  و  شده  پیاده سازی   Collaborate
تمامی اعضای IEEE انگلستان و ایرلند قرارگرفته است. 
اشخاص داوطلب می توانند در این شبکه نام نویسی کنند 
و سیستم به طور خودکار می تواند عضو بودن آن شخص 
در شاخه های دانشجویی انگلستان و ایرلند را تشخیص 
دهد. همچنین اعضای IEEE می توانند پس از ورود به 
این شبکه درخواست خود را ارائه دهند و در صورت نیاز 

به کمک، سؤال خود را مطرح کنند. 
یکی از اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر، حمایت 
 Young Professionals از گروه حرفه ای های جوان یا
بود. بدین صورت که به این افراد اعتمادبه نفس الزم برای 
انجام اقدامات مهم داده شود و برای این گونه کارها ترغیب 
شوند. برای این منظور سخنرانی ها و کارگاه های مختلفی 
در اختیار این »نوآوران جوان« گذاشته می شود که این 
خود سهم IEEE برای کمک به جامعه جوان محسوب 

می شود. 
این  در طول  اشاره داشت که  دکتر حسامی همچنین 
سال ها کارگاه های زیادی از طرف جوانان برگزارشده که 

شرکت کنندگان آن فقط به اعضای IEEE محدود نبود 
و این خود باعث کسب اعتباری اجتماعی برای IEEE و 
شناساندن آن به دیگران شده است. از دیگر نوآوری های 
بخش انگلیس این بود که یک مسابقه علمی کشوری با 
عنوان »Robotics for Humanity« طرح ریزی شد. 
در ابتدا هدف مسابقه، جوایز آن، انتظاری که از مسابقه 
می رفت و پوستر مناسب برای اطالع رسانی آن بررسی و 
تائید شدند. همچنین مسئولیت نظارت این مسابقه به 
شد.  داده   Robotics and Automation شاخه ی 
این مسابقه با همه سازمان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها، 
برای  محدودیتی  و  شد  گذاشته  میان  در   ... و  صنایع 
این  آخر  در  نشد.  گذاشته  نظر  این  از  شرکت کننده ها 
مسابقه با موفقیت با حضور 7 تیم در سطح کشوری در 
 Members« نام برای روز مسابقه  و  برگزار  انگلستان 

Open Day« انتخاب شد.
دکتر حسامی »صدور شناخت نامه ی اعضا« را یکی از 
اهداف بخش انگلیس دانست. به این معنی که انجمن هایی 
که دارای جوایز دولتی هستند، اعضای IEEE انگلستان 
را بررسی کرده و برای آن ها نوعی از کارنامه ی صالحیت 

فنی دارای آرم IEEE صادر کنند.
در پایان وی به رشد چشمگیر اعضای انگلیس در ژانویه 
به خاطر ارائه خدمات مناسب از سوی بخش آن ها اشاره 

کرد. 
که  کارهایی  از  بود  مثال هایی  تنها  »این ها  افزود  وی 
را همگانی   IEEE مزایای و  تا خیر  داد  انجام  می توان 

کنیم«.
استفاده از تجربیات بخش های دیگر در دستور کار 

بخش ایران
تفاهم نامه بین بخش ایران و بخش انگلستان-ایرلند امضا 
شد / پس از پایان سخنرانی دکتر حسامی، دکتر شرافت 

ایران IEEE ضمن تشکر از سخنرانی او  رئیس بخش 
به این موضوع اشاره کرد که یکی از اهداف بخش ایران 
 IEEE بین المللی  بُعد  که  هست  و  بوده  این   IEEE
 IEEE« :داد توضیح  او  داده شود.   ایران گسترش  در 
ساختاری سلسله مراتبی است. به این معنا که بخش ها 
زیرمجموعه ای از Region مربوط به خود هستند و در 
انتها Region ها نیز زیر نظر Head Quarter واقع 
در نیویورک هستند«. ایشان »استفاده نکردن از تجربیات 
یکدیگر در کشورهای مختلف« را از معایب این ساختار 
ارتباط  برقراری  ایده ی  مشکل  این  حل  برای  دانست. 
بین بخش ها در جلسه ای با حضور دکتر شرافت و دکتر 
حسامی مطرح شد. بدین منظور تفاهم نامه ای بین بخش 
ایران IEEE و بخش انگلستان و ایرلند IEEE با امید به 
بهبود بخشیدن به اوضاع امضا شد و برقراری ارتباط با 
دیگر بخش های IEEE جزئی از برنامه های آتی بخش 
ایران محسوب می شود. "توسعه فعالیت های بین المللی 
بخش ایران IEEE" یکی دیگر از اهداف بخش به شمار 
می رود. دکتر شرافت همچنین اعالم کرد که برای ثبت 
دو Chapter موجود در بخش ایران درخواست رسمی 
مجامعی  Chapterها  است.  ارسال  آماده  و  نوشته 
تا  می کنند  فراهم  را  امکان  این  که  هستند  تخصصی 
اعضای IEEE بتوانند در آن ها عضو شده، فعالیت علمی 

در حوزه تخصصی خود داشته و شبکه سازی کنند.
423 هزار نفر عضو خانواده بزرگ IEEE هستند

کمیته ی  رئیس  گرانپایه  دکتر  شرافت،  دکتر  از  پس 
صنعتی  دانشگاه  شاخه  مشاور  و  حرفه ای  فعالیت های 
»دانشجوی  عنوان  با  را  خود  سخنرانی  نصیر  خواجه 
مهندسی و IEEE« آغاز کرد. او ابتدا سخنرانی خود را 
به خواسته های دانشجو، تاریخچه ی IEEE و تشکیالت 
آرزوهای  گرانپایه  دکتر  نمود.  بخش بندی   IEEE

خوب،  مدرک  دریافت  موفق،  تحصیل  را  دانشجو  یک 
فعالیت های علمی و عملی، ادامه تحصیل با سهولت و 
با مدرک خوب، شغل آبرومند، اخالق حسنه، پیدا کردن 
یا دارا بودن ثروت و باالخره برخی فعالیت های خارج از 
او، بر  درس و آرزوهای خصوصی بیان کرد. به گفته ی 
اساس این آرزوها دانشجویان تحقیقاتی انجام می دهند که 
یکی از سازمان هایی که می تواند با آن ها همکاری داشته 
باشد، IEEE است. ریشه ی اصلی IEEE به سال 1840 
بازمی گردد که اولین خط تلگراف دایر شد. متخصصین 
برای  خدماتی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  سال  آن  در 
بهبود زندگی مردم ارائه دهند. در سال 1884 توانستند 
موسسه ی آمریکایی مهندسی برق IEE را تشکیل دهند. 
سپس ارتباطات بی سیم بین سال های 1895 تا 1896 
دایر شد و به دنباِل آن در سال 1912 انجمن مهندسین 
رادیویی )Institute of radio engineers( تأسیس 
شد. در سال 1963 با رایزنی بین مهندسان برق و انجمن 
مهندسین  انجمن  و   IEE نهاد  دو  رادیویی،  مهندسان 
و  برق  مهندسان  انجمن  و  ادغام  یکدیگر  با  رادیویی 
این  تاریخچه ی  در  شد.  راه اندازی   IEEE الکترونیک 
نهاد دیده می شود که باهدف خدمت به مردم شروع به 
کارکرده و آثاری از سیاست و استعمار در این نهاد نیست. 
طبق آماری که در پایان سال 2016 اعالم شد، بیش از 
423هزار عضو شامل 117هزار عضو دانشجویی در 160 
کشور دنیا در این نهاد شرکت دارند که بیش از 50درصد 
این اعضا در خارج از آمریکا هستند. 334 بخش در 10 
ناحیه مختلف، 3005 شاخه دانشجویی در 100 کشور، 
مجمع   1481  ،Chapter یا  تخصصی  مجمع   2116
 IEEEدر سند  میلیون   4 دارد.  دانشجویی  تخصصی 
explore  شامل مقاالت مختلف چاپ شده در مجالت 
نمایه شده و 1300  و کنفرانس های داخلی و خارجی 

توسعه  و  تهیه  در حال  و  است  فعال موجود  استاندارد 
500 استاندارد دیگر نیز هستند. 200 مجله ی مختلف 
و تعدادی خبرنامه رایگان نیز هرساله در این موسسه به 
چاپ می رسد. یکی دیگر از فعالیت های IEEE حمایت از 
بیش از 1800 کنفرانس در سراسر دنیا است. کمیته های 
مختلفی از قبیل کمیته ی جوایز، کمیته مجامع تخصصی، 
کمیته  مهندسی،  در  زنان  کمیته  کنفرانس ها،  کمیته 
توسعه عضویت، کمیته ارتباط با صنعت، کمیته خبرنامه، 
کمیته  انتصاب ها،  کمیته  آموزشی،  فعالیت های  کمیته 
فعالیت های حرفه ای، کمیته ارتقاء، کمیته فعالیت های 
دانشجویی، کمیته استاندارد، کمیته توسعه وب و ... نیز 
در این موسسه فعالیت می کنند. این موارد نیز می توانند 
 IEEE مشوقی برای دانشجویان در حضور و فعالیت در
باشند. در کشور ما 52 شاخه دانشجویی در حال فعالیت 
هستند. درنهایت دکتر گرانپایه حاصل فعالیت دانشجویان 
در این شاخه ها را به دست آوردن تجربه ی کار داوطلبانه، 
تجربه ی مدیریتی ارزشمند در کنار پرداختن به درس و 
شرکت در کارگاه ها و دانش افزایی از این طریق، ارتباط، 
اتحاد، مودت، صمیمیت و مسئولیت پذیری به دلیل عالقه 
بیان کرد. او سخنرانی خود را با بیتی از حضرت حافظ 

به پایان رساند: 
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند

بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم 
مجامع علمی IEEE تمامی عالیق در مهندسی 

برق و کامپیوتر را شامل می شود
در ادامه دکتر شاه آبادی رئیس کمیته مجامع تخصصی 
 Chapter بخش ایران به جایگاه آمده و درباره ی ساختار
ها، کمیته مجامع تخصصی و فعالیت های آن توضیحاتی 

