
 
 

 

 
 

 اطالعات نظریه و مخابرات مجمع صورتجلسه

 مجازی بصورت ۱۴۰۰ تیر۲۸

 حاضرین:

آقای  -آقای دکتر آقایی نیا -آقای دکتر محامد پور – دکتر محمدیآقای  -خانم دکتر غنی شایسته -خانم دکتر نصیری 

 و آقای مهندس رستگار آقای دکتر احمدیان -دکتر الفت

 مصوبات جلسه:

 شامل مخابرات کمیته/گروه تشکیل ابتدای از شده انجام کارهای و تاریخچه از ای خالصه اناحمدی دکتر آقای جناب -۱

 مجامع سایر با ارتباط درمرتبط و سایر مطالب    IEEE جوایز ارزیابی کاندیدهای ، ها کنفرانس ارزیابی ها، نامه آئین تهیه

 .دادند قرار مجمع اعضای دراختیار را

 دعوت ایشان ،از قبلی درمجامع ها کوشش و تالش بابت اناحمدی دکتر آقای جناب از تشکر و تقدیر ضمن مجمع -۲

 .داشته باشند حضور  نیز جدید دوره مجمعدر  که ندنمود

 :گرفت قرار تاکید مورد زیر فعالیت های مجمع در موارد های اولویت -۳

 در محافل دانشگاهی و صنعتی کشور مجمع بیشتر اثربخشی -

 صنعت و دانشگاه بین شکاف اهشکتالش برای  -

با اعتبار بین المللی مخابرات کشور با هدف ارتقای آن به عنوان ژورنال داخلی  تخصصی ژورنال یک با مشارکت بررسی -

  IEEEو نمایه شدن در 

 کنفرانسها کیفیت ارتقای برای ریزی برنامه -

 برنامه ریزی برای برگزاری وبینارهای بین المللی و داخلی -

 محور تقاضا آموزشی های کارگاه برگزاری -

 

  تاریخ: 

  شماره:

  پیوست:

 



 
 

 

 

سرکار خانم دکتر نصیری  ،تخصصی بین المللی و ملی مصوب گردید یوبینارهاسخنرانی ها و کمیته برگزاری تشکیل   -۴

ای برنامه ریزی و سرکار خانم دکتر غنی شایسته برو بین المللی  یوبینارهاهماهنگی سخنرانی ها و ای برنامه ریزی و بر

 ملی انتخاب شدند.سخنرانی ها و وبینارهای  هماهنگی

 ارزیابی برای مسئولیت مقاالت داوری کیفیت ارتقای و برگزاری کیفیت ارتقایجناب آقای دکتر الفت با هدف بهبود  -۵

 .انتخاب شدند کنفرانس ها برگزاری کیفی

 از درآموزش کیفیت ارتقای، محور تقاضا آموزشهای در آموزی مهارتاهداف  با آموزشی های کارگاه کمیته تشکیل   -۶

جناب دکتر آقایی نیا  برای مسئولیت کمیته و جناب  ومصوب  آموزش در نوآوری و محوری پژوهشو  اعتبارسنجی طریق

 انتخاب شدند. محور صنعت آموزشی های کارگاه مسئولیتآقای مهندس رستگار برای 

 .شد خواهد برگزار مجازی بصورت ۱۷ ساعت در ۱۴۰۰ مرداد ۲۵ دوشنبه روز در مجمع بعدی جلسه -۷

 

 نایب رئیس مجمع                                                   ئیس مجمعر                                       

  دکتر محامدپور                                                     دکتر محمدی                                     

 

 عضو مجمع                                                   عضو و دبیر مجمع                                    

 دکتر نصیری                                                   مهندس رستگار                                    

 

 مجمععضو                                                            عضو مجمع                                      

 دکتر آقایی نیا                                                     شایستهغنی دکتر                                

 

 مجمع رئیس پیشین                                                   عضو مجمع                                   

 دکتر احمدیان                                                            دکتر الفت                                   
 


