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صفحه دوم
کمیته توسعه عضویت

کنفرانس های پیش رو

 : ICRoM2021نهمین کنف رانس بی نالمللی رباتیک و مکاترونیک ،توسط دانشگاه
صنعتی امیرکبیر ته ران در روزهای  27و  28آبان  1400برگزار م یگردد .محورهای
تخصصی این کنف رانس ،کلیه حوزههای مرتبط با رباتیک و مکاترونیک است.
 :SEGAP2021پنجمین سمپوزیوم بی نالمللی بازیهای جدی توسط دانشگاه
ته ران در روزهای  4و  5آذر  1400برگزار م یگردد .محورهای تخصصی این سمپوزیوم،
در کلیه زمینههای مرتبط با بازیهای جدی است.
 :ICBME2021بیست و هشتمین کنف رانس ملی و ششمین کنف رانس بی نالمللی
مهندسی زیست پزشکی ای ران توسط دانشگاه صنعتی شریف در روزهای  4و 5
آذر  1400برگزار م یگردد .محورهای تخصصی این کنف رانس ،پردازش سیگنالهای
حیاتی ،انفورماتیک زیستی ،مهندسی بافت ،مهندسی بیومواد ،بیوالکتریک ،پزشکی
از راه دور و سایر زمینههای مرتبط با مهندسی پزشکی است.

نائبرئیس بخش :دکترحسین عسکریانابیانه
دبیر بخش :دکتر مریم طایفهمحمودی
خزانه دار بخش :دکتر محمد رضا یوسفی
کمیته جوایز :دکتر جواد فیض
کمیته مجامعتخصصی :دکتر حیدرعلی طالبی
کمیته ارتباطات :دکتر گئورگ قرهپتیان
کمیته کنفرانسها :دکتر حمیدرضا تقیراد
کمیته فعالیتهای آموزشی :دکتر نصرتاله گرانپایه
کمیته اخالق در مهندسی :دکتر رضا فرجیدانا
کمیته توسعه عضویت :دکتر وحید نیری
خبرنامه :دکتر علی اکبر تدینتفت

سخنرانی آقای مهندس ریاضی

 :IKT2021دوازدهمین کنفرانس بینالمللی اطالعات و دانش ایران توسط
دانشگاه شهید بهشتی در روزهای  23تا  25اذر 1400برگزار میگردد.
محورهای تخصصی این کنفرانس ،بسترهای رایانشی و رایانش هوشمند ،هوش
مصنوعی ،پردازش محتوا ،حریم خصوصی ،امنیت اطالعات و امنیت سایبری،
مدیریت کیفیت و آینده پژوهی فناوری اطالعات ،علوم داده ،داده کاوی و
کالن دادهها ،زنجیره بلوکی و ارز دیجیتال ،شهر هوشمند ،شبکه هوشمند،
شهروند هوشمند ،کسب و کارهای جدید در فناوری اطالعات و دانش ،تحلیل
شبکههای اجتماعی و رایانش اجتماعی و فرهنگی ،تعامل انسان با رایانه،
بازیهای رایانهای ،واقعیت مجازی ،واقعیت افزوده ،حاکمیت هوشمند ،دولت
الکترونیکی ،اقتصاد هوشمند و تجارت الکترونیکی ،سالمت الکترونیک و شرایط
پاندمی ،مراقبتهای بهداشتی و بیوانفورمانیک ،شبکههای ارتباطی فناوری
اطالعات و دانش ،هوش تجاری ،سیستمهای خبره ،سیستمهای تصمیمیار و
سیستمهای توصیهگر است.
ادامه در صفحه 2

رئیس بخش :دکتر وحید احمدی

کمیته ارتباط با صنعت :مهندس حسین ریاضی

کمیته انتصابات و انتخابات :دکتر محمود فتوحیفیروزآباد

سخنرانی آقای دکتر عسکریان

 :NCAEA2021پنجمین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی
توسط دانشگاه فردوسی مشهد در روزهای  10و  11آذر  1400برگزار م یگردد.
محورهای تخصصی این همایش ،مدیریت بحران با کمک معماری سازمانی،
معماری سازمانی و چارچوبها و مدلهای مرجع ،مهندسی سازمان ،مدیریت
داده و فرایندهای کس بوکار ،رهیافتها و فناوریهای هوشمند در معماری
سازمانی ،تحول دیجیتال و معماری سازمانی ،معماری دولت الکترونیک،
مهندسی سرویس و آموزش و انتقال تجربیات معماری سازمانی است.