ارائه داد.
معرفی  با  را  خود  کالم  او 

شاخه های دانشجویی

شاخه دانشجویی
 دانشگاه صنعتی شریف

شریف  صنعتی  دانشگاه   IEEE دانشجویی  شاخه 
امسال نیز طبق روال هرساله مفتخر به برگزاری مراسم 
IEEE Day در مهرماه بود. در بخش اول مراسم که 
با حضور اساتید ارجمند آقایان دکتر سروری و دکتر 
نیکوفرد در سالن کهربا برگزار شد، ابتدا به معرفی و 
ارائه فعالیت سال گذشته ی شاخه ها به حضار پرداخته 
شد. در ادامه دکتر سروری سخنرانی ای در شرح ساختار 
IEEE انجام دادند. آقای دکتر نیکوفرد، رئیس کمیته 
توضیحاتی  نیز   IEEE Iran Section دانشجویی 
درباره ی بخش ایران و فعالیت های شاخه های گوناگون 
ارائه کرده و به سؤاالت دانشجویان در بخش پرسش و 

پاسخ جواب دادند. 
پس از اتمام برنامه در آمفی تئاتر دانشکده برق، دوره ی 
 Game of( دوم مسابقات بسیار مهیج استراتژی برد
حضور  و  دانشجو   50 بالغ  بر  حضور  با   )Strategy
افتخاری دکتر نیکوفرد و دکتر امینی برگزار شد. در 

انتها نیز به تیم های برنده جوایزی اهدا شد. 
با حضور  آبان 96  در  پیشرفته  کنترل  دوره یک روزه 
از دانشگاه ETH زوریخ برگزار   Roy Smith دکتر
شد. در این سمینار ایشان به ارائه ی موضوعات مهم و 
نوینی در زمینه کنترل پرداختند. ازجمله مهمترین این 
مباحث، می توان به کنترل مقاوم، سیستم چند عاملی 
و کنترل انرژی ساختمان به روش MPC اشاره کرد. از 
 Game of دیگر برنامه های شاخه، برگزاری مسابقه ی
Puzzles هست که بیشتر سؤال ها و معماهای مسابقه 
دانشکده  دانشجویان  از  نفره متشکل  تیم 19  توسط 
برق و کامپیوتر طراحی  شده است و به  زودی برگزار 
خواهد شد. در این دوره اعضای شاخه مسئولیت اصلی 
بزرگترین سمینار ساالنه دانشکده ی برق را  برگزاری 
برعهده  گرفته و با همکاری کانون رسانا )انجمن علمی 
تالش   97 بهار  در  آن  برگزاری  برای  برق(  دانشکده 
می کنند. این سمینار همه ساله با حضور وزیران، اساتید 
دانشگاه، نمایندگانی از شرکت های مطرح و دانش بنیان 
برگزار می شود و موردتوجه عالقه مندان رشته ی برق 
نسل  اینترنت  سمینار  موضوع  امسال  می گیرد.  قرار 
پنجم )5G( است که از مسائل روز حوزه ی مخابرات 
هست و شرکت های زیادی عالقه مند به سرمایه گذاری 
و بدست آوردن این فناوری هستند. از دیگر برنامه های 
دو  کارگاه های  برگزاری   97 فروردین ماه  برای  شاخه 
برنامه نویسی R و Data mining است که  روزه ی 
هماهنگی های الزم برای حضور 100 دانشجو در این 

کارگاه ها به  عمل آمده است.

 IEEE یکی از اهداف کمیته کنفرانس های بخش ایران
کمک به کنفرانس های داخلی می باشد تا بتوانند به 
کیفیت باال رسیده و در سطح بین المللی مطرح گردند. 
بررسی ساختار  به  راستا، کمیته کنفرانس ها  این  در 
کنفرانس، کمیته اجرایی، کمیته علمی، وب سایت و 
به  نیاز  کارگاه های کنفرانس ها پرداخته و در صورت 
را به کمیته اجرایی  بهبود، نکات مورد نظر  تغییر و 
کنفرانس ها اطالع می دهد. کنفرانس هایی که خود را به 
 IEEE رده بین المللی رسانده، با حمایت بخش ایران
 IEEEXplore معروف  درسامانه  شدن  نمایه  برای 
می گردند.  معرفی   IEEE کنفرانس های  بخش  به 
مقاالت  کنفرانس ها،  اجرای  انتهای  در  همچنین 
برگزیده برای نمایه شدن مورد بررسی قرار گرفته و 
مقاالتی که مشابهت با مقاالت دیگر داشته باشند به 

کنفرانس بازگردانده می شوند. 
آماری از سال 2017 به شرح زیر است:

در سال 2017 تعداد 27 کنفرانس برای گرفتن حمایت 
علمی و نمایه شدن اقدام نموده که از این تعداد 14 
کنفرانس در سال 2017 برگزار شده و 13 کنفرانس 
برای 2018 اقدام کرده اند. همچنین 9 کنفرانس دیگر، 
که در سال 2016 بررسی شده بودند، در اوایل سال 

2017 برگزار گردیدند. 
آگاه سازی  از کارهای کمیته کنفرانس ها،  یکی دیگر 
محققین و نویسندگان در مورد تقلب و قوانین مربوط 
به آن است. در این راستا، سخنرانی ای از دکتر خاکی 
صدیق در زمینه اخالق مهندسی در سایت بارگزاری 
شده است. همچنین چندین سخنرانی در این زمینه 
در کنفرانس ها و همایش های مختلف برگزار شده است. 
عالقه مندان به این مبحث می توانند به لینک اخالق 

مهندسی در سایت بخش مراجعه نمایند. 
مورد حمایت  کنفرانس های  از  بیشتر  اطالعات  برای 
اقدام  نحوه  مورد  در  اطالعاتی   ،  IEEE ایران  بخش 
برای گرفتن حمایت و نمایه شدن، و مسائل مربوط به 

تقلب به لینک زیر مراجعه نمایید. 
https://www.ieee.org.ir/committees/
conference/

گزارش کمیته کنفرانس ها

)ادامه در صفحه  آخر(
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شاخه دانشجویی دانشگاه شیراز
شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه شیراز در دوره جدید، فعالیت خود را با برگزاری میزگرد 
چالش های اخذ پذیرش از دانشگاه های خارج از ایران شروع کرده و در این رویداد 5 نفر از 
اساتید هیات علمی دانشگاه شیراز از جمله آقایان دکتر علی اکبری صفوی، دکتر حبیب 
اهلل عبیری، دکتر مسندی شیرازی، دکتر رضا ثامنی و دکتر محمد رستگار تجربیات خود 
را در اختیار دانشجویان قرار دادند. شاخه دانشجویی مفتخر به برگزاری سمینار "معرفی 
زمینه های کاری و تحصیلی گرایش مخابرات سیستم" با سخنرانی دکتر محمود کریمی، 
دکتر مهران یزدی و دکتر محمود فرهنگ و سمینار معرفی گرایش کنترل، مهندسی 
پزشکی و مکاترونیک با حضور و سخنرانی دکتر علیرضا خیاطیان، دکتر پاکنوش کریم 

آقایی، دکتر سید علی اکبر صفوی، دکتر مریم دهقان و نیز آقای مهرداد خلجی بود. 
همچنین همایشی در خصوص معرفی انجمن بین المللی IEEE با سخنرانی دکتر علیرضا 
 Atlas Silvaco خیاطیان، مشاور شاخه دانشجویی شیراز برگزار شد. برگزاری کارگاه های
به مدت 12 ساعت، طراحی برد مدار چاپی با نرم افزار Altium Designer به مدت 6 
ساعت، دوره مقدماتی اندروید به مدت 10 ساعت و دوره آشنایی با علوم مغز و اعصاب 
Neuroscience به مدت 10 ساعت از فعالیت های آموزشی شاخه در این دوره بود.از 
فعالیت های فرهنگی شاخه می توان به دایر کردن کتابخانه انجمن علمی IEEE به صورت 
رایگان و با هدف برقراری ارتباطی موثرتر با دانشجویان دانشکده، راه اندازی کانال تلگرام، 

برگزاری اردوی 3 روزه ی یاسوج و بازدید از نیروگاه های زنجیره ای یاسوج، برگزاری اردوی 4 
روزه ی جزیره ی قشم به منظور بازدید از تنها نیروگاه تولید آب و برق هم زمان ایران در قشم 
زیر نظر شرکت مپنا اشاره کرد.از برنامه های آتی شاخه دانشجویی برگزاری سمینارهایی 
با هدف بحث در مورد موضوعات تحصیل و اشتغال می باشد که در نهایت پس از اتمام 
این سمینارها، از اردیبهشت ماه سال 97، شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی مختلف 
شرکت کرده و مهارت های مورد نیاز بازار کار را خواهند آموخت و در حین آموزش تیم 
کاری مناسب خود را انتخاب کرده و در نهایت تیم های برتر، جهت تاسیس شرکت، انجام 

پروژه های تجاری و ... مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

شاخه های دانشجویی

شاخه  دانشجویی
 دانشگاه الزهرا

5 اسفند ماه، زادروز دانشمند بزرگ خواجه نصیر الدین 
طوسی است که در تقویم ایرانیان به عنوان روز مهندس 
نام گذاری شده است. شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه 
و  با همکاری  الزهرا )س( همچون سال های گذشته 
مشارکت انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر 
دانشجویی  علمی  های  انجمن  سایر  و  افزار(  )نرم 
دانشکده فنی مهندسی این دانشگاه مراسم بزرگداشت 
این دانشمند گرامی و روز مهندس را در روز یکشنبه 6 
اسفند 1396 از ساعت 10 الی 12 در سالن دکتر تورانی 

برگزار کردند.
در این مراسم که مانند ادوار گذشته با استقبال بسیار 
باالی دانشجویان دانشکده فنی مهندسی روبرو شد، بعد از 
پخش قرآن و سرود جمهوری اسالمی ایران، جناب آقای 
دکتر سامانی از اساتید گروه مهندسی مکانیک سخنرانی 
در مورد تاریخچه ی مهندسی در ایران ایراد کردند. در 
ادامه ی برنامه خواندن نامه ی چارلی چاپلین به دخترش 
و نمایش کلیپ طنزی که به بیان اعتراضات و مشکالت 
دانشجویان فنی مهندسی پرداخته بود با استقبال باالی 
دانشجویان همراه شد. یکی از اهداف اصلی برگزاری این 
مراسم بیان مشکالت موجود و ارائه ی راه حل مناسب 
از جانب مسئولین و دانشجویان بود تا بتوانیم به شعار 
خواهم  راهی  یا  و  یافت  خواهم  راهی  »یا  مهندسی 
ساخت« جامه ی عمل بپوشانیم، لذا برنامه با طرح مسایل 
دانشجویان پی گرفته شد. در ادامه ی برنامه پس از برگزاری 
مسابقه لب خوانی ، اهدای جوایز و اجرای موسیقی سنتی 
زنده، از سرکار خانم مرضیه اسماعیلی موسس و رییس 
سابق شاخه ی دانشجویی IEEE دانشگاه الزهرا )س( به 
پاس زحمات ایشان تقدیر به عمل آمد و به دنبال آن از 
اعضای انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر این دانشگاه که 
موفق به کسب مقام اول در جشنواره ی حرکت داخلی 
و مقام قابل تقدیر در جشنواره ی حرکت کشوری شده 
بودند تقدیر صورت گرفت. در پایان نیز با گرفتن عکس 
رسم  به  هدیه ای  اهدای  و  پذیرایی  و سپس  یادگاری 
یادبود به تمامی دانشجویان دانشکده ی فنی مهندسی 
مراسم به پایان رسید. برگزاری این مراسم که با مشارکت 
تعداد زیادی از تشکل های دانشجویی فعال این دانشگاه 
همراه بود زمینه ساز فعالیت های گسترده ی مشترک 
بین این تشکل ها و شاخه ی دانشجویی IEEE دانشگاه 
الزهرا )س( در برنامه های آتی این شاخه شده است که 
شامل سلسله جلسات معرفی مباحث تخصصی حوزه 
ICT ، پخش مستندات و نقد و بررسی تخصصی آنها 

و کالس های آموزشی می باشد.

شاخه  دانشجویی
 دانشگاه شهرضا

خود،  فعالیت  سال  سومین  ابتدای  در  شهرضا  شاخه 
را  دانشجویی  شاخه ی  رییسه  هیات  اعضای  انتخابات 
طبق روال سال های گذشته در اول اسفند ماه 95 برگزار 
کرد و پس از مشخص شدن اعضای اصلی این شاخه، 
کمیته ها تشکیل شده و با برگزاری نشست های متعدد، 

هماهنگی های الزم برای شروع فعالیت به عمل آمد.
در سه ماه نخست سال 96 کارگاه هایی از جمله کارگاه 
کارگاه 24  ماه،  فروردین  در   ORCAD FAMILY
ساعته MATLAB در اردیبهشت و خرداد ماه توسط 

این شاخه برگزار شد.
در نیمه ی دوم سال 96 شاخه شهرضا مراسم باشکوه

آبان  اول  IEEEDAY  و در هفته آخر مهر و هفته 
نمود.  برگزار  را  "رویش"  دانشگاهی  درون  جشنواره 
همچنین جهت معرفی شاخه و عضوگیری از دانشجویان 
جدیدالورود رشته های مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک 

غرفه توسعه عضویت در دانشکده قرار داده شد.
این شاخه چندین سمینار تخصصی در زمینه مهندسی 
برق قدرت مانند سمینار "معرفی ذخیره سازهای انرژی و 
کاربرد آن ها در سیستم های قدرت" در  مهر ماه، سمینار 
"برنامه ریزی مدیریت شارژ خودروهای الکتریکی از منظر 
تجمیع کننده خودروها" و سمینار "کاربرد تبدیل موجک 
آموزشی  کارگاه  ماه،  آبان  در  قدرت"  سیستم های  در 
توان  نوسانات  هموارسازی  سمینار  و  پروپوزال نویسی 
مزرعه بادی در آذر ماه برگزار کرد و چندین دوره آموزشی 
اتوماسیون  دوره  افزار شامل 3  نرم  آموزش  و  صنعتی 
صنعتی 60 ساعته، یک دوره آموزش نرم افزار متلب 30 
ساعته، یک دوره آموزش الکترونیک وAVR  کاربردی 
40 ساعته و یک دوره نرم افزار کتیا سطح 1 50 ساعته 
را با همکاری مجتمع آموزشی امیرکبیر در 6 ماه پایانی 

سال مخصوص دانشجویان مکانیک و برق برگزار نمود. 
هدف شاخه شهرضا که در سال گذشته به عنوان شاخه 
برتر توسط بخش ایران برگزیده شد، افزایش عضوگیری 
و همچنین بهبود مزایا برای اعضای شاخه بوده است تا 

بتواند زمینه فعالیت های بین رشته ای را بهبود بخشد.

ضمن  بهار 96  در  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  دانشجویی  شاخه 
برگزاری جلسات هفتگی شورای مرکزی، اقدام به راه اندازی مجدد 
سایت، صفحه اینستاگرام،کانال و همچنین ایجاد درگاه زرین با نام 
شاخه نمود. هدف شاخه در این دوره توانمندسازی دانشجویان از 
نظر علمی و کسب مهارت در فعالیت های عملی بود و برای تحقق 
بخشیدن به این هدف، دوره ها و کارگاه های تخصصی متعددی 
در طول یک سال فعالیت اعضای شاخه برگزار شد. فعالیت های 
 CCNA،ربات الکترونیک  دوره های  برگزاری  با  آموزشی شاخه 

HCNA، ، برنامه نویسی جانگو و لینوکس در تابستان آغاز شد.
با شروع سال تحصیلی 96، برای معرفی IEEE به دانشجویان 
ورودی جدید غرفه توسعه عضویت در دانشگاه صنعتی اصفهان برپا 
شد و هدف IEEE و فعالیت های آن برای دانشجویان شرح داده 
 ،ARM مقدماتی، میکروکنترلر PLC شد. دوره های پاییزه ی شاخه
بحث آزاد زبان انگلیسی و کارگاه های Altium Designer و 
آشنایی با سیستم های فتوولتاییک بود که مورد توجه بسیاری از 

دانشجویان قرار گرفت. از جمله فعالیت های این شاخه دانشجویی 
 IEEE در زمستان، برگزاری نشست مشترک شاخه های دانشجویی
استان اصفهان برای کنفرانس فناوری های نوین برق و کامپیوتر، 
برگزاری همایش معرفی IEEE با حضور دکتر محمدرضا شرافت 
رئیس بخش ایران IEEE و همچنین جشن IEEE Day در روز 
16 بهمن، برگزاری کارگاه های PLC پیشرفته، یادگیری ماشین، 

پردازش تصویر و Java EE بود.

شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

پور  شمسی  حرفه ای  و  فنی  دانشکده  برای  بهار96 
طراوتی دو چندان داشت. با حمایت ریاست دانشکده 
و به همت مهندس رضوانیان به عنوان موسس شاخه، 
شاخه دانشجویی IEEE شمسی پور با عزمی راسخ 
حضور  نهاد.  فناوری  و  علم  پیشبرد  عرصه  در  قدم 
فعاالنه اعضای شاخه در جشنواره نوآوری و کارآفرینی 
محصوالت هوشمند با میزبانی پژوهشگاه نیرو تحت 
از توجه شاخه به موضوع  عنوان smartcup نشان 

کارآفرینی بود. 
عنوان  به  الکامپ  نمایشگاهی  تور  برگزاری 
از بیست  بازدید گروهی نمایشگاهی  پرجمعیت ترین 
 2017 الکامپ  بین المللی  نمایشگاه  دوره  سومین  و 
تهران  شاخه  مشارکت  و  سیستم  نیرا  حمایت  با 
بود.توجه  شاخه  موفق  برنامه های  جمله  از  جنوب 
شاخه شمسی پور به فعالیت های علمی بین المللی از 
رویکردهای زیربنایی موسس شاخه، مهندس رضوانیان 
است. با حمایت ایشان و حضور فعاالنه هیات رئیسه 

برپایی همایش فرصت ها  در  شاخه، مشارکت خوبی 
 how to – و چالش های تحصیل در خارج از کشور
apply – که در مرداد 96 و به میزبانی دانشگاه تهران 

برگزار شد، صورت گرفت.
با حمایت نیرا سیستم و مشارکت شاخه های تربیت 
مدرس، تهران، تهران جنوب و انجمن علمی دانشگاه 
آزاد علوم پزشکی تهران بازدیدی از شرکت بین المللی 

"پویندگان راه سعادت" انجام شد. 
در پاییز هم برنامه های شاخه با حضور در اولین چالش 
و  صنعت  و  علم  دانشگاه  میزبانی  با  اشیاء  اینترنت 

همچنین حضور در کارگاه آموزشی پرینتر سه بعدی 
در دانشگاه تهران ادامه یافت.

8 آذر 96 روزی بود که شروع فعالیت های علمی شاخه 
جشن گرفته شد. سخنرانی دکتر ملک محمد به عنوان 
گروه  مدیر  نیا  عادلی  مهندس  شاخه،  مشاور  اولین 
کامپیوتر، مهندس رضوانیان موسس شاخه و مهندس 
اقبالی نماینده از بخش ایران از جمله برنامه های جشن 

افتتاحیه بود. 
آورد  فن  مهارت سنجی  ملی  مسابقه  در  مشارکت 
دانشگاه صنعتی شریف و برگزاری تور نمایشگاهی از 
– IoTex2018 – سومین نمایشگاه اینترنت اشیاء

از فعالیت های شاخه در زمستان 96 بود . همچنین 
روباتیک  مسابقات  در  شاخه  اعضای  آفرینی  افتخار 
 – امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  مصنوعی  هوش  و 
AUTcup2018 – و کسب رتبه چهارم و پنجم در 
این رقابت ها پایان بخش فعالیت های سال 96 شاخه 

بود که کام اعضا را شیرین نمود.