جلسه اعضای کمیته توسعه عضویت با هیأت رئیسه بخش ایران ،در تاریخ 4
مردادماه  1400برگزار گردید .در این جلسه ،ریاست محترم کمیته ،جناب
آقای دکتر نیری ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته ،چشمانداز
و اولویتهای اجرایی کمیته را در سال جاری مطرح کردند .چشمانداز این
کمیته ،جلوگیری از ریزش و افزایش تعداد اعضا به باالی  800نفر (وضعیت
سال  )2019بعد از دو سال (در سال  )2023است .در این جلسه همچنین
نقطه نظرات هیأت رئیسه در مورد برنامههای کمیته توسعه عضویت مطرح شد.
بهمنظور سازماندهی اعضای بخش ایران ،لیست کاملی از کلیه اعضا تهیه
گردید .از آنجا که برخی از اعضا هنگام ثبتنام و عضویت ،نام دانشگاه و
وابستگی آکادمیک خود را ذکر نکرده بودند امکان ارائه تعداد اعضای دقیق هر
شاخه (دانشگاه) به منظور ارائه خدمات بیشتر فراهم نبود؛ لذا یک فایل راهنما
توسط کمیته توسعه عضویت برای این اعضا تهیه گردیده و توسط بخش ایران
به آدرس ایمیل آنها ارسال شد تا پروفایل خود را تکمیل نمایند.
همچنین کمیته توسعه عضویت به منظور معرفی بیشتر مزایا و خدمات IEEE
وبیناری را در تاریخ یکشنبه  21شهریورماه با حضور بیش از  100نفر برگزار
نمود .این وبینار با سخنرانی آقای دکتر عسگریان ،نایبرئیس بخش ایران

 IEEEآغاز شد و سپس آقای مهندس
ریاضی ،رئیس کمیته ارتباط با صنعت
و آقای دکتر صورتگر ،رئیس کمیته
فعالیتهای دانشجویی ،در خصوص
فرصتهای همکاری دانشگاهها با
صنعت و جایگاه  IEEEدر توسعه این
روابط مطالبی را بیان کردند .در ادامه
خانم دکتر جزایری ،نایبرئیس کمیته
توسعه عضویت ،به بیان مزایای داخلی و بینالمللی عضویت در  IEEEپرداخته
و خدمات و امکانات فراهم شده برای اعضا را تشریح کرد .در انتها شرکت
پرشین دانشجو به عنوان طرف قرارداد بخش ایران جهت واریز هزینههای
ثبتنام ،ضمن آموزش مرحله به مرحله ثبتنام و تمدید عضویت ،در خصوص
روشهای پرداخت حق عضویت نیز اطالعات جامعی را ارائه داد.
سخنرانی آقای دکترنیری

 : ICCKE2021یازدهمین کنف رانس بی نالمللی مهندسی کامپیوتر و دانش ،توسط
دانشگاه فردوسی مشهد ،در روزهای  6و  7آبان  1400برگزار م یگردد .محورهای
تخصصی این کنف رانس ،مهندسی نرمافزار و بینایی ماشین و کاربردهای آن است.

کمیتهاجرایی

کمیته فعالیتهای حرفهای :دکتر اسالم ناظمی
کمیته ارتقاء :دکتر احمد خادمزاده
کمیته توسعه استاندارد :دکتر محمدرضا حقیفام
کمیته فعالیتهای دانشجویی :دکتر امیرابوالفضل صورتگر

کمیته فعالیتهای حرفهای

وبینار تخصصی در حوزه یادگیری عمیق در کالندادهها

چهارشنبه  23تیرماه  1400وبینار تخصصی در حوزه یادگیری عمیق در کالن
دادهها با ارائه آقای دکتر جانلوییجی فولینو  -محقق ارشد موسسه ملی پردازشها
و شبکههای سرعت باال از کشور ایتالیا ( - )ICAR-CNRبا حضور  72نفر از
دانشجویان و اساتید به همت کمیته فعالیتهای حرفهای با همکاری کمیته آموزش
بخش ایران  IEEEبرگزار شد.
در این سخنرانی ،آقای دکتر جانلوییجی فولینو به آخرین دستآوردهای خود در
حیطه ادغام روشهای یادگیری ماشین و یادگیری عمیق مبتنی بر استفاده از
الگوریتمهای تکاملی در مواجهه با مسائل مبتنی بر کالن داده پرداخت .ایشان ابتدا
به اهمیت کالندادهها و چالشهای استفاده از روشهای یادگیری ماشین متداول
در رویارویی با مسائل مبتنی بر کالندادهها پرداخت .سپس مروری بر مفاهیم مورد
نیاز شامل شبکههای عصبی ،یادگیری عمیق ،روشهای آموزش شبکههای عصبی
عمیق ،الگوریتمهای تکاملی با تأکید بر روش برنامهسازی ژنیتک و روشهای ترکیبی