شاخه دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای شمسی پور

در مهرماه 96 شاخه دانشجویی دانشگاه کردستان با همکاری 
به برگزاری دوره ای تحت عنوان دوره آموزشی  اقدام  آپا  مرکز 
"امنیت در فضای سایبری و سیستم های رایانه ای" نمود که با 
استقبال دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه برق و 
کامپیوتر همراه بود. در این دوره بحث از مفاهیم اولیه و ابتدایی 
افزارهای  نرم  آموزش  با  و  آغاز شد  سایبری  فضای  در  امنیت 
همین  به  تنها  دوره ها  برگزاری  یافت.  خاتمه  برنامه  مربوطه 
برنامه ختم نشد. دوره های آموزشی متلب مقدماتی، پیشرفته 
و سیمولینک، PLC و AVR نیز با نظارت و مدیریت شاخه 
برگزار شدند. در ادامه ی فعالیت ها، شاخه دانشجویی در آبان ماه 
نمایشگاهی را برای عرضه ی DVD های آموزشی دروس و نرم 
افزارهای رشته های مختلف در دانشکده مهندسی برپا نمود که 
با استقبال گرم دانشجویان همراه بود. همچنین در همین ماه 
با توجه به حادثه زلزله غرب کشور شاخه دانشجویی دانشگاه 
کردستان اقدام به جمع آوری کمک برای زلزله زدگان نمود. بازدید 
از نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج از دیگر برنامه های شاخه در آبان 
95 بود که با همراهی اساتید گروه برق دکتر رضایی و مهندس 
نادری، در دو گروه این برنامه برگزار شد و دانشجویان مقاطع 

مختلف با نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج و طرز کار قسمت های 
مختلف آن آشنا شدند. در طول سال تحصیلی شاخه برگزاری 
سمینارها و همایش هایی را نیز در نظر گرفته بود که از مهم ترین 
آن ها می توان به برگزاری سمینارهای شناسایی و تحلیل بد افزار 

و عرشه 66 اشاره کرد. 
در سال 96 همچنین سایت شاخه دانشجویی دانشگاه کردستان 
به آدرس Ieee.uok.ac.ir راه اندازی شد و از این پس تمامی 
فعالیت ها و برنامه های شاخه عالوه بر کانال و صفحه های مجازی 

در سایت نیز اطالع رسانی خواهند شد. 

شاخه دانشجویی دانشگاه کردستان
شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد تهران جنوب در 
فروردین ماه 96 همایش هایی از جمله همایش "هدایت 
مهندسی  ارشد  کارشناسی  کنکور  برای  تحصیلی 
"دنیای  همایش  و  باغستانی  استاد  حضور  با  برق" 
میکروکنترلرها" با هدف معرفی انواع میکروکنترلرها و 
بررسی کاربرد آنها با انجام پروژه های عملی در سالن 

آمفی تئاتر برگزار نمود.
در اردیبهشت ماه انتخابات هیات رئیسه شاخه برگزار 
شد که از بین 7 نفر کاندیدا، 4 نفر با اکثریت آرا انتخاب 

شدند.
شرکت  از  بازدید  شاخه  این  فعالیت های  دیگر  از 
ارتباطات سیار اشتادپارس در تاریخ 4 تیر ماه همراه 
بود.  جنوب  تهران  دانشگاه  دانشجویان  از  گروهی  با 
توسعه عضویت  میز  روز  به مدت سه  در شهریورماه 
در حیاط دانشگاه قرار گرفت و 20 نفر اعضای فعال 
شاخه به معرفی شاخه و IEEE برای دانشجویان به 
خصوص دانشجویان ورودی جدید پرداختند . همچنین 

مراسم بزرگداشت روز IEEE در تاریخ 15 مهرماه با 
حضور جناب آقای دکتر عالیی برگزار شد که در آن 
به معرفی IEEE و تاریخچه ی آن و به طور گسترده 
به بیان مزایای عضویت و چگونگی آن پرداخته شد. 
در بخش بعدی این مراسم، در مورد اصول TRIZ  و 
چگونگی ثبت اختراع صحبت شد، همچنین در مورد 
مسابقاتی که هر ساله از طرف سازمان نخبگان برگزار 
قرار  دانشجویان  اختیار  در  جامعی  اطالعات  می شود 
گرفت. در بخش آخر مراسم جناب آقای دکتر عالیی 
به بحث در مورد پژوهش و اهمیت و نحوه ی شروع 

و چگونگی انجام یک کار پژوهشی توسط دانشجویان 
به  رجوع  و  پژوهش  مراحل  طی  نحوه  و  پرداختند، 
منابع بیان شد. شاخه تهران جنوب همایش دیگری 
را در روز 28 آبان با عنوان "فرصت های شغلی برق" 
برگزار نمود که در آن به موضوعاتی نظیر نیاز بازارکار 
در زمینه ی مهندسی برق، فرصت های شغلی این رشته 
و نیاز بازارکار در مقاطع باالتر از جمله کارشناسی ارشد 
و دکتری پرداخته شد. همچنین در مورد این موضوع 
مهم که دانشجویان در ابتدا از کجا و چگونه شروع کنند 
تا بتوانند پیشرفت کرده و با توجه به خالقیتشان در 
زمینه های مطابق به روحیاتشان پیش روند بحث شد و 
در آخر، به طور مختصر در مورد رزومه نویسی توضیح 
 IEEE داده شد و فعالیت های انجمن علمی و شاخه

معرفی شدند.
در اسفند ماه 96 دوره ی رایگان آموزش متلب مقدماتی 
به منظور افزایش سطح مهارت دانشجویان با حضور 

30 نفر برگزار شد.

شاخه دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب 

شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز در سال گذشته 
توانست با افزایش چشمگیر متوسط نرخ رشد تعداد 
اعضای خود را به 15 برابر نسبت به دورۀ قبل برساند. 
در سال 96 این شاخه دانشجویی فعالیت های مختلفی 
داشته  مدیریتی  و  آموزشی  دوره های  برگزاری  شامل 
است. سومین دورۀ "آموزش پردازش تصویر در متلب" در 
فروردین ماه آغاز و در اردیبهشت ماه 96 به پایان رسید. 
در اردیبهشت ماه سمینارهای مختلفی شامل "سمینار 
کارآفرینی  "کارگاه های  و  شناختی"  علوم  آموزشی 
دانشگاه را صنعتی کنیم" برگزار شد. در ماه های خرداد 
و تیر "کارگاه مدیریت شخصی" و  "کارگاه آموزش فنی 
برق و الکترونیک" برگزار شد. "سمینار معرفی انجمن 
آموزش  "دورۀ  شد.  برگزار  تیرماه   13 در   "  IEEE
آیلتس  آزمون  در  رایتینگ  مهارت  )آماده سازی  زبان 
به مدت13 جلسه(" از 21 تیرماه تا اول شهریورماه با 

استقبال چشمگیر دانشجویان همراه بود. دوره تابستانی 
"آموزش مقدماتی متلب" در10 جلسه از 17 مردادماه تا 
20 شهریورماه برگزار شد. به دلیل استقبال دانشجویان، 
شناختی"  علوم  "محاسبات  آموزشی  سمینار  دومین 
توسط جناب آقای دکتر اعرابی در تاریخ 10 مرداد برگزار 
گردید. در تابستان 96 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
تابستانی مهندسی پزشکی و فناوری  شیراز" مدرسه 
نوین" برپا شد و در این دوره "کارگاه آموزشی پردازش 

آموزش عمیق" توسط سرکارخانم مهندس  و  تصویر 
صنعتی  دانشگاه  دانشجویی  شاخه  )خزانه دار  رضایی 
شیراز( ارائه شد. "همایش کارآفرینی استارتاپ بایدها 
و نبایدها" توسط جناب آقای دکتر دهقانی از دانشگاه 
دابلین ایرلند در تاریخ سوم آبان ماه برگزار شد. در ادامۀ 
این همایش افراد شرکت کننده در تاریخ 4 آبان ماه به 
بازدید از مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز)شتاب 
دهنده دیموند( دعوت و با چندین استارتآپ نوپا آشنا 
مقاالت  نگارش  اصول  "کارگاه  آبان ماه  در 20  شدند. 
علمی" توسط جناب آقای دکتر آقایی )مشاور شاخه 
دانشجویی( برگزار شد. در تاریخ 6 دی ماه همایش پیش-

بینی زمانی-مکانی انرژی های نو با ارائه سرکارخانم دکتر 
فرانک گلستانه )دانشجوی سابق دانشگاه صنعتی شیراز( 

از دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور برپا شد.

شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز

  
خود  فعالیت های  از  دوره  این  در  بابل،  نوشیروانی  دانشگاه  دانشجویی  شاخه 
کالس های آموزشی متعددی از قبیل متلب مقدماتی و پیشرفته، پردازش تصویر، 
PLC، ARDUINO و CST برگزار نمود و دوره هایی از جمله برنامه نویسی 
Python و میکروکنترلر AVR در لیست برنامه های ترم جدید قرار داده شد. 
همچنین کارگاه عملی و تئوری "اینترنت اشیاء" در تاریخ 7 اسفند 96 برگزار شد 
که مورد استقبال دانشجویان دانشگاه نوشیروانی قرار گرفت و در تاریخ 13 اسفند، 
شاخه مفتخر به برگزاری کارگاه Raspberry Pi بود. الزم به ذکر است که این 
کارگاه ها رایگان بوده و این موضوع باعث شد دانشجویان زیادی از کارگاه  ها استفاده  

کنند و این به نوبه ی خود به سطح آشنایی آن ها با IEEE افزود.
فعالیت های این شاخه با بهینه سازی و به روزرسانی وب سایت شاخه به صورت آنالین 
درآمده است. قرار دادن اخبار جدید به صورت منظم و ارتباط بیشتر دانشجویان با 
هیات رییسه از طریق وبسایت به نشانی ieee.nit.ac.ir از عمده ی این فعالیت ها 
می باشد. همچنین با همکاری روابط عمومی دانشگاه اطالعیه ای از خالصه فعالیت ها 

و کارگاه های این شاخه در سایت اصلی دانشگاه قرار خواهد گرفت.
از دیگر فعالیت ها می توان از شروع به فعالیت کمیته ی زنان WIE و گسترش تعداد 

اعضا و تبلیغات برای معرفی IEEE به دانشجویان جدیدالورود نام برد.