داشت .در ادامه ،ایشان به رویکرد نوین خود در ترکیب روشهای یادگیری ماشین و
یادگیری عمیق بهکمک الگوریتم ژنتیک پرداخت .در بخش بعد ،دو نمونه از مسائل
مهم مبتنی بر کالندادهها در حوزه امنیت اطالعات (تشخیص نفوذ) و حل مشکالت
زیستمحیطی (پیشبینی میزان بارندگی و خشکسالی) بر اساس روش پیشنهادی
ایشان ارائه شد .در پایان جمعبندی از کلیت ارائه و چالشهای پیشرو مطرح شد.
پس از ارائه حدود  15دقیقه به پرسش و پاسخ حضار تخصیص داده شد.

کمیته حرفه ایهای جوان :دکتر علیرضا فریدونیان
کمیته زنان در مهندسی :دکتر زهره عظیمیفر
کمیته توسعه تارنما :مهندس مژگان عزیزی
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جایزه

کسب مقام استاد مشاور برتر
در جشنواره حرکت

در سـومـیـن جـشنواره حـرکـت درون دانشگـاهی ،دانشگـاه
فنـی و حـرفـهای ،انجمـن علمـی بـرق و  IEEEدانشگـاه
فنـی و حـرفـهای شـهرکـرد مفتخـر به کسب مقام استاد
مشاور برتر توسط مشاور این انجمن آقـای مهـندس سیدامین
اتابک گردید .این موفقیت بزرگ را به این همکار گرامی،
دانشجویان و اساتید این دانشگـاه تبریک عرض مینمـاییم.
این جشنواره همزمان با سیزدهمین جـشنواره بینالملی حرکت
برگزار گردید؛ که بخشهای جـشنواره شامل انجمن علمی برتر،
مسابقه ،نشریه ،فعالیت خالقانه ،محتوای دیجیتال ،کارآفرینی،
کتاب ،اختراع و استاد مشاور برتر
بود .اختتامیه سومین جشنواره
حرکت درون دانشگاهی دانشگاه
فنی و حرفهای ،روز سهشنبه
 15تیرماه  1400به صورت
مجازی به میزبانی دانشگاه
فنیوحرفهای استان فارس با
حضور دکتر مهدی ،معاون
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
فنی و حرفهای برگزار گردید.

ادامه کنفرانس های پیش رو
 :ISCPIS2021هفتمین کنفرانس سیگنال و سیستمهای
هوشمند ایران توسط دانشگاه علم وصنعت ایران در روزهای  8و
 9دی  1400برگزار م یگردد .محورهای تخصصی این کنفرانس،
پردازش سیگنال ،پردازش صوت و گفتار ،پردازش تصویر و
ویدیو ،بینایی ماشین ،سنجش از دور ،تحلیل و بازشناسی الگو،
داده کاوی ،محاسبات نرم ،سیستمهای هوشمند ،شبکههای
کامپیوتری هوشمند ،شبکههای الکتریکی هوشمند و اینترنت
اشیا است.
 :MVIP2022دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس
بینالمللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران ،توسط دانشگاه
شهید چمران اهواز با حمایت انجمن ماشینبینایی و پرازش
تصویر ایران ،در روزهای  4و  5اسفند 1400برگزار میگردد.
محورهای تخصصی این کنفرانس ،در زمینه بینایی ماشین و
پردازش تصویر و حوزههای مرتبط است.
 :ICREFG2022نهمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و
تولید پراکنده ایران ،توسط دانشگاه سجاد در روزهای  4و 5
اسفند  1400برگزار م یگردد .محورهای تخصصی این کنفرانس،
انرژیهای تجدید پذیر و کلیه موضوعات مرتبط با آن است.
 :CFIS2022نهمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و
هوشمند ایران توسط مجتمع آموزش عالی بم در روزهای 11
تا  13اسفند  1400برگزار م یگردد .محورهای تخصصی این
کنفرانس ،منطق فازی ،سیستمهای فازی در مهندسی ،آمار
و احتمال در محیط فازی ،بهینهسازی و تصمی مگیری در
محیط فازی ،سیستمهای فازی در علوم انسانی ،سیستمهای
فازی در اقتصاد و مدیریت ،علوم پزشکی و سیستمهای فازی،
سیستمهای فازی در علوم کشاورزی ،محاسبات نرم ،هوش
مصنوعی ،هوش محاسباتی و داده کاوی ،بیوانفورماتیک ،ماشین
بینایی و پردازش تصویر و سایر حوزههای وابسته است.
 :WASOWC2022چهارمین سمپوزیم بی نالمللی مخابرات
ب یسیم نوری و موج میلیمتری غرب توسط دانشگاه تبریز در
روزهای  22و  23اردیبشهت  1401برگزار م یگردد .محورهای
تخصصی این کنفرانس ،مخابرات نور مرئی ،اپتیک فضای آزاد،
مخابرات ب یسیم نوری و سایر حوزههای وابسته است.