شاخه دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل

مسابقه IEEEXtreme یک چالش برنامه نویسی 24 ساعته 
است که هرساله از سوی IEEE به صورت هماهنگ در دنیا 
برگزار می شود. امسال شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد 
تهران مرکزی از اسفند ماه 95 تیم برنامه ریزی برای برگزاری 
این مسابقه را تشکیل داد و در روز 22 مهر 96 بعد از تالش بی 
وقفه و هماهنگی های به عمل آمده با دانشکده ی فنی، توانست 
برای اولین بار در بین تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی این 
مسابقه ی بین المللی را با حضور 9 نفر از اعضای IEEE این 
دانشگاه به عنوان شرکت کننده در دانشکده ی فنی برگزار نماید.

23 مردادماه 96 همایش بزرگ "چالش های تحصیل خارج از 
کشور" یا "HOW TO APPLY 2017" طبق روال هرسال 
در دانشگاه تهران برگزار شد که امسال 11 نفر از اعضای شاخه 
شاخه  با  همایش  این  برگزاری  در  مرکزی  تهران  دانشجویی 
دانشجویی دانشگاه تهران همکاری داشتند. همچنین در روز 4 
آبان، 2 نفر از اعضای شاخه تهران مرکزی در کنفرانس بین-

المللی رباتیک و مکاترونیک دانشگاه امیرکبیر در غرفه توسعه 
عضویت با شاخه امیرکبیر همکاری کردند.

در تاریخ 25 آذر، شاخه دانشجویی تهران مرکزی مانند هرسال 
افتخار داشت تا همایش "جشن سالگرد تاسیس شاخه ی تهران 
از  میهمانانی  با حضور  را   "2017 IEEE DAY" و  مرکزی" 
بخش ایران و اساتید محترم از دانشگاه تهران مرکزی و علوم 
سازمان  معرفی  مراسم ضمن  این  در  نماید.  برگزار  تحقیقات 
بین المللی IEEE به دانشجویان و بیان مزایای عضویت در آن، 

کارگاه هایی از جمله کارگاه مقاله نویسی با سخنرانی دکتر فرخی 
مشاور شاخه و کارگاه اهمیت آموزش های کاربردی در بازاریابی 
با هدف افزایش مهارت های علمی و پژوهشی و بهبود کیفیت 
مراسم سالیانه ی IEEE DAY برگزار شد. در این مراسم جناب 
آقای دکتر سروری، رئیس سابق کمیته فعالیت های دانشجویی 
بخش ایران IEEE، دکتر ادهمی ریاست سابق دانشکده فنی 
جهانشاهی  دکتر  شاخه،  مشاور  فرخی  دکتر  مرکزی،  تهران 
شکراهلل پور  خانم  سرکار  حرفه ای،  فعالیت های  کمیته  مشاور 
مدیر پژوهش دانشکده و دکتر جعفرنیا مدیر پژوهش دانشکده 

مهندسی پزشکی دانشگاه علوم تحقیقات حضور داشتند.
از جمله کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده توسط شاخه 
می توان به LPIC1 به صورت همکاری با شاخه خواجه نصیر، 
 ،HTML، CSS ،پایتون ،AVR متلب مقدماتی، میکروکنترلر
 ،ALTIUM Designer، PLC Siemens S7 لینوکس، 

رزومه نویسی و توسعه اپلیکیشن های اندروید اشاره کرد.

شاخه دانشجویی دانشگاه آزاد تهران مرکزی 

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
از  متعددی  آموزشی  دوره  های   96 مهرماه  در 
ارائه درس کنترل  مقدماتی،  پایتون  و  متلب  جمله 
 ARM میکروکنترلر ،ALTIUM ،تحمل پذیر خطا
تصویر،  پردازش   ،ARDUINO، MapleSim و 
کارگاه 2 روزه  ی ربات  های پرنده و کارگاه سازگاری 

الکترومغناطیس )EMC( را برگزار نمود.
اعضای شاخه با دانشکده  های کامپیوتر و برق دانشگاه 
امیرکبیر در برگزاری 2 کنفرانس بین  المللی اطالعات 
 )ICROM( و مکاترونیک و روباتیک )IKT( و دانش
در آبان 96 و همچنین کنفرانس بین  المللی قدرت و 
محرکه  های الکتریکی )PEDSTC( با برپایی غرفه 
ماه همکاری چشمگیری  بهمن  توسعه عضویت در 

داشتند.
به  می  توان  امیرکبیر،  شاخه  فعالیت  های  دیگر  از 
برگزاری رویداد Embedded Systems در آذرماه، 
و  آذر  در  کنترل  تخصصی  سمینارهای  مجموعه 

دی، سمینار آشنایی با تارنمای ژرف و ارز دیجیتال 
در بهمن 96، سخنرانی در زمینه علوم شناختی و 
همکاری با قطب علمی کنترل و گروه کنترل دانشکده 
 Delay-Aware Wide area " در برگزاری وبینار
 control of power systems with sparse

Communications" اشاره کرد. 
شاخه همچنین افتخار برگزاری مراسم روز بین  المللی 
از جمله دبیر بخش  با حضور میهمانانی  را   IEEE
ایران، رئیس کمیته WIE، دبیر کمیته YP، رئیس 
جامعه تخصصی قدرت و مشاور شاخه داشت. برگزاری 

کمیته  ی  و   IEEE عضو  اساتید  با  عصرانه  رویداد 
گرایش  های  معرفی  همایش  های  مجموعه   ،WIE
مهندسی برق، کارگاه معرفی IEEE در یک موسسه 
بدون شاخه و حضور در جشن ورودی های سال 96 
دانشکده برق و معرفی IEEE و مزایای عضویت در 

آن از دیگر فعالیت  های شاخه در سال 96 بود.
شاخه امیرکبیر به طور مستمر در جلسات بخش ایران 
کمیته  های  جلسات  و  دانشجویی  نشست  جمله  از 
 WIE بخش شرکت کرده و افتخار همکاری با کمیته
در برگزاری رویداد مقدمه  ای در مهارت  های کلیدی 
در کنفرانس  ها و کارگاه  ها و نشست تجربه کارآفرینی 
را داشت. از جمله فعالیت  های بین شاخه  ای اعضای 
شاخه  با  مشاوره  جلسه  برگزاری  می  توان  شاخه 
برگزاری  در  تهران  شاخه  با  همکاری  پور،  شمسی 
همایش How to apply و برگزاری جلسه با شاخه 
خواجه نصیر برای برنامه  ریزی فعالیت  های مشترک از 

جمله رویداد AUTRONICS را نام برد. 

شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه شهید بهشتی در بهمن ماه 95 
اقدام به برگزاری جشن بازگشایی این شاخه نمود. این مراسم با 
حضور دکتر رجایی، مشاور شاخه، و تعدادی از استادان گروه های 

مهندسی کامپیوتر و برق برگزار شد.
شاخه شهید بهشتی با همکاری گروه DISPLaY، فعالیت خود 
را با کارگاه آشنایی با کاربردهای تنکی و حسگری فشرده آغاز 
نمود. شاخه در آبان 96 مراسمی برای معرفی گرایش های قدرت، 
مخابرات، کنترل و الکترونیک گروه برق با حضور اساتید این گروه 
برگزار کرد. در بهمن ماه برای تقویت فعالیت های پژوهشی در 
حوزه محاوره متنی به زبان فارسی، مسابقه ی گپ )گفت وگوی 
هوشمند( برگزار شد. این مسابقه بر اساس تست تورینگ طراحی 

شد. 
در تست تورینگ، سیستم هوشمندی موفق است که طی صحبت 
با انسان، وی گمان کند که آن هوش مصنوعی نیز انسان است. 

در ادامه وب کمپ آموزشی برنامه نویسی وب و موبایل توسط تیم 
وب دانشگاه با همکاری شاخه دانشجویی برگزار شد. 

مباحث آموزشی شامل طراحی رابط کاربری UI/UX، ساخت 
زبان های  به  سرور  برنامه نویسی   ،Frontend کاربری  رابط 
و   Node.js و   Python-django ، PHP-laravel

برنامه نویسی ANDRUID بود.
 به همت اعضای شاخه اولین همایش ملی پیشرفت های معماری 
سازمانی و کارگاه تفکر خالق، ایده پردازی و کارآفرینی نیز برگزار 
شد. در همایش پیشرفت های معماری سازمانی به آغاز معماری 

سازمانی، معماری بانکداری دیجیتالی، چارچوب ملی معماری 
سازمانی ایران و ... پرداخته شد. 

مدرسی،  آرش  دکتر  همراهی  با  نیز  خالق  تفکر  دوره ی 
دانش آموخته دانشگاه پنسیلوانیا در رشته کسب وکار هوشمند، 
با موضوعات کارآفرینی خالقانه، منابع نوآوری، نحوه تهیه مدل 

کسب وکار و ... برگزار شد. 
ازجمله دیگر فعالیت های شاخه می توان به مسابقه ی سه روزه ی 
بازی سازی GameJam، مسابقه ی مقاله نویسی باهدف آماده-

سازی برای مسابقه ی SPC، کارگاه های مقدماتی و پیشرفته ی 
متلب و مراسم سالیانه شاخه دانشجویی جهت انتخاب اعضای 

جدید شاخه اشاره کرد. 
دانشگاه  رباتیک  انجمن  همکاری  با  بهشتی  شهید  شاخه 
الکتریکی،  بردهای  تعمیرات   ،Arduino آموزشی کارگاه های 
میکروکنترلر ARM و همچنین با همکاری انجمن علمی برق 
 Altium پردیس عباسپور کارگاه های آموزشی طراحی برد با

Designer و میکروکنترولر AVR را برگزار نمود.