کمیتهاجرایی

دعوت به همکاری
بخش ایران  IEEEبرای ارتقای فعالیتهای کمیتههای بخش
و همینطور مشارکت بیشتر اعضا از اساتید و پژوهشگران
عالقمند دعوت مینماید رزومه خود را با قید زمینه همکاری
به آدرس  office@IEEE.org.irارسال نمایند.
همچنین از دانشجویان عالقهمند دعوت میشود رزومه خود
را برای همکاری با کمیتههای دانشجویی ،توسعه عضویت،
خبرنامه و تارنمای بخش به آدرس فوق ارسال نمایند.

همکاران این شماره
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

علياکبر تدين (رئيس)
سيدامين اتابک (نائبرئيس)
مژگان عزيزي
سپيده ابراهيميانمقصود
مهدي سعيديبروجني
سعيد اميريپبدني
اشکان احمدي
دانيال بيک
رضا گويندهنجفآبادي
احمد مرادي
محمدجواد نادري

کمیته ارتباط با صنعت

کمیته ارتباط با صنعت درتیرماه  1400دو
جلسه ،با محوریت برنامهریزی برای وبینارهایی با
محتوای طراحی مسیر شغلی و مهارتهای نرم با
چهرههای سرشناس کشور برگزار کرد.
در جلسات تشکیل شده ،آقای مهندس ریاضی،
رئیس کمیته ،ایجاد یک پایگاه داده از موضوعات
بروز در مورد صنعت و تکنولوژی برای برگزاری
وبینارهای مفید در سطح کشور و بی نالملل را
مصوب کردند .همچنین جهت بهبود عملکرد این
کمیته ،بررسی شاخ صهای کلیدی کمیته ارتباط
با صنعت دیگر کشورها یکی از اولویتهای اصلی
کمیته قرار گرفت که جهت پیشبرد این موضوع
کارگروهی جهت بررسی این موضوع تشکیل شد.
همچنین خانم مهندس ویدا سینا ،مدیرعامل
و عضو هیات مدیره مرکز تحقیقات صنایع
انفورماتیک ،به عنوان نماینده ارتباط با صنعت

از طرف جناب مهندس ریاضی به کمیته توسعه
استانداردهای بخش ایران  IEEEمعرفی شدند.
همچنین آقای مهندس ریاضی حمایت کمیته
ارتباط با صنعت از نشریه دانشجویی سیگنال
شاخه دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر الدین
طوسی با همکاری دو شرکت بزرگ صنایع ارتباطات
پایا و مبین نت را اعالم نمود.

کمیتهکنفرانسها

ش کمیته کنف ران سها و مشارکت همکاران
با تال 
بخش ای ران  ،IEEEتغیی رات و بهبودهای
اساسی در صفحه کمیته کنف ران سهای بخش
ای ران ایجاد شده است که بعضی از این تغیی رات
به ق رار ذیل م یباشند.
• تغییر رابط کاربری به منظور بهبود شفافسازی
م راحل ثبت و درج اطالعات کنف ران سها
• پیاده سازی فلوچارت م راحل ثبت کنف ران سها
به هم راه لینکهای مورد نیاز
• بهبود و بروزرسانی صفحه لینکهای پرکاربرد
به منظور رفع ابهامات
• فعالسازی سیستم ارتباطات داخلی یکپارچه
جهت بهبود و تسریع ف رایند ثبت کنف ران سها
• راه اندازی سیستم پرداخت الکترونیکی
• بروزرسانی کنف ران سهای تایید شده در سایت
بخش ای ران IEEE

شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینطوسی

با توجه به شیوع ویروس کووید  19و مجازی
شدن فعالیت دانشگاهها ،سلسله نشستهای
برخط انتقال تجربه دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی به منظور تشکیل تیم مدیریتی
جدید شاخه و انتقال تجربه با حضور دانشجویان
و استادان دانشکده مهندسی برق دانشگاه در
طی سه نشست برگزارشد .جلسه نخست با
هدف بررسی و عملکرد فعالیتهای دوره تیم
مدیریتی  2021-2019شاخه در تاریخ 8
مردادماه به صورت مجازی برگزارشد .سخنرانان
اصلی این نشست ،آقای مهندس محمدحسن آزاد
رئیس وقت شاخه ،نایبرئیس ،دبیر ،خزانهدار
و سردبیران نشریه شاخه بودند که از تجربیات
ارزشمندشان همگان را مستفیض نمودند.

نشست دوم به منظور انتخاب اعضای تیم
مدیریتی و اجرایی جدید شاخه تشکیل شد
و عالقهمندان به فعالیت برای حضور در تیم
اجرایی و مدیریتی جدید شاخه به معرفی خود
پرداختند و از اهدافشان برای فعالیت در شاخه
صحبت کردند .سپس انتخابات شاخه دانشجویی
برگزارشد ،که آقای مهندس احسان سلیمانی
به عنوان رئیس شاخه و آقای محسن بروغنی
به عنوان نایبرئیس شاخه انتخاب شدند .در
ادامه این نشست به بررسی مشکالت ،موانع،
دستاوردها و پیشرفتهای تیم قبل پرداخته شد.
در ادامه نشست ،شماره اول گاهنامه علمی-
ترویجی سیگنال ،به صاحب امتیازی شاخه
دانشجویی  IEEEدانشگاه صنعتی خواجه

نصیرالدینطوسی بررسی کامل شد و در آخر
برنامهریزیهایی برای تدوین شماره دوم گاهنامه
انجامشد.
نشست سوم با حضور جناب آقای دکتر
گرانپایه ،استاد مشاور شاخه ،با هدف ترسیم
کلی چشماندازهای تیم جدید در سال جاری
برگزارشد.

کسب رتبههای برتر شاخه دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در جشنواره حرکت
جشنواره بینالمللی حرکت ،معتبرترین
جشنواره انجمنهای علمی دانشجویی کشور
است که در آن فعالیتهای انجمنهای علمی
توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مورد
ارزیابی قرارمیگیرد .اعضای هیأت رئیسه
دانشجویی  IEEEدانشگاه تربیت مدرس و
کمیتههای این شاخه با همکاری انجمن علمی
مهندسی برق توانستند در ادوار مختلف در
بین انجمنهای علمی در رستههای مختلف
رتبههای برتر را کسب نمایند.
شاخه دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در
جشنواره دانشگاهی حرکت ،دانشگاه تربیت
مدرس در سال  1400موفق به کسب مقامهای
برترین انجمن علمی فنی و مهندسی ،کتاب
برتر ،محتوای دیجیتال برتر ،نشریه برتر شد.

همچنین این شاخه دانشجویی در دوازدهمین
جشنواره بینالمللی حرکت سال  1398موفق
به کسب مقام دوم در حوزه محتوای دیجیتال،
و در سیزدهمین جشنواره بینالمللی حرکت
سال  1399موفق به کسب مقام دوم در حوزه
نشریات فنی و مهندسی کشور شد.
شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه تربیت
مدرس متشکل از مشاور ،چهار عضو
هیأترئیسه شاخه ،شش کمیته فعال و
سی تن از دانشجویان فعال کارشناسیارشد
و دکتری از دانشگاه تربیت مدرس و دیگر
دانشگاههای کشور همواره سعی در ایجاد
فضای علمی ،تولید و آموزش رایگان مباحث
نرمافزاری به ویژه در دوران شیوع بیماری
کووید  19نمودهاست.