شاخه دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
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برگزاری کارگاه های روش تحقیق و زبان بدن در دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر بابک سیف از ناهماهنگی سیستم آموزش و کسب وکار در ایران می گوید: 
» چگونه خود را برای آینده ای آماده کنیم که برای آن آموزش داده نشده ایم؟«

بخش ایران  IEEE در روز پنجشنبه، 2 آذر 1396 مفتخر به برگزاری کارگاه های روش تحقیق و 
زبان بدن در دانشگاه علم و فرهنگ بود. برنامه با کارگاه روش تحقیق  با ارائه ی دکتر بابک سیف 
شروع شد. او با ضروری خواندن تصمیم گیری دانشجویان بر پایه ی عقل و منطق، راه آماده سازی 
آنها برای آینده را آموزش مناسب دانست. این در حالی است که »ما در پشت میزهای دانشگاه ها 
برای مشاغلی آماده شدیم که اکنون موجود نیستند. ... چگونه خود را برای آینده ای آماده کنیم 
که برای آن آموزش داده نشده ایم؟«. دکتر سیف از وجود انتخاب های زیاد برای نسل جوان و 
سردرگمی آنان سخن گفت و به دانشجویان توصیه کرد که از سنین پایین و اولین سال های 
ورود به دانشگاه تالش کنند تا هدف درست برای خود انتخاب کرده و وارد جامعه ی حرفه ای 
شوند. به این ترتیب جامعه ی حرفه ای بخشی از خأل موجود در سیستم آموزشی را پر می کند. در 
ادامه ی کارگاه ایشان به سریع بودن روند رشد تکنولوژی و دیجیتالی شدن همه چیز اشاره کرده و 
این مورد اساسی را مطرح نمود که »پیشرفت دنیا به صورتی بوده که اکنون همه چیز را می توان 
در قالب اپلیکیشن داخل لپتاپ یا تلفن همراه داشت. همچنین تحولی که در تلفن های هوشمند 
به وجود آمده باعث شکست دوربین های دیجیتال برای کاربردهای روزمره شده است. بنابراین 
با ظهور برخی تکنولوژی ها، تکنولوژی های دیگر نابود می شوند و شغل هایی به وجود آمده و 
شغل های دیگری از بین می روند«. از موضوعات جالبی که دکتر سیف در این کارگاه بررسی کرد، 
سرمایه گذاری شرکت های معروف دنیا درزمینه فناوری اطالعات بود و آمارها نشان می دهند این 
شرکت ها در دهه ی اخیر رشد قابل توجهی داشته اند و همچنین، بیشتر کارمندانشان را جوانان 
تشکیل داده اند. ازجمله این شرکت ها می توان کمپانی Alphabet که گوگل از زیرمجموعه های 
آن است را نام برد که 50 درصد کارمندان آن جوانان زیر 30 سال هستند. این موضوع نشان 
می دهد که در این نسل، به جوانان فرصت کسب تجربه داده شده و به آنها بیشتر اعتماد می شود.

از مشکالتی که در کشور ما دیده می شود، زیادشدن تعداد مقاالت بی اعتبار و کپی برداری شده 
از مقاالت خارجی است که این مورد باعث شده تا وجهه ی علمی ما در دنیا خراب شود. مقاالت 
ISI که توسط ایرانیان چاپ می شوند هم بدون مشکل نیستند. دکتر سیف با طرح این پرسش که 

»مقاالت ISI چه نتیجه ای دارند و آیا به بهتر شدن وضع کشورمان کمکی می کنند؟« توضیح داد 
که این مقاالت به خودی خود نتیجه ای ندارند اما اگر این ها ثمره ی تحقیقات جامع و تجزیه وتحلیل 
درست باشند، مسلماً به رشد علمی همه کمک خواهند کرد. اگر مقاالت حوزه ی تکنولوژی، در 
مورد یک دسته موضوعاِت مشترک باشند و برای آن ها وقت و هزینه کافی صرف شود، به مرور 
زمان، شاهد پیشرفت چشمگیری خواهیم بود. نباید انتظار داشت که با اولین مقاله به نتیجه 
مطلوب رسید بلکه این مقاالت بستری ایجاد می کنند تا باالخره یک تکنولوژی جدید ظهور کرده 
و رشد کند. در آخر ایشان توصیه کردند که دانشجویان رشته های مختلف به جای فعالیت انفرادی، 
با هماهنگی باهم جلو رفته و در هر زمینه ای که حرکت می کنند، همواره در حال یادگیری و در 
مسیر رشد باشند. وی اضافه کرد »درایت این است که کاری که به شما سپرده شده است را به 

بهترین نحو انجام داده و برای وظیفه ای که بر عهده دارید تمام تالشتان را به کار برید«.
اعتماد نباشد فاسد می شویم 

پس از کارگاه روش تحقیق، کارگاه زبان بدن با ارائه ی دکتر روح ا... رحمانی برگزار شد. هدف این 
کارگاه آموزش اعتمادسازی با کالم و رفتار و همچنین شناختی کلی از معانی حرکات بدن بود. 
در ابتدای کارگاه ایشان از اهمیت اعتمادسازی در به دست آوردن شغل مناسب صحبت کرد. 

وی توضیح داد که این موضوع به قدری اهمیت دارد که در شرکت های بزرگ برای قراردادهای 
مهم همچنان اصرار بر تشکیل جلسات حضوری وجود دارد چراکه با بررسی رفتار طرف مقابل از 
یک سو و نشان دادن رفتار و حرکات درست از سوی دیگر می توان اعتماد الزم را به وجود آورد. 
از این منظر، مغز انسان یک دریافت کننده و فرستنده ی الکترومغناطیسی است و به همین دلیل 
است که می توان با رفتار مناسب در جلسات حضوری، اعتمادسازی کرد. مدیر برنامه های سابق 
آمازون و مایکروسافت همچنین در مورد تأثیر اعتماد روی تجارت صحبت کرد و گفت »اگر اعتماد 
باال باشد، سرعت باال رفته و هزینه ها پایین می آیند. به طور مثال، شرکت های بزرگ برای فروش 
محصوالتشان به تبلیغات و هزینه کمتری نیاز دارند چراکه به مرورزمان توانسته اند اعتماد مردم 
را به دست آورند«. همچنین »در مکان هایی که اعتماد پایین است، فساد دیده می شود«. در 
ادامه ی کارگاه ایشان از رفتارهایی صحبت کرد که باعث افزایش اعتماد می شوند. ازجمله این موارد 
می توان به صحبت کردن صریح، رعایت احترام طرف مقابل، شفاف سازی، نشان دادن وفاداری، 
نگه داشتن تعهدات و ... اشاره کرد. در بخش بعدی، دکتر رحمانی بر اهمیت برقرار کردن ارتباط 
چشمی تأکید کرد و گفت »هدف از ارتباط چشمی، انتقال برخی اطالعات به طرف مقابل از طریق 
چشم است. همه انسان ها می توانند عالقه ی خود به موضوع یک بحث یا سخنرانی را با چشم به 
سخنران القا کنند. به همین ترتیب می توانند عصبانیت یا خستگی خود را از همین طریق به او 

برسانند. درنتیجه، ارسال پیام درست از طریق چشم از اهمیت باالیی برخوردار است«.
ایشان سپس به تفصیل در مورد حرکات مختلف بدن، طرز ایستادن، حاالت مختلف صورت و 
انواع نگاه ها صحبت کرد و در انتهای کارگاه به این موضوع مهم اشاره کرد که »همه ی این موارد 
ممکن است در فرهنگ کشورها و بعضاً شهرهای مختلف معنای متفاوتی داشته باشند و باید توجه 
داشته باشیم که در هر مکان رفتار درست و با توجه به فرهنگ آنجا را از خود نشان دهیم. ممکن 
است برخی از حرکات بدن یا طرز نگاه کردن در یک کشور نشانه ی خوبی باشد اما درجایی دیگر 
بی ادبانه تلقی شوند. باید توجه داشت برحسب شرایط باید راه مناسب را برای رسیدن به اعتماد 
پیداکرده و با حرکات بدنی و ارتباط چشمی درست این اعتماد را عمیق تر کنیم«، بااین حال 
مشخص است که »سریع ترین راه رسیدن به اعتماد کسب نتیجه است و سریع ترین راه شکستن 

اعتماد عدم صداقت است«.
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همکاران این شماره:  شیوا اسفاری  سیدمصطفی افزونی  محمدحسین بابایی  شیرین پناهی مقدم  فائزه پهلوان  مهشید جاویدشریفی  پویا خادمیان  الهام خرمی  آرینا صادقی  هاوری کشاورزی  محمد لطفی  حسام محمدی  سمن نورخلج

کارگاه Mind the Gap در روز 14 اردیبهشت ماه با سخنرانی دکتر منا 
قاسمیان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در دانشگاه خواجه نصیر 
برگزار شد و دکتر قاسمیان صحبت خود را با ارائه آمار کوتاهی از ناحیه ها، 
بخش ها و شاخه  های دانشجویی آغاز کرد. وی در ادامه به بحث در مورد 
فاصله  بین نسلی پرداخت: "فاصله بین نسل ها به چه علت به وجود آمده؟" 
و "آیا تاکنون در شرایطی بوده اید که احساس کوچک تر یا بزرگ تر بودن 
نسبت به کسانی داشته باشید که اختالف سنی زیادی با آن ها ندارید؟". او 
به این نکته اشاره کرد که "افراد بسیار کمی هستند که بتوانند از ابزار مورد 
استفاده ی نسل بعدی خود به طور کامل استفاده کنند". همین تفاوت در 
ابزار، خاطره ها و حتی عالیق متفاوت باعث ایجاد فاصله ای می شود که افراد 
حس کنند توانایی برقرار کردن ارتباط با دیگران را ندارند.به نظر می رسد 
تکنولوژی کمکی به کم شدن این فاصله بین نسل ها نکرده است. هدف از 
مسابقه ی Mind the Gap این است که شرکت کنندگان در آن راه کارها 
و ایده های فناورانه ی خود را برای کم کردن فاصله بین نسل ها ارائه دهند. 
در این بخش دکتر قاسمیان، مشاور سابق فعالیت های دانشجویی ناحیه 8، 
از حاضرین خواست در مورد این موضوع مهم که "چگونه می توان این فاصله 
به وجود آمده بین نسل ها را کم تر کرد و ارتباط بیش تری بین اشخاص 
برقرار نمود" تیم تشکیل داده و به ایده پردازی برای حل مشکل بپردازند. 
دکتر قاسمیان به این نکته اشاره کرد که با توجه به این که تکنولوژی بخش 
جدایی ناپذیری از زندگی انسان هاست، همه باید خود را با آن وفق داده و به 
آن عادت کنند. با بررسی های به عمل آمده این موضوع مشخص شد که 
بزرگ ترین فرق نسل قدیم و جدید این است که نسل جدید با تکنولوژی به 
دنیا آمده اند و در نتیجه بسیار کم تر از تکنولوژی و استفاده از آن می ترسند. 
در نتیجه برای کمک به نسل قدیم هم می توان همین روند را پیاده سازی 
کرد؛ با این روش که ابتدا به آن ها وسایلی که تکنولوژی کم تری داشته 
با تکنولوژی  ابزار  و ساده تر هستند، آموزش داده شود و به مرور زمان، 
پیچیده تری در اختیار آن ها قرار داده شود. از نکات کلیدی برای آموزش 
دادن به نسل قدیم این است که "باید نیاز انسان برای آن تکنولوژی خاص 
را به او نشان داد تا این نیاز، خود انگیزه ای برای یادگیری شود". بدین طریق 
می توان افراد با سن باالتر را ترغیب کرد که خودشان اخبار دنیای تکنولوژی 
را دنبال کرده و برای ارتباط برقرار کردن با آن تالش کنند. همچنین این 
نکته مهم است که "این یادگیری متقابل باشد". یعنی همین طور که نسل 
جدید به نسل قدیمی تر تکنولوژی جدیدی را می آموزد، نسل جدید هم 
آمادگی یادگیری ابزار نسل قبل از خود را داشته باشد و متقابال آموزش 

ببیند تا این گپ به مرور زمان کم تر شود.

کمیته اجرایی

سیزدهمین نشست مشاورین و کمیته های اجرایی بخش ایران 

راستای  در    IEEE ایران  بخش   )WIE( مهندسی  در  زنان  کمیته 
توانمندسازی دانشجویان جهت ورود به بازار کار، سلسله کارگاه هایی را 
برنامه ریزی کرده است که سری اول آنها مشتمل بر هفت کارگاه طی مدت 
چهار روز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و دانشکده برق و کامپیوتر 
دانشگاه تهران در20-21 اردیبهشت و 3-4 خرداد ماه 1396 برگزار شدند. 
عناوین این کارگاه ها عبارتند از: تفکر خالق، تامین مالی شرکت های نوپا، 
اصول حسابداری، کارآفرینی، مدیریت زمان، مدل-های کسب و کار، ایجاد 
کسب و کارهای نوپا. مدرسین کارگاه ها متخصصانی از حوزه های مربوطه 
بودند که در موسسات مشاوره و شرکت های شتاب دهنده به صورت ملموس 
درگیر ارزیابی شرکت های نوپا هستند و از نزدیک با مشکالت جوانان در 
این حوزه ها آشنایی دارند. شایان ذکر است که با پشتیبانی حامیان مالی و 
معنوی، این کارگاه ها به بهترین نحو برگزار شده و تعداد زیادی از دانشجویان 
هم بصورت رایگان و با بهره مندی از تخفیف های ویژه امکان حضور در آنها را 
یافتند. جای دارد از تمامی این بزرگواران تشکر ویژه داشته باشیم. پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوری اطالعات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه 
تهران، شرکت خدمات انفورماتیک، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجمن 
زنان کارآفرین، شاخه دانشجویی IEEE در دانشگاه تهران، بخش ایران 
IEEE و کمیته ی زنان در مهندسی )WIE( بخش ایران IEEE به ویژه 
خانم دکتر اطلس باف و خانم دکتر درباری که برای جذب حمایت مالی 
بسیار زحمت کشیدند، خانم ها مهندس کوشکستانی و مهندس ترکمن که 
در برنامه ریزی و معرفی مدرسان نقش بسزایی داشتند و خانم دکتر بهرامی 
و خانم مهندس عزیزی که برای هماهنگی های محل برگزاری کارگاه ها 

متحمل زحمات فراوانی شدند.
در شماره های آتی خبرنامه به تفکیک توضیحاتی در رابطه با هر یک از 

کارگاه ها ارائه خواهد شد.

تکنولوژی ترس ندارد!
دکتر منا قاسمیان از برداشتن فاصله ها می گوید

کمیته زنان در مهندسی

توانمندسازی در حوز ه ی کسب و کار

کمیته آموزش

کارگاه کارآفرینی چابک برگزار شد : باید ریسک کرد اما ریسک های کوچک
کارگاه کارآفرینی چابک در روز 14 اردیبهشت ماه 96 با ارائه ی دکتر 
روح اهلل رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در دانشگاه خواجه نصیر 
برگزار شد. سوالی که همیشه در شروع فعالیت های نو و ورود به حوزه 
کارآفرینی مطرح می شود این است که »چگونه می توان با شرکت های 
بزرگی که هم اکنون در حال فعالیت هستند رقابت کرد؟ «. دکتر رحمانی 
درباره ی نحوه ی پیوستنش به شرکت Amazon که یک فروشگاه خرید 
اینترنتی است، توضیح داد و گفت » مشکل اصلی ای که در شرکت آمازون 
وجود داشت، تعداد زیاد محصوالت بود که باعث سردرگمی مشتریان 
می شود. چالشی که باید برطرف می شد این بود که با توجه به این که نیاز 

مشتریان همواره در حال تغییر است، چگونه 900 میلیون محصول آمازون 
با توجه به نیاز مشتری در دسترس او قرار داده شود؟ « در بخش بعدی، 
او به سرمایه گذاری های Silicon Valley در راه اندازی شرکت های نوپا 
اشاره کرد. برخی از این شرکت ها با موفقیت کار خود را ادامه می دادند 
ولی عمده ی این سرمایه گذاری ها با شکست شرکت ها به هدر می رفت. 
این سوال مطرح شد که » موفقیت یا شکست شرکت ها به چه فاکتورهایی 
وابسته است؟ «. در این راستا Steven Gary Blank ، از کارآفرینان 
Silicon Valley ، که تجربیات زیادی در زمینه ی سرمایه گذاری های 
کالن برای شرکت ها در کارنامه ی خود دارد، بررسی های خود را در کتاب 

“ The Four Steps to the Epiphany ” به تحریر درآورد. در این 
کتاب این موضوع مطرح می شود که در حوزه کارآفرینی باید به مسائلی از 
جمله در نظر گرفتن نظرات مشتریان و درک نیازهای بازار پرداخته شود. 
در ادامه Eric Ries ، کارآفرین آمریکایی، Lean Startup را به وجود 
آورد که در Silicon Valley جزو برترین روش های کارآفرینی به حساب 
می آید. انجام هر فعالیت بزرگی در جهان مستلزم انجام 4 بخش است. 
نخست موضوع » بصیرت « مطرح می شود؛ که با مقایسه ی دنیای واقعی با 
دنیایی ایده آل، ملزوماتی که از دنیا انتظار می رود را می توان با بصیرت یافت. 
به عنوان قدم دوم » ماموریت « بررسی می شود؛ که همان تالش برای 

رسیدن به مقصود می باشد. قدم سوم » استراتژی« است؛ که مهم ترین 
بخش آن بهترین بودن در پاسخ دهی به نیاز اصلی کاربر است. قدم نهایی 
»تاکتیک« می باشد؛ که در آن دست به عمل زده می شود. از جمله نکاتی 
که دکتر رحمانی برآن تاکید داشت این بود که » لین استارت آپ برای 
کمک به تحقق بخشیدن به بصیریت و ماموریت مورد نظر و مدیریت 
استراتژی ها استفاده می شود. استارت آپ شامل گروهی از انسان هاست 
که در شرایط عدم قطعیت می خواهند خدمات جدیدی را به بازار ارائه 
کنند. برای حفظ این استارت آپ الزم است که به طور مداوم نیازهای بازار و 
کاربرها شناسایی شود و با تکنولوژی های جدید این نیازها برطرف گردند «.

سجاد ازگلی/ در یک دهه ی گذشته فناوری های 
شگرفی  پیشرفت های  انسان  بدن  توان افزای 
داشته اند و رفته رفته از تخیل به واقعیت تبدیل شده 
و پا را از آزمایشگاه های پژوهشی بیرون گذاشته اند. 
عمومی  عنوان  با  فناوری ها  این  از  بخشی 
 »)Exoskeletons( بیرونی  »اسکلت های 
شناخته می شوند.  اسکلت های بیرونی قالب هایی 
سخت یا نرم هستند که بر روی اندام ها پوشیده 
می شوند و می توانند ساختاری فعال، نیمه فعال 
یا غیرفعال داشته باشند و منجر به افزایش توان 
یا چابکی کاربر گردند. کاربرد اسکلت های بیرونی 
طیف بسیار گسترده ای دارد: سربازان به کمک 

و  ابزار  پایین تنه می توانند  بیرونی  اسکلت های 
تجهیزات سنگین را در مسافت های طوالنی تر و 
با خستگی کمتر جابجا کنند. کارگران کارخانه ها 
اسکلت های  کمک  به  ساختمانی  کارگران  و 
بیرونی قادرند مدت زمان بیشتری را با احتمال 
نیروی  میان  این  در  کنند.  کار  کمتر  آسیب 
کار سالخورده می تواند از این فناوری بیشترین 
بهره را ببرد. این فناوری در حوزه توان بخشی و 
سالمت نیز کاربردهای گوناگونی دارد. بیماران 
دچار آسیب مغزی و مصدومان سوانح گوناگون 
به کمک اسکلت های بیرونی باالتنه و پایین تنه 
می توانند مهارت های ازدست رفتۀ خود را به تدریج 

بازیابند. این فناوری شاید بیشترین کارکرد را 
برای معلوالن داشته باشد. اسکلت های بیرونی 
فعال قادرند افراد فلج پا را راه ببرند. اسکلت های 
پردازش  سامانه های  کمک  به  باالتنه  بیرونی 
توانایی  قادرند  عصبی  و  مغزی  سیگنال های 
ازدست رفتۀ دست ها را به معلوالن بازگردانند و 
استقالل بیشتری به آن ها بدهند.هرسال تعداد 
درزمینه  فعال  شرکت های  و  سرمایه گذاران 
فناوری اسکلت بیرونی افزایش می یابد. یکی از 
جذاب ترین محصوالت این فناوری اسکلت های 
فلج  معلوالن  رفتن  ویژه راه  پایین تنه  بیرونی 
پاهاست. این فناوری ازآن جهت اهمیت دارد که 