در بازه زمانی تیر  1400تاکنون با ارزیاب یهای
دقیق صورت گرفته توسط کمیتهکنف ران سها با
توجه به معیارهای کمی و کیفی بخش ای ران
 12 ، IEEEکنف رانس به شرح ذیل موفق به
اخذ مجوز بخش ای ران  IEEEمبنی بر استفاده
از لوگو و دریافت تاییدیه کنف رانس از IEEE
ب رای نمایهسازی مقاالت در کتابخانه دیجیتال
 IEEEXploreگردیدهاند.
• پنجاه و دومین کنف رانس ریاضی ای ران (دانشگاه
شهید باهنر کرمان)
• یازدهمین کنف رانس بی نالمللی مهندسی
کامپیوتر و دانش (دانشگاه فردوسی مشهد)
• نهمین کنف رانس انرژیهای تجدیدپذیر و
تولید پ راکنده ای ران (دانشگاه صنعتی سجاد)
• چهارمین سمپوزیم بین المللی مخاب رات ب یسیم
نوری و موج میلیمتری غرب ( دانشگاه تبریز)

• نهمین کنف رانس بی نالمللی رباتیک و
مکاترونیک (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
• بیست و هشتمین کنف رانس ملی و ششمین
کنف رانس بی نالمللی مهندسی زیست پزشکی
ای ران ( دانشگاه صنعتی شریف)
• نهمین کنگره مشترک سیستمهای
فازی و هوشمند ایران (مجتمع آموزش
عالی بم)
• هفتمین کنف رانس سیگنال و سیستمهای
هوشمند ای ران (دانشگاه علم و صنعت)
• سمپوزیوم بی نالمللی بازیهای جدی (دانشگاه
ته ران)
• پنجمین همایش ملی پیشرفت های معماری
سازمانی (دانشگاه فردوسی مشهد)
• دوازدهمین کنف رانس بی نالمللی اطالعات و
دانش ای ران (دانشگاه شهید بهشتی)

شاخه دانشجویی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
شاخه دانشجویی دانشگاه فنی و مهندسی
بـوئینزهرا در تـابستـان  1400جهت
توانمندسازی و افزایش مهارتهای دانشجویان
فنی و مهندسی موفق به برگزاری دورههای
مجازی برنامهنویسی کنترلرهای صنعتی
 ،PLC300,400یادگیریماشین ،دوره نفوذ
به قلبها با رویکرد رفتارشناسی دیسک ،علم
داده ،برنامهنویسی و سیمولینک متلب ،طراحی
فیبرهای مدارچاپی با نرمافزار Altium
ARM
میکروکنترلرهای
،Designer
سری  ، STM32میکروکنترلرهای ،AVR
بهینهسازی و بررسی احتمالی سیستمهای
قدرت ،طراحی نیروگاه خورشیدی با استفاده از
نرم افزار  PVSYSTو ،Google sketchup

یادگیریعمیق و شبکههایعصبی با نرمافزار
 MATLABبا همکاری انجمن برق دانشگاه
شهید بهشتی و دپارتمان آموزشی AIDA
شد هاست.
همچنین شاخه دانشجویی دانشگاه فنی و
مهندسی بوئینزهرا تفاهمنامهای را با مرکز
رشد شهید چمران جهت برگزاری دورههایی
نظیر :بورس ،ارزدیجیتال ،برنامه نویسی،
معماری ،سیستمهای نظارتی ،سیستمهای
حفاظتی ،عکاسی و فتوشاپ منعقد کردهاست.
در مسابقه بین المللی IEEEXTREME15.0
از شاخه دانشجویی دانشگاه فنی و مهندسی
بوئینزهرا خانم ریحانه البرز و آقای دانیال
فرجزاده به عنوان سفیر انتخاب شدند.

شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان
شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه صنعتی
اصفهان ،در سال گذشته توانست با انجام
دورهها و سمینارهای مختلف فعالیتهای
مختلفی را در راستای افزایش سطح علمی
دانشجویان داشتهباشد .از جمله این فعالیتها
میتوان به برگزاری سمینار «بایدها و نبایدهای
مهندسی» اشارهکرد که در تاریخ  ۱۰اسفندماه
 ۱۳۹۹با حضور اساتید دانشکده برق ،آقای
دکتر احسان یزدیان استادیار گروه مخابرات
و آقای دکتر امیررضا احمدیمهر استادیار
گروه الکترونیک برگزارگردید .همچنین با
توجه به مجازی شدن فعالیت دانشگاهها به
خاطر پاندمی کرونا ویروس ،شاخه دانشجویی
دانشگاه صنعتی اصفهان تصمیم به برگزاری
یک دوره رایگان «آموزش میکروکنترلر

 »ARMگرفت؛ این دوره با همکاری مدرس
مجرب ،جناب آقای احسان کریمی با موفقیت
برگزارشد و در پایان به شرکتکنندگان مدرک
اعطا گردید .همچنین در تاریخ  ۶اسفند ماه
 ۱۳۹۹شاخه اقدام به برگزاری جلسهای به
مناسبت روز مهندس نمود؛ سخنرانان این
برنامه ،آقای دکتر ایمان ایزدی دانشیار گروه
کنترل و مشاور شاخه ،آقای دکتر وحید
غفارینیا استادیار گروه الکترونیک ،آقای دکتر
امیر خرسندی استادیار گروه هوش مصنوعی،
آقای مهندس امیر حیدری مدیرعامل شرکت
سنجشافزار ،آقای مهندس مهدی حیدری
مدیرعامل شرکت دانش بنیان دیدهرایان
صنعتی اصفهان و آقای مهندس محمدعلی
وطنی مدیرعامل شرکت آساپرداز آریسا بودند.

کسب مقام اول در مسابقه IEEE PELS DAY 2021
شاخه دانشجویی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
هرساله در  20ژوئن  IEEE Power Electronics Societyروز
تأسیس خود را در سراسر جهان جشن میگیرد .قدمت این انجمن
 34سال است .در سال  2021مسابقه عکسی با عنوان IEEE PELS
 DAY2021در دو دستهبندی
Diversity Photo Contest for PELS Day 2021
PELS Day 2021 Photo Contest
برگزار کرد؛ که شاخههای دانشجویی سراسر جهان که شعبه PELS
فعال و ثبت شدهای داشته باشند امکان شرکت در مسابقه را داشتند.
در ابتدا هر شاخه باید رویداد مجازی خود را که مرتبط با حوزه
 PELSمیباشد در وبسایت ثبت نماید و در رویدادی که برگزار
میکند عکس گرامیداشت  IEEE PELS DAY2021را تهیه
نموده و آن را برای مسابقه ارسال کند.

شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه فنی و مهندسی بوئینزهرا به
عنوان تنها نماینده از بخش ایران با حضور  20نفر از اعضای خود
عکس دستهجمعی را برای مسابقه تهیه و در هر دو عنوان مسابقه
شرکتکرد .پس از رأی گیری مسابقه ،عکس IEEE Iran Section
 BZTE Student Branchبا کسب اکثریت آرای مردمی (تعداد
 11.820رأی) موفق به کسب برترین رتبه مسابقه شد.
همچنین با اهدا تقدیرنامه ،از شاخه دانشجویی  IEEEدانشگاه
فنی و مهندسی بوئینزهرا جهت شرکت در مسابقه بینالمللی
 IEEE PELS DAY2021و کسب مقام برتر وسط Professor
( Liuchen Changرئیس  )PELSو Professor. Harish
( Krishnamoorthyرئیس مسابقه  )IEEE PELS DAYتقدیر
بعمل آمد.

کمیته توسعه استانداردها
در راستای پیشبرد برنامههای کمیته توسعه
استانداردها ،ضمن برگزاری جلسـاتی با
نمایندگان مجمعهای تخصصی با هدف آموزش
و ترویج استانداردهای  IEEEدر صنایع مختلف،
استانداردهای با اولويت باال توسط مجمعهای
تخصصـــی مخـابرات ،کنترل  ،الکـترونیک،
الکترومغناطیس و فوتونیک معرفی شدند.
از جمله معيارهاي انتخاب اين استانداردها ميتوان
به موارد زير اشاره نمود:
• پیشران بودن  IEEEدر تدوین آن و داشتن
نقش کلیدی و گسترده بودن سطح استفاده از این
استانداردها.
• کاربرد در شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط
که از تخصص فنی باالیی برخوردار نیستند.
• این استانداردها در حال توسعه بوده و ماندگاری
آن ها باالست.
• سازمان ملی استاندارد ایران در حال تدوین
استانداردهای ملی برخي از اين استانداردها
است که متعاقب آن نیاز به گسترش و آموزش
میباشند.
الزم به توضیح است که این استانداردها در حال
بررسی توسط اعضای کمیته توسعه استانداردها