به طور شگرفی زندگی استفاده کنندگان از آن را 
متحول می کند. معلولی که بتواند به کمک این 
فناوری راه برود از بسیاری از خطرهای ناشی از 
افزایش  استخوان،  پوکی  )همچون  کم تحرکی 
گوارش،  و  کبد  کلیوی،  مشکالت  فشارخون، 
مشکالت روحی و افسردگی( در امان می ماند 
ضمن اینکه این فناوری استقالل بسیار بیشتری 
نسبت به صندلی چرخ دار به وی می دهد و تا حد 
زیادی از مخارج درمان این افراد می کاهد. فناوری 
اسکلت های بیرونی پایین تنه عرصه ای نوظهور و 
با افق روشن است. به دلیل دشواری های فنی، 
تاکنون تنها چند کشور موفق به تجاری سازی 

)رژیم  شده اند  زمینه  این  در  خود  محصول 
نیوزیلند(.  و  ژاپن  ایاالت متحده،  اشغالگر، 
خوشبختانه در ایران نیز تجاری سازی این فناوری 
آغازشده است. شرکت دانش بنیان پداسیس یک 
ربات اسکلت بیرونی پایین تنه به نام Exoped را 
در قالب دو نمونه درمانگاهی و شخصی طراحی 
کرده است. نسخه درمانگاهی اکسوپد به تازگی در 
مراکز درمانی گوناگونی در تهران آزمایش شده 
و به مرحله تجاری سازی و فروش رسیده است. 
این شرکت اعالم کرده که نسخه ی شخصی این 
محصول را تا پایان سال جاری وارد بازار خواهد 
کرد.پیچیدگی محصوالت فناوری اسکلت بیرونی 

ازآن جهت است که در تعامل مستقیم با انسان 
قرار دارد و باید با بهترین شکل با کاربر هماهنگ 
شود. این امر نیازمند طراحی سامانه هایی به اندازه 
کافی هوشمند، سازگار با بدن انسان و باظرافت، 
دقت، چابکی، ابعاد مناسب و حتی ظاهری زیبا و 
شکیل برای برقراری ارتباط بهتر با کاربر است. 
فناوری اسکلت های بیرونی افق هایی نو در شیوۀ 
و  زد  خواهد  رقم  پیرامون  دنیای  با  ما  ارتباط 
ازاین پس باید منتظر شنیدن خبرهای بیشتری 

دراین باره باشیم. 
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت خبری این 

فناوری، exos.ir مراجعه کنید.

فناوری اسکلت بیرونی، عبور از ناممکن ها
دانش و فناوری

Chapter یا مجمع تخصصی آغاز نمود. در 
IEEE تعداد 39 مجمع علمی یا Technical Society وجود دارد 
که موضوعات آن ها به نحوی انتخاب شده تا بتوانند تمامی فعالیت های 
 Chapter موجود در مهندسی برق و کامپیوتر را شامل شوند. هر
تعدادی از این مجامع علمی را شامل می شود که حوزه ی فعالیت آن 
Chapter را مشخص می کنند. اعضای هر Chapter باید ازنظر 
فضا و کار تحقیقاتی نزدیک به هم باشند تا بتوانند اطالعات خود را 
به اشتراک گذارند. برگزاری سخنرانی، کنفرانس، کارگاه، سمینار و ... 

ازجمله فعالیت هایی است که می توان در Chapter ها انجام داد.
 IEEE بر اساس ارائه درخواست به طبقات باالتر Chapter ثبت
صورت می پذیرد. ارائه ی درخواست ثبت Chapter در ایران به این 
صورت است که ابتدا بخش ایران درخواست تشکیل Chapter که 
توسط 12 عضو IEEE امضاشده را به ناحیه 8 فرستاده و ناحیه 8 نیز 
این درخواست را به MGA ارسال می کند و در صورت دریافت تائید 

در این مرحله، Chapter موردنظر تشکیل می شود.
در ادامه سخنرانی دکتر شاه آبادی درباره ی فعالیت های کمیته مجامع 
تخصصی در ایران سخن گفت. بر اساس گفته ی او این کمیته طبق 
آیین نامه ای داخلی که سال ها پیش به همت دکتر گلستانی تنظیم 
الکترومغناطیس  فعالیت می کند. سپس چهار گروه تخصصی  شد، 
و فوتونیک با مدیریت دکتر راشد محصل، کنترل با مدیریت دکتر 
تقی راد، قدرت با مدیریت دکتر قره پتیان و مخابرات با مدیریت دکتر 
احمدیان که هرکدام شامل چند مجمع علمی هستند، تشکیل یافتند. 
کشور  در   IEEE اعضای  که  کرد  اضافه  همچنین  شاه آبادی  دکتر 

می توانند بدون پرداخت هزینه عضو این گروه های تخصصی شوند.
منظم  برگزاری  به  تخصصی  گروه های  این  فعالیت های  ازجمله  او 
از  این جلسات پس  اشاره کرد. در  با حضور مدیران گروه  جلسات 
ارزیابی کنفرانس ها  ازجمله  فعالیت هایی  به درخواست ها،  رسیدگی 
صورت   IEEE جوایز  متقاضیان  رزومه ی  بررسی  و  علمی  ازنظر 
می پذیرد. از دیگر فعالیت های این کمیته دعوت از سخنرانان برجسته 

برای ارائه ی سخنرانی در زمینه های تخصصی شان می باشد. 
از  را  توانمند و عالقه مند دانشجویی«  نیروهای  پایان »جذب  او در 
گروه های  تا  خواست  دانشجویان  از  و  خواند  ایران  بخش  اهداف 
تخصصی تشکیل داده و فعالیت های آن را در چهارچوب فعالیت های 

کمیته مجامع تخصصی آورده و به رشد این کمیته کمک کنند.
شاخه ها فعالیت علمی را هم دریابند

دکتر نیکوفرد، رئیس کمیته فعالیت های دانشجویی سخنران بعدی 
دانشجویی  شاخه های  اهداف  توضیح  به  ابتدا  در  وی  بود.  مراسم 
خود  دانشگاه  در  دانشجویی  شاخه های  که  کرد  تأکید  و  پرداخت 
یک انجمن علمی هستند و هدف آن ها افزایش سطح کمی و کیفی 

تحقیقات و ایجاد عالقه مندی به رشته در بین دانشجویان است. 
در ادامه افزود که شاخه های دانشجوییIEEE  شبکه ای قوی بین 
ایجاد  باعث  که  می باشند  و صنعت  دانشگاه ها  اساتید،  دانشجویان، 
در  می شود.  اعضا  بین  در  بهتر  کاریابی  یا  و  تحقیقاتی  زمینه های 
ادامه او به لزوم برقراری ارتباطی قوی بین IEEE  و صنعت چه در 
سطح بخش ایران و چه در سطح شاخه های دانشجویی تأکید نمود 
و فعالیت های شاخه ها را در برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های 
تخصصی منوط به داشتن یک هدف مشخص از برگزاری آن دوره 
و در راستای اهداف تبیین شده از سوی بخش ایران دانست اما از 
کاهش فعالیت های علمی شاخه انتقاد کرده و گفت: »متأسفانه در 
شاخه ها فعالیت های علمی در این چند سال کاهش یافته و شاخه ها 
بیشتر به کارهای اجرایی روی آورده اند، بنده پیشنهاد می کنم که در 
شاخه ها کمیته های علمی تخصصی گرایش های مختلف تشکیل شده 
و مسئولیت آن ها را بیشتر به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 
محول کنید تا زمینه برای افزایش فعالیت های علمی افزایش یابد«.  در 
پایان دکتر نیکوفرد تعدادی از فعالیت هایی که شاخه ها باید آن ها را در 

طول سال انجام دهند برشمرد. 
تشویق الزمه فعالیت های مستمر است

 IEEE در آخر از آقای مهندس خادمیان رئیس شاخه دانشجویی
دانشگاه شهرضا که از طرف بخش ایران IEEE به عنوان شاخه برتر 
سال 95 انتخاب شده بود، دعوت به عمل آمد تا به جایگاه آمده و 
دانشگاه  دهد.  شرح  را  شهرضا  شاخه  فعالیت های  از  خالصه ای 
شهرضا در سال 90 تأسیس شده و شاخه دانشجویی IEEE در آن 
باهمت دکتر محسن جنتی، مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در 
سال 1393 تأسیس شد. مهندس خادمیان در ابتدا توضیحاتی در 
رابطه با چگونگی برگزاری انتخابات درون شاخه ای، برگزاری جلسات 
هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته در شاخه و نقش آن در 
موفقیت شاخه ارائه داد. وی در بخش بعدی صحبت هایش به برگزاری 
سمینارها و کارگاه های تخصصی با همکاری دیگر انجمن های دانشگاه 
ادامه  در  و  اشاره کرد  اصفهان  استان  آموزشی  و مؤسسات  شهرضا 
درباره ی شرکت مستمر شاخه دانشگاه شهرضا در مسابقات بخش 
ایران مانند مسابقه عکس IEEEDAY توضیحاتی ارائه داد. اعضای 
شاخه دانشجویی شهرضا همچنین با برپایی غرفه توسعه عضویت در 
مراسم های مختلف برگزارشده در دانشگاه، نقش مؤثری در معرفی 
IEEE به دانشجویان و جذب تیمی فعال از بین دانشجویان داشتند. 
مهندس خادمیان در پایان اضافه کرد که »با توجه به فعالیت های 
مستمر دانشجویان در شاخه، ما همواره سعی در تقدیر از آن ها در 
جشن های درون شاخه ای داشت هایم که هم تشویقی برای آن ها شود 

و هم انگیزه ای برای دانشجویان غیرفعال ایجاد کند«.

)ادامه از صفحه  دوم(