میباشند و در نهایت قراراست استانداردهای
منتخب ،با کمک کمیته ارتباط با صنعت در
صنایع مربوطه ترويج و آموزش داده شوند.
استانداردهای مورد نیاز صنعت با اولویت باال
مرتبط با حوزه مخابرات که با همکاری مجمع
مخابرات جمعآوری شدند به شرح زیر میباشند:
• استاندارد اترنت ()802.3
• شبـکههای محـلی بـیسیـم WiFi-LAN
()802.11
• شبکههای بیسیم پرسنلی )802.15( WPAN
• )802.15.4( Zig Bee
استانداردهای اشاره شده مورد استفاده
تولیدکنندگان تجهیزات شبکه  ،ITاپراتورهای
ارتباطی،تولیدکنندگان تجهیزات  M2Mو IOT
و تامین کنندگان خدمات است.
استانداردهای مورد نیاز صنعت با اولویت باال
مرتبط با حوزه کنترل که با همکاری مجمع
کنترل جمعآوری شدند به شرح زیر میباشند:
• IEEE Standard Specifications for
Maintenance and Test of Distributed
Control Systems in Thermal Power
Stations: Operation Service and

)Management (IEEE 2019-1865.2
• IEEE Standard for the Specification
of Microgrid Controllers (IEEE
)2017-2030.7
• IEEE Standard for the Testing of
Microgrid Controllers (IEEE -2030.8
)2018
استانداردهای اشاره شده مورد استفاده در
نیروگاههای حرارتی و کنترل زیرشبکهها است.
استانداردهای مورد نیاز صنعت با اولویت باال
مرتبط با حوزه الکترونیک که با همکاری مجمع
الکترونیک جمعآوری شدند به شرح زیر میباشند:
• IEEE Standard for Safety Levels
with Respect to Human Exposure
to
Electric,
Magnetic,
and
Electromagnetic Fields, 0 Hz to 300
)GHz (IEEE C95.1-2019
• IEEE Standard for Local and
 metropolitan area networksWireless Body Area Networks (IEEE
)802.15.6-2012
• IEEE Draft Standard for Motor
)Vehicle Event Data Recorder (MVE

)(IEEE P1616-2020
• IEEE Standard for Electrical
Characterization of Printed Circuit
Board and Related Interconnects
at Frequencies up to 50 GHz (IEEE
)370-2020
استانداردهای اشاره شده مورد استفاده
تولیدکنندگان و واردکنندگان ایمپلنت و تجهیزات
پزشکی ،تجهیزات مخابراتی برد کوتاه که در
مجاورت یا داخل بدن انسان بکار گرفته میشوند،
نیروی انتظامی ،ایمنی ،قطعه سازان ،خودرو و
تولید کنندگان بردهای  PCBاست.
استانداردهای مورد نیاز صنعت با اولویت باال
مرتبط با حوزه الکترومغناطیس و فوتونیک که
با همکاری مجمع الکترومغناطیس و فوتونیک
جمعآوری شدند به شرح زیر میباشند:
• IEEE Standard Test Procedures for
)Antennas (IEEE 149-1977
• IEEE Draft Recommended Practice
for Antenna Measurements (IEEE
)P149
• IEEE Standard for Definitions of
)Terms for Antennas (IEEE 145-2013

• IEEE Standard Method for
Measuring
the
4
Shielding
Effectiveness of Enclosures and Boxes
Having all Dimensions between 0.1
)m and 2 m (IEEE 299.1-2013
• IEEE Recommended Practice for
Measurements and Computations
of
Electric,
Magnetic,
and
Electromagnetic Fields with Respect
to Human Exposure to Such Fields,
)0 Hz to 300 GHz (IEEE C95.3-2002
• IEEE Standard for the Performance
of Down-the-Road Radar Used in
Traffic Speed Measurements (IEEE
)2450-2019
• IEEE Recommended Practice for
the Measurement of Radio Frequency
Emission from Industrial, Scientific,
and Medical (ISM) Equipment
Installed on User›s Premises (IEEE
)STD 139
استانداردهای اشاره شده مورد استفاده در صنایع
مخابرت ،دفاعی ،سالمت ،خودرو و  ITاست.

